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Наталія БОЦЮК: "Люди роками лікують Життєві
“Сімейному гніздечку”
застуду, а мають алергію, яка може
«Учителю, я теж
перерости в цілий "букет" проблем"
вас впізнала…» 10-11 стор.

аш
Н ДЕНЬ
Незалежний г ромадсько-політичний тижневик Тернопілля

www.nday.te.ua

Заснований у червні 2013 року
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Ромео і Джульєтта бронзового віку,
батько Захер-Мазоха
і єдиний програний бій за місто

Чого ми не знаємо
про Тернопіль?

Погода в Тернополі й області
Фото проекту "Зникаюче місто".

15 квітня місту виповнилося 478 років. За дивним
збігом обставин, цього дня, тільки вже в 20-му
столітті, Тернопіль залишили німецькі окупанти.
З нагоди першої писемної згадки про місто
«Наш ДЕНЬ» зібрав маловідомі факти з його історії.
Читайте про це на 7 стор.

18 квітня: найкращий день року
Цьогоріч ним стане 18 квітня. На санскриті найкращий
день року носить назву "акшая тритья" - "непереможний" - і це вже дає нам підказку щодо сили, якою він володіє.

Але чому цей день такий важливий? Бо у ньому чудово поєднуються енергії Місяця та Сонця, що і дозволяє використати
його астрологічні особливості
у повній мірі.

У цей день не проґавте свій
шанс змінити життя на краще, а також позбавитися від
мотлоху. Це хороший день для
весілля, заручин, зачаття дітей, початку ведення здорово-

сонця - 6.11, захід - 20.21.
22 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 13-14, вдень 13-16
градусів тепла. Схід сонця - 6.09,
захід - 20.22.
23 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 6-8, вдень 10-13
градусів тепла. Схід сонця - 6.07,
захід - 20.24.
24 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 4-5, вдень 13-17
градусів тепла. Схід сонця - 6.05,
захід - 20.26.

го способу життя, відмови від
поганих звичок, мрій і планувань. Наприклад, в Гімалаях
саме цього дня стартує сезон
весіль.
Найкращий день року
розпочнеться 18 квітня
о 7:40 і закінчиться 19 квітня
о 8:20 за Києвом.

Сучасні інноваційні технології

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

Реклама
Тел.: +38 (0352) 40-77-60

Згідно з ведичною астрологією, щороку настає один
день, що традиційно вважається найкращим. У цей день Сонце перебуває у зодіакальному
знаку Овна, триває третя доба
місяця, який зростає і розташовується у Тільці. Традиційно
такий день припадає на кінець
квітня або початок травня.

18 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 11-14,
вдень 15-18 градусів тепла. Схід
сонця - 6.16, захід - 20.16.
19 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 12-13, вдень 17-18
градусів тепла. Схід сонця - 6.15,
захід - 20.18.
20 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 8-9, вдень 12-16
градусів тепла. Схід сонця - 6.13,
захід - 20.19.
21 квітня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 8-9,
вдень 18-22 градуси тепла. Схід
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«Майбутнє лісу у твоїх руках»

П

ротягом місяця, з
21 березня до 21
квітня, в області
триває масштабна
акція з озеленення
«Майбутнє лісу у твоїх
руках». Проводяться
подібні акції двічі на
рік – навесні та восени.
Планова посадка лісу на
рік – 610 га, з яких 500
гектарів були висаджені
навесні, а 110 гектарів
заплановано засадити
восени. 13 квітня до
акції долучилися й
працівники обласної
держадміністрації,
обласної ради,
Кременецьких РДА та
районної ради.
На земельному фонді Креме-

нецького держлісгоспу в Підлісецькому лісництві вони висадили 17 тисяч сосен на площі 2,4 га.
«Тернопільська
область
не є надзвичайно лісистою,
адже ліси займають лише 13
відсотків території. Тому нам
важливо покращити цей стан
і зробити все, щоб Тернопілля
стало зеленим краєм України»,
– наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації
Степан Барна.
Він побажав, щоб 17 тисяч
соснин, які сьогодні висадили,
прийнялися і зробили внесок
не тільки в розвиток економіки, а й в покращення екології
нашого краю. І додав, що сьогодні кожен район повинен
долучитися до озеленення територій та до покращення бла-

гоустрою. «Обов’язок кожного
чоловіка посадити щонайменше одне дерево. Тому я бажаю,
щоб за своє життя кожен житель нашої області висаджував
хоча б по десять дерев щороку», – зазначив голова ОДА.
Додамо, що до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», як поінформував начальник Тернопільського обласного управління
лісового та мисливського господарства Олег Яремко, залучені й
шкільні лісництва, молодь, студенти. Зокрема, 12 квітня участь
в акції взяли студенти Кременецької обласної гуманітарнопедагогічної академії, апарату
обласного управління працівників Тернопільського лісгоспу та
студенти Кременецького лісотехнічного коледжу.

Сімейного лікаря вже обрали 10 тисяч людей

З

2 квітня в Україні стартувала
кампанія з підписання
декларацій про вибір
лікарів з надання первинної
медичної допомоги «Лікар для
кожної сім’ї». На Тернопільщині
вже понад 10 тисяч людей
обрали сімейних лікарів і уклали
з ними угоди.
В області первинну медичну допомогу надають 547 лікарів (сімейні лікарі, терапевти, педіатри). Обирати лікаря
можна у будь-якому закладі незалежно
від місця прописки, - наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
- Кампанія «Лікар для кожної сім’ї» не
завершується і буде тривати щонайменше до липня поточного року. З липня кошти йдуть за пацієнтом. З нового року
кошти з державного бюджету не будуть
розподілятися пропорційно до кількості населення в розрізі районів, а чітко
будуть передбаченні на кожного пацієнта та виділятимуться із Національної
служби охорони здоров’я. Відповідно
якщо пацієнт підписав декларацію із
сімейним лікарем, то кошти надійдуть,
якщо ж не визначився – змушений буде
платити за кожен прийом до спеціаліста.
У облдержадміністрації запевняють,
що не допустять саботажу медреформи.
- Якщо лікарі не підписуватимуть
декларації з людьми, якось їх обманюватимуть, саботуватимуть впровадження
медреформи, ми шукатимемо механізми оцінки їхньої діяльності, - каже голова Тернопільської ОДА Степан Барна. - В

тому числі застосовуватимемо дисциплінарні стягнення, догани, звільнення.
Гаряча урядова лінія – 15-45 (безкоштовно з усіх номерів).

7 МІФІВ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ

За два тижні кампанії з обрання лікаря з’явилось чимало міфів. У МОЗ спростовують найпоширеніші з них.
МІФ 1. ЛІКАР ПІДПИСУЄ ДЕКЛАРАЦІЇ ЛИШЕ З ТИМИ ПАЦІЄНТАМИ, ЩО
ПРОЖИВАЮТЬ НА ЙОГО ДІЛЬНИЦІ.
Ви можете обрати будь-якого лікаря,
незалежно від вашої прописки чи місця проживання. Єдина причина, з якої
лікар може відмовити вам у підписанні
декларації – він вже має оптимальну
кількість пацієнтів (для терапевта –
2000, для сімейного лікаря – 1800, для
педіатра – 900). Ви можете обрати свого
лікаря з іншого району, чи навіть іншого міста. Проте вам буде зручно, якщо
він практикує поблизу вашого дому, або
місця роботи, адже до нього потрібно
буде звертатись не лише за медичною
допомогою, але й за довідками, направленням до інших спеціалістів тощо.
МІФ 2. ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ
ТРЕБА ПІДПИСАТИ ЯКНАЙШВИДШЕ,
БО ПОТІМ ЗА ЦЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ
Кінцевого терміну підписання декларації немає. Її можна підписати
будь-коли, наприклад, під час вашого
найближчого візиту до лікаря. І, звісно,
жодних коштів за це сплачувати не потрібно. Термін дії декларації з лікарем

необмежений. Вона діє до того часу,
доки ви не вирішите підписати декларацію з іншим лікарем. Цікаво, що змінити лікаря можна у будь-який час. В
такому випадку попередня декларація
анулюється автоматично, вам не потрібно приходити до свого попереднього лікаря.
МІФ 3. ЛЮДИ, ЩО НЕ МОЖУТЬ ОСОБИСТО ПРИЙТИ ДО ЛІКАРЯ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ, ЗАЛИШАТЬСЯ
БЕЗ МЕДДОПОМОГИ
Якщо людина фізично не може завітати до лікаря, щоб підписати з ним декларацію, це може зробити її законний
представник. Окрім того, декларацію
не обов’язково підписувати зі стаціонарного комп’ютера. Уповноважений
працівник медзакладу може приїхати
до вас додому та використати ноутбук
або планшет для заповнення декларації.
МІФ 4. ВИ НЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИ
СВОГО ЛІКАРЯ, БО В МЕДЗАКЛАД НЕ
ЗАВЕЗЛИ БЛАНКИ ДЕКЛАРАЦІЙ
Паперових бланків декларацій не
існує. Їх заповнюють в електронному
вигляді уповноваженим працівником
медзакладу. Лише після цього роздруковують і підписують в двох примірниках,
один з яких ви забираєте з собою, інший
залишається у лікаря.
МІФ 5. ВАШ ЛІКАР ВІДТЕПЕР НЕ
БУДЕ ПРИЇЖДЖАТИ НА ВИКЛИК ДОДОМУ
Виклик додому входить до переліку
послуг вашого лікаря. Але визначати,
чи є необхідність їхати на виклик, лікар

буде за медичними показами. Він може
надати вам консультацію телефоном,
або запросити вас приїхати в амбулаторію. При цьому віддаленість місця перебування пацієнта від медичного закладу не є причиною для відмови лікаря
приїхати на виклик.
МІФ 6. ЯКЩО ВИ НЕ ПІДПИСАЛИ
ДЕКЛАРАЦІЮ, ЛІКАР ВАС НЕ ОБСЛУГОВУВАТИМЕ
Мекдзаклади будуть отримувати фінансування одночасно і за пацієнтів, які
підпишуть декларації з лікарями, що у
них працюють, і за пацієнтів, які були
закріплені за ними раніше. Тому відмовити вам у наданні допомоги через те,
що ви не підписали декларацію з лікарем, не мають права.
МІФ 7. ВИ НЕ ЗМОЖЕТЕ ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ, ЯКЩО
НЕ МАЄТЕ ПАСПОРТА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ ЧИ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ
В разі відсутності паспорта громадянина України декларацію можна підписати за іншими документами - тимчасовим посвідченням громадянина
України, посвідкою на постійне проживання в Україні, посвідченням біженця,
посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту.
Якщо ви не маєте ідентифікаційного
коду з релігійних або інших переконань,
в декларацію з лікарем заносяться лише
ваші паспортні дані.
Якщо ви не маєте мобільного телефону, лікар має відсканувати ваш паспорт та код і надіслати їх в систему.
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21-річний солдат
Ростислав Мишка
отримав чотири
нагороди за героїзм
Хлопець з села
Плебанівка
Теребовлянського
району три роки
мужньо захищав
батьківщину
у зоні АТО

В

ійськовослужбовця Тернопільської окремої
артилерійської бригади оперативного
командування «Захід» 21-річного Ростислава
Мишку нагородили чотирма відзнаками. За прояв
героїзму та відваги солдату вручили державну
нагороду Перзидента України «Захиснику Вітчизни», а
також «Знак пошани», «Учасник АТО» і нагрудний знак
«Учасник бойових дій».
Ростислав Мишка родом із
села Плебанівка Теребовлянського району. Не чекаючи призову чи мобілізації, він пішов
служити за контрактом. Після
тренувань у навчальному центрі, майже три роки перебував
на передовій.
- Я хотів служити саме в зоні
проведення антитерористичної операції. Казав, якщо в зону
АТО не відправлять, контракт не
буду підписувати. Це був мій сві-

домий вибір, - зізнається Ростислав. – Бажання служити, напевне, з’явилося після розповідей
старших людей про війну, а ще
коли почалися події на Сході, розумів, що залишатися осторонь
не можна, і пішов служити.
Хлопець відмовився покидати своїх бойових побратимів навіть після наказу Міністра оборони України про вихід із зони АТО,
кому ще немає 20 років. Військовослужбовець написав рапорт,

щоб його залишили у підрозділі. Відтак продовжив службу на
Сході.
У 2016-му солдат отримав
поранення в шию під час чергування на спостережному пункті у Луганській області. У приладі нічного бачення Ростислав помітив дві ворожі групи, які під
прикриттям щільного вогню з
гранатометів і ВОПів здійснили спробу зайняти спостережний пункт Збройних сил України. Зав’язався бій. Ростислав зі
спостережного посту надавав інформацію вогневим засобам про
ціль, паралельно вів вогонь зі
стрілецької зброї. Зізнається, на
все життя запам’ятав той страшний день. Увечері серйозно поранили в шию і госпіталізували з
поля бою. Тривалий час лікував-

Школярі з Борщівки облаштували
могилу бійця УПА у Чорному лісі
Діти віднайшли місце, де селяни
потай похоронили повстанця

У

часники історичного гуртка «Джура»,
який успішно працює в селі Борщівка
Лановецького району, організували
повстанський похід у Чорний ліс. Діти вшанували
пам'ять борців, які присягли на вірність Україні і
віддали свої життя, захищаючи її честь.

- Українська повстанська
армія з перших днів свого
створення і до завершення боротьби проти поневолювачів рідних земель була
справді народною, оскільки її формували і повністю
підтримували місцеві житеі,
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- зазначає керівник гуртка
«Джура», вчитель Борщівської ЗОШ Ліля Волянюк.
- За спогадами старожилів
Борщівки нам вдалось віднайти те місце, де потай поховали бійця УПА. Ми насипали могилу та встановили

новий, залізний хрест, щоб
зберегти пам'ять про цього
загиблого Героя.
Гуртківці разом із вчителькою пригадали історичні факти про УПА і її
роль в українській історії
- Кращі сини й доньки
українського народу мужньо чинили опір двом потужним тоталітарним режимам, кожен з яких прагнув поневолити та винищити українців, - додає
Ліля Волянюк. - Вони залишалися відданими українській справі та не припиняли боротьби, навіть усвідомлюючи її приреченість
на той час. Пам’ять про звитяги воїнів Української Повстанської Армії надихає сучасних захисників України,
додає їм сили і мужності. І
ми віримо, якщо проходитиме подорожній біля цієї
повстанської могили, неодмінно пригадає про подвиг
упівців, адже пам’ять і довічна вдячність захисникам
України житимуть повік у
серці кожного українця.

ся, пройшов реабілітацію і повернувся назад в зону АТО.
- Ростислав - надійний побратим, - розповідає його товариш,
військовослужбовець
Тернопільської артилерійської бригади Роман. - Не раз з ним заступали на чергування, ділилися своїми переживаннями, мріями. На
військовій службі дуже важливо
відчувати, що біля тебе є людина, яка постійно підтримує і якій
можна довіряти.
Ростиславу урочисто подякували за гідну службу і керівництво військової частини і голова
Тернопільської ОДА Степан Барна
та народний депутат Олег Барна.
На даний час трирічний
контракт
військовослужбовця Тернопільської окремої артилерійської бригади Ростислава

Мишки закінчується, він повертається додому, у Теребовлянський район.
- Ростислав один із найкращих військовослужбовців, - зазначив т.в.о. командира військової частини А3215, полковник
Олександр Машковський. - Будемо чекати, що він відпочине вдома і повернеться у свою частину
та знову підпише контракт.
Ростислав же мріє приїхали у
рідну домівку і обійняти близьких. Зізнається, можливо, знову піде служити. Але зараз хоче
відпочити, а ще
в майбутньому
мріє створити
власну сім’ю.

Юлія
ТОМЧИШИН.

У Підгайцях відзначили
День першої пластової присяги
Цьогоріч пластуни відзначили 106-у річницю з дня
прийняття першої пластової присяги у Підгайцях.
Урочисті події присвятили пам’яті пластунів, які трагічно загинули
20 червня 2017 року поблизу села Устя-Зелене Монастириського району - юнака Максима Скасківа і пластуна-сеньйора Володимира Федорчука,
який намагався врятувати свого вихованця
На Тернопіллі «Пласт» налічує 800 учасників. У цей день юні пластуни вперше склали свою присягу на вірність Богу та Україні. Також провели
флешмоб «Пластунська гаївка».
Під час урочистостей пластуна-сеньйора Володимира Федорчука посмертно нагородили бронзовим хрестом за геройський чин. Також висадили алею на його честь у місті.
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міської ради

С

вітова спільнота
сьогодні відзначає
День пам'яток
та визначних місць,
гаслом якого є заклик
"Збережемо нашу історичну
батьківщину". В Україні
цей день називається
"День пам'яток історії та
культури".
Архітектурно-містобудівна
спадщина Тернопільщини представлена замками XIV-XVII століть, католицькими і православними храмами доби ренесансу і
бароко, унікальними пам'ятками
дерев'яного церковного будівництва. На території області розташовані понад 3,5 тис. пам’яток історикокультурної спадщини та 419 територій і
об’єктів природно-заповідного фонду.
Найцікавішими
туристичними
об’єктами області є два державних
історико-архітектурних заповідники –
Кременецько-Почаївський і в місті Бережанах та Національний заповідник
„Замки Тернопілля”, в який входять 14
замків та палаців. Серед них - Почаївська
Свято-Успенська лавра, Марійський духовний комплекс, Язловецький монастир,
інші. Маємо унікальні карстові печери
„Вертеба”, „Кришталева”, „Млинки”, Дністровський каньйон - одне із 7 чудес України, Джуринський водоспад та ряд інших
об’єктів. Відтак саме такі культурні, історичні та природні пам’ятки репрезентують область на всеукраїнському та світовому рівнях.
Нинішня каденція обласної ради в силу
своїх можливостей долучається до збереження цих пам’яток. Зокрема, в області діє,
прийнята у березні 2016 року, «Програма
збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2016-2020 роки». У
рамках цієї програми передбачено проект щодо реставрації пам’ятки архітектури XVIII ст. - ратуші у Бучачі за рахунок
коштів Державного фонду регіонального
розвитку та співфінансування з міського
бюджету Бучача у розмірі понад 2 мільйони гривень.
Також виділено Борщівському обласному краєзнавчому музею для ремонту
приміщень та башт 800 тисяч гривень;
обласному літературному музею Ю. Словацького в Кременці для ремонту покрівлі – 300 тисяч гривень; Тернопільському
академічному обласному театру актора і
ляльки на заміну системи протипожежної
сигналізації – 180 тисяч гривень.
У 2017 році виділено кошти в сумі 500
тисяч гривень для фінансування заходів з
метою впорядкування та проведення благоустрою історичного місця розташування табору воєнної округи УПА «ВолиньПівдень» у селах Стіжок та Антонівці
Шумського району; на проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини
- 100 тисяч гривень; для проведення капітального ремонту приміщення обласного
комунального музею Богдана Лепкого в
Бережанах - 370 тисяч гривень. Тернопільському обласному краєзнавчому музею
спрямовано 250 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації та поточні видатки. Тернопільському

обласному драмтеатру на реконструкцію
приміщення для глядачів - 1419,4 тисяч
гривень. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці для проведення капітального ремонту даху та фасаду
з елементами енергозбереження спрямовано 1270 тис. гривень. А ще у 2016 році
(фактичний початок нашої каденції) на
співфінансування заходів з відзначення
100-річчя бою легіону УСС на горі Лисоня
біло виділено 140000. Музейний комплекс
“Лемківське село” отримав з обласного бюджету 150000 гривень на технічне переоснащення із заміною діючих електричних
мереж тощо.
До слова, в приміщенні Тернопільського краєзнавчого музею сьогодні,
18 квітня, буде презентовано виставку
«Пам’яткоохоронна робота на Тернопільщині у 2017 році. Дослідження, знахідки,
проекти». Організатори – обласна рада та
облдержадміністрація, управління культури ОДА, обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, обласна організація Українського
товариства охорони пам’яток історії та
культури.
На виставці представлені результати археологічних досліджень 2017 року
Тернопільського, Бережанського замків,
території оборонного монастиря оо. домініканців XVII ст. біля костелу св. Станіслава у Чорткові, дослідження палацовопаркового комплексу в смт. Вишнівець
Збаразького району та літописного міста
Данилів біля с. Стіжок Шумського району.
Важливими експонатами виставки є матеріали, виявлені в результаті розкопок
і ексгумації працівниками меморіальнопошукового підприємства ЛОР «Доля»
жертв «Ягільницької трагедії». Це - натільні медальйони із зображенням Матері
Божої та написами церковнослов’янською
мовою, залишки паперових сторінок молитовників, відзнака з тризубом, а також
ґудзики, ложки, гільзи від патронів, гребінці, підошви взуття тощо. На окремому
банері є частина фотографії розстріляних
оунівців, а також повний перелік прізвищ
та імен.
Впевнений, що такі експонати нікого
не залишать байдужим. Хочу подякувати
Тернопільському обласному центру охорони та наукових досліджень пам’яток
культурної спадщини та Тернопільській
обласній організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
за проведену роботу, за небайдужість до
збереження скарбів нашого краю.

Прийнятий на сесії Тернопільської міської ради 24 березня
2017 р. генеральний план забудови
міста приховав маніпуляції і зловживання попередніх років та легалізував порушення законодавства у
сфері землевідведення та містобудування. На жаль, більшість депутатів міської ради не по-господарськи
підійшли до цього питання, фактично погодившись, щоби надалі забудовували парки, сквери, стадіони.
Будували багатоповерхівки у приватному секторі без елементарного
благоустрою – без зелених зон, дитячих майданчиків.
Тому й цьогоріч із закінченням
зими скандальна забудова знову
відновилася. Де жителі Тернополя
організованіші, там ще тривають
акції протесту, зокрема група активістів виступає проти будівництва
так званої футбольної академії приватною структурою в парку Національного відродження, мешканці
вулиць Протасевича та Довженка
вимагають зупинити будівництво
автомийки неподалік їхніх будинків, а скільки людей вже зневірилося і мовчки спостерігають за забудовою парків, скверів, берегів річки...
Тернопіль за останні роки перетворюється на маленький Шанхай. А
що коїться зі школою мистецтв…
На жаль, влада так і не розуміє,
що такі її вчинки у поєднанні з «розпилом» народних коштів – це неповага до своїх дітей та онуків, яким
би відпочивати у парках, дихати свіжим повітрям, їздити не понищеними дорогами, вчитися у затишних
школах. А нехтувати здоров’ям своїх дітей і онуків може тільки люди-

на, яка живе одним днем і не думає
про майбутнє.
Дійшло до абсурду, розпочалася забудова майдану Перемоги, на
вулиці Івана Мазепи… І це попри
те, що всі знані тернопільські архітектори висловилися проти такого
варварства і дикунства, адже майдани і площі у всьому цивілізованому світі забудовувати не можна.
Майдан має бути майданом, парк
– парком. Збереження Майдану Перемоги – це не стереотипне мислення, це фундаментальна річ для усіх
часів та поколінь. Якщо в місті не
сформовані площі, майдани, сквери,
нема простору, то воно перетворюється у захолустя.
На жаль, у пересічних мешканців
Тернополя панує зневіра, що вони
можуть щось змінити, а інформаційна кампанія на цю тему вже ведеться в ЗМІ упродовж років. Шкода, що
Майдан Перемоги знову може стати
перемогою влади і забудовників
над здоровим глуздом.
Тому ми, громадсько-політичні
організації Тернопільщини, висловлюємо пропозицію: щоби не нагнітати ситуацію, потрібно тимчасово
призупинити будівництво на майдані Перемоги. Натомість, до 24
квітня провести круглий стіл і громадське обговорення даного питання за участі керівництва міста, голів
депутатських фракцій, громадських
організацій та архітекторів. Вважаємо, що такий круглий стіл допоможе
знайти порозуміння та зніме напругу в суспільстві і покаже відкритість
і прозорість діяльності міської влади.
17. 04. 2018 р.

1. Тернопільський відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської
організації еколого-правозахисної організації «Зелений тризуб» - Ю. Моргун.
2. Тернопільська обласна організація ВГО «Спілка офіцерів України» –
О. Варакута.
3. ГО «Десантно-козацький рій» - В. Мосейко.
4. ТМО ВО «Батьківщина» - М. Сліпченко.
5. ГО «Майдан Тернопіль» - Б. Брич.
6. Тернопільський осередок ГО «ВО «Автомайдан». - І. Василів.
7. ГО «Громадська Люстраційна Рада Тернопільщини» - К. Бойко.
8. ГО «Об'єднання бойових побратимів» - К. Бойко.
9. Громадська Спілка «Об'єднання учасників АТО Тернопілля» - К. Бойко.
10. ГО «Схід та Захід Єдині Назавжди» - В. Конько.
11. ГО «Схід та Захід Єдині» - В. Конько.
12. Тернопілька міська організація політичної партії Українська Галицька партія» - І. Кізюк.
13. Тернопільська місцева організація «Асоціації трудових об'єднань
молоді України» - І. Яремчук.
14. Ліга підприємців «Українська справа» - М. Ратушняк.
15. ГО «Автомайдан Тернопіль» - Д. Гайдуцький.
16. ГС «Українська спілка Автомайдан» - Д. Гайдуцький.
17. ВП ГО «Об'єднання добровольців у Тернопільській області» - Д. Гайдуцький.
18. ГО «20 Загін територіальної оборони» - Р. Лисий.
19. ГО «Світ культури» - В. Демчишин.
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Наталія БОЦЮК: "Люди роками лікують
застуду, а мають алергію, яка може
перерости в цілий "букет" проблем"
ся елімінаційною дієтою. Цим
принципом користуються при
лікуванні дітей раннього віку,
виключаючи з раціону на термін
від шести місяців до двох років
окремі продукти, алергія на які
доведена.

Від неї страждає кожен третій житель
планети. Вона може маскуватися під
застуду, а спровокувати її може склянка
молока. Іноді від цього можна померти.
Усе це - про "звичайну" алергію.

Вирок на все життя
чи надія є?

"Якщо трошки – то можна"? Люди, які кажуть,
що мають алергію на певний продукт, просто перебірливі? Алергія передається від батьків до дітей? Її
можна вилікувати чи з цим доводиться змиритися?
Що з цього правда, а що – міф? Про це розповідає сімейний лікар Наталія БОЦЮК, доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної
практики сімейної медицини Тернопільського медичного університету.

Алергія може
розвинутися
на будь-що

- Наталіє Євгенівно, сьогодні часто можна почути, що
алергія - це хвороба цивілізації, "чума" 21 століття. Чи це
так?
- Дійсно, побутує думка, що це
розплата людини за скупченість проживання, отруєння навколишнього
середовища, зміну способу життя,
стреси. Насправді ж алергія була описана ще в працях Гіппократа ("алергія" з грецької – це "інша реакція"). На
жаль, кількість людей, які з нею стикаються, невпинно зростає.
- Що таке алергія з точки зору
фахівця?
- Це специфічна реакція людини на
звичайні речовини, з якими ми щодня
стикаємося (алергени). Здатність до
розвитку алергічних хвороб передається по спадковості, але тільки здатність, а не самі хвороби.
- На що ж може розвинутися
алергія?
- На будь-що! Зокрема, на пил і
шерсть тварин, побутову хімію, цвітіння дерев, різні продукти, ліки, навіть на сонце або холод. Справжня
алергічна реакція проявляється дуже
швидко після контакту з алергеном,
буквально за лічені хвилини, але
якщо вона наростає поступово, то її
часто не відразу помічають. Тип реакції залежить від імунної системи
людини. У рідкісних випадках алергія
може бути небезпечною для життя і
спричинити анафілактичний шок.
- А про які реакції ви говорите?
- Прояви алергії теж дуже різноманітні. Від невеликого почервоніння,
висипу й сверблячки - до величезних
пухирів, що призводять до відшарування шкіри. Від легкого нежиттю і
першіння в горлі - до ядухи і нападів
бронхіальної астми. Іноді можуть розвинутися ураження нирок, суглобів,
серцевого м'яза. Найбільш класичними і яскравими реакціями є алергіч-

ний риніт і кропив'янка. До речі, період гострої кропив’янки при ненаданні
допомоги може призвести до смерті.
- А що ви скажете про самі
алергени, які продукти є найбільш алергенними?
- Скажу, що алергенних продуктів
не буває, є перелік продуктів, які в
тих чи інших регіонах світу статистично частіше стають алергенними
для певних осіб, що мають генетичну готовність для такої реакції. У дітей, як правило, з часом формується толерантність до цих продуктів,
тобто алергія до них зникає. Серед
продуктів – це яйця, молоко, пшениця для малюків, а для дорослих – на
першому місці горіхи, зокрема арахіс,
риба, приправи. Щодо шоколаду, цитрусових, полуниці, всього червоного
або фіолетового - то тут теж є застереження. Важливо, що харчові продукти у дорослих є "другорядними"
алергенами, а основними вважаються
епідермальні, тобто епітелій тварин,
пилок рослин і алергени кліщів домашнього пилу.

Люди роками лікують
застуду,
а мають алергію

- Які можливості сучасної медицини в лікуванні таких пацієнтів? Головними ліками,
наскільки мені відомо, вважають протиалергічні, які багато людей купують без рецепта
і застосовують самостійно.
- Ви говорите про антигістамінні препарати. Так, це найвідоміші і
популярні протиалергічні засоби. Їх
справді застосовують у величезній
кількості, часто необґрунтовано і
безконтрольно, адже при звичайних
дозах непомітно побічних реакцій.
Антигістаміни першого покоління
викликають сонливість, сухість слизових, біль у животі. Водночас, вони
незамінні в гострих ситуаціях. Але,
звичайно, в більшості випадків необхідно застосовувати, але лише за призначенням лікаря, антигістаміни дру-

гого покоління, до яких належать такі
ліки, як кларитин, кестин, еріус, телфаст, зіртек, ксізал. Також при алергічних захворюваннях важливими і
незамінними є глюкокортикостероїди. На жаль, попри сучасні досягнення фармакології, боязнь застосування
гормональних препаратів продовжує
переслідувати не тільки багатьох пацієнтів, але навіть окремих лікарів.
- Поговоримо про весну та прикрощі, які вона несе алергікам.
Які ж існують способи для полегшення весняної алергії?
- Зазвичай необхідні антигістамінні препарати. Але використовують й інші засоби для конкретних
симптомів: при риніті - назальні спреї
місцевої дії, при астмі - спеціальні бронхолітики або препарати, що
розширюють бронхи, при дерматиті,
який теж може бути проявом весняної алергії, використовують зовнішні
засоби.
- Чи може алергія навесні маскуватися під застуду?
- Так і є, і саме тому багато хто не
звертається до алерголога, незважаючи на повторення нездужання в
одну і ту ж пору року. Люди роками
лікують застуду, а мають алергію, яка,
якщо її не лікувати, може перерости
в цілий "букет" проблем. Взагалі, наявність будь-якої алергічної хвороби,
особливо в ранньому віці, є сигналом
про можливу зміну органу-мішені
алергії. Таким може стати, приміром,
бронхіальне дерево, тобто може розвинутися бронхіальна астма.
- Як бути тим, хто страждає
від алергії на домашніх тварин,
але дуже їх любить?
- На жаль, доведеться повестися
радикально: хочете жити без алергії - живіть без кішки. І навіть тоді
ще півроку алерген буде присутній в
квартирі. Я теж дуже люблю тварин і
щиро співчуваю таким людям.
- А наскільки справедлива думка про те, що коли є алергія на
якийсь продукт і ти не вживаєш його кілька років, то алергія
сама може зникнути?
- Таке може статися, це називаєть-

- А як треба правильно харчуватися майбутній мамі,
щоб у малюка не було надалі алергії?
- Якщо в сім'ї немає схильності до алергії, мамі слід харчуватися так, як вона хоче. Сьогодні
немає жодного доказу того, що
конкретне харчування вагітної
збільшує ймовірність прояву алергії
у немовляти. Але дитину після народження ні в якому разі не можна
догодовувати звичайною сумішшю,
якщо молока буде недостатньо або
воно зникне. Використовують тільки спеціальні профілактичні суміші
з індексом ГА (гіпоалергенна). Загалом, харчування матері та дитини
має чіткі встановлені критерії. Отже,
треба слухати порад свого сімейного
лікаря. Що стосується міфів, то це те,
що грудне молоко матері може бути
алергеном для дитини.
- І, мабуть, головне питання.
Якщо людина страждає на алергію - це вирок на все життя?
- Я вже згадувала, що алергію можна "перерости". І це трапляється дуже
часто, тому ще в дитинстві малюкам,
які мають схильність до таких реакцій, слід створити безалергенні умови,
щоб імунна система сама впоралася.
Однак, тут особливо важливий принцип "не нашкодь", тож потрібне активне спостереження сімейного лікаря.
На жаль, якщо у дітей після 3-5 років,
у підлітків чи дорослих проявляється
алергія до пилку рослин або мікрокліщів домашнього пилу, то толерантність вже не розвивається. Але є вихід
і в цій ситуації. Чутливість можна знизити настільки, що симптоми хвороби будуть дуже слабкими або зовсім
не будуть проявлятися. Я говорю про
алергенспецифічну імунотерапію або
алерговакцинацію. Це лікування за
певними схемами самими алергенами,
очищеними в спеціальних умовах.
- Що потрібно робити для профілактики?
- Для профілактики алергічних
проявів потрібно створити умови,
аби максимально зменшити контакт
з алергенами, проводити регулярне
вологе прибирання, стежити за функціонуванням шлунково-кишкового
тракту,
ліквідувати
осередки хронічної інфекції в організмі.
Антоніна БРИК.
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Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «13 мільйонів
гривень отримає область
завдяки Радикальній партії»
Цього року за сприяння голови обласної організації РПЛ Богдана
Яциковського та підтримки лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Тернопільщина отримає понад 13 мільйонів гривень.

П

ри цьому були враховані
звернення, що надходили
впродовж року на адресу

РПЛ.
Майже 700 тисяч гривень отримає
Гусятинський район для капітального
ремонту Хоростківського садочку №2.

У

Значні субвенції із державного
бюджету надійдуть на Збаражчину.
3,1 млн. грн. дозволять провести капітальні ремонти амбулаторій у селах Кобилля і Стриївка, Кретівській
ЗОШ І-ІІ ст. і клубу у с. Болязуби. Буде
здійснена реконструкція Збаразького ясла-садка «Пролісок».
За рахунок виділених 1,1 млн.
грн. на Кременеччині здійснять
енергетичні заходи в районному центрі дитячої творчості та Гаївській ЗОШ
І-ІІ ст.
Впродовж десятків років ланівчани
не мали флюорографа. У цьому році завдяки РПЛ сучасний апарат надійде Ла-

новецькій районній центральній лікарні.
Отримає кошти і Лановецька ЗОШ №1 на
реконструкцію приміщення.
2,7 млн. грн. отримає Підволочиський район. Ці кошти дозволять придбати
сучасний рентгенологічний апарат для
центральної районної лікарні та провести капремонт музичної школи у Новому
Селі.
600 тисяч грн. буде виділено для реконструкції Шумської школи мистецтв.
Із нетерпінням очікують нову техніку
вчителі і учні краю. Сучасні навчальнокомп’ютерні комплекси отримають
Чернихівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразького
району, Попівецька ЗОШ І-ІІ ст. Креме-

Українців непокоять тарифи і війна,
уряд - покращення для чиновників,
політиків - статки і розкіш

країнців не перестають
непокоїти зростання тарифів на
компослуги і війна. Також серед
основних причин для переживань
- збільшення цін на продукти
харчування, економіка і здоров’я,
йдеться у дослідженні компанії
«Nielsen». Фактично, у 26 відсотків
споживачів не залишається вільних
коштів після купівлі товарів першої
необхідності. Абсолютна більшість
опитаних - понад 90 відсотків продовжує вважати, що країна
перебуває в стані кризи.

Почасти через це весна багатьох наших
співвітчизників знову кличе на Захід у трудові
мандри. На кордонах з Євросоюзом після Великодніх свят - черги заробітчан. А хтось вирушає
на Схід - боронити від окупантів Батьківщину.
У «слуг народу» зовсім інші клопоти. От
ціни почали «кусати» уряд Гройсмана, тому
витрати на чиновників стрімко зростуть. Кабмін значно збільшує граничні суми витрат на
закупівлю за бюджетні гроші автомобілів, меблів і техніки для чиновників. Відповідне рішення уряд вже прийняв.
Як повідомляють «Наші гроші», «батько»
проекту - міністр фінансів Олександр Данилюк. На його думку, це слід зробити через ріст
цін та необхідність поліпшити умови діяльності органів держвлади.
Тож уряд збільшив максимально допустиму ціну, яку дозволено заплатити за одне авто
чи одиницю офісного устаткування - з 500 тисяч гривень до 1,2 мільйонів. У п’ять разів - із
5 до 25 тисяч зростуть видатки для купівлі
теле- і радіоапаратури для службових кабінетів. Уп’ятеро - витрати на стільці. І в рази - суми
на придбання усіх інших видів меблів. Збільшують із 20,3 тисяч гривень - до 23 тисяч суми
на купівлю комп’ютерів. Вводиться дозвіл на
купівлю ноутбуків, ціна на які не має перевищувати 27 тисяч.
Крім цього, уряд зняв обмеження на купівлю нових авто, форменого одягу й суттєво

збільшив витрати на утримання керівників
бюджетних організацій. У результаті, витрати
на обслуговування вищих посадовців Адміністрації президента, Кабміну і Верховної Ради
зростуть більше, ніж утричі - до 900 тисяч
гривень. І цю ж суму тепер витрачатимуть й
на керівників органів центральної влади, їхніх заступників, голів ОДА, Генпрокуратури,
керівництво армії, вищих судових інстанцій
тощо. Раніше витрати на ці категорії посадовців складали від 60 тисяч гривень - до
300 тисяч. Таким чином, для деяких категорій чиновників затрати на їх обслуговування
зростуть у 15 разів. А на якість їхньої роботи
це вплине?
Щодо українських політиків (і чиновників
також), то «діяльність» багатьох націлена на
примноження статків і розкішне життя. Один
із прикладів - дорогезні годинники брендів
«Vacheron Constantin», «Hublot» і «Breguet», які
полюбляє наша «еліта», ціною від від 300 тисяч - до двох мільйонів гривень.
Серйозним колекціонером дорогих годинників, як інформує «Експрес», є прем’єр
Володимир Гройсман. Він задекларував їх аж
дванадцять. Три належать дружині. Це - годинники брендів «Ulysse Nardin» та «Audemars
Piguet», вартістю від 150 тисяч гривень - до 500
тисяч. «Rolex», «Parmigiani», «Girard-Perregaux»,
«Breguet», «Boucheron», ціною від 100 тисяч до
двох мільйонів гривень. Точної вартості коштовностей прем’єр у декларації не вказує. Мабуть, щоб остаточно не шокувати народ.
Заступник голови фракції «Блоку Петра
Порошенка» Ігор Кононенко, як видно з декларації, також шанувальник розкішних годинників. Їх у нього декілька. «Hublot» за 768 тисяч
гривень і за 415200. «Ulysse Nardin» за 384 тисячі. «Audemars Piguet Edward Piguet» за 624
тисячі гривень і «Louis Vuitton» за 264 тисячі.
А в дружини - «Franck Muller», вартістю у 312
тисяч гривень і «Louis Vuitton» із білого золота
з діамантами за 288420 гривень.
І в лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка є «невеличка колекція» дорогих годинників: подарований «Vacheron Constantin», а

нецького та Суразька НВК Шумського
району.
– Кошти будуть виділені саме на ці
об’єкти, тому що охорона здоров’я, освіта та культура – це ті «стовпи», на яких
тримається суспільство. Це галузі, які
найбільше потребують допомоги та підтримки на Тернопільщині, як і по всій
Україні. Працівники цих закладів порушили відповідні клопотання про необхідність цих коштів. Тому я намагаюсь
всіляко підтримати людей, які просять
допомоги. Адже наша команда працює
для людей і їх добробуту та виконує свої
обіцянки, – зазначає Богдан Яциковський.

також «Ulysse Nardin», «Breguet» і «Audemars
Piguet».
У головного поліцейського країни Арсена
Авакова три годинники престижних брендів: «Rolex», «Vacheron Constantin» і «Jaeger
LeCoultre».
Експерти кажуть: хоча годинник завжди
вважався ознакою статусу, у світі стає популярною мода на простоту. Європейські та американські політики й посадовці, для прикладу,
цими дорогими «іграшками» не захоплюються. Сьогодні колекціонують коштовні годинники здебільшого політики й чиновники пострадянського простору. Україна не виняток.
До речі, найдорожчі годинники у світі - моделі бренду «Hublot». Як зазначає згадане видання, його часто вибирають ті, що дуже люблять похизуватися.
Узагалі, важко зрозуміти, навіщо людині
стільки добра, якого може вистачити на декілька життів. Вражає е-декларація нардепа
Ольги Богомолець. В активі політика: три
земельних ділянки і житловий будинок на
539,8 «квадратів» у Київській області. Кілька
земельних ділянок на Миколаївщині. Дві - на
Львівщині. Шість - на Житомирщині. У Києві:
шість квартир, ще у двох - частка власності. В
інших областях - три житлові будинки. У столиці нардепу належать дев’ять нежитлових
приміщень, гараж, три паркомісця. У Радомишлі на Житомирщині у власності Богомолець
справжній палац - історико-культурний комплекс, відкритий у часи правління Януковича. В
його складі: готель, музей, ландшафтний парк,
приміщення для урочистих церемоній, концертний зал.
Задекларувала політик 133 твори мистецтва. «Mercedes-Benz ML 350», 2012 року випуску. І багато грошей. Мільйони…
Пора українським політикам та чиновникам видавати навчальні посібники, як державна служба
може зробити людину казково багатою.
Ольга ЧОРНА.

Хто замість вас може
подати декларацію
про майновий стан
і доходи?

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що відповідно до Податкового кодексу України, податкова декларація про майновий стан
і доходи заповнюється платником податку на доходи фізичних
осіб самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою особою здійснювати таке
заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 розділу II ПКУ.
Обов’язок щодо заповнення
та подання декларації від імені
платника покладається на таких осіб: батьків, опікуна або піклувальника - стосовно доходів,
отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою,
визнаною судом недієздатною;
спадкоємців
(розпорядників
майна, державних виконавців)
- про доходи, отримані протягом звітного податкового року
платником податку, який помер;
державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи
щодо забезпечення майнових
претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом
(п.179.6 ст.179 ПКУ).
У Тернопільській ОДПІ рекомендують при поданні податкової звітності особисто
платниками податків або уповноваженими на це особами,
для пред’явлення у Центрі обслуговування платників, у разі
необхідності мати із собою документи, що посвідчують особу
та надають право представляти
інтереси платника податків.
У Центрі обслуговування
платників фахівці інспекції консультують, проводять тренінги
та надають практичну допомогу в заповненні декларації про
майновий стан і доходи та подання електронної звітності з
використанням електронного
підпису. Телефони для довідок:
43 46-10, 43-46-46.
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Ромео і Джульєтта бронзового віку, батько Захер-Мазоха

і єдиний програний бій за місто:
чого ми не знаємо

про Тернопіль

Українське місто, де найбільше розмовляють українською.
Давнє і майже вщент знищене, але яке залишилося
містом. Тернопіль – місто контрастів і, в якомусь сенсі,
місто-привид, адже було знищене в період Другої світової
війни. І - місто з майже неймовірною символікою дат.
Багато тернополян щодня їздять вулицею 15 Квітня –
саме цього дня Тернопіль залишили німецькі окупанти.
І далеко не всі знають, що 15 квітня – це ще й дата
заснування міста. Йому виповнилося 478.

З

цієї нагоди в книгарні «Є» відбулися традиційні
тернополезнавчі зустрічі з дослідником міста
Володимиром Окаринським, автором книжки
«Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до
1991 року)».
До дня першої писемної згадки про Тернопіль
«Наш ДЕНЬ» зібрав найцікавіші розповіді історика.

Найромантичніше
поховання

Небагато хто знає, що біля
Тернополя віднайшли поховання, яке перегукується з майже
шекспірівськими пристрастями. Околиці міста почали заселяти ще 200 тисяч років тому.
Недалеко Петрикова львівські
археологи знайшли комплекс
поховань, серед яких було і сенсаційне парне поховання молодого подружжя - двоє лежать,
обійнявшись. Очевидно, хтось
із них пішов із життя добровільно, щоб бути похованими разом.
Їх романтично назвали Ромео і Джульєтта бронзового
віку. Це поховання повністю
було перенесене в музей історії
релігії у Львові.

Друкарська
помилка, яка
стала історією

Ще один цікавий факт,
пов'язаний із Тернополем, - назва місцевості, на якій його розбудували. 15 квітня 1540 року
польський король Сигізмунд
I видав коронному гетьману
Яну Амору Тарновському грамоту на заснування міста та володіння землею навколо нього. Взагалі, це унікальний випадок, коли в місті знають точну
дату його створення. Унікальною стала і ситуація з плутаниною назви місцевості. Поселення заснували на території,
яка насправді звалася Сопільче.
Але коли через друкарську помилку – спершу це була стаття
в геологічній енциклопедії – наприкінці 19 століття Сопільче
стало Топільче. І саме ця назва

те, що поселення розвивалося, як місто. Але це був, фактично, аванс. Однак невдовзі вже
від свого власника, Яна Тарновського, поселення отримало ще
й Магдебурзьке право. Це право на самоврядування. У Тернополі з’явилася своя міська рада
стала відомою. Сьогодні навіть - магістрат, яка поділялась на
міський парк, створений у Тер- раду і суд. Як для 16 століття, це
нополі на початку незалежнос- вже були основи самоврядуванті України, називають Топільче. ня. Відтоді й пізніше в місті існувала низка структур, які б ми
зараз назвали громадськими, а
Став був удвічі
розвиток громадського сектобільшим
ру – це теж ознака міста.
Гордість нинішнього Тернополя – великий міський став.
Саме новий власник землі Ян Як Тернопіль
Тарновський викопав водойму,
і зробив це у рекордні терміни. ярмаркував
Особливістю міста і тим, що
Однак, мало кому відомо те, що
дозволило
йому розвиватися,
тоді став був удвічі більший, як
стали
ярмарки.
Про їх облаштутепер. У ньому вирощували рибу,
вання
йшлося
у
Магдебурзьковздовж стояли млини. І це приму
праві.
Ярмарки
були регіоносило великий прибуток місту.
нальні
й
міжнародні,
а ще були
Ще одна пам’ятка Терномісцеві
тижневі
торги.
А в 1566
поля – місцевий замок – був
році
в
Тернополі
було
встановдерев’яним до 1554 року,
лене
так
зване
право
складу.
кам’яним був лише фундамент.
Всі купці, які були тут проїздом,
обов’язково мусили, під загроКим були перші
зою штрафу і навіть ув’язнення,
залишатися на якийсь час і промістяни?
дати частину своїх товарів, зроЙмовірно - мешканці з інших зуміло, за нижчою ціною. Місволодінь Тарновського. А він то було розташоване на перемав землі від Чехії до Галичини. тині шляхів: між Волинню і ПоОсобливо багато володінь було діллям, Литвою і Польщею. Тана території сучасної Польщі.
ким чином Ян Амор надав місту
Найбільшою громадою ново- дуже потужний старт.
го міста стали русини. Щодо українців тоді вживали лише таку назву. Очевидно, що були військові За 150 років з почту Тарновського, тобто поляки. І ще однією громадою, яка 18 набігів
В історії Тернополя була низз’явилася в місті майже від самока
епідемій.
Найгірші траплялиго заснування, були євреї.
ся у 18 столітті. На початку 19
століття була остання велика
Чому Тернопіль
епідемія холери. Однак, розвиватися місту заважали не так хвостав містом?
Невдовзі після заснування, у роби, як татарські набіги.
У цьому контексті місто
січні 1540 року, Тернопіль отримав від короля так зване ні- встановило своєрідний рекорд.
мецьке право – це право міське. До кінця 17 століття, тобто приТобто вже можна говорити про близно за 150 років, було 18 ве-

ликих набігів на Тернопіль. Але
він не був ні разу взятий.
Єдиний раз за цей час місто
взяли не татари, а турки. Сталося
це в 1675 році, коли обурені тим,
що не зуміли взяти Теребовлю,
турки вщент спустошили Тернопіль. Спустили став, грабували
місто кілька тижнів, а наступного року набіг повторився. Місто
в руїнах лежало близько 15 років. Власницею була тоді королева Марія Казимира Собєзька.
Вона надала місту ряд привілеїв
і сприяла його відбудові.

Перші рейдерські
атаки

Впродовж всієї історії Тернополя існували суперечки за місто. Між собою змагалися навіть
князі Острозькі, відомі в місті
як великі меценати. Одна з таких суперечок сталася в 17 столітті, коли Януш Острозький хотів захопити місто в своєї братової, дружини його покійного
брата. Але місто захищалося і
зуміло тоді відбитися.

Найяскравіші
володарі

Одним із найяскравіших правителів в історії міста було подружжя Замойських – Тома і Катерина. Завдяки їх сприянню
з’явилася вежа надставної церкви, єврейська синагога, парафіяльний римо-католицький костел.
Ще одна цікава особистість Марія Казимира Собєська. Вона
була вдовою за сином цього подружжя. Пізніше відсудила місто в іншої гілки Замойських і
стала власницею.
А у 18 столітті містом керувала цікава і відома родина Потоцьких. Вони зробили доволі
багато. Завдяки їм постав Домініканський костел з монастирем. А також - перший парк. Він,
на жаль, не зберігся, залишилася лише стара липа в центрі сучасного Тернополя.

Коли з’явилася
"провінційність"

Тернопіль став більше схожим на наше уявлення про сучасне місто після того, як Галичина перейшла під владу Габсбургів. За наказом австрійського імператора були знесені
мури. Завдяки цьому поселення
розрослося. Більше стало 2-поверхових будівель, перед входом з’явилися хідники. Був перебудований замок - просто до
невпізнання. Водночас, місто
набуло ознак провінційної австрійської культури. Зрозуміло,
що провінційної з погляду Відня та інших наближених до нього провінцій імперії Габсбургів.
Тернопіль став неофіційним
місцем заслання для чиновників і військових із Австрійської
імперії. Деякий час, до речі, в
Тернополі працював майбутній шеф Львівської поліції, а на
той час він був повітовим тернопільським шефом – Захер Мазох,
батько відомого письменника
Леопольда фон Захер Мазоха.
Провінційності сприяв і кліматичний фактор – великий перепад літніх і зимових температур. Цей клімат був незвичний
для вихідців із Австрії, які неохоче сюди їхали. Відтак, Тернопіль був не такий престижний.
Дуже довгий час…
Як Тернопіль став тим
містом, яке ми знаємо тепер? Які таємниці приховують його вулиці? І чому корінні мешканці не можуть
віднайти Тернополя? Продовження розповіді читайте в наступному випуску
«Нашого ДНЯ».

Антоніна
БРИК.
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Соціум

У ТНЕУ відкрили
Українсько-німецький
навчально-дослідницький
центр

У

В урочистостях з нагоди цієї події
взяли участь ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Крисоватий і професор Берлінського університету техніки та економіки, старший
науковий співробітник дослідницької
групи «Інформація та комунікаційне

рамках науково-освітнього співробітництва з Берлінським
університетом техніки та економіки й Університетом прикладних
наук і мистецтв у Дортмунді, у Тернопільському національному
економічному університеті відкрито Українсько-німецький навчальнодослідницький центр.
обладнання» Юрген Зік.
народних засобів масової інформації та ким партнерам: «Мені приємно, що разом
Німецький науковець спеціалізу- обчислювальної техніки».
ми працюємо над актуальними науковиється на алгоритмах, мультимедії та
За сприяння професора Юргена Зіка ми проектами, формуючи якісне освітнє
віртуальній реальності. Дослідницьку і ТНЕУ отримав 117 одиниць сучасного середовище для молоді. Сподіваємось, що
викладацьку роботу проводить у кон- комп’ютерного обладнання у рамках наші партнерські стосунки зміцнюватитексті реалізації навчальної програми реалізації цільової грантової програми. муться, а результати роботи й надалі бу«Прикладних комп’ютерних наук, міжАндрій Крисоватий подякував німець- дуть вагомими та ефективними».

«Все, що маєш
в серці – поділи...»

Тернопільські артисти організовують концерт на
підтримку відомого краянина, заслуженого діяча
мистецтв України Богдана Мельничука

В

ласне, з цієї теми і
розпочалася наша
розмова з тернопільською
співачкою, лауреатом багатьох
всеукраїнських фестивалів та
мистецьких конкурсів Ярославою
Декалюк.
- Пані Ярославо, разом з поетомпіснярем Іваном Кушнірем ви організовуєте благодійний концерт на підтримку відомого нашого краянина,
заслуженого діяча мистецтв України, письменника, літературознавця,
драматурга Богдана Мельничука. Ось
уже кілька довгих місяців він бореться з важкою недугою.
- Я просто дуже поважаю цю безмежно талановиту людину. І ця думка
прийшла до мене, коли Богдан Мельничук завітав у наше літературне
об’єднання для представлення творчості поета-дисидента Степана Сапеляка. Ні, він нічого подібного не просив. Але я собі подумала: я співаю по
цілому світі, маючи в репертуарі і пісню Богдана Івановича «Криниця добра». А тут – ця людина, з якою у мене
дружні стосунки, потребує допомоги.
Адже сьогодні ми знаємо, яке дороговартісне лікування важких хвороб.
Тим паче, чужої біди не буває, а людське життя – то є дар Божий. Може, і
слова з пісні «Криниця добра»: «Не чекай подяки, а роби, день при дні твори
добро уперто, все, що маєш в серці – поділи…» спонукали до цього.
Задумом поділилася з Іваном Кушнірем. Він запропонував зробити це
разом. Так ідея стала реальністю. Крім
уже відпрацьованої програми, присутні
на концерті почують веснянки, гаївки,
представимо також прем’єру пісні “Я
дякую Богу за все...» Отож, запрошуємо
тих, хто любить музику, пісню, усіх, хто
вміє поділитися теплотою свого серця,
20 квітня о 18.30 до Тернопільського

театру актора і ляльки на благодійний
концерт підтримати відомого усім тернополянам Богдана Мельничука.
- До речі, ви з паном Іваном Кушнірем недавно повернулися із столиці з
Всеукраїнського фестивалю сучасної
української пісні «Пісенний вернісаж
- 2018».
- І якраз там ми вперше виконували
веснянки, гаївки. Дуже гарно нас сприй-

няли. Адже оспівували ми пробудження
весни, благословляли Великдень, Бога,
який посилає нам цю таїну відтворення
природи.
- Весна - ваша улюблена пора року?
- Звичайно. Це пора, коли збільшується день, все освячується енергією
сонця. Новий рік у наших предків починався саме навесні, коли все оновлюється. І люди стають ніби іншими - красивішими.
Весна завжди дарує надію. Ось і ми з
Іваном Михайловичем отримали запрошення з концертом до Іспанії, у місто
Аліканте, де замешкало немало українців. Там, до речі, хочемо зняти кліп на
пісню Кушніра «Я емігрантка».
- Ваші пісні близькі, зрозумілі кожному…
- Бо вони відтворюють людину, її почуття, емоції. Ми всі маємо батьків, коханих, дітей. Головне, жити з любов’ю в
цьому світі. Десь я чула, що Адам, коли
побачив свого первістка, заспівав. Вищість від вираження емоцій – це спів.
Ангели також співають Господу на небесах. Давайте не поборювати один одного, не заздрити, а співати пісень про
життя.
Зіна КУШНІРУК.

Тернопільських
школярів
запрошують на
конкурс малюнків
«Я маю право»

З нагоди Дня захисту дітей
Координаційною радою молодих
юристів Тернопільської області
при Головному територіальному
управління юстиції у Тернопільській області по 2 червня цього
року проводиться регіональний
етап Всеукраїнського конкурсу
шкільних малюнків «Я МАЮ ПРАВО!».
Серед номінацій конкурсу кращі роботи у молодшій, середній і
старшій групі між колективами та
індивідуальні. До молодшої групи
відносяться діти віком від 6 до 10
років; до середньої групи – від 10
до 14 років; до старшої – від 14 до
18 років.
На конкурс подаються індивідуально підготовлені малюнки (конкурсні роботи) учнів та учнівських
колективів (не більше 3 учнів).
Конкурсні роботи повинні були
виконані в довільній графічній чи
живописній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка,
комп’ютерна графіка тощо) у форматі А4.
Конкурсні роботи разом із заявкою (із зазначенням прізвища,
ім’я та по-батькові конкурсанта,
дати народження, контактного
телефону, домашньої адреси, повної назви навчального закладу,
назви номінації, назви конкурсної
роботи) подаються до регіонального організаційного комітету за
адресою: 46021, м. Тернопіль, вул.
Грушевського, 8, каб. 317 (Головне
територіальне управління юстиції
у Тернопільській області), до 18
травня 2018 року включно.
Кожен учасник може подати
не більше 1 конкурсної роботи.
Інформація про умови конкурсу
розміщена на веб-сайті Головного територіального управління
юстиції у Тернопільській області.
За детальною інформацією можна
звернутися в Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області за тел.: 43 08 93.

Наш ДЕНЬ

Новини
Україна
Збільшення мінімалки
до 4200 гривень відкладається

В Україні немає коштів, щоб підвищити мінімальну зарплату до 4200
гривень, інформують «Українські новини». За даними Мінфіну, в першому
кварталі бюджет країни недоотримав 6,1
мільярда гривень доходів. За даними Світового банку, Україна справді не потягне підвищення. Представники Світового
банку виступили за те, щоб підвищення
зарплат вчителям, лікарям та держслужбовцям супроводжувалося оптимізацією
шкіл, лікарень і різного роду служб, залежно від фінансових можливостей держави. Тобто, звичайним скороченням.

У Порошенка хочуть
узаконити корупцію

годжений з усіма зацікавленими міністерствами і відомствами», - сказав глава МВС Арсен Аваков. Ключовими змінами документу є покарання за злочини проти виборчих прав громадян. Зокрема, пропонується за надання виборцям неправомірної вигоди, фальсифікацію виборчої документації та непрямий
підкуп виборців позбавляти волі до шести років.

Чи позбавлять парламентаріїв
«халявної» медицини?

У ВР зареєстрували законопроект,
за яким депутатів пропонують позбавити преференцій у медобслуговуванні, повідомляє «Оглядач». Це стосується діючих та екс-нардепів. Ініціатори документу - депутати із «Самопомочі» та
«БПП». Пропонується виключити норму, за якою нардепам після закінчення
терміну їхніх повноважень гарантоване
збереження безплатного медобслуговування у тих медзакладах, за якими вони
були закріплені у період виконання депутатських повноважень. Також йдеться про необхідність зовсім виключити
пункт про те, що нардеп безкоштовно забезпечується медобслуговуванням.

Обіцяють потяг до Риги за 59 євро

У Раді зареєстрували пакет законопроектів, що пропонують легалізувати корупційно отримані доходи, а також звільнити чиновників від відповідальності за брехню в деклараціях.
Про це інформує Центр протидії корупції, пише «Газета по-українськи». Автори
документів - нардепи від «Блоку Петра
Порошенка» Андрій Шинькович і Геннадій Чекіта. Ідея першого документу полягає у запровадженні «нульового» декларування. Це дозволить подати таємну декларацію про нелегально отримані доходи чи майно і звільнитися від відповідальності. Іншим - пропонують змінити Податковий кодекс із визначенням ставок податку. «Прикриваючись
метою повернення в Україну виведених
активів, депутати насправді хочуть легалізувати у тому числі корупційні статки та убезпечити себе від кримінальної
відповідальності», - пояснює член правління Центру протидії корупції Олена
Щербан. У ЦПК наголосили: в разі ухвалення цих законопроектів НАБУ доведеться закрити всі кримінальні провадження щодо незаконного збагачення
топ-чиновників.

МВС пропонує давати до шести
років за «виборчу гречку»

МВС ініціює посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, повідомляє «Укрінформ». «МВС спільно з громадською мережею «ОПОРА» та іншими суб’єктами
виборчого процесу підготували проект
закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства». «Законопроект
пройшов публічне обговорення й отримав позитивні експертні оцінки. Він поЗаповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача)
щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті. Право на заповіт
має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Здійснюється воно особисто, а отже, вчинення заповіту через представника не допускається. Спадкоємцями можуть бути одна або кілька
фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних стосунків.

«Укрзалізниця» закупила 28 вагонів, які курсуватимуть за напрямком
Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига. Дата запуску потягу поки невідома, написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook. «Потягу «чотирьох
столиць» бути. Вартість квитка у купейному вагоні до Риги складе близько 1855
гривень (59 євро)», - зазначив він. Подорож із Києва до Риги триватиме 15 годин
із врахуванням часу на кордоні.

Що діється в нашій країні
з демократією?

Міжнародна неурядова організація
«Freedom House» зазначає, що в Україні вперше з часу Революції Гідності
2014 року зареєстрований спад показників демократичних процесів. Про це
йдеться у щорічній доповіді організації
під назвою «Країни в перехідному періоді 2018. Протистояння нелібералізму»,
повідомляє «Голос Америки». Автор доповіді та директор проекту Нейт Шенккан зазначає, що такі держави, як Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан рухаються у «негативному напрямку» і мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні. «Вікно фундаментальних реформ в Україні, можливо, й не
було зачинене, але воно суттєво звузилося на тлі політичного опору антикорупційним реформам та серії нападів на неурядові організації і ЗМІ», - зазначено у
доповіді.

Чиновники вже порахували
гроші заробітчан

Цього року обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на
рівні близько 9 мільярдів доларів. Про
це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Нацбанк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну і уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки, пише
УНН.
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Світ
Росія 15 років готувала
агресію проти України

Старший співробітник Атлантичної
ради США Аріель Коен заявив, що агресія РФ проти України та пропутінська
позиція готувалися протягом 15 років.
Про це експерт розповів під час Київського
безпекового форуму, передає «Укрінформ».
«Мінімалістична реакція адміністрації Обами була спрямована на мирне врегулювання конфліктів, однак це призвело до ситуації, коли Росія перевіряє, наскільки рішуче налаштований Захід. Коли я нещодавно був у Москві, то почув від представників
старшого покоління, що ситуація з Україною готувалася останні 15 років», - зазначив Коен.

П’яні московити закусили горілку
вибухівкою

В одному з сіл неподалік Владивостока у Росії, під час розпивання алкоголю, чоловіки закусили викраденими вибуховими матеріалами, які нагадували
сардельки. Про це повідомляє «Польське
радіо». Чоловіки викрали 37 кілограмів
вибухівки. У місцевих органах безпеки почалася паніка: виникли підозри, що хтось
планує теракт. Тим часом чоловіки прийшли в одну з квартир і почали розпивати
алкоголь. Зголоднівши, вирішили втамувати голод «сардельками». Цікаво, що чоловіки з’їли декілька з них без жодних проблем. Підозрювати, наче щось не так, почали, коли симптоми отруєння з’явилися у їхнього собаки, який не споживав алкоголю.
«Сардельки», що залишилися після застілля, крадії роздали рідним і знайомим, а ті,
не підозрюючи про небезпеку, поклали їх у
холодильники. Про те, що насправді з’їли,
злодії довідалися з телебачення. Зловмисників і вибухові «сардельки» знайшли.

Які міста Європи найдешевші
для відпочинку?

У списку найдешевших європейських міст для відпочинку навесні перше місце посів польський Краків. На другому й третьому місцях - Вільнюс і Рига. Як
повідомляє «The Independent», компанія
«Post Office Travel Money» підбила загальний бюджет поїздки на вихідні до 36 міст
континенту, проаналізувавши вартість типових туристичних послуг. Найдешевше
поїхати на вихідні до Кракова. Це коштуватиме близько 186 євро, включаючи два дні
в тризірковому готелі й один обід на двох
із пляшкою вина. Не набагато дорожчий
Вільнюс - 187,13 євро. Рига - 195,07 євро. До
рейтингу потрапили Варшава, Прага, Афіни. Остання у списку - Пальма-де-Майорка.
Тут за вихідні на двох доведеться викласти 321,47 євро, - більше, ніж середня зарплата українця за місяць. І це не враховуючи перельоту.

Швейцарець не вдоволений
надто розкішними умовами
у в’язниці

75-річний швейцарець опинився
у місцевій в’язниці в кантоні Фрауенфельд і після того заявив, що вона схожа на розкішний курорт. Пенсіонер за-

Заповіт та його тлумачення
Спадкоємцями можуть бути інші
учасники цивільних відносин.
Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин
позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі
ця особа не може одержати право
на спадкування. Водночас заповідач не може позбавити права на
спадкування осіб, які мають право

на обов’язкову частку у спадщині. Заповідач має право охопити
заповітом права та обов’язки, які
йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та
обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому. Важливим є
те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини
або її частини. Якщо заповідач
розподілив між спадкоємцями у
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винив 700 швейцарських франків (близько 590 євро). Мав вибір: заплатити штраф
чи вирушити за ґрати. Обрав останнє, пише
«Bild». Відсидів по одному дню за кожні 100
франків. «Мені дуже сподобався цей тиждень. Не треба було готувати, турбуватися
про щось. Перебування у в’язниці - ніби відпустка у готельному номері: чудове обслуговування, гарне харчування, ліжко як вдома, телевізор, газети. Завжди дозволяли
палити. Охоронці були дружніми. Я б знову
пішов туди у будь-який час», - зізнався чоловік. У в’язниці він обдумав кримінальну
систему Швейцарії. І вважає таке ставлення до злочинців абсолютно безпідставним.
Дрібних правопорушників, на його думку,
слід зобов’язати виконувати якусь роботу.
Хоча б - збирати сміття. Серйозних злочинців у Фрауенфельді нема.

Ранкова кава сприяє схудненню

Ранкова кава підвищує рівень концентрації та енергії і допомагає втратити вагу. Про це розповіла дієтолог Сара
Фловерс для «The Independent». Експерт зазначає: кава покращує обмін речовин, стимулюючи термогенез - процес вироблення організмом тепла для підтримки постійної температури тіла і забезпечення роботи всіх його систем - й цим допомагає спалити більше жиру. Також у напої є хлорогенова кислота, яка сповільнює поглинання
вуглеводів і розщеплює жир. Проте не варто
пити забагато кави, оскільки організм може
виробити імунітет до цих переваг напою.

Путіну потрібно ще 10 років
на підготовку до Третьої
світової війни

Дії президента РФ Володимира Путіна на міжнародній арені можна порівнювати з політикою раннього Адольфа Гітлера, який, перш ніж розпочати Другу
світову війну, «тренував» свої сили в Іспанії, Австрії та Чехословаччині й нарощував технічну міць. Про це заявив президент Інституту Східного партнерства
(Ізраїль), рабин Авраам Шмулевич в ефірі
«Еспресо.TV». За його словами, російський
диктатор наразі так само «обкатує» власних вояків і військові розробки у невеликих конфліктах і чекає, доки підросте нове
покоління, «готове вмирати» за його ідеали. Саме такий наголос зараз робиться у мілітаризованій російській системі дитячої
освіти й наслідки будуть відчутними вже
за 10 років. «Путін відкритим текстом сказав про те, що він збирається робити», - зазначив експерт. І додав: поки що Путін «не
переходитиме червону лінію» у стосунках
із Заходом. Можливі якісь
локальні сутички. Бо чого
варта російська армія і армія США.

заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків,
що є пропорційною до одержаних
ними прав.
Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та
часу його складення. Він має бути
особисто підписаний заповідачем.
Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реє-

Ольга
ЧОРНА.

страції у Спадковому реєстрі. Важливо знати що у деяких випадках
заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках, коли заповіт посвідчується не
нотаріусом, а іншими посадовими,
службовими особами.
З. УТИНСЬКА,
державний нотаріус Першої
Тернопільської державної
нотаріальної контори.
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Невигадана історія

П

очаток квітня,
врешті,
усміхнувся теплим
сонечком, звеселив
душу розквітлими
маргаритками, ароматом
травички, свіжим
подихом весняного
вітру, приходом світлого
Великоднього дня.

Сімейне

гніздечко
Два слова чарівних - це мама й тато,
Безмежжя в них любові і тепла.
І усмішок, й добра багато,
Аби іскрилось щастя, радість щоб цвіла.
Пригорне ніжно донечок матуся,
Від зайчика дарунок тато принесе…
У снах любов батьків сходить казками,
Щодня - гріє яскравими сонцями…
На фото Івана Пшоняка: сім'я Купер із Тернополя: мама Тетяна, тато Віталій, дочки Настя і Марта.

Сокровенне

Г

анна чоловіка
кохала. Колись.
Потім навчилася
жити мріями, у яких
була щасливою. Подумки
перевтілювалася в
іншу жінку, аби втекти
від себе, від Тараса, від
завтрашнього дня…
Не розуміла, що коїться з чоловіком. Почав затримуватися
після роботи. Десь пропадав на
вихідних. А в неї - насмаженонаварено. Прибрано і випрано.
Благовірний франтом виглядає.
Раніше забігала до чоловіка
на роботу. Просто так. Побачитися. Кількома словами перекинутися. Потім заборонив їй
це робити. Мовляв, він поважна людина, ще сміятися будуть,
подумають, що дружина пантрує його. Інколи здавалося,
його дратувала сама Ганнина
присутність. А ще ні з того, ні з
сього почав дорікати, що Ганна
без нього пропала б. Не мала б
ні роботи в бібліотеці, ні добротної хати. Нічого…
Ганниною втіхою був син
Любомир. Її Любчик. Миле, синьооке хлоп’ятко. Вона розповідала йому добрі казки. Писала вірші.
«Зернятко в долонях Бога Моє золоте дитя.
Благословенне
Небесною
і
земною
любов’ю…»
Коли Любчик став школярем, пильнувала, аби гарно
вчився. Записала в різні гуртки.
Тарас хвалився, який розумник
його син - весь у батька.

Зернятко

в долонях Бога
Чим дорослішим Любомир
ставав, тим більше віддалявся
від матері. Батька слухався і поважав. А її - ні.
Ганна вирішила серйозно
поговорити з сином. Його зневага навпіл розколола її серце.
- Ти б краще батька запитала, чому він так ставиться до
тебе. Чому зраджує. Чому ти
для нього… ніхто.
- А ти наслідуєш його. Вважаєш, що я погана мама?
- Та відчепися від мене… І
перестань друкувати свої вірші
в районній газеті. Бо мене вже
дістала твоя «материнська любов», «золотий синочок», «моя
радість»… Скоро з мене насміхатися почнуть. Хочеш бавитися в поетесу - бався. Але на
люди ту дурню не виставляй…
Після цього Ганна писала вірші для себе. Редактор «районки» не раз запитував, чому забула дорогу в редакцію. Називав її вірші «справжніми», «добрими», «з душею». Виправдовувалась: роботи багато, син
майже дорослий, а великі діти
- великий клопіт… Сама ж складала списані аркуші у папку. Не
любила записувати вірші в зошит.
…Любомир так і не навчився шанувати матір. Навіть,
коли одружився. З невісткою
Аліною у Ганни склалися гарні стосунки. І вона не розуміла
зневажливого ставлення Любомира до своєї матері.
Тарас прилаштував сина на
гарну роботу. Маючи симпатичну дружину, він крутив інтрижки на боці. Як батько. Потім Любомира дратували плачі

новонародженого Устима. Через те часто покрикував на Аліну. То ж коли малий трішки підріс, його більше гляділа бабуся
Ганна.
Устим бабусю обожнював.
А вона писала тепер вірші для
внука. Дихала ним, жила…
«Я прошу ангелів,
Аби заколисали твої сни,
Поклали під подушку долю
Добру і щасливу…»
…Зі своєю майбутньою нареченою Устим найперше познайомив Ганну.
- Як вам Людочка? До смаку? - пожартував.
- Чудова! Ви наче схожі один
на одного. Аж молодію, коли на
вас дивлюся.
- Ви у нас завжди молода і
гарна.
Ганна зітхнула. Від чоловіка і сина давно не чула добрих
слів.
- Але, Устимчику, може, трохи рано до шлюбу? Університет
закінчив би і тоді…
- Бабусю, а ви коли виходили заміж? У двадцять! Тато
одружився також у двадцять. А
мені скоро вже двадцять один.
- Так кажеш, наче
п’ятдесятку розміняв.
…Незадовго до весілля
Устим мав дещо узгодити з
батьками нареченої.
- Бабусю, не хочете поїхати
до моєї без п’яти хвилин тещі?
Треба поради. Мама немає часу.
В неї ділова зустріч. Сказала
вас попросити.
Тарас задрімав. Не хотіла будити. Тому чоловік не знав, що
Ганна поїхала з внуком до майбутніх сватів.
Згодом свекрові зателефо-

нувала невістка. Запитала, чи
вже повернувся Устим. А потім
дізналися…
Важка вантажівка перетворила легківку на купу металобрухту. Ні в Ганни, ні в Устима
не було шансу залишитися живими…
Після похорону Тарасове
здоров’я підупало. Онука він
любив. І втрата дружини добряче зачепила. Раніше Ганну ігнорував, зраджував. Усім дорікав.
А без неї стало в хаті порожньо
і незатишно. Більше не пахло
її борщами і випічками. Вранці
не висіла випрасувана сорочка.
Зів’яли вазони: чи то забув полити, чи зі смутку за Ганною.
Зупинявся біля фотокартки й
скрушно хитав головою:
- Пішла і навіть не попрощалася…
Горе схаменуло й Любомира. Змінило. Втративши єдиного сина, втямив, як боліли маму
його витівки. Його зневага.
…На папку з материними віршами Любомир натрапив випадково. Прочитав їх уперше в
житті. Бо на ті, що колись публікувались в «районці», навіть
не глянув - пошматував газети.
«Зернятко в долонях Бога Моє золоте дитя…»
Любомир ніколи не був
сентиментальний. Але списані матір’ю аркуші рвали його
душу.
- Тату, я подумав… треба видати збірку маминих віршів.
Знаєш, вони такі… добрі, світлі.
Мама любила нас обох. А її любив лише Устим.
- Вона, Любомире, твою Аліну врятувала. Це ж вона мала
тоді їхати… до сватів.

…До бібліотеки на презентацію збірки прийшов дехто з
родини, знайомі і поважні районові персони. Останні не
тому, що кохалися в поезії. Переважно, заради статусу Тараса
і Любомира, які були заможними, впливовими у районі людьми, з потрібними зв’язками.
Присутні згадували дещо з
Ганниного життя, роботу в бібліотеці. Зачитували її поезію.
Хвалили. Зітхали, коли спомин
торкався Устима, і звучали написані йому вірші:
«Небо сипле зорі у твої долоньки
Теплі і пахучі чебрецями й
молоком.
Я така щаслива,
Ти такий маленький…»
- Не була вона щасливою, прошепотів хтось із Ганниної
родини.
Тараса замлоїло біля серця.
Любомира пік сором.
Ганна дивилася з портрета
добрими, сумними очима…
Ольга ЧОРНА.

Життєві сюжети

В

еликий рудий пес
дихав в обличчя
спекою тисячі
сонць. Від його гарячого
дихання в Марії на душі
було літо, радість і спокій.
Вона бігала за Рудим,
намагаючись залізти
йому на спину. Така гра
подобалася псові, і він
утікав від дівчинки,
тихенько посміюючись.
Усе, що вдавалося Марії,
— зловити Рудого за хвіст,
ніби літо, що непомітно
втікає в осінь. Урештірешт вона зупинялася,
важко дихаючи, коли
Рудого кликали їсти.
Чомусь завжди думаєш, що
в країнах, про які мрієш, вічне
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На стіл, вкритий білою скатертиною, поставила я осяйного кошика з освяченими дарами. Оселя враз наповнилася
несказанним небесним світлом, втіхою, радістю і теплом:
Христос воскрес! Великдень
стукає у кожні двері, у кожне
серце. Тиха радість переливається через вінця моєї душі,
переплітається зі споминами
з далеких шкільних часів, які
приходять на думку саме у Великодні дні.
Тоді, у сімдесяті роки, промовляти «Христос воскрес!»
заборонялося, особливо нам,
школярам. Біля церкви ще досвітком з’являлися посадовці, щоб не пропустити учнів.
Відвідувати святий храм діти
не мали права. У той час, коли
люди йшли посвячувати паску, для учнів організовували,
так звані, суботники. З моєї
пам’яті ніколи не зітреться
один з них. Мене, ученицю 9
класу, нагородили поїздкою
в Москву за зайняте перше
місце в обласному пісенному
конкурсі. Моє щастя було велике, безмежне. І хоч директор школи запевнив, що проживання в готелі і харчування
будуть безкоштовні, моя мама
попросилася розвантажувати
цемент на залізничній станції, аби заробити кошти мені
на поїздку. «Купиш собі щось
на пам'ять, вибір там – великий», - сказала. Приходила додому дуже втомленою, у неї до
крові потріскали руки, сильно
боліла спина. І все ж тими покаліченими руками вона пошила мені плаття для жаданої
поїздки.

«Учителю,
я теж вас
впізнала…»

Струни серця

А з тим керівником школи, який колись наніс криваву рану моєму юному серцю,
я зустрілася у потязі років десять тому. Ми сиділи одне навпроти одного. І хоча
час змінив нас обох, збагнула – він упізнав мене.

Однієї суботи, як завше, я
прийшла до школи. На великій перерві мені і ще кільком
учням нашого класу наказали
принести лопати. Мовляв, після уроків підемо садити дерева. Я розгубилася, бо чудово
знала, що повернуся ні з чим
– мама ще зранку пішла на роботу, а де ключ від хліва, - я не
знала. Намагалася відчинити колодку цвяшком, дротиком, але в мене нічого не виходило, і я, похнюплена, пішла
назад. Інші учні теж прийшли
без лопат. І тоді нас «виручив»
завгосп. Коли вулицями нашого містечка лунав церковний передзвін, а люди, святково одягнені, урочисті йшли
до святого храму посвячувати
паску, нас змушували садити
при дорозі дерева.
До поїздки в Москву залишалося кілька днів. Мама купила мені нову сумку і стала
складати усе необхідне в дорогу. Ми обговорювали, який
подарунок привезу своїм подругам: кожній – на її смак.
Я чомусь насторожилася,
коли один із керівників школи раптом покликав мене у
кабінет директора. І вже зовсім прибило мене до землі,
коли почула, що у Москву замість мене поїде інша учениця, бо я, мовляв, була неслухняною – не принесла на суботник лопату. Сльози градом покотилися з моїх очей. «Та де ж
я мала взяти ту лопату?» – за-

Вирій Марії
літо. В дитинстві Марії снилася Італія, яка, як їй видавалося,
десь далеко-далеко. Тихі води
Венеції, шепіт молитов Собору Святого Петра і навіть злодюжки нічного Неаполя. Але
не варто хвилюватися — все,
що вони можуть у тебе вкрасти, — дірки в кишенях. Зовсім
не хотілося прокидатися і струшувати залишки снів із повік…
Марія пам’ятає день, коли
помер дідусь. Великий Ведмідь, котрий знав безліч цікавих казок. Пам’ятає людей біля
труни — було чутно, як билися їхні серця і пересипалися піщинки в годиннику. Гавкіт Рудого, коли діда виноси-
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ли з дому. Самотнього лелеку
на комині їхньої хати. «Мамо,
то дідо?», — питала Марія, спостерігаючи, як лелека здійнявся в небо, і щовесни чекаючи з
вирію цих птахів.
У серці з’явилася тривога, мрії розійшлися з реальністю. Так Марія зрозуміла, що подорослішала. Дорослою вона
вперше побачила Італію. Зовсім іншу і не таку далеку, як у
снах. «Si, Signora», — повторювала Марія, прибираючи в будинку вельможної пані. Ввечері зачинялася у своїй маленькій кімнатці. Занурювала руки
в темряву, немов у в’язку оливу, аби до ранку їх не відмити.

ледве вимучила з себе. «Ти мусила її десь знайти», - я побачила єхидну посмішку і злі
примружені очі свого кривдника та пішла до класу. Усі
уроки проплакала, особливо,
коли довідалася, що у Москву
поїде учениця, яка ніяких заслуг не мала і в жодних шкільних заходах участі не брала, та
й вчилася посередньо. Зате її
матір, професійна кравчиня,
шила одяг для дружин шкільних керівників. Безкоштовно… Звісно, щоб не бути у боргу, її доньці переадресували
мою нагороду.
Я йшла додому і від сліз світу не бачила. Мама, як могла,
заспокоювала мене. Але вночі я прокинулася від її невтішного ридання. Вранці я не могла встати з ліжка – піднялася
температура, боліло усе тіло.
У мами від усього цього підвищився тиск. Коли через кілька
днів я повернулася до школи,
наш класний керівник Михайло Михайлович Рибачок співчутливо глянув мені у вічі і
погладив по голові. «Прости,
Марічко, що не зміг захистити тебе. Але ти не плач. Повір,
Москва – ще не весь світ. Твій
світ – попереду», - мовив лагідно. Це був воістину справжній Учитель – інтелігентний,
з почуттям гумору, відвертий,
справедливий.
Не було «любимчиків» і
у вчителів: Марії Леонівни
Твердун, Катерини Микола-

ївни Грам'як, Зої Михайлівни Андріїшин, Степана Ілліча
Твердуна. З любов’ю і повагою
вони ставилися до нас, бездоганно знали не лише предмет,
який викладали, а й азбуку
душі кожного учня. Власним
прикладом навчали нас людяності, порядності, доброти. І
тому через стільки літ згадуємо їх добрим і теплим словом.
А з тим керівником школи, який колись наніс криваву рану моєму юному серцю,
я зустрілася у потязі років десять тому. Ми сиділи одне навпроти одного. І хоча час змінив нас обох, збагнула – він
упізнав мене. Це прочитала
в його винуватому погляді, у
тому, як тремтячими пальцями постукував по вікні потяга.
У мене чомусь не було бажання навіть привітатися з ним…
«Христос воскрес!» - дзвінко лунатиме над землею аж до
Вознесіння. Трепетно і світло
на душі від того, що тепер ми
не боїмося цього благовісного звертання, без боязні йдемо до святого храму разом з
дітьми та онуками. У збережених в бабусиних скринях
вишиванках, з радістю у серці, на освяченій Великоднем
землі відроджуємо гаївки. Бо
Христос воскрес тільки заради нас! Нашого спасіння, віри,
прощення та любові.
Воістину воскрес!
Марія МАЛІЦЬКА.
смт. Козова.

У полоні дрімучої ночі,
В обіймах самоти
Я просила у неба допомоги,
Щоб щасливо прожити ці дні.
Щоб забути про біль і зневіру,
Щоб не знати тривоги й страху,
Жити з вірою в серці й любов'ю,
Позабувши вчорашню журбу.
Щоб забути всі «вчора» і «завтра».
Полюбити себе "тут й тепер"
Не чекати від долі щастя,
А щасливою бути завжди.
Я молилась і вірила в диво,
Я довірила Богу життя,
Я не знала, що буде далі,
Та відчула нові почуття.
Я відчула душевний спокій,
Я відчула у серці любов,
Я відчула, що щастя в мені
Зародилось маленьким зерном.
* * *
Так хочеться забутися в обіймах,
У ніжності, турботі, теплоті.
Так хочеться знайти себе
в коханні,
Дарованій лише одній тобі.
Так хочеться забутись у любові,
Легкій, солодкій, безневинній.
Так хочеться комусь
відкрити душу.
Й подарувати серця половинку.
Так хочеться почати все спочатку
Із чистого листка і новизни.
Так хочеться змінити все, що зараз
Заважає розвитку в житті.
Так хочеться, не боячись помилок,
Іти вперед, не обертаючись назад.
Так хочеться пробачити
й проститись
Із травмами з минулого життя.
Так хочеться…
* * *
Я, Боже, дякую Тобі,
Що сотворив мене у цьому світі,
Що дав життя мені,
В якому я так хочу жити.
Я часто гнівила Тебе
У відчай падала, в зневіру
Нарікала й плакалась усім,
У роль я жертви дуже вжилась.
Хоч мала все для щастя я,
Та так боялася я жити,
Що втратила я сенс життя,
Закрилася від всього світу.
О, Боже, ти вернув мені любов,
Щоб вміти плакати й радіти,
Я дякую Тобі за те,
Що дав мені це зрозуміти.
Я дякую Тобі, Ісусе,
Що відновив в мені життя.
Я дякую Тобі за віру,
Що спокій створює в мені.
Я дякую тобі за милість
Що повертає з забуття.
Я дякую Тобі, мій Боже,
За кожну мить мого буття.
Я дякую Тобі велике,
Що я в Тобі любов знайшла.
Марія ДЖУГАН.

Чула, як боязко, наче злодій, у
двері стукає самотність. Відчиняла, сторожко озираючись,
ніби впускала коханця.
Як сходило сонце, Марія сідала перед дзеркалом, бо зранку жінка розчісує довге волос-

ся гострим, як ніж гребінцем,
усе, що в житті не збулося, домальовує на лиці олівцем. Згадувала Україну, куди з вирію
поверталися лелеки…
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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У Прем’єр-лігу повернулася інтрига

Єврокубки

У матчі 27-го туру «Динамо»
переграло «Шахтар».
Єдиний гол у матчі забив нападник
киян Володимир Шепелєв.

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні
визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів. До
півфіналу турніру потрапили чинний переможець
Ліги чемпіонів - іспанський “Реал”, а також німецька “Баварія”, англійський “Ліверпуль” та італійська
“Рома”, яка у 1/8 фіналу зупинила “Шахтар”. Жеребкування провів посол фіналу Ліги чемпіонів у Києві Андрій Шевченко. У підсумку сформувалися наступні пари: “Баварія” - “Реал”; “Ліверпуль” - “Рома”.
“Рома” у чвертьфіналі проти “Барселони” відігралася після поразки у першій грі з рахунком 1:4.
“Реал” у повторному матчі з “Ювентусом” ледве не
розгубив перевагу, яку мав після гостьової перемоги, та пішов далі завдяки сумнівному пенальті.
“Ліверпуль” у 1/4 фіналу виграв у “Манчестер
Сіті”, а “Баварія” не залишила шансів іспанській
“Севільї”. Перші матчі півфіналісти зіграють 24 та
25 квітня, повторні - 1 та 2 травня.
Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться 26 травня у Києві на НСК “Олімпійський”.
* * *
Також у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи.
До цієї стадії змагань потрапили англійський
“Арсенал”, іспанський “Атлетико”, французький
“Марсель” та австрійський “Зальцбург”.
При жеребкуванні посів не використовувався,
а у підсумку сформувалися наступні півфінальні
пари: “Марсель” - “Зальцбург”; “Арсенал” - “Атлетико”. Перші півфінальні матчі відбудуться 26 квітня,
повторні - 3 травня.
Фінал Ліги Європи 16 травня прийматиме
французький Ліон.

У

Харкові на ОСК
«Металіст»
українське
«класико» зібрало
на стадіоні
майже 27 тисяч
вболівальників,
що стало рекордом
відвідуваності УПЛ у
2018-му році.
Обидва клуби підійшли до матчу в оптимальних складах, тож після стартового свистка команди не стали йти у розвідку, а почали активно
діяти. На промах Степаненка вже на 3-й хвилині
матчу «Динамо» відпові-

ло ударом у поперечку воріт П’ятова від Кендзьори.
Донецький клуб вже через
мить відповів гострим обвідним ударом від Марлоса - м’яч пройшов поруч зі
стійкою.
Після таких випадів
гра заспокоїлася та зосередилася у центрі поля.
Було доволі багато боротьби, втім, без грубощів.
На 31-й хвилині на руку
киянам зіграла обрізка
від захисника господарів,
який біля власного карного майданчика віддав м’яч
Шепелєву. Той без особливого опору підійшов
ближче до воріт та пробив

Спортивна арена

* * *
У Тернополі протягом трьох
днів відбувався перший виїзний тур команд жіночої Суперліги з гандболу. Змагалися команди, які за підсумками регулярного
чемпіонату посіли четверте, п’яте
та шосте місця. У першому матчі
тернопільський “Економуніверситет” програв “Реалу” з Миколаєва
- 19:32. У другій зустрічі туру гандболістки з Миколаєва знову здобули перемогу. Цього разу - над київським “Спартаком” - 37:28. В останньому матчі туру тернополянки
поступилися “Спартаку” - 30:36.
* * *
У середу, 18 квітня, відбудуться матчі 1/2 фіналу Кубка
України: Шахтар – Маріуполь та
Дніпро-1 – Динамо. Обидва матчі
розпочнуться о 19.00.
* * *
15-го квітня в італійському Пезаро
завершилися
фінали в окремих видах художньої гімнастики на другому етапі Кубка світу. Україна була
представлена у трьох фіналах: з
м’ячем, булавами та 3 м’ячами/2
скакалками. Срібну нагороду нашій команді принесла Влада Нікольченко – за прекрасний виступ
з булавами.
* * *
Збірна України здобула дві
бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті в
Баку. Українці Микола Просторов,
Артем Савченко, Антон Давиденко
та Дмитро Собакар показали третій результат у чоловічих командних змаганнях. Український дует:

Наталія Москвіна і Світлана Малькова виграли бронзові медалі в
синхронних стрибках на батуті серед жінок.
* * *
Колишній
чемпіон світу за версіями
IBF, IBO, WBO,
WBA Тайсон
Ф’юрі повернеться в ринг 9
червня. Суперника британця поки
що не називають, проте вже точно
відомо, що бій відбудеться у Манчестері. Це буде перший поєдинок
Ф’юрі після того, як він у листопаді 2015 року за очками здолав Володимира Кличка.
* * *
Збірна України з футболу покращила позиції у новому рейтингу ФІФА. У порівнянні з березневою класифікацією, наша національна команда піднялася на п’ять
позицій і тепер займає 30-е місце.
Сходинкою вище українців перебуває Словаччина, з якою команда Андрія Шевченка восени зіграє
у Лізі націй. Також Україні у новому турнірі УЄФА протистоятиме
Чехія, яка, наразі, у світовому рейтингу - 45-а. Лідерство у рейтингу
ФІФА зберегла Німеччина, друга Бразилія, на третє місце піднялася
Бельгія, яка відсунула на четверту позицію Португалію, а на п’яту
- Аргентину. У березні збірна України зіграла внічию із Саудівською
Аравією (1:1) та перемогла Японію
(2:1). 30 травня команда Шевченка
зіграє з Марокко, а 2 червня зустрінеться з Албанією. Наступні офіційні матчі Україна проведе восени, її суперниками будуть Чехія та
Словаччина.

* * *
Фінальний бій Всесвітньої
боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та
росіянином Маратом Гассієвим
відклали на іншу дату. Поєдинок
відбудеться не 11 травня, як планувалося раніше, а влітку, заявили
організатори. Місце поєдинку також не уточнюється, хоча раніше
повідомлялося, що він відбудеться
у Саудівській Аравії.
* * *
Українську пауерліфтерку та
єдину у світі чотириразову чемпіонку Ігор Ларису Соловйову
відзначили нагородою у номінації “Кращий спортсмен Всесвітніх ігор – 2017”. Про відзнаку оголосили під час Генеральної Асамблеї Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA), що проходить у
Бангкоку. Нагороду українці особисто передав президент Всесвітньої Асоціації Всесвітніх Ігор Хосе
Перурена. Всесвітні ігри – 2017
відбувалися у польському Вроцлаві з 20 по 30 липня. Українка
Лариса Соловйова завоювала золоту медаль. А національна збірна України з неолімпійських видів
спорту зайняла рекордне 5-те місце у командному заліку.
Всесвітні ігри – міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Проводяться з 1981 року з періодичністю один раз в 4 роки.

точно у лівий від П’ятова
кут - 1:0. Цей гол явно завів підопічних Фонсеки,
адже вже через хвилину
небезпечно поруч зі стійкою пробив Феррейра, а
за п’ять хвилин до перерви у поперечку з гострого кута влучив Марлос. Ще
через дві хвилини над поперечкою свою гармату
розрядив Алан Патрік. У
підсумку кияни витримали штурм суперника і пішли на перерву, ведучи у рахунку.
На жаль, другий тайм
був не такий цікавий.
Підопічні Хацкевича вирішили грати другим номером, зосередивши великі сили на власній половині поля. Господарі
поля у свою чергу активно діяли попереду, однак

компактна гра гостей у
центрі поля та на підступах до карного не давала можливості швидким
бразильцям розгортати
гострі випади.
Під завершення матчу
нерви у деяких футболістів почали здавати, а Тайсон взагалі залишив свою
команду у меншості.
Після цієї перемоги
«Динамо» скоротило відставання від «Шахтаря» у
три очки і зберегло інтригу у чемпіонаті за шість
турів до його завершення.
Результати інших матчів
27-го туру:
Маріуполь – Верес – 2:0;
Олімпік – Олександрія – 0:0;
Зірка – Чорноморець – 2:1;
Зоря – Ворскла – 0:3;
Сталь – Карпати – 0:1.

За поразки поплатився тренер
15 квітня футбольний клуб “Нива” в 22 турі
Другої ліги на виїзді у Чернівцях поступився
“Буковині” з рахунком 1:0.

У

перше з капітанською
пов’язкою команду
на поле вивів Ігор
Вонс. Також вперше
навесні “Нива” зіграла на
трав’яному полі.

На старті поєдинку команди
обмінялися моментами. “Буковина” першою змусила вступити у
гру голкіпера-дебютанта Жмурка, який випустив м’яч з рук після
подачі з лівого флангу. На щастя,
оборонці встигли перекрити підступи до воріт, тож на добиванні
ніхто з суперників не зіграв.
Відповідь “Ниви” не забарилася. Після навісу Вонса головою намагався поцілити у рамку воріт Андрєєв, однак пробив
мимо. У середині тайму команди по черзі намагалися забити зі
штрафних ударів. Хорошу нагоду
відкрити рахунок тернополяни
втратили на 30-й хвилині, але
знову пробили невлучно.
Пропущений м’яч застав тернополян зненацька. Господарі зробили навісну передачу у
штрафний майданчик, а Дугієнко, намагаючись вибити м’яч,
зрізав його у власні ворота.

З надіями врятувати матч
тернополяни вийшли на другий
тайм. Вже на початку вони провели кілька перспективних атак,
які завершилися ударами у напрямку воріт господарів, але їх
по черзі заблокували захисники.
А ще тернополяни ледь не
зробили другий «подарунок» супернику, коли невдало зіграв їх
захист. Та, на щастя, усе минулося. У заключні хвилини м’яч
вдруге перетнув лінію воріт
“Ниви”, але арбітр встиг зафіксувати офсайд у нападника буковинців.
Третя поспіль поразка
“Ниви”, хоча не впливає на турнірне становище команди, але
викликає справедливе занепокоєння перед домашнім протистоянням із суттєво оновленим
“Поліссям”, яке уже на відстані
чотирьох очок.
Як стало відомо, уже наступного дня після зустрічі у Чернівцях, керівництво футбольного
клубу “Нива” прийняло рішення відправити у відставку головного тренера Сергія Задорожного - у зв’язку із незадовільними
результатами.
Наразі тернопільська команда посідає 5-те місце у турнірній
таблиці в групі А, маючи 27 очок.
Безпереможна серія після 22-го
туру складає вже 5 матчів. А вигравала “Нива” останній раз ще
восени минулого року у “Поділля” (2:0).

Наш ДЕНЬ

Господар
Секрети
вирощування
троянд


Обов’язково
заглиблюйте місце щеплення на 3-5 см. Троянда загине, якщо загине щеплення.
Це стосується прищеплених
троянд.
При посадці обов’язково добре полийте і
утрамбуйте землю біля кореневої системи, щоб не було
порожнеч. Інакше, коли троянда починає рости, її маленьким корінцях нема за що
чіплятися.
Багато видань радять
виконувати осінню обрізку перед зимівлею троянд.
Але краще не обрізати троянди восени. Цим ми позбавляємо троянду поживних речовин, які вона накопичила, готуючись до зимівлі. А
навесні обрізаємо всі підсохлі, підмерзлі пагони до живої бруньки. При весняному
обрізуванні чайно-гібридні
троянди обрізаємо на 10 см
від рівня ґрунту. Обрізаємо
дуже тонкі і товсті пагони –
це стимулює зростання додаткових із щеплення.
Поливаємо троянди
дуже рясно, але рідко.
В середині літа припиняємо вносити добри-







ва. У серпні остання підкормка фосфорним добривом, для
того щоб троянда підготувалася до зимівлі.
На зиму листя у троянд не обрізаємо. Вона
сама знає, до якого часу їй
потрібне листя. Поки їй необхідне живлення, троянда набирає поживні речовини і тримає листя. Скине вона
його сама, коли поживні речовини стануть непотрібні.
На зиму кущі троянд
підгортати на 20-30
см, але не торфом, а землею.
Інакше після відлиги і дощу
це стимулює зростання, а
троянда повинна спати.
Не зрізайте в перший
рік троянду, якщо хочете, щоб в подальшому
ваша квітка цвіла. Якщо і хочете зробити це, то тільки
один бутон і зрізайте стебло якомога вище. У перший
рік коренева система ще не
така сильна і, зрізавши троянду, та ще й до самого низу,
ми тим самим стимулюємо зростання порослі нижче щеплення. Це означає,
що троянда переродиться в
шипшину, на яку вона була
щеплена.





Р

Заодно частково знищуються віруси.
Також різання насіння сприяє кращому
розвитку одного чи трьох стебел на часточці картоплини, бо, коли саджають цілою бульбою, в кущі виростає до 10 стебел
і створюється конкуренція (виростають
дрібні бульби, які й уражуються фітофторою). По-третє, це елементарна економія
посадкового матеріалу. По-четверте, проростають усі вічка на бульбі, навіть «сплячі».
На насіння відбираємо великі бульби,
на думку багатьох городників, у них менше вірусів і вони не вироджені. Крім того,
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Сім способів використання
попелу на городі
Попіл здавна використовують для підвищення
родючості ґрунту. Це
особливо цінне добриво,
яке містить усі елементи,
крім азоту. Він має у своєму
складі велику частину
основних живильних
речовин, необхідних для
росту рослин.



Деревний попіл є джерелом калію, фосфору і не
тільки. Калій надає плодам міцність і ніжність. Фосфор - один з
найважливіших елементів для
одержання високих урожаїв. У
ньому містяться й мікроелементи: магній, сірка, залізо, натрій,
бор, марганець, які теж необхідні рослинам.
Попіл зменшує кислотність, помітно пожвавлюючи при цьому діяльність ґрунтових мікроорганізмів, зокрема, бактерій, що збагачують землю азотом. Як добриво його вносять врозкид під перекопування
ґрунту або ж у борозенки, лунки
при посадці. Максимальна норма витрати під перекопування
ґрунту не повинна перевищувати 1 склянку на кв. м. У цьому
випадку його дія буде спостерігатися протягом 2 - 4 років після внесення. Можна для підживлення рослин використовувати
зольний розчин. Його готують
так: 1 склянку деревного попелу (100-150 г) заливають відром
води, настоюють. Цим розчином
поливають городні рослини. Перед поливом настій перемішують. Попіл рівномірно має розподілитися по суміші.
Добре підживлювати попелом всі гарбузові, ка-





Різана картопля
дає кращий врожай

озрізання насіннєвої
картоплі сприяє частковому
оздоровленню бульб від
вірусної інфекції завдяки активації
захисних сил самої бульби, яка
починає інтенсивно виділяти
речовини для загоювання рани
та боротьби з інфекцією, що може
потрапити через рану.
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вічка у великих бульб сильніші, ніж у середніх та малих, і при однаковій вазі різаної частки й цілої бульби більший, а головне – якісніший урожай отримаємо з різаної картоплі. До того ж у такому кущі формуються великі бульби за рахунок невеликої кількості стебел.

Різання поряд з іншими агрозаходами набагато подовжує продуктивність
сорту. Слід дотримуватися певних правил, а саме:
 різати потрібно партію бульб, у якій
незначний процент виродженого та пошкодженого бактеріальними хворобами
матеріалу, з добре розвинутими паростками;
 під час різання пильнуйте зріз: він
має бути чистим, без плям, іржавості;
 під час різання потрібна добра дезінфекція ножів. Для цього беруть до п’яти ножів і ставлять їх у півлітрову банку води,
де розвели 1 г марганцівки. З другого боку
теж ставлять банку. Під час різання один

пусту, помідори й огірки. Любить
попіл і буряк. Його можна просто посипати попелом або поливати зольним розчином. Під
огірки й кабачки треба вносити
одну склянку попелу на квадратний метр, зашпаровуючи його в
ґрунт, обов’язково поливаючи. У
такій же пропорції його застосовують для підживлення петрушки, моркви й редьки. Для цибулі та часнику підживлення попелом рекомендують чергувати з
настоями коров’яку і пташиного посліду, треба тільки стежити,
щоб між ними проходило достатньо часу.
Попіл стимулює утворення зав’язей на томатах,
швидкий ріст і визрівання плодів. Його можна просто розсипати на землю навколо рослини, або розвести чайну ложку в
літрі води й настояти тиждень.
Вишню і сливу підживлюють попелом один раз на три роки. Навколо стовбура роблять канавку,
глибиною не більше 15 см і насипають туди попіл, або заливають
розчин. Після цього канавку зарівнюють. На кожне доросле дерево витрачається близько 100 г
попелу.
Смородина теж чутлива на зольне підживлення - її просто поливають під ко-





рінь зольним розчином. Перед
внесенням його збовтують. Трохи більше часу буде потрібно на
зольний відвар для позакореневої обробки: приблизно 300 г попелу просіяти й залити окропом,
прокип’ятити 25 хвилин. Після
проціджування отриманий відвар розвести десятьма літрами
води. Можна додати 50 г мила
для кращого прилипання.
Зольний відвар використовують не тільки як підживлення, але й для боротьби зі
шкідниками. Він дуже добре допомагає боротися з попелицею і
блішками на хрестоцвітних. Редис і капусту можна додатково
просто припудрити попелом. Від
попелу гинуть дротянки й нематоди, дуже бояться його слимаки
й равлики.
Попіл - добриво, що не має
строку придатності. Зберігають попіл у щільно закритих ємкостях, стежачи за тим,
щоб у нього не потрапила вода,
що вимиває живильні речовини.
Не можна використовувати для
підживлення городу попіл, який
утворюється при згорянні фарби, пакувальної плівки та інших
полімерів. Адже у такому попелі
утворюється багато шкідливих,
а то й небезпечних для людини
речовин, які забруднюють ґрунт





Вирощуємо
цибулю в газеті

Щ

об зібрати
відмінний
урожай цибулі,
використовуйте замість
мульчі... газету.

ніж – одна картоплина, той, яким різали,
ставлять у другу банку, і так, поки всі вони
не перейдуть до іншої банки. Потім усе спочатку. Порізані частки потрібно класти у
посуд із просіяним попелом і сухим цементом у пропорції 1:3-5 та обпудрювати зрізи;
 різані бульби розкладають в один
шар на застелений папером ящик. Через
день зрізи підсохнуть і почне утворюватися кірка. Бульби ріжуть довільно, якщо
один раз – то поздовж. Головне, щоб вага
частки була не меншою 25-30 г. Висаджуючи у піщаний ґрунт, вагу різаної частки
збільшують. Якщо ріжете цінний дефіцитний сорт, то можна різати по одному вічку,
а за насадженням ретельніше доглядати.
При цьому коефіцієнт розмноження може
сягати 1:70-100 залежно від сорту та кількості вічок на бульбі.

Змочіть газети водою і
покладіть на грядку в 4-5
шарів. Злегка присипте землею і зробіть в газетах ножем отвори для цибулин. Посадіть сіянку, присипте землею. Після першого застосування такої мульчі врожай
може збільшитися майже в
1,5 рази. Мабуть, газети довше зберігають вологу, та й
бур’янам крізь папір пробитися важко, тому такий результат.
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смак
першої
зелені

Наш ДЕНЬ

Молоді та ранні:

Смачна сторінка

Навесні всім хочеться кольору і вітамінів, яких так бракувало в зимові місяці.
Ніхто не заперечить - треба використати квітневий сезон свіжих овочів і зелені
з якнайбільшою користю. Готувати зі свіжої городини - суцільне задоволення:
вона соковита, пахне весняними ароматами і веселить погляд.

Суп зі шпинату

ти з борошном. Додати ще 1 скл.
води до сметани з борошном і вимішати до однорідної маси без
грудок. Влити у киплячу зупку.
Прокип'ятити 1 хв.

Універсальний соус
з петрушки

ПОТРІБНО: ріпчаста цибуля –
2 шт., молода картопля – 200 г, цибуля порей – 150 г, шпинат – 2 великих пучки, корінь імбиру – 30
г, оливкова олія – 3 ст. л., сіль/перець – за смаком, морква – 150 г,
овочевий бульйон – 1 л.
ПРИГОТУВАННЯ: дрібно нарізати цибулю і тушкувати на
повільному вогні, весь час перемішуючи, поки вона не стане
м'якою і золотистою. Картоплю і
моркву порізати кубиками та пересипати в бульйон (або воду).
Довести до кипіння. Цибулю порей і шпинат добре промити і
порізати. Імбир очистити та подрібнити. В окріп з картоплею та
морквою додати цибулю, шпинат
і імбир. Потім зменшити вогонь і
томити 5 хв. Додати сіль і перець
за смаком.
В ідеалі – подавати з хрусткими тостами.

ПОТРІБНО: петрушка – великий пучок, сушений базилік – 1
ст. л., кедрові горішки – 50 г, часник – 4 зубчики, сир (твердих
сортів) – 50 г, олія – 50 мл, лимонний сік (або сік лайма) – 1 ст. л.,
сіль/перець – за смаком, бальзамічний оцет – 5 крапель.
ПРИГОТУВАННЯ: промити
петрушку, видалити стебла, довільно нарізати.
Змішати горіхи, петрушку та
часник у блендері, потім додати
лимонний сік, сіль, перець, базилік і сир, перемішати до однорідної консистенції.
Додати оцет і олію, продовжуючи збивати, поки не вийде соус.

Каррі з редису

Зелені оладки

ПОТРІБНО: листя кульбаби,
кропиви і щавлю; борошно, молоко і яйця – для тіста.
ПРИГОТУВАННЯ:
кропиву та кульбабу промити окропом, щоб зникла гіркота. Всю зелень ще раз помити, подрібнити
і додати за смаком до звичайного тіста для оладок (приготувати
його більш рідким, ніж зазвичай).
Після випічки подававати страву
з несолодким йогуртом.

Омлет «Кюсю» поазербайджанськи

Весняна зупка з
ПОТРІБНО: редис – 25-30 шт.
(середнього
розміру), цибулидикорослою зеленню

ПОТРІБНО: філе куряче - 1
шт., картопля - 4 шт., морква - 2
шт., черемша - 1 пучок, кропива
(молода) - 1 пучок, листя кульбаби - 0,5 пучки, цибуля зелена - 1
пучок, часник молодий - 0,5 пучки, сметана - 1 скл., борошно - 3
ст.л., вода - 3 л, сіль, перець чорний мелений.
ПРИГОТУВАННЯ: грудку відварити і дрібно порізати. Листя кульбаби залити підсоленим
кип'ятком на 5 хв. Воду злити.
Або можна залити холодною солоною водою. Тоді вимочувати
треба 1-2 год., щоб зникла гіркота. Молоду кропиву пробланшувати в кип'ятку 1 хв. Усю зелень дрібно порізати. У курячому
бульйоні зварити порізану картоплю і моркву, додати грудку і
приготовану зелень. Одну моркву потерти на тертці і спасерувати на олії. Сметану розміша-

йогурту, 1 ст. л меду, 1 ст. л хрону тертого, зелень часнику, сік
лимона.
ПРИГОТУВАННЯ: зелень порубати ножем, дрібно нарізати
пір’я зеленої цибулі та часнику,
потерти на дрібній тертці селеру.
Все скласти у велику салатницю,
перемішати, посолити. Для соусу
змішати йогурт з медом, теплою
водою і соком лимона, поперчити і посолити. Полити соусом салат, додати в нього подрібнене й
обсмажене гарбузове насіння або
горіхи, хрін і перемішати. Такий
салат - справжня вітамінна бомба.

на – 1 шт., олія – 2 ст. л., часник - 2
зубчики, перець чилі - за смаком,
куркума - 1 ч. л., кінза - 1 ч. л., гірчичний порошок - ½ чайної ложки, томати - 2 шт., сіль/перець - за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: редис потрібно добре промити та порізати дольками. Готувати краще
прямо перед їжею, оскільки коренеплоди можуть стати занадто м'якими. Редис і цибулю нарізати тонкими шматками й обсмажувати 3-5 хв. на середньому
вогні в олії, постійно перемішуючи. Додати дрібно нарізаний часник, перець чилі, куркуму, кінзу
та гірчичний порошок, обсмажуючи суміш ще хвилину. Помити
й порізати дольками помідори,
додати їх у каррі, потім поперчити та посолити. Добре все перемішати, зменшити вогонь, накрити кришкою і готувати ще 10 хв.
Ця страва ідеально підходить до
курки і яловичини. Подавати гарячою.

Салат «Зелене асорті»

ПОТРІБНО: 50 г гарбузового насіння або волоських горіхів, 3 пучки петрушки, 2 пучки
кропу, 1 невеликий корінь селери, по 1 пучку салату, черемші,
цибулі, 1 банка натурального

ПОТРІБНО: 200-250 г зелені (щавель, шпинат, черемша, зелена цибуля, кріп, кінза тощо), 4
яйця, куркума, червоний і чорний перець, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з перцем, сіллю, куркумою, додати нарізану зелень, перемішати, перекласти у форму. Запікати омлет 20 хв. у розігрітій до 160
градусів духовці. Перед подачею
посипати меленими горіхами за
смаком і подати зі сметаною, мацоні або натуральним йогуртом.

Чіпси з капусти

ПОТРІБНО: капуста – 600 г,
сік з половинки лимона, олія – 3
ст. л., сіль – 5 г, чорний перець – 5
г, суміш спецій – 10 г.
ПРИГОТУВАННЯ: капустяне листя нарізати на невеликі
шматочки. Дуже щільні прожилки зрізати. У глибокій мисці змішати капусту з лимонним соком,
олією, сіллю та перцем. Додати
улюблені трави, ретельно перемішати. Викласти листя на змазане олією деко. Випікати в духовці впродовж 2 годин при температурі 80 градусів.

Тайський зелений суп

ПОТРІБНО: по невеличкому
пучку шпинату та кінзи, 1 зубок
часнику, 1/2 червоного солодкого перцю, сік з половини лимону,
3 помідори, 2 чашки води.
ПРИГОТУВАННЯ: всі інгредієнти збити в блендері, трохи проварити, подавати зі сметаною.

Пиріг із зеленню

ПОТРІБНО: картопля - 3-4 шт.
(приблизно 600 г), шпинат - 200
г, щавель - 200 г, яйця - 2 шт., сир
- 250 г, петрушка, кріп, зелена цибуля - кожного по 1 пучку, фета
- 100 г, цедра 1 лимона, оливкова олія для смаження, масло для
змащування форми, сіль, мелений чорний перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю
очистити та помити, щоб забрати зайвий крохмаль. Половину
картоплі нарізати поперек круглими скибочками завтовшки
3-4 мм, а ту, що залишилась, нарізати вздовж, подовженими скибочками такої ж товщини. Розігріти сковороду і змастити оливковою олією. Обсмажувати порціями картоплю до золотистого кольору, після чого перекласти на
паперові рушники, щоб забрати
зайвий жир. Після цього приготувати зелень. Щавель і шпинат
помити, забрати стебла, а листя
крупно нарізати. Покласти шпинат і щавель в сковороду, додати
2 ст. л. води і готувати, поки листя трішки не розм'якне, приблизно 4 хв. Перекласти на друшляк
і відтиснути зайву рідину. Тепер
змішати інгредієнти для пирога
з зеленню. Розкришити фету виделкою на маленькі шматочки.
Дрібно нарізати петрушку, кріп
і зелену цибулю. У мисці збити
яйця і сир, додати зелень, тушковані щавель і шпинат, фету і лимонну цедру. Посолити і поперчити все це за смаком. Сформувати пиріг з зеленню. Розігріти духовку до 180 градусів. Змастити
маслом круглу роз'ємну форму
діаметром 24 см. На дно форми
викласти круглі скибочки картоплі одна на одну. Уздовж бортів викласти одна на одну подовжені скибочки. Вилити начинку і розрівняти її. Випікати пиріг
з зеленню 40-45 хв. Готовий пиріг вийняти з духовки і залишити
на 15 хв. у формі. Потім провести
ножем уздовж бортів і акуратно
зняти форму. Подавати пиріг теплим або повністю охолодженим.

Морквяний кіш

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 200
г борошна, 80 г вершкового масла, 50 г насіння соняшнику, яйце
і чайна ложка подрібненої цедри
лимона, сіль - за смаком. Для начинки: 3 середні молоді моркви, порізані тонкими кружальцями, 1 ст. л. зернистої гірчиці, 3 ст.
л. оливкової або іншої олії, пучок
рукколи, сіль і перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: у посудину
висипати борошно, сіль і насіння
соняшнику. Зробити заглиблення в борошні й розбити в нього яйце, додати вершкове масло.
Старанно перемішати всі інгредієнти до однорідної маси, сформувати кулю, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на 30 хв. Дістати тісто, розкачати і викласти на деко. Змастити гірчицею, викласти моркву,
збризнути олією, посипати спеціями. Випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хв. Подавати теплим або
холодним, прикрасивши свіжою
рукколою.

Вітамінна намазка
з черемші

ПОТРІБНО: черемша - 1 пучок, сир кисломолочний - 200 г,
сметана - 6 ст. л., масло вершкове - 100 г, сіль - 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ: молоду черемшу промити, струсити краплини води, накраяти дрібними
шматочками. У чашу блендера
помістити всі інгредієнти: черемшу, сир, сметану, м'яке вершкове
масло, сіль. Здрібнити усе на однорідну масу. Викласти у баночку, закрити кришкою, відправити
у холодильник. Використовувати за потребою. Може зберігатися у холодильнику 3-4 дні. Смакуватиме з хлібом чи гарячою картоплею, запеченою в духовці в
«мундирах», на канапках.

Смузі із зелених
овочів

ПОТРІБНО: 1 огірок, 100 г молодої капусти, пучок кінзи, 1 скл.
холодного зеленого чаю, 1 ч. л.
натертого імбиру, сік 1 лимона,
сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: капусту
нашаткувати, огірок і кінзу нарізати. Скласти овочі в чашу блендера, подрібнити. Влити чай, лимонний сік, додати імбир і збити.

Калейдоскоп nday.te.ua
Продаю
Вживану побутову техніку з Німеччини: холодильники, морозильні камери, пральні машинки, газові плити, телевізори та іншу побутову техніку. Гарантія, сервіс, доставка.
Телефон: (098) 269 18 65,
(097) 605 69 56.
*****
Кухні, шафи-купе, дитячі спальні.
Виготовлення за індивідуальним замовленням. Заміри та доставка безкоштовні.
Телефон: (097) 116 58 65.
*****
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жов-
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тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна.
Телефон: (068) 0472549.

Послуги

Ремонт холодильників. Виїжджаємо
на виклик, у райони. Гарантія.
Телефон: (097) 107-55-99.
*****
Приймаємо різний склобій і макулатуру.
Телефон: (067) 778-12-81.
*****
Буріння та чистка свердловин на
воду. Якісно, недорого, матеріали. Встановлення «під ключ».
Телефон: (098) 925-18-70.

Утеплення будинків, декорування фасадів.
Риштування та матеріали є в наявності.

Тел. +38 (098) 756-28-74.

Програми безвідсоткового розтермінування
на квартири в Івано-Франківську

І

вано-Франківськ
приваблює не тільки
туристів. Опитування
громадської думки
підтверджує, що наше місто
у трійці лідерів серед місць,
де найбільше прагнуть
жити українці.
І не дивно, адже затишне старовинне місто гармонійно поєдналося з сучасними житловими
комплексами, надавши йому європейського змісту та форм і високої якості будівництва нових
житлових комплексів, як у центрі
міста, так і в затишних мікрорайонах неподалік. Однак бажання
оселитися в історичному Станіславі не завжди відповідає можливостям, адже ціни на нерухомість
зростають, а купівельна спроможність громадян поки нестабільна.
Статистика свідчить, що тільки 5% потенційних покупців
спроможні оплатити повну вартість житла одним платежем, решту ж обирають оплату частинами, яку можна здійснити або банківським кредитом, або розтермінуванням від забудовника.

Як розповіли в Аналітичному центрі будівельної компанії
«Благо», політика банків сьогодні надто сувора до клієнтів. Це,
насамперед, наслідки нестабільної економічної ситуації, соціальні фактори та плаваючий курс
національної валюти. Щоб отримати кредит, людина зобов‘язана
надати довідку про доходи, повний пакет документів, а віковий

Тричі перехрестився і обікрав церкву

С

оцмережі
«підірвало» відео
грабіжника з
тернопільського храму.
Відео зі злодієм, якого зафіксувала камера спостереження, опублікували в соцмережі парафіяни храму св. Пантелеймона УГКЦ.
«Христос воскрес! Мали
неприємніть у храмі св. Пантелеймона – злодій, який поцупив гроші. Прошу поширити, щоб попередити інших від
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

злочинців», – написав отець
Василь Чамарник.
На відео, що зафіксувало
крадіжку, видно чоловіка, який
заходить у храм і тричі хреститься. Після цього, переконавшись, що в церкві нікого немає,
крадій забрав гроші з ящика і
швидко покинув приміщення.

поріг повинен перевищувати 25
років. Та й річна кредитна ставка, що стартує з позначки 20% і
вище, не надто приваблює українців.
Вихід з ситуації знайшли забудовники, впровадивши безвідсоткове розтермінування виплат для своїх покупців. Це стало порятунком для багатьох сімей, котрі мріяли придбати ком-

фортне житло, не встрягаючи у
захмарні кредити. Та й заробітчани отримали прекрасний ресурс для інвестицій, маючи змогу вносити оплату без ризиків та
у зручний час.
Програма розтермінування
діє здебільшого з початку будівництва і до здачі будинку в експлуатацію. Варто зазначити, що
чим ближчий час здачі в експлуатацію, тим ціна за квадратний
метр вища. Програма розтермінування заморожує ціну для покупця, що є абсолютною вигодою для
обох сторін. Таким чином забудовник впевнений, що об‘єкт заселений, а клієнт заощаджує свої
кошти на інші потреби.
За такою програмою безвідсоткового розтермінування на 24
місяці можна купити квартиру у
житлових комплексах “Комфорт
Парк” та “Містечко Соборне” в мікрорайоні Пасічна, в житловому
масиві “Паркова Алея”.
Лояльність до клієнтів передбачає також можливість обирати
зручний спосіб оплати - щомісячно або щоквартально. На сьогодні розтермінування є найвигіднішою альтернативою слабкій банківській системі та сприяє розвитку здорової конкуренції і лояльної цінової політики на ринку нерухомості.

Жителі
Тернопільщини
підтримали
армію майже
на 50 мільйонів
гривень

Із початку року до держбюджету від платників області надійшло 49,7 мільйонів гривень
військового збору. Порівняно з
аналогічним періодом 2017 року,
надходження зросли на 11,2
мільйонів або на 29 відсотків.
Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014
року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії,
яка виконує завдання у зоні
проведення АТО. Ставка збору 1,5 відсотків.
Кожен, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо, оскільки закон передбачає: з доходів фізичних осіб обов’язково справляється військовий збір.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС
у Тернопільській області.

Нашахраювали майже півтора мільйона!

О

дин мільйон
сто сорок одну
тисячу гривень
втратили мешканці
краю з початку року,
потрапивши в пастки
мобільних аферистів.

Люди продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки та повідомляють
конфіденційні дані телефоном
незнайомцям, які представляються працівниками банку.
Схема викрадення коштів

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

проста та добре відома, однак
і далі дієва. Як приклад 5900
гривень заробив черговий
шахрай минулої доби на довірливому тернополянину. Чоловіку зателефонував невідомий, та повідомив, що у банку зафіксували несанкціонований доступ до рахунку клієнта,
тому потрібно якомога швидше змінити пароль до картки. Потерпілий, без будь-яких
уточнень надав абоненту усю
конфіденційну інформацію
щодо банківського рахунку. В

результаті з картки зник увесь
залишок.
- Не здійснювати будь-яких
фінансових операцій по телефону, - застерігає краян і оперуповноважений управління карного розшуку Нацполіції Тернопільщини Іван Заверуха. - Шахраї діють швидко, впевнено,
розраховуючи на такі людські
фактори як довірливість та необізнаність. Пам’ятайте, чим
менше людей знає дані вашої
картки, тим краще це для збереження коштів.
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Вітаємо!

Добру дружину, щиру колегу, привітну
листоношу
Тетяну Василівну Горошко
із с. Котюжини на Збаражчині
з Днем народження!

Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки
І ангел Твій охоронець
Хай буде з Тобою завжди!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті чого тільки треба!
З повагою – чоловік Олег,
колеги по роботі.
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Директора Почаївського
психоневрологічного
будинку-інтернату, Заслуженого працівника
соціальної сфери України

Добру маму, ласкаву бабусю, кохану
дружину
Галину Сергіївну Мацюк
з Тернополя
з Днем народження!

Здоров’я – тільки міцного,
Достатку, спокою, тепла людського,
Хай радість хати не минає,
Усе збувається, що серце забажає!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай щаслива буде доля,
Хай обминає Вас журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!
З любов’ю – чоловік Віталій,
син Олег, невістка Марійка,
дочка Валя, зять Андрій,
онуки Зорянка та Ілона.

Вдячність

Василя Антоновича
Миська
з Днем народження!

Від усього колективу
«Нашого ДНЯ» прийміть,
шановний Василю Антоновичу, найщиріші вітання!
Нехай у Вашій долі буде
тільки все світле і гарне. Нехай помножуються успіхи у роботі, в очолюваному вами колективі, а добро,
зроблене людям, повертається сторицею.

Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди,
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Нехай щастить завжди й усюди,
Нехай приносять радість люди.
Нехай Вас Бог оберігає,
І добро хату не минає!

ГОРОСКОП

з 18 по 25 квітня

У Вишнівці школярі
оздобили дерева писанками
клас прибрав своє деревце писанками. У
вестибюлі школи неначе виріс сад із писанкових дерев, кожна гілочка яких – це плоди
дитячої творчості. Так у вишнівецькій школі
пропагують і зберігають українські народні
традиції. А ще протягом останніх трьох років
окрасою шкільного подвір’я є дерево, прикрашене стрічками, різнобарвними писанками та символічними курчатами.
Наталія ЗВАНЕЦЬКА,
методист Вишнівецької
ОТГ.

Вітання
Вітаємо!

Вітаємо!

Нещодавно мені довелося перенести
операцію в травматологічному відділенні Лановецької районної лікарні. Тож
хочу висловити найщиріші слова подяки головному лікарю Омеляну Гульку,
заввідділом травматології Володимиру
Гульку, лікарю-анестезіологу Ігорю Казмірчуку, операційній медсестрі Любові
Луцишин, усьому медперсоналу травматологічного відділення за те, що я знову
на ногах.
Спасибі за ваші золоті руки, доброту
душевну, професіоналізм. Здоров’я міцного і вам, дорогі мої рятівники. Любов
Христа хай огорне вас, ваші родини та
оселі і сотворить в ласці Божій благих та
світлих многая-многая літ!
З повагою –
Мирослав КОЛОМІЙЧУК.
На фото автора: головний лікар
Омелян Гулько та завідуючий травматологічним відділенням Володимир Гулько готуються до чергової операції.

Під час посту учні Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів намалювали кілька сотень писанок. Ідея святкової акції належить соціальному педагогу Лілі Мельник. Спершу у школі
провели майстер-клас, в рамках якого дітям
розповіли про техніку створення писанок та
символіку орнаментів.
До цієї колективної творчої справи долучилися не лише учні, а й вчителі. Молодші школярі 1-4 класів малювали крапанки.
Старшокласники взялись за складніші техніки. Напередодні Великодніх свят кожен

nday.te.ua

ОВЕН
Гарантією того, що ви
зможете досягти певних висот, стане націленість на
успіх. Найближчим часом
ви зможете покращити своє
фінансове становище, відновивши статус кво. На вихідних вирушайте в мандрівку.
ТЕЛЕЦЬ
Нарештi вам удасться налагодити сiмейнi стосунки.
Вам захочеться зізнатися коханій людині у всіх таємницях. На роботі вас чекає вдала угода. Весна – чудова пора
для того, щоб зайнятися своїм здоров’ям.
БЛИЗНЮКИ
Вашi статки значно покращилися. Бізнес може досить
тривалий час обходитися без
значних вливань, приносячи,
як і раніше, прибутки. Зробіть
сюрприз коханим.
РАК
Ви позичатимете гроші
друзям, надаватимете спонсорську підтримку тим, хто її
потребує. А нове призначення лише зміцнить ваше матеріальне становище.
ЛЕВ
Ви невпинно працюватимете над собою. До недоліків
близьких поставитеся з гумором, який допомагає вам
сприймати життя як свято.
Ви вiдчуєте, що народилися
під щасливою зiркою.
ДІВА
Вам удасться здійснити
поїздку в країну, про яку давно мріяли, і, можливо, оновити дизайн квартири. А допомога та слушні поради друзів
виявляться доречними.
ТЕРЕЗИ
Ви не витрачаєте сили,

намагаючись повернути минуле. Не виключено, що майбутнє виявиться ще кращим.
Позитивна енергія та впевненість у собі — і компенсація за працю не примусить
себе довго чекати.
СКОРПІОН
Ваше бажання безкорисливо допомогти може викликати незручності. Але
вирішувати вам, що обрати
у цій ситуації. Вільний час
присвятіть творчості. На вихідних вирушайте на природу.
СТРІЛЕЦЬ
Зусилля таємних недоброзичливців пройдуть повз
ціль, дуже скоро вони зрозуміють усю марність своїх
підступів. А ваша великодушність стане для них найкращим покаранням. Мрійте
і дійте!
КОЗЕРІГ
Вам треба думати і діяти
швидше. Зараз удача грає з
вами в хованки, але незабаром опиниться попереду. Ловіть її, адже ви — справжній
спортсмен. Сміливо вирушайте у цікаву поїздку.
ВОДОЛІЙ
Доведеться почекати з
азартними іграми і розвагами — фортуна не на вашому
боцi. На роботі намагайтеся
все тримати під контролем,
щоб не виникли непорозуміння. Вихідні проведіть з
рідними.
РИБИ
Уміння вести бесіду з
важливими партнерами забезпечить вам успіх. Вчасно
сказаний жарт розрядить
атмосферу, а дорогий коньяк
і хороші сигари забезпечать
ділове зближення. Не бійтеся експериментувати цього
тижня.

