
25 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 11-12, 
вдень 20-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.03, захід - 20.27.

26 квітня - хмарно з про-
ясненням, дощ, температу-
ра повітря вночі 15-16 вдень 
21-22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.01, захід - 20.29. 

27 квітня - хмарно з про-
ясненням, уночі можливий 

дощ, темпера-
тура повітря 
вночі 11-12, вдень 17-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.59, 
захід - 20.30. 

28 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 7-9, 
вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.58, захід - 20.32. 

29 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-

чі 14-15, вдень 24-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.56, захід 
- 20.33. 

30 квітня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 14-15, вдень 24-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.54, захід 
- 20.35. Повний місяць.  

1 травня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 13-14, вдень 23-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.52, захід 
- 20.36.
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Вітаємо!

10-11 стор.

Ішла  
мимо…

Життєві 
історії у  

“Сімейному  
гніздечку”

Тернопільські артилеристи  

вже вдома! 
Півтори сотні військовослужбовців  
повернулися із зони АТО

3  
стор.

Один з найдавніших храмів Тернополя 
відкриває таємниці міста

Підземний музей, найстаріший камін і 88 сходинок до неба

8 стор.

Знову квітень віншує Вас,  шановний Антоне Івановичу, сонячни-
ми днями і теплом. Бо маєте у цьому світі високу місію сіяти хліб на 
землі і творити добро. Ваші працьовиті руки, природна мудрість, не-
всипуща працездатність, багатий досвід живлять сьогодні українське 
поле, стверджуючи істину: якщо є урожай, то у народі - мир і спокій.

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями Ваші ниви, 
хай втілюються в життя усі хороші задуми на радість людям, на 
благо рідної України. Здоров’я міцного Вам, з роси і води!

Нехай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за довгі літа.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Нехай у житті все вдається.
Хай у щасті зростає Ваш рід
І доля прихильна боронить від бід.
Нехай щастить завжди й усюди,
Нехай приносять радість люди.
Нехай Вас Бог оберігає
І добро хату не минає!

З повагою – колектив  
ПП «Орендне підприємство «Іванівське».

До цих щирих слів приєднується і редакція «Нашого ДНЯ». 
Дякуємо Вам, Антоне Івановичу, за Вашу доброту, щирість, за 
небайдужість. За те, що вмієте вислухати і зрозуміти, за під-
тримку нашого молодого видання. Теплого Вам сонечка, до-
щику благодатного, щедрої на все гарне долі!

Чуйна людина, по-батьківськи людяна… 
Посмішка щира завжди вам личила…
Знайте, що ми Вас любили і любимо 
І до століття здоров’я Вам зичимо!

Заслуженого працівника 
сільського господарства України, 

повного кавалера ордена «За 
заслуги», депутата обласної 

ради, директора ПП «Орендне 
підприємство «Іванівське» 
Теребовлянського району

Антона Івановича 
БІЛИКА

з Днем народження! 

Фото Юрія КУЛЬПИ.

хай втілюються в життя усі хороші задуми на радість людям, на 
благо рідної України. Здоров’я міцного Вам, з роси і води!
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Очільник краю регулярно виїжджає на 
основні магістралі, де здійснюються ремонт-
ні роботи, та стежить за ходом їх виконання. 
У понеділок, 23 квітня, Степан Барна оглянув 
ремонт дороги на трасі М-19 Тернопіль – Дуб-
но, який продовжили з настанням сприятли-
вих погодних умов. 

Наразі дорожники працюють на ділянці, 
що проходить через село Заруддя Збаразько-
го району. Там здійснюють поточний середній 
ремонт. Підрядна організація ТОВ «Техно-Буд-
Центр» станом на 20.04.2018 року виконала 
робіт на загальну суму 31 млн. грн., а саме: 
фрезерування покриття – 6.0 км; регенерація 
основи – 4.0 км та влаштування вирівнюючо-
го шару покриття асфальтобетоном – 2.0 км. 

Роботи виконуються згідно з сучасними 
вимогами та за сучасними технологіями. На-
разі проблем із будівництвом магістралі не-
має. Асфальтом дорожники забезпечені у по-
вному обсязі.  

«Стратегічні автошляхи, які відкрива-
ють міжнародні транспортні коридори через 
територію Тернопільської області – це прі-
оритетний напрямок у сфері розвитку інф-
раструктури. Однією із таких доріг є М-19 
Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Ремон-
тувати цей автошлях розпочали ще у 2016 
році. Дорога М-19 сполучає Тернопіль не лише 
з Києвом, нею їдуть до Білорусі, Польщі, Руму-
нії. Ця ділянка дороги є однією з найдовших 
на території області й однією з найбільш важ-

ливих. Щонайменше 17 тисяч одиниць тран-
спортних засобів проходять за добу по цій 
трасі.  Тому важливо, щоб ми завершили її ре-
монт максимально оперативно», – наголосив 
голова ОДА.

Фінансування проекту здійснюється за ра-
хунок коштів державного бюджету. Також на 
ремонт спрямовують кошти за рахунок мит-
ного перевиконання. 

«Вже два роки поспіль ми отримуємо мит-
ні перевиконання і за цей час на ремонт було 
спрямовано щонайменше 70 мільйонів гри-
вень. Водночас, при бюджетному плануванні 
на 2018 рік нам вдалося відстояти позицію 
про продовження фінансування будівництва 
і поточного ремонту траси Тернопіль – Дубно 
на суму 154 млн. грн. Також очікуємо, що при 
перерозподілі 9 млрд. грн., які передбачені в 
Державному бюджеті на будівництво доріг 
України, ми ще залучимо щонайменше від 170 
до 200 млн. гривень», – поінформував Степан 
Барна.

Він також нагадав, що робота в напрямі 
будівництва основних магістралей області 
триває ще у двох напрямах. Завершується бу-
дівництво магістралі М-09 Тернопіль – Львів, 
на ремонт якої було виділено понад 300 млн. 
грн. Там облаштовується верхній шар  асфаль-
тобетонного покриття із ЩМА. А також роз-
починається ремонт дороги М-12 Тернопіль 
– Хмельницький. На цю дорогу виділено 800 
млн. грн.  

Шановний Володимире 
Миколайовичу!

Звернутися до Вас, як прези-
дента Національної спілки архі-
текторів України, змусила нас, Тер-
нопільську ОО НСАУ, ситуація, що 
склалася навколо забудови Майда-
ну Перемоги у місті Тернополі.

Нехтуючи думкою містобудів-
ної ради, обласної організації НСАУ, 
молодих архітекторів-тернополян, 
Тернопільська міська влада за 
участю львівського архітектора 
Володимира Следзя непрофесійно, 
фрагментарно, нехтуючи прин-
ципами планувально-просторової 
організації, а також режимом і 
параметрами забудови майдану, 
знищуючи обличчя міста на в’їзді 
з боку Львова та Бережан, виріши-
ла збудувати на Майдані Перемоги 
одноповерхову будівлю закладу 
швидкого харчування. Архітекто-
ри – мешканці Тернополя завжди 
були противниками бездумної за-
будови, противниками ліквідуван-
ня (нищення) Майдану.   

Містобудівною радою при 
управлінні архітектури розгля-
дався проект, запропонований 
сертифікованим львівським архі-
тектором Володимиром Следзьом 
(очевидно, на його думку, як для 
“глухої периферії”), однак не знай-
шов підтримки та розуміння і був 
відхилений.  Архітектори – чле-
ни містобудівної ради висловили 
своє категоричне заперечення 
щодо зведення громадської будів-
лі на Майдані Перемоги в цілому 
та запропонованого проекту зо-
крема, оскільки цим примітивним 
проектом зовсім не враховано міс-
тобудівну ситуацію, особливос-
ті середовища, співвідношення 
об’ємів архітектурних споруд і від-
критих просторів. 

Пан Следзь погодився із за-
уваженнями та пропозиціями, 
визнав, що думки членів містобу-
дівної ради дуже слушні і що він 
допустився помилок при проекту-

ванні та в оцінці існуючого серед-
овища.  

Однак, через декілька днів, цей 
бездарний, з точки зору містобу-
дування, проект без жодних змін 
чи коректив був переданий архі-
тектором Следзьом забудовнико-
ві для будівництва. 

Дуже шкода, що ми у Тернопо-
лі маємо черговий ганебний ви-
падок, коли заїжджий архітектор, 
внаслідок відсутності поваги до 
нашого міста, а можливо і, скоріше 
за все, через елементарне нерозу-
міння проблем і вимог щодо міс-
тобудування, виявився не стільки 
архітектором, як звичайним при-
мітивним заробітчанином.                                      

Архітектор Следзь, очевидно, 
через відсутність професійної гід-
ності архітектора, виключно за 
гроші, пішов на поводу у замовни-
ка і запроектував у такому відпо-
відальному для Тернополя місці  
“об’єкт”, за який йому, як атестова-
ному архітекторові, повинно було 
би бути дуже соромно. В архітек-
тора повинна бути мораль, але, на 
жаль... Архітектори, які тут не жи-
вуть і яких не болить за наше міс-
то, не повинні нехтувати думкою 
переважної більшості місцевої ар-
хітектурної спільноти. 

Зважаючи на наведене, а також 
те, що пан Володимир Следзь не 
врахував містобудівну ситуацію, 
непрофесійно підійшов до фор-
мування забудови Майдану Пере-
моги, проігнорував пропозиції і 
зауваження тернопільських колег, 
Тернопільська обласна організа-
ція Національної спілки архітек-
торів України просить розглянути 
питання щодо позбавлення Воло-
димира Следзя сертифіката архі-
тектора.

З повагою,
      за дорученням 

правління
голова Тернопільської 

ОО НСАУ Я. ГОЛОВКО.

Відкритий лист  
Президентові Національної спілки 
архітекторів України Гусакову В. М.

(Копія: Львівській обласній організації НСАУ,
міському голові 

м. Тернополя Надалу С. В.)

Степан БАРНА: «Ремонт 
дороги М-19 Тернопіль – 
Дубно продовжується!» 
Ремонт доріг на 
Тернопільщині 
й надалі 
залишається 
пріоритетним 
напрямом 
розвитку області, 
а тому перебуває 
на особливому 
контролі в 
голови обласної 
державної 
адміністрації 
Степана Барни.

Невдовзі завершиться де-
клараційна кампанія-2018 
року. У Тернопільській ОДПІ 
наголошують на необхідності 
своєчасного виконання кон-
ституційного обов’язку тими 
громадянами, які відповідно 
до вимог Податкового кодексу 
України мають зобов’язання 
подати таку декларацію про 
отримані у 2017 році доходи. 

Зокрема, до цієї категорії 
громадян відносяться ті, хто 
отримував доходи за кордо-
ном. Такі доходи підлягають 
обов’язковому відображенню в 
щорічній декларації. При цьо-
му, у випадку, якщо між Укра-
їною та країною, в якій знахо-
диться джерело виплати, існує 
міжнародний договір, згода 
на обов’язковість дотримання 

якого надана Верховною Ра-
дою України, платник податку 
може зменшити суму річного 
податкового зобов’язання на 
суму податків, сплачених за 
кордоном. Для цього потріб-
но надати відповідні підтвер-
джуючі документи щодо суми 
отриманого доходу та суми 
сплаченого податку. Вимоги 
щодо оформлення такого до-
кументу містяться у статті 13 
Податкового кодексу України.

Сума податку з іноземного 
доходу платника податку - ре-
зидента, сплаченого за межами 
України, не може перевищува-
ти суму податку, розраховану 
на базі загального річного опо-
датковуваного доходу такого 
платника податку відповідно 
до законодавства України. У 

випадку відсутності в платни-
ка податку підтверджуючих 
документів, сума податку буде 
обраховуватися із загальної 
суми отриманих доходів.

Звертаємо увагу, що подат-
кову звітність можна подавати 
також через відповідний сервіс 
ДФС «Електронний кабінет» з 
використанням електронного 
цифрового підпису.

Граничний термін подання 
декларації про майновий стан і 
доходи - 2 травня 2018 року. 

Додатково у Центрі обслу-
говування фахівці інспекції 
проводять тренінги, надають 
консультації та практичну до-
помогу у заповненні даної де-
кларації та подання електро-
нної звітності. Телефон для 
довідок: 43-46-10.

Декларуємо іноземні доходи
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«Близько 100 дітей та 30 дорослих 
взяли участь у спортивних естафетах, 
іграх і забавах. Були проведені також 
майстер-класи, показали, як правильно 
виконувати вправи на вуличних тре-
нажерах. Дуже добре, що такі проекти 
втілюються у місті. Адже чим більше 
спортивних майданчиків буде, тим здо-
ровішими будуть люди», - каже дирек-
тор Тернопільського міського центру 
фізичного здоров’я населення Галина 
Федорович.

Долучився до урочистого відкриття 
депутат округу № 35 Віктор Шумада. 

«Це зона спортивного відпочинку 
і сімейного дозвілля. Тут займаються 
спортом люди різного віку. В рамках 
проекту було встановлено близько де-
сяти вуличних тренажерів, вони розра-
ховані на всі групи м’язів. Під час уро-
чистого відкриття об’єкта учасникам 
змагань передали спортивний інвен-
тар і солодкі подарунки», - розповідає 
депутат округу № 35 Віктор Шумада.

На вуличних тренажерах щовечора 

проводить невеликі вправи-руханки 
жителька проспекту Злуки, кандидат у 
майстри спорту України зі спортивної 
гімнастики Марія Сасанчин. 

- Проводимо тренування на всі 
групи м’язів. Приходять діти, а також 
жінки різного віку. Я слідкую, щоб 
вони правильно виконували вправи. 

Вуличні тренажери дуже потрібно для 
здоров’я, це може замінити спортзал, - 
каже Марія Сасанчин.

Вуличні тренажери встановили біля 
стадіону «Текстерно», де незабаром 
планують реалізувати масштабний 
спортивний проект. 

«Як відомо, стадіон «Текстерно» 

повернуто у комунальну власність 
міста. На цій території запланова-
но будівництво мультиспортивного 
комплексу на 3 тисячі глядацьких 
місць. Переконаний, що незабаром у 
мікрорайоні будемо мати потужний 
центр для занять спортом», – наголо-
шує Віктор Шумада.

На проспекті Злуки 
встановили вуличні 

тренажери 
У Тернополі, на проспекті Злуки, 11 встановили вуличні тренажери. 
Ідея облаштувати такий спортмайданчик була подана місцевими 
мешканцями. Проект переміг у рамках «Громадського бюджету 
2017». Нагадаємо, громадський бюджет – це частина бюджету міста, 
з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо 
тернополянами заходів. Урочисте відкриття вуличних тренажерів 
відбулося 19 квітня.

Зустрічати ешелон з 
особовим складом 
підрозділу 44-ї 

окремої артилерійської 
бригади прийшли 
представники влади, 
духовенства, рідні та 
близькі воїнів. Бійці 
прибули на залізничну 
станцію разом із 
військовою технікою. Тут 
зі сльозами на очах вперше 
за рік обійняли рідних і 
близьких. 

- Дякувати Богу, до своїх до-
мівок усі повернулися живими 
- здоровими, - наголосив ТВО 
командира військової частини 
А3215 полковник Олександр 
Машковський. - Ми раді вітати 
вас на мирній землі, впевнений, 
завдяки українським військо-
вослужбовцям вдається сьогод-
ні тримати захищеними рубежі 
державних кордонів. 

Голова облдержадміністрації 

Степан Барна вручив воїнам меда-
лі «За службу Україні» та подяки. 

«Дякую вам за кожен день, 
проведений в очікуванні на-
шої спільної перемоги на Сході 
України, під градами російських 
окупантів, під їхнім шквальним 
вогнем, - зазначив Степан Бар-
на. - Ми працюємо в області над 

відновленням інфраструктури 
артилерійської бригади. Впев-
нений у тому, що такі кроки до-
поможуть покращити умови 
перебування наших військових 
на постійному місці дислокації у 
Чорткові, Теребовлі, Бережанах, 
а в перспективі і в Кременці».

Військовослужбовці та всі 

присутні вшанували хвилиною 
мовчання героїв артилерійської 
бригади, які, захищаючи тери-
торіальну цілісність та незалеж-
ність України, віддали найдо-
рожче – власне життя.

Після урочистостей військо-
вослужбовці ще довго спілку-
валися з рідними, обіймали 

батьків, дружин, дітей. Вже неза-
баром вони вирушать у відпуст-
ки, щоб відпочити і набратись 
нових сил. Згодом на підрозділ 
чекає відновлення техніки та 
майна, доукомплектування осо-
бовим складом, а також бойове 
злагодження.

Фото Юрія КУЛЬПИ

Тернопільські артилеристи вже вдома! 
Півтори сотні військовослужбовців повернулися із зони АТО

nday.te.ua
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Серед таких, безперечно, ви-
діляється Більче-Золотецька 
обласна фізіотерапевтична 

лікарня реабілітації. Добра слава про 
Подільську оздоровницю розійшлася 
далеко за межами Тернопільщини. Під-
лікуватися, пройти реабілітацію, об-
стежитись чи отримати профілактичні 
процедури сюди приїжджають з різних 
куточків України.

Медичний заклад знаходиться у селі 
Більче-Золоте Борщівського району – 
древньому, багатому історією  та непо-
вторної краси природи куточку Дністров-
ського каньйону. За 70 років лікарня 
перетворилася на великий сучасний комп-
лекс, де одночасно можуть поліпшити своє 
здоров’я 200 осіб. Щорічно тут оздоровлю-
ється понад п’ять тисяч пацієнтів.

Більче-Золотецька обласна лікар-
ня фізіотерапії та реабілітації – це про-
відний спеціалізований лікувально-
профілактичний заклад області, який 
забезпечує надання висококваліфіко-
ваної медичної допомоги, проведення 
комплексного реабілітаційного та віднов-
ного лікування.

Фізіотерапевтичне відділення лікарні  
включає відділи апаратної фізіотерапії, 
водолікування, теплолікування, басейн, 
сауну, інгаляторій та фітобар, кімнату 
штучного мікроклімату, ручні та апаратні 
масажі, а також зал ЛФК та механотера-
пії. Восени минулого року було відкрито 
два нових відділення: водолікування і 
діагностики та відділення СІПАП-терапії. 
Нині медицина пропонує різні методи лі-
кування, і лікарня використовує їх уповні, 
у тому числі найновіші технології, пропо-
нує понад 100 фізіотерапевтичних та реа-
білітаційних процедур. 

У 2015 році у лікарні створене відді-
лення для реабілітації бійців АТО та чле-
нів їхніх родин. Лікування та реабілітацію 

тут проходять сім’ями.
- Ця лікарня – приклад того, як в од-

ному з найвіддаленіших куточків області 
можна створити сучасний, європейського 
рівня медичний заклад, - зауважує голова 
обласної ради Віктор Овчарук. І підкрес-
лює, що обласна рада докладає чимало 
зусиль, аби підтримати оздоровницю. 
До прикладу: у минулому році Більче-
Золотецькій лікарні реабілітації було ви-
ділено на різні потреби майже півміль-
йона гривень. Окрім цього, на придбання 
медичної апаратури для відкриття окре-
мого відділення з метою впровадження 
методики лікування синдрому апное сну, 
виділено понад 500 тисяч гривень. Для 
придбання медикаментів та харчування 
учасників АТО, з метою покращення ліку-
вання воїнів та членів їх сімей спрямова-
но 350 тис. грн. з обласного бюджету.

З Фонду регіонального розвитку у 
2017 році на реконструкцію  існуючої 
системи гарячого водопостачання та піді-
гріву басейну виділено майже 3 млн. грн.,  
з обласного бюджету – майже 800 тисяч. 
За кошти Державного фонду охорони на-
вколишнього природного середовища в 
Тернопільській області проведено рекон-

струкцію очисних споруд лікарні на суму 
5 мільйонів 400 тисяч гривень. Віктор 
Овчарук запевнив, що обласна рада і на-
далі  працюватиме у цьому напрямку. Під-
твердженням цього є те, що відповідно 
до рішення Тернопільської обласної ради  
від 28 березня 2018 року № 967 «Про 
внесення змін до обласного бюджету на 
2018 рік» Більче-Золотецькій обласній 
лікарні додатково виділено кошти: для 
реконструкції газового котла - 1 мільйон 
100 тисяч гривень, облаштування чистки 
води для запуску в експлуатацію гарячо-
го водопостачання - майже мільйон, для 
виготовлення проектно-кошторисної до-
кументації та початку будівництва спаль-
ного корпусу на 50 осіб для учасників АТО 
із залом їдальні на 25 посадових місць з  
облаштуванням теплого переходу  та ре-
конструкцією існуючого корпусу – понад 
мільйон, на забезпечення харчуванням 
військовослужбовців і учасників АТО – 
200 тисяч.

 Заклад активно розвивається під ке-
рівництвом головного лікаря, заслужено-
го лікаря України, кандидата медичних 
наук Любомира Синоверського. «Ми по-
стійно намагаємось збільшувати та удо-

сконалювати медичні послуги для паці-
єнтів, поліпшуємо побутові умови. Відтак 
потік людей до нас щоразу зростає, - каже 
Любомир Васильович. – Тому  наш колек-
тив прагне побудувати ще один новий, су-
часний корпус». 

У лікарні переконані, що ефект проце-
дур значно зростає  від позитивних емоцій 
та гарного настрою пацієнта. Тому дбають 
тут і про зручний побут та дозвілля. До 
послуг відпочиваючих у лікарні - бібліо-
тека,  перукарня,  магазини продуктових 
та промислових товарів,  кафе, бар,   пош-
та, банкомат,  інтернет (wifi), аптечний 
кіоск, кіоск преси,  паркінг з цілодобовою 
охороною, пральня для потреб пацієнтів.  
Більче-Золотецька обласна фізіотерапев-
тична лікарня реабілітації пропонує також 
великий вибір туристичних маршрутів: 
до  Більче-Золотого (печера Вертеба, парк, 
костел ХІХ ст.),  с. Королівка (печера Опти-
містична), с. Стрілківці (печера Озерна), 
с.Кривче (печера Кришталева – одна із 
найдовших карстових печер світу, залиш-
ки фортеці XVII ст.), с. Гермаківка (дендро-
парк), у Борщівський краєзнавчий музей, 
с. Монастирок (скельний храм XVII ст., 
каньйон річки Серет), с. Червоне (руїни 
Червоногородського замку, костелу Возне-
сіння Богородиці,  водоспад)  та інші.

Віктор Овчарук підкреслює: «Саме 
такі заклади обласна рада завжди під-
тримуватиме.  Адже основний критерій 
– результат. У Більче-Золотецькій лікарні 
реабілітації такий вагомий результат є. 
Сюди із задоволенням їдуть люди, а впер-
ше побувавши, повертаються знову. Пере-
конаний, що саме за такими лікарнями 
майбутнє, адже тут не лише лікують, а й 
надають профілактичні послуги, відтак 
запобігають хворобам. Більче-Золотецька 
обласна фізіотерапевтична лікарня реа-
білітації вже стала прикладом медичного 
туризму».

ВІКТОР ОВЧАРУК: «В області є заклади охорони здоров’я, 
готові вже нині стати центрами медичного туризму»

- Валютна стабільність в Украї-
ні зумовлена декількома факторами. 
По-перше, в кінці лютого - на початку 
березня Міністерством фінансів було 
продано облігації внутрішньої держав-
ної позики в іноземній валюті нерези-
дентам на суму близько 300 мільйонів 
доларів строком погашення 3-6 місяців 
під 16 відсотків річних. Тобто на валют-
ний ринок України було залучено 300 
мільйонів доларів, які сприяли укрі-

пленню гривні. Однак у червні-серпні 
розпочнеться погашення таких облі-
гацій, що означатиме відтік валюти з 
України і, відповідно, девальваційний 
тиск на гривню.

По-друге, з метою стримування де-
вальвації гривні на початку року На-
ціональний банк підвищив облікову 
ставку до 17 відсотків, що призвело до 
обмеження зростання грошової маси, а 
це в свою чергу знизило девальвацій-

ний тиск.
По-третє, відбувається посівна кам-

панія, а отже аграрії продають валюту 
для закупівлі паливно-мастильних ма-
теріалів та інших товарів для прове-
дення обробітку полів, що також має 
вплив на ревальвацію гривні. 

Таким чином, упродовж квітня-
серпня в Україні буде спостерігатися 
валютна стабільність з тенденціями до 
незначного укріплення гривні в діапа-
зоні 25,80-26,50 гривні за долар.

- Які чинники можуть призвести 
до нового витка девальваційних про-
цесів в Україні?

- Серед таких чинників можу виді-
лити декілька. Перше: настання строку 
погашення облігацій внутрішньої дер-
жавної позики, які були емітовані про-
дані нерезидентам (іноземним інвесто-
рам) у лютому-березні цього року.

Другим чинником є погашення між-
народних зобов’язань в іноземній ва-
люті Україною перед МВФ.

Третій - урожайність сільськогоспо-
дарських культур, які становлять екс-
портне ядро України. Адже від урожай-
ності залежить обсяг експорту і обсяг 
надходження валютної виручки.

І четвертий - це ціни на основні екс-

портні товари України: сільськогоспо-
дарська продукція і метали.

Основний девальваційний ефект 
матиме погашення зовнішньої забор-
гованості України, а також деваль-
ваційні очікування серед населення 
і підприємств, які спровоковані про-
гнозованою величиною курсу гривні 
до долара США в Державному бюджеті 
України на рівні 30,1 грн./дол. Тому в 
осінній період є всі підстави для ново-
го витка девальвації національної ва-
люти з 26 до 30 гривень за долар.

- Валюта Євросоюзу вперто три-
мається на позначці майже 32 грив-
ні за євро, а то й вище. Чи слід очіку-
вати зміцнення гривні до євро?

- Щодо курсу гривні до євро, то 
його динаміка на сьогодні залежить 
від курсу долара США до євро на між-
народному валютному ринку, який, 
у свою чергу, залежить від політики 
президента США, Федеральної ре-
зервної системи, влади Євросоюзу, 
військових конфліктів на Близькому 
Сході тощо. В цьому аспекті важко 
прогнозувати курс гривні до євро, од-
нак у випадку девальвації гривні сто-
совно долара відбудеться й девальва-
ція щодо євро.

Чи довго тішитися українцям
 ДЕШЕВШИМ ДОЛАРОМ?

Незважаючи на тривалу відсутність чер-
гового траншу від МВФ, який Україна може 
отримати аж на початку третього кварталу 
цього року в сумі $2 мільярди, інфляційні про-
цеси та песимістичні прогнози, гривня все-
таки відвоювала свої позиції у долара. 

- Чи довго тішитися українцям дешев-
шою інвалютою?
На запитання «Нашого ДНЯ» від-
повідає Віталій Ярославович 
РУДАН, кандидат економічних 
наук, старший викладач банків-
ської справи Тернопільського 
національного економічного 
університету.
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Радикально змінимо на краще 
  об’єднані громади!

29 квітня вперше відбудуться вибори до новоутворених Товстенської  
та Дорогичівської територіальних громад Заліщицького району. 
В умовах децентралізації ОТГ матимуть ті ж права, що і районні державні 
адміністрації. Скористаймося цим! Оберемо тих, хто дійсно може щось змінити!

Народився 18 травня 1977 року в 
місті Заліщики. Закінчив Чортківський 
базовий медичний коледж. Приватний 
підприємець. 

Одружений. Має сина.

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Палиця Ігор Любомирович

смт Товсте: вул. Українська, №1-66, 
вул. Садова, вул. Яблунева, вул. 

Миру, вул. Коновальця

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №1

Кандидат на голову ОТГ від Радикальної партії Олега Ляшка: 

Кравчук Володимир Петрович

Народився 12 липня 1991 року у 
селищі Товсте. Закінчив Тернопільський 
комерційний інститут.

Народився 4 квітня 1985 року у селище 
Товсте Заліщицького району. Закінчив 
Товстенське професійно-технічне училище №2.

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Стрільчук Петро Ігорович Кузан Микола Миколайович

смт Товсте: вул. Грушевського, 
Молодіжна

с. Хмелева: вул. Польська гора: 1,2, 4-9, 
11-26, 28- 33, 35-37, 39, 41-47, 51-54, 

вул. Нове село: 1-6, 9, 10, 12, 13, 
вул. Центральна: 1-12, 14, 16-21,23-27

с. Дорогичівка: вул. Українська: 
25 – 33, 33А, 34-50, 50А, 51-53, 53А-59, 
вул. Дем’янцева: 1-15, 15А, 16-34, 36-38

с. Хмелева:  вул. Центральна: 28-36, 
38-41,42-44, 46- 49,51-54, 56-66,71, 114, 121, 

вул. Клевчукова: 1,2,4,6, 8-17,  
вул. Бзини: 1-5, 7, 11-16, 18 - 28, 32, 34, 37, 41

с. Шутроминці: вул. Івана Франка: 2-4, 6, 
7, 7Б, 8- 12, 14-22, 24, 28, ЗО, 32, вул. Лесі 
Українки: 1-15, 17- 21, 23, 24, 27-30, вул. 

Підлісна: 1, 1Б, 2-5, 7-10, 13,15, 16, 18, 19, 23-26
смт Товсте: вул. Робітнича

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №12

Народився 5 травня 1966 року у місті 
Чорткові, проживає у селищі Товстому. 
Закінчив Львівський політехнічний 
інститут. Головний державний інспектор 
з охорони праці у Тернопільській 
області. Одружений. Має двох синів.

Народився 7 червня 1952 року у місті 
Заліщики. Закінчив Одеський технологічний 
інститут ім. Ломоносова. Працював на 
підприємствах харчової промисловості 
області, викладав спецдисципліни у 
Товстенському сільськогосподарському ліцеї.

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Копчук Сергій Володимирович Демків Юрій Володимирович

смт Товсте: вул. Українська, 
№108-177, вул. Південна

смт Товсте: вул. Січових Стрільців, 
пр-т Лесі Українки, вул. Галицька, 

Вишнева, пров. Вишневий, вул.  Польова

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №7 ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №10

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №3

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №9

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №4

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №12

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №13

Народилася 9 вересня 1978 року в смт 
Товсте Заліщицького району.  Закінчила 
Мигіївський аграрний технікум. 
Приватний підприємець. Має сина та 
доньку.

Кандидат у депутати від  
Радикальної партії Олега Ляшка:

Тракало Олександра Петрівна

смт Товсте: вул. Зелена, вул. 
Сонячна, вул. Антонівська

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №5

Товстенська ОТГДорогичівська ОТГ

МЕТА: Зробити Дорогичівку, Литячі, 
Свершківці, Хмелеву, Шутроминці 
КРАЩИМИ!

ТЕЗИ ПРОГРАМИ: 
 Збільшить бюджет громади.
 Дбатиме про добробут громади.
 Прозоро розглядатиме земельні питання.

Бадлюк Микола Максимович

Вівчар Василь Васильович

Максимчук Олег Степанович 

Драбик Іван Романович

Народився 5 березня 1978 року в с. Дорогичівка. Закінчив Тернопільську академію 
народного господарства за спеціальністю економіка підприємств. Одружений. Має 
двох синів.

ПІДТРИМУЮ ВИМОГУ О. ЛЯШКА  
«УКРАЇНЦЯМ РОБОТУ І ГІДНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ».

Має господарство і добре розуміє, як важливо його зберегти: влітку його сім’ї 
довелося продати корову через те, що пасовиська «роздерибанили». З діда-прадіда 
любить працювати на землі. Переймається проблемами молоді: хоче, аби юнаки та 
дівчата їздили закордон подорожувати, а не на пошуки кращого життя.

Народився 14 травня 1957 року у 
с. Хмелева Заліщицького району. 
Закінчив Бучацький радгосп-технікум. 
Батько двох дітей.

Народився 31 березня 1971 року у с. 
Хмелева Заліщицького району. Закінчив 
Товстенське СПТУ №22. Був сільським 
головою Хмелівської сільської ради, 
всіляко допомагав людям.

Народився 2 серпня 1981 року в с. 
Дорогичівка Заліщицького району, 
закінчив Бучацький аграрний коледж. 
Приватний підприємець. Одружений. 
Дружина Галина. Має сина та доньку.

Народився 2 травня 1963 року в селі 
Шутроминці Заліщицького району. Закінчив 
Тернопільське ПТУ №4. Був депутатом 
Шутроминецької сільради. Одружений.  
Має чотирьох доньок і двох синів.

Радикально змінимо на краще 
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Юлія Тимошенко: «Єдина помісна
 православна церква – це духовна основа 

для відновлення України»

Впливова 
британська газета 
«The Guardian» 

опублікувала 
сенсаційні документи 
американського 
розслідування про PR-
менеджера Януковича 
Пола Манафорта. 
Оприлюднені папери 
свідчать, що проти Юлії 
Тимошенко упродовж 
багатьох років велася 
глобальна інформаційна 
спецоперація, яка мала на 
меті створити негативний 
образ політика як у світі, 
так і в Україні.

2010 року Янукович став 
президентом. За його наказом 
прокуратура заарештувала 
Тимошенко та ініціювала су-
довий процес проти неї. По-
літичне переслідування висо-
копосадовця зі світовим ім’ям 
викликало жорстку критику з 
боку США та ЄС.

Тоді Янукович вдався до «гі-
бридної» війни з Тимошенко, яка 
на той час вже сиділа у в’язниці, 
залучивши Манафорта. Він та 
його підручний Алан Фрідман 
розробили таємний документ 
під кодовою назвою «Україна – 
цифрова дорожня карта».

Програма, запропонована 
піарниками, була амбітна й 
дороговартісна, адже перед-
бачала «промивання мізків» 
не тільки українцям, а й світо-

вій спільноті. На реалізацію 
цієї інформаційної «байди» 
американці встигли отрима-
ти від Януковича 75 млн. до-
ларів, пише британська «The 
Guardian». 

«Янукович вважав Юлію 
Тимошенко своїм сакральним 
ворогом, тому не шкодував 
грошей на її дискредитацію», – 
зазначає політолог Олександр 
Кочетков.

Заокеанські політтехнологи 
розробили низку брехливих ін-
формпосилів про Тимошенко, 
які за «брудні» гроші Янукови-
ча і К методично поширювали 
через українські та світові ЗМІ 
й соцмережі. Набір цих фейків 
добре відомий, адже їх тисячі 
разів показали та опублікували 
наші медіа: «Тимошенко – ко-
рупціонер», «газова принцеса», 
«людина, що рветься до влади». 
Пропонувалося також розкру-

чувати «недосконалу газову 
політику Тимошенко» та її «ан-
тисемітизм».

Документ «Україна – цифро-
ва дорожня карта» також перед-
бачав для створення негатив-
ного іміджу Юлії Тимошенко 
«змінити тон» статті про неї у 
всесвітній мережі «Вікіпедія», 
що налічує десятки мов.

Велике значення для дис-
кредитації «сакрального во-
рога» Януковича приділялося 
анонімному виготовленню та 
поширенню відеоматеріалів, 
адже «відео, розміщене онлайн, 
набагато вірогідніше викличе 
реакцію, ніж лише текст», об-
ґрунтовував Манафорт.

«Ми знаємо, що існує відео 
Тимошенко, у якому вона ви-
словлює якісь обурливі пре-
тензії до суду. Якщо ми зможе-
мо отримати цей матеріал з 
англійськими субтитрами, він 

матиме величезну цінність для 
Youtube», – пишуть у листі до 
київських кураторів заморські 
піарники Януковича.

Продукуванням бруду про 
Тимошенко займався спеціаль-
но створений для цього Центр 
дослідження країн колишніх 
соціалістичних радянських 
республік (CXSSR). Показово, 
що сам центр CXSSR знаходився 
у Відні, а його сайт – на сервері 
в Москві. 

Манафорту цього видалося 
замало й він розробив концеп-
цію сайту англійською мовою 
«TheTymoshenkoFiles» (Файли 
Тимошенко), який мав місти-
ти «статті, історії, документи, 
фото та відео», які розвінчува-
тимуть «міфи про Тимошенко». 

Як видно із документів, 
опублікованих «The Guardian», 
цей сайт мав належати Інні 
Богословській, яку подають як 
«дослідницю діяльності Тим-
ошенко», а наповнював би веб-
ресурс «чорнухую» помічник 
Манафорта Фрідман. 

«Картинки і контекст ви-
ставлятимуть Богословську 
як мужню, дружню і відкриту, 
а Тимошенко – як підступну і 
хитру. Це протиставлення під-
креслюватиметься графічно», 
– ідеться в концепції сайту.

Паралельно з дискредита-
цією Тимошенко Манафорт зі 
своєю командою взявся відбі-
лювати Януковича в очах світо-

вої спільноти й «збалансовано 
хвалити Україну». 

«The Gurdian» зазначає, що 
лише протягом року амери-
канці розмістили в зарубіжних 
ЗМІ понад 2000 платних мате-
ріалів проти Тимошенко та на 
користь Януковича. При цьому 
Манафорт був тісно пов'язаний 
з кремлівською «фабрикою 
тролів», яка й нині продовжує 
вести інформаційну війну про-
ти України.

Однак тепер завдяки аме-
риканській прокуратурі правда 
розкрилася: все погане, що ви 
знаєте про Юлію Тимошенко, 
виявилося банальним обма-
ном. Той, хто повірив цій пропа-
ганді, прозрів після публікації 
документів у «The Guardian». 

Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ 

Використані матеріали: 
1. Оригінальна стаття  The 

Guardian https://www.theguardian.
com/us-news/2018/apr/05/ex-trump-
aide-paul-manafort-approved-black-
ops-to-help-ukraine-president

2. Повний переклад статті Гарідан 
з додатками: https://blogs.pravda.com.
ua/authors/lutsenko/5ace2c838a1c1/

3. Матеріал РБК: Розслідування 
The Guardian: яку глобальну змову про-
ти Тимошенко розкрила американ-
ська прокуратура https://daily.rbc.ua/
ukr/show/rassledovanie-the-guardian-
kakoy-globalnyy-1523537976.html

4. Блог політолога Олександра 
Кочеткова https://etcetera.media/
chudom-ostalas-v-politike-politolog-
prokommentiroval-ataki-manaforta-na-
timoshenko.html

«Нафтогаз» презентував уряду варіант зміни цін на газ. 
Як інформують «Українські новини», пропонують ввести 
дві ціни: діюча - 6,96 тисяч за 1 тисячу кубометрів поширю-
ватиметься на соціальну норму споживання газу, а все, що 
вище норми - коштуватиме на 60-65 відсотків дорожче. Ін-
шими словами, з червня ціна газу понад норму може зрости 
до 10,99 тисяч, а з жовтня - до 11,47 тисяч. НАК хоче ввес-
ти дві ціни на газ, залежно від обсягу споживання. Якщо 
паливо використовується в обсягах, не більше 3,3 кубів на 
людину в місяць за умови центрального постачання гаря-
чої води і 5,4 кубометри без такого, то кінцева ціна газу для 
споживача залишиться на нинішньому рівні - 6,96 гривень 
за кубометр. При цьому норми споживання пропонують 
скоротити на 15 відсотків. 

ВИХІДНІ В ТРАВНІ: 
скільки відпочиватимуть українці? 

Рекорд України із найбільшої 
кількості депутатів усіх рівнів у 
вишиванках на одній локації за-
планували встановити у місті. 
Фіксуватимуть рекорд під час 
Всеукраїнського фестивалю на-
ціональної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки».

Захід відбудеться 12-13 трав-
ня у тернопільському парку ім. 
Тараса Шевченка. Також для 
депутатів-рекордсменів влашту-
ють спільну фотосесію у виши-
ванках біля пам’ятника Степану 
Бандері. 

Фестиваль відбудеться у Тер-
нополі уже вдесяте. Під час за-
ходу діятиме виставка майстрів 

народних художніх промислів, 
відбудуться майстер-класи, спец-
погашення поштових марок, при-
свячених ювілейному «Цвіту ви-
шиванки».

Серед родзинок свята – пре-
зентація вишитих рушників з 17 
районів Тернопільщини. 

Окрім того, організатори анон-
сували конкурс на найкращий ви-
шитий герб України, області, райо-
ну, міста, селища та села.

Також традиційно гостей роз-
важатимуть святковим концер-
том. 

Весь багаторічний бруд проти 
Тимошенко виявився неправдою

19 квітня народні депутати Укра-
їни ухвалили проект Постанови «Про 
підтримку звернення Президента 
України до Вселенського Патріарха 
Варфоломія про надання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в 
Україні». «За» проголосувало 268 на-
родних обранців.

Фракція «Батьківщина» підтри-
мала постанову Верховної Ради щодо 
звернення до Вселенського Патріар-
ха Варфоломія про створення єдиної 

Української помісної православної 
церкви.

«Єдина помісна православна церк-
ва – це та духовна основа, яка може 
стати ще одним потужним поштов-
хом для становлення нашої держави. 
Саме тому я вважаю, що сьогодні всі 
українці мусять молитися за те, щоб 
ми набули таку єдину, монолітну, не-
поборну духовну основу»,- зазначила 
Юлія Тимошенко, лідер партії «Бать-
ківщина».

Травневі свята у цьому році пода-
рують кілька додаткових вихідних для 
українців. Згідно із календарем вихід-
них, поданим Мінсоцполітики, у травні 
буде три додаткових вихідних: 1, 9 та 28 
травня. Загалом календар свят перед-
бачає 10 вихідних у травні, включаючи 
святкові дні та звичайні вихідні. 

Оскільки 1 травня - День міжнарод-
ної солідарності трудящих - припадає 
на вівторок, Кабмін прийняв рішення 
перенести робочий понеділок 30 квітня  
на суботу 5 травня. Таким чином, укра-

їнці відпочиватимуть 28, 29, 30 квітня і 
1 травня. Але субота 5 травня буде ро-
бочим днем.

Вихідним буде середа, 9 травня - 
День перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.

Свята Трійця припадає на 27 трав-
ня - неділю. Вихідний переноситься на 
понеділок - 28 травня. Тож українці ма-
тимуть три вихідних поспіль: 26, 27 і 28 
травня.

Робочі дні 5 та 8 травня будуть ско-
рочені на 1 годину.

«Сюрприз» від «Нафтогазу»: 
тариф може злетіти на 65 

відсотків

У Тернополі зберуть найбільше 
депутатів у вишиванках
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- Федоре Всеволодовичу, відомо, 
що зусилля людини, яка думає про за-
втрашній день,  мають  бути  спря-
мовані на захист свого здоров’я та 
життя. Чому, на Вашу думку, молодь 
легковажить своїм майбутнім, не 
дбаючи про власну безпеку?

- Не можна так категорично узагаль-
нювати. Є чимало юнаків та дівчат, які 
не лише цікавляться інформацією про 
охорону праці, а й належно дотримують-
ся цих вимог, пильнують і своє здоров’я, 
і життя та здоров’я оточуючих. Адже 
якщо підлітки та молоді люди вирішили 
забезпечувати себе самостійно, вони ма-
ють знати усі професійні ризики та до-
тримуватися норм безпечної праці. 

Саме тому мета Дня охорони праці, 
який щороку відбувається 28 квітня – 
донести до таких працівників, їх робото-
давців і батьків, що гідна праця та еконо-
мічне зростання, її реалізація в інтересах 
молодого покоління потребує узгодже-
ного комплексного підходу. Насамперед, 
до популяризації культури профілак-
тики безпеки і гігієни праці. І, звісно ж, 
викорінення дитячої праці. Адже рівень 
травматизму серед молоді на роботі на 
40 % вищий, ніж серед працівників стар-
ше 24 років. Тут важлива профілактика 
– це перш за все знання та можливість 
ці знання примінити. Як кажуть, посієш 
обережність, пожнеш безпеку. 

Страхові експерти з охорони праці 
управління та відділень виконавчої ди-

рекції Фонду в Тернопільській області 
тісно працюють зі страхувальниками, 
надаючи їм фахові консультації, допо-
магаючи організувати безпосередньо 
на підприємствах систему управління 
охороною праці. Приміром, лише за І 
квартал цього року на 101 підприємстві 
зафункціонувала з допомогою праців-
ників Фонду СУОП. Проводяться наради, 
навчання, семінари, круглі столи з робо-
тодавцями, людьми, відповідальними за 
безпеку виробництва,  розробляються 
нормативні акти, механізми реалізації 
заходів з профілактики виробничого 
травматизму. За цей період на 62 підпри-
ємствах області наші спеціалісти про-
водили навчання та перевіряли рівень 
знань у працівників. 

Міжнародна організація праці  цього 
року визначила девіз Дня охорони праці 
– «Захищене і здорове покоління». Цей 
девіз збігається із завданнями і метою 
Всесвітнього дня боротьби із дитячою 
працею, який відзначають 12 червня.

- Виклики, які стоять перед мо-
лоддю у сучасному інформаційному 
суспільстві непрості. У безмірному 
потоці  інформації й постійної за-
йнятості їм треба знайти час на те, 
щоб почути необхідні для життєвої 
безпеки постулати і взяти їх, як ка-
жуть, на озброєння. Як доносите до 
молодих людей, та й взагалі до пра-
цівників необхідні знання, щоб їх убез-
печити?

- Структури управління виконавчої 
дирекції Фонду в області постійно та 
планомірно працюють в цьому напрям-
ку. Відстоюючи права людини праці, зо-
крема, молоді, в кожному конкретному 
випадку ми стикаємось з необізнаністю 
із законодавством, незнанням працівни-
ками своїх прав, особливо тих, що стосу-
ються щоденної роботи, її безпеки. Тому 
активно практикуємо читання лекцій на 
тему безпеки праці, її законодавчого під-
грунтя в навчальних закладах, починаю-
чи зі шкіл, закінчуючи університетами, 
дискутуючи, відповідаючи на запитан-
ня. Вже постійними стали зустрічі пред-
ставників управління виконавчої ди-
рекції Фонду в області зі  студентським 
активом юридичного факультету ТНЕУ. 
Це відбувається не лише в  День  охоро-
ни праці. Адже за даними МОП, в Україні 
працює майже кожен третій віком від 15 
до 24 років, а це понад один мільйон на-
ших громадян. І завдання як роботодав-
ців, так і організацій, дотичних до сфери 
безпеки праці – зберегти молоде поко-
ління як безцінний потенціал для про-
цвітання нашої держави. 

- Напевне,  набагато дешевше і 
простіше роботодавцям попередити 
аварійні ситуації, травмування пра-
цівників, ніж потім усувати наслідки 
та відповідати перед своєю совістю за 
чиєсь скалічене життя чи здоров’я?

- Як хороший лікар ставить безпеку 
та інтереси кожного пацієнта понад усе, 

так і хороший роботодавець має дбати 
про своїх працівників, людські  ресурси. 
Адже його бізнес, організація чи устано-
ва залежить саме від цієї основи – кадро-
вого потенціалу.  

Не рідкість і випадки, коли праців-
ники взагалі офіційно не оформлені на 
роботі. І коли, наприклад, трапляється 
на виробництві нещасний випадок – 
працівник полишений сам на себе, адже 
законом він не захищений. Минулого 
року хлопець з Теребовлянського райо-
ну, якому було лише 22 роки, втратив 
життя буквально на другий день, відко-
ли влаштувався за цивільно-правовою 
угодою на приватне підприємство. Ви-
конуючи роботи електрообладнанням 
з реконструкції вантажної ями для зер-
нових, він впав з висоти.  Чи можна було 
попередити цю трагедію? Чи варто було 
давати в руки непідготовленому праців-
нику електрообладнання? На ці питання 
життя вже дало відповідь…

- Справді, якщо ти не знаєш сво-
їх прав і можливостей, значить їх у 
тебе нема. 

- На жаль, конкурентний тиск змушує 
багатьох роботодавців заощаджувати 
на охороні праці і розглядати профілак-
тику травматизму та охорону здоров'я 
працівників як додаткові перепони на 
шляху до збільшення прибутку. Та це не 
спрацьовує. Щоб отримати прибуток, 
потрібно вкласти кошти, технології, зу-
силля, ресурси, однак без фахових пра-
цівників, їх знань і навичок колесо біз-
несу не покотиться. І робітники не мали 
б погоджуватись працювати у будь-яких 
умовах, аби більше заробити грошей.  Бо 
часто знання з охорони праці вони отри-
мують, як кажуть, нашвидку, розписав-
шись в журналі. А підсумки тоді трапля-
ються трагічні.

 «Потрібно, щоб умови, а не керівни-
ки змушували людей працювати», - вва-
жав японський прем’єр–міністр Р. Хасі-
мото. Бо робота, яка робиться з примусу, 
ніколи не принесе бажаних результатів.  
Тому нині звертаюся як до роботодавців, 
так і до працівників: від вашого поро-
зуміння, ставлення до праці залежить і 
процвітання вашого підприємства, і роз-
виток нашої держави.

Зоряна ЗАМКОВА.

Той, хто хоч 
раз стикався 
з питанням 

придбання житла, знає, 
який це нелегкий вибір, 
коли з безлічі варіантів 
потрібно обирати один. 

Доводиться бути прискіпли-
вим і вимогливим до кожної де-
талі, адже від цього рішення за-
лежить майбутнє людини та її 
сім‘ї. Тому забудовник повинен до 
дрібниць продумати кожен крок 
будівництва: від високоякісних 
будматеріалів до унікальної архі-
тектури будівлі. Що ж найперше 
створює враження про будинок 
для покупця? Його зовнішній 
вигляд. Панорамні вікна у по-
єднанні з правильно підібраним 
фасадом формують підсвідоме 
естетичне тяжіння, і є першим ва-
желем у виборі клієнта.

Будівництво елітного житла 
передбачає дотримання най-

вищих стандартів на кожному 
етапі, а вибір віконних систем є 
півшляхом до успішного завер-
шення проекту. 

Комерційний директор буді-
вельної компанії “Благо” Роман 
Коржак розповів, які віконні 
системи вони обирають для 
елітних комплексів, таких як 
“Парус”, “Manhattan”: “Reynaers 

Aluminium - це провідна євро-
пейська компанія, що займаєть-
ся розробкою сучасних рішень 
із алюмінію для вікон, дверей, 
фасадів, сонцезахисних систем 
тощо. Сьогодні Reynaers є екс-
портером у більш ніж 70 країн 
світу. 

"Основними принципами 
компанії є інноваційність, без-

доганність та надійність, що 
цілком нас влаштовує", - сказав 
Роман Михайлович і підкрес-
лив: “для елітних комплексів 
ми обрали віконні системи 
MASTERLINE 8-HI”.

Основними характеристи-
ками цієї конструкції є:

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
MasterLine 8-HI має 3 рівні 

ізоляції, пропонуючи рішення 
для будинків з високою ізоляці-
єю, будинків з низьким спожи-
ванням енергії і навіть енерго-
пасивних будинків.

Унікальна концепція систем 
MasterLine 8-HI дозволяє комбі-
нувати широкий спектр типів 
відкриттів, варіантів дизайну 
і різні рівні теплоізоляції, за-
безпечуючи максимальну уні-
версальність для архітекторів, 
інвесторів і власників будинків.

 ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
MasterLine 8 дозволяє забез-

печити герметичність 900Pa, 
знижену втрату повітря при 
тиску повітря 600Pa та чудові 
властивості для герметизації.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
MasterLine 8-HI ідеально під-

ходить для створення великих 
вентиляційних отворів, викорис-
товуючи вузькі, але міцні профілі. 
В результаті, система вікон дозво-
ляє забезпечити велику кількість 
денного світла, тим самим задо-
вольняючи потреби архітекторів.

ДИЗАЙН
4 варіанти дизайну: функці-

ональні, ренесансні, декоратив-
ні та приховані вентилі, кожен 
з яких має власний вигляд і від-
чуття, зробити MasterLine 8-НІ 
придатним для будь-якого архі-
тектурного стилю.

Посієш обережність -пожнеш безпеку
Нинішнє покоління дітей та молоді  є гіперінформованим. Інформація, яка 

дає знання, - це корисно. Та загрозою є те, що маючи безмір інформації, юнь не 
завжди знає, що з нею робити. Сучасні прагматичні та амбіційні молоді люди 
намагаються реалізувати себе, заробляти на свої потреби та навчання, часто 
нехтуючи своїм здоров’ям і навіть життям. Користуючись тим, що зараз у на-
шій державі важко знайти роботу, працедавці змушують молодь працювати 
за сірими, вигідними лише їм схемами, добре розуміючи, що у людей без трудо-
вого стажу і досвіду немає іншої альтернативи. А, відповідно, такі працівни-
ки не захищені законодавчо. Якщо з ними трапиться нещасний випадок на ви-
робництві,  Фонд соціального страхування України не виплатить їм відповідні 
види допомог. Адже страхові виплати такій особі не передбачені, як і послуги 
медико-соціальної реабілітації, бо особа вважається застрахованою, якщо вона 
працює на умовах трудового договору (контракту).
 Саме про ці та інші питання профілактики безпечної праці ми 
поговоримо із начальником управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України в Тернопільській області 
Федором БОРТНЯКОМ.

Бельгійські вікна Reynaers в елітних комплексах
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-Підземелля церкви 
були в жахливому 
стані, там було 

дуже багато землі й сміття. 
Пролізти всередину можна 
було тільки на колінах і 
ліктях, по-пластунськи, 
- розповідає отець Орест 
Павліський, настоятель 
Архикатедрального собору 
Тернополя.

Розташована в центрі міста 
катедра привертає увагу не 
лише вірян, а й туристів. Люди 
охоче фотографуються на фоні 
красивого давнього храму й 
заходять помолитися. 

Тепер всі охочі можуть 
побачити і таємну частину 
катедри – підземну, а також 
піднятися на її верхівку, звідки 
Тернопіль – як на долоні. 

Німці зробили  
з крипти госпіталь 

Півтора роки тому отець Орест 
із небайдужими тернополяна-
ми взявся розчищу вати залишки 
сміття під долівкою у боковій час-
тині церкви. Як виявилося, на гли-
бині близько 5-ти метрів містило-
ся просторе приміщення. Після бу-
дівництва храму, а зведений він у 
1749-1779 роках, тут була крип-
та або, як її ще називають, нижня 
церква.

Під час Другої світової війни 
підземелля використовували як 
госпіталь – німці розміщували в 
тайниках своїх поранених солда-
тів. Згодом, за радянських атеїс-
тичних часів, приміщення напо-
внилося мотлохом. Коли свяще-
ники взялися за підземелля, для 
їх очищення знадобилося аж пів-
тора роки. 

- У великих середньовічних 
храмам у Західній Європі часто об-
лаштовували крипти. Це підзем-
не склепінчасте приміщення під 

церквою, - розповідає отець Віта-
лій Козак, синкел Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії. –  В Архи-
катедральному соборі таке примі-
щення довший час було зачинене і 
його не використовували.
Чи були 
поховання?

За словами священиків, зазви-
чай у криптах проводили похо-
вання. Чи були вони в тернопіль-
ській катедрі – невідомо. Отці схи-
ляються до думки, що таких похо-
вань не було, принаймні, їх не зна-
йшли. Пояснюють це тим, що храм 
часто змінював власників, які не 
встигали у ньому "вкорінитися". 

- Отці-домінікацні, для яких 
збудували церкву, довго тут не 
пробули і в 30-х роках 19 століт-
тя вже змушені були поступити-
ся храмом на користь єзуїтів, по-
тім прийшло парафіяльне духо-
венство, - розповідає отець Віта-
лій. – Взагалі, церква завжди була 
тісно пов’язана із життям міста. 
Наприклад, на стінах катедри і за-
раз видно сліди руйнування від 
військових бомбардувань. Пер-
ший обстріл храму був ще в часи 
Першої світової. У 1939 році був 
другий, вже з бойової артилерії. А 

найбільш масове бомбардування 
було наприкінці Другої світової, в 
1944 році.

Припускають, що крім са-
крального, крипта мала й прак-
тичне значення – вона укріплю-
вала храм. У 18-му столітті він 
був розташований на пагорбі. 
Фактично, за церквою місто за-
кінчувалося – далі починалися 
схили й передмістя. Щоб цей па-
горб не сунувся під вагою церк-
ви, його укріплювали. Служити 
цьому, кажуть священики, мали 
й підземелля з міцними й широ-
кими стінами.

- Це зараз місто таке високе, - 
пояснює отець Віталій. – Річ у тім, 
що коли під час воєнних бомбар-
дувань лишилося сміття, його роз-
горнули - й місто піднялося довкіл 
храму, виросло. Катедра ж лиши-
лася на тій відмітці, де була побу-
дована.
Визирнути  
з церковної вежі

Всередині крипти однакова 
температура в кожну пору року – 
близько 12 градусів тепла. Свяще-
ники вирішили облаштувати у ній 
музей. На старезних кам’яних сті-
нах можна побачити стенди з ін-

формацією про старий Тернопіль.
Зруйновані та втрачені 

пам’ятки та люди, які створили 
місто, давні фотографії – про все 
це розкажуть і покажуть на екс-
курсії підземеллями, куди тепер 
зможуть потрапити всі охочі. Зі-
брані тут і унікальні спогади про 
три громади, які з часів заснуван-
ня й ще до Другої світової війни 
були у місті – українську, поль-
ську та єврейську. 

- Відкриття музею – це один 
з кроків, що ми робимо для по-
вної реставрації нашого храму, - 
розповідає отець Орест. - Ми хо-
чемо повернути його старий ви-
гляд і найближчим часом очікує-
мо на отримання паспорту фаса-
ду – документу, який покаже, як 
виглядатиме собор у кінцевому 
результаті.

Однією з частин таких робіт 
є відновлення оглядового май-
данчика на катедрі. Зараз май-
стри завершують роботи. Про-
те, вже тепер можна, подолавши 
вгору 88 крутих сходинок, затис-
нутих між  стінами, визирнути з 
церковної вежі. Там, з висоти 
близько 22 метрів, на всі чотири 
сторони світу відкривається вид 
середмістя Тернополя. 

Вітання  
з минулих століть 

Священики розповідають, що 
під час реставраційних робіт у ка-
тедрі були й інші знахідки. Примі-
ром - старий камін у захристі.  Він 
був замурований, коли ж розібрали 
кладку, виявилося, що віднайшли 
найстаріший камін у Тернополі. 

- Цікаво, що він добре зберіг-
ся, - розповідає отець Орест. - На 
жаль, якихось особливих знахідок 
у ньому  не було. Щоправда, один 
з електриків зайшов всередину, 
оскільки камін висотою з люд-
ський ріст, і побачив нішу, а в ній 
– згорток, обмотаний старим па-
пером. Ми всі завмерли, але коли 
розгорнули, побачили, що там 
всього лише цегла. Можливо, це 
такий жарт чи вітання з минулого.

Як потрапити  
на екскурсію?

Охочим спуститися у музей, 
піднятися на оглядовий майдан-
чик і побачити інші родзинки хра-
му потрібно попередньо зверну-
тися в катедру або ж завітати до 
туристично-інформаційного цен-
тру Тернополя за адресою вул. Гру-
шевського, 2. Також зареєструва-
тися на екскурсію можна за номе-
ром телефону +38 (098) 052-07-20.

Туристичні об’єкти будуть від-
криті постійно, але екскурсії про-
водитимуть тільки у час, коли не 
буде богослужінь. Вартість квит-
ка для дорослих – 30 гривень, для 
дітей до 12 років і студентів – 15 
гривень, для людей з особливими 
потребами – вхід безкоштовний. 

Тернопільські школи отрима-
ли безкоштовні абонементи на 
відвідування музею та оглядового 
майданчика. За бажання педагогів 
і учнів у крипті, кажуть священики, 
можна проводити 
уроки історії міста.

Один з найдавніших храмів Тернополя 
відкриває таємниці міста

Підземний музей, 
найстаріший камін 
і 88 сходинок до неба

Священики очистили давні підземелля 
й облаштували оглядовий майданчик на 
вежі храму. Відчути атмосферу старого 
міста тепер запрошують усіх охочих.

Антоніна  
БРИК.
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Погіршення українсько-
польських відносин  

небезпечне для Європи
Польсько-українські відносини є 

складними, відтак США докладають 
зусиль, аби вони покращилися. Про це 
під час III Українсько-польського страте-
гічного форуму заявив консул США у Кра-
кові Томас Зіа, повідомляє «Укрінформ».  
«Польсько-українські відносини є дуже 
складними... Думаю, що Україні потрібна 
Польща, а Польщі - Україна. Весь світ хоче, 
аби відносини між цими країнами були хо-
рошими, адже нинішня ситуація в регіоні 
є досить небезпечною не лише для Поль-
щі, а й для Європи. Ми (США) дуже нама-
гаємось підтримувати процес покращен-
ня відносин між Польщею та Україною», 
- наголосив Зіа. І підкреслив: Вашингтон є 
активним гравцем у Східній Європі. У цьо-
му контексті він зауважив, що п’ять ти-
сяч американських військовослужбовців, 
які дислокуються в Польщі, є «символом 
підтримки» Вашингтоном Східної Євро-
пи. Зіа висловив упевненість, що допомо-
га США, а також і дії Польщі у цій части-
ні Європи, сприятимуть тому, що Україна 
ставатиме «сильною частиною Європи».

Росія оплачувала повій для 
президента федерації біатлону

Президента IBU (Міжнародної феде-
рації біатлону) звинувачують у хабарни-
цтві. Андерс Бессенберг отримував послу-
ги, оплачені росіянами. Зокрема, для нього 
замовляли повій. «Всесвітнє антидопінго-
ве агентство (WADA) звинувачує президен-
та Міжнародного союзу біатлону (IBU) Ан-
дерса Бессеберга в отриманні хабарів, а та-
кож інших послуг, оплачуваних російською 
стороною», повідомляє «Bild». Бессеберг 
протягом 15 років мав тісний зв’язок з Ро-
сією. Зокрема, користувався послугами ді-
вчат за викликом, які були оплачені росій-
ською делегацією. Після одного з подібних 
інцидентів Бессеберг наполіг на проведен-
ні Чемпіонату світу 2021 року в Тюмені, не-
зважаючи на допінгові скандали в Росії.

Польща поклала око  
на українських медиків

У Польщі планують спростити про-
цедуру працевлаштування для мед-
працівників з країн поза межами ЄС. Зо-
крема, з України, повідомляє ТСН. Міно-
хорони здоров’я Польщі пропонує внести 
зміни до закону про вищу освіту. Йдеться 
про те, аби процедура підтвердження ди-
плома про вищу медичну освіту Польщі 
відповідала європейським нормам. Зараз 
медпрацівники - не громадяни ЄС прохо-
дять складну процедуру підтвердження 
диплома про вищу освіту. Для молодших 
спеціалістів така процедура в Польщі вза-
галі не проводиться. У сусідній країні бра-
кує медперсоналу. Третина медсестер у 
Польщі - пенсійного віку. Тобто, майже 73 
тисячі осіб можуть вийти на пенсію. Зага-
лом у Польщі 220 тисяч медсестер.

Цинізм року: Путін отримає 
нагороду за «мир» 

Президент Росії отримає нагороду 
«Золота пальма» від асоціації «Assisi 
Pax International» за зусилля, спрямо-
вані на встановлення миру на Близь-
кому Сході. Про це довідалися журналіс-
ти польського видання «Gazeta Wyborcza» 
i італійського - «La Stampa», повідомляє 
«Onet». За даними ЗМІ, вручення нагоро-
ди Путіну обговорювали з Ватиканом. Та-
кож припускають, що з цієї нагоди прези-
дент Росії може зустрітися з Папою Фран-
циском. «Золоту пальму» вручають з 
1980-х років ХХ століття на згадку про зу-
стріч Папи Івана Павла ІІ з представника-
ми різних релігій, які 1986 року молили-
ся разом у Ассизі за мир. За зусилля скеро-
вані на встановлення миру вже відзначе-

но, зокрема Михайла Горбачова і Рональ-
да Рейгана. Лауреатом може стати й Пу-
тін, який нібито погодився прийняти на-
городу. Видання зазначає: тим, хто планує 
вручити нагороду Путіну, не варто забува-
ти про дії російського президента в Сирії, 
Україні та отруєння Сергія Скрипаля. 

Електрик у Чехії заробляє  
37-40 тисяч гривень,  
маляр - 32-35 тисяч 

Найпопулярніші вакансії для чолові-
ків у Чехії - електрик, електромонтер, ма-
ляр. Для жінок - перукар, косметолог, віза-
жист. Про це «Газеті по-українськи» розпо-
вів менеджер з працевлаштування Сергій 
Кучерявий. Українські юристи, економісти 
та інші спеціалісти з вищою освітою за кор-
доном не потрібні. Перш, ніж їхати за кор-
дон працювати, слід освоїти робітничі про-
фесії. Чехи дуже потребують електриків. 
Електрик там заробляє 37-40 тисяч гри-
вень на місяць. Маляр - 32-35 тисяч. Жінкам 
найкраще вивчити перукарську справу. На-
віть без мови можна знайти роботу, якщо 
показати своє вміння. Перукар може отри-
мати 25-30 тисяч гривень на місяць. 

Щороку на смітник викидають 
продуктів на трильйон доларів

Світове виробництво продуктів пе-
ревищує 3,9 мільярдів тонн на рік. Що-
річно втрачається або викидається понад 
30 відсотків харчів, пише «Експрес». На 
кожного європейця чи американця припа-
дає до 115 кг викинутих продуктів, на аф-
риканця або азіата - до 11 кг. У грошово-
му еквіваленті втрати оцінюють майже у 
трильйон доларів. Найбільше харчів у світі 
втрачається через логістичні чинники: під 
час збирання врожаю, переробки, від не-
правильного зберігання в магазинах. Тоб-
то ще до того, як їжа потрапляє до столу 
споживача. Утім, історія знає і випадки зни-
щення продуктів з політичних мотивів. Як 
у Росії, приміром. Щодо ситуації в Україні, 
за деякими даними, щороку на звалища по-
трапляє близько семи мільйонів тонн хар-
чів вартістю у 5,5 мільярдів гривень. 

Чи буде президент Московії 
атакувати Нідерланди,  
де живе його донька?

Гроші, які російські олігархи вкра-
ли у росіян, вони інвестують у Європу. У 
багатьох із них на Заході живуть діти. Про 
це «Газеті по-українськи» розповів укра-
їнський політолог Михайло Басараб. «Ро-
сія ніколи б не наважилася перетворити 
Захід на попіл, якщо б навіть і могла. Там 
трильйони доларів російських олігархів, 
корупціонерів, які вкрали ці гроші у насе-
лення й інвестували їх у Європу. Чи здатні 
вони знищити те, заради чого крали деся-
тиліттями? Знищити свої будинки у Лон-
доні, вілли на узбережжі Франції, Іспанії. 
Чи здатен Путін атакувати Нідерланди, 
де його донька має велику транспортну 
морську компанію і там проживає? Хотіти-
ме міністр закордонних справ РФ Сергій 
Лавров зруйнувати США, якщо його донь-
ка є американською громадянкою? Росій-
ський капітал настільки глибоко вкоре-
нився на Заході, що, навряд, чи є сенс по-
чинати велику війну», - сказав експерт. Ві-
йна проти Заходу - це самознищення для 
Росії. Також існує прірва між російськими і 
західними технологіями 
озброєнь. РФ просто кар-
лик, порівняно з ними. 

Україна - серед найбрудніших 
країн Європи

Україна стала однією з найбруд-
ніших країн Європи. На 100 тисяч на-
селення від хвороб через погану еко-
логію у нас помирає 80 осіб. Про це 
йдеться в щорічному звіті Інститу-
ту впливів на здоров’я (Health Effects 
Institute) «Стан повітря у світі-2018», 
повідомляє texty.org.ua. Більшість 
смертей в Україні - від забруднення по-
вітря вихлопами і твердим паливом, у 
першу чергу вугіллям. Кількість твер-
дих частинок майже у всіх країнах сві-
ту перевищує норми ВООЗ. 

Скільки коштують бюджету 
радники Гройсмана?

Прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман має 19 радників. Четверо з них 
працює у штаті, 15 - на громадських за-
садах. Про це «Експрес-omline» стало ві-
домо з відповіді Секретаріату Кабміну 
на інформаційний запит. Робота кон-
сультантів Гройсмана коштує держбю-
джету приблизно 100 тисяч гривень 
на місяць. Тобто, один радник заро-
бляє понад 23 тисячі на місяць. Торік 
на роботу консультантів прем’єра піш-
ло майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. 

У нашій країні «бум»  
на матерів-одиначок

Із 2000 року кількість матерів-
одиначок в Україні збільшилася у 22 
рази. Про це заявив міністр соціальної 
політики Андрій Рева в ефірі одного з 
телеканалів. «Ми створили такий со-
ціальний механізм, що людям сьогод-
ні невигідно реєструвати шлюб. Бо під 
час призначення субсидії можна уник-
нути обліку своїх доходів. Якщо не-
має чоловіка - отримати допомогу як 
мати-одиначка. Наша система соціаль-
ного захисту, як це не страшно зву-
чить, стимулює людей не вступати в 
шлюб», - сказав міністр. 

Половина вітчизняної  
економіки - в «тіні» 

Головна частка тіньової еконо-
міки країни перебуває в офшорних 
схемах. Адже ними користуються май-
же всі великі і вище середнього рів-
ня бізнесмени, які мають зовнішньо-
економічні контакти. Також впливає 
на регрес економіки зарплата у кон-
вертах. Про це на телеканалі ZIK ска-
зав голова Комітету економістів Укра-
їни Андрій Новак. «Обсяг економіки в 
«тіні» коливається між 40 і 50 відсо-
тками, інколи збільшувався до 55 від-
сотків», - наголосив експерт. І додав: 
«На жаль, поганий приклад викорис-
тання офшорних схем через інозем-
ні компанії у нас йде від першої осо-
би - від Президента. Оприлюднено ін-
формацію, де йдеться лише про части-
ну офшорних компаній, так звані па-
намські документи… Президент у сво-
їй бізнес-імперії масово використовує 
офшорні схеми. Якщо він подає такий 
приклад, то від інших українських біз-
несменів можна чекати чого завгод-
но». В Україні 10-15 відсотків - робота 
«в білу», а решта 85-90 відсотків йде 
через офшорні компанії. 

«Жовтий» режим світлофора 
можуть скасувати

Кабмін може скасувати жов-
тий сигнал світлофора на дорогах 
у зв’язку з випадками аварій через 
проїзд на жовте світло. Про це зая-
вив заступник міністра інфраструкту-
ри Юрій Лавренюк. Зараз працює від-
повідна комісія. «Проаналізувавши 
останні резонансні ДТП, виявилося, що 
всі вони пов’язані з проїздом на жов-
тий сигнал світлофора. Багато країн 
світу відмовляються від жовтого сиг-
налу світлофора: має бути лише черво-
ний і зелений, а також жорстка відпо-
відальність за порушення проїзду на 
забороняючий сигнал», - написав Лав-
ренюк на своїй сторінці у «Фейсбук».

Міністр фінансів Данилюк 
таємно купив квартиру  

у Лондоні 
У міністра фінансів Олександра 

Данилюка знайшли не задекларова-
ну квартиру. Торік він придбав у Лон-
доні житло за 766 тисяч фунтів стер-
лінгів - це 28,8 мільйонів гривень. 
«Цієї квартири в декларації чиновни-
ка немає. Грошей на таку покупку - 
теж. Данилюку пряма дорога до кри-
мінальної справи про незаконне зба-
гачення», - написав у «Фейсбук» жур-
наліст Олександр Дубинський. За його 
словами, факт цього порушення є під-
ставою для перевірки НАЗК і розслі-
дування НАБУ. Крім того, у договорі з 
продажу акцій Данилюком резиден-
ту Великої Британії 29 жовтня 2010 
року зафіксована ще одна адреса про-
живання міністра фінансів у Лондоні: 
26 Noblefield heights, NO 2NX London, 
United Kingdom. Вона також підлягає 
перевірці, оскільки не відображена в 
декларації міністра.

«Укртелеком» підвищив ціни  
на дротове радіо 

ПАТ «Укртелеком» з 1 травня під-
вищує абонплату за дротове радіо на 
30 відсотків - із 20 - до 26 гривень на 
місяць для фізичних осіб-абонентів. 
Про це йдеться у газеті «Урядовий 
кур’єр». Компанія також припиняє на-
дання низки послуг проводового ра-
діомовлення через відсутність попи-
ту на них. Зокрема,  послуги з ремонту 
та техобслуговування приймачів ефір-
ного радіомовлення; із забезпечення 
синхронного перекладу тощо.

Готують штрафи  
за порушення з пропискою
В Україні хочуть перевірити про-

живання громадян за пропискою. 
Законопроект підготували у Міне-
кономрозвитку й торгівлі, повідо-
мляють «Українські новини». Орга-
нам реєстрації пропонують дозволи-
ти перевірку фактів проживання гро-
мадян у місцях, де вони офіційно за-
реєстровані. Інформація про місце 
проживання або про зняття з реєстра-
ції має бути внесена до Єдиної інфор-
маційної системи. Перевірка не про-
водиться щодо осіб, які є власника-
ми (співвласниками) житла, розташо-
ваного за адресою їхнього зареєстро-
ваного місця проживання, військовос-
лужбовців, бездомних та інших осіб, 
які не мають постійного місця прожи-
вання. Під час перевірки уповноваже-
на особа органу влади має право до-
сліджувати житло на предмет ознак 
проживання в ньому зареєстровано-
го громадянина. Для цього може опи-
тати сусідів, перевірити наявність за-
собів особистої гігієни, одягу тощо. У 
разі встановлення факту не прожи-
вання особи за місцем реєстрації на 
громадянина накладається штраф: 
від 340 - до 850 гривень. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Моє  рідне село…
У сплетінні дібров,
Де панує любов,
Розляглося село,
Що зоветься Слобідка.
Біжить річка Джурин,
Мальви впали на тин,
І село розквіта, 
Наче писанка-квітка.

Чути гомін здаля –
Пісню-трель солов’я,
У вишневих садах,
Де п’янять аромати.
Моє рідне село,
Як зерня проросло.
Серед хат і моя 
Рідна батьківська хата.

В перехресті доріг – 
Чи йде дощ, чи йде сніг,
Я до свого села
 Навпростець поспішаю.
Тут дитинство пройшло,
Все найкраще було:
Часу плин берегів
Хвилі дум зберігає…

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

*     *     *
Казка весни
Зацвітають вишні,
Ніжать лист зелений,
В білий цвіт убравшись,
Наче у фату.
І стоять в задумі,
Ніби наречені,
Позолоту сонця
П’ючи на меду.

Зеленіють трави, 
Миються дощами,
Колискову вітер
Шепче їм до сну.
Жайворонок ніжно
Десь під небесами
Чарівливим співом
Привітав весну.

Ой, ти люба весно,
Мила, ніжна панно,
Ти несеш всім ласку
Й сонячне тепло,
І в такі хвилини
Віриться у казку
Й хочеться, щоб легко
Так завжди було…

*     *     *
Як, не раз, грайливо в небі,
Блискавиця промайне
Й стоголосою луною
Грім повітря розітне.

І притихне спів пташиний,
Стрепенеться вітровій,
Й закружляє швидко в танці
Все у музиці дивній.

Й по калюжах, вздовж дороги,
Дощ весело пробіжить,
І оглушливо у небі
Грім стократно прогримить…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

- Чула, Катю? Стефко зі сво-
їм іспанським коханням приї-
хав, - принесла новину сусідка-
всезнайка. - Може, до сина наві-
дається. 

- А він його чекає? Степан 
Остапом роками не цікавився. 
Відколи розлучилися. Та й кохан-
ня в нього не іспанське. Вона за-
робітчанка з сусідньої області. 

- Навіть на синове весілля не 
покличеш? Батько все-таки.

- Коли Остап вступав на на-
вчання, я хотіла попросити до-
помоги  в Степана. Як ти кажеш, 
батько все-таки. Але не знала но-
мера його телефону, бо змінив. В 
його матері запитала. І що почу-
ла? Степан мені вже не чоловік, 
вона - не свекруха. Я не повинна 
лізти в його життя. 

- Буде мати про що наше міс-
течко пліткувати, якщо Стефко 
сина не благословить. 

- Коли мені було важко самій 
сина на ноги ставити, нашому 
містечку було байдуже. І, знаєш, 
Лідо, якщо Остап хоче кликати 
«все-таки батька» на забаву - я не 
буду перечити. От тільки, чи «ко-
хання» відпустить? 

Ліда пішла додому, а Катери-
на ледве тамувала сльози. Вона 
знає багато сімей, де чоловіки на 
заробітках, але від дітей та дру-
жин не відрікаються. А якщо вже 
знайшов Степан в Іспанії своє 
«кохання», то хіба це заважало 
про сина пам’ятати? 

Думки порушив стукіт у двері. 
Максим. Колишній однокласник. 

- Мимо йшов, - виправдову-
вався, - думаю, вступлю. Ти ж 
Остапа жениш. Може, поміч по-
трібна. 

Катерина знала: «йшов мимо» 
- відмовка. Максим ще зі школи 
закоханий в неї. І тепер, коли він 
удівець, а вона - розлучена, в чо-
ловіка з’явилася надія. 

Покійна Тамара так і не змо-
гла народити Максимові дитину. 
А коли почала хворіти, глядів її, 
наче маленьку. Інколи, щоб утек-
ти від сумної реальності, Максим 
«ішов мимо» Катиної хати. Запи-
тував, чи треба щось допомогти. 
Або просто побалакати. 

- Шкода, що такому доброму 
чоловікові не пощастило, - хита-
ла головою Ліда. - Його Тамара 
вже майже з ліжка не встає. А він 
і вдома раду дає, і на роботі. Ще й 
збоку заробляє. А мій…

Ліда на людях завжди на чо-
ловіка нарікала, хоча й не було 
за що. Каті по секрету зізнала-
ся: аби не заздрили, бо з погано-
го ока життя може спаскудитися. 

В Лідиного Миколи руки золоті і 
характер. А ще - талант терпіти 
Ліду, якій ніхто не вгодить.      

…Остап таки вирішив запро-
сити батька на весілля. Щойно 
відчинив хвіртку - назустріч по-
спішила баба Євка.

- Чого прийшов? Грошей про-
сити? Нема в батька… 

- На весілля просити, а не гро-
шей, - перебив невдоволену Євку 
онук.

- А-а-а, - полегшено зітхнула . - 
Зараз покличу. Зачекай тут.

Хлопцеві й на думку не спада-
ло, що проситиме рідного батька 
на своє весілля на подвір’ї.       

- Не знаю, чи прийду, - опус-
тивши очі мовив Степан. - Та й 
матір твоя не рада мене бачи-
ти. І грошей на дарування нема. 
В Наталки… дружини моєї, двоє 
дівчат. Одна вчиться в коледжі, 
друга школу закінчує. Навчан-
ня коштує дорого. І одягатися хо-
чуть модно. Думаєш, нам легко ті 
євро даються? І мамі, ну, бабі Євці, 
мушу якусь копійку дати. Котла 
нового треба. А Наталка в село 
після Іспанії повертатися не ба-
жає. Збираємо на квартиру в міс-
ті. І дівчатам житло здалося б. Ти 
вже вибач, що так вийшло. Але 
я тебе вітаю. Радий… А як там 
мама? 

- Нормально. От тільки вчи-
нив ти з нею… сам знаєш як… 

- Я казав їй, аби їхала зі мною 
на заробітки. Відмовилася. Тебе 
не хотіла залишати. Та й мене від-
пускала неохоче. А що тут заро-
биш? Там і зустрів Наталку. Роз-
радою стала на чужині. Ти вже до-
рослий, все розумієш. А мама, до 
речі, нікого собі не знайшла?  

- Маєш на увазі «розраду»? Ні. 
Бувай, тату! І… не треба було ви-
правдовуватися.

…Недільного надвечір’я Мак-
сим знову «йшов мимо» Катиної 
хати. Оглянувся, чи не видно всю-
дисущої Лідки. Чоловікові не хо-
тілося, аби про Катю пліткували. 
Постукав у двері. 

- Остапа нема? - запитав. 
- У тебе справи до нього? Він 

на день народження пішов. До 
Юрка Сидорчукового. Це Остапів 
кращий друг. Старшим дружбою 
на весіллі буде. 

- От і добре, що ми… самі… Ні-
ні, ти нічого такого не подумай. Я 
поговорити хочу. Точніше… Сло-
вом, тримай…        

Максим простягнув Катерині 
конверта. 

- Це що? 
- Гроші. На весілля. Я не бід-

ний. Працюю. А самій людині 
скільки треба? От я й подумав… 
Тобі, так би мовити, матеріальна 
допомога знадобиться. Ти тіль-
ки не відмовляйся. Я від щирого 
серця… 

- Я не можу взяти від тебе гро-
ші, Максиме. 

- Вважай, це подарунок. Ко-
лишній однокласниці. Дівчині, 
яку я досі… Тобто, твоєму сино-
ві… Катю, я… 

Не договоривши, Максим 
швидко вийшов з хати. 

Спантеличена Катерина стоя-
ла, наче вкопана. А потім гадала: 
розповісти Остапові про ниніш-
ню пригоду, чи ні. Також на дум-
ці вертілася зустріч сина зі Сте-
паном - Остап усе їй розказав. І 
шкільні спогади… 

Катя завжди подобалася Мак-
симові. Їх навіть однокласники 
дражнили нареченим і нарече-
ною. Максим пішов до армії. Вона 
вчилася в обласному центрі в 
технікумі на кондитера. А Степан 
працював водієм у керівника хлі-
бозаводу в їхньому містечку, куди 
Катя попросилася на практику. 
Так і познайомились. 

Коли хлопець запропонував 
їй заміжжя, Євка, Степанова ма-
тір, не була в захопленні. Вважа-
ла, що її синові, який «возить на-
чальника», годилася б краща 
«партія». Бо торти і пляцки пек-
ти повинна вміти кожна порядна 
господиня. І не обов’язково цьо-
му в технікумі вчитися. 

Степан не був поганим чо-
ловіком. Катю не ображав. Оста-
па любив. А свекруха завжди під-
трунювала, мовляв, вбрала тебе 
Катька в спідницю. Кроку без неї 
не ступиш. Дитині за няньку. 

Катині батьки збудували хату 
молодим. Це, здавалося, ще біль-
ше розізлило свекруху. 

Сутужніше стало, коли захво-
рів Катин батько, а Степан втра-
тив роботу. Перебивався тимча-
совими підробітками. Трохи так-
сував, але в містечку багато не 
заробиш. Тоді й вирішив пода-
тися закордон. Катя була проти. 
Свекруха - навпаки, напучувала, 
аби їхав. Чула: там такі грошись-
ка товчуть… Навіть до місцевої 
ворожки ходила, аби допомо-
гла відірвати Степана від Кать-
чиної спідниці і випровадити в 
світ. Поїхав. І знайшов там «роз-
раду»... 

Коли вперше повернувся до-
дому, Катерина відчула: змінив-
ся чоловік. Наче сторонитися її 
почав. Думала, через те, що не ба-
чилися довго. А наступного року 
розлучилися. Обіцяв синові допо-
магати. Але довелося дбати про 
Остапа самій…                              

…Катерина таки розповіла си-
нові про дивний візит Максима. 

- І що з цим робити? - кивну-
ла на конверта з грішми. - Повер-
нути треба.  

- Образиться. Він же не бай-
дужий до тебе, мамо. Тітка Ліда 
мені шепнула. 

- Ну, Лідка! Ну, пліткарка…
- Узагалі, дядько Максим не 

погана людина. Якось йому треба 
буде віддячити.  

…На синове весілля Степан не 
прийшов. 

Після забави молодята поїха-
ли у весільну подорож. А Катери-
на зібрала сумку смаженого і ва-
реного й подалася до Максима. 
Постукала у двері: 

- Ішла мимо, вирішила всту-
пити… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Надія сиділа біля 
розчиненого 
вікна. Вітер 

перебирав її неслухняне 
волосся, а разом з ним 
– думки, які хаотично 
снували у голові. Кому 
вона потрібна із двома 
діточками, якщо рідний 
чоловік відмовився від 
них. Просто зібрав речі, 
сказав, що любить іншу, 
і пішов.

Вона його не зупиняла – 
мовчки, не проронивши жод-
ної сльозинки, відпустила. 
Лише душа ридала від само-
тності. Але він цього не бачив. 
Цих німих сліз не бачив ніхто.

Вона майже ніколи не пла-
кала, бо звикла бути сильною 
– з маленьким дітьми, які по-
стійно потребують її допомо-
ги і підтримки, з хворими, для 
яких Надія – медсестра одного 
з відділень районної лікарні – 
була не просто хорошим ме-
диком, а чуйним співрозмов-
ником, доброю порадницею.

Поспіхом збираючись на 
чергування у нічну зміну, вона 
зловила себе на думці, що ін-
шим уміє допомогти розібра-
тися у складних життєвих ре-
аліях, а от свою сім’ю не зумі-
ла вберегти. Ні, вона могла б, 
але не стала цього робити. Він 
не схотів залишитися з нею, 
а тримати пташку у клітці су-
перечить її принципам. Назад 
вороття немає. Що сталося, те 
сталося. З дітьми колишньому 
чоловікові не забороняла бачи-
тися – він був і залишається їх 
батьком, просто перестав існу-
вати для неї, хоч колись була у 
нього без пам’яті закохана.

Помалу догорав її вогник 
почуттів. Вона жила лише 
ними – своїми найдорожчи-
ми у світі діточками і хвори-
ми, які завжди чекали її приві-
тного, теплого слова.

…Нічне чергування прак-
тично нічим не відрізнялося 
від попередніх. Ввечері вона 
зробила уколи своїм паці-
єнтам і пішла у медсестрин-
ську кімнату. Надія витягну-
ла з шухляди журнал і з голо-
вою поринула у щасливі та не 
дуже історії кохання. Аж рап-
том її увагу відволік настир-
ливий дзвінок у двері. Схо-
пившись, вона помчала до 
них. Щойно відчинила две-
рі, побачила чоловіка із пере-
ламаним закривавленим но-
сом. Скривившись від болю, 
він все ще невідривно тримав 
руку на дзвінку. Надія зловила 
її і мовчки повела чоловіка до 
перев’язочної, немов малень-
ку дитину. Попередньо зате-
лефонувавши лікарю, ввела 
знеболююче, спинила кров. 
Коли лікар оглянув пацієнта, 
зробила перев’язку.

– Ви мені життя врятува-
ли, – сказав Петро Надії під 
час ранкового обходу.

– Та що ви перебільшує-
те? – віджартовувалась медсе-
стра. – І з переламаними носа-
ми люди живуть.

Петро гірко усміхнувся. 
Цю вимушену усмішку жінка 
одразу ж вловила своїм погля-
дом. Вона відчула, що вчораш-

ня історія, фінал якій – розби-
тий ніс, була не те що непри-
ємною, а болючою для її паці-
єнта. Тож одразу поспішила до 
дверей.

– Чому ви не запитуєте, 
що зі мною вчора трапилося? 
– запитав Петро, коли Надія 
вже відчинила двері.

– Бачу, що вам це непри-
ємно згадувати. А якщо має-
те бажання виговоритися, я 
завжди буду рада вислухати 
і, при можливості, допомогти.

Петро розповідав дов-
го, затинаючись і час від часу 
ковтаючи останні склади слів. 
Було видно, що йому боляче 
заново переживати вчораш-
ній день.

Зі слів Петра Надія зрозу-
міла, що він спіймав на зра-
ді свою дружину і вже колиш-
нього найкращого друга. На-
томість, щоб виправдовува-
тися, хоч і так все було зро-
зуміло, той поліз у бійку, яку 
сам і спровокував образами 
та принизливими словами в 
адресу Петра, переламав йому 
ніс.

Уважно вислухавши паці-
єнта, Надія запевнила Петра, 
що ці люди не варті його пере-
живань, адже про його почут-
тя вони теж не думали. Щоб 

якось заспокоїти і підтрима-
ти його, медсестра розпові-
ла історію свого нещасливо-
го шлюбу.

Обоє покинуті і зрадже-
ні, вони відчували велику не-
обхідність спілкуватися. Їх 
об’єднувало чимало захо-
плень, навіть книги однакові 
читали.

…Коли виписувався з лі-
карні, Петро усвідомлював – 
він вже не зможе жити без цієї 
жінки. Без її ніжного голосу, 
турботливих рук, щирих і бла-
китних, як небо, очей. Ось так 
інколи нема зле, щоб не ви-
йшло на добре.

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

Невигадана історія

гніздечкогніздечкоСімейне

Танець - це вірш, в якому 
кожен рух є словом,

Це мова тіла і душі, 
емоції і почуття… 

У нім кохання, щастя, 
зустріч і прощання…

У нім - краса життя… 
У танці все привабливо 

і просто, й складно - 
Блиск рухів, жестів, 

посмішок в мовчанні… 
Коли іде на сцену «Розмарія» -
Всі завмирають 

у чарівному чеканні… 

На фото Зіни ТОКАРСЬКОЇ: Заслужений хореографічний колектив "Розмарія" та його унікальний керівник Марія Кузів.

ЧЕРЕШНЕВИЙ СНІГ
Білий сніг черешень чорних
В коси заплела.
Нареченою до вчора
Дівчина була.
Не заграли музиченьки
Не з її вини...
Повернувся наречений
Криком із війни.
Сива горлиця голосить,
Болем промовля.
В головах простоволосе
Плаче янголя.
...Визріють черешні чорні,
Оминуть весну.
Смутком зболено 

пригорнуть
Без вінця жону.

Володимир КРАВЧУК.

НІЧНЕ ЧЕРГУВАННЯ

Стримувати язик – це щось 
більше, ніж просто пильнувати за 
своїми словами. Коли всередині лю-
дини закипає лють, вона може легко 
вибухнути образливими словами. На-
магайтеся перемогти себе і посту-
піться – у цьому не слабкість ваша, 
а сила.

Часто буває, що чоловік або 
дружина через якусь проблему пере-
стають розмовляти один з одним. 
Це свідчить про затаювання образи, 
інколи так може проявлятися роз-

чарування одного з подружніх парт-
нерів. Хоч би якою серйозною була 
причина, відмова спілкуватися не до-
помагає розв’язувати проблеми, вона 
лише поглиблює напруження і навіть 
може зашкодити подружжю. 

Не соромтеся сліз. Хтось ска-
зав, що чоловіки не плачуть. А зга-
дайте з Біблії: цар Давид оплаку-
вав втрату свого сина Амкона, яко-
го було вбито. Він плакав «вельми 

ревним плачем». А як зреагував на 
смерть свого друга Лазаря Ісус? Він 
заплакав, наближаючись до його гро-
бу. А згадаймо Йова чи Єремію – вони 
не приховували своїх почуттів. Тож 
не соромтеся виявляти свої почут-
тя через сльози. Плачуть – сильні, а 
слабкі – скиглять. 

У людини свої плани, а в Бога 
– інші. Не радій, коли знайдеш, і не 
плач, коли загубиш.

Храм душі

І раптом ти зупинився біля 
мене автівкою. Запропонував 
підвезти до Тернополя, мовляв, 
чого їхати автобусом, коли в ма-
шині достатньо місця. Моя мама 
була ще трохи незадоволена, бо 
не дуже знала тебе. Але моє сер-
це вже падало у твої руки. Щось 
підказувало, що ти - моя доля. 
Така вродлива, усміхнена, муж-
ня і водночас ніжна…

Відтоді ми завжди разом. 
Щаслива квітнева мить пере-
вернула усе моє життя. А легень-
кий вітерець і зараз обриває з 
вишень білий цвіт, які врочисто 
вклоняються сонечку, наче на-
речені у фаті. Незадовго і наше 
весілля…

Оля М. 
Теребовлянський район.

мене автівкою. Запропонував 
підвезти до Тернополя, мовляв, Квітень… Він 

увірвався в наше 
буття літнім 

теплом, білопінням цвіту, 
соковитою зеленню. А 
ще – новизною почуттів. 
Адже саме навесні, коли 
усіх п’янить довколишній 
аромат, розквітає кохання. 

Ми теж зустрілися з тобою у 
квітні. Тільки було це три роки 
назад. Я тоді поспішала на ав-
тобус, добираючись з села від 
мами у місто на навчання. А ти, 
виявляється, теж приїжджав 
відвідувати свою стареньку ба-
бусю. Ти старший від мене на сім 
років, отож наші шляхи до цього 
особливо не перетиналися. 

Незадовго наше 
весілля…

Етюд

Без вінця жону.
Володимир КРАВЧУК.

Незадовго наше Незадовго наше 

Володимир КРАВЧУК.

Незадовго наше 

Володимир КРАВЧУК.

Незадовго наше 

Не плач, коли загубиш

Ішла 
мимо…
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Збірна України з хокею завоюва-
ла золото Чемпіонату світу (U-18) та 
путівку у дивізіон 1А, де виступати-
ме у наступному сезоні.  Цей успіх став 
можливим завдяки перемозі 6:0 над Ру-
мунією у 5-му турі. Українці хоч і набра-
ли стільки ж очок, скільки Австрія, про-
те випередили конкурента за рахунок 
блискучої перемоги 5:3 в очній зустрі-
чі. Третє місце зайняли японці, четверте 
- збірна Угорщини, 5-ми фінішували іта-
лійці, а збірна Румунії понизилася у кла-
сі, вилетівши у дивізіон 2А. 

18 квітня відбулися півфінали 
Кубку України з футболу. У Харкові 
«Шахтар» розгромив «Маріуполь» - 5:1, 
а у Дніпрі місцевий СК «Дніпро-1» нічо-
го не зумів протипоставити київсько-
му «Динамо» - 1:4. Таким чином, у фіна-
лі Кубку 9 травня в Дніпрі зіграють «Ди-
намо» та «Шахтар».   До речі, і «Маріу-
поль», і СК «Дніпро-1» вперше у своїй іс-
торії зіграли на цій стадії змагань. 

Українця Сергія Реброва звільни-
ли з посади головного тренера клу-
бу “Аль-Ахлі” з Саудівської Аравії і вже 
призначили нового тренера. Україн-
ця позбавили роботи за те, що його ко-
манда зайняла друге місце у чемпіона-
ті Саудівської Аравії, поступившись зо-
лотими медалями “Аль-Хілялю”. Сер-
гій Ребров тренував “Аль-Ахлі” з літа 
минулого року. Під його керівництвом 
команда вийшла до 1/8 фіналу Ліги 
чемпіонів Азії, де зіграє з катарським 
“Аль-Саддом”.

21 квітня у Києві перед будівлею 
міської адміністрації відбулась цере-
монія передачі кубків Ліги чемпіонів 
УЄФА голові міста Віталію Кличку. За 
час, що залишився до фінальної зустрі-
чі, трофеї побувають у Маріуполі, Дні-
прі, Харкові, Одесі та у Львові. Всі охочі 
зможуть подивитися та зробити фото 
із нагородами. Для України це - знако-
ва подія, адже вперше фінал Ліги чемпі-
онів УЄФА відбудеться у Києві  26 трав-
ня на НСК “Олімпійський”.

Олімпійський чемпіон Віктор Пе-
тренко потрапив до Зали слави фі-
гурного катання.

Українець виграв Олімпіаду-1992 
в одиночному катанні та став бронзо-
вим медалістом Ігор-1988. Крім того, 
він є чемпіоном світу-1992 та триразо-
вим переможцем європейської першо-
сті у 1990, 1991 та 1994 роках. Після за-
вершення спортивної кар’єри став тре-
нером,  віце-президентом Федерації фі-
гурного катання України. Віктор Пе-
тренко - перший фігурист України, яко-
го включили до Зали слави фігурного 
катання.

Спортивна арена

У 28-му турі УПЛ 
«Чорноморець» 
вдома зазнав 

болючої поразки від 
«Олександрії» - 1:3.

У іншому матчі туру 
«Сталь», граючи в більшості 
з 54-ї хвилини, не змогла до-
тиснути «Зірку» - 1:1. Таким 
чином, моряки одноосібно по-
сідають останнє місце в тур-
нірній таблиці, тоді як «Олек-
сандрія» не знає гіркоти пора-
зок 8 матчів поспіль.

В центральному матчі дня 
«Шахтар» переміг «Ворсклу» 
- 4:2. 

Уже наступного дня 
«Зоря» в Запоріжжі здобула 

вольову перемогу над «Марі-
уполем» - 3:1.

Азовці вели у рахунку піс-
ля першого тайму, але по пе-
рерві футболісти «Зорі» змо-
гли забити 3 голи і здобути 
впевнену перемогу.

У іншому матчі «Олімпік» 
поступився «Карпатам» - 0:2. 
Ця перемога стала 4-ю поспіль 
для команди з міста Лева.

У заключному матчі туру 
«Верес» поступився «Динамо» 
-1:4, тож кияни зберігають 
триочкове відставання від лі-
дера, чим додають інтригу на 
фініші чемпіонату.

Українська Прем’єр-Ліга, 
опитавши фахівців, які вхо-
дять до нашої експертної 

ради, визначила найяскра-
вішого футболіста з усіх, які 
взяли участь у матчах 28 туру. 
За підсумком голосування пе-
ремогу здобув нападник «Ди-

намо» Артем Бєсєдін, який 
у матчі з «Вересом» зробив 
дубль. Він значно випередив 
півзахисника «Шахтаря» Мар-
лоса.

Чемпіон світу з боксу у 
надважкій вазі Ентоні Джо-
шуа хоче, аби його трене-
ром став Володимир Клич-
ко. Про це він заявив в одному 
з інтерв’ю. “Я хочу бачити у сво-
єму куті рингу Кличка. Впевне-
ний, що його досвід допоможе 
мені стати кращим. Я завжди 
дивився на Володимира, як на 
найкращого у світі, навіть після 
того, як його переміг. Він зробив 
набагато більше, ніж я. Це - ви-
датний боксер, який домінував 
у надважкій вазі десять років”, - 
сказав Джошуа.

Проти Ентоні Джошуа Во-
лодимир Кличко провів у квіт-
ні 2017 року свій останній поє-
динок у кар’єрі та зазнав пораз-
ки нокаутом. Боксери плану-
вали організувати бій-реванш, 
але українець у серпні минуло-
го року завершив виступи на 
профі-рингу.

Ентоні Джошуа 31 березня 
відібрав титул WBO у новозе-
ландця Джозефа Паркера та до-
дав його до чемпіонських поя-
сів IBF, WBA та IBO.

Американський боксер 
Майкі Гарсія відмовився від 
чемпіонського титулу IBF за-
ради зустрічі із українцем Ва-
силем Ломаченком. Гарсія зая-
вив, що не буде захищати титул 
IBF у першій напівсередній вазі 
(до 63,5 кг), а зосередиться на 
виступах у категорії до 61,2 кг, де 
віднедавна виступає Ломаченко.

Наразі, у Майкі Гарсії зали-
шається титул WBC у легкій 
вазі, а його наступним суперни-
ком стане чемпіон світу IBF аме-
риканець Роберт Істер.

Ломаченко 12 травня дебю-
тує у категорії до 61,2 кг боєм 
проти володаря титулу WBA 
венесуельця Хорхе Родрігеса. У 
разі перемоги українець зустрі-
неться з чемпіоном WBO Рай-
мундо Бельтраном з Мексики. 
Таким чином, наприкінці 2018 
року усі пояси можуть опинити-
ся у руках Ломаченка та Гарсії, а 
їхній довгоочікуваний бій стане 
реальністю.

У 23 турі Другої 
ліги “Нива” 
вдома обіграла 

житомирське “Полісся” 
з рахунком 2:1.

Тернополяни доволі ак-
тивно розпочали гру, нама-
гаючись з перших хвилин 
якомога швидше достави-
ти м’яч вперед, однак відпо-
відь “Полісся” була не менш 
гострою. Тож за рівної гри 
господарі пропустили після 
стандарту – 0:1. До перерви 
“Нива” могла відігратися, 
проте завершальні удари на-
ших нападників так і не влу-
чили у ціль.

Непростими для тер-
нополян видалися старто-
ві хвилини другого тайму, 
під час яких “Ниві” відвер-
то пощастило не пропустити 
вдруге.  Аж після цього гос-
подарі взялися за справу - 
Герт зробив довгу діагональ 
у напрямку воріт “Полісся”, 
а Гатала, випередивши за-
хисників, пробив повз воро-
таря. Цей гол став не лише 
першим для команди навес-

ні, але й п’ятим для Ігоря Га-
тали у чемпіонаті.

Взяття воріт дало неа-
биякий поштовх тернопо-
лянам, які регулярно стали 
турбувати голкіпера жито-
мирського клубу. Щоправ-
да, проблем “Ниві” додало 
вилучення Анатолія Чорно-
маза, який отримав другу 
жовту картку. Однак навіть 
це не зупинило господарів 
на шляху до перемоги. Піс-
ля далекого вкидання з ауту 
від капітана Костянтина Пі-
куля, п’ятою м’яч у ворота 
“Полісся” переправив Олек-
сандр Дугієнко.

Усі намагання гостей 
врятувати нічию ні до чого 
не призвели. Натомість, тер-
нополяни могли збільшити 
рахунок. 

Перша перемога “Ниви” у 
третьому колі дозволила ко-
манді піднятися на четвер-
те місце у турнірній табли-
ці, зрівнявшись за очками із 
вінницькою “Нивою-В”. По-
переду у нашої команди два 
матчі з лідерами, які достро-
ково підвищилися у класі.

ОКСАНА БАЮЛ (фігурне 
катання) - перша Олімпій-
ська чемпіонка в історії Укра-
їни.

За рік до олімпійського 
тріумфу уродженка Дніпра 
встигла виграти ще й Чемпі-
онат світу.

Зараз Баюл та її чоловік 
Карлос Фаріна знімають фільм 
про легендарну норвезьку фі-
гуристку, з якою її ріднить 
доля: Соня Хені взяла олім-
пійське золото у п’ятнадцять, 
а Баюл це вдалося зробити у 
шістнадцять років.

ІНЕСА КРАВЕЦЬ (лег-
ка атлетика) - Олімпійська 
чемпіонка, чемпіонка світу 
та Європи.

Світовий рекорд у по-

трійному стрибку, який вона 
встановила 10 серпня 1995 
року, не побитий донині.

ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА 
 (спортивна гімнастика) - дво-
разова Олімпійська чемпіонка, 
абсолютна чемпіонка світу та 
Європи. Один з її елементів - 
подвійне сальто вперед з пово-
ротом на 180 градусів - до цьо-
го часу ніхто зі спортсменів не 
може повторити. Займається 
благодійністю та різноманіт-
ними соціальними проектами, 
проводить міжнародний тур-
нір «Золота Лілія».

КАТЕРИНА СЕРЕБРЯН-
СЬКА (художня гімнастика) 

- абсолют-
на Олімпій-
ська чемпі-
онка, абсо-
лютна чем-
піонка сві-
ту та Євро-
пи. Займа-

ється соціальними проекта-
ми, благодійністю та телеві-
зійними проектами.

ЯНА КЛОЧКОВА (пла-
вання) - чотириразова Олім-

п і й с ь к а 
ч е м п і о н -
ка, багато-
разова чем-
піонка сві-
ту та Євро-
пи, як на ко-

роткій так і на довгій воді. 
Довший час українській Зо-
лотій рибці належав світо-
вий рекорд на 400 м комп-
лексним плаванням. Клоч-
кова є почесним громадяни-
ном Харкова і Донецька. Ге-
рой України.

ОЛЬГА ХАРЛАН (фехту-
вання) - Олімпійська чемпі-
онка, призер Олімпійських 
ігор, п’ятиразова чемпіонка 
світу, семиразова чемпіон-
ка Європи. Нагороджена Ор-

деном кня-
гині Ольги І 
ступеня. За 
словами са-
мої Ольги, 
закінчувати 
с п о р т и в н у 
кар’єру вона 
збирається. Фахівці вважа-
ють українку однією з най-
сильніших фехтувальниць в 
історії.

ЕЛІНА СВІТОЛІНА (те-
ніс) - 4-та ракетка світу (най-
вище досягнення - 3 сходин-
ка рейтингу WTA). Пере-
можниця 12 турнірів WTA 
в одиночному розряді. У 
2017 році виграла 3 поспіль 

п р е с т и ж -
них турні-
ри категорії 
P r e m i e r - 5 , 
що до неї 
не вдавало-
ся нікому. 

Найтитулованіші спортсменки Незалежної України

Лідери вийшли на фінішну пряму

На рингу і поза нимПерша весняна перемога 
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Тернополянка 
Людмила Павлова 
вперше представляла 

Україну на Другому 
міжнародному ляльковому 
фестивалі в місті Газіантеп, 
що на півдні Туреччини. 
Це дійство проводять за 
кошти міського бюджету, 
щоб ознайомити школярів 
та молодь із фольклором 
країн світу. 

- Цьогорічний фестиваль від-
бувався в муніципальному му-
зеї іграшки, в старовинній час-
тині турецького міста, - ділиться 
враженнями пані Людмила. -  У 
ньому взяли участь 17 майстрів 
з різних куточків  Туреччини, а 
також Росії, Казахстану й Украї-
ни. Вони не лише демонструва-
ли свої роботи, а й проводили 
майстер-класи і навчали дітей 

тонкощів створення ляльок. 
За словами тернополянки, на 

фестивалі панувала надзвичайно 
тепла, дружня атмосфера. Дуже 
яскравим було відкриття дійства 
під запальну музику за участі тан-
цювальних колективів в народно-
му вбранні. 

- Мені було надзвичайно при-
ємно представити народну ляль-
ку України, розповісти про тради-
ційну українську іграшку. А ще я 
мала з собою українські віночки 
зі стрічками та прикраси у фор-
мі маленьких лялечок-мотанок. 
Тамтешнім дівчатам вони припа-
ли до душі. Експозицію прикраси-
ла синьо-жовтим прапором. При-
ймали нас дуже гостинно. Всі за-
хоплювалися нашою культурою, 
із захопленням сприймали ви-
шивку. Багато з них вперше дізна-
лися про нашу країну. Я була одяг-
нена в український стрій, то всі 

хотіли зі мною сфотографувати-
ся – було дуже приємне таке став-
лення турків до нашої країни. В 
Газіантепі я познайомилася з но-
вими друзями, отримала багато 
яскравих вражень і дуже хотіла б 
приїхати сюди ще раз. 

Пані Людмила зізнається, що 
вражена, наскільки влада Газіан-
тепу підтримує розвиток культу-
ри. Фестиваль ляльок проводи-
ли за кошти міста, музеї тут та-
кож фінансує і популяризує місь-
ка влада. Газіантеп входить в де-
сятку найстаріших міст світу і 
знаходиться під опікою ЮНЕСКО. 
Це - гастрономічна столиця Ту-
реччини, місто музеїв, фісташок і 
найсмачнішої пахлави. А ще тут є 
один з найвідоміших у світі музе-
їв - музей мозаїки, де зберігають-
ся прадавні шедеври мозаїки 2-3 
тис. до н.е. 

Учасники фестивалю ляльок 

мали нагоду побачити на влас-
ні очі найцікавіші музеї Газіанте-
пу, побувати на колоритному схід-
ному ринку, ознайомитися з куль-
турними надбаннями цього міста. 

Людмила Павлова презенту-
вала у Газіантепі поряд з ляль-
ками у національному вбранні 
одне з найновіших своїх творінь 
– ляльки із соломи. 

- Дуже давно приглядалася 
до соломоплетіння, - розповідає 
майстриня. - Мій покійний бать-
ко плів кошики з лози. Але це для 
жіночих рук важко і потребує фі-
зичних сил. На одному з фести-
валів придбала книжку про соло-
моплетіння. Дуже хотіла спробу-
вати, але не мала матеріалу для 
цього. Тоді посіяла на дачі ози-
ме жито, яке виростає до двох ме-
трів, та інші злаки. Для створення 
ляльок використовую жито, пше-
ницю, ячмінь, овес, льон, мак, про-

со, кукурудзу. Дуже важливо вчас-
но і правильно зібрати ці росли-
ни, висушити та зберегти їх. 

Саме завдяки різним злакам 
кожен елемент ляльки витонче-
ний, делікатний, легкий, як пові-
тря. Все продумано до найменших 
деталей. Саме одну з таких ляльок 
придбали на фестивалі для місь-
кого голови Газіантепу.

Завдяки такій культурній ди-
пломатії у світі дізнаються про 
Україну і її талановитих людей. 
Людмила Павлова ж не планує зу-
пинятися на досягнутому. Зізна-
ється, мріє показати українські 
ляльки жителям усіх континен-
тів. Адже нам 
дійсно є чим пи-
шатися! 

Весна... Пробудження природи. 
Саме такої пори, 3 березня 
1958 року, у селі Михайлівка 

на Лановеччині народився 
заслужений діяч мистецтв 
України, народний артист 
Анатолій Васильович Демчук – 
справжній король сміху, лауреат 
багатьох конкурсів і фестивалів. 

Він нагороджений медалями та орде-
нами, але ніколи не був «шутом», не зра-
див мові та народу. Сьогодні «Демчук&К» 
– це концертна діяльність не тільки в 
Україні, але й за кордоном, це гумористич-
не шоу, 10 аудіоальбомів, СD-дисків, теле-
програма «Усмішка» та майже 30 років на 
естраді.

Батьки пана Анатолія, Пелагія Гри-
горівна й Василь Філімонович, були пра-
цьовитими, чесними хліборобами. Дід (по 
батьковій лінії) – царський офіцер, слу-
жив у Будьонного, згодом став добрим 
господарем і не визнавав над собою вла-
ди ніяких чужинців. «Я з діда-прадіда – во-
линяк, горую на своїй рідній землі, і ніхто 
не має права вказувати мені, що і як  я маю 
робити. Я тут господар», – часто повторю-
вав він. 

Анатолій, закінчивши Загорецьку 
восьмирічну школу,  вступив до  Тере-
бовлянського культурно-освітнього учи-
лища, а згодом було Київське училище 
естрадно-циркового мистецтва (клас чит-
ців у Андрія Сови).

Отож, 16 квітня стало для  нашої Загір-
цівської школи   справжнім святом: до нас 
завітав славетний земляк. І ми разом за-
початкували ще одну  шкільну традицію:  
весняні зустрічі із гумористом Анатолієм 
Демчуком. 

Залу школи  заповнили учні, учите-
лі, працівники школи,  будинку культу-
ри, бібліотекарі сіл Загірці та Михайлівка.  

Діти радо зустрічали хлібом-сіллю і до-
брим щирим словом митця. Вчителі, учні 
та працівники культури села привітали 
гумориста з недавнім ювілеєм. Пісні, по-
даровані від щирого серця,  дуже розчули-
ли гостя.

Анатолій Демчук виконав низку ве-
селих гумористичних творів, а ще заспі-
вав пісню «Мамина яблуня». Також артист 
поділився спогадами про своїх вчителів: 
діда, відомих митців Степана Олійника та 
Андрія Сову. З ніжністю і теплом розпові-
дав про батьківську хату та своїх земляків.

Справжній майстер гарного настрою, 
автор монологів і інтермедій подарував 

всім глядачам хороший настрій та  потуж-
ну енергетику.  

Учасники зустрічі обмінялися  пода-
рунками:  директор школи О. М. Серафим 
вручив гостю перше шкільне видання 
«Анатолій Демчук – гордість і слава шко-
ли» із серії «Славетні земляки – випускни-
ки школи», а артист подарував усім лис-
тівки з автографами і побажаннями, для 
школи – компакт-диски із своїми концер-
тами, і  звичайно ж – фото на згадку.

Наталія РЕЙТОР, 
заступник директора з НВР 

Загірцівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Людмила Павлова: «У Туреччині були вражені 
українською вишивкою»
Тернопільська майстриня 
презентувала  свої ляльки в 
одному з найстаріших міст світу

«Король усмішки» у Загірцівській школі

Юлія 
ТОМЧИШИН.

nday.te.ua



№16 (251) / 25 квітня-1 травня 2018 р.18 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Смачна сторінка

Бананові оладки

ПОТРІБНО: 160 г борошна, 
2 стиглих банани, 1/4 ч. л. кори-
ці, 1 ст. л. коричневого цукру, 2 ч. 
л. розпушувача, 200 мл молока, 1 
яйце, 2 ст. л. олії

ПРИГОТУВАННЯ: банани 
очистити від шкірки, порізати і 
подрібнити блендером. Додати 
до бананового пюре яйця, моло-
ко, цукор і збити міксером до од-
норідного стану. Просіяти борош-
но до бананової маси, додати роз-
пушувач і корицю. На сковороді 
розігріти олію. Викладати лож-
кою бананове тісто на сковороду 
і обсмажувати по кілька хвилин з 
кожного боку. Подавати оладки 
гарячими.

Мафіни цедрові  
за півгодини

ПОТРІБНО: 3 яйця, 200 г цу-
кру, 100 г розтопленого масла, 1 
лимон, 400 г борошна, ванілін, 1 
п. розпушувача,150 г сметани. 

ПРИГОТУВАННЯ: яйця зби-
ти з цукром, додати масло, цедру 
і лимонний сік. Окремо змішати 
сухі інгредієнти. З'єднати з осно-
вною масою і добавити сметану. 
Пекти в розігрітій духовці до 180 
градусів 25 хв. 

Сирники, що  
завжди вдаються
ПОТРІБНО: 400 г домашньо-

го сиру, 2 яйця, 2 ст. л. цукру, 0,5 
пачки ваніліну, 2 ст. л. борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: сир пере-
терти через сито. Яйця злегка 
збити вінчиком з цукром, додати 
ванілін. Змішати сир і яйця до од-
норідної маси, додати борошно, 
вимішати, дати постояти тісту до 
5 хв. Вологими руками формува-
ти кульки, злегка припудрити бо-
рошном, сформувати і виклада-
ти на попередньо розігріту ско-
ворідку випікатися близько 4 хв.  
Перевернути на інший бік і випі-

кати до готовності під кришкою. 
З вказаної кількості інгреді-

єнтів виходить 12-14 сирників. 
Олію у сковороду не наливати, 
а змастити пензлем. Вогонь має 
бути трохи вище мінімального.

Вівсянка у банці
ПОТРІБНО: 6 ст. л. вівсяних 

пластівців, 2 ст. л. висівок, ½ скл. 
молока, 3 ст. л. йогурту, 1 ст. л. 
меду, жменя ягід.

ПРИГОТУВАННЯ: насипати 
в банку вівсяні пластівці та ви-
сівки, додати мед, влити молоко 
і йогурт. Закрити кришку та до-
бре струснути банку кілька разів, 
щоб інгредієнти перемішалися. 
Додати ягоди. Поставити в холо-
дильник на ніч.

Запіканка з сиром
ПОТРІБНО: 3 яйця, 1 банка 

згущеного молока, 2 ст. л. ман-
ної крупи, 0,5 кг кисломолочно-
го сиру.

ПРИГОТУВАННЯ: сир пере-
крутити через м’ясорубку або 
змолоти в блендері. Згущене мо-
локо збити з яйцями. З’єднати усі 
компоненти, додати манку і до-
бре вимішати. У змащену верш-
ковим маслом форму викласти 
тісто. Пекти 40-45 хв. при темпе-
ратурі 180 градусів.

Дати запіканці добре вистиг-
нути і тільки тоді порізати на по-
рційні шматки.

Ліниві вареники
ПОТРІБНО: 2 яйця, 250 г кис-

ломолочного сиру, 350 г пшенич-
ного борошна, 0,5 скл. цукру, щіп-
ка солі, 30 г родзинок, 50 г верш-
кового масла, сметана до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: сир, яйця, 
цукор і сіль перемішати разом.

Додати промиті родзинки. 
Всипати борошно.

Замісити м’яке тісто, яке буде 
трохи липнути до рук.

Стільницю посипати борош-
ном, розкатати тісто ковбаскою, 
трішки приплюснути і нарізати 
маленькими шматочками.

Відварити вареники в підсо-
леній воді до готовності.

Дістати з води, покласти в 
миску, поки гарячі, додати верш-
кове масло до смаку, добре пере-
мішати, щоб не злиплися. Ліни-
ві вареники з родзинками за цим 
рецептом можна також зготувати 
в пароварці. Найкраще смакують 
гарячими з додаванням сметани.

Яєшня в помідорі
ПОТРІБНО: 4 яйця, 4 помідо-

ри, вершкове масло, 50 г твердого 
сиру, сіль, перець, зелень – на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: з кожно-
го помідора зрізати верхню час-
тину, вийняти ложкою м’якуш, 
щоб утворилася «мисочка». Цю 
«мисочку» зсередини змастити 
вершковим маслом. Обережно, 
аби не пошкодити жовток, вили-
ти туди яйце. Посолити, поперчи-
ти, притрусити зеленню. Сир по-
терти на крупній тертці і поклас-
ти по щіпці на кожен помідор. По-
ставити в розігріту духовку при-
близно на 20 хв.

Найпухкіша яєшня  
з сиром

ПОТРІБНО:  4 яйця, 0,5 ч. л. 
розпушувача, 50 г дрібно тертого 
напівтвердого сиру, сіль до смаку, 
0,5 пучка кропу, 2 ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННЯ: відокреми-
ти білки від жовтків. Жовтки зби-
ти з сіллю, перцем і пекарським 
порошком. Змішати з сиром.

Білки збити в міцну піну. Розі-
гріти невелику сковорідку з олі-
єю на середньому вогні. Акурат-
но ввести білки до жовтків. Обе-
режно, але впевнено перемішати. 
Смажити на розігрітій сковороді.

Французи, творці омлету, 
його не перевертають, а скручу-
ють у процесі в «сигару» і зали-
шають середину трохи сирою. 
Згортати впевненими рухами. І 
не стукати по омлету лопаткою, 
адже повітря вийде. Подавати 
омлет з сиром гарячим, одразу 
ж, посипавши дрібно порізаним 
кропом!

Панкейки
ПОТРІБНО: 2 яйця, 200 мл 

молока, 2 ст. л. цукру, 1 пак. ва-
нільного цукру, 10 ст. л. борошна 
і 0,5 ч.л. розпушувача, мед, горіхи.

ПРИГОТУВАННЯ: м'які, со-
лодкі американські млинці, які 
ще називають панкейки, класно 
поєднуються з медом. Панкей-
ки на молоці сподобаються і до-
рослим, і дітям. Змішати 2 яйця 
і 200 мл молока. Потім додати 2 
ст. л. цукру і ваніль. Додати 10 ст. 
л. борошна і розпушувач. Ретель-
но перемішати. Тісто для пан-
кейків на молоці має вийти до-
сить густим. Розігріти пательню 
з антипригарним покриттям. На 
суху сковорідку налити невели-

кий черпак тіста, закрити криш-
кою, смажити панкейки на серед-
ньому вогні. Перевернути, коли 
верхня поверхня панкейку ста-
не пористою, при цьому ще воло-
гою. Кожен млинець готується не 
більше 1 хв. Складати готові  пан-
кейки вежею на тарілці. Подава-
ти з медом і горіхами.

Конвертики з сиром
ТІСТО: 200 г вершкового мас-

ла, 250 г сиру (можна використо-
вувати домашній), 3 ст. л. цукру, 
350 г борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: переміша-
ти масло, сир та цукор (якщо є 
комбайн - на низькій швидкості 
насадкою-лопаткою, якщо ні - пе-
ретерти руками). Одноразово до-
дати борошно та замісити м’яке 
тісто. Помістити в харчову плівку 
та відправити в холодильник мі-
німум на добу.

Для солодкої сирної начинки 
- сир перетерти з цукром та жовт-
ком (якщо сир обезжирений, рід-
кий - прийдеться додавати або 
манку, або кукурудзяний крох-
маль). 

Для солоної сирної начинки 
– сир змішати з тертим твердим 
сиром (в пропорції 2 до 1), сіль, 
чорний перець, жовток.

При випічці з фруктами-
ягодами тісто посипати сумішшю 
сухарів (40 г), борошна (60 г), цу-
кру (40 г), для того, щоб не було 
закальцю від соку (розраховано 
на 0,5 кг фруктів чи ягід).

Шоколадні млинці

ПОТРІБНО: 200 г молока, 200 
г води, 3 ст. л. какао, борошно, 4 
ст. л. олії, щіпка кориці, ванільний 
цукор або ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
молоко змішати з водою, сюди ж 
додати какао, корицю, ванілін і 
олію - все перемішати. Потім до-
дати просіяне борошно, щоб тіс-
то було як густа сметана. 

Смажити млинці треба на до-
бре розігрітій сковороді. Щоб 
млинці не прилипали, сковоро-
ду можна змазувати шматочком 
сала, або ж просто додати в тіс-
то більше олії і тоді смажити на 
сухій сковороді. Їсти такі млин-
ці можна і без начинки, полив-
ши улюбленим джемом або згу-

щеним молоком. Можна зроби-
ти і сирну начинку. Для цього змі-
шати домашній сир, яйце, ваніль-
ний цукор, можна додати цедру 
лимона та родзинки. Готовим си-
ром перемастити млинці і зроби-
ти  рулетики. Не менш смачними 
будуть такі млинці й з улюблени-
ми фруктами.

Домашня гранола
Гранола – це традиційна 

для США їжа для сніданку, яка 
складається із вівсяних мюслів, 
горіхів, насіння, сухофруктів і 
меду, іноді повітряного рису. І 
вся ця краса запечена до хруст-
кого стану й карамельного ко-
льору. Вона схожа на мюслі, але 
в рази смачніша!  ЇЇ можна їсти 
з йогуртом або молоком – це 
корисна і смачна страва.

ПОТРІБНО: 300 г вівсяних 
пластівців (можна швидкого 
приготування або ж взяти гото-
ву суміш мюслі),180 г горіхів та 
насіння (підійдуть волоські, ара-
хіс, мигдаль, кунжут, насіння льо-
ну, соняшника та гарбузове), 125 
г яблучного соку (магазинного з 
пакету), 125 г меду (бажано зва-
жити), 60 г олії, 2 ст. л. кориці, по 
дрібці солі та перцю,180 г сухоф-
руктів.

ПРИГОТУВАННЯ: горіхи (по-
передньо підсушені на сковорід-
ці) нарізати шматочками ком-
фортного для вас розміру та 
з’єднати з насіннячком. Потім 
змішати в мисці разом із плас-
тівцями. Розчинити в сотейнику 
мед, сік, олію, корицю, сіль і пе-
рець (кип'ятити нічого не потріб-
но!). Вилити гарячу рідину в сухі 
інгредієнти й ретельно все пере-
мішати.

Потім викласти у форму, всте-
лену пергаментом, розрівняти.

Випікати в духовці при 160°С 
від 40 хв. до години (режим 
«верх-низ-конвекція», наприкін-
ці посипати ще трішки ваніль-
ним цукром. Діставати форму 
слід через кожні хвилин 10 й ре-
тельно все перемішувати. Це по-
трібно для того, щоб гранола до-
бре й рівномірно пропеклася.  
Після того, як вийняли деко з ду-
ховки – дайте суміші повністю 
охолонути. Спершу вона буде до-
сить м'якою, навіть вологою. Не 
лякайтеся, при охолодженні ста-
не саме тією, правильною і хруст-
кою текстурою. Орієнтуватися 
на колір – він має бути золотаво-
бурштиновим. В готову гранолу 
додати подрібнені сухофрукти на 
свій смак і знову все перемішати.

Переконані, у багатьох родинах із цього запитання розпочинається ранок. 
Хочеться потішити близьких чимось смачним і корисним, адже правильний 
сніданок - запорука продуктивного дня. Східна мудрість говорить: "Сніданок 
з'їж сам, обід поділи з другом, вечерю віддай ворогові". Тому цей прийом їжі, 
беззаперечно, важливий для людини. Пропонуємо  ідеї смачних сніданків, які 
неодмінно сподобаються вашим рідним.

А що у нас 
на сніданок?
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Продаю
Вживану побутову техніку з Німеч-

чини: холодильники, морозильні каме-
ри, пральні машинки, газові плити, те-
левізори та іншу побутову техніку. Га-
рантія, сервіс, доставка. 

Телефон: (098) 269 18 65, 
(097) 605 69 56. 

*****
Кухні, шафи-купе, дитячі спальні. 

Виготовлення за індивідуальним за-
мовленням. Заміри та доставка без-
коштовні. 

Телефон: (097) 116 58 65.
*****

Соняшниковий макух, олію нерафі-
новану домашню, холодного віджиму. 
Крупу гречану, горох (половинки жов-

тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, 
гурт, великими партіями. Ціна дого-
вірна. 

Телефон: (068) 0472549. 

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджаємо 

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

*****
Приймаємо різний склобій і макула-

туру. 
Телефон: (067) 778-12-81.

*****
Буріння та чистка свердловин на 

воду. Якісно, недорого, матеріали. Вста-
новлення «під ключ». 

Телефон: (098) 925-18-70.

Утеплення будинків, декорування фасадів. 

Риштування та матеріали є в наявності. 
Тел. +38 (098) 756-28-74.

Відповіді

Украiнськi 
жарти

.

- Тату, я вирішив зробити кар’єру в органі-
зованій злочинності.

- На державній службі чи в приватному сек-
торі?

  
Іде чоловік вулицею й раптом чує голос: 
- Стій! Ще крок, і тобі на голову впаде це-

глина й помреш.
Чоловік зупинився. Справді, цеглина впала 

просто перед ним.
Іде далі, знову голос: 
- Зупинися! Ще крок і на тебе наїде маши-

на.
Зупинився. Машина пролетіла просто пе-

ред ним.
Чоловік з подивом запитує:
- Де ти? Хто такий?
- Я твій янгол-охоронець.
- Та невже? А де ж ти був, коли я одружу-

вався?
  

- Синку, запам’ятай, головний у сім’ї - це я.
- Тату, а мама про це знає?
- Т-с-с, мамі ні слова.
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ГОРОСКОП
З 25 квітня по 1 травня

ОВЕН 
Хіба ви не можете довес-

ти рідним, що ваші вимоги 
заслуженi? Швидше за все, 
вас правильно зрозуміють і 
підуть назустріч. Але й ви не 
повинні залишатися в боргу.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо в очах коханої лю-

дини з’явилася нудьга, по-
старайтеся вiдтворити ат-
мосферу перших зустрічей, 
поверніть яскравість і но-
визну стосункам. А головне 
- будьте готовi на все заради 
вашого щастя і спокою.

БЛИЗНЮКИ 
Цілком можливо, що 

тиждень ознаменується 
кар’єрним злетом. Допомо-
же зустріч зі старим прияте-
лем. Він щиро здивується, що 
ваші здібності досi не оцінені 
по достоїнству.

РАК 
Щоб бути зрозумілим, 

iнодi досить одного вчасно 
сказаного слова. Тоді аван-
гардні рішення будуть при-
йняті «на ура». Це стосується 
не тільки ділових, а й особис-
тих стосункiв.

ЛЕВ 
У вас будуть несподiванi 

прибутки. Не варто витра-
чати їх на дрібницi, оскiльки 
є велика ймовірність зна-
чно важливiших і водночас 
приємнiших витрат. Стосун-
ки з близькими людьми на-
решті почнуть налагоджува-
тися. 

ДІВА 
Компенсацією за наполе-

гливу роботу навесні стане 
дуже вигідна пропозиція. Від 
неї залежить ваша подальша 
кар’єра. Потрібно тільки пус-
тити в хід усі свої знання і 
бути більш рішучим.

ТЕРЕЗИ 
Цей перiод для головно-

го стратегічного ривка. Після 
такої працi не гріх відпочити. 
Коли підніметеся на сходин-
ку, що веде до ще більших 
досягнень, не забувайте про 
тих, хто першим простягнув 
руку допомоги у важкі дні.

СКОРПІОН 
Життя складається не 

тільки з роботи  і стосункiв 
iз колективом. Якщо друзі 
запропонують відпочити, 
розслабтеся у приємній ком-
панії. Не забудьте про батьків 
- вони будуть раді будь-якiй 
увазi.

СТРІЛЕЦЬ 
Звичайно, вірити в казку 

іноді корисно, але орієнтацiя 
на реальне життя та земні 
проблеми зараз важливі для 
вас, як ніколи. Скільки за-
вгодно мрійте про журавля 
в небі, але не забувайте зігрі-
вати в долонях синицю.

КОЗЕРІГ 
Жага пригод може при-

вести до того, що ви станете 
об’єктом підвищеної уваги. 
Вважатися завойовниками 
сердець і бути такими - це 
різні речі. Так що краще не 
афішувати свої перемоги на 
любовному фронті.

ВОДОЛІЙ 
Перша половина тижня 

пройде в старанній роботі. 
Але ви знайдете час для зу-
стрічей iз друзями, походів у 
театр і на виставки. З близь-
кими пануватиме розуміння 
і турбота. 

РИБИ 
Порадьтеся з 

досвiдченими людьми. Не 
радимо вкладати гроші в 
довгострокові проекти, вони 
не гарантують прибутку. По-
переду час здійснення ба-
жань, неможливе стане мож-
ливим.

Вітаємо!
Гарну, щиру, добру людину, красиву 

жінку 
Галину Романівну Сирник
із Вікторівки Козівського району

з Днем народження!
Прийми від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру,
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди – чистим і ясним.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде добрим і дуже яскравим,
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі горіли. 
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість і спокій будуть у домі.
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!

З любов’ю – рідні.

Вітаємо!
У ці чудові весняні 
дні свій 60-літній 
ювілей зустрічає 

чудовий чоловік, до-
брий батько, гарна 

людина
 Ярослав  Іванович 

Кузьо
із с. Підгайчики Теребов-

лянського району.
Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать, біжать невпинно так роки…
Прийшла пора, хвилина та настала –
Зі святом Вас вітаєм залюбки. 
Бажаєм ми терпіння Вам земного,
Щасливі будьте, вся Ваша рідня,
Погожих днів, дощу Вам золотого,
Щоб настрій гарний мали Ви щодня. 
Не рахуйте сьогодні роки,
Порахуйте Ви краще усмішки,
Порахуйте Ви дні – і веселі, й сумні,
Як сторінки хорошої книжки.
Нехай прихильна буде доля,
Хай обминає Вас журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!

 З повагою і любов’ю - дружина Марія, 
дочка Ірина,  

 Володимир Піскор, Іван Романчак та 
Ольга Фесяк з сім’ями і вся родина.

 Вітаємо! 
Люблячого чоловіка і 

тата, гарну, щиру людину
Юрія Олександровича 

Шаркого
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем народження!
У цей святковий, у весняний час
Ти прийми вітання найкращі від нас.
Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує з тобою сто літ!
Хай сонце зігріє прийдешні літа,
Хай ніжна усмішка осяє уста.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою. 
Хай легко працюється, гарно живеться,
 Все множиться, вміється і удається!
Щоб сонячний настрій у серці не згас 
І щедра доля всміхалась не раз. 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує багаті і многі літа!

З любов’ю – дружина Наталія, донечки 
Ясмін, Тетяна, син Сергій і вся родина.

Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо 
у редакції 

тижневика “Наш ДЕНЬ“, або 
за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 100 грн.

Для передплатників 
"Нашого ДНЯ" - знижки.

Сучасні інноваційні технології

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

У мандри за квiтами! 

У Кременецькому бо-
танічному саду цвітуть 
магнолії. І діти, і дорослі 
милуються неймовірним 
цвітом і ароматом екзо-
тичних дерев. 

У селі Мамаївці Чернівецької області розквіт-
ли тюльпанові поля.  Тут можна побачити 50 
сортів цих квітів.  На фото - маленька тернопо-
лянка Даринка Яремишин




