
7 березня - хмарно, дощ зі 
снігом, вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. Схід сон-
ця - 6.45, захід - 18.11.

8 березня - хмарно, мож-
ливий дощ зі снігом, вночі 0-1 
градус морозу, вдень 1-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 6.43, захід 
- 18.13. 

9 березня - 
хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ зі снігом, 
вночі 0-1, вдень 2-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.41, захід - 18.14. 

10 березня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, вночі 1-2, вдень 4-6 
градусів тепла. Схід сонця - 6.39, 
захід - 18.16. 

11 березня - хмарно, мож-
ливий дощ, вночі 3-4, вдень 7-12 
градусів тепла. Схід сонця - 6.37, 
захід - 18.17. 

12 березня - хмарно, дощ, 
вночі 5-6, вдень 8-13 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.34, захід - 18.19. 

13 березня - хмарно з про-
ясненням, дощ, вночі 5-6, вдень 
7-12 градусів тепла. Схід сонця - 
6.32, захід - 18.21.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60
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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Прости мені, мамо,  
і я тебе прощаю…» 10-11 стор.

Магнітні бурі  
у березні 

Виходячи з прогнозу, 
початок місяця не потри-
вожить нас серйозними 
проявами сонячної актив-
ності. 

А от потужна магнітна 
буря накриє Землю  
18 березня, при цьому 
неспокійна геомагнітна 
ситуація почнеться вже 
14 березня.

Магнітні коливання 
можливі 16 і 17 березня. 
Також магнітна буря про-
довжиться  19 числа.

Алла Квач: «Я сьогодні  
роблю все для того, аби  
в Україні щось змінилося»
Мама загиблого бійця АТО продовжила справу сина  
і бореться за краще майбутнє рідного міста

8  
стор.

Весняний призов на Тернопільщині: 
скільки і кого 
покличуть до армії7 стор.



№9 (244) / 7 березня-13 березня 2018 р. Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Нарешті проблемна 
дорога М-12 
Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-
Знам’янка буде 
відремонтована! Зміни 
до розподілу коштів по 
митному перевиконанню, 
які отримала область 
за підсумками 2017 
року, підписав голова 
Тернопільської ОДА 
Степан Барна. Відтак, 
на ділянку дороги, 
яка проходить через 
Бережани, спрямують 
понад 15 мільйонів 
гривень.  

Перебуваючи у робочій по-
їздці на Бережанщині, очіль-
ник краю оглянув проблемну 
дорогу, де спільно з головою 
РДА Ігорем Гринкевичем, місь-
ким головою Бережан Володи-
миром Музичкою та начальни-
ком Служби автомобільних до-
ріг в області Богданом Юликом 
ще раз проговорили стратегію 
із заміни комунікацій та капі-
тального ремонту дорожнього 
покриття. 

«Знаю, що були акції про-
тесту, хвилювання людей щодо 
жахливого стану цієї дороги. 
Тому ми виробили спільний ал-
горитм дій, щоб врегулювати 

це питання. Дякую за ініціати-
ву в цьому напрямі й народно-
му депутату України Тарасові 
Юрику. Люди мають бачити, що 
держава відгукується на їхні 
клопотання. Звичайно, ми ба-
чимо всі проблеми, усвідомлю-
ємо, що, може, не завжди опе-
ративно реагуємо на них, адже 
при всьому бажанні не можемо 
зробити все відразу. Сподіваю-
ся також, що у нас буде спіль-
на робота з міською радою, яка 
вчасно виділить 5 мільйонів 
гривень в частині заміни кому-
нікацій, і до кінця року ми за-
вершимо всі роботи», – акцен-
тував Степан Барна.

Перебуваючи на Борщівщині із робочим 
візитом, голова обласної ради Віктор Овча-
рук оглянув приміщення та експозицію 
Борщівського комунального обласного кра-
єзнавчого музею. Установа  славиться свої-
ми фондами. ЇЇ експозиція розміщена в за-
лах колишнього «Народного дому» україн-
ського товариства, що розташований у цен-
трі міста.  Заснований він у 1908 році за про-
позицією Михайла Грушевського та адвока-
та Михайла Дорундяка.

Виглядає будівля дуже цікаво – дві 
вежі з куполами. Музей був будинком роз-
витку української культури та самобут-
ності. Михайло Грушевський особисто  
контролював будівництво будинку, здій-
снюючи часті візити в Борщів. Він також 
був почесним представником "Народного 
дому". Зараз музей є теж центральним міс-
цем розвитку культури міста. У ньому, окрім 
краєзнавчого музею, є і музей Тараса Шев-
ченка з картинною галереєю, який був пер-
шим музеєм, створеним в західних облас-
тях України. На виставці тут представлені 
відомі борщівські вишиванки, історія міста 
з рідкісними документами, а також народні 
музичні інструменти. Будівля музею впізна-
ється і примітна серед інших, тому знайти 
його в Борщові не складно. 

Разом з тим старовинний будинок по-
требує реконструкції та ремонту. На умовах 
співфінансування місцева громада та ра-
йонна влада виділили вже значні кошти та 
виготовили відповідну документацію для 
перекриття покрівлі. Проте у зв’язку з тим, 
що будинок прикрашають куполи, цього ви-
явилось замало. Тож Віктор Овчарук повідо-
мив, що обласна рада розгляне можливість 
долучитися до фінансування ремонтних ро-
біт і виділить кошти на реконструкцію по-
крівлі з урахуванням куполів.

Також  очільник області зазначив, що 
нинішній підхід до музейної справи безна-
дійно застарів. 

- Які би багатющі фонди не були у музеї, 
якими б шедеврами  чи артефактами він не 
володів, без сучасної концепції, здатної  за-
охотити людину піти у музей, відвідувачів 
у ньому не збільшиться, а відтак успішні-
шим він не стане. Буваючи із робочими ві-
зитами за кордоном, ми  знайомилися і з ро-
ботою місцевих музеїв. Висновки очевидні: 
необхідне повне переформатування робо-
ти таких закладів і на Тернопільщині, а для 
цього потрібні кошти. До прикладу, Люблін-
ський музей на два роки пішов на повну ре-
конструкцію, але, щоб це зробити, він ви-
грав гранти на 220 мільйонів злотих. Відтак 
ми, щоб удосконалитись,  повинні стати ці-
кавими для грантодавців, - зауважив Віктор 
Овчарук.

Нагадаємо, у минулому році було під-
писано відповідну угоду між Люблінським 
музеєм та музеями Тернопільщини щодо 
співпраці. Угодою передбачені реалізація іс-
торичних проектів від найдавніших часів. 
Зокрема, археологічні та історичні проек-
ти від черняхівської культури та Київської 
Русі до періоду Другої світової війни; етно-

графічні, мистецькі та літературні проекти, 
навчання наших музейних фахівців.

Підбиваючи підсумки зустрічі із колек-
тивом Борщівського обласного  комуналь-
ного краєзнавчого музею, Віктор Овчарук 
підкреслив, що необхідно наздоганяти сві-
тові тенденції.  

- Недостатньо просто взяти і розташу-
вати експонати у залі, які б цікаві вони не 
були, - зазначив він. - Коли ми експонує-
мо щось, це є своєрідною формою кому-
нікації, а комунікація вимагає двох учас-
ників – того, хто звертається, і того, до 
кого звертаються. Також експонати мають 
з’явитися онлайн. У мережі ми можемо за-
охотити, зацікавити людей. Збереження 
архітектурних та культурних пам’яток, 
пропагування природного та історичного 
багатства краю – пріоритетні для облас-
ної ради напрямки розвитку соціально-
економічного та культурного життя Тер-
нопілля. Ми вже чимало зробили для від-
новлення палацу Бадені в Коропці, докла-
демо свою лепту і до реконструкції «На-
родного дому» у Борщові. 

СТЕПАН БАРНА: «Люди 
мають бачити, що держава 
реагує на їх звернення»
 Магістральну дорогу в Бережанах таки відремонтують

Унікальний «Народний дім» 
у Борщові отримає нове життя

Обласна рада долучиться до реконструкції закладу, який був заснований 
ще на початку минулого століття за пропозицією Михайла Грушевського  

ВДЯЧНІСТЬ

За врятоване 
життя

Як часто ми нарікаємо на 
життя, на всілякі негаразди. 
Аж поки несподівані поворо-
ти долі не підкажуть нам, що 
ціннішого за саме життя у 
цьому світі просто більше ні-
чого немає. І тоді розумієш, 
що зустріти новий день, - це і 
є велике щастя і благо.

Тому через улюблену га-
зету хочу щиро подякува-
ти своїм рятівникам – медич-
ним працівникам Збаразької 
ЦРЛ. Потрапила я до лікарні у 
надзвичайно важкому стані. І 
якби не професійна оператив-
на допомога фахівців, хтозна, 
чим могло усе закінчитися. 

Отож, щиро дякую заві-
дуючому терапевтичним від-
діленням Віталію Чернець-
кому, медсестричкам О. Кон-
зерській, О. Прокоп, М. Кріль, 
О. Кочкіній, Г. Швидкій, О. Че-
піль, Т. Федак. Санітарочкам 
цього ж відділення О. Шуст,  
М. Репеті, О. Шингері, О. Кущак, 
Г. Остапчук. За професіоналізм, 
чуйне щире ставлення.

Велике спасибі також лі-
карям відділення інтенсив-
ної терапії Василю Вербіцько-
му, Анатолію Трохимчуку, Іго-
рю Пелешко, Самвелу Савчу-
ку, отоларингологу Володи-
миру Назарчуку, які надавали 
мені усю необхідну допомогу. 
Щира вдячність усьому мед-
персоналу реанімації. 

Нехай Господь наділить 
усіх вас, дорогі мої рятівни-
ки, своєю милістю і щедрота-
ми, пошле міцне здоров’я і ра-
дість – за вашу нелегку працю 
і допомогу людям.

З повагою – ваша па-
цієнтка Людмила По-

гребняк, а також вдячні 
родичі: сім’ї Кравчук, 

Колісник і Павлюк.    
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«Коли організувала показ 
фільму «Добровольці 
Божої Чоти», нарешті 
почала спати»

Орест не зізнався мамі, що ви-
рушив на Схід. Також заборонив го-
ворити про це своїй нареченій Те-
тяні, щоб вона не хвилювалася. 
Батькам сказав, що їде на вишкіл. 

- Влітку 8 липня ми провели 
його востаннє, посадили на поїзд 
до Києва … А потім зустріли вже у 
труні, -  згадує Алла Квач. - Після за-
гибелі сина нам усім було дуже важ-
ко. Цей біль, розпач, тугу неможли-
во передати словами. Я практично 
не спала після цього, як син заги-
нув…Коли минуло десь сім місяців 
після трагедії, друзі Ореста допо-
могли нам організувати в Заліщи-
ках показ фільму «Добровольці Бо-
жої Чоти». Коли почала цим займа-
тися, обдзвонювати людей, домов-
лятися за приміщення, нарешті по-
чала спати. Навесні разом з волон-
терами я організувала прибирання 
берегу Дністра. Відчула, коли ро-
блю щось для людей, можу спати і 
потроху виходжу зі свого горя. 

А далі був виступ на переда-
чі «Шустер LIVE». Понад сорок ро-
дин з «Айдару» не могли отрима-
ти компенсації від держави. Хлоп-
ці були добровольцями – вони  
поле тіли захищати Батьківщину і 
зовсім не думали про те, як офіцій-
но оформити документи. До при-
кладу, в Ореста не було моменту 
призову. Родини загиблих створи-
ли ініціативну групу, щоб виріши-
ти ці питання. 

- Коли вони запропонували 
мені поїхати на прямий ефір до Са-
віка Шустера, запитала у рідних, 
чи їхати, і погодилася. На всю краї-
ну розповіла про проблеми, з яки-
ми ми тоді стикнулися, говорила 

від душі. Після ефіру побачила, що 
несподівано стала популярною у 
Заліщиках, хоч і все життя пропра-
цювала стоматологом. Якось один 
з пацієнтів, запитав: «Алло Васи-
лівно, то ви йдете на мера?».  Я 
розсміялася, адже про це не дума-
ла. «Люди говорять, що ви йдете 
на мера», - не вгавав він. Я ж жарто-
ма сказала: «Ще сама не знаю, що  я 
йду на мера, а  люди вже знають…». 
Остаточне рішення прийняла піс-
ля того, як почула, що хтось з моїх 
опонентів на фразу, що  Квачиха 
йде на мера, зневажливо відповів: 
«То нам не конкурент». Фактично 
це переконало мене, що таки вар-
то балотуватися. Я сіла, подумала і 
прийняла це важливе рішення. 
«Орест віддав життя  
за рідні Заліщики і тепер 
оберігає своє місто»

Алла Квач вже три роки керує 
Заліщиками. За цей час багато змі-
нилося і в її житті, і в рідному міс-
ті.  Зізнається, починати роботу на 
посаді міського голови було непро-
сто.

- Міська рада і стоматологія – 
це віддалені речі, - каже вона. - Але 
згодом я зрозуміла, що у чомусь 
вони перетинаються. Кожна потре-
бує ретельного підходу, наполегли-
вої та сумлінної праці заради змін 
і результату. За кілька днів немож-
ливо все змінити – на це потрібен 
час. 

Сьогодні ще не так багато жі-
нок у місцевому самоврядуванні. 
Запитуємо Аллу Василівну, чи не 
відчуває дискримінації. На що вона 
жартома відповідає: «Подивіться 
на мене, хіба мене можна дискри-
мінувати!»

- Але палки в колеса ставлять, 
- зізнається жінка. - Різні момен-
ти бувають. Чоловікам, напевне, не 

дуже подобається, коли жінка ке-
рує. Я взагалі не люблю слова «вла-
да». Не відчуваю себе особливою. 
Я жителька Заліщиків і хочу щось 
змінити у рідному місті.  Просто 
маю трішки більше повноважень, 
аніж інші. 

День міського голови Заліщиків 
починається на світанку. За цей час 
пані Алла не лише встигає зробити 
хатні обов’язки, приготувати сніда-
нок, а й розпланувати свій день. 

- Зазвичай, прокидаюся о 4-ій 
ранку, - розповідає вона. - Дуже лю-
блю ці ранішні години, адже вони 
надзвичайно продуктивні й твор-
чі. Я роблю собі каву, щоб оста-
точно прокинутися, сідаю за стіл і 
тоді я бачу своє місто, вимальовую 
стратегію його розвитку. За цей час 
встигаю записати 30-40 питань, 
що потрібно вивчити, вирішити, 
які завдання дати, що проконтро-
лювати. Тож  приходжу на робо-
ту з конкретною програмою дій. А 
у міській раді вже починається ру-
тинна робота. Адже одна справа за-
хотіти і побачити, як це повинно 
бути, а інша – втілити в життя. 

Завзято і вперто пані Алла ро-
бить Заліщики затишнішими, кра-
сивішими і комфортнішими для 
жителів. Інакше не може. Усі свої 
вчинки і рішення завжди звіряє з 
ідеалами сина, його прагненнями, 
мріями. 

- Я сьогодні роблю все для 
того, щоб в Україні щось змінило-
ся. Адже, насамперед, потрібно по-
чинати зі свого міста. Орест дуже 
любив Заліщики – він за це від-
дав своє життя. Адже всі йдуть за-
хищати Україну. Але фактично ко-
жен йде воювати за свою маленьку 
батьківщину, де він народився і ви-
ріс. Після загибелі Ореста я поста-
новила собі, що він повинен стоя-
ти на захисті рідного міста. Навіть 

після смерті він оберігає рідні Залі-
щики.

І справді при в’їзді в Заліщи-
ки та на виїзді з міста нас зустрі-
чає Орест – мужній, сміливий, не-
зламний. Родина встановила два 
біг-борди в знак пам’яті про сина, 
який віддав життя за рідні Заліщи-
ки, які любив понад все на світі, за 
свою Україну. 

- Орест пішов навчатися у 15 
років, - пригадує жінка. – Вступив 
у Київський військовий ліцей іме-
ні Богуна   - це було його самостій-
не рішення. До того військових у 
нашій родині не було. У Заліщи-
ки Орест завжди приїздив на свя-
та і влітку. Перед тим, як син заги-
нув, мені приснилося, що видаляла 
зуб мудрості з кров’ю. Прокинула-
ся дуже нажахана. Потім я вже зро-
зуміла, що відчувала біду. 
«Якщо на Дністрі 
збудують ГЕС, про  
жоден розвиток туризму 
йтися не може»

У Заліщиках мешкає 10 тисяч 
людей. Бюджет теж невеликий – 
11 мільйонів гривень. Для роди-
ни це багато, а от для міста ні, каже 
пані Алла.  Пригадує, коли почина-
ла працювати, у міському житлово-
комунальному господарстві майже 
не було, чим працювати.

- Одна бензопила та одна мото-
коса на всіх, - пригадує жінка. – Тож 
виходило, що один різав або ж ко-
сив, а  інші стояли і дивилися, що він 
робить. Сьогодні у господарстві по 
сім бензокос і мотопил, висоторіз. 

А ще у заліщицьких комуналь-
ників з’явився трактор, піскороз-
кидачі, дробилка, яка подрібнює 
гілля і тоді його можна викорис-
товувати для опалення соціальних 
установ. Дали нове життя міському 
водоканалу, який був у приватних 

руках. Насамперед, повернули його 
місту і навели лад у одному з місь-
ких парків, звідки відкривається 
неймовірний вид на Дністер. 

- Величезних зусиль вартува-
ло очистити парк, - пригадує пані 
Алла. – Організували сім толок, 
щоб довести його до пуття. Заас-
фальтували широкі алеї, встано-
вили ковані ліхтарі з енергозбе-
рігаючими лампами, лавки, урни. 
До 250-річчя Заліщиків тут ор-
ганізували музичний фестиваль 
«Заліщики-фест».

Зараз у жінки багато роботи 
і багато планів. Вона хоче онови-
ти ще один міський парк, а  також 
мріє знову зробити Заліщики ку-
рортним містом.

- До Другої світової війни За-
ліщики були Дністровською 
рів’єрою, - каже Алла Василівна. 
- До нас курсував прямий поїзд із 
Варшави, приїздило багато лю-
дей на відпочинок. Хотілося б по-
вернути цей статус нашому міс-
ту.  Майбутнє Заліщиків має бути 
пов’язане саме з туризмом.

Однак не все так просто, адже 
на Дністрі планують побудувати 
каскад із шести ГЕС. 

- Якщо це станеться, про жоден 
розвиток туризму йтися не може, 
- каже Алла Квач. - Я неодноразово 
виступала і на засіданні комітету з 
екології, і на сесії обласної ради. Це 
неможливо робити – Дністер пере-
творять на шість замулених став-
ків. Ані електроенергії, ані розвитку 
інфраструктури від цього не буде. 

Пані Алла була на екскурсії на 
Дністровській ГАЕС і окружних се-
лах і на власні очі побачила всі «пе-
реваги» спорудження каскаду ГЕС. 
Разом з однодумцями минулого 
року об’їхали всі села Заліщицько-
го району вздовж річки і розповіда-
ли про небезпеки  і наслідки цього 
проекту. 

- Люди проти, але чи до нас 
прислухаються державні мужі і біз-
несмени – невідомо, - каже жінка. – 
Ми будемо боротися і не дамо зни-
щити Дністер. Цю річку дуже лю-
бив Орест – у нього було улюбле-
не місце, куди він завжди прихо-
див, щоб усамітнитися, подумати, 
набратися сили від рідної землі. Як 
і він мріяв, ми родиною висадили 
там дубовий гай. Дністер важли-
вий для майбутнього Заліщиків і 
я вірю, нам вдасться його врятува-
ти заради наших дітей, які тут жи-
тимуть, заради 
хлопців, які від-
дали свої життя 
за рідну землю…

Алла КВАЧ:
«Я сьогодні роблю 
все для того, 
аби в Україні 
щось змінилося»
Мама загиблого бійця АТО продовжила справу сина 
і бореться за краще майбутнє рідного міста

… У кабінеті Алли Квач три фотографії сина. 
На одній він ще старшокласник. На двох 
інших вже на Сході. Згадує, Орест не любив 

фотографуватися. Але за два дні до своєї загибелі сам 
запропонував товаришу Андрію Юркевичу, з яким 
разом займався фрі-файтом, зробити світлину на 
пам’ять. На ній він у військовій формі, із зброєю посеред 
пшеничного поля. Хлопець із добрими очима, який 
понад все на світі любив рідну землю. Йому б кохати, 
творити майбутнє… Але ворожа міна обірвала молоде 
життя. Орест загинув через кілька днів після свого 23-
го дня народження. У боях за Георгіївку та Лутугине, що 
на Луганщині, під час розвідувального рейду. Останки 
хлопця вдалося розпізнати лише по нашивці на одязі, 
яку вишивала його наречена… 

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Біг-борди із фото Ореста Квача - оберіг для Заліщиків.
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Європейські «цінності» вітчизняних багатіїв: 

Яка довіра, коли кожна вла-
да «кидає» народ, обманює, пе-
реступає через закон і мораль? 
Коли стрімко збагачуються чи-
новники і чиновнички. Коли ви-
сокопосадовці отримують міль-
йонні зарплати, хоча керують 
так собі. Коли під Верховною Ра-
дою «реформовані» поліцейські 
ставлять на коліна протесту-
вальників і позують для фото. А 
суди і судді? Україна опинилася 
на останньому місці з понад со-
рока країн з показником довіри 
до суддів у мізерних 11 відсотків, 
згідно з дослідженням Органі-
зації економічного співробіт-
ництва та розвитку. Крім того, 
Україна посіла останнє, 44 міс-
це в Європі, і 150 місце серед 186 
країн світу в рейтингу еконо-
мічної свободи американського 
аналітичного центру «Heritage 
Foundation».  

А про закордонні вікенди 
українських олігархів та «слуг» 
народу можна складати леген-
ди. Ось, приміром, олігарх, поза-
штатний радник президента Пе-
тра Порошенка Юрій Косюк від-
гуляв розкішну вечірку на од-
ному з найдорожчих гірсько-
лижних курортів світу Курше-
вель, що у Франції. Дуже «патрі-

отично». Група «Євромайдан» у 
Facebook красномовно описала 
шикарне застілля: «На одному з 
найдорожчих гірськолижних ку-
рортів світу - «Courchevel 1850» у 
ресторані «La Mangeori» весь зал 
співає гімн України разом з пра-
цівником птахофабрики Юрієм 
Косюком і запиває це все замов-
леним ним шампанським «Dom 
Peregnon» по 1200 євро за пляш-
ку (трохи більше 50 пляшок)… 
Дякуємо парламентарям і уряду 
за мільярдні субсидії та дотації 
вітчизняному птахівництву. Під-
корили Куршевель, підкоримо і 
Сейшели».

До слова, у 2017 році вироб-
ники курятини отримали поло-
вину коштів з програми дотацій 
із компенсації ПДВ. На це було пе-
редбачено чотири мільярди гри-
вень. Із них за січень-жовтень 
«Миронівський хлібопродукт» 
Юрія Косюка отримав 1,4 мі-
льярди. А цього року, як підра-
хували експерти, дотація на кож-
ну курку може сягнути 350 гри-
вень. Кури Косюка відчувають 
«реформи» краще, ніж українці.   

От і президент Порошен-
ко під прес-конференції заявив, 
що народ не відчуває ефекту від 
більшості реформ. «Життя укра-

їнців ще не покращилося. І мене, 
як президента, це не влашто-
вує», - сказав він. І додав: «Одним 
з головних викликів залишаєть-
ся соціальний - бідність і низь-
ка якість життя більшості укра-
їнців. Люди цим, звісно, незадо-
волені».

Зараз 40 відсотків україн-
ців економлять на харчах і при-
дбанні найнеобхідніших речей. 
У 12 відсотків із них з продукта-
ми харчування дуже сутужно, за-
явила на телеканалі ZIK соціолог, 
голова правління ГО «УІСД ім. О. 
Яременка» Ольга Балакирева. Це 
вже не бідність, а злиденність, 
межа виживання. 

Соціологи констатують: на-

разі від 40 до 60 відсотків укра-
їнців вважають себе бідними. 

А ось міністр фінансів Олек-
сандр Данилюк, очевидно, ду-
має по-іншому, ніж президент 
і народ. І хоче підвищити зарп-
лати й премії «реформаторам» 
у міністерствах до 55 тисяч гри-
вень. Про це на своїй сторінці у 
Facebook написав директор де-
партаменту економічної політи-
ки Федерації роботодавців Укра-
їни Сергій Саливон. У Кабміні 
розраховують, що після цього мі-
ністерства зможуть стати ефек-
тивними центрами формування 
державної політики у тій або ін-
шій сфері. Щось не дуже вірить-
ся. 

У самого Данилюка мініс-
терська платня за лютий склала 
38,7 тисяч гривень. Його заступ-
ників - від 29,4 тисяч - до 60,4 ти-
сяч. У державного секретаря мі-
ністерства - 66,6 тисяч гривень.

За січень Данилюк-
«реформатор» отримав 37,5 ти-
сяч гривень. Мало... 

А тим часом, за даними Укра-
їнського центру європейської 
політики, реформи, прописані в 
Угоді про асоціацію з ЄС, прове-
дені в країні лише на 13 відсо-
тків. Припустимо, в середньому 
Україна здійснюватиме до 40 за-
вдань на рік, а їх налічується аж 
862, то Угода буде виконана при-
близно у 2035 році. Відстаємо на 
десять років. Такі «успіхи» на-
ших недешевих «реформаторів».

А ще в Україні одні з найви-
щих податків у Європі, що також 
негативно впливає на показник 
достатку. Так, щодо загального 
податкового навантаження на 
фонд оплати праці, то воно в нас 
зараз досягає 41 відсотка. Для 
прикладу, в Польщі - 24,7 відсо-
тків, у Німеччині - 21,2, в Туреч-
чині - 19,2 відсотки. 

Виходить, в Україні ні тари-
фи, ні зарплати, ні податки, ні ре-
форми, ні європейські «цінності» 
так званої «еліти» нації не відпо-
відають здоро-
вому глузду.

у Франції гімн України «запивали»  
шампанським за 60 тисяч євро

Україна житиме у бідності ще декілька 
десятиліть. Проблема у цінностях більшості 
суспільства, сказав радник президента 

Порошенка, вчений-економіст Олександр Пасхавер в 
ефірі в одного з телеканалів.  «Європейські цінності 
відрізняються від наших теперішніх. Там довіра 
є основою для поведінки людей, тут - недовіра. І 
тільки невелика меншість, яка брала активну участь 
на Майдані, має цінності, схожі на європейські. 
Поведінка більшості заснована на недовірі. Це 
вироблено століттями життя в чужих державах. 
Перш за все, 20 століттям, яке є суцільною травмою 
для українського народу», - пояснив Пасхавер.

Ольга
ЧОРНА.

Факти, загорнуті в рядки

«Вранці у Києві під Верховною Радою правоохоронці знесли на-
метове містечко, є постраждалі та затримані».

Із повідомлень ЗМІ, 3 березня 2018 року.
Вони стояли на колінах,
Руки – за спину, погляд – в сніг…
Весна в сучасній Україні:
Брехня, офшори, транш, батіг…

Завис кийок над головою,
І новий «Беркут», мов у сні,
Пішов на штурм. Та ні! - війною
На тих, хто був вже на війні.

«За що? Чому?» - лунить в повітрі…
Напоготові – «автозак»,
Ядучий газ, холодний вітер
І дріб щитів – атаки знак.

«Вставайте, люде! Нумо, браття!» -
Червоне й чорне - не кіно,
Застигла кров біля багаття… 
З Ради ж дивились крізь вікно…

Зловісна тиша, мов судома, -
Болить так, ніби обпекло,
І тільки - гнів та розпач, втома…
«До цього цього не було»…

Юрко СНІГУР.

«Пишаюся тим, що я перший український президент, за часів 
якого ми маємо вже п’ятий транш МВФ. До цього цього не було».

Петро Порошенко, прес-конференція, 28 лютого 2018 року.

У сім’ю студентки юридичного факультету ТНЕУ Ірини 
Кардаш прийшло велике горе. Донечка  Настуся, якій всього 5 
місяців, зараз знаходиться в Тернопільській обласній дитячій 
лікарні в реанімації. Потрапила дівчинка туди уже втретє за 
місяць з діагнозом: гострий менінгоенцефаліт. 

Зараз Настуся у важкому стані, на штучному диханні. Не-
мовляті потрібне дороге лікування. Лише один флакон не-
обхідних медикаментів в день коштує 5 680 гривень. Один 
з-поміж десятка інших! 

Рідні Настусі просять усіх небайдужих про допомогу. Вря-
туймо спільно крихітній Настусі життя! Добро творити так 
легко. Адже навіть кілька ваших гривень допоможуть дівчин-
ці жити. 

Телефон мами Ірини Миколаївни Кардаш: 
(098) 26-52-839.

Рахунок в Ощадбанку: 5167 4900 5228 1269;
Рахунок у ПриватБанку: 5168 7573 5691 9235 

на ім'я Кардаш І. М.

Допоможімо Настусі жити!



№9 (244) / 7 березня-13 березня 2018 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5Духовність

Юля ТОМЧИШИН.

nday.te.ua

У Тернополі відбудеться 
Хресна хода

Як повідомили у Тернопільсько-Зборівській архієпархії, 
цeнтpaльними вyлицями мicтa пройде великопісна велелюдна 
Хресна хода у неділю, 25 березня. 

Очoлять ходу митpoпoлит Вacилiй Сeмeнюк тa єпиcкoп 
Тeoдop Мартинюк.

За виробленою роками традицією хpecт, який є cимвoлoм 
cтpaждaнь Спacитeля, вiд cтaцiї дo cтaцiї Хpecнoї дopoги, бу-
дуть нести пpeдcтaвники piзних cycпiльних вepcтв: cвящeники, 
чинoвники, жypнaлicти, вiйcькoвi, вoлoнтepи, iнтeлiгeнцiя.

В останні роки Хресна хода у Тернополі збирає все більше лю-
дей. У ній беруть участь понад 10 тисяч тернополян.

11 березня Хресна хода відбудеться в Козові та Підволочись-
ку, 18 березня – в Озерній, В. Березовиці, В. Гаях, 25 березня – у 
Теребовлі, 1 квітня – у Залізцях, Скалаті, Збаражі, Козлові, 6 квіт-
ня – у Зарваниці. 

У третю неділю 
посту Церква для 
підкріплення 

нашого духу по-
особливому вшановує 
Святий Господній Хрест. 
Звідси й назва цієї неділі 
- Хрестопоклонна.  

Перед нами хрест із зобра-
женням розп’ятого Сина Божого. 
Хрест, який був колись знаряддям 
ганьби і прокляття, прийнявши 
на себе Христа, став для сповідни-
ків Його символом радості і спа-
сіння. Хрест не тільки подає ра-
дість і втіху, захищає і зціляє, але 
і постійно спрямовує наші думки 
до Голгофських подій.

Споглядаючи цей хрест ду-
ховним поглядом, ми бачимо всі 
страсті і муки Спасителя, які Він 
терпів з любові до нас, щоб з во-
рогів Божих зробити нас дітьми і 
спадкоємцями Царства Його. Че-
рез Хрест Господь увійшов у сла-
ву Свою і показав нам, що і ми 
до тієї слави можемо піднести-
ся. Хто хоче бути учасником сла-
ви Христа, хай стане послідовни-
ком Його приниження, хай терп-
ляче зносить долю, хоч би і най-
тяжчу, хай іде за Христом, і тоді 
може бути певний, що стане 

учасником Його слави. 
Поклоняючись святому 

Хресту, розмірковуймо, що ми 
повинні зробити, щоб бути учас-
никами слави Спасителя на-
шого. «Хто хоче бути дійсним 
послідовником Христа, -каже 
св.Єфрем Сірін, - повинен радіс-
но прийняти бідність за багат-
ство, смуток за радість, зневагу 
за почесть, ганьбу за славу, бо в 
тім полягає правдива слава слу-
ги Божого». Справжньому хрис-
тиянинові жодне нещастя не 
приходить несподівано, він знає, 
що в цій долині сліз не може спо-

діватися постійного щастя. Там, 
де інші втрачають мужність і 
впадають у відчай, він зберігає 
спокій душі. Його серце не за-
сліплює себе земними благами, 
бо він переконаний, що жоден 
скарб землі не може винагоро-
дити втрату душі. Так поводили-
ся всі святі і побожні люди. 

Поклоняймося Животворя-
щому Хресту Господньому з ві-
рою в спасенну благодатну силу 
його. Припадаймо до нього з мо-
литвою, сердечною скрухою, 
сповнені щирим покаянням у 
гріхах. Нехай буде міцною наша 
віра в непереможну і незбагнен-
ну силу Хреста Христового. Що-
денно призиваючи її в молит-
ві  на допомогу в боротьбі з грі-
хами проти зла, ми осягнемо ві-
чне блаженство. Щиро благаймо 
Христа Спасителя і Бога нашого, 
щоб Він Своєю всесильною бла-
годаттю допоміг нам в ці дні Ве-
ликого посту і до кінця життя 
нести покладений Ним на нас 
хрест з повною відданістю волі 
Його і з твердою надією на Його 
ласку і милосердя.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спіл-
ки журналістів України. 

Тернопільських 
шанувальників мистецтва 
Мельпомени вже за кілька 

днів чекає прем’єра. У суботу, 
10 березня, на великій сцені 
Тернопільського академічного 
обласного драмтеатру ім. 
Шевченка покажуть драматичну 
містерію «Тарас». І режисер, 
і актори зізнаються, давно 
мріяли про сценічну постановку 
за творами Шевченка або ж про 
його долю. Для тернопільського 
театру – це особлива 
відповідальність. Адже заклад 
носить ім’я Великого Кобзаря. 

- Написано безліч п’єс про Шевчен-
ка, - каже режисер вистави, народний 
артист України Олег Мосійчук – Було 
дуже важко знайти щось могутніше 
і потужніше, аніж сам текст Кобзаря, 
який пропущений через його серце, мо-
зок, його біди і жалі. Хотілося зробити 
виставу, яка не матиме вікового цензу. 

На яку йтимуть і діти, і дорослі. Хотіло-
ся провести не лише лінію конфлікту 
поета і держави, влади, а показати той 
страдницький шлях Тараса, який він 
пройшов, померши в 47 років. Для мене 
було важливо, щоб там був Поет, його 
слово, думка. Адже кожне його слово – 
це ми, сьогоднішні…

В основі п’єси - половина текстів на-
шого сучасника, провідного драматур-
га Богдана Стельмаха, інша частина по-
лотна — поезія самого Тараса Шевчен-
ка. Це - історія Кобзаря від народження 
і до смерті. 

- Богдан Стельмах досконало знає 
все про Шевченка. Він присвятив жит-
тя, щоб створити таку потужну тетра-
логію про особистість пророка, - зазна-
чив Олег Мосійчук. - Я переконаний, що 
свого Шевченка знайде кожен, хто при-
йде до театру. 

Над пластикою вистави «Тарас» 
працювала заслужений діяч мистецтв 
України Мирослава Воротняк зі Львова.

- Заздрю тернопільському театру, 
тут нема проблем із трупою, є хоро-
ший жіночий і чоловічий склад, всі ак-
тори пластичні та музичні, - розпові-
ла Мирослава Воротняк. - Сама робота, 
на мій погляд, зачепить будь-кого, не-
залежно від віку. Кожен знайде тут час-
тинку своєї долі, своєї історії. Багато 

хто побачить у цій виставі сучасну си-
туацію в Україні, яка тут також пробу-
дована, хтось – непросту долю чолові-
ка з досягненнями, боротьбою, невда-
чами, мріями. Багато запитань так і за-
лишаться без відповіді, адже Шевчен-
ко – таємнича постать. Зрозуміти його 
важко. 

У містерії Шевченко з’явиться в ди-
тячому віці - його грає 8-річний Іван 
Черненко, роль молодого Шевченка 
виконує Євген Лацік, словами Кобза-
ря говорить народний артист України 
В’ячеслав Хім’як.

- Думаю, кожен актор мріє, щоб у 
його творчому доробку були такі ролі, 
як Шевченко, - зізнався Євген Лацік. – 
Я гордий сам за себе, що граю цю роль. 
Ми хочемо показати, якою людиною 
був Шевченко. Я старався вжитися в 
цей образ, зрозуміти, яким він був, його 
прагнення, біль, мрії. Для мене Шевчен-
ко – великий борець, людина, яка пере-
живала не стільки за себе, як за свій на-
род, Україну. І він це все ніс у собі впро-
довж всього життя.

Актори переконані, Шевченко досі 
надзвичайно актуальний для України, 
тож кожен глядач зможе знайти у цій 
постановці щось для себе і збагатити-
ся духовно. 

- Дуже добре, що ми взялися пере-

вести слово Шевченка у виставу - зро-
бити його зримим, - каже  В’ячеслав 
Хім’як. – Як нам це вдалося, буде ви-
дно на сцені. Я завжди дуже хотів дати 
розкритися тій енергетиці, яка схова-
на за словами Шевченка. Це складна 
річ, яка дуже сильно впливає на нашу 
свідомість. Вся проблема українського 
суспільства в тому, що Шевченко впро-
довж більше, як 150 років актуальний. 
От якби в суспільстві відбулися такі 
зміни, щоб його поезія стала архаїкою, 
почала належати тому часу, в якому 
він творив… А не виходить. Минає час, 
а  Шевченко сучасний. Здається, що ві-
рші Шерченка написані лише вчора. Та-
рас Григорович – це найбільша загадка 
в українській літературі. Не знаю, чи в 
мене вистачить життя, щоб його збаг-
нути… 

Вже у суботу містяни зможуть по-
бачити і відкрити для себе по-новому 
Шевченка у виконанні Тернопільсько-
го театру, а також спробують збагну-
ти таємниці його величної особистос-
ті. Вистава триватиме без антракту 
впродовж 1 год 30 хв. 
Прем’єрні покази — 10, 
11, 15, 18, 28 березня о 
19.00 годині.

У середу, 7 березня, в Тер-
нопільській обласній універ-
сальній науковій бібліотеці 
стартує літературний відеома-
рафон «Мій Шевченко». Розпо-
чнеться він об 11.00 і тривати-
ме до 18.00.

Тернополян та гостей міста 
запрошують долучитися до лі-
тературного відеомарафону й 
прочитати улюблену шевчен-
ківську поезію.

Літературний марафон від-
будеться у відділі міського 
абонементу і триватиме про-
тягом дня до закриття бібліо-
теки.

За ходом проведення лі-
тературного відеомарафону 
стежте у фейсбуці та на веб-
сайті Тернопільської ОУНБ.

Адреса: б-р Т. Шевчен-
ка, 15; тел.: (0352)52-03-74; 
www.library.te.ua.

«Здається, що вірші Шевченка написані лише вчора»

Спасенна благодатна сила Хреста

Стартує літературний 
відеомарафон «Мій Шевченко»

У театрі покажуть драматичну містерію «Тарас» про життєвий шлях Кобзаря, його страждання, мрії…
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Купити квартиру в новобудові на сьогод-
ні є хорошим методом вкладень, але не над-
то доступним. Особливо це відчувають моло-
ді сім’ї. Проте, самі забудівельники пропону-
ють варіанти, які дозволяють придбати жит-
ло на дуже вигідних умовах і в такому випад-
ку нове надбання стає необтяжливим для по-
купця.

Таким методом і способом отримання 
жаданих квадратних метрів в даний момент 
є розтермінування без відсотків.

Зараз досить часто самі забудовники 
відмовляються від співпраці з банками для 
кредитування своїх покупців. У результаті 
покупець і забудовник залишаються один на 
один при переговорах про розтермінування. 
Які ж переваги в такому випадку отримує покупець 
- з’ясовував Аналітичний центр будівельної компанії 
“Благо”.

Забудовники досить часто пропонують клієнтам 
безвідсоткове розтермінування на початкових ета-
пах будівництва. Пропонується такий варіант при-
дбання житла до моменту здачі об’єкта в експлуата-
цію або тільки на певний період часу. Чим ближчий 
термін здачі об’єкту, тим вища вартість житла.

В даному випадку потрібно розуміти, що вибира-
ючи житло заздалегідь, людина користується низ-
кою переваг. Ціна за квадратний метр під час будів-
ництва нижча та й вибирати є з чого. На суму, що за-
лишилась до повної сплати вам не нарахують відсо-
тки, а оплачена вартість житла не зміниться у проце-
сі будівництва.

Також великим плюсом є більш м'які вимоги до 
покупця. На відміну від банків, компанія не вимагає 
довідки про доходи та цілого пакету документів. Це 
суттєво полегшує процес укладання договору.

Крім того, під час оформлення розтермінуван-
ня можна обрати індивідуальний графік сплати роз-
строчки – щомісячно чи щоквартально. Забудовник 
зацікавлений у тому, щоб клієнту було зручно спла-
чувати узгоджені платежі. Це допомагає уникнути 
формування заборгованості.

Тож проста схема оформлення й вигідні умови 
розстрочки приваблюють усе більше молодих сімей.

У 2018 році в Івано-Франківську розтермінування 
надається на квартири у житлових комплексах "Ком-
форт Парк" та "Містечко Соборне" у мікрорайоні Па-
січна, у житловому масиві "Паркова Алея", на смарт-
квартири у сучасному "Районі Манхеттен".

У першу половину 
життя людина, 
здебільшого, готова 
віддати здоров’я 
заради грошей, а 
в другу, навпаки, 
готова віддати 
всі гроші заради 
здоров’я. Просто з 
досвідом, мудрістю, 
які приходить до 
людей з віком, 
усвідомлюємо, що 
без здоров’я нічого 
не миле. 

Ті категорії населення, яки-
ми опікується управління вико-
навчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування України в Тер-
нопільській області, усвідом-
люють важливість  власного 
здоров’я. Бо люди, що пройшли 
через серйозну хворобу або важ-
кі випробування, можуть зрозу-
міти, наскільки життя є цінне. І 
працівники, які потерпіли на ви-
робництві внаслідок нещасного 
випадку, хто набув інвалідності, 
хто проходить довготривале лі-
кування, знають про можливості 
реабілітації та оздоровлення, де-
сятки інших страхових виплат та 
допомог, які фінансує Фонд. 

«Перші спільні напрацюван-
ня прогресивного підходу до ре-
абілітації застрахованих осіб за 
принципом «гроші ходять за лю-

диною» вже стали реальністю, 
– розповів начальник управлін-
ня виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування Украї-
ни в Тернопільській області Фе-
дір Бортняк. –  Працівники Фон-
ду, закладів охорони здоров’я, 
МСЕК та інших структур, дотич-
них до нашої статутної діяль-
ності, допомагають громадянам 
оздоровитися в реабілітаційних 
відділеннях санаторіїв.

Взаємодія та співпраця. 
Цими поняттями ми послуго-
вуємося в спільній роботі з по-
терпілими на виробництві та 
застрахованими особами. Узго-
джені, планомірні кроки на-
зустріч конкретній людині з її 
конкретними проблемами – ви-
мога сьогоднішнього дня. Вимо-
га державної політики – дбай-
ливо ставитись до людей праці 
й особливо до тих, які зачинили-
ся у власному світі, що назвали 
обмеженими можливостями.

На 5 березня цього року в 
Тернопільській області укла-
дено 105 тристоронніх догово-
рів між застрахованою особою, 
органом Фонду та санаторно-
курортним закладом, на що 
Фондом виділено понад 1,5 
мільйона гривень. Уже є пер-
ші позитивні відгуки про таку 
реабілітацію: щодо якості об-
слуговування, надання проце-
дур, комфортності проживання 
у санаторно-курортному закла-
ді. Подобаються нашим підопіч-
ним санаторії «Карпати» (в яко-
му вже відновлює своє здоров’я 
41 житель області), «Збруч» (де 
оздоровлюються 16 осіб), «Кон-
валія» (де перебуває 13 застра-
хованих осіб)  та інші. Наші спе-
ціалісти  постійно тримають 
зв’язок із людьми, які проходять 
реабілітацію.

Нам необхідно проводити 
подібний моніторинг, аналізу-
вати можливості та якість реа-

білітації, адже разом робимо ве-
лику справу, виконуючи завдан-
ня щодо реалізації державної 
соціальної політики, переорієн-
товуємо Фонд на зручну інсти-
туцію для людини і запроваджу-
ємо адресність програм соціаль-
ного захисту наших громадян» 
- наголосив Федір Бортняк. 

Галина Ковальчук із села До-
вге Теребовлянського району у 
лютому після хвороби побува-
ла в ДП санаторій  «Збруч», що 
розташований у Городоцькому 
районі Хмельницької області. 
П’ять років Галина Степанівна 
живе з діагнозом цукровий діа-
бет. Цього року, коли лікувалася 
в районній  лікарні, дізналася від 
працівників Теребовлянського 
відділення управління виконав-
чої дирекції Фонду в Тернопіль-
ській області про можливість 
реабілітації. Працівники Фонду 
саме проводили інформаційно-
роз’яснювальну роботу в ме-
дичному закладі: розповідали 
про те, як після  одужання за-
страховані особи можуть отри-
мати послуги з відновлюваль-
ного лікування, зокрема, пу-
тівки, придбані за кошти Фон-
ду, безпосередньо зі стаціона-
ру лікувально-профілактичного 
закладу. Проконсультувалася 
жінка з лікарями, поїхала в са-
наторій «Збруч». Була приємно 
вражена і задоволена якістю ме-
дичних послуг, дбайливим став-
ленням персоналу санаторію.

Галина Степанівна зателе-
фонувала в управління вико-
навчої дирекції Фонду в області, 
аби розповісти, як вона віднов-
лювала своє здоров’я: «Поїхала 

в санаторій вперше. Зустрілася з 
людьми з Києва, Вінниці, інших 
міст, які вже п’ять і більше років 
проходять реабілітацію саме в 
«Збручі», бо після цього  почува-
ються набагато краще. Медпер-
сонал тут привітний, в їдаль-
ні п’ятиразове дієтичне харчу-
вання. Мала пісок у нирках, жар-
тувала, що будуватися почне-
мо, а після процедур, мінераль-
ної водички аналізи поліпши-
лись. Отож, вдячна, що  за допо-
могою коштів Фонду зміцнила 
своє здоров’я». 

Також від початку року за 
кошти Фонду десятеро осіб з ін-
валідністю внаслідок трудово-
го каліцтва оздоровились у са-
наторіях України. Структури ви-
конавчої дирекції Фонду в об-
ласті не лише фінансують пере-
бування осіб з інвалідністю та 
їх супровід (з початку року – на 
суму біля 150 тисяч гривень), а 
докладають усіх зусиль, щоб лю-
дина не стала калікою, оздоро-
вилась, змогла відновити свою 
працездатність. 

Прийде час,  що  голов-
ною  метою  буде збереження 
здоров’я  людей,  а  не  намаган-
ня лікувати  їх,  коли  вони  за-
хворіли. І для Фонду дієва про-
філактика виробничого травма-
тизму та захворюваності пра-
цездатних осіб вийде на іншу 
площину. Адже здоров’я насе-
лення – це неоціненний скарб 
держави, який стараннями ме-
диків за допомогою коштів 
Фонду соціального страхування 
України можна зміцнити і при-
множити.

Зоряна ЗАМКОВА.

Щоб здоров’я зміцнити і примножити

Програми розтермінування на квартири. 
Переваги для молодих сімей

Провадите незалежну 
професійну діяльність - 

подайте річну декларацію
У Тернопільській ОДПІ звертають увагу, що фізичні осо-

би, які провадять незалежну професійну діяльність, пода-
ють податкову декларацію за результатами звітного року 
до 2 травня 2018 року. Остаточний розрахунок податку на 
доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійсню-
ється платником самостійно, згідно з даними, зазначеними 
в такій декларації.

У декларації про майновий стан і доходи відобража-
ють суму отриманого доходу за звітний рік, суму сплаче-
ного протягом року податку, та визначають податкове 
зобов’язання з податку на доходи та військового збору.

Сума податку на доходи та військового збору, зазначена 
у податковій декларації за 2017 рік, сплачується особами, 
які провадять незалежну професійну діяльність, до 1 серп-
ня 2018 року.

Незалежна професійна діяльність визначена Податко-
вим кодексом, як участь фізичної особи у науковій, літера-
турній, артистичній, художній, освітній або викладацькій 
діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адво-
катів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керу-
ючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцін-
щиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігій-
ною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяль-
ністю за умови, що така особа не є працівником або фізич-
ною особою - підприємцем та використовує найману працю 
не більш як чотирьох фізичних осіб. Форма декларації про 
майновий стан і доходи затверджена наказом Мінфіном від 
06.06.2017 №556.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення 
декларації та її формою можна самостійно ознайомитись 
на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: 
http://sfs.gov.ua/. А відвідати тренінги й отримати прак-
тичну допомогу у заповнення декларацій - у Центрі об-
слуговування платників Тернопільської ОДПІ за адре-
сою: вул. Білецька,1. Телефон для довідок: 43-46-10.
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Всього навесні у Тернопільській 
області планують викликати 
в комісаріати 19 853 юнаків. 

З них до військ відправлять 
460 призовників. Служитимуть 
вони у  військових частинах ЗСУ, 
Нацгвардії, Державній службі 
транспорту, у прикордонних 
військах. 

Призовникам обіцяють і навіть гаран-
тують, що вони не будуть відправлені у 
зону бойових дій. На фронт поїдуть ті, хто 
погодиться на контрактну службу. 

– Черги у нас не стоять, – розповів 
міський комісар Микола Бойко. – Ми про-
водимо важку роботу, щоб долучити від-
повідний ресурс для строкової служби. Це 
хороша нагода навчитись добре захищати 
країну, не перебуваючи в зоні АТО. 

У військкоматі запевняють, що стан 
здоров’я призовників уважно перевіряти-
муть і не відправлятимуть до війська тих, 
хто має проблеми. Медичний огляд прово-
дять терапевт, хірург, невропатолог, пси-
хіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог.

Призовники повинні прибути у війсь-
ккомат через 10 днів від дати отримання 
повістки. Ті ж, хто підлягає призову і до 10 
березня повістки не отримають, повинні 
з’явитися самостійно. Поважними при-
чинами неприбуття вважають стихійне 
лихо, хвороба чи смерть близьких. 

За ухиляння від призову притяга-
ють до адміністративної відповідальнос-
ті. Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо удо-
сконалення оборонно-мобілізаційних пи-
тань» передбачає збільшення штрафів за 
відмову від отримання повістки чи неяв-
ку до комісаріату  – від 30-50 до 100-200 
неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян - у разі повторного вчинення пору-
шення впродовж року.

Призову не підлягають ті, які отри-
мали відстрочку. Підстав для цього може 
бути кілька: сімейні обставини – якщо є 

на утриманні непрацездатні батьки, не-
повнолітні брати, сестри, дитина до 3 ро-
ків, двоє чи більше неповнолітніх дітей, 
вагітна дружина. Дають відстрочку за ста-
ном здоров’я, а також для здобуття осві-
ти, продовження діяльності педагогічним 
і медичним працівникам у сільській міс-
цевості - за умови повного навантаження. 

Є категорія громадян, які звільняють-
ся від призову – ті, які за станом здоров’я 
визнані непридатними, у кого батьки або 
рідні, брат чи сестра, загинули чи стали не-
працездатними під час проходження служ-
би або зборів. А також - ті, що пройшли вій-
ськову службу в інших державах до того, як 
отримали громадянство України. Це стосу-
ється і юнаків, які після закінчення вишів 
отримали військове або офіцерське зван-
ня.  У мирний час від призову можуть бути 
звільнені й раніше засуджені. 

У військкоматі наголошують, що пра-
во на одержання відстрочки мають під-
тверджувати відповідні документи. Їх 
призовники зобов’язані подавати само-
стійно. 

При призові юнаки отримують грошо-
ву допомогу у розмірі 3,4 тисяч гривень. 
Вони перебувають на повному державно-
му утриманні, а також щомісяця для до-
даткових потреб отримуватимуть близь-
ко 250 гривень на власні потреби. За при-
зовниками зберігають робоче місце, пра-
во продовжити навчання.

– На даний час у Тернополі притягнули 
до відповідальності «ухилянтів» на суму 
25 тис. грн, – розповів т.в.о. військового 
комісара обласного військкомату Олек-
сандр Скумбрій. – Списки цих призовни-
ків ми подаємо у поліцію. 

Військові запевняють, що рейдів у ніч-
ний час за призовниками не здійснюють. 
Водночас списки «ухилянтів» передають 
у правоохоронні органи. Тож виявити по-
рушника можуть і патрульні під час руху 
водіїв і викликати представників коміса-
ріату для вручення повістки.

Хто має право вступати в 
шлюб?

Українське законодавство май-
же не ставить обмежень для тих, хто 
бажає поєднати своє життя у шлюбі. 
Фактично, кожна особа, яка досягла 
18 років і на момент подачі докумен-
тів офіційно не є одруженою, може 
створити сім’ю. А в окремих випад-
ках, якщо є відповідне рішення суду 
про надання права на шлюб, створи-
ти сім’ю можуть навіть 16-річні.

Хто проводить цю процедуру?
Одруження або, як правильніше 

казати з правової точки зору, дер-
жавна реєстрація шлюбу, здійсню-
ється органами державної реєстра-
ції актів цивільного стану (ДРАЦС).

Яка процедура подачі докумен-
тів?

Щоб провести державну реєстра-
цію шлюбу, потрібно звернутись 
будь-якого органу ДРАЦС. При цьо-
му, не має жодного значення, де за-
реєстровані закохані. Адже реєстра-
ція шлюбу проводиться за прин-
ципом екстериторіальності, тобто, 
документи можна подати до будь-
якого органу держреєстрації актів 
цивільного стану в будь-якому насе-
леному пункті.

Які документи потрібні?
Заява за встановленою формою.
Якщо ви раніше не були одруже-

ні, то достатньо мати з собою лише 
паспорти. У разі, коли один або оби-
два закоханих є громадянами іншої 
країни, крім «рідного» паспорта, не-
обхідно подати його переклад укра-
їнською, засвідчений належним чи-
ном, та документи, які підтверджу-
ють легальність перебування в 
Україні.

Якщо заявники або один із них 
раніше перебували в шлюбі, необ-
хідно також надати документи, які 
підтверджують припинення попе-
реднього шлюбу або визнання його 
недійсним. Це може бути свідоцтво 
про розірвання шлюбу; рішення 
суду про розірвання шлюбу чи про 
визнання шлюбу недійсним, яке на-
брало законної сили; свідоцтво про 
смерть одного з подружжя; висно-
вок відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану про анулю-
вання актового запису про шлюб 
тощо.

Іноземці також повинні надати 
документи, які підтверджують при-
пинення шлюбу в країні проживан-
ня або громадянства. Відповідно до 
діючих міжнародних норм, ці доку-
менти мають бути належним чином 
засвідчені. Це може бути консуль-

ська легалізація або апостиль. Жод-
ного посвідчення не вимагають до-
кументи країн, з якими Україна має 
міжнародну двосторонню угоду.

Які ще формальності мають 
бути дотриманими?

За загальним правилом, й нині 
діє застаріла радянська норма, за 
якою після подачі заяви про реє-
страцію шлюбу, майбутньому по-
дружжю надається місячний термін 
для того, аби подумати над своїм ба-
жанням стати єдиною сім’єю. Єди-
ною можливістю уникнути нікому 
непотрібного очікування може бути 
рішення керівника ДРАЦС скороти-
ти цей строк за умови наявності до-
кументів, які дають право на тер-
мінове одруження: вагітність, на-
явність спільних дітей або хворо-
ба, яка становить загрозу для жит-
тя. Через це можуть виникати фак-
ти корупції, коли майбутнє подруж-
жя змушене купувати відповідні до-
відки в медичних закладах.

Ми вирішили спростити жит-
тя українців та запустили пілотний 
проект «Шлюб за добу». Проект пе-
редбачає відхід від старих бюрокра-
тичних радянських норм. Тож нині, 
за ініціативи Міністерства юстиції, 
усі бажаючі можуть одружитися на-
віть у той же день, коли були подані 
документи.

З моменту запуску у рамках пі-
лотного проекту станом на 26 лис-
топада 2017 року проведено 21858 
реєстрацій шлюбів. Проект реалізу-
ється у 58 населених пунктах, у тому 
числі - в двох виконкомах сільських 
рад.

Як скористатися цією послу-
гою?

Щоб зареєструвати шлюб за про-
щеною процедурою у рамках проек-
ту Міністерства юстиції «Шлюб за 
добу!» необхідно звернутися до од-
ного з акредитованих центрів у ва-
шому місті.

Після цього закоханим зали-
шиться зробити декілька простих 
кроків. Перший: обрати організато-
ра. Другий: обрати бажану дату та 
час. Третій: пред’явити паспорти і за 
необхідності інші документи. Чет-
вертий: підписати відповідний до-
говір. І п’ятий крок - з’явитися в об-
раний час та місце й одружитись.

Де можна скористатися по-
слугою «Шлюб за добу»?

Одружитися за добу можна за 
адресами, зазначеними на сайті 
Мін’юсту - minjust.gov.ua 

Кохайтеся, а про папери подбає 
Мін’юст!

Міністр юстиції Павло Петренко ви-
ступив з ініціативою збільшити міні-
мальну суму виплат аліментів з 900 до 
2000 гривень, повідомляє «Українська 
правда». За словами міністра, законо-
давство передбачає, що батько без ро-
боти або з мінімальною зарплатою по-
винен платити близько 900 гривень алі-

ментів на дитину. Однак, вважає він, цьо-
го занадто мало. «У нас є ініціатива, щоб 
цю суму підвищити хоча б до двох тисяч 
гривень, і для цього є всі обґрунтовані 
видатки», - сказав Петренко. І зазначив: 
якщо буде підтримка нардепів, відповід-
ний законопроект може бути внесений 
до парламенту вже в березні.

Мінімальні аліменти можуть подвоїти - 
з 900 до 2000 гривень 

Весняний призов 
на Тернопільщині: скільки
 і кого покличуть до армії

В Україні стартує весняний призов до армії. 
Ставати на облік у військкоматі мають юнаки 

у 18 років, але на строкову службу призиватимуть 
від 20 до 27 років. 

Кохайтеся, а про папери 
подбає Мін’юст

«Ми з моїм коханим вже май-
же чотири роки живемо разом, у 
нас підростає чудова донечка Софій-
ка, але офіційно ще не одружені. Під 
час пологів скористалися послугою 
з отримання документів малюка в 
лікарні. Це було дуже зручно. Тепер 
хочемо одружитися за скороченою 
процедурою. Скажіть, що нам для 
цього потрібно і де це можна зроби-
ти?».

Світлана Тереля.
На запитання відповідає 
Міністр юстиції України 
Павло ПЕТРЕНКО.



№9 (244) / 7 березня-13 березня 2018 р. Культура8 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Студентське життя цікаве, 
насичене незабутніми подіями, 
це - найкращі роки… У цьому я 
переконалася, коли вступила на 
юридичний факультет Терно-
пільського національного еко-
номічного університету. Участь 
у міжнародній студентській 
конференції у Польщі, поїздка 
до Києва у Верховну раду Укра-
їни, Конституційний суд Украї-
ни, форум у Грузії – це лише ма-
ленька частинка активного сту-
дентського життя ТНЕУ, яке за-
безпечує декан факультету Сер-
гій Володимирович Банах разом 
із професорсько-викладацьким 
складом. 

Про Грузію я багато читала, 
бачила фільми. Проте особли-
во мене захоплювали роботи за-
служеного художника України 
Євгена Удіна, створені  під час 
поїздки у сонячну країну на за-
прошення Спілки художників 
Грузії. Видатний митець є авто-
ром графічної серії «З грузин-
ського альбому». Мріяла поба-
чити ті мальовничі краєвиди, 
які так майстерно зобразив на 
своїх полотнах  Євген Удін.

І ось не так давно у Грузії від-

бувся міжнародний мо-
лодіжний форум «Євро-
пейський досвід розви-
тку молоді». Я разом із 
двома іншими студен-
тами юридичного фа-
культету ТНЕУ - Назаром 
Гданським та Діаною 
Гаврисок, керівником 
тернопільської делегації 
Олегом Чорнобаєм ста-
ли єдиними учасниками, 
які представляли Украї-
ну, рідний виш на престижному 
заході. Співорганізатором фору-

му був начальник департамен-
ту спорту і молоді Аджарії Лаша 
Чавлешвіллі.

  У рамках форуму представ-
никами із 9 країн були розгляну-
ті різні освітні молодіжні програ-
ми, реалізація яких сприятиме 
розвитку міжкультурних відно-
син. Учасники також обговорю-
вали молодіжні проблеми у сво-
їх країнах та шляхи їх вирішен-
ня. Студенти могли представити 
і власні проекти щодо розвитку 
молодіжних ініціатив. Презен-
туючи на форумі рідний універ-
ситет, зокрема, юридичний фа-
культет, тернопільські студенти 
довели, що співпраця на міжна-
родному рівні надзвичайно важ-
лива для їхнього вишу.

Що ж дала мені поїздка у 
Грузію? Найперше, це була чу-
дова можливість  удосконалити 
професійні знання. Плюс - хоро-
ша мовна практика, адже спіл-
кування на форумі велося  лише 
англійською мовою. Час, про-
ведений у культурному серед-
овищі іншої країни, дав безцін-

ний досвід спілкування із зару-
біжними студентами, можли-
вість познайомитися з цікавими 
людьми, дізнатися більше про 
Грузію, її звичаї і традиції.

Приємні спогади залишили-
ся від святкового вечора, який 
господарі організували для 
учасників міжнародної зустрі-
чі. Ми пересвідчилися,  що Авто-
номна республіка Аджарія  має 
багаті культурні традиції. Осо-
бливо зачарував національний 
фольклор!

Зустріч завершилася тепли-
ми словами вдячності та наді-
єю на плідну співпрацю у розбу-
дові наукових, освітніх, культур-
них зв’язків між вишами  Украї-
ни та Грузії. 

Галина РІЗНИК, 
студентка 1 курсу юри-

дичного факультету 
Тернопільського наці-

онального економічного 
університету.

Студенти ТНЕУ 
представляли Україну 

на Міжнародному 
молодіжному форумі в Грузії

«У мене таке відчуття, 
що я народився з пензликом у руках»

Відомий тернопільський 
художник Юрій Чумак 
розповів дітям про 

мистецтво малювання
Зустріч із живописцем відбулася в  

Тернопільській дитячій бібліотеці  №3.  
Спілкування з відомими людьми влашто-
вують тут щомісяця. 

Мистецтво пробуджує бажання змі-
нювати світ за законами краси й гармонії, 
розповіла завідуюча бібліотекою Тамара 
Качалуба. Діти ж із захопленням слухали 
розповідь художника. 

Юрій Чумак  народився на Слобожан-
щині. Ще в шкільні роки відчув нестрим-
ний потяг до малювання, яке стало сен-
сом його життя. Багато експериментує. 
Так, розповів він, народжується власний 

стиль.
- У мене таке відчуття, що я наро-

дився з пензликом у руках, бажання тво-
рити було ще з раннього дитинства,- з іс-
крою в очах зауважив художник.

Він береться за вирішення великих і 
складних тем. У його роботах присутній 
дух пошуку та змін. Усі картини художни-
ка - яскраві та живі. На його полотнах по-
стали славні козаки, жанрові сцени з на-
шими предковічними звичаями. 

   Світ, який зображає художник, дав-
ній, йому сотні й тисячі років. Для того, 
щоб побачити на таку відстань, потрібно 
мати багату і рідкісну уяву.

- Художник повинен бути начитаним, 
- розповів Юрій Чумак. - Теперішній час 
може зобразити і намалювати будь-хто, 
хто вміє це робити, а ось зобразити мину-
ле у всіх подробицях і так, що аж подих пе-
рехоплює, можуть одиниці.

Багато полотен художника присвячені 
природі. Полюбляє малювати іриси – це, 
розповів, його улюблені квіти, у нього є 
цілий альбом з ними.

Пан Юрій шукає натхнення у сквери-
ках Тернополя, у природі Тернопілля та 
різних міст і сіл України. Його картини із 
зображеннями українських річок - Дні-
пра, тернопільського Серету, нашого пар-
ку Топільче захоплюють і хочеться диви-
тись на них ще і ще.

Художник приніс із собою альбом сво-
їх картин. Він наголосив, що мистецтво, 
на жаль, не в пошані в нашій державі, су-
часний митець виживає  в ній, як може. 
Між тим, його роботи  користуються по-
питом в Європі та США. Побачити їх мож-
на в краєзнавчому та художньому музеях 
Тернополя.

Юні слухачі запитували про картини, 
а пан Юрій залюбки відповідав на запи-
тання.  Працівники бібліотеки ознайоми-
ли митця і з творчістю дітей. Одна з уні-
кальних цікавинок - артбуки.  Це книж-
ки, оформлені як справжні витвори мис-
тецтва. Створюючи такі альбоми, діти ра-
зом з бібліотекарями комбінують різні 
матеріали і техніки рукоділля, вихлюпу-
ють фантазію у вигляді хитромудрих об-
разів і несподіваних рішень, експеримен-
тують, малюють, пишуть вірші, казки. 

Наприкінці зустрічі художник запро-
сив усіх в бібліотеку №4 на свою виставку 
із символічною назвою «Мати Україна». 
За словами пана Юрія, у неї він вклав усе, 
що було краще в його творчості. 

Юлія ТИЩЕНКО 
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Московія масово спроваджує  
до Криму своїх «граждан»

Соціальна напруга у Криму між при-
їжджими московитами і місцевим насе-
ленням зростає, бо для росіян - все най-
краще: пільги, робота, дитсадки. За чо-
тири роки до Криму переїхало 100 тисяч 
людей з РФ, кажуть російські статисти. 
Насправді ж росіян в Криму значно біль-
ше. Їх, за різними даними, від 160 до 270 
тисяч. Як інформує телеканал «24», анек-
сія сприяла масовим переїздам до Криму. 
Чимало росіян вирішили оселитися там, 
бо вважають його своїм. Багато хто змі-
нив північні краєвиди на кримські. Скла-
дається враження, що половина Сибіру 
вирішили переїхати, зазначають експер-
ти. Кримчан замінюють на росіян най-
перше в судах, прокуратурі, віддають їм 
найвищі посади в органах, бо ті, хто ухва-
лює рішення, мають бути керовані. Також 
до Криму переводять багато військових 
пенсіонерів із північних регіонів РФ. Іс-
нує й програма для заохочення до пере-
їзду вчителів і медиків. За таке заміщен-
ня населення, за міжнародними нормами, 
загрожує кримінальна відповідальність. 
Факти правопорушень збирають і укра-
їнські правоохоронці та правозахисники, 
і прокурори міжнародного суду.
ЄС вводить санкції проти Польщі

Депутати Європарламенту підтри-
мали резолюцію, яка запускає проце-
дуру санкції ЄС проти Польщі, повідо-
мляє «Громадське ТВ». У Брюсселі вва-
жають, що Польща в останні роки ухва-
лила низку законів, які серйозно загрожу-
ють незалежності трьох гілок влади, що 
також може вплинути і на політику ЄС. 
Може йтися про санкції аж до позбавлен-
ня Варшави голосу у Раді Євросоюзу. Як 
відомо, 8 грудня в польському Сеймі про-
голосували за закон про Верховний суд, 
який запропонував президент РП Анджей 
Дуда. В ЄС вважають, що судова реформа 
підриває верховенство права в Польщі, 
оскільки призначення суддів може впли-
вати на неупередженість судів.

 У Німеччині дизельні авто 
виходять «в тираж»

У містах Німеччини почали впро-
ваджувати заборону на проїзд дизель-
них авто. Суд дозволив німецьким містам 
на власний розсуд забороняти проїзд ав-
томобілям з дизельними двигунами, пише 
«DW». У містах-мільйонниках це сприйняли 
з ентузіазмом. Наприклад, влада Гамбур-
га заявила, що заборона проїзду дизельних 
автомобілів двома особливо завантажени-
ми дорогами почне діяти з квітня. Берлін 
також підтримав таку ініціативу - заборону 
на дизельні авто запровадять з 2019 року. 
У Штутгарті хочуть заборонити викорис-
тання старих дизельних авто наприкінці 
2018-го. Уряд Меркель не підтримує цю іні-
ціативу, бо остерігається, що заборона роз-
лютить мільйони водіїв і призведе до пору-
шень руху транспорту в містах.

Трамп: санкції проти Росії 
продовжено на рік

Президент США Дональд Трамп про-
довжив на рік санкції проти Росії через 
її агресію в Україні. Про це йдеться на 
сайті Білого Дому, пише «Українська прав-
да». «Відповідно до розділу 202(d) Націо-
нального закону про надзвичайні ситуа-
ції, я продовжую на 1 рік національну над-
звичайну ситуацію, проголошену у нака-
зі 13660», - йдеться у повідомленні. У до-
кументі зазначається, що «дії РФ в Украї-
ні включно з анексією Криму та агресією 
на Донбасі «продовжують підривати де-
мократичні процеси та інститути в Укра-
їні; загрожувати її миру, безпеці, стабіль-
ності, суверенітету та територіальній ці-
лісності; і сприятимуть незаконному при-
власненню активів держави». 

В африканській країні  
білі фермери можуть  

втратити свої землі
У Південно-Африканській Республі-

ці парламент проголосував за експро-
пріацію земель у білих фермерів без 
надання компенсації. Про це пише «The 
Independent». Президент країни Сиріл Ра-
мафоза також підтримує законопроект. 
«Ми не хочемо помсти. Але час взаємоза-
ліків настав, йдеться про справедливість і 
про нашу гідність», - сказав Джуліус Мале-
ма, лідер партії EFF. Конституційний комі-
тет готує висновок щодо експропріації зе-
мель. Апартеїд у ПАР скасували 24 роки 
тому, проте досі в країні питання земле-
володіння має напружений характер. Біле 
населення має близько 73 відсотків при-
датних для сільського господарства зе-
мель, а в 1994 році цей показник був на 12 
відсотків більший. Передати землі хочуть 
чорношкірому населенню. Критики ре-
форми нагадують: раніше передача фер-
мерської землі у руки чорношкірих при-
звела до занепаду аграрних господарств.
У Казахстані міністрам заборонили 

спілкуватися російською

У Казахстані набула чинності за-
борона розмовляти російською мо-
вою на засіданнях кабміну, повідомляє 
«Reuters». Сам президент Казахстану Нур-
султан Назарбаєв вільно володіє обома мо-
вами. У країні є багато казахів, зокрема чи-
мало високопосадовців, які не володіють 
казахською мовою досить добре, тому вва-
жають, що ліпше розмовляти російською.

Українські «біженці» сплатили  
до польського бюджету 

мільярди податків 
Іноземці рятують польський ринок 

праці та стають дедалі сильнішою опо-
рою для державних фінансів. Про це по-
відомляє видання «Money.pl». За оцінками 
польських експертів, торік іноземні праців-
ники сплатили до держбюджету від 3 до 6 
мільярдів злотих (24-48 млрд. грн.) у вигля-
ді різних зборів. Це - приблизні дані, оскіль-
ки офіційно ситуацію в Польщі державні ін-
ституції не аналізують. Число іноземних 
платників торік сягнуло 440 тисяч. Їх може 
бути більше, оскільки в Польщі працює май-
же мільйон робітників із-за кордону. ЗМІ на-
гадують: серед іноземців найбільше україн-
ців. Раніше польські урядовці неодноразово 
заявляли, що Польща прийняла від одного 
до двох мільйонів «українських біженців». 
Цим аргументом польська влада обґрунто-
вувала свою відмову приймати сірійських 
біженців за квотами ЄС. 

99-річний плавець побив 
світовий рекорд

Австралієць Джордж Коронес побив 
світовий рекорд у плаванні на 50 метрів 
вільним стилем у своїй віковій категорії 
на Іграх Співдружності. Про це йдеться на 
сторінці австралійської команди плавців у 
Facebook. Коронес виступає серед спортс-
менів у віці від 100 до 104 років. Йому вда-
лося подолати дистанцію за 56,12 секунди. 
Ігри Співдружності, участь у яких беруть 
атлети з Великої Британії і більшості її ко-
лишніх колоній, проходять кожні чотири 
роки. За кількістю учас-
ників і дисциплін, зма-
гання поступаються тіль-
ки Літній Олімпіаді.

Крим і Донбас - єдині закриті  
від міжнародних місій території

Тимчасово окуповані Росією Крим і 
Донбас - єдині території в світі, куди не 
можуть потрапити представники між-
народних гуманітарних місій. Про це 
заявила перший заступник Голови Вер-
ховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє 
«Укрінформ». За її словами, на окупова-
ні Росією території не можуть потрапи-
ти представники Міжнародного Черво-
ного Хреста, місії Ради Європи та ООН. «А 
потім виходить замкнуте коло, коли Ген-
сек Ради Європи у своїх щорічних допо-
відях про права людини не згадує Крим і 
Донбас - єдиний гарячий конфлікт на єв-
ропейському континенті», - наголосила 
Геращенко й додала, що у подібні звіти 
включається інформація винятково від 
власних представників місій.

Гонтарєва завдала збитків 
економіці майже на трильйон 

Національне антикорупційне бюро, 
Нацполіція і Генпрокуратура повинні 
ініціювати розслідування щодо розкра-
дання державних грошей. Бо всі знають, 
що з країни за допомогою Гонтарєвої були 
виведені величезні кошти, але наразі ніхто 
цього не розслідує й не доводить. Про це 
на телеканалі ZIK сказав нардеп Сергій Та-
рута. І заявив, що в нього є можливість до-
вести, що Гонтарєва завдала прямих і не-
прямих збитків українській економіці на 
суму близько трильйона гривень. 

Уряд зняв мораторій  
на перевірку аптек 

У цьому році Держлікслужба впер-
ше за три роки перевірятиме діяль-
ність аптек і ліки, які вони реалізують, 
повідомила прес-служба МОЗ. Поста-
нова Кабміну уже вступила в дію. Вона 
дає можливість розпочати систематич-
ні та планові перевірки аптечних закла-
дів. «Понад три роки аптечні заклади та 
лікарські засоби, які вони реалізували, 
були поза профільним контролем. Недо-
бросовісні учасники ринку мали підста-
ви цим реально зловживати. І йдеться не 
лише про якість чи фальсифікат ліків, але 
й про відсутній контроль за цінами на ме-
дикаменти. Уряд, розуміючи ці проблеми, 
зняв мораторій на перевірки аптек», - за-
значив заступник міністра Роман Ілик.

Які продукти подорожчають 
найбільше?

В Україні очікується подорожчання 
сала і молочної продукції. «Виробни-
ки уже підвищують гуртові ціни. Най-
ближчим часом на 1-2 гривні за кілограм 
подорожчають овочі - через витрати на 
зберігання і транспортування», - каже 
аналітик Української аграрної конфеде-
рації Неля Онищенко, пише «Сьогодні». 
А за словами директора асоціації поста-
чальників торговельних мереж Олек-
сія Дорошенка, ціни зростатимуть про-
тягом всього року. Найбільше подорож-
чає м’ясо та овочі. М’ясо і сало продава-
тимуть по 115-125 гривень за кілограм. 
На гривню подорожчає мука. Президент 
Українського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко зауважує: в березні-
квітні на 5-6 гривень за кілограм подо-
рожчає курятина. Літр молока стане до-
рожчим на  гривню. 

Україна у топ-3 головних 
боржників МВФ

Історія відносин України і Міжна-
родного валютного фонду почалася з 
1992 року. Як свідчать дані Фонду, за 26 
років Україна увійшла в число найбіль-
ших боржників МВФ, посівши друге міс-
це після Греції. За час незалежності наша 
країна отримала від МВФ дев’ять тран-
шів. Станом на 31 січня 2018 року сума не-
погашених боргів склала понад 8,5 млрд. 
SDR (грошової одиниці МВФ). У нацвалю-
ті ця сума складає майже 322 мільярди 
гривень, в доларах - $11,93 мільярди. Гре-
ція винна МВФ $12,8 мільярдів. На тре-
тьому місці у топ-3 боржників - Португа-
лія з боргом у $5,4 мільярди. Утім, Украї-
на винна не тільки МВФ - держборг краї-
ни перевищив 2 трильйони гривень.

На окупованих територіях - 
екологічна катастрофа:  

у воді солі та радіація 
На Донбасі, через затоплення бо-

йовиками шахт, прісна вода стала не-
придатною для споживання, передає 
«Громадське ТВ». І бойові дії на окупо-
ваних територіях заважають вирішити ці 
проблеми. В регіоні підвищується рівень 
ґрунтових вод, що призводить до підви-
щення кількості солі, мінералів і радіації 
у воді. Найгірша ситуація з водою в коло-
дязях. У 88 відсотках відібраних проб пе-
ревищені санітарно-хімічні вимоги. «Це 
жах. Узагалі незрозуміло, як люди можуть 
пити таку воду. Вона не придатна навіть 
для поливу рослин», - каже Наталя Мака-
рова, керівник лабораторії іонного обмі-
ну та адсорбції Національного універси-
тету «Київський політехнічний інститут».

Чимало співвітчизників  
ніколи не були за кордоном
Найчастіше українці виїжджають 

за кордон з туристичною метою. Най-
більше побували за кордоном жителі за-
хідного регіону. На роботу за кордон час-
тіше виїжджали чоловіки, ніж жінки, 
українці у віці 30-39 років, жителі сіль-
ської місцевості та Західної України. Дві 
третини українців - 65 відсотків - ніколи 
в житті не виїжджали за кордон, свідчать 
дані опитування «Research & Branding 
Group». У деяких регіонах майже 80 відсо-
тків жителів ніколи не їздили за кордон.

Чоловіки у дефіциті,  
життя - у самотності

На кожну 1000 жінок в Україні в се-
редньому припадає 861 чоловік. Це 
співвідношення змінюється залежно 
від віку. Якщо серед новонароджених пе-
реважають діти чоловічої статі (51,3 від-
сотки), то, починаючи з віку 39 років, пе-
реважають жінки, повідомляє телеканал 
«24». Незалежно від статі, в Україні налі-
чується 740 тисяч самотніх літніх людей. 
Це - статистика за 2016 рік. Але річ не 
лише у старості. Свою роль відіграє ви-
мушена трудова міграція. Крім того, чи-
мало українців віддають перевагу паруб-
куванню. Хоча шлюбна обручка теж не 
завжди рятує від самотності - 75 відсо-
тків сімейних пар подають на розлучен-
ня протягом перших п’яти років спільно-
го життя. Тим часом соціологи прогнозу-
ють: у 2020 році число холостяків у світі 
сягне 331 мільйона. Вже сьогодні у США 
лише 51 відсоток населення вступили в 
шлюб. Решта живе самотньо. В ЄС най-
більш «одинокі» країни - Німеччина, Да-
нія, Швеція і Норвегія.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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*     *     *
Ми будем пам’ятати
Ти віддав своє серце
За свою батьківщину.
Ти віддав свою душу
За велику родину.
Ти поліг у двобої,
Не вернувшись до хати,
Де чекає тебе 
Твоя мамочка-мати.

ПРИСПІВ:
Ми будем пам’ятати
Тебе, рідний солдате.
Ти віддав за Вкраїну
Своє власне життя.
Ми будем пам’ятати
Тебе, славний солдате,
Ти не підеш ніколи
 Від нас в забуття.

Як нам важко змиритись,
Що тебе вже немає.
Тільки птах, білий птах,
До вікна прилітає. 
Ніби хоче сказати
Голубці-матусі:
«Я до вас соловейком 
Колись повернуся…»

ПРИСПІВ.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка 

Заліщицького району.

*     *     *
Цей світ весь зітканий з любові,
Із доброти, лукавства і розлуки.
Всю доброту шукає жінка в слові,
До щастя простягає руки.
Так хочеться жар-птицю 

упіймати,
Сміятись й плакати 

від радості завжди,
Цвіт папороті в лісі відшукати,
Чекати у житті не осені – весни. 
А жінка хоче ще п’янкий 

нектар допити,
Шукати цвіт кохання на межі,
Із доброти гніздечко звити,
Купатися в солодкім нектарі. 
Жіноче щастя – 

в крапельках любові,
У пісні, у цілунках ночі,
Жіноче щастя у твоєму слові,
Яке, як птаха, крилами тріпоче. 

Леонія БІЛА.

Запах хліба
Благословенний запах хліба – 
Найкращі пахощі з усіх.
В собі несуть натхнення й силу,
Щоденно наповняють дім.
У ароматі запашному
Є незбагненна дивина.
Посіяної кожної зернини
Торкалась Божая рука.

Людмила КОЛЯДЕНКО.

Негода розгулялася 
не на жарт. Вітер 
із неймовірною 

силою підбирав усе на 
своєму шляху. Не щадив 
ані дерев, які виривав 
з корінням, ані дахів 
людських будинків, 
шифер з яких із 
тріскотом падав додолу.

Вже наступного дня, коли 
вітер стих і про вчорашню не-
году нагадували хіба що ви-
корчувані дерева (бо дбайли-
ві господарі ще з досвітку взя-
лися чинити дахи і наводити 
лад на подвір’ях), яскраво сві-
тило сонечко, яке наче вселя-
ло в людей оптимізм та віру в 
те, що все буде добре.

Невесело було лишень Ма-
рії. По-перше, їй нікому було 
полагодити дах, замінивши 
на ньому п’ять чи шість лис-
тів шиферу. Та й, що говорити, 
і ні за що. Останні гроші вона 
віддала цього тижня за євро-
вікна, які, Богу дякувати, ще 
не встановлені, а то й ті могли 
постраждати. Бо із шести ста-
реньких дерев’яних вікон під 
час негоди вціліло лише два.

Пару хвилин позойкуючи, 

Марія взялася за роботу. Зна-
йшла у коморі залишки кле-
йонки, декілька штапиків. 
Взяла до рук молоток та цвяхи 
і стала забивати віконні рами, 
крізь які вчора вітер розгулю-
вав по кімнатах її невеличкої 
хатини. Сяк-так «підлатавши» 
вікна,  Марія усміхнулася. Все-
таки добре, що євровікна їй ще 
не встановили. Мабуть, чека-
ти їм у сінях, спертими на сті-
ну, до погожих днів. А от що із 
дахом їй робити, уявлення не 
мала.

Син із невісткою ще не ско-
ро приїдуть. У них відпустка 
лишень за декілька місяців, 
а живуть далеченько. Та й не 
розповідатиме їм Марія про 
це. Навіщо засмучувати. У них 
своїх щоденних клопотів ви-
стачає.

– Дай, Боже, щастя, – при-
вітався до Марії сусід Степан. 
– Не переймайся ти так. Зараз 
усе полагодимо. От тільки за-
вершимо перекривати дах у 
баби Ніни.

– Та в мене і нічим перекри-
вати його. Грошей на шифер 

зовсім не маю, а до авансу ще 
тиждень чекати, – понуривши 
голову, пробурмотіла Марія.

– Тоді щось придумаємо, 
– якось обнадійливо, підмор-
гнувши, продовжив розмову 
Степан.

Вже за півгодини Степан 
стояв на порозі із необхідни-
ми інструментами та матеріа-
лами. В поміч він покликав ще 
двох сусідів, які вже справили-
ся з наслідками стихії у влас-
них помешканнях.

Марія усміхнулася. Вона 
наготувала чимало всілякої 
смакоти, поки сусіди чинили 
дах. Скоро впоравшись і смач-
но пообідавши, вони подя-
кували і пішли по домівках. 
Лише Степан затримався.

– Не знаю, як маю від-
дячити. Так добре жити по-
сусідству із такими доброзич-
ливими людьми, – щиро і без 
перебільшення завела мову 
Марія.

– Маріє, я от подумав, – по-
вільно заговорив Степан, на-
ливши у склянку води, яку в 
ту ж мить спорожнив. – Ми 

знаємо один одного багато ро-
ків. Ти – вдова, я – вдівець. Хоч 
ми ще не старі, але кому ми по-
трібні. Діти далеко і твої, і мої. 
Тяжко самотою жити в світі. А 
разом воно якось і веселіше. 
Є з ким поговорити, поради-
тись. То як, ти згодна?

Марія не сподівалася почу-
ти такі слова. Хоч знає, що Сте-
пан – добрий чоловік і руки 
має золоті – все вміє зробити. 
Ніколи не думала, що її знову 
покличуть заміж, ще й так не-
звично. Вона була не проти. Су-
сід давно симпатизував їй, та 
й вона йому, виявляється, не 
є байдужою. Жінка його году-
ватиме смачними стравами, бо 
хіба він сам для себе щось го-
тує? А Степан наведе лад на 
її обійсті, яке давно потребує 
вправних чоловічих рук, та й 
вікна вставить до приїзду ді-
тей. Марія думає, що вони не 
заперечуватимуть цим стосун-
кам. Марія та Степан замолоду 
чимало пережили, тож, напев-
но, як ніхто, заслуговують на 
щастя, навіть у полудні віку.
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

- Куди зникає Любов? - запитало ма-
леньке Щастя у свого батька.

- Вона вмирає, - відповів батько. - Люди, 
синку, не бережуть те, що мають. Просто не 
вміють любити!

Маленьке Щастя задумалося... "Ось ви-
росту великим і стану допомагати людям!" 
- вирішило. Минали роки. Щастя підросло 
і стало великим. Воно пам'ятало про свою 
обіцянку і з усіх сил намагався допомага-
ти людям, але ті  його не чули. І поступо-
во Щастя з великого почало перетворюва-
тися на маленьке і чахле. Дуже воно зляка-
лося, як би зовсім не зникнути, і відправи-
лося в далеку дорогу, щоб знайти ліки від 
своєї недуги.

Щастя мандрувало, здебільшого не зу-
стрічаючи нікого на своєму шляху.  Якось 
стало йому зовсім погано. І зупинилося 
воно відпочити. Вибрало розлоге дерево, 

прилягло. Тільки задрімало, як почуло кро-
ки. Відкрило очі і бачить: іде старезна баба, 
вся в лахмітті, боса і з палицею. Кинулося 
Щастя до неї:

- Сідайте. Ви, напевно, втомилися. Вам 
потрібно відпочити і підкріпитися.

У старої підкосилися ноги, і вона бук-
вально звалилася в траву. Трохи відпочив-
ши, мандрівниця розповіла Щастю свою іс-
торію:

- Прикро, коли тебе вважають такий 
старою, але ж насправді я дуже молода, і 
звуть мене Любов!

- Так це ви Любов?! - Щастя було враже-
не. - Але мені говорили, що Любов - це най-
прекрасніше, що є на світі!

Любов уважно поглянула на нього і за-
питала:

- А тебе як звуть?
- Щастя.
- Ось як? Мені теж говорили, що Щас-

тя має бути прекрасним. - І з цими слова-
ми вона дістала зі свого лахміття дзеркало.

Щастя, поглянувши на своє відображен-
ня, голосно заплакало. Любов підсіла до 
нього і ніжно обійняла рукою.

- Нічого, - сказала Любов, - Якщо ми бу-
демо разом і станемо піклуватися один 
про одного, то швидко станемо молодими 
і прекрасними.

І ось під тим крислатим деревом Любов 
і Щастя поклялися ніколи не розлучати-
ся. Відтоді, якщо з чийогось життя іде Лю-
бов, разом з нею йде і Щастя, порізно їх не 
буває. А люди досі зрозуміти цього не мо-
жуть...

Сокровенне

Життєві сюжети

Притча

Оксана не знала, до 
кого йти зі своєю 
бідою. Не тому, що 

була одна-однісінька 
в усьому світі. Через 
натуру свою недобру. А 
казав же колись брат, 
аби приструнила дурний 
норов, бо хтозна, як 
життя поверне. От і 
повернуло…

Оксані дістався не чоло-
вік, а золото. Мирослав і зарп-
лату гідну додому приносив, і 
в господарці толк знав, і ніко-
ли голосу на дружину не під-
вищив.  Оксана хвалилася, мов-
ляв, ось яка вона господиня. 
Все до ладу доведено. Правда, 
сама до роботи прикладалася 
мало. Слідкувала за собою. І пе-
реймалася, як живуть та що ма-
ють сусіди, рідня, колеги на ро-
боті. Й заздрила… А коли чужі 
статки чи успіхи вже зовсім не 
давали спокою - капостила… 

Молодшого брата не до-
люблювала з колиски. Сюсю-
кають над ним, носяться, і її, 
Оксану, змушують дивитися 
за малим. Так і росли. Ігор тяг-
нувся до старшої сестри, а вона 
його відштовхувала. 

Зі швагром Мирославом в 
Ігоря відразу склалися гарні 
стосунки. А з сестрою  так і за-
лишився холодильник.

Зате, коли Ігор зібрався 
одружуватися, Оксана не могла 
не кинути своїх п’яти копійок. 

- Що, на добро поласився? 
Ну-ну, - зі злістю і заздрістю 
шипіла сестра. - Багаті й гарні 
жінки сім’ї не тримаються. По-
каже хвоста твоя краля. Згада-
єш мої слова… 

На щастя, сестрині «перед-
бачення» не збулися. Ігор з 
Оленою живуть в мирі та зла-
годі. Двох доньок виховують. І 
майже не родичаються з Окса-
ною. 

- Як ти її терпиш? - не раз за-
питував Ігор у Мирослава. - На-
віть не знаю, в кого Оксана вда-
лася. Наші батьки добрі, нікому 
не заздрять, не скандалять. 

- Син мене в сім’ї тримає, 
- зітхнув Мирослав. - Якби не 
Славко, давно все залишив би. 

…Діагноз чоловіка налякав 
Оксану. 

- А, може, обійдеться без 
операції? - перепитала в ліка-
ря.

- З онкологією не жарту-
ють. Тим паче, у випадку з ва-
шим чоловіком. 

- Але ж це так дорого…
Лікар розвів руками.
Оксана прикинула: дове-

деться віддати майже всі гро-
ші, які відклали. Завела про це 
розмову з сином.

- Мамо, і не думай відмов-
лятися від операції. Тато й так 
тебе все життя терпів. От, і до-
терпівся. Ти всіх дістала.

- Що ти таке кажеш?! Як мо-
жеш?..

- Донині вчителям сором-
но в очі дивитися. Забула, як в 
школі з усіма перескандалила? 
Навіть в інституті «відмітила-
ся». Я й без твоєї «допомоги» 
добре вчився. А тепер не можу 
своєї дівчини додому привес-
ти, бо ти відразу ганж будеш 
шукати. 

- У тебе є дівчина?
- Так. Але хай це тебе не хви-

лює. Майбутня невістка тобі не 
заважитеме. Бо з тобою ніхто 
не вживеться. Крім батька. 

- Якщо віддамо гроші на 
операцію, то не буде за що тобі 
весілля справити. 

- А я й не прошу. Дядько Ігор 
з тіткою Оленою допоможуть, 
коли треба буде. 

- От, змії! Не тільки Мирось-
ка, а й тебе спокусили. 

…Операцію Мирославо-
ві зробили. Трохи полегшало. 
Проте ненадовго. Коли недуга 
знову далася взнаки, Оксана в 
лікарні влаштувала бучу. Гро-
зилася скаржитися в різні ін-
станції і навіть дійти до міні-
стра й розповісти про непро-
фесійність медиків. А тим ча-
сом лікарі прогнозували: чо-
ловікові, очевидно, потрібна 
ще одна операція. І сказали, у 
скільки приблизно вона обі-
йдеться. Жінка аж похитнула-
ся від почутого. Де взяти такі 
гроші? Якби було в кого по-
зичити, попросити допомоги. 
Але… 

У батьків-пенсіонерів стат-
ки скромні. До брата з брато-
вою не піде. Може б вони й до-
помогли, але Оксані гонор не 
дозволяє «наступити на горло 
власній пісні». 

До свого керівника на робо-
ті також не звернеться. Петро 
Михайлович людина не пога-
на. Але Оксана його так діста-
ла… І зарплати їй мало. І скар-

ги писала, що він, начебто, гро-
ші розкрадає. Кілька перевірок 
було. Криміналу не знайшли, 
але нерви попсували.   

Навіть, якби Петро Михай-
лович попросив підлеглих, 
аби скинулися грішми, охо-
чих, напевно, знайшовся б мі-
зер. Оксана багатьом насоли-
ла. А двох співробітників на-
віть з роботи вижила. Владис-
лава за те, що добивалась його 
посади. А про Ганну розпусти-
ла чутки, начебто з шефом лю-
бов крутить. Бачила, як кілька 
разів Петро Михайлович еко-
номістку на роботу підвозив. 
Насправді ж, Ганна жила в су-
сідньому будинку. І випадково 
«зустрічалася» з шефом на ав-
тобусній зупинці. Але Оксана 
цього не знала.  

Тепер Ганна в благодійній 
організації працює. Людям до-
помагає. Можна було б піти до 
неї, розповісти про Мирославо-
ву хворобу. Але... 

Син пропонував дачу про-
дати. Відмовилася. А якщо опе-
рація не допоможе? Не буде ні 
чоловіка, ні дачі. 

- Я тобі не пробачу, якщо 
тато помре, - кинув тоді Слав-
ко.                     

…У холодну зимову ніч збо-
лена Мирославова душа віді-
йшла у засвіти. На похороні 
співчували не Оксані, а покій-
ному. 

Згодом Славко зібрав свої 
речі.

- Ти куди? До тієї? - з при-
тиском запитала Оксана.

- До бабусі з дідусем. У них 
поживу. А з «тією», як ти ка-
жеш, одружимось після роко-
вин за татом. 

…Оксана не поспішала до-
дому. В квартирі порожньо. От 
і цієї п’ятниці засиділася на ро-

боті. Думки різні в голову ліз-
ли. Не почула, як прибираль-
ниця зайшла. 

Іванна Іванівна була чи не 
однією людиною в колекти-
ві, яка могла сказати Оксані в 
очі все, що думала. Втрачати 
пенсіонерці, крім швабри і від-
ра, нічого. Хоча, як жартувала, 
шанує свою «посаду», бо вона 
«підгодовує» її  мізерну пенсію.    

- Добрий вечір, - привіта-
лася Іванна Іванівна. - Ви б до-
дому йшли, Оксано Тадеївно. 
Вдень розвезло, тепер підмо-
рожує. Слизько буде. І сніг по-
чинає подати. 

- Та я ще роботу маю.
- Ага, роботу! Додому вам 

іти не хочеться. Зле, коли нема 
з ким словом перекинутись. Ви 
пробачте, горе у вас, але пояс-
ніть: чому ви така?

- Яка?!
- А то не знаєте. Інший на 

місці Петра Михайловича вже 
давно вас звідси… Але ж розу-
міє, що ви його доконаєте, якби 
так вчинив. Та й добряк він. От 
і терпить. Всі терплять. А ваш 
чоловік, Царство йому Небес-
не, більше не міг терпіти. Ско-
ро Прощена неділя. Люди про-
сять один в одного вибачення 
за образи та гріхи. То й вам го-
дилося б... 

Оксана, одягаючи на ходу 
пальто, поспішила з кабінету. 

У Прощену неділю згада-
ла слова Іванни Іванівни. Про-
сити вибачення? З якого дива? 
Вона нікому нічого не завини-
ла. А от їй…   

Під вечір зателефонував 
Славко:

- Прости мені, мамо, і я тебе 
прощаю…

- А я ні! - випалила й ви-
мкнула телефон… 

Ольга ЧОРНА.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці 
ансамблю «Калина» с.Кам’янки, 
Підволочиського району: Катерина 
Нитка, Софія Курило,  
Оля Бронгель та Ірина Масло.

«Прости мені, мамо, 
і я тебе прощаю…»

Чекання
Ой, вийду я на дорогу,
Там сонечко сяє.
Може, стріну ту дівчину,
Що я виглядаю.

ПРИСПІВ: 
Ой, красива дівчинонько,
Личенько рум’яне,
Мов те сонце в небі яснім, 
Як на мене гляне.

Мов те сонце, мов та квітка,
Що цвіте весною.
Як не бачу, серце плаче
Щораз за тобою.

Нехай плаче, нехай тужить,
Може легше стане.
Де ж ти, зоре, де ж ти, квітко –
Серденько кохане?

Буду ждати, виглядати,
Може прийдеш знову,
Бо так хочу я почути
Твою ніжну мову.

ПРИСПІВ:
Ой, красива дівчинонько –
Весни ніжний цвіте,
На якій дорозі маю 
Я тебе зустріти?

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

Цьогоріч весна 
забарилася. Замість 
пустотливих 

струмочків, які  уже б мали 
бігти вулицями, ковтаючи 
холодний сніг, мороз скував 
усе довкіл. Крижаний холод 
залізає за комір шубок і 
пальтечок, щипає за щоки. 
Страшно витягнути з 
рукавичок руки. 

А мені ще й дуже холодно на 
душі. Ніби хтось сипнув туди ве-
лику жменю снігу. І тепер за-
мерзлою грудкою він давить 
мені всередині. 

Причиною цього відчуття – 
твої слова. Про те, що ти більше 
не хочеш зустрічатися зі мною. 
Що хочеш побути наодинці зі 

своїми думками, визначитися з 
почуттями. І це – після трьох ро-
ків наших зустрічей. Після що-
денних запевнень, що ти коха-
єш мене навіки. Що я – та єди-
на твоя половинка, яку доля да-
рує один раз на все життя. Піс-
ля того, як ти освідчився мені 
перед моїми батьками. І ми вже 

навіть планували весілля. 
Я не знаю, як пояснити твій 

вчинок, твої байдужі слова. 
Адже толком ти нічого не сказав. 
Не знаю, чекати мені тебе чи за-
бути. Чи буде у нас спільне май-
бутнє? Не знаю, що розповісти 
батькам, які хвилюються, коли 
постійно бачать мої сльози. 

Одне я знаю напевно: весна 
точно прийде. І розталий сніг 
побіжить веселими струмоч-
ками. І сонечко грітиме усе до-
вкіл, аж поки не зазеленіє мо-
лода травичка. Але чи розто-
пить воно той крижаний клу-
бок, який сковує мою душу? Чи 
повернешся ти, щоб знову об-
няти мене своїми теплими ру-
ками?

Олеся К.
м. Тернопіль.

На крилах пісні

Про кохання

Щастя у полудні віку

Як пояснити твої байдужі слова?

і я тебе прощаю…»

Коли є любов і щастя

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

Дзвенять пісні, немов струмки,
Про Україну, про любов, про заповіти роду…
«Калину» люблять слухати не лише Кам’янки, 
Бо навіть березень вслухається у юні голоси, 
Й закохується у красу і вроду… 

Дівочими устами усміхається весна,
А ніжна пісня будить землю й все радіє…
Бентежить людські душі та серця, 
І давній світ від ніжних звуків молодіє…
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В 1/2 фіналу Кубка Укра-
їни з футболу зіграють СК 
Дніпро - Динамо та Шахтар - 
Маріуполь. Базовий день про-
ведення матчів - 18 квітня. Пе-
реможець пари дніпровської 
та київської команди буде но-
мінальним господарем фіналь-
ного поєдинку, який заплано-
вано на 9 травня у Дніпрі. 

Став відомий склад збір-
них України на етап Кубка 
світу в Контіолахті. Чолові-
ки: Дмитро Підручний, Артем 
Прима, Руслан Ткаленко, Во-
лодимир Семаков, Артем Ти-
щенко. Жінки: Юлія Джима, 
Валя Семеренко, Віта Семерен-
ко, Анастасія Меркушина, Іри-
на Варвинець. Відзначимо, що 
у чоловіків в склад не потра-
пив Сергій Семенов. У жінок 
відсутня Олена Підгрушна.

Катерина Бондаренко за-
знала поразки в фіналі тур-
ніру в Індіан-Веллсі. Укра-
їнська тенісистка поступила-
ся італійці Сарі Еррані. Бонда-

ренко за вихід у фінал турніру 
заробила 13,5 тисячі доларів і 
95 рейтингових очок. В онов-
леному рейтингу WTA вона 
підніметься на 74-у позицію.

Цими вихідними наші 
представники дзюдо успіш-
но представили Україну 
на змаганнях в рамках від-
критого Континентально-
го Кубка у Варшаві та Пра-
зі. У польській столиці ме-
даль найвищого ґатунку здо-
була Анастасія Сапсай, яка ви-
ступає у ваговій категорії +78 
кг. В Чехії українці вибороли 
дві нагороди: «срібло» - на ра-
хунку Артема Хомули (-73 кг), 
«бронза» - у Антона Савицько-
го (-100 кг).

Міжнародний союз 
біатлоністів (IBU) 14 
лютого на засіданні 

виконкому у Пхьончхані 
вирішив не відбирати у 
російського міста Тюмень 
фінальний етап Кубка світу, 
який має відбутися з 22 до 
25 березня. Таке рішення 
викликало великий резонанс і 
багатьох обурило. 

Першою на вердикт союзу гостро 
відреагували у США, де назвали дії 
IBU неприйнятними та заявили про 
бойкот змагань. Підтримала амери-
канців й команда Канади, яка ще ми-
нулого року попереджала, що не пої-
де до Тюмені, якщо російський етап 
залишиться у календарі. Принципо-
ву позицію посіла й збірна Чехії, яка 
також не збирається змагатися у Си-
біру через російські маніпуляції з до-
пінгом.

Можливо, список команд, які бой-
котуватимуть тюменський етап ще 
поповниться. Зокрема, лідер збір-
ної США, чемпіон світу-2017 Лоуелл 
Бейлі закликав бойкотувати змаган-
ня збірну Норвегії, однак тренер ко-

манди Йоханнес Тінгенс Бьо вже за-
явив, що не пропустить етап у Тюме-
ні, оскільки продовжує боротьбу за 
перемогу у загальному заліку Кубка 
світу.

А от навіщо до Росії збирається 
збірна України - велике питання. За 
високі позиції у Кубку світу боротьбу 
не веде жоден наш біатлоніст. Найви-
ще у загальному заліку, перед трьома 
заключними етапами, перебуває Віта 
Семеренко, яка займає 10-е місце. По-
при очевидну відсутність глобаль-
них завдань, президент Федерації 
біатлону України Володимир Брин-
зак заявив, що наша команда пови-
нна їхати до Тюмені, щоб набирати 
очки та зберегти кількісне представ-
ництво на кубкових етапах у наступ-
ному сезоні. 

Для збірних США, Канади та Че-

хії, достатнім приводом для бойко-
ту етапу Кубка світу стали допін-
гові скандали, які постійно супро-
воджують російських біатлоністів. 
Для української федерації біатлону 
не стала приводом навіть війна, яку 
Росія вже четвертий рік веде проти 
України.

Принагідно варто зазначити, що 
така хитка позиція федерації - не но-
вина. Навіть у 2014 році, коли на Дон-
басі гинули сотні українських вій-
ськових, біатлонна збірна восени пої-
хала на збори до Тюмені.

Не відмовився Володимир Брин-
зак і від старої практики запрошення 
до української команди російських 
біатлоністів-невдах. Вони нікому не 
потрібні у себе у країні, через низькі 
результати, а у нас отримують мож-
ливість виступати на чемпіонатах 
світу та Олімпіадах. Зараз таких ле-
гіонерів у збірній вдосталь. За чоло-
вічу команду виступають Володимир 
Сємаков та Олександр Жирний. У жі-
ночій збірній присутні Надія Бєлкіна, 
Марія Панфілова та Ольга Абрамова, 
яку не погнали з України навіть після 
того, як вона заробила дискваліфіка-
цію за допінг. 

Корупційний скандал  
імені Суркіса

Федерація футболу України ініціювала 
розслідування щодо екс-очільника 
ФФУ Григорія Суркіса.

З 2003 року ФФУ планувала побудувати в селі Горе-
ничі під Києвом навчально-тренувальну базу для наці-
ональних збірних. На території близько 40 га повинні 
були звести манеж і більше десяти полів. У підсумку фе-
дерація не отримала право на володіння землею і у 2010-
му від ідеї відмовилися.

Григорій Суркіс очолював ФФУ з 2000 по 2012 роки, 
а першим віце-президентом був Олександр Бандурко. 
За час робіт в Гореничах витрачено два мільйони євро. 
Близько 350 000 тисяч євро витратили на купівлю квар-
тир для Міністерства оборони (базу планували будувати 
на території колишньої військової частини).

2 мільйони євро - це платежі солідарності від УЄФА, 
перераховані українським клубам протягом чотирьох 
років (з сезону-2000/01 до сезону-2003/04). Ці кошти 
клуби, нібито, добровільно передали ФФУ на будівни-
цтво футбольної бази.

За розтрату грошей необхідно відзвітувати перед 
УЄФА, проте велика частина цієї суми була витрачена на 
роботи (кілька сотень метрів іржавого паркану) на ді-
лянці, яка не належить федерації.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ
II етапу Чемпіонату УПЛ

23 ТУР 24 ТУР
9 березня 17 березня

Ворскла Шахтар Динамо Ворскла
10 березня Шахтар Маріуполь

Команда 9 Сталь Верес Зоря
Олександрія Команда 11

11 березня Олександрія Команда 10
Команда 10 Олімпік Олімпік Команда 9
Маріуполь Зоря Команда 11 Сталь
Динамо Верес

25 ТУР 26 ТУР
31 березня 7 квітня

Ворскла Верес Динамо Зоря
Маріуполь Динамо Ворскла Маріуполь
Зоря Шахтар Верес Шахтар
Команда 10 Команда 11 Олександрія Сталь
Команда 9 Олександрія Команда 10 Команда 9
Сталь Олімпік Команда 11 Олімпік

27 ТУР 28 ТУР
14 квітня 21 квітня

Маріуполь Верес Зоря Маріуполь
Зоря Ворскла Шахтар Ворскла
Шахтар Динамо Верес -     Динамо
Команда 9 Команда 11 Сталь Команда 9
Сталь Команда 10 Олімпік Команда 10
Олімпік Олександрія Команда 11 Олександрія

29 ТУР 30 ТУР
28 квітня 5 травня

Ворскла Динамо Динамо Маріуполь
Маріуполь Шахтар Шахтар Зоря
Зоря Верес Верес Ворскла
Команда 10 Олександрія Олександрія Команда 9
Команда 9 Олімпік Олімпік Сталь
Сталь Команда 11 Команда 11 Команда 10

31 ТУР 32 ТУР
13 травня 19 травня

Маріуполь Ворскла Динамо Шахтар
Зоря Динамо Ворскла Зоря
Шахтар Верес Верес Маріуполь
Команда 9 Команда 10 Олександрія Олімпік
Сталь Олександрія Команда 10 Сталь
Олімпік Команда 11 Команда 11 Команда 9

Фінішував перший етап 
чемпіонату України з 
футболу, за підсумками 

якого команди розбилися на 
дві шістки.

Після першого етапу змагань лі-
дирує «Шахтар», який має 51 очко та 
випереджає на 6 пунктів «Динамо». 
Разом з донеччанами та киянами на 
другому етапі турніру боротьбу за 
медалі та путівки у Єврокубки про-
довжать «Ворскла», «Зоря», «Верес» 
та «Маріуполь».

Решта команд визначать двох не-
вдах, які «вилетять» до першої ліги. 
За збереження місця у прем’єр-лізі 

змагатимуться «Олімпік», «Олексан-
дрія», «Карпати», «Зірка», «Чорно-
морець» та «Сталь». У обох шістках 
команди зіграють у два кола.

У 22 турі української Прем’єр-
ліги «Динамо» переграло «Зорю» на 
останніх хвилинах матчу.

Перший тайм завершився ну-
льовою нічиєю, а відразу після пере-
рви команди почали забивати. Раху-
нок відкрила «Зоря». «Динамо» від-
повіло подвійною заміною, яка при-
несла користь. Нічийний рахунок 
протримався недовго – «Зоря» зно-
ву вийшла вперед. На 77-й хвилині 
господарі знову зрівняли рахунок, а 
в компенсований час «Динамо» ви-

рвало перемогу. 
Результати 22 туру:
Ворскла – Чорноморець – 2:1;
Маріуполь – Олімпік – 1:0;
Сталь – Верес – 0:1;
Динамо – Зоря – 3:2;
Карпати – Шахтар – 0:3;
Зірка – Олександрія – матч 

заплановано на 6 березня 
За одностайним рішенням експерт-
ної ради найяскравішим футболіс-
том з усіх, які взяли участь у матчах 
22 туру Чемпіонату УПЛ,визнано 
півзахисника «Динамо» Віктора Ци-
ганкова, який у матчі із «Зорею» за-
бив м’яч і віддав дві результативні 
передачі.

У чий бік стріляє федерація біатлону?
Збірна України з біатлону збирається на етап Кубка світу до Росії, 

про бойкот якого оголосили команди США, Канади та Чехії

На проміжному фініші лідирує «Шахтар»

Остаточний варіант календаря буде сформовано після матчу  
«Зірка» - «Олександрія», який відбувся 6 березня.

Національний олімпійський комітет 
України визнав Олександра Абрамен-
ка найкращим спортсменом останньо-
го зимового місяця. Головного тренера 
збірної України з фристайлу Енвера Аблає-
ва, який й привів талановитого спортсмена 
до олімпійського тріумфу, названо найкра-
щим тренером лютого. Високого визнання 
НОК наш досвідчений фристайліст удосто-
єний завдяки блискучому виступу на ХХІІІ 
зимових Олімпійських іграх в південноко-
рейському Пхьончхані. Олександр не тіль-
ки здобув перше олімпійське «золото» в іс-
торії вітчизняного фристайлу, а й став пер-
шим Олімпійським чемпіоном серед чоло-
віків за часи виступів української олімпій-
ської збірної Незалежної України. Абра-
менко вдруге отримує звання найкращо-
го спортсмена місяця. Він був удостоєний 
його два роки тому у лютому-2016 завдя-
ки здобуттю трьох медалей на етапах Куб-
ка світу та малого Кришталевого глобусу у 
лижній акробатиці.

Спортивна арена
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Господар
Народні прикмети
	Сніжок в березні задує - буде урожай на городину і ярові.
	Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами.
	Вночі тріщить, а вдень плющить.
	Грім у березні - на похолодання.
	Погода в березні добра - на врожай коноплі.
	Рано березень веснянку починає - тепло ненадійне.
	Сніг у березні пада - біда саду й винограду.
	Якщо весною дощ вперше гримить на голий ліс, 
 це віщує холод.
	Тумани часті в березні - до мокрого літа.
	Хмари в березні пливуть швидко й високо - буде хороша погода.
	Яка середина березня, таке й літо: дме теплий вітер - буде 
 тепле й мокре; випаде сніг, мороз і вітер з півночі - 
 літо очікується холодне; йтиме дощ - літо буде дощове.

Прохолодний березень 
і жаркий травень: 
яку весну 
прогнозують 
синоптики

Недавно харківський бабак 
Тимко напророкував 
Україні настання ранньої 

весни, однак синоптики не 
настільки оптимістичні. Перші 
морозні дні березня також 
переконують – до справжнього 
весняного тепла ще далеко. 

Закордонні метеорологічні серві-
си прогнозують: температура в березні 
може бути трохи нижчою від норми, а в 
останній весняний місяць трохи вищою.

Така погодна тенденція може бути 
викликана потужним циклоном над 
Північним морем, який блокує атмос-
ферну циркуляцію.

Тож не виключено, що погода в бе-
резні 2018 року буде холодною, у квітні 
- в межах кліматичної норми, а в травні 
- трохи вище норми. Весна буде сухою. 

За прогнозами українських синоп-
тиків, температурні коливання цієї 
весни будуть незначними. Наприкінці 
травня в Україну прийде спека.

Підвищення температури повітря 
буде спостерігатися з другої декади бе-
резня. Також українські синоптики обі-
цяють, що разом з потеплінням при-
йдуть дощі.

Квітень буде теплим. Погожі соняч-
ні дні варто очікувати вже на початку 
місяця. Погода приготувала сюрприз 
у вигляді заморозку в другій половині 
місяця. Погіршення метеоумов буде ко-
роткочасним, через кілька днів темпе-
ратура повернеться до норми. Повітря 
прогріється до +10…+12°С.

А от травень 2018 року почнеться з 
прохолоди, справжнє тепло настане не 
раніше 10-х чисел. Очікується, що тем-
пература повітря в травні буде колива-
тися в межах +15…+25°С. Рясні опади 
не прогнозуються.

Якщо жовтіє листя гера-
ні - це тривожний дзвіно-
чок, на який треба зверну-
ти увагу:

 якщо сохнуть тільки 
краї - бракує вологи;
 якщо листя мляве або 

загниває - надлишок вологи.
В обох випадках листя 

може опадати. 
Оголення стебла, нижнє 

листя опадає - бракує світла. 
Влітку герань любить 

бути на свіжому повітрі – ви-
несіть її на балкон або в сад, 

добре посадити у відкритий 
ґрунт.

Спочатку, переживши 
стрес, пов'язаний зі зміною 
місця, герань буде хворіти, 
листя може жовтіти і опадати 

та потім вона порадує вас ряс-
ним цвітінням.

На вулиці герань квітує 
дивовижно, а кущ сильно роз-
ростається. На сонці іноді лис-
тя герані набуває рожевого 
кольору. Це - нормальне яви-
ще, ніби «засмага», рослині 
від цього не краще і не гірше. 
Восени, при температурі 10-
12 градусів герань радіє!

Тримати герань на вули-
ці можна, поки температура 
не опуститься до +5...+2. По-
тім її потрібно обрізати, пере-
садити в горщики й постави-
ти в прохолодне місце (10-12 
градусів) на зимову спляч-
ку або, поступово привчаючи 
до більш високої температу-
ри, занести в кімнату, де вона 
продовжить цвітіння.

Зараз гаряча пора у господарів 
– всі активно висівають 
розсаду. Як робити це 

правильно і уникнути помилок 
радять досвідчені городники. 

Землю готуємо з осені
Зараз на ринку представлено безліч 

різних ґрунтових сумішей для вирощу-
вання розсади квітів і овочів. Але, як уста-
новили незалежні експерти, дійсна цін-
ність і поживність подібних «суперґрун-
тів», за рідкісним винятком, досить сум-
нівні. Тому ніщо не заважає нам приготу-
вати ґрунт своїми руками. 

Основний компонент ґрунтосуміші 
для розсади - земля (городня, лісова, по-
льова). Її необхідно заготовити ще з осе-
ні, а перед використанням обов’язково 
знезаразити. Для цього її можна прогріти 
в духовці або пролити розчином марган-
цівки. Якщо дозволяє час, то ґрунт мож-
на внести в приміщення на тиждень, за 
цей час у ньому прокинуться всі бур’яни і 
шкідники, а потім винести його на холод, 
наприклад, на балкон. Нічний заморозок 
розправиться з усіма шкідниками. 
Глибоко - небезпечно

При посіві насіння дуже важливо на 
яку глибину їх зашпаровувати. У кожної 
рослини  є свої вимоги. Наприклад, насін-
ня декоративних квітів не любить занад-
то глибоку посадку. Існує таке правило: 
кожна насінина має бути вкрита шаром 
ґрунту приблизно рівним його трикрат-
ній товщині. Але є деякі індивідуали, яких 
взагалі присипати ґрунтом не потріб-
но. Наприклад, насіння селери достатньо 
розкласти в розсадному ящику і збризка-
ти водою, так воно краще проросте.

Перед посівом не забудьте ґрунт добре 

зволожити і вирівняти. Насіння овочевих 
культур розкладають в борозенки на гли-
бину 0,5-1 см, через 1 см і присипають во-
логою ґрунтовою сумішшю шаром 1,5-2 
см. Більш дрібне закладення приводить 
до швидкого пересихання насіння, що 
проростає. Після посіву контейнери вкри-
вають поліетиленовою плівкою або спеці-
альним пластиковим ковпаком. До появи 
сходів розсадні ящики додатково накри-
вають непрозорим матеріалом, який зні-
мають з появою перших паростків.
«Чорна ніжка» з’являється 
від холодної води

Нерідко у розсади на підвіконнях по-
чинає темніти нижня частина стебла, по-
тім вона стоншується, і рослина гине. Ця 
хвороба називається «чорна ніжка». За-
звичай таке захворювання провокують 
часті поливи холодною водою й різкі ко-
ливання температури в приміщенні. Щоб 
ця неприємність не сталася з вашою роз-
садою, поливайте її відстояною водою 
кімнатної температури лійкою з дрібним 
ситечком.

При перших проявах «чорної ніж-
ки», акуратно видаліть разом з корінням 
ушкоджені кущики та полийте всю роз-
саду розчином марганцівки (3 г на 10 л 
води). Ґрунт замульчуйте прожареним і 
охолодженим піском шаром 1-2 см або су-
мішшю піску й попелу. Потім протягом 
кількох днів не поливайте рослини.
І підживляти, і зволожувати 
повітря

Для успішного росту розсади росли-
нам необхідні 2-3 підживлення мінераль-
ними, органічними або готовими добри-
вами. Перше підживлення проводять, 
коли у паростків з’являється 2-3 листоч-
ки, останнє – незадовго до висадження сі-

янців на постійне місце. 
У квартирах із центральним опален-

ням - дуже сухо. У приміщенні, де росте 
розсада, вологість повітря треба постій-
но контролювати й регулювати. Для цьо-
го на підвіконні поруч із рослинами мож-
на поставити чашки з водою. На батарею 
не завадить повісити вологу тканину. 
Щоб було світло

Для оптимально розвитку розсади по-
трібно гарне освітлення. В ідеалі світло-
вий день повинен бути не менше 12 го-
дин. Тому розсаду потрібно досвічувати 
у ранкові і вечірні години, якщо є змога 
Для цього можна використовувати спеці-
альні фітолампи, які продають в садівни-
чих центрах або використовувати люмі-
несцентні світильники білого або денно-
го кольору. Звичайні лампи для цієї мети 
не підходять, тому що вони ще й обігріва-
ють рослини і можуть зробити опіки. Іноді 
можна помітити, що ваші сіянці тягнуть-
ся до світла і ніби вивертають свої листоч-
ки в певний бік. Самі рослини від цього 
деформуються й витягуються. Постійно 
грайте в «шахи» з розсадними стаканчи-
ками, міняйте їх місцями і повертайте рос-
лини до світла різними боками.
Лікарські рослини 
поможуть і розсаді

Багато лікарських рослин здатні оздо-
ровити і прискорити проростання насін-
ня. Наприклад, якщо опустити в слабкий 
розчин настоянки валеріани насіння огір-
ків, томатів, перцю, гарбуза, цибулі і селе-
ри на 1 годину, воно швидше зійде, буде 
менше хворіти і дасть більший урожай. 

Подібну дію на боби й салати виявляє 
настій дубової кори. На насіння капусти, 
редису, квасолі та гороху - настій аптечної 
ромашки, а на насіння буряка й шпинату 
-  її настій, що перебродив.
Загартовуємо! 

За 10 - 12 днів до переселення розса-
ди у відкритий ґрунт або в теплицю почи-
найте розсаду гартувати, для цього мож-
на відкривати вікно або виносити росли-
ни «подихати» на балкон або лоджію.
Коли зійде?

- Огірки - 3-7 днів; 
- патисони, кабачки, гарбузи - 3-10 

днів; 
- томати - 6-10 днів;
- селера - 7-12 днів;
- перці - 7-14 днів.

Для герані корисний йод

Як виростити здорову розсаду

Дуже гарним підживленням є йодова вода: 1 
краплю йоду розчинити в 1 літрі води й полити 50 
мл розчину по стінках горщика. Не переборщіть, 
щоб коріння не спалити! Після такого поливу герань 
безупинно й розкішно квітує!

Освітлення, правила посіву, захист  
від недуг і природні стимулятори росту
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Домашній  
твердий сир

ПОТРІБНО: 1 кг домашнього 
кисломолочного сиру, 1,5 л мо-
лока, 1 ч. л. соди, 1 ч. л. солі, яйце, 
100 г масла.

ПРИГОТУВАННЯ: сир зали-
ти молоком і поставити на ма-
ленький вогонь, варити до того 
моменту, коли сир стане в’язким. 
Викинути сир на друшляк, за-
стелений марлею, гарно відтис-
нути. Додати в сир яйце, мас-
ло, соду, сіль і ретельно виміша-
ти. Отриману масу варити на ма-
ленькому вогні близько 10 хв., 
поки не стане схожою на роз-
плавлений твердий сир. Чим до-
вше варити, тим твердішим сир 
буде. Сирну масу вилити у фор-
мочку, застелену плівкою і охо-
лодити.

Домашня «Бринза»

ПОТРІБНО: 1 л незбираного 
домашнього молока, 250 г сме-
тани, 2 неповні ст. л. солі, 3 яйця.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
довести до кипіння, зменши-
ти вогонь і додати сметану, пе-
ремішану з яйцями до однорід-
ної маси. Посолити і кип’ятити 
5 хв. на маленькому вогні (мо-
локо має згорнутись), постій-
но помішуючи. Друшляк засте-
лити марлею і вилити молочну 
суміш. Залишити в такому ста-
ні на декілька годин. Потім міц-
но зв’язати сир марлею, помісти-
ти під прес. Або сир в марлі по-
класти на тарілку, накрити до-
щечкою і поставити на верх ка-
струлю з водою. Так сир має по-
стояти ніч, після чого помістити 
його в холодильник.

Домашня «Бринза»  
на заквасці

ПОТРІБНО: 2 л молока, 2 ст. 
л. натурального йогурту без цу-
кру та наповнювачів, 10 крапель 
закваски на основі пепсину(ї 
можна купити в інтернеті або 
ветеринарній аптеці), вода і сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
підігріти до 35º, додати йогурт, 
закваску, перемішати і вилити 
в скляну банку. Закутати бан-
ку рушником і поставити в те-
пле місце на годину. Перемішати 
і знову залишити на півгодини. 
В каструлю помістити друшляк, 
накритий щільним шматком 
марлі, молочну суміш процідити 

і залишити на 30 хв., щоб стекла 
сироватка. Щільно зв’язати сир і 
покласти на ніч під прес. Отри-
ману сироватку, кип’ячену воду і 
сіль перемішати і покласти в цей 
розчин сир на одну добу. Через 
добу бринза готова.
Домашній маскапоне

ПОТРІБНО: 500 мл вершків 
30%,  2 ст. л. лимонного соку, 2-3 
ст. л. сухого молока.

ПРИГОТУВАННЯ: вилити 
вершки у невеликий сотейник 
з товстим дном, на повільному 
вогні нагрівати до 85-88 ᵒС. Зня-
ти з вогню і ввести лимонний 
сік. Щоб надати сиру більш густу 
текстуру, додати 2-3 ст. л. сухого 
молока у вершки при нагріван-
ні і мішати до повного його ін-
тегрування. Після додавання ли-
монного соку, мішати потрібно 
дуже обережно і зовсім небага-
то, рівно стільки, щоб сік розпо-
ділився рівномірно. Чим більше 
ви мішаєте, тим більш зернис-
тішим буде сир. Це – не бажано. 
Перемішати і залишити до охо-
лодження при кімнатній темпе-
ратурі. Застелити густе сито 3-4 
шарами марлевої тканини і по-
містити сито на миску, в яку буде 
стікати сироватка. 

Перекласти вершкову масу 
в сито, злегка утрамбувати (але 
не сильно). Накрити все харчо-
вою плівкою і поставити в холо-
дильник на 8-10 год. Все, що за-
лишиться в ситі, і є сир маскар-
поне. Перекласти його в герме-
тичну ємність і зберігати вхоло-
дильнику не довше 3-4-х днів. 

«Маскарпоне»  
зі сметани

ПОТРІБНО: 800 г жирної 
сметани, 200 мл молока, 2 ч. л. 
лимонного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: сметану і 
молоко перемішати і поставити 
на вогонь, постійно помішуючи, 
довести до температури 75ºС. 
Додати лимонний сік і декілька 
хвилин проварити, щоб смета-
на перетворилася на сир. Сирну 
масу вилити в друшляк, засте-
лений марлею в декілька шарів, 
дати постояти близько години, 
щоб сироватка стекла. Акурат-
но віджати, щоб сир вийшов гус-
тим, і помістити в холодильник. 
Зберігати не більше 3 діб.

«Моцарелла»  
в домашніх умовах

ПОТРІБНО: 2 л молока (висо-
кої жирності), по 2 ст. л. лимон-
ного соку і солі, 1/4 ч. л. сичуж-
ного ферменту (фермент який 
допомагає молоку згуститись – 
його можна купити у ветеринар-
ній аптеці), півсклянки води.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
нагріти до 70º, додати лимонний 
сік і сичужний фермент, розведе-
ний у воді, перемішати і трима-
ти на такій температурі, поки не 
утвориться сир, але щоб маса не 
закипіла. Відтиснути сир рука-
ми, для цього добре використо-
вувати гумові рукавички, щоб не 
обпектись. В окрему каструлю 
налити воду, додати сіль і довес-
ти до кипіння. Сирну масу опус-
кати в гарячу воду декілька ра-
зів на 2 хв., розминати, щоб сир 
був однакової консистенції. По-
тім можна надавати йому форму. 
Найкраще формувати невеликі 
сирні кульки. А щоб сир тримав 
форму, його потрібно занурити 
у крижану підсолену воду на де-
кілька хвилин.
Домашній сир «Фета»

ПОТРІБНО: 1 літр молока, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
налити в скляну банку і залиши-
ти в теплому місці, щоб прокис-
ло. Перелити молоко у каструлю, 
поставити у холодну духовку і 
розігріти її до температури 150º. 
Тримати там молоко до годи-
ни і слідкувати щоб воно не за-
кипіло. Потім сирну масу вили-
ти у друшляк, застелений мар-
лею, сформувати мішечок з мар-
лі і підвісити, щоб сироватка сте-
кла. Відгорнути марлю і посоли-
ти сир лише з одного боку. Соле-
ною стороною викласти сир у 
форму, вирівняти, приплюснути, 
щоб не було пустоти всередині, і 
зверху ще посолити. Залишити 
його при кімнатній температу-
рі на 2-3 год., а потім на ніч по-
ставити у холодильник. Сир го-
товий.

«Адигейський сир» 
вдома

ПОТРІБНО: 1 кг кисломо-
лочного сиру, 1 літр молока, 3 
яйця, 100 г масла, по 1 ч. л. соди 
і солі.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
довести до кипіння, додати сир, 
проварити півгодини, постійно 
помішуючи. Друшляк застелити 
марлею, вилити всю суміш, щоб 
сироватка стекла. Трішки теплу 
сирну масу викласти в чистий 
посуд, додати яйця, м’яке масло, 
соду, сіль і добре вимішати. По-
містити на середній вогонь, ва-
рити 10 хв.,   постійно помішу-
ючи. Викласти сир у форму, зма-
щену маслом, розрівняти, охоло-
дити і відправити в холодиль-
ник на 2-3 год. Вийняти сир, пе-
ревернувши форму, порізати на 
шматочки.

Домашній янтар

ПОТРІБНО: 0,5 кг домашньо-
го кисломолочного сиру, 0,5 ч. л 
соди, 1 ч. л солі (або за смаком), 
40 г вершкового масла, 1 яйце 
(можна й без нього, але сир ви-
йде трішки рідшим), кріп, час-
ник, улюблені спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: сир, яйце, 
сіль і соду добре розтерти в не 
емальованій посудині, в якій 
буде варитися сир. Коли маса 
стане однорідною, постави-
ти маленький вогонь і, постій-
но помішуючи, варити. Спо-
чатку маса буде густа, а потім 
поступово рідшатиме, става-
тиме, як густий соус. Коли на-
гріється добре, додати масло. 
Коли маса починатиме закипа-
ти і утворюватиметься зверху 
пінка, додати спеції (за бажан-
ням) або стертий на найдрібні-
шій тертці зубок часнику і ви-
мкнути вогонь. Дати схолону-
ти, час від часу помішуючи, щоб 
зверху не зашкарубла шкіроч-
ка. Коли трішки охолоне, пере-
лити в якусь посудину для збе-
рігання і виставити на холод на 
кілька годин.

У сир можна додати будь-які 
наповнювачі: свіжу зелень, під-

смажені печериці, дрібно порі-
зану копчену ковбасу чи бекон 
– все залежить від вмісту холо-
дильника та вподобань.

Сир «Панір»
ПОТРІБНО: 4 л свіжого 

коров’ячого молока, 1 ч. л. ли-
монної кислоти, 50 мл кип’яченої 
води, 1 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко 
вилити в каструлю з товстим 
дном, всипати сіль і поставити 
на помірний вогонь. Щойно мо-
локо почне закипати, вимкну-
ти вогонь і додати 1 ч. л. лимон-
ної кислоти, попередньо розчи-
нену у 50 мл води. Обережно пе-
ремішати ложкою в кілька при-
йомів. Коли молочна маса пере-
твориться на жовто-зеленувату 
сироватку, в якій плавають сирні 
згустки, перестати мішати і за-
лишити на хвилин 10-15. Висте-
лити друшляк  складеною вдвоє 
марлею. Вилити молочно-сирну 
масу в друшляк, загорнути краї 
марлі і залишити на 2-3 год. для 
стікання сироватки.

Сир виходить вологим і 
м’яким. Для любителів більш 
сухого  паніру рекомендуєть-
ся зверху поставити невеликий 
прес і витримати під ним 6-7 год.

Перед подачею на стіл панір 
порізати на шматочки товщиною 
0,5 см. Якщо шматочки сиру об-
мокнути в борошні і яйці та під-
смажити на олії, можна подавати 
як самостійну окрему страву.

Домашній сулугуні

Можна робити з кропом, 
кінзою, волоськими горіхами, 
оливками, паприкою.

ПОТРІБНО: 1 л молока, 1 ст. 
л. крупної солі, 200 мл сметани, 
3 яйця

ПРИГОТУВАННЯ: в молоко 
покласти сіль і довести до ки-
піння. Сметану збити з яйця-
ми  і тонкою цівкою влити в ки-
пляче молоко. Варити, помішу-
ючи, 3-4 хв. Коли утворюються 
великі пластівці, додати порі-
заний кріп. Сир треба проціди-
ти через сито або марлю. Від-
жати, поставити на ніч  в холо-
дильник.

Фету і маскапоне 
можна приготувати  

на власній кухні
Будь-які сири, назви яких раніше можна було зустріти хіба у 
книжках, нині можна придбати у найближчому супермаркеті.  
Однак у якості магазинного сиру, особливо якщо його ціна не 
захмарна, не можна бути впевненим. Щоб отримати хороший, 
смачний, корисний і на 100% натуральний сир – його варто готувати 
власноруч. Виготовлення сиру в домашніх умовах сьогодні набирає 
великої популярності. Це навіть стало однією з бізнес-ідей. 
Спробувати варто кожному!
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Розшукую 
Олексій Олексійович Фриз розшу-

кує однокурсника Ігоря Володимиро-
вича Івасіва з Козови , з яким навчалися 
у Львівському сільськогосподарському 
інституті (випуск 1979 року). Якщо ви 
маєте будь-яку інформацію про цю лю-
дину, зателефонуйте за номером (097) 
597-82-98  або зверніться в редакцію 
газети. 

Продаю
2-х кімнатну квартиру у Ланівцях 

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

*****
Соняшниковий макух, олію нерафі-

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

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

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

Тел.: (066) 1903745.
*****

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

Куплю
Картоплю у необмеженій кількості. 
Телефон: (096) 690-93-83.

*****
Пшеницю, сою, ячмінь, гречку, горох, 

овес, ріпак, соняшник малими та велики-
ми партіями, хороші ціни. Розрахунок на 
місці. Забираємо власним транспортом.  
Телефон: (096) 140-16-28.

Послуги
Ремонт холодильників. Виїжджає-

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

*****
Приймаємо різний склобій і маку-

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

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

Телефон: (098) 925-18-70.

Відповіді

Зверніть увагу!
Тернопільська обласна громадська ор-

ганізація жінок-інвалідів «Донна» зміни-
ла прописку. Зараз ми знаходимося за адре-
сою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 23, 
офіс 3 (2-ий поверх, центр міста).  

УКРАЇНСЬКІ АНЕКДОТИ
П’яний чоловік приповзає додому. Дру-

жина зустрічає його з мітлою в руках. Чоло-
вік падає на коліна й у сльозах просить: 

- Марусю, не відлітай! Це було востаннє!
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Вперше у Тернополі
Спадкова ясновидиця з Болгарії, 

похресниця пані Ванги
ВОЛОДІЄ ЇЇ БОЖЕСТВЕННИМ ДАРОМ, ВХОДИТЬ У ЗОЛОТУ 

П’ЯТІРКУ МАЙСТРІВ БОЛГАРІЇ ТА КРАЇН СНД.
Надає практичну допомогу: 

- очищення у Великий піст;
- в сімейних питаннях (збереження домашнього вогнища);
- позбавлення від бідності і самотності;
- успіх у бізнесі і на удачу;
- допомога у позбавленні від алкоголізму і багато іншого (навіть по фото).

Телефон: 098 39 64 256
Ваше щастя – у ваших руках, 

переконайтесь самі!
Діяльність здійснюється згідно зі ст. 42, 43 і 44 Господарського Кодексу України

Вітаємо! 
Хорошого сина, найкращого ону-
ка, доброго брата, племінника і 

похресника
Павла Коляденка

з Козови
із 20-річчям!

Я тішуся, синочки мої, вами!
Спасибі Господу, що вас мені послав!
Життя іде своїми берегами.
І човен щастя мого берега дістав…
Нехай ніколи річка не міліє,
Наповнюється щирістю й добром!
Нехай за вас Господь лише радіє
І ангел хоронить своїм крилом.
Без вас не було б в домі того щастя,
Не гріло б душу неземне тепло…
Нехай же все задумане вам вдасться!
Хай Бог благословляє на добро!

З любов’ю – усі рідні (віршовані рядки від 
мами Людмили Коляденко).

До Софії Юріївни Білик, 
менеджера орендного підприємства 
«Іванівське» Теребовлянського району 
весна приходить по-особливому. На 

своїх крилах березень приносить 
цій мудрій, чарівній жінці День 

народження. Жінці, яка поєднує у 
собі доброту і вірність дружини, 

матері, бабусі і прабабусі. Порядність 
і людяність у ставленні до колег, 
односельців. Відданість роботі 

упродовж десятиліть свого життя. 
                         Тож прийміть,

 шановна Софіє Юріївно, найщиріші вітання з нагоди 
Вашого Дня народження!

Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, миру, радості, надії. 
Нехай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за довгі літа.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Нехай у житті все вдається!
Хай в щасті зростає Ваш рід
І доля прихильна боронить від бід!
Нехай Господь в опіці має,
Хай добро хату не минає!

З повагою – колектив  ОП «Іванівське», друзі.

Оргкомітет обласного конкурсу “Людина року” 
щиро вітає Галину Дмитрівну САДОВСЬКУ з нагоди   

ювілейного   Дня народження. 
З цієї нагоди хочемо подякувати Вам за відданість своїй спра-

ві, що проявляється кожного дня з моменту нашого знайомства, 
за професіоналізм найвищої проби, котрим пронизаний кожен 
Ваш вчинок, за людяність і чуйність, які допомагають навіть у 
найважчих ситуаціях знайти правильне і мудре рішення, вчини-
ти справедливо, за прекрасні миті нашого спілкування. 

У цей  весняний день прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Вашого свята! Кажуть, що весна – це пора оновлення. Тож нехай 
кожна Ваша весна щороку, ніби вперше, дивує, захоплює Вас но-
вими спогадами та  позитивними емоціями. Нехай у Ваших заду-
мах завжди буде мудрість, у серці — доброта, в душі — бажання 

допомогти людям.  Нехай завжди Вас супроводжує успіх, постійно зігріває тепло людської 
вдячності, а будні і свята будуть по-особливому наповнені радістю, світлом та любов'ю рід-
них  і близьких. Нехай доля й надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, не-
зрадливу вдачу, вірних і надійних друзів. Мирного неба над головою та Господнього благо-
словення Вам на многії літа!
Навіть морози відступають та вибачається весна,
Що білим квітом не вкриває зелену землю ще вона.
Бо день, коли у світлій вірі  прийшли із місією Ви,
Не загубився в буднях сірих, прологом став він до глави 
про Вашу працю, пошук, злети, про визнання і слави мить, 
про світло, ніби від комети, яке зігріє – не спалить.
Тож зичим Вам у день весняний і у наступні дні й роки
Творити завжди неслухняні, але потрібні всім рядки.
Нехай вони поможуть людям пізнати край Ваших творінь
Завжди хай серцю тепло буде - на многа літ, на кожен день.

Вітаємо! 
працівників  Почаївського психоневрологічного будинку-

інтернату - іменинників березня 2018 р.!
Валентина Сімору, Валерія Луцюка, Людмилу 
Репельську, Зінаїду Шляпську, Тетяну Барабаш

Бажаєм Вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

 З повагою, колектив Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Чоловічий колектив 
Козівського районного 

сектору та 18-ї ДПРЧ УДНС 
України у Тернопільській 

області
вітає своїх чарівних 

працівниць
Катерину Коздрінь, 

Оксану Добровольську, 
 Тетяну Цюприк, Лілю До-
вбенко, Уляну Христинич

із святом весни!
Нехай щастить 

завжди й усюди,
Нехай приносять 

радість люди,
Нехай Вас Бог оберігає
І добро хату не минає!

 Вітаємо! 
 Поважний ювілей  - 90 років  від Дня народження – завітав до найкращої 

матусі, люблячої бабусі та прабабусі, надзвичайно хорошої людини 
Ольги Степанівни Білоус

із с. Плотича Козівського району.
В березневу гарну днину
Завітало свято у нашу родину!
Тож прийміть найкращі побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Бо вам пташки сьогодні на калині
Нащебетали дзвінко 90 літ!
Як є Ви, рідненька, між нами у хаті,
То всі ми щасливі, всі ми багаті!
Хай Вам здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда,

Хай множиться добро і водограєм ллється, 
І щастя ділиться на многії літа!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З любов’ю і повагою – 
 діти, внуки, правнуки

 і вся родина. 

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за телефоном (0352) 40-77-60.  

Ціна привітання - від 100 грн. Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

Вітаємо! 
Хорошого сина, доброго брата, внука і правнука, чудового похресника

 Тимофія Вознюка
 із села Великі Вікнини Збаразького району

з 18-річчям! 
У віконечко юначого життя
Постукали учора вісімнадцять.
Попереду – щасливе майбуття,
Де мрії всі, упевнені, здійсняться. 
Лиш будь здоровим і люби людей,
До успіху іди рішучим кроком,
Нехай Тебе Всевишній береже
І тихе щастя не обходить боком. 
Під мирним небом, в радості без меж

Живи в достатку, в спокої, в любові…
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!

З любов’ю - мама, тато,  сестрич-
ки Оля та Оксанка, брати Сергій 

та Антоній, прабабуся Катя, бабу-
ся Оля,  дідусь Толік, хресна мама 
Надя та дядько Віталій із сім’ями 

і вся велика родина!




