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На фото Івана ПШОНЯКА: Ліна Горбунова, керівник ансамблю танцю
«Калиновий цвіт» (Острівська музична школа Тернопільського району)
з донькою Веронічкою і чоловіком Юрієм, військовослужбовцем
44-ї артилерійської бригади.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Погода в Тернополі й області
16 травня - хмарно з проясненням, дощ, вночі 13-15, вдень
14-18 градусів тепла. Схід сонця
- 5.29, захід - 20.58.
17 травня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 10-15
вдень 19-20 градусів тепла. Схід
сонця - 5.28, захід - 20.59.
18 травня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі
11-13, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 5.26, захід - 21.01.
19 травня - хмарно, можливий дощ, вночі 12-13, вдень
20-21 градус тепла. Схід сонця

- 5.25, захід 21.02.
20 травня - хмарно з проясненням, можливий дощ з грозою, вночі 11-12, вдень 20-21
градус тепла. Схід сонця - 5.24,
захід - 21.03.
21 травня - хмарно, без опадів, вночі 11-12, вдень 20-21
градус тепла. Схід сонця - 5.23,
захід - 21.05.
22 травня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 13-14,
вдень 15-20 градусів тепла. Схід
сонця - 5.22, захід - 21.06.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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На Тернопільщині День Європи відзначать

святковою концертною програмою
С
ьогодні курс на європейську інтеграцію
набув для української держави стратегічного
значення. Українці визнають та поділяють
європейські цінності: свободу, демократію, повагу
до людини, верховенство права і сповнені рішучості
будувати свою державу на цих основах. На цьому
акцентує заступник начальника управління
міжнародного співробітництва та фандрайзингу
Тернопільської облдержадміністрації Наталія
Зарицька, інформуючи про проведення на
Тернопільщині Дня Європи.

«День Європи — це свято,
що відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня, а
також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з
2003 року. Відзначення цього
дня в нашій державі – це підтвердження єдності України
та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом,
історією, спільними цінностями, адже український народ є
невід’ємною частиною європейської цивілізації», – вважає
Наталія Зарицька.

В області Дні Європи відзначаються відповідно до розпорядження голови Тернопільської
облдержадміністрації. Їх метою є формування позитивної
громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України,
ознайомлення громадськості з
європейськими цінностями та
традиціями, популяризація загального європейського культурного надбання серед молоді Тернопільщини.
«Програма заходів триватиме протягом трьох днів з 18 до

«EUROPE DAY», концерт «Євромандри» за участю муніципального духового колективу «Оркестра Волі», конкурс дитячих малюнків «Європа – очима дітей».
О 19.00 год. на Театральному майдані за підтримки облдержадміністрації та Тернопільського національного економічного університету відбудеться концерт «День Європи».
Також протягом святкування в Тернопільській області перебуватимуть офіційні делегації Литви, Польщі, Чехії та інших іноземних держав.
Впродовж 19-20 травня на
вулиці
Гетьмана Сагайдачного
20 травня й обіцяє бути наси- жадміністрацію. А протягом нав
Тернополі
проходитиме фесченою, цікавою та тематичною. ступних двох днів передбачено
тиваль
вуличної
музики та конРозпочнеться святкування із святкову концертну програму»,
цертна
програма
«Світові хіти»
урочистої церемонії підняття – інформує Наталія Зарицька.
за
участю
муніципального
Гапрапора Європейського Союзу
Так, 19 травня на Театральлицького
камерного
оркестру.
за участю керівництва області, ному майдані Тернополя протяЗапрошуємо гостей та живійськовослужбовців, студент- гом дня відбуватиметься низтелів
міста й області до святкуства та державних службовців ка заходів з нагоди відзначенвання!
18 травня о 09.00 год. біля вхо- ня Дня Європи: «Дні Литовської
Ольга БОДНАР.
ду в обласну раду та облдер- культури», мистецьке свято

Підприємці - платники
єдиного податку
повинні вести книгу
обліку доходів

П

Віктор Овчарук взяв участь

у всеукраїнській фаховій майстерні
на тему медицини, що відбулась у Києві

У

Києві відбулась
всеукраїнська фахова
майстерня на тему
медицини, організована для
представників районних рад,
членів Української асоціації
районних та обласних рад.

Участь у заході, під час якого
розглянули питання, що стосуються медичної реформи та безпосередньо її реалізації субрегіональним рівнем місцевого самоврядування, взяло більше 110 керівників
районних рад зі всієї України. Експерти роз’яснювали механізми залучення та використання бюджетної державної підтримки, а також
її розподіл між учасниками. Велику
увагу було приділено нормативноправовим актам, що наразі регулюють відносини у цій сфері. Загалом,
більшість учасників говорили про
складність впровадження змін в галузі охорони здоров’я, та наголосили на необхідності удосконалення
інформаційно-роз’яснювальної роботи з боку центральних органів
влади, а також удосконалення но-

вого законодавства, його адаптації
під реальні умови роботи.
Голова обласної ради Віктор
Овчарук виступив модератором
під час всеукраїнської фахової майстерні. Очільник Тернопільщини
наголосив: «Про медичну реформу
говорилось довго. І лише після Революції гідності було взято курс
на кардинальну зміну медичного
обслуговування в Україні завдяки
реформі децентралізації. Ключовим завданням в цих умовах є створення максимальних можливостей
для надання якісних та доступних
медичних послуг. Разом з тим сама
реформа децентралізації стала поштовхом для реалізації позитивних змін в галузі охорони здоров’я
краю. Після досліджень, обговорення та обрахунків, внесення змін у
чинне законодавство реформа у
цьому році стартувала із впровадження змін у первинній ланці».
«На Тернопільщині упродовж
останніх двох років ми переконуємо пацієнтів змінити радянську медичну філософію на філософію сімейного лікаря, - продовжував Ві-

ктор Овчарук. - Hа засадах сімейної медицини ми працюємо над вдосконаленням та розвитком системи первинної медико-санітарної допомоги задля забезпечення доступу населення не тільки міст, а й сіл,
оскільки у нас переважає сільське
населення, та селищ до кваліфікованої та сучасної медичної допомоги шляхом створення на рівні міст
і районів центрів первинної медичної допомоги з повним адміністративним, фінансовим і функціональним розмежуванням їх діяльності
від вторинного рівня. Ми розуміємо,
що первинка є найскладнішою ділянкою галузі, адже вона має займатися не лише лікуванням, а й передусім превентивною медициною та
профілактикою захворюваності».
Нагадаємо, що фахова майстерня організована Українською асоціацією районних та обласних рад у
партнерстві з Асоціацією міст України в рамках Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»
(ПУЛЬС).
Наталя ПАВЛУСИК.

латники єдиного податку першої
та другої груп і платники єдиного
податку третьої групи (фізичні особи підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть
книгу обліку доходів шляхом щоденного,
за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів. Про це нагадали у
Тернопільській ОДПІ.

Записи у книзі доходів виконуються за підсумками
робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема
про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Підприємці - платники єдиного податку третьої групи,
які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат.
Записи у книзі доходів та витрат виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід,
окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок
платника податку та/або отримано готівкою, фактично
безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування тощо.
Для реєстрації книг платники єдиного податку подають до фіскального органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді. Дані книги заповнюються у гривнях
з копійками та використовуються платником податку
для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Книга зберігається у платника податку протягом
трьох років після закінчення звітного періоду, в якому
здійснено останній запис.
Форми та порядок ведення книги обліку доходів
платників єдиного податку 1-ї та 2-ї груп й платників
єдиного податку 3-ї групи, які не є платниками ПДВ та
книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку 3-ї групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом МФУ від 19.06.2015 № 579. Ця норма визначена
п.п. 296.1.1 ст. 296 Податкового кодексу України.
Детальніше - у Центрі обслуговування платників
Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок: 43-46-10.
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Тернопіль розквітнув

вишиванками

Депутати з усієї області у національному вбранні

встановили рекорд України

Д

есятий ювілейний Всеукраїнський фестиваль
«Цвіт вишиванки» відбувся минулих вихідних
у парку ім. Тараса Шевченка. Протягом двох
днів, 12-13 травня, захід відвідали тисячі жителів
та гостей краю. Фестиваль об’єднав розмаїття
українських вишиванок, традицій та культури.

З нагоди ювілею учасники
свята встановили новий рекорд
України. Найбільша кількість
депутатів усіх рівнів у вишиванках зібралися разом на одній

локації. Всього у рекорді взяли
участь 350 народних обранців.
- Дуже символічно, що фестиваль «Цвіт вишиванки» відбувається у День матері, адже біль-

шість виробів виготовлені саме
руками неньки, – зазначила керівник проекту «Національний
реєстр рекордів України» Лана
Вєтрова. – Мені приємно, що я

сьогодні від імені Національного
реєстру рекордів України можу
урочисто оголосити унікальне
досягнення. Вперше депутати
виступають не організаторами

Рекордне вітання
для матусь із Говерли

Колектив юридичного факультету ТНЕУ
оригінально привітав найрідніших зі святом
У минулу неділю, 13 травня, найщиріші слова вітань линули для наших матерів. Саме мама
є тією людиною, жертовна і безмежна любов якої супроводжує
нас упродовж цілого життя – незалежно від віку, життєвих обставин
і подій. Для них ми завжди будемо маленькими дітьми, яким так
необхідна мамина підтримка, добре слово, мудра порада і тепла посмішка.
В особливий спосіб вирішили
привітати своїх матусь зі святом
студенти й викладачі юридичного
факультету Тернопільського національного економічного університету. У цей день вони здійснили похід на найвищу точку України – Говерлу. І саме там 103 учасники підйому одночасно зателе-

фонували й привітали з Днем матері найрідніших людей, чим встановили рекорд України. Рекорд
було зафіксовано представником
Національного реєстру рекордів
України.

Колектив ЮФ ТНЕУ сердечно бажає, щоб усе тепло, подароване нашими матерями, зі сторицею поверталося до них світлими моментами, міцним здоров'ям,
любов'ю та щастям!

рекорду, а його учасниками. Сьогодні на одній локації 350 депутатів, об’єднавшись разом, створили нове досягнення України.
Під час святкування на території фестивалю діяла виставка майстрів народних художніх промислів, відбувалися
майстер-класи, презентація вишитих рушників з 17-ти районів Тернопільщини та Тернополя, виступи місцевих художніх
колективів і виконавців нашого краю. Також в рамках заходу
обирали переможців конкурсу
на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища та села.
Під час свята презентували
всеукраїнський рушник єднання. Як розповів організатор фестивалю Євген Філь, на рушнику
вишиють емблему фестивалю
«Цвіт вишиванки», а також 25
візерунків з наших областей та
25 – з місць, де проживає українська діаспора. Тож це буде своєрідна культурна естафета, яка
об`єднає українців з усього світу.
Ольга БОДНАР.
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Освіта

«Я з вами по всі дні до кінця віку…»
У четвер, 17 травня, свято Воснесіння Господнього

Після Свого Воскресіння,
Господь Ісус Христос, як оповідає книга Діянь Апостольських,
сорок днів ще залишався на землі, з’являвся Своїм ученикам і
говорив їм «про Царство Боже»,
а в сороковий день зібрав їх усіх
і вивів з Єрусалима до Віфанії, та
«піднявши руки Свої, благословив їх і, коли благословляв, почав віддалятися від них та підноситися на небо. Вони поклонились Йому і повернулись до
Єрусалиму з великою радістю»
(Лк. 24, 50-52 ).
Чому серця апостолів повні
були радості в час Вознесіння?
Адже любий Учитель їх покидав
землю, відходив від них. Здава-

лося б, що вони повинні були
сумувати, розлучаючись з Господом. Апостоли раділи тому,
що Христос, подаючи Своє Божественне благословення в час
вознесіння на небо, дав їм благодатну обіцянку: «Ось Я з вами
по всі дні до кінця віку…» ( Мф.
28,20).
Та й перед Своїми стражданнями Господь говорим їм: «Не
залишу вас сиротами: прийду
до вас » ( Ів.14,18). Отже, Спаситель завжди залишався в їх душах і радість єднання з Ним ніколи не покидала апостолів.
Радіємо і торжествуємо і ми,
вірні діти Божі, бо, зійшовши на
небо, Господь Ісус Христос від-

чинив і нам двері небесні, що
були закриті гріхопадінням наших прародителів. Блаженний
Августин про це говорить так:
«Зійшовши від землі на небо як
Бог, а з тілом нашим як чоловік,
Він, Богочоловік, тим самим показав, що і для нас, людей, відкрилося через Нього небо, так
довго для нас зачинене, і що
зруйновано, нарешті, перегородку між небом і землею».
Натхненно величає славу
воскреслого і вознесенного на
небо Господа св. апостол Павло, коли говорить, що Господь
Бог величною силою Своєю «воскресив Його з мертвих і посадив праворуч Себе на небесах,

вище від усякого Начальства і
Влади, і Сили, і Володарювання, та всякого імені, що йменується не тільки в цьому віці, але
і в майбутньому, і все скорив під
ноги Його, і поставив Його вище
від усього, Главою Церкви, що є
Тіло Його, повнота Його, що наповнює все у всьому» (Єф.1, 2023).
Господь, що вознісся на
небо, бажає славу Свою поділити з усіма вірними Своїми послідовниками. Він у любові до нас
грішних не тільки приніс себе у
жертву за наші гріхи, але й зійшов на небо, щоб приготувати
нам місце в оселях Отця Небесного.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки журналістів
України.

До школи - по-новому
Цього року для усіх першачків області придбають
сучасні меблі та конструктори LEGO

Освітню галузь Тернопільщини чекають позитивні
зміни, запевняють в облдержадміністрації. У 2018-му
планують інвестувати майже
50 мільйонів гривень для
реалізації концепції «Нової
української школи».

-Р

озподіл буде здійснюватися наступним
чином: 40% коштів – на закупівлю
дидактичного матеріалу для 1 класу, 40% –
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів,
20% – на закупівлю комп’ютерного обладнання
для початкових класів НУШ, - зазначив голова
Тернопільської ОДА Степан Барна. - Решта 15
млн. грн. – на перепідготовку тренерів-педагогів,
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи,
які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і
2019/2020 навчальних роках.

Діти навчаються,
граючись, і хочуть
йти до школи

«Наш ДЕНЬ» вже писав про
особливості навчання у рамках концепції «Нової української
школи» та побував у Збаразькій
ЗОШ – одній з чотирьох експериментальних шкіл, де пілотувався
цей проект.
- Наша школа багато взяла з
моделі фінської школи, разом з
тим Україна додала своє, - розповідає Ольга Хома, начальник обласного управління освіти Тернопільської ОДА. - Пропозиції наших педагогів міністерство також врахувало. Цікаво, що коли
проводили опитування у пілотних закладах, жодна дитина не
відповіла, що не хоче йти до шко-

ли, тоді як в звичайних школах
40 відсотків учнів після закінчення першого класу говорять, що не
хочуть більше вчитися.
Головна відмінність нової
школи - діти навчатимуться групами, буде ігрова форма навчання в зонах. Під час уроку діти сидять за партами, але в будь-який
момент дитина може встати з-за
парти і походити, і за це не напишуть зауваження в щоденник.
- У кожної дитини робочий
час є різний: одна може працювати 15 хвилин, інша – півгодини, ще комусь треба після 5 хвилин роботи встати і порухатися,
трішки погратися, а потім знову
сісти за навчання, - пояснює Ольга Хома. - У пілотних школах важко було це сприйняти, бо за стандартом треба було сидіти за пар-

тою весь урок. Зараз діти звикли
до цієї системи, вони чемні, коли
вчитель пояснює, і разом з тим
вільно встають з місця, коли їм
треба трошки відпочити. Ми вже
перевірили під час зрізів, що рівень знань від ігрової форми не
відрізняється від традиційної
системи. Діти, навіть рухаючись
і граючись під час уроків, здобули ті самі навички, як і ті, хто рівно сидів за партою і не міг порухатися.

100 педагогів
відмовилися
проходити навчання
онлайн і вирішили
піти на пенсію

З 1 вересня в абсолютно нових класах вже навчатимуться
понад 12 тисяч першачків нашої
області. Вже в травні всі перші
класи на новий навчальний рік
також безкоштовно отримають
2 типи наборів LEGO: шість цеглинок на кожного першокласника та LEGO Play Box на кожен перший клас.
До початку навчального року
готують не лише матеріальну
базу, а й педагогів. Навчання пройдуть більше тисячі вчителів. Цікаво, що близько 100 педагогів

відмовилися проходити навчання
онлайн і вирішили піти на пенсію.
Також у 2018 планують створити 27 опорних шкіл та 68 філій.
Щонайменше 4 млн. грн. вкладається з Державного бюджету у створення кожної опорної
школи. У 2018/2019 навчальному році функціонуватимуть 20
інклюзивно-ресурсних центрів,
що надаватимуть корекційнорозвиткові послуги 13 062 дітям.
Обіцяють чиновники придбати шкільні автобуси. У 2018 році
на це виділили 7 млн. 320 тис. грн.
А ще, за словами Степана Барни
змінять ставлення до розвитку
професійно-технічної освіти.
- Сьогодні нам потрібно готувати та випускати спеціалістів,
яких потребує ринок праці, адже
тоді випускники будуть мати роботу та не шукатимуть заробітків
за кордоном, – зазначив очільник
Тернопільщини.

Батькам
першокласників
здавати гроші на
класи не доведеться

У минулому номері «Наш
ДЕНЬ» писав про ситуації, яка
склалася у єдиній школі Почаїва, коли один із корпусів закладу

ремонтують тривалий час, а саме
приміщення школи після ремонту за понад мільйон гривень виглядає гірше, аніж до проведення робіт. Також батьки скаржилися на постійні вимоги здавати гроші на оновлення класів. Голова Тернопільської ОДА Степан
Барна пообіцяв розібратися у цій
ситуації. Вже відомо, що 15 травня у закладі працюватиме відповідна комісія. Посадовці закликають батьків бути активними і
контролювати процеси оновлення закладів освіти. До прикладу,
на оновлення класів для першачків виділяють по 18 тисяч гривень. Тож батькам не доведеться здавати на це кошти. Якщо виникають проблеми, варто звертатися в обласне управління освіти.
Адже кошти, які виділяють з бюджету на школи – це податки кожного українця. Тому важливо, щоб
їх дійсно витрачали на покращення якості освіти та умов навчання дітей.
- Щодо збору коштів з батьків, якщо сказати написати звернення правоохоронним органам,
хтось напише? Ні. Не хочуть "проблем", - каже Степан Барна. – Потрібно ставити питання і мати
громадянську позицію. Держава виділяє гроші – це кошти бюджету – за два роки більше 150
мільйонів гривень спрямували на
освітні заклади Тернопільщини.
Цього року ми повністю оновимо
перші класи, наступного ще. Чотири роки відбуватиметься оновлення перших класів. За чотири
роки в кожній школі буде чотири сучасних початкових класи. А
ще за шість років ми вийдемо на
формат повноцінної школи, яка
буде переобладнана, сучасна. Досі
тільки латали діри - тепер працюватимемо системно.

Юлія
ТОМЧИШИН.

Важливо знати
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Уряд позбавить субсидій
власників великих квартир, нових авто

та відстежуватиме заробітчан
Варто зазначити, відтепер
субсидію нараховуватимуть не
на рік, а на півроку (неопалюваний період та опалюваний). У
травні враховують доходи III – IV
кварталу попереднього року, а в
жовтні – І-ІІ квартал цього року.

На Тернопільщині місцеві управління
соціального захисту вже розпочали
перерахунки житлових субсидій

Як каратимуть?

У травні починається перерахунок комунальних субсидій на наступний сезон. Якщо ще у квітні субсидію надавали з урахуванням доходів за першу половину 2017 року, то в
травні 2018 - з урахуванням доходів за друге півріччя минулого року.
Але, найголовніше, нарахування субсидій відбуватиметься за зміненими правилами. Ці зміни уряд ухвалив в останній
робочий день перед довгими травневими вихідними.
Передбачається, що з часом держава видаватиме субсидії
"живими грошима", проте набагато прискіпливіше ставитиметься до перевірки доходів тих, хто на них претендує. Такі
зміни, на думку урядовців, дозволять зробити субсидії більш
справедливими та адресними.
Про умови їх надання розповів для читачів «Нашого ДНЯ»
директор департаменту соціального захисту ОДА
Вадим БОЯРСЬКИЙ.

Кому потрібно
звернутися з новою
заявою?

Згідно з новою постановою,
не всі, хто раніше отримував субсидії, зможуть автоматично робити це і надалі. В департаменті
соцзахисту просять звернутися
для перевірки права на призначення субсидії таких громадян:
• якщо хтось із домогосподарства чи родини є власником автомобіля, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда). При цьому не враховуються авто, одержані безплатно чи
придбані на пільгових умовах через підрозділи з питань соцзахисту населення;
• якщо в родині є особи, які на
час призначення нової субсидії
досягли 18-ти років;
• внутрішньо переміщених
осіб;
• осіб, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
• орендарів житла;
• тих, хто зареєстрований у
житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживає.

У кого можуть
забрати субсидії?

За окремими винятками, які
розглядатиме спеціальна комісія, відтепер субсидії не зможуть
отримувати:
• родина, в якої є автомобіль,
якому менш ніж п'ять років, крім
мопеда та авто, наданого орга-

І

ном соціального захисту населення;
• особи, які отримують доходи від здачі в оренду квартири
(крім того, відтепер ці доходи необхідно буде також вказувати в
деклараціях про доходи);
• власники квартир, площа
яких перевищує 120 кв. м, і будинків у понад 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей, а також випадків, коли в приміщенні зареєстровані троє та більше неповнолітніх дітей.
• працездатні особи, які не
сплатили єдиного соціального
внеску;
• родина, в якій здійснили покупки на суму більше 50 тис. гривень (у т. ч. набуття права власності);
• якщо є заборгованість із
оплати житлово-комунальних
послуг;
• особи, що є фіктивно безробітними - це й ті, хто працюють
без оформлення в Україні, або ж
ті, хто працюють за кордоном.
Згідно з нововведенням, тепер тим, у кого дійсно немає роботи, доведеться обов'язково стати на облік у центрах зайнятості.
Людям працездатного віку,
хто претендує на субсидію, але
не реєструється як безробітний,
бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном,
органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми - 5286 гривень.

Чиї доходи
враховуватимуть?

- З 1 травня для призначення
субсидій враховують доходи членів сім’ї усім складом домогосподарства, незалежно від реєстрації
та їх місця проживання, - коментує Вадим Боярський. – Тобто,
коли хтось із сім’ї зареєстрований
в іншому місці або не живе в приміщенні, яке претендує на субсидію, також враховується його дохід. Саме тому таким категоріям громадян потрібно звернутися до органів соціального захисту із новими заявою та декларацією. Варто зазначити, що до членів сім’ї належать чоловік, дружина та неповнолітні діти.

Кому може дати
субсидію комісія?

За словами Вадима Боярського, за рішенням комісії субсидію
можуть призначити в усіх випадках. Проте, при цьому враховуватимуть реальну ситуацію кожної
сім’ї.
Наприклад, субсидію можуть
призначити, якщо площа житла
перевищує соціальну норму не
більше, ніж на 30 відсотків, проте
мешкають у ньому лише непрацездатні громадяни.

можливі шляхи роботи із базами даних, у тому числі й прикордонних служб, - каже Вадим Боярський. – Звірка одержувачів субсидій буде здійснюватися автоматично з базою даних прикордонної служби. Відтак, будуть відслідковувати їхній сукупний термін
перебування за межами України.

Які зміни для селян?

Людей, які здають молоко,
теж чекають нововведення.
- Доходи від реалізації молока теж впливають на нарахування житлових субсидій. Якщо раніше враховувалося 100% доходу від
здачі молока, то зараз лише 30%. У
Збаразькому районі були такі випадки, що було багато нараховано коштів за здане молоко. Тобто,
якщо людина в період доходу здала молока на 10 тисяч гривень, то в
дохід для призначення субсидії тепер врахують тільки 30% від 10 тисяч, - розповідає Вадим Боярський.

На скільки часу
призначатимуть?

А от якщо людина перебувала
за кордоном загалом більше, ніж
60 днів, за винятком навчання,
відрядження та лікування, рішення комісії не буде позитивним.
- Сьогодні опрацьовують всі

Серед інших нововведень зменшення так званих "соціальних норм", які застосовуються
при розрахунку субсидій.
Так, норма на газове опалення буде зменшена до 4,5 кубів на
1 кв. м (зараз - 5,5 кубів на один
метр опалювальної площі).
Для опалення електроприладами також застосовуватиметься новий норматив - 30 кВт.год
(зараз - 65 кВт•г на один метр
опалювальної площі).

нагрополітики. Села, які пройшли до півфіналу, отримали можливість написати свій
бізнес-план, який і буде змагатися за перемогу у фіналі.
Призовий фонд конкурсу
становить 150 тисяч гривень.

Переможець отримає 100 тисяч, за друге та третє місця села
отримають по 25 тисяч.
Конкурс проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Посольств Фран-

Що із заробітчанами?

За порушення отримувачі
субсидій нестимуть адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.
Державні соціальні інспектори зможуть будь-коли прийти з
перевіркою в сім’ю. За словами
Вадима Боярського, про це люди
дають свою згоду, подаючи заяву
для призначення всіх видів соцдопомоги.
Якщо виявиться, що людина
не мала права на субсидію, проте отримувала, то субсидію заберуть, а нараховані кошти змусять
повернути до держбюджету.
- Виходить дисонанс – людина отримує субсидії і купує автомобіль за 300-400 тисяч гривень, а в декларації пише, що не
має доходів, - каже Вадим Боярський. – У такому разі передбачене покарання.
Аби уникнути цього, потрібно
повідомити про зміни в доходах
родини в управління соцзахисту. Щоб переоформити субсидію,
люди можуть звернутися і до всіх
житлово-комунальних установ.

Скільки людей
втратять субсидії?

Коли у 2015 році уряд схвалив принципове рішення наблизити комунальні тарифи до ринкової вартості послуг, бюджет почав позбуватися своєї одвічної
проблеми - десятків мільярдів
гривень дотацій "Нафтогазу" на
підтримання низьких цін на газ
для населення.
Проте одночасно із цим
з'явилася проблема десятків мільярдів гривень витрат на субсидії, якими уряд хотів захистити
незаможних українців від підвищення тарифів.
Нині комунальні субсидії
отримують понад 60% домогосподарств в Україні. За словами
Вадима Боярського, наразі важко сказати, скільки мешканців
Тернопільщини
втратять таку
можливість.

Антоніна
БРИК.

Село на Тернопільщині претендує на статус неймовірного

ловиця Шумського району потрапила
до півфіналу Всеукраїнського конкурсу
«Неймовірні села України 2018».

Двадцять півфіналістів конкурсу, який проводять уже
втретє, опублікувала редакція

AgroPortal.ua.
Загалом на конкурс надійшло 125 заявок, повідомляє Мі-

ції і Королівства Нідерланди в
Україні, Асоціації об’єднаних
територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, а
також низки приватних ініціатив.
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Актуально

Футбольне свято з присмаком жлобства:
єврофани в шоці від української «гостинності»
Чимало вітчизняних політиків, як і
бізнесменів, так і не навчилися поважати
Україну. Про любов до рідної землі уже й
не йдеться. Хоча… вони люблять її надра,
робочу силу, «товкти» тут великі гроші. Їм
байдуже, що про Україну говорить світ. А
думка власного народу взагалі не цікавить.

У

ЄС вчергове зробили
нову жорстку заяву
про Україну: «Імідж
просто жахливий». І
через це наша країна має
небагато прихильників
серед держав-членів
Євросоюзу, сказав голова
представництва ЄС в
Україні Г’ю Мінгареллі
під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром з
питань європейської та
євроатлантичної інтеграції
Іванною КлимпушЦинцадзе.

«Лише кілька країн реально
підтримують Україну. Більшість
держав-членів ЄС хочуть не псувати своїх стосунків з Росією через Україну, Грузію чи Молдову.
Це є реальним. І я збрешу, якщо
скажу вам, що більшість країнчленів підтримують Україну», заявив посол.
Ось така правда. Щоразу, коли
в Європі говорять про Україну,
згадують корупцію, війну, Чорнобиль і проституцію. Сумно… А в
нас є стільки всього цікавого, гар-

ного, неповторного…
Велика проблема ще й у тому,
що Україну належно не презентують у світі. А якщо презентують,
то так, краще б цього не робили.
Останній приклад - вартість готельних номерів на період проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Києві 26 травня. Закордонні фанати
в шоці від цін у київських готелях.
Вони зросли у 30-45 разів. А подекуди у сотню (!!!) разів, тож ціни
на номери перевалили за 3000
євро. Наприклад, у тризірковому
готелі «Нивки», що у Святошинському районі, двомісний номер
зараз і в червні коштуватиме 23
євро на добу. А в день фіналу Ліги
чемпіонів ця ж кімната потягне
на 3126 євро.
Бажання зірвати великий куш
на європейських уболівальниках демонструє жлобство замість
української гостинності.
Як передає «Радіо «Свобода»,
у «радянському» готелі в спальному районі столиці через Інтер-

нет пропонували кімнати від 10
тисяч гривень за ніч.
І в хостелах ціни у день матчу
перевершать стандартні. У «Salve
Hostel», що поблизу Майдану Незалежності, 26 травня ліжко у
змішаному десятимісному номері обійдеться у 93 євро. Зазвичай,
воно коштує чотири євро.
Київські ціни контрастують
на тлі вартості житла у Ліоні, де
сьогодні, 16 травня, проходить фінал Ліги Європи між французьким «Марселем» та іспанським
«Атлетико». Французькі готельєри також підвищили вартість
проживання, але не так захмарно. За інформацією «Еспрессо», у
тамтешньому тризірковому готелі у день матчу двомісний номер
коштує 300 євро, а зазвичай - 65
євро. А в хостелах ціни не підвищували.
Не менш жадібні і деякі власники київських квартир, особливо у спальних районах. 60-150 тисяч (!!!) гривень - звичайний цін-

ник на день футбольного свята
на сайтах із пошуку квартир. Вражає!
Футбольні фани багато подорожують і добре розуміють: під
час таких подій на них скрізь хочуть заробити. Але ж існує міра.
Проте столична влада скандалу
не бачить. Кажуть: бізнес є бізнес.
Яка репутація! Який імідж! Який
туризм!
На щастя, з таким підходом,
як у влади, готельєрів та підприємливих орендодавців, погоджуються не всі кияни: вважають це
соромом для країни. Тому в столиці розпочали флешмоб: люди
пропонують футбольним фанам
жити безкоштовно. І для цього звільняють кімнати у власних
оселях…
Якось у нас все навиворіт.
Здерти гроші в готелях з іноземців - це нормально. Бізнес. Влада нічого поганого в цьому не бачить. А використати іноземну фінансову допомогу, яку надають

Двори без автомобілів
нарешті в Івано-Франківську

К

онцепція «двір без
машин» на піку
актуальності у
Івано-Франківську, адже
кількість власників авто
з кожним роком зростає, а
от місць для парковок не
більшає. Яке розв‘язання
ситуації продумали
сучасні забудовники,
розповів Аналітичний
центр будівельної компанії
«Благо».

Ідея розвантаження двору передбачає розподіл території на місце для
дитячих та спортивних майданчиків та окремого паркінгу автомобілів
з метою забезпечення комфорту для
виїзду та максимальної безпеки пішоходів, зокрема дітей. Концепцію реалізовують по-різному.

Зонування

Найпоширеніший варіант - це зонування території на рекреаційну та
проїздну частини. До прикладу, внутрішній двір закритий і призначений для розваг та спорту, а паркінг
знаходиться ззовні житлового комплексу. Інший варіант - відпочинкова
зона знаходиться в центральній частині ЖК, включаючи спортмайданчик, дитячий майданчик та сквер, а
периферійна частина двору відведе-

на для транспорту. Головне у зонуванні - дотримання найвищого рівня безпеки та комфорту мешканців, створення екологічно чистих та
функціонально облаштованих територій, де зручно відпочивати дітям
та дорослим. Принцип зонування
використовується у житлових комплексах Паркова алея та Comfort Park.

Наземний
багаторівневий
паркінг

Подібна практика застосовується у ЖК Manhattan. Наземний паркінг має багаторівневу структуру, що
дозволяє оптимізувати простір для
більшої кількості автомобілів і роз-

ширює можливості для модернізації
пішохідної та розважальної частини
двору.

Підземний паркінг

Інший варіант концепції двору без машин - підземний паркінг
наразі менш поширений у ІваноФранківську і доступний лише
апартаментам бізнес- та еліткласу. Практичність цього способу очевидна: автомобілі знаходяться у
безпечному закритому приміщенні і потреби заїжджати у двір немає. Тому вся площа відводиться
для розваг та відпочинку мешканців. Наразі похизуватися підземним
паркінгом може житловий комплекс Парус.

Україні, розуму не вистачає.
Наша країна не використала навіть половини виділеної їй
фіндопомоги, зазначає видання
«Bloomberg». А це могло б значно
допомогти поліпшити й прискорити економіку. Проте уряд використав майже вдвічі менше грошей, аніж йому було виділено у
рамках міжнародної допомоги. Із
загальної суми у 29 мільярдів доларів - майже 15 мільярдів «зелених» залишаються невикористаними. Причина банальна: гроші
виділялися під реформи, та ентузіазм, пов’язаний зі збереженням
темпів економічного перетворення, ослаб. Зате скільки «реформаторів» розвелося…
Тим часом США можуть ввести санкції проти українських чиновників, які гальмують реформи. «Карма» офіційного Вашингтона може насамперед спіткати
представників партій, які складають коаліцію у Верховній Раді, але
не приймають необхідних для
реформ законів. Через місяцьпівтора, можливо, почуємо прізвища «героїв».
До слова, американські експерти зазначають: в Україні змінилося суспільство, але не політики. Значить, у суспільства є
важливе завдання - змінити політиків…

Ольга
ЧОРНА.

Зводити
багатоповерхівки
в селах - заборонили

О

новлений документ про державні
будівельні норми «Планування
і забудова територій» уже
затверджений і буде опублікований
найближчим часом. Про це повідомив
на своїй Facebook-сторінці заступник
голови Мінрегіонрозвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
Лев Парцхаладзе.
Міністерство встановило максимальну поверховість житлової забудови у населених пунктах залежно від їх класифікації та чисельності
населення.
За словами посадовця, все частіше міста і
села починають втрачати свій реальний вигляд.
Сільська місцевість забудовується й перетворюється на міста, хоча не має достатньої інженерної підготовки для цього. А міста, в свою чергу,
починають нагадувати азіатські кам’яні джунглі.
Тепер у сільських населених пунктах з чисельністю населення до 1000 осіб дозволяється
виключно садибна забудова. В селах, де проживає понад 1000 осіб, - садибна забудова і багатоквартирні будинки заввишки до 12 метрів - до
чотирьох поверхів включно. У селищах міського типу - садибна забудова і багатоквартирні будинки до 15 метрів, тобто п’ятиповерхівки.
У містах з чисельністю населення до 50 тисяч дозволяється садибна забудова і багатоквартирні будинки до 27 метрів - 9-поверхівки.
В містах з населенням 50-100 тисяч - садибна забудова і багатоквартирні будинки до 48 метрів
- 16 поверхів.
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Новини
Україна
Хто з нардепів заробляє
найбільше?

Більше всіх за квітень заробили
лідери фракцій «БПП» Артур Герасимов і Радикальної партії Олег Ляшко по 37002 гривні, повідомляють «Українські новини». Лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко отримала 35989 гривень, «Народного фронту» Максим Бурбак - 33107, а співголови фракції «Опоблок» Юрій Бойко та Олександр Вілкул
- 35240 і 22637 гривень, відповідно. Голова «Об’єднання «Самопоміч» Олег Березюк - 35160 гривень, співголови групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар - 24677 і 32281
гривню, відповідно. Голова групи «Воля
народу» Ярослав Москаленко - 17898
гривень. Представник президента в Раді
Ірина Луценко («БПП») - 36296 гривень.
Серед парламентарів найбільша платня
за квітень була в депутата від «БПП», голови комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича
- 47653 гривні. Крім того, всім нардепам
нарахували 35240 гривень, пов’язаних
з виконанням депутатських повноважень. Платня голів фракцій і груп ВР за
квітень склала від 17,9 до 37 тисяч гривень.

Кожен п’ятий українець
дає хабарі
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Заборонять паркувати авто
на тротуарах

В Україні заборонять проектування тимчасових автостоянок на тротуарах, що сприятиме підвищенню безпеки у пішохідних зонах та мінімізації аварій за участю пішоходів. Відповідні зміни підготовлені Мінрегіоном,
передає «Закон і бізнес». Згідно з новими вимогами, не допускається проектування тимчасових автостоянок: на тротуарах; уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення безперервного руху; уздовж проїзних частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли
коефіцієнт використання пропускної
здатності наближається до одиниці та
при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту. Оновлені державні будівельні
норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію існуючих
вулиць та доріг.

Бюджетникам
збільшили зарплати

Зросли зарплати чиновників, які
працюють у місцевих органах влади.
«Відповідні зміни були внесені до постанови уряду від 9 березня 2006 року
№ 268. Тепер, наприклад, чиновник,
який пропрацював в органах влади понад три роки отримає 10-відсоткову
надбавку», - написав у «Фейсбук» журналіст Валерій Калниш. Таким чином, у
документ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» додали пункт про надбавки за вислугу років.

Люди оцінили свою бідність

Незважаючи на те, що в Україні
триває боротьба з корупцією, її рівень зростає. Кожен п’ятий українець
дає хабарі. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», за останні п’ять років із 49 до 61 відсотка зросло число тих, хто вважає, що корупція
зростає, передає «24 канал». Найчастіше хабарі давали респонденти віком
від 30 до 50 років та більш заможні й
освічені. 75 відсотків опитаних переконані: покарання за корупцію для чиновників, правоохоронців, податківців
має бути у вигляді ув’язнення чи конфіскації майна.

Проїзд стане дорожчим
у всіх потягах

«Укрзалізниця» найближчим часом підвищить ціни на квитки майже
на всі потяги. Відповідний наказ на реєстрації в Мін’юсті. Документ передбачає двоетапне зростання тарифів - щоразу на 12 відсотків, повідомляє УНН.
Тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів та вагонів, крім вагонів 1-го класу потягів «Інтерсіті+». Також проіндексують тарифи на перевезення багажу і вантажобагажу на 100
відсотків. Тобто, тарифи зростуть удвічі. Згодом зміниться й вартість квитків
на електрички. Тарифи на приміські перевезення узгоджуватимуть із місцевими владами.

Окупанти заселяють Крим

У першому кварталі цього року в
Крим прибуло 5,7 тисяч людей, повідомили в офіційній службі статистики
півострова. Абсолютна більшість - росіяни. Найчастіше вони приїжджають у
Крим із Сибіру. Найбільший міграційний
приріст населення за перші три місяці
зафіксували у Євпаторії, Ялті та в Сімферопольському районі.

Раз на два роки Держстат проводить дослідження домогосподарств з
метою вивчення їх сприйняття власної бідності. Соціологи в цьому випадку
говорять про скорочення або повне позбавлення можливості задовольняти потреби людини - психофізіологічні чи соціальні, пише «Сьогодні». Найпоширенішими нестатками (фінансовими обмеженнями) у всіх групах населення були:
нестача коштів для задоволення несподіваних необхідних витрат за рахунок
власних ресурсів - 60 відсотків; для тижневого сімейного відпочинку поза домом
раз на рік - 52 відсотки; для оплати необхідних товарів і послуг охорони здоров’я
- 30 відсотків; відсутність авто - 29 відсотків; відсутність у населеному пункті закладів, які надають побутові послуги - 20
відсотків; незабезпеченість населеного
пункту послугами екстреної меддопомоги - 15 відсотків; відсутність комп’ютера
- 14 відсотків.

Скільки заробляє Турчинов
і його команда?

У квітні секретар Ради нацбезпеки
і оборони Олександр Турчинов отримав 52 тисячі гривень зарплати. Заступники голови РБНО отримали значно
вищу платню, повідомляють «Українські
новини». Зокрема, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність
праці, склали по 18 тисяч гривень. Глава РНБО також отримав надбавку за вислугу років - 9 тисяч та надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як
експерту з питань таємниць - по 3600
гривень. Перший заступник секретаря
РНБО Олег Гладковський заробив 71304
гривні, з яких 40 тисяч - премія, а 11 тисяч - кошти на відрядження. Заступник
секретаря Олександр Литвиненко отримав за квітень 81 тисячу гривень, з яких
37500 гривень - премія. Перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заробив 87337 гривень, з яких 38400 гривень - премія.
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Світ
Штат Канзас визнав Голодомор
геноцидом

Американський штат Канзас визнав Голодомор 1932-33 років в Україні
геноцидом українського народу. Про це
повідомляє посольство України в США на
сторінці у «Фейсбук». Прокламацію, яка
проголошує 2018 рік роком пам’яті жертв
цієї трагедії у Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр. Завдяки спільним зусиллям українських дипломатів у
США та американських українців Канзас
став десятим штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Крім Канзасу, Голодомор в
Україні визнано геноцидом у дев’яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі,
Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

Українці з Польщі
торік переказали додому
понад 2,7 млрд. євро

Іноземці, які працюють у Польщі,
за минулий рік переказали закордон
13 мільярдів злотих (понад 3 мільярди
євро). Найбільше коштів переказали українці, повідомляє «TVN24Bis» із посиланням
на статистику Нацбанку Польщі. Всього у
2017 році українські заробітчани у Польщі
переказали додому 11,7 мільярдів злотих
(понад 2,7 мільярдів євро). Йдеться як про
офіційні перекази (безготівкові), так і неофіційні, коли людина сама везе кошти. Відтак, можна припустити, що суми переказів
насправді можуть відрізнятися від оприлюднених Нацбанком Польщі.

В ООН підрахували заробітчан

За підрахунками ООН, у світі без
офіційного працевлаштування працюють два мільярди людей, що складає понад 60 відсотків від усього працюючого населення. Найбільше людей, які працюють неофіційно, припадає на країни, що розвиваються - 93 відсотки. В Африці неформально працюють
майже 86 відсотків працюючих людей, в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в арабських державах - близько 68
відсотків, у Північній і Південній Америках - 40 відсотків, а в Європі та Центральній Азії - 25 відсотків. Тривожні показники виявлені у галузі сільського господарства - там неофіційно працюють понад
90 відсотків працівників. В інших сферах
діяльності на «неформальну економіку»
припадає половина робочих місць.

У Китаї пішоходів відучать
від порушень… водою

У китайському місті Хуанші почалися випробування пристрою, покликаного відучити пішоходів переходити вулицю на червоне світло. На краю тротуару, на одному із жвавих перехресть, встановили металеві стовпчики з інфрачервоними датчиками і розбризкувачами. Вони
вмикаються, коли перехід заборонений,
і пускають струмінь води в людей, які намагаються пройти між ними, повідомляє
«Soranews24».

Американку в аеропорті
оштрафували на $500 за яблуко

Жительку США покарали за яблуко,
виявлене в її сумці при поверненні додому із закордонної відпустки. Фрукт
розбрату вона отримала в літаку. Коли на
борту лайнера, що прямував з Парижа до
Денвера, роздали обід у коробках, Крістал Тедлок узяла яблуко й поклала в сумку, щоб з’їсти пізніше. Проте на митниці її
звинуватили в порушенні правил ввезення продуктів, повідомив портал UPI. «Митник запитав, чи не дорого мені обійшлася
відпустка у Франції. Я, нічого не розуміючи, сказала «так», і він заявив, що поїздка
стане ще дорожчою, оскільки мене оштра-
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фовано за порушення митних правил», розповіла Тедлок. Їй довелося заплатити
$500. Жінка сказала: представникам авіакомпанії варто було звернути увагу пасажирів на те, що яблуко необхідно з’їсти
до перетину кордону США. У свою чергу, в
авіакомпанії заявили: їжа «видається для
того, аби пасажири з’їли її в літаку». Згідно з митними законами США, всі продукти харчування необхідно декларувати. За
порушення - штраф у розмірі до $10 тисяч.

Білл Гейтс закликав готуватися
до глобальних епідемій

«Батько» Microsoft, проаналізувавши статистику Всесвітньої організації охорони здоров’я, закликав жителів Землі бути готовими до глобальних
епідемій, які можуть забрати мільйони
життів, пишуть іноЗМІ. Гейтс, як людина, яка мислить системно, почав своє дослідження зі страшної епідемії іспанського грипу, який дотепер не вивчений, а на
початку ХХ століття забрав мільйони життів. На думку мільярдера, пандемія носила штучний характер, а значить, з бурхливим розвитком нових технологій може
бути відтворена терористами у більш масових формах. Комп’ютерне моделювання показало: відтворення «іспанки» забере за кілька місяців життя понад 30 мільйонів людей. Гейтс попереджує: якщо вчені всього світу не консолідуються, то наслідки епідемії виявляться фатальними.
Він заснував премію для вчених, які розробляють новітні вакцини проти грипу.

В Австралії торгові автомати
продають хоробрість, дружбу
і впевненість

Австралійці розробили незвичайний автомат: замість шкідливих чіпсів
він видає «закуски» під настрій. І це не
їжа. Залежно від емоційних потреб можна купити пакетики з хоробрістю, упевненістю, дружбою - всередині покупця чекають приємні і корисні дрібниці. Художники Елізабет Командор і Марк Стармак розробили автомат разом з фахівцями в галузі психічного здоров’я, щоб продавати
людям приємні дрібниці для задоволення конкретних емоційних потреб, пише
«Mashable». За півтора долари покупець
отримує пакетик з хоробрістю, упевненістю, уявою - загалом, з тими речами, яких
часто потребуємо. І може, в пакетику з написом «дружба» друзів не знайдете, зате
там будуть картки з порадами, як завести нових. Крім карток, в пакетику можуть
бути олівці, карти, набори для орігамі. Їжа
теж трапляється - шоколадні батончики для настрою. Але ніколи не вгадаєш, в
якому пакетику вони ховаються.

Жителя Айови підстрелив
його власний собака

Собака Річарда Рема з міста Форт Додж
у штаті Айова (США) підстрелив свого
власника, повідомляє «The Wichita Eagle».
Рем бавився з собакою на прізвисько Балю
на дивані. «Випадково він зняв запобіжник з мого пістолета. Потім один із пальців
Балю натиснув на гачок. Я намагався зрозуміти, куди полетіла куля. Виявилося, що
вона влучила мені в ногу», - розповів чоловік. Після невеликої операції Рема відпустили додому. Пітбуль-лабрадор пострілу злякався, ліг біля свого господаря і… заплакав.

Ольга
ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ

Подорожуємо світом

В амішів весняні польові
роботи.

Аміші й Америка:
діти Природи чи загублені
серед цивілізації?

Як так можна жити, дивуються і не розуміють американці,
коли йдеться про амішів. Без світла. Водопроводу. А туалет на вулиці це, взагалі, катастрофа для сучасного жителя Штатів.

Еко-хата "андеграунд".

П

оселення амішів - це
інша Америка. Без
яскраво освітлених
вулиць, автомобілів біля
кожного будинку, фастфудів. Без будь-яких благ
цивілізації…
Цього разу моя мандрівка пролягла у місто Блумфілд (Bloomfield),
що в штаті Айова. Тут живе велика спільнота амішів. На тутешніх
хай-веях уперше побачила дивний
дорожній знак - фургон з конем.
Про себе нарекла цей транспорт
міні-каретою. А насправді їх називають «баґґі» («buggy») - від слова
«bug» (жук). Іншого транспорту аміші не мають. Авто не водять з релігійних міркувань. Якщо ж усе-таки
без машини не обійтися, наймають
її разом із водієм. Коли ж треба долати великі відстані, що трапляється зрідка, - користуються автобусом
чи потягом.
Аміші ніколи не фотографуються. Також із релігійних переконань.
Але мені таки вдалося «зловити»
для фото кермувальників «баґґі».
Коли ж намагалася зробити фото

Жінки-аміші.
працівників біля теплиці, чоловіки
дружно повернулися до мене спиною. Традиційний «жест» для амішів. До речі, влада США спеціально
для амішів розробила паспорти без
фото.
Цікаво й те, що аміші першими
з чужими людьми практично не починають спілкуватися. Проте, коли
їх щось запитати, охоче відповідатимуть. Приміром, жінки, які працювали в теплиці, розповідали що і
за скільки у них можна купити. Зрештою, це їхній заробіток.
Щодо теплиць і господарки амішів загалом - продукція тут виключно органічна. Ні грама «хімії».
А поля обробляють кіньми і плугом.
Сюди приїжджають чимало покупців за натуральними продуктами.
Вони популярні і смачні. Мені, наприклад, смакують їхні макарони.
Нагадують домашню українську
лапшу. І курячі яйця. Дорожчі, зате
«справжні».
Багато хто купує вироби з дерева, симпатичні покривала та іншу
всячину. Все - ручної роботи. В Америці «хенд-мейд» цінується і коштує недешево.

Дорослі аміші працюють багато
і важко. І дітей з раннього віку привчають до роботи. Тут не намагаються дати своїм чадам більшу освіту, ніж обов’язкові вісім класів. Вважають, цього досить для нормального життя.
У Блумфілді аміші тримають теплиці, сімейні ферми, магазини, пекарні, меблеві та деревообробні підприємства, шиють взуття, одяг, виготовляють підкови для коней, різний реманент та інше.
У тутешніх жінок, чоловіків, дівчат я не побачила жодних прикрас.
Навіть шлюбних обручок. Вони їх
не носять. Так велить віра. Як і годинників. А чоловічі штани - лише
на підтяжках. Жінки і чоловіки уникають гудзиків. Це вже історія. У минулому, на історичній батьківщині,
амішів переслідували пруські солдати, які носили яскраву форму з
широкими пасками і великими ґудзиками.
До Америки аміші перебралися з Німеччини та Швейцарії. Ті, що
живуть у Блумфілді, належать до
меноннів. Це - консервативний протестантський релігійний рух у США.
Їх ще називають антибаптистами.
Головне їхнє правило - суворе дотримання
Святого Письма. А в по-

Магазин амішів.

буті - скромність і простота.
Поселення амішів американці називають «країною без дротів».
Аміші не просто не люблять електрики - вони її ненавидять. Бо саме
дротами, вважають, поширюється зло і спокуса, яке підстерігає в
комп’ютерах, у телевізорах.
Телефон також не входить у
«цивілізаційне меню». Тому подекуди встановлюють телефонні будки, які називають «телефонними
хатинами». Зв’язком користуються
лише в екстрених випадках.
А ось будинки в амішів великі,
добротні. Деякі - аля «андеґраунд».
Тобто, під землею. Лише фронтальна частина будинку звична. Яка від
цього вигода? По-перше, зберігається тепло. По-друге, через Айову
літають торнадо. То ж зруйнувати
таку оселю значно важче. По-третє
- це еко-будівлі.
Я шукала в Блумфілді храми
амішів. Як виявилося, Службу Божу
тут проводять почергово в будинку одного з членів громади. Кожної
другої неділі. І що цікаво, грішник,
якщо такий знайдеться, сповідається перед усією громадою.
Аміші й не вельми грішать.

Абортів жінки не роблять - сім’ї, зазвичай, багатодітні. Не лінуються,
бо живуть з того, що зроблять. Від
держави не отримують жодного
цента допомоги. Противники соціального страхування. Через те держава дозволила їм не платити податків. Одружуються лише на своїх одновірцях. Не розкошують. Не
мають зброї. Політика і військова
служба - також не для них. Не конфліктують з людьми з іншої віри.
Тобто, нікого не чіпають і не хочуть,
аби влазили в їхнє життя.
…Блумфілд нагадував мені величезний знімальний майданчик.
Діти в полотняних шортах, що бігали босоніж. Жінки у старовинних
спідницях і чепчиках. Бородаті чоловіки у білих сорочках і штанях на
підтяжках. Старовинні візки… Усе
скидалося на декорації історичного фільму.
Аміші звикли до здивованих
облич туристів. А, може, просто,
не звертають на це уваги. Для них
«люди з цивілізації» - також інші…

Ольга ЧОРНА.

Блумфілд,
Штат Айова,
США.

P.S. Аміші живуть і в
Україні. У тому числі
й на Тернопільщині.
Їх ще називають
«кашкетниками».
Зокрема, у селах
Стінці, Сновидові,
Космирині Бучацького
району. Космирин
узагалі іменують
«столицею» амішів.
Вони не визнають
благ цивілізації:
ні світла, ні газу, ні
сучасних побутових
предметів. Чимало
речей виготовляють
власними руками.
Не мають церкви збираються у хатах.
Віра - найважливіше
для них. А сім’я і діти найцінніше. Транспорт
- коні і фіра. Майже усе,
як і в інших частинах
світу. Поза часом. Поза
сьогоденням…

nday.te.ua

Спорт

Наш ДЕНЬ

№19 (254) / 16 травня-22 травня 2018 р.

9

Фінал в одні ворота
9-го травня в Дніпрі відбувся фінал Кубка України,
в якому «Динамо» програло «Шахтарю».

Кияни активніше розпочали поєдинок на
Дніпро-Арені і навіть зуміли забити, щоправда із
офсайду. Однак, столичних футболістів вистарчило на половину тайму, після чого ініціатива повністю перейшла до гірників.
Одразу після перерви «Шахтар» повів у рахунку. Простріл від Бутка з флангу чітко замкнув
Феррейра. «Динамо» помітно “попливло”, а Шахтар продовжував атакувати. І вже через 14 хвилин удар Ракицького зі штрафного і помилка Бой-

З

У кубок – медалі

авдяки пенальті в
суперечливій ситуації
“Шахтар” мінімально
обіграв “Верес” у 31-му
турі чемпіонату України
та перед останнім туром,
набравши 75 очок, став
недосяжним для “Динамо”.
Відтак, команда Фонсеки
достроково оформила
чемпіонство (золотий
дубль за один тиждень
після перемоги у фіналі
Кубка України).
У той же час боротьба за виживання загострилася і збереглася до останнього туру.
Зірка – Карпати 1:1
Відкривав тур матч у Кропивницькому, де місцева “Зірка” приймала львівські “Карпати”. Господарі відставали від суперника на
3 очки, відтак у випадку перемоги обходили б суперників та покидали зону перехідних матчів. Однак команди зіграли результативну нічию, відтак хто з цих двох клубів займе 10 місце і гратиме матчі
плей-офф з командою Першої ліги,
визначиться вже у останньому турі.

Сталь – Олександрія 1:2
Одразу два матчі паралельно відбувалися у Києві, в якому
грали аутсайдери УПЛ. У одному
з них кам’янська “Сталь” приймала “Олександрію”. Щоб збільшити шанси на збереження місця в
еліті, “Сталі” треба було перемагати. “Олександрія” ж достроково
гарантувала собі перемогу у другій шістці, тож турнірних завдань
перед командою не було. Однак
два голи з різницею в три хвилини принесли їй перемогу. “Сталь”
змогла скоротити рахунок уже на
останній хвилині з пенальті.
Олімпік – Чорноморець 1:0
У іншому матчі “Олімпік” приймав “Чорноморець”. До цього
матчу “Олімпік” не перемагав 7
матчів поспіль, двічі за цей час зігравши у нічию. Чотири останні матчі донеччани не забивали,
а останній раз це робили у матчі
проти того ж “Чорноморця” в Одесі, коли поступилися 3:1. Відтак
за тур до закінчення УПЛ “Сталь”
та “Чорноморець” мають по 26
очок і перебувають на 11 та 12
місці. Кам’янська команда вище
через кращу різницю забитих-

Маємо першого українського
чемпіона світу у легкій вазі

П

оєдинок
у НьюЙорку був
дебютним для
Ломаченка у
легкій ваговій
категорії (до
61,2 кг), тоді як
боксер з Венесуели
Лінарес захищав
титул WBA.

Суперники активно розпочали бій та обмінялися кількома небезпечними ударами. У другому
раунді Лінаресу вдався аперкот,
він використовував свою перевагу у зрості та розмаху рук. Ломаченко відповів швидкісними комбінаціям та теж непогано влучив.
Українець працював першим
номером та багато пробивав по
корпусу, намагаючись збити венесуельцю дихання. Це принесло
результат уже у третьому раунді,
коли венесуелець почав діяти помітно повільніше.
Ломаченко продовжував нарощувати темп, але у шостому раунді загрався та пропустив правий прямий у голову та побував у
нокдауні, першому у кар’єрі.
Українець миттєво відновився та відібрав у Лінареса сьомий
раунд. У наступній трихвилинці
у венесуельця відкрилося розсічення над оком. Проте станови-

ще у ринзі він вирівняв та вразив
Ломаченка ще одним аперкотом.
У десятому раунді українець
пішов вперед та нокаутував Лінареса потужним ударом по печінці, після якого венесуелець не
зміг продовжити поєдинок.
Василь Ломаченко переміг нокаутом у десятому раунді та встановив світовий рекорд
з швидкості здобуття титулів у
трьох вагових категоріях. Українцю це вдалося у 12 поєдинку.
Окрім поясу WBA він є чемпіоном
світу WBO у другій напівлегкій
вазі (до 59 кг), а раніше володів
титулом WBO у напівлегкій вазі
(до 57,2 кг).
До речі, у звітному поєдинку
30-річний українець здобув 11
перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар’єрі. Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.

пропушених голів. В останньому турі одесити прийматимуть
“Зірку”, а “Сталь” відправиться
до Львова на гру проти “Карпат”.
Матч “Олександрії” та “Олімпіка”
жодного значення вже не матиме.
Маріуполь – Ворскла 1:1
Полтавська “Ворскла”, яка
йде третьою, у матчі з “Маріуполем”, зіграла у результативну нічию. Тепер “Ворскла” випереджає
“Зорю” у боротьбі за бронзу на
три очки. І все між ними визначатиметься у очному протистоянні
у Полтаві у 32-у турі. “Маріуполь”
ж гарантував собі участь у єврокубках наступного сезону, випередивши “Верес” на чотири бали.
Зоря – Динамо 0:1
Єдиний гол півзахисника “Динамо” Беньяміна Вербіча у середині другого тайму не допоміг
його команді зберегти шанс на
перемогу у чемпіонаті.
Воротар «Вереса» Олександр
Бандура став найкращим гравцем 31-го туру УПЛ.
Всього в поточному сезоні
31-річний воротар провів 31 матч,
в яких пропустив 28 голів. Також в
його активі 10 сухих матчів.
* * *
У Верховній Раді 11 травня
зареєстровано проект постанови
про заборону трансляції в Україні чемпіонату світу з футболу. Ініціаторами законопроекту є депутати Олег Ляшко, Олег Березюк,
Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий. У пояснювальній записці до
документу йдеться, що на трансляцію матчів чемпіонату світу
повинен бути накладена заборона, аби не допустити популяризації в Україні країни-агресора.
Проект постанови має розглянути Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики.
Чемпіонат світу з футболу має
відбутися з 14 червня до 15 липня у Росії. Жодна українська телекомпанія наразі не придбала
права показ ЧС-2018.
* * *
Спортивна школа, де навчався футболіст Ярмоленко, не отримала 5% від суми трансферу між
“Динамо” і “Боруссія” (Дортмунд).
Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області. У серпні
2017 року футбольні клуби “Динамо Київ” та “Боруссія Дортмуд”
уклали контракт з міжнародного
трансферу футболіста Андрія Ярмоленка. Ціна трансферу склала
25 млн. євро. Згідно з регламентом ФІФА 5% суми контракту направляється на розвиток спортивних шкіл, у яких виховувався
футболіст. Спортсмен був учнем,

ка призвели до того що «Шахтар» подвоїв свою
перевагу.
Відтак, гірники здобули першу перемогу
над «Динамо» після трьох поспіль невдалих для
себе у чемпіонаті. А ще «Шахтар» став клубомрекордсменом – 12 перемог у фіналах Кубка України. У «Динамо» їх залишилося 11, ще дві - у «Чорноморця», а також по одній у «Ворскли» і «Таврії».
Додамо, що Шахтар виграв Кубок країни втретє поспіль.

Цьогорічні переможці
у популярних видах спорту

Баскетбол
Чемпіон:
“Черкаські мавпи” (Черкаси)
Володар Кубка:
“Дніпро” (Дніпро)
Регулярний чемпіонат “Мавпи” закінчили лише на другій
сходинці, поступившись першістю “Дніпру”. Однак в плейофф чекращанам не було рівних
– 8 перемог у 8 матчах.
Хокей
Чемпіон: “Донбас” (Донецьк)
Україна отримала чемпіона
з хокею ще у березні 2018 року.
Навряд чи хтось мав сумніви
про переможця турніру.
Гандбол
Чемпіон:
“Мотор” (Запоріжжя)
32 перемоги у 32 матчах –
такий доробок чемпіона України запорізького “Мотора”.
Волейбол
Чемпіон:
“Барком-Кажани” (Львів)
Володар Кубка:
“Барком-Кажани” (Львів)

Спортивна арена

вихованцем та гравцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з футболу “Юність” у м. Чернігові з 1997
по 2006 рік, тому платіж солідарності мав надійти до спортивної
школи. Утім частина платежу солідарності у сумі 150 тис. євро перерахували громадській організацій із співзвучною назвою, яка
не має відношення до виховання
футболіста.
* * *
Група у складі трьох українських альпіністів піднялася на
найвищу вершину світу – Еверест. Як повідомила керівник
прес-центру експедиції Яна Ростем, група українців на чолі з Тарасом Позднієм піднялись на
найвищу гору світу о 9:30 14
травня за непальським часом.
До складу групи входять також
львів’янин Роман Городечний та
дніпрянин Дмитро Семеренко.
Тарас Поздній після підкорення
Евересту має намір піднятись на
ще один 8-тисячник гору Лходзе.

Чемпіон змінився у волейболі. Вперше ним стала львівська команда “Барком-Кажани”.
У фінальній серії з “Локомотивом” до трьох перемог львів’яни
двічі перемогли у Харкові, згодом двічі програли на власному
майданчику і оформили чемпіонство в останньому матчі.
До цього у фіналі Кубка
“Барком-Кажани” перемогли
все той же “Локомотив”.

Футзал
Чемпіон:
“Продексім” (Херсон)
Володар Кубка:
“Енергія” (Львів)
Херсонський “Продексім” зумів захистити титул чемпіона
України. Як і попереднього сезону – у матчі проти львівської
“Енергії”. Третю перемогу у серії “мельники” здобули у Львові.
До цього “Енергія” виборола Кубок України. У “Фіналі чотирьох” були обіграні київська “Альтернатива” та
івано-франківський “Ураган”.

* * *
У Києві відбуваються національні змагання Ігор Нескорених, переможці представлятимуть Україну на
Іnvictus Games в Австралії. Національні Ігри Нескорених та підготовка до
них є важливою складовою в процесі реабілітації військовослужбовців.
Як відомо – це міжнародні змагання
в паралімпійському стилі. Засновником Ігор є принц Гаррі. У змаганнях беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Цього року в національних Іграх змагаються 175 учасників з 23 регіонів. Вони представляють Збройні Сили України, Національну Гвардію, Національну Поліцію, Державну Прикордонну Службу та Службу
Безпеки України, добровольчі підрозділи та ветеранство. До складу збірної України будуть відібрані 15 спортсменів. Збірна України вдруге братиме
участь в Invictus Games. Минулого року
в Торонто під час свого дебюту на світових Іграх Нескорених українська команда стала однією з найкращих серед
16 учасників, завоювавши загалом 14
медалей, 8 з яких – золоті.
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У
Сімейне

гніздечко
Пісні стеляться рушниками,
Пливуть рідним краєм…
Коли берегині роду співають, Душа цілюще зілля збирає…
У піснях «Андрузьких молодиць»
І любов, й розлука,
жарти і тривоги…
В них сміється й плаче Україна…
В них - життя, традиції
і подяка Богу…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці фольклорно-етнографічного ансамблю «Андрузькі молодиці»
- Ірина Данильченко (керівник), Ольга Чорна, Надія Данилюк, Інна Галатович, Надія Яремова,
Лариса Таубе, Анна Данильченко, Ольга Мельничук (с. Андруга Кременецького району).

Життєві сюжети

З

першими проблисками
сонця все навкруги
ожило – бурхливо
дзюрчали струмочки,
весело щебетали птахи,
з-під снігу, який ще дене-де виднівся, визирали
перші квіти. Цей весняний
настрій передався і
Василеві. Йому хотілося
усьому світу розповісти про
своє щастя.
Він так довго чекав цього дня.
Сьогодні приїжджає його Марія з
далекої Італії. Це ж скільки він її
не бачив?! Чотири… Ні, п’ять років. Яка вона? Чи змінилася? Від
думок про дружину у Василя аж
дух перехоплювало.
В аеропорт він приїхав заздалегідь – треба ж налаштуватися на зустріч, підібрати необхідні
слова…
Згадав їхнє перше побачення. Тоді він теж не знав, що має
їй сказати. Вони довго мовчали,
поки одночасно не почали сміятися. Василь і Марія завжди розуміли один одного з півслова, а то
і без слів.
А яким красивим було їх весілля! Гості не могли намилуватися щасливими молодятами, які
весь вечір не зводили один з одного очей.
І почалося у них спільне життя
– не гірше, і не краще, а таке, як і в
інших. Народилася у них донечка,
через два роки — синочок. Непогано жили, практично не сварилися. Але діти підростали. Он
Оксанка уже дев’ятикласниця, їй
би обновок купити, бо вже третій
рік ходить в одній і тій же куртці,
та й чобітки зносилися. А грошей
катастрофічно не вистачає.
Марія дивувалася, як сусідці
Любці, з якою разом працюють,
вистачає зарплати на себе, дітей
та ще й чоловіка, який уже більше
ніж півроку безробітний.
– Хочеш гарно жити, умій кру-

Розуміти один одного

без слів...
титися, – насмішкувато, з хитрим
виразом обличчя завжди говорила колега.
Згодом розповіли Марії, як
Любка «крутилася». Завела собі
багатого коханця та й геройствувала. Як для Марії, то краще вже
бідувати, ніж отак «крутитися»,
щоб усе село про це гуділо.
Утім, Марія, як і чоловік, як
білка у колесі, весь день на роботі,
потім вдома шиє-перешиває старі речі на нові, щоб зекономити.
До ночі вишиває рушники, сорочки, а потім продає їх. Її Василь теж
хазяїн, яких ще пошукати треба.
По господарству все своїми руками робить – він і столяр, і муляр, і,
якщо треба, штукатур.
Колись подруга Таня говорила їм, щоб втікали до міста. Там,
на поверсі, зовсім інше життя.
Зробила ремонт у двох-трьох кімнатах, та й спокій на декілька років. А що тут, у їхньому селі? То дах
міняти треба, бо протікає, то двері у сараї похилилися. А тут глянь,
і ворота вже треба перемалювати, бо після зими стара фарба злазить.
Та все б нічого, бо роботи вони
не бояться. Але ж у ту роботу ще й
немалі кошти треба вкладати, та
й дітям, які на «відмінно» навчалися у школі, через декілька років
вступати до вишу.
Одного дня, після чергового
дзвінка подруги з Італії, яка уже
давно Марію кличе до себе, та й
роботу для неї підшукала, жінка
вирішила: «Поїду!». Скільки Василь не відмовляв дружину не
їхати – все марно.
…Хоч важко було Марії залишати рідну домівку, коханого чоловіка, дітей і їхати невідо-

мо куди, але розраджувала себе
думкою, що підзаробить хоч трохи грошей. Та й знала, що Василь
справиться з дітьми і з господаркою. Він у неї добрий, роботящий,
тямущий.
… – Тату, танцюй! Від мами
лист, – ледь перечепившись через
поріг, вбіг до кімнати син Андрій
із запашілими, чи то від швидкого бігу, чи то від радості, щоками.
Вмить у Василя засвітилися
очі, на обличчі з’явилася усмішка.
«Доїхала добре, тільки сильно
сумую за вами» – перечитував, немов молитву.
Такі листи до нього приходили упродовж цих п’яти років щомісяця. Регулярно надсилав листи-відповіді і Василь. Писав їх уночі, коли діти уже спали.
Наодинці йому було легше зібратися з думками. У такій інтимній
обстановці, де тільки він і, поміж
рядками, його дружина, Василь
не соромився писати про те, як
сильно він її кохає.
Відстань робила їх почуття ще
сильнішими.
А скільки сил та енергії додавали Марії ці листи. Вона була
безмежно вдячна Василеві за

його розуміння, підтримку, за те,
що він сильний і мужній.
Він і справді не був схожим на
інших чоловіків. Якщо більшість
його знайомих, жінки яких поїхали на заробітки, своє «горе»
топили у чарці горілки, то Василь, навпаки, старався ще більше працювати над облаштуванням їхнього сімейного гніздечка.
Зробивши ремонт у будинку, він
встановив у саду альтанку. Така
мрія з’явилася у Марії незадовго
до від’їзду.
…З хвилини на хвилину літак
мав приземлитися. Василь з руки
в руку перекладав букет розкішних вишневих троянд.
– Привіт, – сказала вона, зайшовши до зали очікування аеропорту.
– Яка ти у мене красуня! – сказав Василь, простягаючи дружині
букет. – Більше нікуди тебе не відпущу.
– А я більше нікуди від тебе і
не поїду, – відповіла Марія.
Приїхавши додому, Марія була
розчулена до сліз, коли побачила
альтанку. Вона ніжно притулилася до чоловіка і поцілувала його.
Так само мовчки він гладив її красиве чорне волосся. Вони любили
розмовляти без слів, бо без слів
розуміли один одного…
Оля ГЛАДЧУКПОПАДЮК.

Миттєвості

Симфонія

дощу
Я відчиняю вікно і бачу – дощ.
Я вдихаю повітря і чую – дощ. Армія крапель зірвалася в атаку, жадібно хапаючи губами посірілу зелень, із галасом падаючи в безодню. Водяні струмки, дзвінко перемовляючись, скочувалися з дахів,
із безтурботністю дитини віддавалися польоту.
Дощ співав, і я була його слухачкою. Він співав для мене. Співав про теплий вітер і сусідську
кішку, про смак полуниці, про сонце, про дітей і про любов. Він кликав мене, притягуючи до себе, шепотів ніжні слова та казкові обіцянки. Його мокрі руки виштовхували мене надвір, теплі пальці
гладили мої коліна, а калюжі дивилися на мене моїми очима.
І я не встояла. Я розчинилася в
його пристрасті, стала прозорою і
незримою, без болю і зла. Очі мої
стали озерами, а серце – безкраїм
морем, у якому відбивалися хмари. Я стала стихією, відкрила себе
назустріч вітру і стала вітром
сама. Я підняла голову, глянула в
очі небу і закричала:
- Дощику, я люблю тебе!
І відлуння шурхотливих крапель проспівало у відповідь:
- Я тебе теж…
Господи, як мало потрібно для
щастя.
Антоніна КОЛЯДА.

сі в селі жаліли
Потапа, який ще
малим поселився у
своєї тітки Марти – рідної
сестри його покійної
матері. Батька свого він
не знав, а Марта про нього
ніколи не згадувала.
Потап був невеликий
на зріст, худенький, з
терновими великими
очима і чорним кучерявим
волоссям. У школу ходив
якийсь тиждень, допоки
директор порекомендував
тітці віддати хлопця у
спеціалізований інтернат
для слаборозвинутих
дітей. Оскільки, мовляв,
програму звичайної
школи він не подужає.

Марта обурилася: може, й
справді її племінник трішки дивакуватий, але ж не усі можуть бути
відмінниками. І навчити хлопця
читати і трохи рахувати – можна.
Більше тому й не треба. А в інтернат Потапа Марта не віддасть!
Щоб там знущалися з нього? О,
ні! Ліпше сама буде вчити хлопця грамоти. І хоч складати склади
Потап вчився дуже довго, Марта
була щаслива, бо хай розтяжливо,
повільно, з трудом, але все ж Потап читав! І трохи рахував. Це був
їх обох тріумф.
Минали роки, а з ними танули сили Марти, яка усе своє життя посвятила племіннику, хоч траплялися їй женихи. Потап був покірним та слухняним. Марта залучала його до праці. Разом обробляли город, вирощували садовину, вели невеличке господарство.
Та одного літнього ранку Марта не прокинулася. Потап тормосив її уже холодне тіло і ніяк не міг
збагнути, чому тітка дражниться з ним, не хоче вставати з ліжка,
коли давно вже час йти до худоби.
Босоніж побіг до сусідки Калини: «Вона спить і спить! Ледаща стала!» - закричав з порога. Страшний здогад вмить прострелив мозок Калини – з Мартою сталася біда, адже останнім
часом вона жалілася на погане самопочуття. Похапцем пішла за Потапом.
Усе село хоронило Марту – велику трудівницю, щиру, добру, не
осудливу людину, яка прихистила сироту, домоглася, щоб Потапові призначили групу інвалідності.

Я
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Потапів
Через кілька днів сільський голова завітав до оселі Потапа разом
з опікунською радою. Серце зойкнуло в усіх, коли побачили його
в сльозах, зчорнілого від горя,
принишклого, як зранена пташка. Йому запропонували поїхати
у притулок, бо сам, мовляв, він не
дасть собі ради.
«Ти розумієш нас?» - спитав
голова спантеличеного Потапа.
«Так, розумію, але зі своєї хати нікуди не піду», - і застогнав, закричав, заридав: «Не піду, помру тут!»
З тих пір розпочалося для Потапа нове, невідоме досі життя. Без тітчиної опіки, її лагідних
очей, які усі роки супроводжували
його лагідним поглядом, стежили за кожним рухом, кожним кроком. Без її духмяних пирогів із картоплею і кропом, які дуже любив,
без її піклування, тепла і любові.
Сусіди часто навідували Потапа. Хто чим міг – допомагав йому.
Та найбільше переймалася Потапом Калина. Заспокоювала, розраджувала, приносила їжу.
Та біда, як кажуть, загартовує
людину. Згодом Потап сам навчився готувати собі нехитру страву.
Ходив у ліс за грибами, які ретельно перевіряла Калина, сушив листя суниці та ожини на чай. Постійно метушився на подвір’ї: замітав, обложив цеглинами стежку,
білив дерева, відремонтував стару хвіртку. Прибився до нього бродячий собака, то сам змайстрував
йому будку. Тішився, як дитина,
коли пес заліз до неї...
А ще знайшов Потап свою
справу. Хоч і тривожну, сумну.
Коли хтось помирав, він, як і годиться, ніс хрест попереду похоронної процесії. Вдягав старенький костюм, вишиту сорочку, яку
вишила для нього Марта, і по-

скраве сонячне проміння залило
своїм сяйвом заквітчану в золоті
кульбаби весняну галявину.
Грайливі промінці перестрибували
з квіточки на квіточку, даруючи їм
тепло і життєдайну силу росту. Інколи
промінці губилися в таких же золотих,
як і вони, кучериках маленької
дівчинки, яка, розкинувши в боки
рученята, мирно спала, немов ангеля.
І снився цьому земному ангеляті добрий
сон, де до її ліжка з великим пакунком різноманітних подарунків підійшов татусь, якого
вона так чекала з далеких заробітків, полоскотав її ніжно за п'ятку, потім за вушко і сказав: "Я
повернувся,моє ангелятко!"
Дівчинка усміхнулась і простягнула рученята, щоб обійняти батька, але коли відкрила очки, то в її обіймах був лише пустотливий

Струни серця

хрест
крока
вільно, ступаючи рівними кроками, з опущеною головою і скорботою на обличчі, ніс хрест до самого кладовища. Коли засипали домовину, Потап чекав, щоб самому прилаштувати хреста на могилі. За це рідні покійного платили Потапові гроші. Хто скільки міг,
бо він не називав суму. Для коштів
мав окрему схованку – хусточку,
яку пришпилював за килимом. Ті
гроші витрачав на образки, свічки, паску, щедро клав на тацю у
церкві.
Час швидко додавав років Потапові. У паспорті. А наяву вони
ніби не торкалися його: той самий
чорний чуб, жодної зморшки, білі,
здорові зуби, хоч пішов йому сьомий десяток. Калина і надалі частувала його пиріжками за рецептом Марти, ділилася сиром, молоком. Собі пере – заодно й одяг
Потапа візьме. Жінці було жаль
його – одинокого, малограмотного, дуже чесного, доброго, подитинному наївного. Нести хрести на похоронах клиикали Потапа
навіть в сусіднє село. Не ображався, коли хтось не заплатив йому.
«В людей – горе», - казав і плакав
разом з ними...
Одного зимоового дня хоронили рибалку, який втопився у крижаній ополонці. Усі оплакували
хлопця. А Потап, який, здавалося,
уже звик до людського горя, враз
знепритомнів. Коли його привели до тями, взяв хрест, зав’язаний
рушничком, перехрестився і мовив: “ Я донесу. Мені вже легше».
…Зранку Калина відкидала
сніг, що закурив подвір’я. Зазвичай, їй допомагав Потап. Але надворі не було видно слідів на снігу. Тривожне передчуття стиснуло серце жінки: це ж учора Потап
знепритомнів.

две
З усієї сили стукати у його двері, але Потап не відзивався. І тоді
Калина покликала сусідів. Він лежав нерухомо на ліжку. На його
обличчі застигла легка усмішка. Ніби живий. Одягли покійника у його улюблену вишиванку і
сіренький костюм, який з роками так і зносився. На похорон прийшло немало людей, але ніхто не
захотів нести хрест. Один зсилався
на втому, а дорога на кладовище
далека, інший, що спішить у справах. Ще хтось – що ніколи такого
не робив і не знає, як правильно
повести процесію…
І тоді у тремтячі, опухлі руки
взяла хрест Калина. Рясні сльози градом покотилися з її очей.
«Що ви за люди такі? Чи ви помирати не будете? Багато літ Потап
ніс чужі хрести. Пропускав крізь
своє серце людські сльози, а ви не
можете по-божому попрощатися з ним? Може, тому, що він бідний, самотній, і нема кому заплатити вам? Що ж, тоді хреста понесу я…»
Щороку у Великодні дні за
традицією священики відправляють за упокій на могилах. Разом
із іменем чоловіка Калина записує ім’я Потапа: «Він теж молитви хоче», - каже. А цьогоріч зі своєї пенсії виділила кошти на новий
хрест на його могилу. Старий уже
струхлявів, почорнів. Як і щовесни, насіяла квітів. Дехто називає її
дивачкою, бо живе Калина скромно, часто хворіє. Але вона – не нарікає: коли є хліб і до хліба - біди
нема, каже. І впевнена – людині
слід шукати собі духовних радощів, бо вони є вищі від усіх скарбів
світу. І Господь наливає їх лише у
чисті серця…

Марія МАЛІЦЬКА.

Золотоволосе ангеля
весняний вітерець, який грайливо розносив
по ще заквітчаній галявині вчорашнє золото
кульбаб.
Дівчинка потерла маленькими кулачками
оченята і сумно зітхнула: ну чому,чому хороші
сни ніколи не стають реальністю?
" Реальність" - слово дорослих, яке так прекрасно розуміє десятирічна дівчинка. Ця реальність змушує її підвестися на ніжки і дбайливо
зібрати у букетик золото кульбабок. Коли вона
впорається, то вони разом із бабусею віднесуть
його на татову могилку. Він же у снах приходить
до неї з подарунками, значить і вона повинна
віддячити йому хоча б своїми скромними букетиками квітів.
А ще це земне золотоволосе ангеля напише мамі-зозулі у соцмережах, як любить її і чекає на неї. Вона вірить, що одного дня мама

обов'язково прочитає її листи і повернеться,
щоб огорнути своєю материнською любов'ю
свою рідну пташечку.
І, насамкінець, маленьке дитя, так схоже на
світлого ангела, передасть у чисту весняну блакить повітряний поцілунок для своєї другої бабусі, яку забрало до себе небо.
По вкритій золотом кульбаб весняній галявині наввипередки з вітром мчить сумно усміхнене дівчинка. Їй треба поспішати, в неї ще
стільки справ, адже поки що вона, як говорить
її зажурена бабуся, земне ангелятко. І якби жорстоко не чинило з дівчинкою життя, в день її
народження небо подарувало для неї світлого
ангела-охоронця із сумними, але добрими очима. Його ім'я - ангел знедолених сиріток!
Оксана ГУДЗЬ.
с. Огризківці Лановецького району.

* * *
Я до тебе прийду тихим вітром
в спекотну годину,
Стану сонцем, як темінь сховає
розвилку доріг.
У мороз подарую тобі рятівну
кожушину,
І смарагдові трави постелю
улітку до ніг.
Співом птаха тебе зачарую
п’янкою весною,
Дзвони всі сколихну, щоб збудили
під ранок зі сну.
У посуху проллюся на квіти
живою водою,
Сум розбити знайду чарівну,
незрівняну струну.
Я до тебе прийду, як приходить
до ночі світанок,
Спокій в серце вселю і розіб’ю
тривоги сувій.
Клич мене у думках і любов
поміж нас не зів’яне,
А цвістиме у душах нев’янучим
цвітом надій.
Я до тебе прийду….
* * *
Ти мене не ревнуй до мрій.
З ними я, мов в ошатній залі
Йду під сонцем ясних надій
Без тривоги, зневір, печалі…
Ти мене не ревнуй до мрій…
В мріях я зрозуміла всім,
Є снага до роботи, крила.
Світ відкрився в усій красі,
Там удвох нам з тобою мило…
В мріях я зрозуміла всім…
Ти мене не ревнуй до мрій.
Ми з тобою – в одному світі.
Стань опорою в час важкий,
І удвох заживемо в літі…
Ти мене не ревнуй до мрій…
Марія ГУМЕНЮК.
м. Тернопіль.
* * *
Поети пишуть про любов,
Вірші присвячують й поеми,
Усе повторюючи знов,
Немов нема в них більше теми.
Як невичерпне джерело,
Любов поетів вдохновляє.
Те, що любов’ю перейшло
Повік тривожить й надихає.
Іде без поквапу життя
І неповторне, і прекрасне,
Любов – найвище почуття,
Яке у серці не погасне.
Тож хай біжать у даль віки,
Нехай тривожать світ дилеми,
Хай пишуть щораз диваки
Знов про любов вірші й поеми…
* * *
«Дощу! Дощу! – випрошує земля.
Притихли на деревах навіть птиці.
Та не спішить пророк святий Ілля,
Пронестись на вогненній колісниці.
Напевно він також до часу жде,
Щоб в небі громовито появитись:
Тоді з дощем над нивами пройде
І зможе все навкруг води напитись.
А поки що притихло все й мовчить,
Задумливо випитується: «Доки?»
Та прийде час й в очікувану мить
Відкриє небо водяні потоки…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.
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Город без хімії
8 рецептів природних
ліків від хвороб

НАСТІЙ КУЛЬБАБИ - проти попелиці, павутинного кліща,
мідяниць. Беруть 300 г здрібненого листя або 200 г кореня
кульбаби. Настоюють 3 години
у теплій воді в ємкості 10 л. Використовують відразу. Цим настоєм обприскують перший раз
у період розпускання бруньок, а
другий раз після цвітіння.
НАСТІЙ З КІРОК АПЕЛЬСИНІВ І МАНДАРИНІВ - проти
попелиці. 1 кг сухих кірок залити 10 л теплої води. Поставити в
тепле місце на 4 доби. Настій не
розбавляють.
ЦИБУЛЬНИЙ НАСТІЙ проти гусениць, попелиці, малинного жука. Дрібно нарізати

цибулину - 10 г на 1 л води. Або
лушпиння цибулі - 10 г на 1 л.
Настоювати 7 годин. Відтиснути
й обробляти рослини.
ПОМІДОРОВИЙ НАСТІЙ проти гусениць. Нарізати листя й коріння помідорів - 4 кг.
Залити водою, щоб накрило.
Кип’ятити 30 хв. на слабкому
вогні. Процідити, розбавити в 3
рази. Додати 40 г мила. Обприскувати.
НАСТІЙ ХВОЇ СОСНИ проти попелиці, мідяниць. 2 кг
хвої настоювати в 8 л води 7
днів. Процідити. Перед уживанням розбавити в 10 разів.
НАСТІЙ ЧАСНИКУ - проти
фітофтори, гусениць, попелиці.

250 г здрібнених часточок часнику настоюють протягом 5 діб
у закритому посуді й у темряві.
Процідити. Для обприскування
отриманий настій розбавити в
10 л води.
НАСТІЙ ЧАСНИКУ - проти кліщів, попелиць, мідяниць.
200 г часнику подрібнити, залити 10 л води. Настоювати 1 добу.
Перед обробкою в настій додати
40 г мила. Мило розчинити заздалегідь.
НАСТІЙ ЧАСНИКУ - проти фітофтори. На 1 відро води
беруть 30-60 г здрібненого часнику. Настоюють 1-2 доби, проціджують, обприскують кущі томатів при зав’язуванні плодів.

Щоб морква не тріскала і була смачна

Таємниці вирощування смачних овочів

Я

к хочеться виростити
на власній ділянці
рівну, гладку, сонячну
і солодку моркву. Щоб не
допустити розтріскування
коренеплодів, потрібно
дотримуватися простих
правил по догляду за
посадками цієї культури.

1. Полив сіянців повинен
бути помірним і рівномірним.
Не можна допускати висушення ґрунту і різкого наповнення
його вологою. Зрошення краще
проводити не під корінь рослин,
а в борозенки міжрядь.
2. Якщо у кліматичній зоні
літні дощі, то бажано посадити
між рядами моркви кольорову

капусту або салат, які заберуть
на себе надлишки вологи, таким
чином можна запобігти розтріскування коренеплодів.
3. На важких глинястих ґрунтах не рекомендується висаджувати сорти моркви з довгим коренеплодом, який глибоко росте у землю. Варто зупинити свій
вибір на сортах, які мають короткий коренеплід, наприклад:
Шантане, Оленка або Паризька
Каротель. Як правило, це ранньостиглі сорти.
4. Якщо є бажання вирощувати подовжену моркву, то є інший
варіант вирішення проблеми –
створення високих грядок з родючою рихлою землею, яка містить, крім органічних добрив, ще

і річковий середньо-зернистий
пісок. Висота таких грядок зазвичай коливається від 20 до 40
см над поверхнею ділянки.
5. Ґрунт для грядок з морквою можна удобрювати тільки
якісним перепрілим гноєм, компостом, торфом і мінеральними
добривами.
І головне – своєчасно викопати моркву, періодично перевіряючи ступінь дозрівання плодів,
висмикуючи кілька примірників
з кожної грядки.

Пересаджуємо вазони!

Т

равень – чудова пора
для пересадження
рослин. Роблять це
щороку або раз на кілька
років. Ця процедура
важлива тому, що рано чи
пізно земля виснажується, її
потрібно заміняти на свіжу.

Крім того, це сприяє поліпшенню аерації землі в горщику.
Необхідно пересаджувати рослини, якщо закисла земля або загнило коріння, коли земляна грудка
пронизана корінням настільки,
що воно пробилося через отвори
внизу горщика.
Пропонуємо вам прості правила пересаджування рослин. Підготуйте горщик. Вимийте його,
якщо він використовувався раніше. Глиняний горщик замочіть на
ніч у воді, щоб позбутися обпаленого вапна, яке при з’єднанні з водою утворює шкідливі для коренів сполуки.
На дно горщика насипте дренаж: керамзит, шматочки цегли
або черепки. Засипте дренаж невеликим шаром землі.
Добре полийте рослину, приблизно через годину обережно,
притримуючи її разом із земляною грудкою однією рукою, переверніть горщик. Другою рукою
акуратно зніміть горщик із земляної грудки.
Щоб було легше їх відокремити, можна легко постукати краєм
горщика об тверду поверхню. У
епіфітних рослин горщик краще

розбити, тому що при відділенні кореня, їх легко можна ушкодити. При пересадженні великої
рослини, яка росте в дерев’яному
горщику, знімають обручі, а потім
дерев’яні частини.
Руками або шпичкою обережно очищають коріння рослини від
верхньої землі, намагаючись не
ушкодити його. Коріння, що загнило, видаляють. Якщо ви все-таки
ушкодили корінь рослини, то присипте зріз товченим вугіллям.
У новий горщик опускають
рослину на шар землі так, щоб коренева шийка була трохи нижче
країв горщика. Проміжки між старою земляною грудкою, що залишилася, і стінками горщика заповніть новим зволоженим субстратом. Ущільніть землю навколо грудки, поступово підсипаючи
ще, поки її рівень не досягне основи стебла.
Полийте рослину. Зверніть
увагу, що деякі рослини, які звикли до сухості ґрунту, не потрібно поливати після пересадження,
їх просто саджають у злегка зволожений субстрат. До них належать валлота, орхідеї, товстянкові, кактуси.

Врожай огірків залежить від коріння

Прості поради для господарів
Від розгалуженості коренів
безпосередньо залежить здатність огірків до забезпечення поживними елементами максимальної кількості зав’язей. Розпушування на невелику глибину після кожного рясного дощу і
планового поливу сприяє насиченню ґрунту молекулами кисню
і активізує процеси росту рослин.
Після розгортання третього справжнього листка, бажано злегка підгорнути кожен кущ
(процедуру проводять максимально обережно, оскільки коріння огірків розташовані близько до поверхні). Наявність додаткової землі навколо основи стебла призводить до швидкого вбирання поливної води.
Існує спеціальний прийом по
формуванню додаткових придаткових коренів в огірків, який
результативний у разі ураження
гниллю кореневої системи. При
підозрі на хворобу кореневищам
проводять наступний захід: ви-

Господар

даляють половину зав’язі, опускають батоги на землю, нижню
частину стебла присипають родючим зволоженим ґрунтом. Через кілька днів утворюються молоді корінці, які дозволяють кущу
далі розвиватися й плодоносити.
Досвідчені дачники прагнуть
залучити на свою ділянку максимальну кількість комах, висаджуючи запашні трави, медоноси, лікарські культури, пряні рослини (чебрець, чорнобривці, медунку, конюшину, жимолость, материнку, коріандр, фацелію, шавлію тощо).
Вологолюбні огірки рясно
плодоносять тільки при наявності достатньої кількості води в
ґрунті. Полив в жарку пору слід
організувати рано вранці або після заходу сонця, чи наприклад через день. Ґрунт треба зволожувати на глибину не менше 15 сантиметрів. Важливий момент – для
огіркових посадок неприйнятний
полив водою нижче температури +18°C, так як коренева система кущів починає хворіти і знижує засвоєння поживних елемен-

тів. Тобто колодязну, водопровідну або артезіанську воду потрібно попередньо нагрівати на сонечку. У дощове літо або тривалу похмуру погоду поливи огіркових посадок обмежують або припиняють зовсім, спостерігаючи за
станом рослин.

Кращі рецепти
підживлень огірків

ПТАШИНИЙ ПОСЛІД
Розчин курячого, голубиного,
індичого, качиного посліду – цінне джерело всіх необхідних елементів живлення (азот, калій,
фосфор, магній, залізо, йод, цинк,
бор тощо). Для приготування потрібно половину будь-якої ємності заповнити послідом, долити доверху водою, розмішати, накрити кришкою, залишити на 36
годин. Цей розчин потрібно розводити у співвідношенні — один
літр на відро води. Витрачати по
одному літру під кожен кущ після
планового рясного поливу і розпушування. Не допускати потрапляння добрива на листя.

ГНІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Кінський, коров’ячий, свинячий, овечий тощо. У відро чистої
води додають два літри маточного розчину.
ПОПІЛ
Використовується в сухому
вигляді (під кожен кущ розсипають тонким шаром просіяний попіл) або в якості водного настою
(100 г попелу на відро води).
ПЕРЕГНІЙ І САДОВИЙ ВИЗРІЛИЙ КОМПОСТ
Використовують для мульчування ґрунту навколо огіркових
кущів. Органічний шар попереджає випаровуванню води з ґрунту, а по мірі розкладання і рясних
поливів постачає кореневу систему всім необхідним харчуванням.
ЗБРОДЖЕНИЙ НАСТІЙ ТРАВ
Зростаючі на садовій ділянці
бур’яни (кропиву, лободу, скошену траву, подорожник, осоку) використовують в якості цінного
азотного добрива. Для цього потрібно подрібнити секатором зелень, заповнити бочку наполовину, долити доверху теплою водою, накрити кришкою, поставити на сонце, дати перебродити

протягом тижня, профільтрувати, розвести чистою водою (5:1)
і використовувати для поливань.
Для тепличних огірків рекомендується при зброджуванні додавати на кожні 10 літрів склянку
курячого посліду. Поливати раз
на тиждень з розрахунку — 1 л на
кожен кущ тільки під корінь, не
допускаючи попадання складу на
бадилля.
НЕЗБИРАНЕ МОЛОКО
Систематичні молочні підживлення активізують ріст кущів. Для приготування розчину
молоко розводять теплою водою
в пропорції 1:2. Полив під корінь
здійснюють з моменту появи перших листочків з періодичністю
раз в два тижні.
ДРІЖДЖОВИЙ РОЗЧИН
Пачку дріжджів (100 г) розчиняють у відрі води і дають розчину перебродити протягом 24 годин. Полив здійснюють тільки
під корінь. Дріжджі істотно прискорюють ріст, збільшують кількість квітів та зав’язі. Завдяки високій концентрації вітамінів групи В і мікроелементів, цей склад
корисний кущам огірків на всіх
етапах вегетації.
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Більше двох десятків
жителів маленького села
не повернулися з фронту

У с. Плотича Козівського району вшанували
загиблих у Другій світовій війні. Дорослі і діти
в урочистій тиші весняного дня зібралися
біля обеліска. Тут відбулась панахида,
приурочена пам’яті загиблих під час Другої
світової війни. Більше двох десятків жителів
Плотичі не повернулися до рідних домівок
з тієї страшної бійні. Панахиду за загиблими
відслужив парох села о. Богдан Зінченко.

Після цього учасники гуртка художнього
слова Дмитро Яцух, Наталя Янків, Тетяна Садівник, Артем Паланіч, Вікторія Ясінецька та Соломія Сичевська вшанували пам’ять односельчан
читанням віршів. У виконанні вокального жіночого колективу прозвучала пісня "Два журавлі".
До речі, як зазначила колишня бібліотекарка, жителька Плотичі Іванна Ярема, у їхньому
селі знайшли спочинок і немісцеві воїни. Так,
того дня у Плотичу з Хмельницького приїхала
родина Ширинюків, яка протягом багатьох років розшукувала місце загибелі та поховання
свого родича Йосипа Йосиповича Ширинюка.
З допомогою піднятих з архіву документів,
зауважує пані Іванна, вони дізналися, що Й. Ширинюк загинув у Плотичі під час великої битви на контровисі (так місцеві жителі називають пасовище). Не стримуючи сліз, дочка загиблого Ганна разом з дітьми та всіма присутніми
поклали квіти до пам’ятника тим, хто не повернувся з фронту. А скільки ще їх не знайдених,
безіменних героїв! Вічна вам пам’ять! Страшно,
що нині українські матері знову оплакують своїх синів, які гинуть у безглуздій, нікому не потрібній війні на сході нашої держави.
Захід підготували та провели завідувачка
Плотичанським сільським клубом Галина Ясінецька та бібліотекар Іванна Сичевська.
Наталя ПАВЛУСИК.

Куди поїхати на вихідні з Тернопільщини:

у мандрівку на Львівщину
В

есна вже у розпалі, й у вихідні хочеться мандрувати й
дізнаватися про щось нове. Та куди, власне, найкраще
податися, щоб недалеко та ще й отримати вражень
на весь тиждень? Викладачі та студенти Тернопільського
національного педагогічного університету розповіли «Нашому
ДНЮ», як вони з користю й цікаво провели вихідний день.
Народна мудрість твердить: «Подорож – єдина річ, купуючи яку, стаєш багатшим». Викладачі та студенти факультету педагогіки і психології, спеціальності «Соціальна робота», відправились у
подорож за історичним багатством мальовничої Львівщини. Під керівництвом
викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (к. п. н., доц. О. Главацької і к. п. н. Г. Олійник) організували поїздку по замках так званої «золотої
підкови». Всього лише за один день вдалося відвідати 4 замки та Унівську лавру.
СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК відвідали першим і він одразу зачарував своєю красою. Мальовниче озеро та фасад замку
заворожували, проте, зайшовши всередину, розумієш, наскільки потрібно берегти свою історичну спадщину. Замок
з’явився у 15 столітті і впродовж своєї
історії неодноразово руйнувався. Але і
сьогодні у внутрішньому дворику можна відчути себе героєм фільму «Три мушкетери» – старовинний колодязь (в який
за легендою скинули дівчину татари),
кам’яні стіни, дерев’яні ворота.
УНІВСЬКА ЛАВРА – надзвичайно
красива пам’ятка архітектури. Розташована в селі Унів, що за півсотні кілометрів
від Львова. Є історичні підстави вважати,
що її збудували ще у ХІІІ столітті. В Унівській лаврі часто бував митрополит Андрей Шептицький. Акуратно викладені бруківкою доріжки, стрункі туї, ялинки та клумби гармонійно вписуються в
інтер’єр із ошатним білосніжним музеєм,
монастирем та дерев’яною церквою.
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЗАМОК – одна з
найвизначніших пам’яток культури й
оборонної архітектури на теренах Га-

лицької землі. Поєднання різних стилів
архітектури, красиві краєвиди, акуратний дворик залишають приємне враження поряд із болем тих страшних подій, які пережив цей замок. Збудували
його в 17 столітті, а в кінці 19 століття він перейшов до влади австрійських
військових – його поспіхом реконструювали, і він почав слугувати… в’язницею.
Сьогодні у замку є ціла зала, де зберігаються залишки тих зловісних часів. На
території Золочівського замку також
розташований Китайський палац – єдиний в Україні. Сьогодні там функціонує
музей східних культур – величезна колекція пам’яток зі Всього світу.
ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК - найвідоміший замок на Львівщині, відроджений

з цілковитої руїни. Надзвичайно захопливими є експонати, які представлені
у замку. Родзинкою є неймовірно великих розмірів полотно, на якому зображені баталії «Битва під Віднем». Цікава
для туристів й експозиція у підземеллі замку – це виставка середньовічних
тортур: там вам і фото в поясах вірності
запропонують, і гнітючу атмосферу подарують. Ще одним «хорор»-моментом
в екскурсії замком є 40-метровий колодязь на подвір’ї, всередині якого чи то
сидить диявол, чи десь глибоко намальоване його зображення.
ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК, який був
останньою зупинкою нашої подорожі,
вразив своєю величною архітектурою.
Внутрішню красу ми не змогли оцінити, оскільки споруду реставрують. Втім,
ніхто не забороняє туристам гуляти величезною територією навколо замку та
підніматися сходами у внутрішньому
дворі. Цей замок, що його часто називають українським або польським «Версалем», спорудили у 17 столітті.

Чарівний Підгорецький замок.
Унівська Лавра - святе місце,
що кличе повернутися.
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Наш ДЕНЬ

Сезон полуниці.

Смачна сторінка

11 небанальних
рецептів

Наприкінці травня настає сезон полуниці,
коли її наявність у великій кількості сприяє
різноманітним кулінарним вигадкам. З цієї
ягоди можна приготувати не лише свіжі
десерти, але й салати, й основні страви.

«Наш ДЕНЬ» склав добірку рецептів
незвичних страв із полуниці, які можна
приготувати у найближчі вихідні.
Зелений салат
із полуницею, грушею
та горіхами

ПОТРІБНО: 300 г салатного
листя, 2 груші, 1 ч. л. вершкового
масла, 100 г полуниці, 120 г горгонзоли (можна замінити іншим
м’яким ароматним сиром, наприклад, брі), 2-3 ст. л. лимонного соку, 7 ст. л. оливкової олії, ½
скл. волоських горіхів, сіль, мелений чорний перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: очистити
від серцевини і нарізати тонкими скибочками грушу. Розігріти у сковороді вершкове масло,
викласти шматочки груші та обсмажити з двох боків до м'якості.
Розрізати полуницю навпіл. Розкласти по тарілках салатне листя. Зверху викласти грушу, полуницю, посипати горіхами і розкришити сир. У мисці змішати
оцет, сіль, перець та оливкову
олію. Злегка збити і збризнути
салат. Відразу подавати, чудово
смакує до м’яса.

Салат «В шоці»

ПОТРІБНО: салат зелений
та червоний - 100 г, куряче філе
- 300 г, сир - 100 г, черешні - 150200 г, полуниця - 7-9 ягід, оливкова олія - 3-4 ст. л., лимонний
сік - 2 ст. л., м'ята свіжа - 1-2 невеликих гілочки.
ПРИГОТУВАННЯ: куряче
філе відварити, охолодити і порізати, черешню порізати навпіл, видалити кісточки. Салат
порвати, сир порізати кубиками.
З’єднати салатне листя, куряче
філе, черешню, сир, перемішати
і розкласти по тарілках. Видалити у полуниці плодоніжки, злегка розім’яти ягоди виделкою.
Додати олію, лимонний сік, гілочки м’яти, розмішати.

Біла риба з
полуничною сальсою

ПОТРІБНО: 250 г полуниці,
очищеної та порізаної кубиками, ½ склянки зелені м'яти, дрібно посіченої, 1 довгий червоний
перчик чилі, очищений від насін-

ня і дрібно порізаний, 1 ст. л. соусу бальзамік (білого), 1 ст. л. цукру, 4 філе по 200 г білої риби,
оливкова олія, рукола для подачі.
ПРИГОТУВАННЯ: у маленькій мисці змішати полуницю,
м'яту, чилі, оцет і цукор. Поперчити за смаком і поставити сальсу в
холодильник на годину. Розігріти
сковороду на середньому вогні.
Змастити рибу олією за допомогою пензлика і обсмажити протягом 4-5 хв. з кожного боку, до золотистої скоринки і готовності.
Викласти рибу на порційні тарілки, зверху покласти полуничну
сальсу і подавати з руколою.

Полуничне морозиво

ПОТРІБНО: 0,5 кг вимитої та
очищеної полуниці, плюс додатково для подачі, 2/3 скл. цукрової пудри, 2 ст. л. лимонного соку,
1 скл. грецького йогурту, 1 ½
склянки жирних вершків (35%).
ПРИГОТУВАННЯ: половину
полуниці збити у блендері із цукром, лимонним соком і йогуртом до отримання однорідної
маси. Процідити через дрібне
сито у велику миску. Полуницю,
що залишилася, дрібно нарізати. У середній мисці збити вершки міксером до м'яких піків. Повільно влити вершки у полуничне пюре, ретельно перемішуючи
ложкою і одночасно додаючи в
нього нарізану полуницю. Готову суміш влити у пластиковий
2-літровий контейнер. Згладити
поверхню і накрити харчовою
плівкою. Заморожувати протягом 4 годин. Подавати морозиво,
накладаючи в порційні стаканчики за допомогою спеціальної
ложки. Для різноманітності смаку спробуйте замінити грецький
йогурт на маскарпоне, легкий
вершковий сир або рікотту.

Полуничний щербет

ПРИГОТУВАННЯ: полуниця
- 500 г, апельсиновий сік - 60 мл,
цукор - 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: в апельсиновий сік додати цукор. Довести до кипіння і варити ще 1-2 хв.
на невеликому вогні. Апельсиновий сироп охолодити. У блендер покласти очищену від хвостиків полуницю, додати апельсиновий сироп і збити до стану пюре. Полуничне пюре перекласти в контейнер для заморозки і поставити в морозильну камеру на 5-6 годин, при цьому кожну годину перемішуючи
сорбе, щоб вийшла дрібна крижана крихта. Подавати, прикрасивши листочком м'яти.

Полунична сальса
з томатами

ПОТРІБНО: полуниця – 10
шт., цибуля – 1 шт., томати – 2
шт., перець чилі – 3 шт., лимонний сік – 2 ст. л., кінза – 30 г, спеції за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ:
сальса – це різновид перекусу в мексиканській кухні. Цей чудовий
соус можна подавати до страв
або їсти з грінками. Для початку слід промити полуницю. Краще помістити її в миску з холодною водою, а щоб ягода не втратила смак, не відривати під час
миття зелений кінчик. Згодом
відірвати хвостики, порізати полуницю. Зняти з томатів шкірку. Для цього їх можна кинути
в окріп. Порізати. Додати до полуниці. Для приготування страви потрібна лише м'якоть помідорів, тому сік, що залишається на дошці, краще не виливати
в миску з інгредієнтами. Порізати половину цибулі. Почистити
перець чилі від кісточок. Порізати. Додати до інших інгредієнтів. Дрібно нарізати листя кінзи.
Всипати в миску. Додати лимонний сік. Обережно перемішати
суміш (сальсу), щоб вона не перетворилася на пюре. Акуратно
викласти сальсу на грінки.

Полуничне тірамісу

ти каву, додати до неї лікер. Обмакнути 4 печива в каву і викласти у форму, зверху викласти 1/2
крему, покласти порізану полуницю. Зверху викласти решту печива, змоченого в каві, та решту
крему. Посипати какао і прикрасити полуницею. Залишити просочуватися на 4-5 годин.

Полуничний мус

Пастила

ПОТРІБНО: 300 г свіжих ягід
полуниці, півпакетика ванільного цукру, 1 ст. л. лимонного соку,
2 ст. л. манки, 250 мл води і цукор за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: ягоди помити, видалити хвостики, залити водою, дати закипіти і варити чверть години на середньому вогні, постійно помішуючи.
Отриману масу перетерти через
сито. Пюре викласти в металевий сотейник (але не в емальовану каструлю), влити лимонний сік, всипати цукор. Для мусу
знадобиться тільки пюре. Якщо
ягоди солодкі, цукру потрібно
взяти зовсім небагато, приблизно 2 ст. л. Ягідне пюре довести
до кипіння при регулярному помішуванні, всипати манку і готувати 15 хв. на слабкому вогні,
постійно помішуючи. Зняти сотейник з вогню, остудити ягідну
масу (поки вона буде остигати,
ще кілька разів перемішати, щоб
не утворилася плівка), а потім
гарненько збити міксером, розкласти по креманках і поставити
в холодильник на 7-8 годин. За
цей час мус застигне, стане щільним, але при цьому дуже ніжним і повітряним. Краще готувати такий десерт з вечора. Тоді
ранок у вас почнеться з легкого
та смачного сніданку, що нагадає
про безтурботне дитинство.

Еклери з вершковополуничним кремом

ПОТРІБНО: маскарпоне -100
г, яйце -1 шт., цукор -25 г, печиво
савоярді - 6 шт., кава - 100 мл, лікер -1 ч.л., полуниця -100 г, какао.
ПРИГОТУВАННЯ: жовток
збити з цукром до білого кольору і змішати з маскарпоне. Білок
збити окремо і акуратно вмішати до попередньої маси. Завари-

Перші 10 хв. випікати при температурі 200 °C, потім ще 25 хв. при
температурі 190 °C. При випіканні не можна відкривати духовку.
Приготувати крем. Вершки збити з цукром і полуницею. Охолоджені еклери розрізати, начинити кремом і прикрасити за бажанням. Такі еклери можна готувати не тільки з полуницею, але і з
будь-якими іншими сезонними
ягодами.

ПОТРІБНО: вершковий маргарин - 125 г, борошно - 200 г, яйця
- 5 шт., вершки (30-35 % жирності) - 0,5 л, цукор - за смаком, полуниця - 300 г, вода - 250 мл.
ПРИГОТУВАННЯ: слід приготувати заварне тісто. Закип’ятити
воду з маргарином. Поступово додати борошно, постійно перемішуючи. Коли тісто охолоне, по одному вбити в нього яйця, перемішати до однорідності. Викласти
тісто у вигляді еклерів на застелене папером для випічки деко.

ПОТРІБНО: полуниця - 500 г,
1 лимон, цукор - за смаком, оливкова олія - 1 ч. л.
ПРИГОТУВАННЯ:
вимити ягоди і нарізати невеликими шматками. Покласти в сотейник. Щоб відтінити смак, додати
сік лимона. Поставити на вогонь
і тушкувати, поки ягоди не стануть м'якими. Форму застелити харчовою плівкою і змастити оливковою олією. Покласти
ягоди в блендер і подрібнити. За
смаком додати цукор. Пекти при
низькій температурі кілька годин, поки вона не підсохне.

Вівсяне печиво
з полуницею

ПОТРІБНО: по 1,5 скл. вівсяних пластівців і пшеничного борошна, 10 великих ягід полуниці, 3/4 скл. родзинок, 0,5 ч. л.
соди, 1 яйце, 1 ч. л. солі, 0,5 скл.
молока, 1 скл. коричневого цукру, 0,5 скл. рафінованої олії, по
щіпці кориці і ванільного цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: духовку
розігріти до 190 градусів. Родзинки промити, запарити на 15
хв. теплою водою і відкинути на
сито. Борошно просіяти в миску
разом з корицею, сіллю і содою.
Всипати вівсяні пластівці. Очищену і промиту полуницю нарізати невеликими шматочками. Разом змішати цукор, масло,
яйце, ваніль, молоко, родзинки і
полуницю. Все акуратно перемішати, щоб не пошкодити ягоди,
а потім з'єднати отриману масу з
борошняною сумішшю. Деко застелити пергаментом для випічки, промаслити його і викласти
тісто у вигляді невеликих круглих горбків на невеликій відстані один від одного. Тісто добре піднімається, але не розтікається. Випікати його потрібно
20-25 хв. Виходить дуже ароматне і смачне вівсяне печиво.

Калейдоскоп nday.te.ua
Продаю
Висівки (грис), фасовані в Тернополі. При
купівлі великої кількості – знижка 20 відсотків. Крупи гречані, фасовані.
Тел. (063) 851-99-64.
***
Піддони для цегли, нові, постійно.
Тел. (068) 257-26-10.
*****
Кухні, шафи-купе, дитячі спальні.
Виготовлення за індивідуальним замовленням. Заміри та доставка безкоштовні.
Телефон: (097) 116 58 65.
*****
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жов-
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тий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна.
Телефон: (068) 0472549.

Послуги

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

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

Тел. +38 (098) 756-28-74.

Украiнськi
жарти
.

Зустрілися двоє приятелів.
- О, в тебе тепер пришиті всі ґудзики! Відразу видно, що одружився.
- Так, це перше, чого навчила мене дружина
протягом медового місяця.
  
Хлопець запитує у дівчини, в яку давно закоханий:
- Олено, чому ти не хочеш зустрічатися зі
мною?
- Ти повинен спершу завоювати мене.
- А мирним шляхом не можна?
  
Прибиральниця тітка Марія, пропрацювавши в аеропорту 30 років, знає на 70 мовах
фразу: «Куди лізеш? Я щойно помила!».
  
Одна подруга скаржиться іншій:
- Чоловік сказав, якщо я наберу 90 кілограмів - розлучиться.
- І скільки ти зараз важиш?
- 100 грамів до розлучення.

Відповіді
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Вітання

Вітаємо!

У травневий сонячний день на світ з’явилися чудові двійнята,
а зараз прекрасні, люблячі донечка і син

Леся та Михайло Дубілевські

із с. Дибще Козівського району.
Як квіти на галявині весняній,
Всміхайтесь весело завжди,
Не знайте горя, лиха і тривоги,
Не знайте ані крихітки біди.
Живіть в любові, в злагоді, у щасті,
У мирі, спокої й добрі,
Хай Ваші долі рушником квітчастим
Цвітуть ясніш ранкової зорі.
Хай радість панує в домівках,
Хай водяться гроші завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
З любов’ю і повагою - мама, сестра Галина, братова Неля з сім’ями,
чоловік Лесі Дмитро з родиною та весь робочий колектив, друзі.

Вітаємо!

Люблячих, добрих, щирих, найкращих
у світі батьків, дбайливих бабусю та дідуся

Галину Олександрівну та Миколу
Степановича Поліщуків
з Великих Вікнин на Збаражчині

з Днем народження!

Мамо рідна, дорогенький тату,
Ви в нас є і милий нам цей світ,
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Хай приносять щастя діти та онуки
І всі люди поважають Вас!
Нехай повік здоров’я не підводить,

І спокоєм наповнюється дім,
Благополуччя і добро хай в хаті будуть,
А негаразди звіються, як дим!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам спокій кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

З любов’ю - дочка Леся, дочка Валя з чоловіком, онуки Інна, Вадим, Іван і Даніелько.

Вітаємо!

Любого синочка, доброго внука

Михайлика Покропивного
з Тернополя з 10-річчям!

Вітаємо, Михайлику, Тебе,
Ти – наша гордість, радість і розрада,
Хай над Тобою небо голубе
Завжди сміється сонечком яскравим.
Здоровий будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Тепленьким і привітним
буде рідний дім,
І лиш любов квітує в Твоїм серці.
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди,
Тривог і зла завжди охороняє!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!
З любов’ю - мама Оксана,
тато Іван, дідусь Петро,
бабця Надя, прабабуся Текля і вся родина.

Вітаємо!

Кохану дружину, люблячу донечку,
дбайливу матусю та солодку бабусю,
добру сусідку

Марію Йосипівну Починок
із с. Плотича Козівського району

з 60-річчям!

Вітаємо!

Чарівну сестричку

Жанну Шимко

із села Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження!

Сестричко наша рідна, дорогенька і мила,
Щоб всіх обійняти у Тебе є крила.
Роботящі руки, щоб усе робити,
І чутливе серце, щоб нас всіх любити!
Тож бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і веселощів зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!
З повагою - сестра Оксана
та брат Володимир із сім’ями.

Щиро вітаємо із святом урочистим,
Дякуємо Богу, що Ви є на землі,
Хай над Вами небо завжди буде чисте,
Радісно на серці, щедро – на столі.
Хай ця воістину чудова дата
В душі залишить гарний, добрий слід.
Бажаємо всього, чим є життя багате:
Спокою і щастя, миру, довгих літ!
Хай із роками цвіте, не в’яне доля,
Хай веселих років зозуля накує.
Хай вода дасть сили, а роса – здоров’я,
Все, що більше треба, хай Господь дає!

З любов’ю і повагою – чоловік, мама, сини з сім’ями, сусіди.

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА
Вирішить сімейні проблеми!
Зніме вінок безшлюбності,
порчу, родове прокляття!
Виведе з чорної смуги
невдач і депресій. Врятує
від алкогольної та ігрової
залежності.

Поставить захист на
все життя за допомогою
старовинних молитов.

ГОРОСКОП

З 16 по 22 травня
ОВЕН. Вам іще не набридло постійне нагадування про те, звідки у вас ростуть руки? Якщо набридло, час закінчувати ремонт
і нарешті показати, хто в домі
господар.
ТЕЛЕЦЬ. Випадково побачена передача нагадає про давно
забуте хобі. І вам так захочеться повернутися в юність і знову випробувати азарт збирача.
Домашні залюбки підтримають
вашу iдею.
БЛИЗНЮКИ. Святковий настрій
вирішив затриматися у вашому
домі. Тiльки не злякайте це чудове відчуття піднесеного стану. Ви вмієте цінувати справжню
дружбу i не ховаєтеся вiд чужих
проблем.
РАК. Не варто вiдмовлятися від
раптово запропонованого відрядження - на вас чекає непередбачуване знайомство з цiкавою
людиною. Начальство нарештi
помiтило вас, тож фiнансова винагорода не примусить себе чекати.
ЛЕВ. Не гнівайтесь, а плекайте хороші емоції й пам’ятайте,
що ви отримуєте від інших те,
що віддаєте їм. Займіться новою
справою, підтримайте близьких
людей і легкою ходою вирушайте на пошуки пригод.
ДІВА. Прислухайтеся до музики рідного міста, адже ви так
давно нею не насолоджувалися! Постарайтеся направити
свою енергію в мирне русло,
ви покликані сприяти миру, а

не розбрату серед найближчих
родичів.
ТЕРЕЗИ. Перш ніж виносити
на суд суворого начальства свій
новий проект, зробіть так, щоб
воно прихильнiше ставилося до вас. Проявіть лояльність,
і невдовзi ви зможете вити з
шефа мотузки.
СКОРПІОН. Ви завоювали на роботі настільки високий авторитет, що кожну вашу задумку підтримує керiвництво. Стільки нових ідей хочеться втілити в життя, що, навіть збираючись на відпочинок, ви берете купу книжок.
СТРІЛЕЦЬ. Попереду приємний
сюрприз, а це, швидше за все,
нове захоплення. Смуга везіння,
причому широка, розстеляється
перед вами, як подарунок долi.
Сміливо торуйте собi шлях. Несподівана зустріч зі старим приятелем змінить ваші плани.
КОЗЕРІГ. Ви навіть не могли
припустити, що легкий флiрт
переросте у велике почуття.
Від сильних емоцій ви вiдчуєте
втому, але вона буде приємною.
Будьте щирі, уважні, і кохана людина відповість тим самим.
ВОДОЛІЙ. Хтось, дивлячись на
вас, крутить пальцем біля скроні. Але ваші божевільні вчинки - не що інше, як спосіб піднятися над суворою дійсністю.
А iнодi чудернацькi вчинки можуть принести дуже відчутну
користь.
РИБИ. Ви занадто вимогливі до
коханої людини. Минулі образи
дають про себе знати. Вам треба вiдверто поговорити, так легше буде знайти відповідь на запитання, якi не залишають вас у
спокої.

