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17 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 12-15, вдень 19-21 градус 
тепла. Схід сонця - 5.07, захід - 21.29.

18 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 19-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.29.

19 червня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 12-16, 
вдень 19-20 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.08, захід - 21.29.

20 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 12-13, вдень 17-19 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.30.

21 червня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 16-17 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 
21.30. 

22 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 14-16, вдень 20-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.30.

23 червня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 16-18, вдень 24-25 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.09, захід - 21.30.
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У ціну газети враховано 
 вартість поштових послуг:  

прийом та доставка видання 
 до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому 

поштовому відділенні
 або у листоноші.

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   

тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.

6 місяці –  59,31 грн.

Передплата-2015 на

8  стор.
Життєві  історії   
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

У Хоросткові люди 
вийшли на вулицю,

щоб захистити 
від знищення 
цукровий 
завод Детальніше - 3 стор.

ГРОШІ – 
НА ВІТЕР!

Дерево 
ні в чому 
не винне…

Любов до дороги
Тернополянин 
колекціонує  
щасливі 
квитки
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Тернополяни,  листаючи 
сторінки місцевої преси 
та переглядаючи  місцеві 

інтернет-сайти, починають  
розуміти, що   вибори до 
місцевих рад та   міського 
голови  вже розпочались. У 
свідомість  виборців  вкладають 
переконання, хто може 
перемогти на цих перегонах  і 
чому  так, а не інакше  доцільно 
голосувати. Звичайно,  ще не всі 
відкриті передвиборчі технології  
та    методи їх ведення, але 
ряд публікацій свідчить  -  
зомбування виборців почалось! 

 Нещодавно на сайті газети «Місто» 
було  проведено  опитування щодо полі-
тичних партій, яких тернополяни хотіли 
б бачити в майбутній міській раді.

Результати опитування наступні: пер-
ше місце за Радикальною партією Ляшка, 
далі іде «Правий сектор», а замикає чіль-
ну трійку лідерів «Батьківщина».

Провладні “Народний фронт” і “Блок 
Порошенка” не користуються  особли-
вою популярністю серед наших вибор-
ців.

Загалом в опитуванні взяли участь 
1629 тернополян, з них 221 висловився 
проти участі у майбутніх виборах. 

Зауважимо, що  Радикальна партія  
Олега  Ляшка набрала 426 голосів  або 
26% від всіх опитаних. 

 В іншому, вже  друкованому терно-
пільському виданні,  в кінці травня, у 
статті «Хто стане наступним мером», та-
кож подається  статистика опитування 
(правда,   ким і коли проведена - неві-
домо). У ньому  перемагає, поки що без 

прізвища,   представник  «Об’єднання 
Самопоміч» із результатом 31.7 % . Ви-
ходить так, що ця сила може будь-кого 
поставити і він переможе?! А кандидат 
від Радикальної партії Олега  Ляшка на-
бирає  лише 2.9% від всіх опитуваних. 
Постає просте запитання: а що, тернопо-
ляни один день люблять  пана Ляшка, а 
вже на другий день пана Садового?  Чи 
це  не є  маніпулюванням свідомістю лю-
дей?

Але залишимо нашого радикального 
і нестандартного керівника  політичної 
сили  «Всіх на вила» у спокої.

 Андрій Садовий позиціонує себе, як 
справжній і толерантний львів’янин.  
Людина, яка представляє  європейське 
місто. Організатор нової політичної 
сили. Та його партія  теж опускається до 
простого і банального маніпулювання. 
Не може бути, що  в одному опитуванні 
«Самопоміч» є  лідером електоральних  
симпатій,  з таким великим відривом, а 
в іншому вона  стоїть далеко від  пере-
можців  «опитувань».  Так бути не може, 
і це свідчить , що команда Садового ні-
чим не гребує задля здобуття влади! Та 
чи можуть виграти    тернополяни з та-
кими підходами «молодих реформато-
рів» із «Самопомочі», чи перемога зали-
шиться лише в партійній скрині?

Шановні представники місцевих осе-
редків партій! Просимо  Вас відкиньте 
свої брудні ігри! 

Тернопільський виборець буде виби-
рати тих людей, яких знає та які  можуть 
зробити для свого міста реальні справи,  
тих людей, які користуються популяр-
ністю серед жителів міста. Нам головне  
обрати тих, хто  не буде  красти  і класти 

у свої кишені кошти громади. 
 Організованість та самопожертва  

тернополян  під час  Революції Гідності 
та  у військових діях на сході України по-
казує, що ми маємо гідність і розум оби-
рати справжніх патріотів Тернополя,  які  
можуть  на практиці відстоювати  висо-
кі  цінності.

 Отже  тим, хто прагне  використову-
вати видумані в партійних офісах рей-
тинги, як спосіб впливу і «переконан-
ня» на виборців,  скажемо: «Не дуріть 
людей». Адже тернополяни мають  своє 
розуміння  розвитку нашого міста і об-
ласті . А ці всі міфічні рейтинги і опиту-
вання  не відображають реальної пози-
ції наших земляків. 

Час розставить все на свої місця!
Ми,  депутати Тернопільської ради 

першого і другого  демократичних  
скликань, балотуючись,  не користува-
лися подібними брудними технологіями 
і це не заважало нам чесно перемагати 
на виборах  та вірою і правдою  служити 
громаді. Просимо керівників осередків 
партій в нашій області вести чесні  і від-
криті політичні змагання, уникати бруд-
них технологій, замовники  і організато-
ри   яких легко вираховуються, а стара-
тись демонструвати свої сильні сторони 
і переваги та налаштуватись на справ-
жнє служіння людям і нашій громаді.

Голова  клубу депутатів Терно-
пільської міської ради першого 

демократичного 
скликання Сливка П.В., 

депутати  Тернопільської 
міської ради другого 

демократичного скликання  
 Стельмах М.Г.,  Когут В. Б.

Міфічні рейтинги, 
або зомбування почалось… 

Тернопільщина оплакує 
героїв, які загинули в бороть-
бі за Україну. У п’ятницю, 12 
червня, близько 16.20 під час 
обстрілу українських пози-
цій поблизу Станиці Луган-
ської перестало битися сер-
це 43-річного жителя села 
Галущинці Підволочисько-
го району Андрія Тимощу-
ка. Друзі пам’ятають його як 
волелюбну, щиру і добру лю-
дину,  яка завжди була гото-
ва прийти на допомогу. У Га-
лущинцях залишилась дру-
жина Андрія та син. 

Також на Сході, побли-
зу Широкино, загинув воїн 
Добровольчого українсько-
го корпусу 28-річний Віктор 
Стефанович з Тернополя.

- Він воював у зоні АТО з 
грудня 2014 року. За цей час 
всього раз був у відпустці, – 
розповідає керівник терно-
пільського «Правого секто-
ра» Василь Лабайчук. – При-
чиною смерті стало осколко-
ве поранення сонної артерії. 
Спинити кровотечу не вда-
лося.

«Наш ДЕНЬ» висловлює 
щирі співчуття рідним та 
близьким загиблих. 

Герої не вмирають! 

Криваве 
перемир’я 

обірвало життя 
ще двох наших 

земляків

Десятки сіл області  активно 
відстоюють своє право 
молитися в українській 

церкві. Парафії православної 
церкви Московського патріархату 
більше не хочуть відправляти 
старослов’янсько-російською 
мовою і підтримувати державу 
–агресора. 

- Ми живемо у непростий час. Але 
коли є неспокій і певні тривоги, тоді 
народжується істина, - каже представ-
ник єпархіального управління УПЦ КП 
протоієрей Мирон Гах. – Зараз люди 
усвідомлюють багато важливих речей і 
прагнуть змін. В Україні дуже багато ві-
рян переходять з Московського до Ки-
ївського патріархату. Ці процеси спро-
вокували події, які відбуваються на 
Сході нашої держави. 

Не завжди зміни парафій проходять 
мирно і спокійно. Дуже часто у селах 
спалахують конфлікти. Місцеві жите-
лі розповідають про залякування і на-
віть фізичну розправу, але здаватися не 
збираються. 

- До нас дуже багато громад зверта-

ється з проханням допомогти їм у змі-
ні конфесійної приналежності, - розпо-
відає керівник «Правого сектору» на 
Тернопільщині Василь Лабайчук. – За-
раз більше десяти громад хочуть це 
зробити. Ми їх підтримуємо, проводя-
чи роз’яснювальну роботу у селах. По-
яснюємо, що частина коштів, які вони 

віддають на церкву, йдуть у Росію і, та-
ким чином, села з Тернопільщини під-
тримують державу-агресора, яка воює з 
Україною. Також надаємо юридичну під-
тримку у перереєстрації громад. Адже 
дуже часто ці документи у різноманіт-
них владних інстанціях футболять на-
право і наліво, їх повертають через дріб-

ні граматичні помилки і затягують про-
цес. Наша влада, на жаль, при всій своїй 
патріотичності та всіх кольорах виши-
ванок, як мінімум, ігнорує цей процес, 
хоча мала б йому сприяти. 

У селі Башуки Кременецького райо-
ну минулої неділі вперше відслужили 
недільну Літургію українською мовою 
(на фото). У багатьох людей, на очах 
були сльози. 

- Досягти цього було не зовсім про-
сто, - розповідає мешканець Башуків 
Володимир Назарчук. – Ми кілька разів 
ходили селом і збирали підписи. Сіль-
ський голова не раз давав нам не ту до-
відку, яку потрібно, довелося находити-
ся по інстанціях, оббивати владні поро-
ги. Тепер ми господарі у своєму храмі. 
Адже досі, коли ми просили священика 
Московського патріархату спом’янути 
загиблих в АТО воїнів та майданівців, 
то він говорив, що треба уважно слуха-
ти Службу, адже там згадують невинно 
убієнних. А ще одного разу зробив за-
уваження парафіянці, яка прийшла на 
Службу Божу у вишиванці. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Священик зробив зауваження парафіянці, 
яка прийшла на Службу у вишиванці»

На Тернопіллі парафії повстали проти духовенства Московського патріархату
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Захарій Якимович приїхав на будів-
ництво заводу ще у далеких 50-х. Сьогод-
ні він пенсіонер, має звання заслуженого 
працівника цукрової промисловості. На 
заводі працює вся його сім`я.

– Це останнє підприємство, яке за-
лишилося у Хоросткові, який ще не так 
давно був промисловим центром облас-
ті, – каже чоловік. –  Куди тепер людям ді-
ватися – їхати за кордон? Але ж усі не ви-
їдуть. Як жити людям далі? Що робить 
наша влада? Як можна такий гігантський 
завод нищити? Не можна  дати це зроби-
ти.

Люди у розпачі. Не знають, як жити-
муть, коли втратять роботу. Багатьом за-
лишилося по кілька років до пенсії. Що 

тепер робитимуть – не відомо.
У банку під заставою – преси для від-

жиму сирого жому, кілька років тому 
придбані у Франції.

– Це дороговартісне обладнання. 
Один прес коштував 4 роки тому біль-
ше мільйона доларів, – розповідає пен-
сіонер, а у минулому головний інженер 
підприємства Василь Пасіка. –  Придбали 
їх для Хоростківського і Козівського цу-
крових заводів. Яким чином вони стали 
власністю фірми, що заставила їх під кре-
дит у банку, невідомо.

Призупинення роботи підприєм-
ства не лише позбавить заробітку близь-
ко 600 родин у Хоросткові, а й нега-
тивно відіб`ється на місцевому бюдже-

ті – чверть якого це податки з цукрово-
го заводу.

– Ми робитимемо усе, аби зберегти 
завод, адже це 600 робочих місць, – каже 
селищний голова Ганна Олійник. – Це по-
датки до міського і районного бюдже-
ту. Це спокій у місті, добробут родин. За-
вод працює з 1959 року, він був оновле-
ний, має багато сучасного устаткування. 
Не можна дозволити закрити це підпри-
ємство.

На місце події приїхав заступник го-
лови Гусятинської райради  Любомир Лі-
вель. Він зазначив, що влада району не 
допустить демонтажу обладнання.

– Кредитори і підприємство, яке бра-

ло кредит, повинні сісти за стіл перего-
ворів і домовитися, щоб завод продовжу-
вав працювати і повернув кошти, – додав 
він. –  Адже демонтоване обладнання не 
представлятиме такої великої цінності і 
лише паралізує роботу підприємства.

Наразі представник виконавчої служ-
би побував на підприємстві. Оглянули  
територію заводу і керівники цехів, які 
перевірили, що на даний час все облад-
нання є на місці. Люди сподіваються, що 
представники банку і фірми, якій нале-
жать преси, сядуть за стіл переговорів і 
знайдуть компроміс. Інакше, у місті по-
більшає на 600 безробітних.

Юля ТОМЧИШИН.

3Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЖиття nday.te.ua

Такий відпочинок для них організували 
ТТО Партії «Солідарність – Блок Петра 
Порошенка» та народний депутат 

України Олег Барна.
«На відпочинок в одному з найкрасивіших місць 

планети – в Карпатському національному парку на 
висоті 920 метрів над рівнем моря, біля підніжжя 
гори Буковель, будуть відпочивати діти з Борщів-
ського, Заліщицького і Чортківського районів», – роз-

повідає Олег Барна.
Батьки з дітками, одразу після прибуття на При-

карпаття, вшанували полеглих захисників на сході 
України та героїв Небесної Сотні.

«Хтось з дітей втратив батька, хтось брата чи 
дядька… ця втрата тривожить безупинно і зараз 
цим діткам, як ніколи, потрібний хороший якісний 
відпочинок. Зокрема, в таборі вони мають багато 
можливостей відволіктись, набратись сил. Ми впев-

нені, що після відпочинку в горах вони повернуться 
додому іншими, сповненими енергією і з гарним на-
строєм», - пояснює керівник секретаріату ТТО «Солі-
дарність – Блок Петра Порошенка» Володимир Дзу-
дзило.

Розваги, змагання, мотузковий парк, виступи на 
сцені, ігри та прогулянки в горах: це ще не повний пе-
релік з програми реабілітації дітей, які приїхали в та-
бір.

Діти  загиблих  воїнів  АТО поїхали 
в  «Артек Буковель»

Курс оздоров-
лення в дитячо-

му спортивно-
оздоровчому табо-
рі «Артек Буковель» 
пройдуть діти,  по-

леглих на сході 
України, захисників.

щоб захистити 
від знищення 

цукровий 
завод

У Хоросткові люди вийшли на вулицю,

Більше сотні людей прийшли під стіни Хоростківського 
цукрового заводу, аби захистити підприємство від 
знищення. Днями представники виконавчої служби 

повинні були вилучити обладнання, яке перебувало під заставою 
у банку. Дізнавшись про це, хоростківчани вийшли на захист 
підприємства, яке вже більше півстоліття годує їх родини.
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Нещодавно у Тернополі завер-
шилась акція «Разом зробимо 
більше!» Щоб допомогти лю-

дям у вирішенні їхніх проблем, активіс-
ти та координатори «Народного контр-
олю» працювали у кожному мікрора-
йоні міста. Протягом тижня громадяни 
мали можливість розповісти про свої 
проблеми та залишити звернення в од-
ному з п’яти наметів. Така акція прово-
диться вже не вперше. За весь час ді-
яльності «Народного контролю»  жур-
налісти та активісти отримали чимало 
звернень і допомогли багатьом терно-
полянам встановити справедливість.

Відтак, щоб максимально посили-
ти свій вплив на громадське життя міс-
та та області, змусити владу працювати 
чесно, місцеві активісти руху виступили 
з новою, значно масштабнішою, ініціати-
вою, суть якої полягає в об’єднанні зусиль 
громадсько-активних організацій на заса-
дах спільності суспільних інтересів.

- Місцева влада, яку громада найня-
ла на роботу для виконання поставле-
них завдань і надає для цього фінансо-
ві можливості, сплачуючи податки, пови-
нна працювати чесно та якісно для кож-
ного з нас. Проте, на жаль, бажане дале-
ко не завжди стає дійсним. Саме тому наш 
громадський рух постійно спілкується з 
людьми, детально вивчає їхні скарги та 
пропозиції, тримає у полі зору вирішення 
найактуальніших для Тернополя і області 
проблем. З іншого боку, ми чітко усвідом-
люємо, що разом з «Народним контро-
лем» про захист інтересів громади актив-
но дбають ще кілька десятків інших, на-
роджених Революцією Гідності, громад-
ських організацій. Саме тому й виникла 
ідея об’єднати наші зусилля у єдиний по-
тужний порив свіжого вітру змін на кра-
ще – кардинального оновлення країни, 
-  так розпочала засідання круглого сто-
лу лідерів та представників громадських 
об’єднань керівник Тернопільської облас-
ної організації «Громадський рух «Народ-

ний контроль» Олена Абакумова.
Таку ініціативу підтримав  присутній 

на зустрічі народний депутат України, 
секретар комітету Верховної Ради з пи-
тань економічної політики  Богдан Мат-
ківський - колишній заступник сотника 
12 Сотні Майдану, учасник бойових дій, 
командир другого взводу другої роти ба-
тальйону Національної гвардії імені Куль-
чицького. За його словами, міцна плат-
форма «Народного контролю» значно 
розширить сферу впливу громадських ак-
тивістів на процеси, які відбуваються не 
тільки в окремому регіоні, а й у державі. 
Чим згуртованішим буде громадське се-
редовище, чим тісніше співпрацювати-
муть між собою його лідери, тим вищим 
буде загальний коефіцієнт корисної дії. 

- Широкий публічний майданчик за 
участю громадських активістів, народ-
них депутатів, представників влади ство-
рив би реальні можливості для того, щоб 
єдиним вектором і на єдиному подиху ми, 
як на Майдані, спільно йшли  до поставле-
ної мети, - зауважив Богдан Матківський, 
пообіцявши, що уважно вислухає всі про-
позиції, зауваження та скарги учасників 
круглого столу, щоб, систематизувавши їх, 
озвучити з трибуни Верховної Ради, перед-
бачити у законопроектах чи взяти за осно-
ву у депутатських запитах до правоохо-
ронних органів чи державних інституцій.

Тим часом активіст «Народного 
контролю» модератор зустрічі Андрій Ху-

дий презентував присутнім на зустрічі 
найпоширеніші комунальні, транспортні, 
юридичні та соціальні проблеми Тернопо-
ля, з якими довелося стикатися, спілкую-
чись з людьми.

Натомість,  представник Самооборо-
ни Майдану Іван Ковалик розповів про 
хаотичну забудову міста і зокрема про 
скандальне будівництво на Залізнично-
му майдані. А от активіст ВО «Автомай-
дан»  Ігор Василів акцентував на тому, що 
вже довший час його побратими «опіку-
ються»  чистотою рядів у правоохоронних 
органах, допомагають працівникам рин-
ку відстоювати свої законні права, проте 
раз-у-раз стикаються з неабияким спро-
тивом зашкарублої корупційної системи.

Перспективні теми для співпраці учас-
никам круглого столу на тему «Контролю-
ємо Тернопіль разом» запропонували  Ві-
талій Семенюк з міжнародної організації 
з реалізації програм ЮНЕСКО, Олександра 
Бригадир з «Червоного Хреста», Назар Са-
рабун з «Правого сектора»,  Юрій Свідер-
ський з медичного загону спецпризна-
чення «Білі берети», Василь Томчишин з 
«Файного міста», Богдан Брич з ГО «Май-
дан. Тернопіль», Святослав Абрам’юк з 
«Молодої просвіти», Ірина Нестюк з ТОО 
«АТОМ», представники деяких інших ор-
ганізацій. Окремо йшлося на зустрічі і про 
необхідність значно реалістичнішого, ніж 
передбачено законодавчими актами та 
деякими регуляторними документами, 

реформування освіти і медицини.
Олена Абакумова зазначила, 

що «Народний контроль» готовий 
надати інформаційну та організа-
ційну підтримку найактивнішим 
громадським організаціям облас-
ті у вирішенні цих та багатьох ін-
ших актуальних для суспільства 
питань.

А ще громадські активісти, як, 
напевно, і всі українці, дуже хотіли 
б знати, куди і на які цілі уряд ви-
трачає мільйони, якщо не мільяр-
ди, гривень так званого військово-
го збору. Адже не секрет, що й до-
нині значна кількість бойових під-
розділів у зоні АТО може належ-
но виконувати поставлені коман-
дуванням завдання лише завдяки 
всебічній підтримці волонтерів та 
благодійників. Ще гірше у державі 
стоять справи з лікуванням пора-
нених бійців та з  психологічною 
реабілітацією військовослужбов-
ців, які повернулися з війни інва-

лідами.  
У підсумку учасники зустрічі зійшли-

ся на думці, що чинна українська влада на 
всіх рівнях ще далеко не повністю виправ-
довує сподівання та надії своїх громадян. 
Яскравий доказ цього – відсутність на за-
сіданні круглого столу будь кого з відпо-
відальних працівників профільних управ-
лінь Тернопільської міської ради, хоча їх 
сюди наполегливо запрошували. Звичай-
но, процеси державотворення і у їх числі - 
очищення влади, завжди є не лише склад-
ними, а й, нерідко, болючими. Проте, це 
зовсім не означає, що чиновники, піклу-
ючись про власне благополуччя, мають 
право гальмувати чи умисно блокувати 
їх, йдучи в опозицію до… громади. 

Завершуючи зустріч, Олена Абакумо-
ва повідомила, що зараз «Громадський 
рух «Народний контроль» перебуває на 
шляху трансформації у політичну партію, 
створену середовищами активістів Май-
дану, волонтерами, активними громад-
ськими діячами та журналістами. Зверта-
ючись до представників громадських ор-
ганізацій та журналістів, вона також на-
голосила: «Партія «Народний контроль» є 
відкритою платформою для всіх громад-
ських активістів, які не мають можливос-
ті реалізувати себе у старих партіях чи в 
умовах проведення місцевих виборів за 
партійною системою».

Зоряна ЮЗВІН.

Контролюємо 
Тернопіль разом

Активісти обласної організації «Громадський рух «Народний контроль» 
ініціювали об’єднання громадського середовища обласного центру.

Боротьба «Батьківщини» за зменшення тарифів на кому-
нальні послуги почала приносити перші вагомі результати. 
Мешканці багатьох регіонів України, які живуть у будинках 
без лічильників, вже отримали платіжки з удвічі меншими су-
мами за використання газу, порівняно з попереднім місяцем.

Це відбулося завдяки численним зверненням «Батьків-
щини» та наполегливій позиції Юлії Тимошенко. 

Так, майже удвічі менші, порівняно з попереднім міся-

цем, нарахування за тарифом споживання газу отримали у 
травні мешканці столиці, а у червні - жителі Вінничини, Оде-
щини, Чернігова, Тернополя, Сум та низки інших регіонів 
України. І це лише початок.

Водночас, «Батьківщина» вимагає від уряду, щоб до но-
вого опалювального сезону в 2-3 рази були також знижені 
нормативи споживання тепла на квадратний метр у будин-
ках, де немає лічильників.

Завдяки «Батьківщині» плата за газ  
для населення почала знижуватись
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Над міськрадою 
«дощило»… гривнями!

Уявіть собі: я на власні очі бачив, як у по-
вітрі літала сила-силенна стогривневих ку-
пюр! І не де-небудь, а над самісінькою Фай-
нівською міськрадою. Таку розвагу приду-
мала для файнівчан одна місцева громад-
ська організація. Хлопці надрукували на ко-
льоровому принтері купу «гривень» і за до-
помогою нехитрого дитячого пристрою за-
пустили їх прямо з даху будинку, сусіднього з 
міськрадою. Це треба було бачити,  як плавно 
кружляли ті «купюри» в повітрі, як ловили їх 
перехожі, і з якими обличчями визирали з ві-
кон міськрадівські чиновники!.. А коли кіль-
ка купюр випадково залетіли у приймаль-
ню мера, то серед чиновників, які очікували в 
черзі на прийом, зчинився страшний гарми-
дер: секретарка навіть покусала референта! 

З одним із активістів цієї акції мені вда-
лося познайомитися і відверто порозмовля-
ти за кавою.

Дізнавшись, що я – депутат Тернопіль-
ської міськради, мій новий файнівський зна-
йомий Андрій запитав: «А що робить влада 
вашого міста, коли бракує грошей для най-
важливіших потреб? Та ще й коли в країні 
- економічна криза і фактично йде війна?». 
Я чесно відповів йому, що гроші по кожній 
статті бюджету розподіляє “у вузькому колі” 
виконавчий комітет, звичайні депутати не 
мають доступу до цього процесу.

 - От і в нас так само! - сказав Андрій. - 
Спочатку депутати хором затверджують бю-
джет міста на наступний рік (при цьому фай-
нівський мер гірко плаче, який він знову ку-
ций), а далі  розподілом та виділенням ко-
штів на різні витрати займається виконком. І 
на власний розсуд приймає рішення, які інак-
ше, ніж викиданням грошей файнівчан на ві-
тер, не назвеш. Ось, власне, до цього ми й хо-
тіли привернути увагу нашою акцією!

Андрій розповів, що громадські активіс-
ти міста Файного провели своєрідне розслі-
дування і дійшли до висновку, що гроші фай-
нівчан бездумно витрачаються на казна-що 
навіть у сьогоднішній важкий час. Ці видатки 
не контролює ніхто, крім членів виконкому 
і самого міського голови. І якщо розглядати 
витрати окремо, то з першого погляду вони  
виглядають незначними. Насправді ж у сумі 
це – чималі кошти. 

«Букетно-годинникова» 
каденція

Торік, коли криза в Україні загуркотіла 
в бездоння, Кабінет міністрів прийняв по-
станову «Про економію державних коштів 
та недопущення втрат бюджету». Київ ви-
сунув областям жорстку вимогу максималь-
но прикрутити бюджетний краник. Зокрема, 
заборонили проведення різних дефіляд, від-
значень, вшанувань тощо. Здавалося би, піс-
ля цього в міськраді Файного будуть труси-
тися над кожною бюджетною гривнею, але... 
На цих словах Андрій зітхнув і виклав на стіл 
купу рішень Файнівського виконкому місь-
кої ради.

Отже, впродовж каденції чинної міської 
ради її виконком щедро викинув понад 700 
тисяч гривень лише на квіти, сувеніри та 
презенти, і майже 150 тисяч – на подарунко-
ві годинники.

Причому після згаданої постанови Каб-
міну, що закликала до суворої економії, чи-
новники таки не змогли побороти в собі не-
стримну щедрість. До дарування годинників 
у них, мабуть, якась слабість – навіть не зва-
жаючи на народну прикмету, що “дарувати 
годинник – до розлуки”. 

Про квіти. Кому роздарували “міліон алих 
роз” – невідомо. Особисто я не бачив у Фай-
ному жодного букету ні біля пам’ятників, ані 
біля меморіальних дошок…

Ще майже пів мільйона гривень відвалив 
виконком Файнівської міськради на соціаль-
ну рекламу! Яка вона, де розміщена, а голо-
вне, яку реальну користь дала місту – цього, 
схоже, не знає жоден файнівчанин. Відверто 
кажучи, більшість городян про неї взагалі не 
чули!  

Андрій розповів мені, що кілька років 
тому соціальною рекламою у їхньому міс-
ті  (як і в нашому Тернополі) цілком успішно 
займалося спеціальне комунальне підпри-
ємство. Називалося воно «Адміністративно-
технічною інспекцією міста Файного»; пра-
цювало давно, діяло прозоро і прибутково. 
Однак після приходу нової влади підприєм-
ство чомусь спішно ліквідували...

Натомість дуже пофартило одному фай-
нівському підприємцеві! Бо без жодних по-
передніх конкурсів, як цього вимагає зако-
нодавство, всю соціальну рекламу впродовж 
майже 4-ох років міськрада Файного замов-
ляє тільки йому. Більше того, йому навіть 
спеціально виділили чимале окреме примі-
щення! Хто він? Звідки взявся? Цього не знає 
не те що Андрій, а навіть депутати Файнів-
ської міськради...

Довкола світу – на 
«службовому» пальному

У перебігу розслідування громадські ак-
тивісти Файного також довідалися, що лише 
для машини міського голови за бюджетні 
гроші купується 3600 літрів пального на рік. 
Середня витратність пального у мерського 
службового авто – 10 літрів на 100 км. Отже, 
міський голова Файного мав би проїхати за 
рік 36 тисяч кілометрів, а це – по 100 кіломе-
трів щодня, включно з вихідними! І як тіль-
ки час на працю залишається? А може, у ньо-
го на задньому сидінні – кабінет, а в багажни-
ку – приймальня?..

Окрім службового автомобіля мера, в ав-
топарку міськради зазначені, серед інших, 
також “казьонні” автівки чотирьох заступ-
ників голови плюс секретаря міської ради. 
Не просто машини, а справжні “залізні коні” 
– прямо сталеві “буцефали” якісь! Бо жеруть 
майже 1000 літрів бюджетного пального що-
місяця, а це майже 12 тисяч літрів на рік. 

А ще ж є “фаетони” начальників управ-
лінь… От і витратила Файнівська мерія мину-
лого року на транспортування, вибачте, на-
чальницьких сідниць, понад  29 тисяч літрів 

пального. Підрахувавши кілометраж, знову 
ж таки дивуєшся: коли вони, бідні, за тією їз-
дою та на благо міста трудитися встигають? 
Це ж можна вже довкола світу об’їхати! Се-
крет простий: всі вони мають ще й свої при-
ватні автомобілі (а дехто й по два), і їх теж 
треба заправляти, і так спокусливо робити 
це саме за “не свої” гроші...

Так чи інакше, на цей рік міський голова 
міста Файного знову затвердив ті ж нормати-
ви, і ні літром менше! Всім кризам назло, так 
би мовити. 

...Андрій пожартував, що на місці дружин 
чиновників з верхівки Файнівської влади 
дуже б навіть захвилювався. Особливо, каже, 
якби жіночки дізналися, скільки бюджетних 
грошей їхні благовірні-міськрадівці ще й на 
квіти та подарунки витрачають...

Формули розрахунку норм витрат, як і 
облік використаного бюджетного пально-
го, у міськраді Файного тримають мало не 
під грифом «Секретно». Бо як пояснити лю-
дям, навіщо, скажімо, керівникові юридично-
го управління від 100 до 170 літрів пального 
на місяць, якщо його робота є практично “ка-
бінетною”? Ну, хіба що жінку з роботи-на ро-
боту “підкинути”, дітей до навчальних закла-
дів, тещу на базар, тестя на риболовлю… 

Нині 1 літр пального коштує в середньо-
му 22 гривні. Рахуємо: виходить, що 29 тисяч 
літрів, які спалює мерія за рік,  – це ще понад 
пів мільйона гривень! Задорого ж обходяться 
файнівчанам «прості чиновницькі радощі»...

Копійка, як каже народна мудрість, грив-
ню береже. Із сотень і тисяч гривень,  розпо-
рошених на вітер, запросто складуться міль-
йони, яких бракує на необхідне. З місцевої 
преси дізнався, що сьогодні в бюджеті Файно-
го вже не вистачає на і без того мізерну зарп-
латню вчителям та лікарям. У зв’язку з цим 
фінансисти міської ради пишуть плаксиві чо-
лобитні  до галузевих міністерств: «Подайте, 
не минайте!».  Самі ж продовжують бездум-
но  розтринькувати кошти, за які можна було 
б запросто закрити не одну бюджетну «дір-
ку». До того ж економія та повна переорієн-
тація виключно на життєво важливі  для міс-
та проблеми були б і найкращим подарунком 
для всіх файнівчан,  і найкращою соціальною 
рекламою для міськради. 

Далі буде…
Віталій ЦИМБАЛЮК.

ГРОШІ – НА ВІТЕР!

На часі – моя нова розповідь з життя цікавого міста Файного. Ма-
буть, ви вже запам’ятали, що це місто-«близнюк» нашого Тернопо-
ля, з точнісінько такими ж проблемами, що й у нас. Я вже розповів 
вам кілька тамтешніх історій з життя міста й городян. А сьогодні 
здивую вас розповіддю про унікальне надприродне явище, коли 
вітер ганяє над цим містом цілі «хмари»… грошей! 

Дивіться усі репортажі з міста Файного щовівторка о 20-30 год. на телеканалі ТТБ 
та на сторінці Віталія Цимбалюка на сайті www.youtube.com 

Звернення 
громадян 

як спосіб забезпечення 
законності й дисципліни 
в державному управлінні

Законодавство України гарантує право 
громадян на письмове або усне звернення 
до органів державної влади, місцевого само-
врядування, об’єднань громадян, до підпри-
ємств, установ, організацій, засобів масової 
інформації, посадових осіб відповідно до їх 
компетенції, з метою вирішення порушених 
у зверненнях питань.

Закон України «Про звернення грома-
дян» статтею 18 безпосередньо наділяє гро-
мадян певними правами під час розгляду по-
даних звернень, а саме: - особисто викладати  
аргументи  посадовій особі,  що  перевіряла за-
яву чи скаргу, та брати участь у перевірці по-
даної скарги чи заяви; - знайомитися з мате-
ріалами перевірки; - подавати додаткові мате-
ріали  або  наполягати  на  їх  запиті органом, 
який розглядає звернення; - бути присутнім 
при розгляді заяви чи скарги; - користуватися 
послугами  адвоката  або уповноваженої осо-
би (належним чином оформивши права пред-
ставника); - одержати  письмову відповідь про 
результати розгляду звернення; - вимагати 
дотримання таємниці розгляду заяви чи скар-
ги; - вимагати відшкодування збитків,  якщо 
вони стали  результатом порушень визначе-
ного законом порядку розгляду звернень.

Через звернення громадян втілюється в 
життя один із конституційних принципів — 
участі громадян в управлінні державними та 
громадськими справами. Звернення є також 
важливою формою контролю за законністю 
діяльності державних органів і органів міс-
цевого самоврядування, забезпечення прав 
і свобод  громадян. Рішення щодо звернень 
громадян та відповіді на них оформляються 
відповідно до вимог законодавства про мови. 

Звернення, оформлені належним чином і 
подані в установленому порядку, підлягають 
обов’язковому прийняттю та розгляду.

Забороняється відмова в прийнятті та 
розгляді звернення з посиланням на полі-
тичні погляди, партійну належність, стать, 
вік, віросповідання, національність громадя-
нина, незнання мови звернення. 

Відповідь за результатами розгляду заяв 
(клопотань) в обов’язковому порядку даєть-
ся тим органом, який отримав ці заяви і до 
компетенції якого входить вирішення пору-
шених у заявах (клопотаннях) питань, за під-
писом керівника або особи, яка виконує його 
обов’язки.

Право громадян на звернення до дер-
жавних органів влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ, орга-
нізацій різних форм власності, громадських 
об’єднань є одним із найважливіших заходів 
щодо забезпечення законності й дисципліни 
в державному управлінні.

Звернення громадян становлять сукуп-
ність активних вольових дій фізичних осіб. 
Їх особливість полягає в тому, що не всі звер-
нення громадян можна віднести до заходів, 
які забезпечують законність і дисципліну в 
державному управлінні. Тільки скарги й зая-
ви про порушення чинного законодавства та 
недоліки в роботі тих чи інших осіб, держав-
них і недержавних структур ініціюють ком-
петентні органи (повноважних осіб) на про-
ведення контрольно-наглядових дій з метою 
усунення порушень і недоліків.

Скаргу на протизаконні дії або рішення 
відповідних органів та їх посадових осіб по-
дають у порядку підлеглості вищому органу 
або посадовій особі, що не позбавляє грома-
дянина права на звернення в суд відповідно 
до закону, а в разі відсутності такого (вищо-
го) органу або незгоди громадянина з при-
йнятим за скаргою рішенням — безпосеред-
ньо в суд.

Захищаючи свої законні права й свобо-
ди, громадяни звертають увагу компетент-
них органів на порушення законодавства й 
таким чином захищають наявні в державі та 
суспільстві правовідносини. 

Світлана ШУВАРІВСЬКА,
завідувач сектору правової  
освіти, правової роботи та  

систематизації законодавства 
Тернопільського міського  

управління юстиції.
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Найгостріші виклики 
сьогодення – 
зростання цін і 

тарифів, збільшення 
безробіття, знецінення 
гривні, затяжне падіння 
ВВП – не знаходять 
належного відображення 
у державній економічній 
політиці. Ігнорування 
реальних потреб розвитку 
національної економіки, 
підміна їх другорядними 
реформами, такими 
як приватизація та 
дерегуляція, все далі 
заводять економіку України 
в глухий кут.

Коли інфляція складає майже 
60%, гривня знецінилася більш 
ніж вдвічі, безробіття перевалило 
за 10%, капітальні інвестиції та 
оборот роздрібної торгівлі впали 
практично на 25%, а кредити ко-
штують близько 35% – час бити в 
набат. Це вже не криза, це глибо-
ка та затяжна економічна рецесія. 
І для її подолання необхідні не 

просто реформи, а справжня ра-
дикальна структурна трансфор-
мація економіки та суспільства.

Прикладом економічної по-
літики для України сьогодні має 
бути не політика Рейгана чи Тет-
чер, як заявив Президент Поро-
шенко з трибуни Верховної Ради 
у своєму щорічному посланні, а 
політика Рузвельта, Де Голля, Лі 
Куан Ю. Дерегуляція та прива-
тизація для знекровленої укра-
їнської економіки сьогодні – як 
мертвому припарки. Країні потрі-
бен Новий Економічний Курс!

Курс на зменшення вартос-
ті кредитів для реального секто-
ру економіки, курс на встанов-
лення особливо привабливих по-
даткових стимулів для нових ви-
робництв, курс на державні пре-
ференції для місцевих виробни-
ків, курс на масштабну експорт-
ну експансію українських това-
рів, курс на подолання безробіт-
тя та створення нових робочих 
місць із гідною заробітною плат-
нею та високою продуктивністю 

праці. От яка економічна полі-
тика насправді потрібна Україні 
сьогодні!

Продати державні підпри-
ємства, коли вони майже нічо-
го не коштують через критич-
ну соціально-економічну та 
військово-політичну ситуацію 
в країні – багато розуму не тре-
ба. Сказати, що держава не буде 
втручатись в економіку, все “де-
регулює” та віддасть на потуран-
ня “невидимій руці ринку” в по-
точних умовах – просто економіч-
ний злочин проти власної держа-
ви, що веде до подальшого зубо-
жіння населення та нової хвилі 
олігархізації.

Коли не знають що робити, ка-
жуть “ринок сам все вирішить”. 
В 1990-х роках ми вже бачили як 
“справедливо” ринок розпорядив-
ся багатством країни, віддавши 
його в руки декількох олігархів, які 
згодом довели країну “до ручки”.

Ми зобов’язані дослухатись 
до голосу розуму та міжнародно-
го досвіду й зорієнтувати всі зу-

силля державної влади на еконо-
мічне зростання та справедливий 
розподіл його плодів. Не сподіва-
тись на “ринок”, який невпинно 
перетворює Україну на зерново-
металургійно-лісову сировинну 
колонію, а свідомо творити за-
можну підприємницьку, конку-
рентну, високотехнологічну, ви-
робничу Україну. Тільки так ми 
врятуємо нашу економіку! Тільки 
так ми прокладемо шлях України 
до економічного відродження та 
добробуту громадян!

Економічний ріст не береться 
з повітря! Потрібне реальне впро-
вадження в життя моделі промис-
лової політики, в тому числі, через 
створення експортно-кредитного 

агентства, державного банку роз-
витку, мережі індустріальних 
парків, фонду підтримки малого 
бізнесу, преференцій при держза-
купівлях для вітчизняних вироб-
ників, особливо для малого бізне-
су, переорієнтацію системи осві-
ти на потреби реального секто-
ру економіки. Потрібні справжні 
проукраїнські економічні пріо-
ритети та потужний арсенал дер-
жавних політик та інструментів 
для їх досягнення!

Радикальна партія вимагає 
від уряду та Президента  реаліза-
ції саме такої економічної політи-
ки!

Лідер Радикальної партії                                       
 Олег ЛЯШКО.

Новий економічний курс України – 
в інтересах власного народу 

та власної держави

Неадекватні цінники -  
не остаточні    

Лукавлять українські чиновники, коли ка-
жуть, що розуміють життя пересічних людей. І 
розповідають, як тяжко боряться з корупцією, 
беззаконням та іншими суспільними болячка-
ми. Щоб розуміти, як викручується простий укра-
їнець, потрібно побувати у його шкірці. Дуже до-
бре, що президентові Петру Порошенку і прем’єру 
Арсенію Яценюку не довелося виживати на міні-
малку і рахувати копійки від зарплати - до зарпла-
ти. Почули б ці заможні, високопоставлені панове, 
що про них кажуть люди, коли стоять у черзі на 
оплату комунальних послуг…   

Яценюк знову «ощасливив» народ. Чинні та-
рифи на компослуги - занижені, заявив прем’єр 
в інтерв’ю «5 каналу». За його словами, вартість 
енергоресурсів в Україні не відповідала ринковій 
ціні двадцять років. Раніше у Мінфіні зазначали, 
що комунальні тарифи для українців можуть під-
вищитися ще у два рази. 

Прем’єр і урядовці традиційно, мало не на 
пальцях, пояснюють арифметику комунального 
ціноутворення у Європі. Мовляв, послуги там ко-
штують не дешево. По-перше, європейці отриму-
ють якісні послуги. І що означає пострадянський 
ЖЕК та його «спеціалісти» - духом не відають. 
По-друге, у Європі люди отримують гідні зарпла-
ти і пенсії. Чомусь цей факт українські посадовці 
вперто ігнорують.        

Тим часом, у виданні «Новий час» підрахува-
ли, на скільки здорожчав споживчий кошик укра-
їнця. Виявилось, аж на 74 відсотки. Таку ціну люди  
заплатили за війну, кредити команди Януковича 
та економічну політику нової влади. Що дивно, се-
ред продуктів найбільше подорожчали вітчизня-
ні. Ось і спробуй підтримувати вітчизняного ви-
робника. І, за словами експертів, нинішні неадек-
ватні цінники ще не остаточні: якщо не буде ре-
форм, подорожчання неминуче. 

Інша біда - в Україні не всі рівні перед законом. 
Наприклад, супермаркетам, звиняйте, наплювати 
на антимонопольні закони і штрафи. Торгові ме-
режі звинуватили у картельній змові. Антимоно-
польний комітет оштрафував їх на 204 мільйони 
гривень. Проте платити штрафи супермаркети не 
поспішають. І, як констатує начальник управлін-
ня досліджень і розслідувань АМКУ Олена Шев-
чук, продовжують далі порушувати законодав-
ство. 

Підняття цін призвело до падіння попиту 
на товари. Проте найбільше від змов торговців 
страждають покупці. За підрахунками експертів, у 
середньому українці витрачають більшу полови-
ну своєї зарплати на їжу. Ціни ж у роздрібній тор-
гівлі завищені на 20-30 відсотків, залежно від про-
дукту. Виходить, держава нічого не може вдіяти з 
нахабними спритниками, які обкрадають людей. 
Жебраки в ОАЕ - багачі, порівняно 
з працюючим українцями

Біля однієї з мечетей Дубая поліція затрима-
ла жінку, яка займалася жебрацтвом. При цьому, 
неподалік був припаркований її розкішний авто-
мобіль «Toyota Land Cruiser». Також поліція спій-
мала жебрака родом з Азії, який мав при собі 70 
тисяч дирхамів Об’єднаних Арабських Еміратів, 
що складає 19178 доларів. В іншої жебрачки ви-
явили 60 тисяч дирхамів - (16438 доларів) готів-
кою. За останні п’ять років поліція Дубая великі 
суми знайшла у 4316 затриманих жебраків, по-
відомляють тамтешні ЗМІ. Даремно, що жебра-
цтво суворо заборонено в Арабських Еміратах. 
Зараз воно там набуває солідних масштабів. У 
більшості жебраками стають нелегальні мігран-
ти і туристи. 

Працюючим українцям годі зрівнятися з же-
браками із ОАЕ. Останні - багачі, порівняно з на-
шими співвітчизниками, які працюють за скром-
ну тисячу чи трішки більше в місяць. Образливо… 

Як кажуть експерти, найвигідніший і най-
прибутковіший бізнес в Україні - це політика та 
управління державною власністю. 

Багато родин виручають від скрути заробіт-
чани. Україна лідирує серед країн, у які мігран-
ти з Європи торік надіслали найбільше грошей, 
йдеться у доповіді Міжнародного фонду сільсько-
господарського розвитку. На другому місці, до 
речі, Польща. Отже, мігранти надіслали в Україну 
7 мільярдів 587 мільйонів доларів. Це те, що пора-
ховано офіційно. 

Поки українцям посадовці-мільйонери тлу-
мачать, що потрібно терпіти, бо наразі грошей на 
підняття зарплат і пенсій немає, заступник голо-
ви адміністрації президента Дмитро Шимків обі-
цяє збільшити зарплати чиновникам чотирьох ві-
домств до двох тисяч євро. Йдеться про «найбід-
ніших»: Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст і секре-
таріат Кабміну. В інтерв’ю «ВВС Україна» Шимків 
пояснив, що влада хоче підвищити зарплати усім 
чиновникам (Європа обіцяє фінансово допомог-
ти), аби дати їм можливість не брати хабарі. Наїв-
ний. «Хлібні» посади «окуповують» не креативні 
й талановиті спеціалісти, а «свої» люди. Зрештою, 
може, спершу потрібно, щоб згадані міністерства 
щось корисне зробили для держави і народу. А то 
економіка дихає на ладан. А фінансовій сфері вже 
потрібна реанімація… 
Замість P.S. 

А загалом, крапельницю потрібно ставити 
усій державній системі. Бо суспільство втомило-
ся від бідності, невідомості, що буде завтра, брех-
ні та беззаконня. 

Щоранку чуємо, скільки разів терористи об-
стріляли на Сході українські позиції і скільки за-
гинуло й паранено наших військових. Проте ці-
ною крові Україна виконує Мінські угоди.

У пожежі на нафтобазі в Київській області за-
гинули рятувальники, захищаючи приватне май-
но олігархів. Виявляється, злополучна нафтоба-
за була збудована незаконно. І роками ніхто цьо-
го «не бачив». 

Українські владні структури скоро нагадува-
тимуть грузинські філіали. 42-мільйонна нація не 
має розумних людей?

У владних верхах не вщухають скандали. В су-
перечки втягуються МВС, ГПУ, СБУ… А президент 
лише тасує кадри. 

Президент і прем’єр - продукти старої систе-
ми. Попри обіцянки, вони, схоже, не мають бажан-
ня її позбутися. А ще, як зазначає український іс-
торик і публіцист Василь Расевич, «як би дивно це 
не звучало, в зовнішньополітичній стратегії По-
рошенко обрав політику компромісів та домов-
леностей із Росією Путіна… Напевно, тільки най-
сильнішим розвідкам світу відомо, що насправді 
обіцяв Порошенко Кремлю за ілюзорну передиш-
ку, недоторканість власного бізнесу в Росії та ще з 
багатьох питань щодо Донбасу, які нам ніколи не 
відкриються».

Ольга ЧОРНА.  

Якби Яценюк з мінімалки 
платив за комуналку…    Терпець уривається. Відсутність 

успіхів у боротьбі з корупцією 
стає причиною радикальних 

настроїв у людей. Уже 41,5 відсотка 
українців підтримують введення 
смертної кари для держслужбовців, 
які вчинили корупційні дії, йдеться 
у соцдослідженні Центру Разумкова. 
Більшість респондентів важають, 
що ситуація в країні розвивається 
у неправильному напрямку. Слід 
нагадати: Україна - одна з найбільш 
корумпованих країн Європи. 

З 1 липня роздрібна 
торгівля пивом  

підлягає  
ліцензуванню 

Звертаємо увагу, що з 1 лип-
ня 2015 року пиво відноситься 
до алкогольних напоїв, то ж для 
його роздрібної торгівлі необ-
хідною буде ліцензія. 

У Тернополі прийом та ви-
дача документів для оформлен-
ня ліцензій на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоя-
ми та тютюновими виробами 
здійснюється в Центрі обслуго-
вування платників за адресою: 
вул. Білецька 1, вікно № 16. 

Аби здобути ліцензію плат-
никам, необхідно написати за-
яву в довільній формі. У ній по-
трібно вказати: вид господар-
ської діяльності, на проваджен-
ня якої власне і планується 
одержати ліцензію (тобто роз-
дрібна торгівля алкогольними 
напоями); адресу місця торгів-
лі; перелік РРО (КОРО), які зна-
ходяться в місці торгівлі, та ін-
формацію про них (модель, мо-
дифікацію, заводський номер, 
виробника, дату виготовлен-
ня); реєстраційні номери по-
свідчень РРО (КОРО), які знахо-
дяться в місці торгівлі, та дату 
початку їх обліку в податковій 
інспекції.

Відомості з останніх трьох 
пунктів наводитимуть у додат-
ку до ліцензії.

Також необхідно долучити 
до заяви копію платіжного до-
ручення чи квитанції з відміт-
кою банку про сплату кварталь-
ної суми за таку ліцензію та до-
відку фінансового органу. 

Нагадуємо, що плата за лі-
цензію на один рік становить 8 
000 грн. за кожен зазначений у 
ліцензії РРО, а на території сіл і 
селищ 500 грн. 

Телефон для довідок:  
43-46-36.

Відділ комунікацій 
Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопіль-
ській області.
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- Романе Йосиповичу, сьо-
годні мешканців області чи не 
найбільше хвилює так зване 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад. Насправді 
люди не особливо знають, ро-
биться це на гірше чи на кра-
ще. Чи виграють від цього зви-
чайні мешканці села? Адже 
у які б красиві обгортки вла-
да не загортала свої обіцянки, 
поки що у сільській місцевості 
не поліпшилося ні медичне об-
слуговування, ні соціальна сфе-
ра. Навпаки, з бюджетів сіль-
ських рад держава видерла на-
віть податок на доходи фізич-
них осіб. 

- Я зауважу, що людям час-
то насправді розказують зовсім 
інше, пов’язане з проведенням 
реформи. І цьому є абсолютно 
логічне пояснення. Чому? Тому 
що, коли ми говоримо про  те-
риторіальну реформу, то, умов-
но кажучи, 10, а то й 20 сіл ма-
ють об’єднатися в одну грома-
ду. Відповідно, сільські ради бу-
дуть згорнуті і залишиться 
єдиний керівний орган в цен-
трах об’єднаної громади, а в се-
лах – лише війт. Тепер подумай-
те: хто у селах є носієм інформа-
ції? У першу чергу люди йдуть 
до сільради. А її працівники, які 
можуть залишитися через пів-
року без роботи, що мають ка-
зати? Вони кажуть, що дуже по-
гана злочинна влада все робить, 
аби знищити село, кожен фанта-
зує, як може. Але український на-
род, врешті, має бути мудрішим. 
Наприклад, шукаємо, за що до  
школи купити  котла, чи вікна 
відремонтувати, чи тонну вугіл-
ля придбати, і це коштує півто-
ри тисячі гривень. А коли в сіль-
ській раді працює в середньому 
5-7 чоловік і кожен з них отри-
мує по півтори тисячі гривень 
у місяць, то якби ми цю рефор-
му зробили на початку  незалеж-
ності, вже мали б не те, що вікна 
замінені чи котли, а й новозбудо-
вані школи – за ті самі гроші, які 
просто профітькали. Але, безу-
мовно, усе має відбуватися до-
бровільно, шляхом переконання 
людей.

- На добровільність, звісно, 
це трохи не схоже, адже влада 
лякає, якщо до 15 липня не бу-
дуть сформовані об’єднані гро-
мади, значить, вони не отри-
мають державних субвенцій 
на освіту, медицину… Взага-
лі, чому ж раніше не була про-

ведена реформа з укрупнення 
громад?

-  А тому, що, відверто кажу-
чи, владі було вигідно мати влас-
ну своєрідну мережу, яка була 
їй підконтрольна у вигляді цієї 
вертикалі. На Західній Україні 
це проявлялося, можливо, мен-
ше, особливо багато маніпуляцій 
було на Сході держави. Тому з  до-
свіду усіх європейських країн те-
риторіальну реформу в Україні 
потрібно провести. Від цих змін 
теперішня влада, тим паче перед 
виборами, навряд, чи збере диві-
денди, але виграють люди. Щоб 
багато не говорити, типовим 
прикладом є міста,  особливо об-
ласного значення, котрі вперше 
за роки незалежності  отрима-
ли великий фінансовий ресурс. 
А після реформи, практично, в 
такому становищі опиняться всі 
об’єднані громади. 

Для порівняння: нині держ-
бюджет Тернополя складає біль-
ше одного  мільярда. А ще кілька 
років тому стільки складав весь 
бюджет області і ми з того тіши-
лися. Оце для того і потрібна ре-
форма, аби гроші не розпорошу-
валися, щоб не йшли через різ-
ні структури, громада хай бере і 
сама контролює. Отут лише ви-
никає питання: чи будуть люди 
готові до повноцінних функцій 
контролю за використанням ко-
штів? Тому що децентралізація і 
об’єднання громад – це, в першу 
чергу, фінансова автономія.

- У своєму посланні прези-
дент сказав, що незадоволе-
ний діяльністю уряду, Верхо-
вної Ради, а також власною. У 
таких випадках щось потріб-
но кардинально змінювати. 
На вашу думку, що саме? 

- Насправді важко коменту-
вати слова президента і те, який  
задум він у них вкладав. Я думаю, 
що перш за все, президент  праг-
нув підіграти електорату напе-
редодні місцевих виборів, якщо 
вже бути до кінця об’єктивним. 
В Україні ще не було ні жодного 
президента, ні уряду, ні політич-
ної сили, яким би українці дові-
ряли протягом тривалого часу. 
Тобто, ми так само мінливі і так 
само за це якоюсь мірою  плати-
мо. Політики – це фактично відо-
браження кон’юнктурних вподо-
бань населення. І вони ж, по суті, 
наполовину артисти, які грають 
ту роль, яку хочуть побачити ви-
борці.

- Дякую за відвертість, але 

насправді люди чекають вико-
нання їхніми обранцями обіця-
нок, а не клоунади. Бо від цієї 
«гри» залежать долі мільйо-
нів.

- Якщо ми вже розвиваємо 
цю тему, давайте скажемо по-
іншому. От всі говорять, що в 
Україні нічого не змінилося і не 
відбуваються реформи. Давай-
те спробуємо не філософськи, 
а практично підійти: а що таке 
не змінилося? Україна і життя 
у державі – це не тумблер, який 
включив-виключив. Зміни почи-
наються із нас з вами. Якщо є ха-
барники, то і є люди, які дають 
хабарі. От змінюся я – змінюй-
теся ви, ще хтось, тоді  змінить-
ся держава. А якщо говорити про 
фундаментальні речі, знову ж 
таки, повернімося до добровіль-
ного об’єднання громад. Ця ре-
форма, по суті, зі зміни устрою 
держави в таких важливих  ре-
чах, де ми даємо величезні по-
вноваження місцевим органам 
влади. Фінансові потоки зміню-
ються, відбувається децентралі-
зація. Ми про це говорили  рока-
ми, тепер виступаємо проти. Не 
знаємо чого – придумаємо. А як 
тоді можна реформуватися?

У розробці також новий по-
датковий кодекс, який має змі-
нити систему стосунків між дер-
жавою, бізнесом і простими 
людьми. У пенсійній, освітній га-
лузях теж напрацьовані зміни. 
Треба визнати, що буксує систе-
ма охорони здоров’я, причому 
серйозно. Щодо бюджетної  по-
літики. Прийняли бюджет, який 
фундаментально різниться від 
усіх попередніх. Як не тяжко, в 
час війни, кризи, в час анексії і 
втрати частини ВВП країни, але 
держава бюджет перевиконує.  
Ми сформувати бюджет, який 
складає не менше 5 відсотків 
ВВП, профінансували всі міста. 
І ці бюджети перевиконуються. 
Нема проблем з казначейськими 
рахунками.  Звичайно, усім хоті-
лося б жити краще, щоб ми як-
найшвидше отримали практич-
ний результат. От коли зараз за 
підсумками півріччя Кабмін буде 
розглядати питання підвищен-
ня пенсій і мінімальних зарплат 
– я думаю, що це такий лакмусо-
вий папірець, по якому люди бу-
дуть тестувати, чи держава спра-
вилася. 

- Питання підвищення пен-
сій, зарплат – усе це поки лише 
розмови. Люди нині страха-

ються інших підвищень – за 
газ, електроенергію, воду, 
житлово-комунальні послуги, 
ціни на продукти…

- Прямо на офісі “Народно-
го фронту“ висить оголошення, 
що наші юристи надають кон-
сультації з приводу оформлен-
ня субсидій. Очікували, що в об-
ласті за ними звернеться щонай-
менше 40 тисяч людей, а здали 
документи лише 10 тисяч. Люди 
добрі, звертайтеся, бо це також 
інвестиції в економіку облас-
ті. Якщо держава дала ці гроші 
і тернополяни можуть їх взяти, 
то вони не витратять їх зі своєї 
кишені. А відповідно куплять за 
них продукти харчування, ліки, 
чи відкладуть кілька сотень гри-
вень. 

- До речі, у різних держав-
них інституціях нині працює 
чимало іноземців, зокрема, 
грузинів. Чи ми такі меншо-
вартісні, чи немудрі, чи справ-
ді в Україні немає чесних спеці-
алістів, патріотів?

- Я з вами погоджуюсь і не по-
годжуюся. Тому що, враховуючи, 
які були міністри до того, навіть 
після Революції гідності, то вже 
краще нехай будуть іноземці за 
принципом - гірше не буде.  Про-
блема є в тому, що все-таки іно-
земці не знають нашої менталь-
ності і суспільного устрою. А щоб 
змінити систему, треба робити 
послідовні кроки. Щодо Грузії. 
Звісно, навести порядок у цій ма-
ленькій країні було легше. Укра-
їна - територіально велика дер-
жава, із своєрідним менталіте-
том різних регіонів. Але надію-
ся, що команда Саакашвілі, яка 
прийшла в Україну, щиро прагне 
для українців позитивних змін.  
А взагалі, основна наша націо-
нальна ідея – це позбутися олі-
гархів. Якщо цього не станеться 
– в державі нічого не зміниться.

- У нас президент – олігарх.
- Олігархи мають визначен-

ня: це –люди, достатньо багаті, у 
їхніх володіннях медіа-холдинги 
і живуть вони з ресурсів природ-
ного походження. Тут треба ви-
знати, що Порошенко не збага-
чувався з таких ресурсів. Він бу-
дував промислові групи на ре-
альному секторі економіки, на 
промисловості. А коли ми гово-
римо за Коломойського, Фірта-
ша, Пінчука, Ахметова – вони усі 
збагачувалися на національних 
надбаннях. Вугілля, газ, елек-
троенергія, сфера послуг у дер-
жавному секторі – оце є олігар-
хи класичні. Ці люди вкладають 
великі кошти у політику і медіа. 
За великим рахунком 3-4 олігар-
хи за рік до виборів можуть ви-
значити, хто буде жертвою, хто 
переможцем. Те, що вплив медіа 

в глобальному світі надзвичай-
но великий, – доказав Путін. Тож 
якщо хочемо будувати нормаль-
не думаюче суспільство, ми по-
винні дати людям альтернати-
ву і в суспільному, і в публічному 
житті, і сприйняття національ-
ного світогляду. Забрати моно-
полію на  інформацію. 

- Романе Йосиповичу, да-
вайте повернемося, образно 
кажучи, додому. У тернопо-
лян до міської ради нинішньо-
го скликання чи не найбільше 
претензій. Стихійна забудова 
міста, знищення зелених наса-
джень, парків, корупція… Схо-
же, не поспішають захищати 
інтереси краян і їхні представ-
ники у парламенті. Ваша точ-
ка зору на це – як народного де-
путата і колишнього міського 
голови?

- Нам треба визначитися, як 
мають політики захищати ін-
тереси тернополян? Все має 
бути згідно діючого законодав-
ства. Сьогодні у міській раді ке-
рує політична сила, якій на по-
передніх виборах довірили тер-
нополяни. Від цієї сили обра-
ний і міський голова. Це є воле-
виявлення тернополян, які пе-
редали монополію на управлін-
ня містом цій політичній силі, 
з неї і повинні питати. У народ-
них депутатів інші повноважен-
ня – відстоювати інтереси міс-
та, області у парламенті, на рів-
ні держави. Можу сказати точно 
– за роки незалежності ніхто так 
цього не домігся, як народні де-
путати від Тернопільщини ни-
нішнього скликання. Починаю-
чи з питань децентралізації вла-
ди, добровільного об’єднання 
громад, фінансування… Я уже 
говорив: ми зробили усе можли-
ве, аби Тернопіль отримав уні-
кальний бюджет. А громада не-
хай  контролює, як цей мільярд 
гривень буде витрачений. Якщо 
його розкрадуть – вибачте – ви 
цим людям делегували повно-
важення, будьте так само відпо-
відальні. 

- Чи дочекаються терно-
поляни перевиборів обласної 
ради, яка, по суті, давно є вже 
нелегітимною? 

- Сподіваюся, це станеться 
одночасно з виборами до місце-
вих рад - 25 жовтня. Справді, там 
вже партії порозпадалися, а дех-
то і призабув, що є депутатом.

- Чи буде ваша політична 
сила брати участь у виборах 
міського голови Тернополя? Чи 
є вже визначена кандидатура?

- Безперечно. Кандидатом 
буде достойна людина міста Тер-
нополя і його жителів. Це я вам 
обіцяю. 

Зіна КУШНІРУК.

     

А громада нехай  контролює, як цей 
мільярд гривень місцева влада витратить»

Екс-голова Тернополя Роман Заставний нині представляє інтереси обласного 
центру і нашого краю у найвищому законодавчому органі держави. Як народний 
депутат, він, безсумнівно, має безпосереднє відношення до розробки та 

ухвалення задекларованих владою реформаторських законопроектів, які нерідко 
не знаходять одностайної підтримки у суспільстві. Саме про це – відверта розмова з 
Романом ЗАСТАВНИМ. 

Роман ЗАСТАВНИЙ: 
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У світі таке захоплен-
ня набуває все біль-
шої популярності. 

Називається воно перидро-
мофілією - з грецької «любов 
до дороги». З’явилося воно 
ще після Другої світової ві-
йни у Великобританії, Ар-
гентині, Австралії та Поль-
щі. Сьогодні найбільша ко-
лекція квитків у іспанця Ху-
ана Домінго Вентуре – 600 
тисяч. Киянин Олексій Бой-
ко зібрав уже близько 35 ти-
сяч. Цікаво, що колекціоне-
ри настільки захоплені сво-
їм хобі, що не лише зберіга-
ють квитки, якими вони ско-
ристалися у транспорті, а й 
перекуповують одні в одних 
у мережі Інтернет, замовля-
ють у місцевих жителів різних країн, полюють за ста-
ровинними артефактами. 

У колекції Максима є квитки із десятків країн світу 
– Польщі, Молдови, Греції, Іспанії, США, Японії та бага-
тьох інших. Мріє він про експонати з маленьких кра-
їн – Люксембургу, Андори, Монако. Нещодавно у тер-
нополянина з’явилися проїзні документи і з сепара-
тистської ДНР та окупованого Криму. Зізнається, діс-
тати їх було не так просто. 

- Мій знайомий з Краматорська буває в Донецьку, 
тож зумів мені переслати квитки, які вже встигли 
надрукувати в окупованому місті, - розповідає Мак-
сим. – У Луганську громадський транспорт не ходить, 
тож звідти немає нічого. У Криму також надрукували 
власні квитки. Спершу їх можна було купити і за грив-
ні, і за рублі, а зараз залишилися лише з номіналом у 
російській валюті.

Серед найцінніших екземплярів – старовинні. У 
тернополянина – це квиток на поїзд із 70-х років. Він 
знайшов його у старому піджаку дідуся через кілька 
десятків років. На думку Максима, в минулому більше 
дбали про зовнішній вигляд квитків, їх естетику, осо-
бливість. Їх хотілося зберегти, адже вони мали свою 
історію, відтворювали спогади про важливі події. Але 
з кожним роком квитки втрачають свою унікальність 
і стають все більше схожими один на одного. 

- Для мене дуже дорогі мої перші квитки з теплохо-
ду «Герой Танцоров», - додає хлопець. -  Мабуть тому, 
що вони нагадують про дитинство, перші мандрівки 
Тернопільським ставом. А ще ті квитки, які привіз із 
власних подорожей. В університеті всі знають, що я 
колекціоную талони, тож завжди мені приносять їх 
після різних мандрівок, а сусіди кидають у поштову 
скриньку. Дуже часто витягую звідти десятки різних 
квитків. Приємно, що люди не байдужі і допомагають. 

Особливе місце у колекції Максима Черкаса займа-
ють «щасливі» квитки – це ті, у номері яких сума пер-
ших трьох цифр дорівнює сумі трьох останніх. Саме її 
він в першу чергу зберігає. Хлопець зізнається, в га-
манці завжди носить з собою щасливий «білетик». Ві-
рить, що це його талісман.  

Юля ТОМЧИШИН.

Любов до дороги

Тернополянин колекціонує  
щасливі квитки

У колекції тернополянина 
Максима Черкаса більше трьох 
тисяч проїзних квитків із різних 

куточків світу. З кожної мандрівки 
хлопець привозить не сувеніри, а 
талончики, абонементи, пластикові 
картки. Всі вони різних розмірів, 
форми та кольору. Це жива історія 
транспорту, справжнє дзеркало 
економіки країни, каже Максим, і з 
радістю розповідає «Нашому ДНЮ» 
про цікавинки своєї колекції.

- Ще під час навчання у школі я почав 
збирати квитки з Тернополя, - пригадує 
хлопець. – Далі почав мандрувати Украї-
ною, тож доповнював колекцію проїзни-
ми документами з різних міст. А згодом 
з’явилися й закордонні експонати. Коли я 
побачив, що у мене зібралося багато ціка-
вих речей, систематизував їх і почав сер-
йозно цим займатися. Сьогодні спілкую-
ся з колекціонерами не лише з України, а й 
з-за кордону. Ми обмінюємося досвідом та 
надсилаємо один одному цікаві екземпля-
ри зі своїх міст. 

nday.te.ua
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Європейці не готові захищати  
союзників по НАТО від Путіна

Майже половина громадян країн 
НАТО не готові захищати союзників 
у разі атаки Росії. Зокрема, 42 відсотки 
громадян країн-членів Північноатлан-
тичного Альянсу переконані: їхня країна 
не повинна застосовувати військову силу 
для допомоги союзникам по НАТО у ви-
падку атаки з боку Росії. Про це свідчать 
результати опитування, проведеного 
«Pew Research Center». Лише у двох краї-
нах - США та Канаді більше половини на-
селення вважає, що їхня країна повинна 
захищати союзників. Дещо менше поло-
вини британців, поляків та іспанців та-
кож готові підтримати застосування вій-
ськової сили у такому випадку. З іншого 
боку, більше половини населення Німеч-
чини (58 відсотків), Франції (53 відсотки) 
та Італії (51 відсоток) виступають про-
ти захисту союзників Альянсу у випадку 
атаки Кремля на країну-члена НАТО.

У РФ за півроку збільшилося  
на 7 мільйонів бідняків

Кожен шостий житель Росії живе 
за межею бідності. Про це свідчать дані 
Росстату, опубліковані на офіційному 
сайті відомства. Чисельність бідних у РФ, 
за підсумками першого кварталу, сягнула 
22,9 мільйона. За підсумками 2014 року 
кількість бідних у Росії складала 16,1 
мільйона осіб. За півроку кількість бідня-
ків зросла на сім мільйонів. 

Оце «миротворчість» 
Миротворці ООН під час виконан-

ня місій регулярно обмінюють товари 
на сексуальні послуги місцевих жите-
лів. Про це пишуть журналісти «Reuters», 
у яких опинився текст неопублікованої 
доповіді Управління служб внутрішньо-
го нагляду ООН. У документі зазначено, 
що сотні жінок в Ліберії і на Гаїті, пере-
буваючи у стані крайньої бідності й го-
лодування, надавали сексуальні послу-
ги миротворцям. За це вони брали гро-
ші, одяг, коштовності, мобільні телефо-
ни тощо. Із 2008 до 2013 року, згідно з до-
повіддю, було зафіксовано понад 480 та-
ких порушень. При цьому, третина поді-
бних порушень були стосовно неповно-
літніх. «Свідчення з двох країн, до яких 
були спрямовані миротворці, вказують, 
що платні сексуальні послуги досить по-
ширені, однак про це рідко повідомля-
ється», - йдеться у документі. 

$1 у Зімбабве коштує  
35 квадрильйонів 

Громадянам Зімбабве, найбіднішої 
країни в Африці, доводиться розрахо-
вуватися квадрильйонами місцевих 
доларів, щоб купити хоча б один долар 
США. Новий курс валюти нацбанк режи-
му Роберта Мугабе встановив на познач-
ці 35 квадрильйонів місцевих доларів за 
один «зелений», передає «Reuters». Ця 
південноафриканська країна часто роз-
раховується в іноземній валюті, доларі 
США або ранде ПАР після гіперінфляції у 
500 мільярдів відсотків у 2008 році. Тоді, 
на піку кризи, зімбабвійцям доводило-
ся носити мішки з грошима, щоб купити 
хліба, а ціни збільшувалися мінімум двічі 
на день. Найбільшою банкнотою наразі 
залишається випущена у 2008 році купю-

ра у 100 трильйонів зімбабвійських дола-
рів. Але її не вистачає навіть на тижневий 
проїзд у автобусі. 

США хочуть відправити  
в Європу танки і солдатів

Для стримання імовірної росій-
ської агресії в Європі фахівці оборон-
ного відомства США пропонують від-
правити до кількох країн Балтії та 
Східної Європи танки, бойові машини 
піхоти та іншу важку техніку, а також 
майже п’ять тисяч солдатів, пише «The 
New York Times» з посиланням на влас-
ні джерела в урядових колах. «Якщо рі-
шення буде ухвалено, вперше після за-
кінчення «холодної війни» Штати дис-
локують важку військову техніку в но-
вих країнах-членах НАТО у Східній Євро-
пі, які колись були частиною радянської 
сфери впливу», - наголошує видання. І 
цитує екс-командувача об’єднаними си-
лами НАТО в Європі адмірала Джеймса 
Ставрідіса, який називає такі ідеї «дуже 
значущими змінами в політиці», що ма-
ють на меті заспокоїти «переляканих со-
юзників». Однак згадані пропозиції по-
требують затвердження міністра оборо-
ни США Аштона Картера і президента Ба-
рака Обами.

Естонія почала будувати  
стіну з Московією

Президент Естонії Тоомас Хендрік 
Ільвес заклав наріжний камінь заста-
ви Піуза на південно-східному кордо-
ні з Росією. Вартість застави складе 4,6 
мільйона євро. Ця своєрідна стіна буде 
одним із опорних пунктів на сухопутно-
му кордоні Естонії, повідомляють іноЗМІ. 
Застава стане, серед іншого, і базою для 
спецпідрозділу прикордонної охорони.

ЦРУ не виконувало своїх 
обов’язків належним чином
Через десять років після терактів 11 

вересня 2001 року генеральний інспек-
тор ЦРУ завершив свою доповідь про 
причини провалів американської роз-
відки щодо запобігання цієї терорис-
тичної атаки. 500-сторінковий доку-
мент детально розкриває список «сис-
тематичних проблем» у ЦРУ, які при-
звели до нездатності протистояти заду-
мам Усами бен Ладена, повідомляє CNN. 
Звіт не містить кардинально нових спо-
стережень, але надає додатковий аналіз 
раніше проведених державних розсліду-
вань. «Щодо деяких питань, група дійшла 
до висновку, що ЦРУ і його співробітники 
не виконували своїх обов’язків належним 
чином», - ідеться у документі. Також наго-
лошується, що ЦРУ не виробило комплек-
сної стратегії для боротьби з терористич-
ним угрупуванням «Аль-Каїда».

П’ять відсотків землян -  
здорові, а решта…

Міжнародний колектив медиків, 
провівши дослідження, зробив висно-
вки, що майже 95 відсотків людей на 
нашій планеті страждає від того чи ін-
шого захворювання. А приблизно тре-
тина з них є носіями відразу п’яти і біль-
ше хвороб, пише журнал «Lancet». Люд-
ство щороку втрачає близько 730 міль-
йонів років життя через недуги, як смер-
тельно небезпечні, так і  нешкідливі. Си-
туація погіршилася, порівняно з кінцем 
минулого століття. Причини дві: загаль-
не старіння населення планети і збіль-
шення кількості проблем, які виникають 
вже при народженні дитини. До слова, у 
країнах третього світу 60 відсотків дітей 
уже народжуються хворими. Найпошире-
нішими недугами залишається так звана 
«велика трійка»: болі у спині, депресія та 
анемія, від яких у середньому страждає 
кожен шостий житель Землі. Крім цього, 
до десятки входять карієс, діабет, мігрень 
і болі в шиї.

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Порошенко придумав  

назву для війни
В Україні триває перша вітчизня-

на війна, повідомив Петро Порошенко, 
виступаючи в Київському національно-
му військовому госпіталі, пише УНН. «В 
Україні триває перша і, сподіваюся, остан-
ня вітчизняна війна», - сказав президент. 
Раніше Порошенко в інтерв’ю «Бі-бі-сі» 
заявляв, що Україна перебуває у стані 
справжньої війни з Росією. 

Знову вимикатимуть світло?

Експерти заговорили про подорож-
чання електроенергії на 30 відсотків, од-
нак воно нібито не відіб’ється на насе-
ленні. Проблемою стає робота ТЕС - їм по-
трібне антрацитове вугілля, якого закупи-
ли тільки 13 мільйонів тонн із 24, повідо-
мляє «Бізнес.UA». За словами заступника 
міністра енергетики та вугільної промис-
ловості Олександра Светелика, на терито-
рії, контрольованій сепаратистами, розта-
шовані сім українських ТЕС і шахти з антра-
цитовим вугіллям також під контролем се-
паратистів. Це означає високу ймовірність 
того, що домовлятися про постачання ву-
гілля доведеться з сепаратистами, якщо не 
вдасться вирішити питання про поставки 
із-за кордону. Але вартість імпортного ву-
гілля не дешева. Олександр Светелик ска-
зав, що подорожчання торкнеться промис-
ловців і бюджетників, а не населення. Та-
кож готується графік віялових відключень 
на осінньо-зимовий період. 

Експерт не радить  
відкривати депозити

Економічний експерт Ерік Найман 
не рекомендує українцям відкрива-
ти нові банківські депозити. Про це він 
написав у своєму блозі на capital-times. 
«Гривневі депозити б’є інфляція і прибут-
ковий податок - реальна процентна ставка 
в гривні буде глибоко негативною ще не 
менше півроку. Тобто, між гривнею і дола-
ром вибір варто робити на користь дола-
ра. Але доларові депозити б’ють обмежен-
ня на зняття інвалюти і страхи перед аван-
тюрним волюнтаризмом поведінки НБУ», 
- каже Найман. Крім того, у бідних україн-
ців немає вільної гривні для банківських 
заощаджень - зарплати йдуть на оплату 
комуналки і продукти харчування.

Уперше Україна зізналась,  
що Схід окупувала Росія

В офіційному зверненні до Ради Єв-
ропи про призупинення виконання низ-
ки статей Європейської конвенції з прав 
людини Україна вперше документаль-
но визнала на міжнародному рівні оку-
пацію «зони АТО» Російською Федераці-
єю. Текст звернення розміщений на сайті 
Ради Європи. Київ неодноразово заявляв, 
що Крим і Севастополь є територію, тим-
часово окупованою РФ в результаті зброй-
ної агресії Росії проти України. У листі, за 
підписом глави МЗС Павла Клімкіна, під-
креслюється, що цей статус мають також 
окремі території Луганської та Донецької 
областей. «З огляду на агресію Російської 
Федерації проти України, яка відбувала-
ся за участі регулярних підрозділів зброй-
них сил РФ та незаконних збройних фор-
мувань, які спрямовуються, керуються та 
фінансуються Росією, проводиться анти-

терористична операція, - йдеться у зая-
ві. - РФ, яка насправді окупувала певні те-
риторії Донецької та Луганської областей і 
здійснює управління ними, є повністю від-
повідальною за повагу і захист прав люди-
ни на цих територіях, відповідно до міжна-
родного гуманітарного права та міжнарод-
но встановлених прав людини».

Літр бензину може  
скочити до 30 гривень

Автомобільне паливо може подорож-
чати, якщо Кабмін збільшить акциз на 
нього і світові ціни на нафту зростуть 
до $80-100 за барель. Як повідомляє ви-
дання «Фінанси.ua», важливо враховувати і 
той факт, що, незважаючи на падіння ціни 
нафти на світовому ринку, вартість бензи-
ну в Україні не знижується. Причина - де-
вальвація гривні та збільшення витрат на 
АЗС. Якщо «чорне золото» подорожчає із 
$65 за барель до $80-100, то, найімовірні-
ше, паливо в Україні подорожчає до 30 гри-
вень. Нові чиновники повторюють дії своїх 
попередників з уряду Азарова, кажучи про 
необхідність чергового підвищення акци-
зів на паливо з метою знайти кошти на ре-
монт доріг. Проте, як би не зростали ставки 
акцизу на продаж нафтопродуктів, це мало 
впливає на якість українських доріг. 

Не до відпочинку
Станом на середину травня 68 відсо-

тків українців не планували відпочива-
ти, пише «Дзеркало тижня». За соцопи-
туванням КМІС, планують поїхати відпо-
чивати лише 17 відсотків респондентів. 
На першому місці за популярністю, як і рік 
тому, відпочинок у Карпатах. Також укра-
їнці відпочиватимуть на дачах і в родичів 
у селі. Число тих, хто планує поїхати відпо-
чивати за кордон, становить аж один від-
соток. Стільки ж людей мають намір поїха-
ти на відпочинок до Криму. 

Розбиті корита,  
а не громадський транспорт

В Україні є небезпечним 80 відсотків 
громадського транспорту. За роки не-
залежності кількість одиниць міського 
транспорту в Україні зменшилась май-
же вдвічі - з 12,3 тисячі до 6,2. Про це по-
відомив заступник міністра інфраструкту-
ри Володимир Шульмейстер, передає «ЛІ-
ГАБізнесІнформ». За словами посадовця, 
з 1991 року інвестиції в міський громад-
ський транспорт були фактично зупинені. 
Через це з’явилися маршрутні таксі, які не 
відповідають вимогам безпеки руху. Зага-
лом з діючих нині 6,2 тисячі одиниць тран-
спорту, 80 відсотків зношені морально і 
технічно. Мінімальні потреби в оновленні 
рухомих складів - не менше 400 нових тро-
лейбусів і 200 нових трамваїв на рік. Од-
нак торік закупили 60 нових тролейбусів і 
лише два нових трамваї. 

Із 23 червня - нові шенгенправила
Із 23 червня візові центри країн 

Шенгенської угоди в Україні підклю-
чать до візової інформаційної системи, 
після чого турист повинен особисто по-
давати заяви та документи на шенген-
візу, надаючи біометричні дані - відбит-
ки всіх пальців рук і цифрову фотогра-
фію. Через посередників, наприклад, тура-
гентства, це більше зробити не вдасться, 
пише видання «Вісті». Експерти припуска-
ють, що нові правила отримання шенгену 
змінять структуру виїзного туризму. Мак-
симально постраждають фірми, які органі-
зовують автобусні тури до Європи. А з кра-
їн - Греція та Іспанія.

«Нафтогаз» - бездонна яма
На дотування НАК «Нафтогаз Укра-

їни» у цьому році з держбюджету виді-
лять близько 1,5-2 мільярди доларів. 
Про це в інтерв’ю «5 каналу» повідомив 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. При цьо-
му він зазначив, що у 2014 році уряд доту-
вав «Нафтогаз» на суму близько 10 мільяр-
дів доларів.

Україна Світ
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Василеве життя поволі згасало. А 
тільки шістдесятка минула. Батько про-
жив вісімдесят п’ять літ. Матір - на два 
роки довше. Василеві ж, вочевидь, не су-
дилося. Лікарі «втішили»: пів року, може, 
протягне. А, може, ні.

Немилим стало добротне обійстя. 
Його хата - найбільша на вулиці. А 
який розкішний сад! Машина, трактор, 
поле, худоба… Всього є вдосталь, крім 
здоров’я. 

… Сад щедро квітнув. Василь вмощу-
вався під крислатою яблунею. Слухав 
бджіл і перегортав сторінки свого життя. 
За щось себе картав, за чимось шкодував. 
Деколи подумки себе лаяв, хоча розумів, 
що пізно.   

Чужі діти завжди норовили потрапи-
ти до Василевого саду. Відганяв їх, сва-
рив, обіцяв собаку нацькувати. А яблука 
падали, гнили… Тепер, влітку, сам дітла-
хів покличе, аби пригостити солодкими 
яблучками. Якщо доживе…

Із сусідом за межу посварився. Скіль-
ки ж то років минуло? Більше десяти, ма-
буть. Відтоді жодним словом не переки-
нувся. Ні «добрий день», ні «слава Богу»... 
Сусід намагався помиритися. А Василь і 
слухати не хотів. Тепер настав час попро-
сити вибачення. Бо хтозна, скільки про-
живе…

- Слава Ісусу Христу! Як ваше здоров’я, 
пане Василю? 

- Слава навіки! Як бачите, отче. Си-
джу. Гріхи і грішки на купки складаю. 

- Покаятися ніколи не пізно. 
- Зате пізно змінити життя. 
... Про доньку від першої дружини Ва-

силь волів не згадувати. Прожив з Кате-
риною всього лише чотири роки. Не по-
добалася Василевій матері Катерина і 
край. А вродлива ж була. І привітна. До 
старого й малого заговорить, засміється, 
пожартує. А матір пиляла Василя, мов-
ляв, не поважає тебе твоя дружинонька. 
Очима наліво й направо стріляє. Смішки 
справляє. Борщ не досолила. Суп - пере-
солила. І так щодня. 

Коли народилася донька, матір відрі-
зала: 

- Не подібна мала до нашої родини! 
Виросте така ж, як твоя... І де вона взяла-
ся на мою голову?

- Мамо, чим вам не вгодила Катерина? 
Образила вас? Слово недобре мовила?

- Вертихвістка! 
Покійний батько ставився до Кате-

рини, наче до рідної дитини. Внучку лю-
бив. Намагався втихомирити дружину. 
Де там! 

Два рочки виповнилося Софійці, 
коли Катерина повернулася з невісток 
додому, в сусіднє село. Не хотіла бачи-
ти ні Василя, ні його аліментів. Воліла 
лише спокою. Кілька разів потай від ма-
тері Василь заходив до колишньої дру-
жини і доньки. «Добрі» люди розповіли 
Василевій матері про ті відвідини. Вини-
кла буча. Матір хапалася за серце, крича-
ла, що рідний син її зводить з життя і ще 
бозна що. Після того Василеві походень-
ки закінчилися. Згодом Катерина з роди-
ною перебралася до села неподалік об-
ласного центру - покійна материна се-
стра залишила у спадок помешкання. 

Друге одруження було радше мате-
риною забаганкою, ніж Василевим ко-
ханням. Норовливу і вперту Терезу хлоп-
ці обминали. Навіть на статки не зважа-
ли. Чим сподобалася Тереза Василевій ма-
тері - нікому було невтямки. Можливо, 
тими ж статками. А, може, тим, що її бать-
ко в районі при начальстві ходив. Хоча й 
не «шишка», але при сякій-такій посаді. 

Тепер Василь пішов у прийми - Тереза 
була у батьків одиначка. Та й Василь був 
одинак. Проте у невістки нова дружина 
йти не мала жодного бажання. 

Тереза рахувала кожну 
копійку. Не запрошува-
ла гостей і сама в гос-

ті не ходила - зайві витрати. 
Коли ж Василева матір взялася, за звич-
кою, повчати невістку, та мовила:

- Коли вам щось не подобається, мо-
жете не приходити до моєї хати! 

Свекруха змовчала.
Василь і не помітив, як змінився. Став 

також ощадливим. Відцурався колишніх 
друзів. Почав перечити матері. Навіть на 
крик зривався. 

Коли народився син, Тереза сказала:
- Назвемо, як мого батька - Антон. 
- А, може…
- Антон!
Василь погодився.
У малого був викапаний Терезин ха-

рактер. Ріс норовливим, впертим, роз-
бишакуватим. Коли пішов до школи, не 
одне вікно Василеві довелося склити. А 
для дівчат був спражньою напастю. 

Якось Василь завів мову про доньку. 
Терезу наче оса вжалила:

- Я не хочу, аби ти в моїй хаті згаду-
вав про неї!

Він більше й не згадував. Аж коли за-
недужав, зрозумів, що учинив гріх перед 
Софією і Катериною. І йому потрібне їхнє 
прощення. Він роздобув адресу й номер 
телефону колишньої дружини. Проте не 
наважився подати звістку. 

- Антоне, маю до тебе прохання. Не за-
губи цей номер. Коли я помру, зателефо-
нуй. Запитай Софію. Це сестра твоя. Рідна. 
Я б хотів, щоб вона приїхала на мій похо-
рон. Обіцяй, що зателефонуєш. Знайди її. 
Якщо відмовиться, то я заслужив цього. 

… Із сусідом Василь помирився. Біль-
ше не було між ними межі, довжиною у 

роки. А спілих яблук не дочекався. 
Батько лежав у труні. Антон розмір-

ковував: телефонувати незнайомій Софії 
чи ні? А якщо вона поласиться на бать-
кові статки? Як-не-як, донька. А в ньо-
го ж двоє дітей. І дружина зараз не пра-
цює. Вирішив промовчати. Адже ніхто, 
крім нього, не знає про останнє батько-
ве прохання.

… Зелепухи смакують дітям. Антоно-
ві син з донькою і трійко сусідніх зірви-
голів видряпалися на яблуню. 

- Залишіть в спокої дерево! Дайте 
яблукам достигнути! - гукав з подвір’я 
Антон.

Діти його не чули. Кожен хотів видря-
патися якнайвище. 

- А-а-а!!!
- Тату! - закричала Антонова донька. - 

Андрійко впав!
«Приземлення» виявилося невда-

лим. Районні лікарі порадили звернути-
ся до обласних спеціалістів. Ушкодження 
хребта - справа серйозна. 

Антон з дружиною чекали, що скаже 
лікарка. Їх запевнили: Софія Василівна - 
чудовий медик.  

- У вашого сина таке ж прізвище, як 
моє дівоче. І народилася я в цьому ж селі. 
Але нікого звідти не знаю. Ми з матір’ю 
там не довго жили. 

Антона ошелешили слова лікарки. 
Він здогадався… 

- Вийди, - попросив дружину. - Нам із 
лікаркою потрібно поговорити.

- Софіє Василівно… Софіє… я… ми… 
ви… Мій батько був також вашим бать-
ком. Ви - моя сестра. Він помер. Він про-
сив… я винен. Я дурень. Він просив, щоб я 
вас знайшов. І зателефонував до вас, коли 
він помре. Він говорив про це під тією 
яблунею, з якої Андрій упав. А я… я бо-
явся, що ви… майна, може, захочете. А те-
пер… я знайшов вас. Це мій гріх… Ви змо-
жете пробачити? Зможете допомогти? Це 
мій син! Ви повинні… Викорчую ту яблу-
ню з корінням, будь вона не ладна!

- Перепрошую, мене чекають пацієн-
ти. Будемо лікувати вашого сина. І споді-
ватися на одужання. А дерево ні в чому 
не винне. Вам би зрозуміти це, Антоне… 

Ольга ЧОРНА. 

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

У ромашкових снах на 
пелюстках уже не загадую –

Щастя звило гніздо 
і зосталося в ріднім краю,

Заврунилось дітьми, і живе, 
і тривожить, і радує.

А ромашки – це так.  
Просто дуже ці квіти 

люблю…

На фото нашого позаштатного 
кореспондента Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА: старша медсестра 
акушерсько-гінекологічного 
відділення  Лановецької центральної 
районної лікарні Юлія Ткачук. Разом з 
чоловіком Олександром ця вродлива 
жінка виховують двох синів – Вадима 
і Сашка. Недавно пані Юлія святкувала 
день народження. Колектив лікарні 
щиро вітає її з першим 30-річчям. 
Зичить щастя, здоров’я, добра, гарного 
настрою і сонячних днів! 

Дерево 
ні в чому 
не винне…

Лiричним рядком
Ти приснилась мені серед ночі
Десь в обіймах нічної пітьми,
Мов з ікони хай дивляться очі
На мої не зажмурені сни.

Я думками літаю так низько,
Напуваю слізьми самоту.
Хоч з тобою ми поруч так близько,
Та приснися - тебе я прошу.
Ти приснися мені на світанку, 
Коли сплакують трави росу, 
А жита у сріблястім серпанку
Заплітають з колосся косу.
Ти приснися мені, коли зможеш:
Чи зимою, чи літом, а чи навесні,
Бо у сні все буває прекрасне і гоже,
Лиш  трудніше буває в житті. 

Петро ХУДКО.  
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*     *     *
Я хочу повернутись у минуле,
Коли ти ніжно цілував, 
Шептав на вухо, що скучаєш,
Й водночас міцно обіймав. 
Я ж мовчки всі слова 

приймала,
Летіли мрії в майбуття,
Та серце в грудях підказало:
Життя без тебе – 

не життя…
Скажу тобі, та тільки 

мовчки,
Сумую за тобою теж. 
Не можу жити я без тебе,
Чекаю і люблю без меж …

Галя ШЕМЕРЛЮК.
с. Ласківці 

Теребовлянського району.
КОХАННЯ І ВИНО
Троянда гарна, 

але не вінець творіння, 
Лиш жінка виклика 

благоговіння…
Свічки і музика, вино 

хороше…
Нащо?

Кохана жінка була б поруч, 
краще.

Чи є вино, нема - 
це без різниці, 

Дивитись хочу у коханої 
зіниці…

ЖІНОЧІ СЛЬОЗИ
Не можу бачити, як плачуть 

твої очі, 
Бо сила жінки – в слабкості 

жіночій.
Нечесна зброя ця, вона така 

підступна,
Як плаче жінка – 

ніби вже - твоя,
доступна.

Ти зробиш все, 
що плачуча кохана

хоче - 
Лише б не плакали ці 

не ціловані ще 
очі.

СЕРЦЯ
Я знаю вислів - 

«серцю не накажеш»,
А ти умов його, помріяти 

як ляжеш, 
Умов його і твоє серце 

затріпоче,
Твоє серденько, може, 

цього хоче…
Бо це – реальність, 

зовсім це не сон - 
Любляче серце хоче битись 

в унісон.
МРІЇ, МРІЇ
Закоханість - це не любов, 

швидко 
минає,

Любов надовго. 
Це вже добре знаю.

Я просто дуже хочу бути 
біля тебе,

Дивитися в очей дві пари 
на це небо,

Одним повітрям хочу 
дихати з тобою

І музикою також жити. 
Теж одною…

Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ.

Христя заварювала зілля, зі-
бране навесні. Кажуть, тоді воно 
має найбільшу цілющу силу. Коли 
чоловік Антон з роботи прийде, 
разом робитимуть із нього ванни 
синові Володі. Тепер уже самотуж-
ки впоратись із тими щоденними 
процедурами їй -  несила. Якими 
лишень стежками-дорогами не 
пройшла вона, шукаючи татар-
зілля, цвіт чебрецю, живокість і 
багато інших трав, які необхідні 
для лікування сина!

Спочатку Христя ще вірила – 
природа-матінка всесильна і по-
ставить Володю на ноги. А тепер 
– вже й не знає… Тільки як сказа-
ти Володі про те, що уже втоми-
лася чекати. Але боїться пере-
рвати лікування, бо не хоче гаси-
ти той останній вогник надії у си-
новому серці. Втім, хтозна, може, 
Всевишній змилосердиться і над 
її дитиною. Бо ж останнім часом 
син усе частіше запевняє, що у 
його ногах з’являються відчут-
тя, яких після тієї страшної ава-
рії іще не було. Христя підтакує 
Володі, ховає сльози, які проли-
вають її вицвілі від горя очі. Мов-
чить і про те, що у трагедії, яка 
сталася, звинувачує тільки себе.

Боже милий, і навіщо їй було 
сваритися із сусідкою Ольгою? 
Навіщо проклинала її доньку? 
Ще було б за що! За якісь нещас-
ні грушки! Ту грушу ще покійний 
Христин батько садив. Солодкі, 
соковиті грушки приваблювали  
дітлахів з усієї вулиці. Метелика-
ми вони залітали через паркан у 
їх город і набивали пазухи плода-
ми. Майже щоранку збирати гру-
ші виходила й Христя. Фартуш-
ком витирала їх із роси і смакува-
ла, не чекаючи сніданку.

Врешті, це й був її сніданок в 
час, коли дозрівали груші. Важ-
ко працюючи на фермі, хіба мо-
гла вона дотримуватися якогось 
режиму?

Якось зібралася Христя на ри-
нок у райцентр. До автобуса був 
ще час, тож вирішила спершу 
грушки визбирати.

Здивувалася: плодів іще на 
дереві – аж гілля гнеться, та й 
усю ніч гудів сильний вітер і вона 
чула їх гупання в саду, а збирати 
не було що… Христя не повірила 
своїм очам, коли на ринку поба-
чила свою сусідку Ольгу, яка тор-
гувала її грушами. Стояла у ряду 
з іншими жінками, що продавали 
дари садів, але найдовша черга 
була саме до Ольги. Христя і собі 
в чергу стала.

- Купляйте груші! Дуже со-
лодкі, соковиті! Ні в кого таких 
нема, - приговорювала Ольга.

Ураз, стикнувшись очима з 
Христиною, знітилася, почерво-
ніла.

- На добрі моєму наживаєш-
ся? Безсоромна! – голосно вигук-
нула Христя.

Люди здивовано позирали то 
на пониклу від сорому Ольгу, то 
на розлючену Христю, котра, роз-
перезавши свій гнів, висипала із 
сумки груші і стала топтати їх но-
гами.

Ольга ж, розплакавшись, 
швидко втекла з ринку.

І хоч відтоді минуло більше 
двох десятиліть, Христина й досі 
пам’ятає, як Ольга, опухла від сліз, 
з’явилася увечері на її обійсті. Ста-
ла вибачатися, мовляв, після того, 
як чоловік залишив їх із донькою, 
іноді і хліба нема за що купити. А 
тут - ще й за музичну школу за-
боргували, яку Мар’янка відвідує. 
І так не хочеться Ользі аби доньку, 
дуже здібну до музики, через той 
борг відрахували! І взагалі, чому 
ж тоді Христя чужих дітей не про-
ганяє, котрі ще й город толочать? 
До того ж грушка, затінює шмат 
її, Ольжиного городу, й інша на її 
місці давно б у сільраду заяву на-
писала, аби зрізали дерево… Про-
те Христя не бажала слухати Оль-
гу. Мов несамовита, проганяла її з 
подвір’я:

- Ти – злодійка! Чуєш, Ольго, 
зло-дій-ка! Та щоб твоя Мар’яна 
ніколи заміж не вийшла! – вере-
щала, мов заведена.

В Ольги від тих слів аж ноги 
підкосилися. Чи здуріла Хрис-
тя? Причім тут її дитина? Залед-
ве пішла на своє подвір’я. Відчут-
тя ж злоби і ненависті не давало 
Христі заснути. Вранці зібралася 
до ворожки, що самотньо жила 
на околиці села. Відклеїла з аль-
бому світлину Мар’янки. Колись 
Антон фотографував їх із Воло-
дею. Поклала в сумку яйця, сир, 
кусок сала, вибрала кілька най-

кращих груш і цілком упевнена, 
що чинить вірно, вийшла з хати. 

У насупленому обличчі во-
рожки Христя побачила здиву-
вання, коли розповіла що їй від 
неї треба.

- Жінко, не знаєш, що на душу 
береш. Покайся у тому, що наду-
мала і йди собі з миром і вірою в 
Божу ласку. Не думай про помсту 
– на це Бог суддя, - мовила ворож-
ка. Але Христя не бажала посту-
патися, обіцяючи їй усякого до-
бра принести, аби лишень та на-
ворожила Мар’яні в дівках зоста-
тися. Ворожка, ще раз перепитав-
ши, чи Христя не пошкодує, взя-
лася до справи…

Христя йшла додому і душа її 
співала. «Так їм і треба!»– тішила-
ся подумки.

Як за сільськими мірками, 
Мар’яна і справді довго не ви-
ходила заміж. Христя задоволе-
но підсміювалася. А Ольга щове-
чора, приклякаючи перед обра-
зами, щиро вимолювала у Бога 
долі для своєї доньки. І Господь 
почув її. Мар’яна на відмінно за-
кінчила музичне училище, вла-
штувалася вчителькою музики 
у школі. Заодно керує церковним 
хором, де й зазнайомилася зі спі-
вучим, вродливим хлопцем із су-
сіднього села. Вийшла за нього 
заміж. Двох донечок-близняток 
йому подарувала. Не натішиться 
Ольга онуками. Зятя шанує і лю-
бить, мов рідного сина.   

Коли їх сімейний квартет по-
читає співати, незримий сми-
чок торкається струн Ольжино-
го серця. Вона й собі підспівує… 
Розливаються дзвінкі голоси на 
Христине подвір’я, на усю вули-
цю. Почуєш – заслухаєшся… 

Якось вибирала Христя огір-
ки на городі. Антон із Володею і 
його нареченою Вірою поїхали в 
місто. Обручки купити, ресторан 
замовити. Аякже, своєму єдино-
му синові весілля тільки в ресто-
рані справляти будуть! Не так, як 
Мар’яні – розклали столи на мура-

ві біля хати, запросили не більш, 
як два десятки чоловік з обидвох 
родин і співали, співали до ранку! 
Кажуть, і особливих наїдків там 
не було. У них все по-іншому, по-
сучасному буде, тішилася Христя. 
За солодкими мріями й не почу-
ла, як на подвір’ї надривно гавкав 
пес. Не хотів пускати чужих…

Якийсь незнайомий чоло-
вік помахом руки кликав її. Об-
личчя у нього було стривожене. 
Христя ніяк не могла збагнути, 
що він каже. Антон зробив ава-
рію? Але ж він дуже уважний во-
дій. До того ж – непитущий. Хрис-
тя істерично заголосила. Може, 
це якась страшна помилка?

- Усі троє тепер у реанімації. 
Мене попросили переказати вам 
про трагедію. Що ж, тримайтеся, 
- попрощався незнайомець.

У той час, коли лікарі бороли-
ся за життя Володі й Антона, усе 
село хоронило Віру. Тепер Христя 
часто згадувала слова покійної 
матері: «Ніколи не проклинай чу-
жого, аби своєму не нашкодити». 
Антон одужав, а Володю чекав ін-
валідний візок. Складна операція 
не дала результатів. І Христя ста-
ла цікавитися народною медици-
ною, заготовляти цілюще зілля, 
аби допомогти синові.

Життя біжить, вплітаючи у 
вінок долі рік до року. А журба, 
що засіла в їх хаті, не покидає, 
гнітить серце, притискає до зем-
лі, паморочить голову. Хтось по-
радив їй піти до ворожки. Христя 
важко зітхнула: одного разу вже 
була…

Здається, у дворі чути голос 
Антона. А у своїй кімнаті чекає 
їх син. Володя не хоче здаватися 
і Христя вдячна Господу, що дає 
йому цю віру.

Зілля вже настоялося. Ніби 
усе приготувала. Не забула й 
про олію ялиці для масажу. Враз 
якесь друге «я» прошепотіло: «Ні, 
не все». Відчула, як світлий про-
мінчик розтопив льодинку в ку-
точку її серця. І вона вже знає на-
певно: завтра, після святої спо-
віді, піде з покаянням до Ольги і 
назавше припинить між ними ві-
йну…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія «Ніколи 
проклинай 
чужого…»

не

Замість тесту Коли виходити заміж
 Психологи стверджують, що най-

сприятливіші роки для одруження після 
тридцяти. Доведено, що в такому віці сім’я 
є досить міцною, практично такі шлюби не 
розпадаються. Гінекологи ж наполягають, 
що найліпший час для народження дитини 
після двадцяти.

 Багато хто переконаний, що найкра-
щими роками для кохання є романтична 
юність. Але це не зовсім так. Жінка здатна 
на найсильніші почуття у 35-40 років, коли 
пізнає всі «секрети кохання». Чоловіки ж 
кохають набагато сильніше, зберігають ві-

рність дружинам у 45-50-річному віці.
 Для здоров’я, безперечно, найкращи-

ми є молоді літа, а саме між 20 та 30 рока-
ми. А вже після досягнення цього віку тре-
ба берегтися, вести здоровий спосіб життя, 
більше рухатися, регулярно відпочивати.

 Для науки найкращими є роки шкіль-
ні і студентські. Тоді думка працює швидко 
і продуктивно. Звичайно, це не означає, що 
після 25 років ми повинні поставити крап-
ку – вчитися ніколи не пізно.

 І ще. Математики, поети і 
музиканти виявляють свої та-

ланти дуже рано. Худож-
ники, актори – пізніше. 
А політики, адвокати та 
судді – навіть дуже пізно. 
Отож, не хвилюйтеся, 
коли ще нічого не до-
сягли у житті, можли-
во, ваш талант ще дрі-
має, чекаючи свого часу.
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На Європейських іграх у 
вільній боротьбі українка Алі-
на Махиня-Стадник у фіна-
лі вагової категорії до 69 кг 
впевнено розібралася з ізра-

їльтянкою Іланою Кратиш  та 
завоювала для нашої збірної 
першу медаль найвищого ґа-
тунку.

Відтак, 15 червня у скарб-
ничку України додалося чотири 
комплекти нагород: дві «брон-
зи» у синхронному плаванні, 
«срібло» у спортивній гімнас-
тиці, а також «золото» Махині-
Стадник.

До речі, за перемогу на Євро-
пейських іграх у Баку українські 
спортсмени отримають від дер-
жави 25 тисяч гривень, за срібні 
медалі — 20 тисяч, за бронзові 
нагороди — 12,5 тисячі гривень.

Про це повідомив міністр 
молоді та спорту України Ігор 
Жданов. 

“Очікуємо 12 золотих меда-
лей. Майже з усіх видів спорту в 
Баку поїхали ті спортсмени, які 
є нашою олімпійською надією 
на перемоги в Ріо-де-Жанейро 
в 2016 році. Однак в Європей-
ських іграх заявити про себе 
зможуть і юніори», -  написав 
він у соціальних мережах.

Перші Європейські ігри про-
ходять з 12 до 28 червня 2015 
року. Україну на них представ-
ляють 243 атлетів у 19 з 20 ви-
дів спорту.

Матчі. Всього зіграно 181 
поєдинок. Перемогою господа-
рів завершились 73 зустрічі, гос-
тей – 54. Також у 54-х випадках 
сильнішого не було виявлено. 

Перемоги. З мінімальною 
перевагою однієї зі сторін за-
вершились 60 поєдинків, 30 ра-
зів одна з команд була сильні-
шою на 2 м’ячі, а у 37-ми зустрі-
чах рахунок був «великим» (пе-
ремога у 3 або більше м’ячів).

Великі перемоги. Загалом 
переконливо вигравали 10 ко-
манд Прем’єр-ліги, а програвали 
– 12. Подібні успіхи розділились 
наступним чином: «Шахтар» – 
11 разів, «Динамо» – 10, «Дні-
про» - 6, «Волинь», «Ворскла» та 
«Зоря» – по 2, а «Чорноморець», 
донецький «Металург», «Карпа-
ти» та «Іллічівець» – по разу. Не 
було перемог з різницею хоча б 
у 3 м’ячі в «Олімпіка», «Металіс-
та», запорізького «Металурга» 
та «Говерли».

З «великим» рахунком най-
більше поступався «Олімпік» – 9 
разів, «Іллічівець» та запорізь-
кий «Металург» - по 5, «Говер-
ла» - 4, «Волинь» – 3, донецький 
«Металург», «Металіст», «Вор-
скла» та «Чорноморець» – по 2, 
а «Карпати», «Дніпро» та «Зоря» 
– лише по разу. Не знали поді-
бних поразок тільки «Динамо» 
та «Шахтар».

Вольові перемоги. У зігра-
них матчах, поступаючись за хо-
дом зустрічі, одна з команд все 
ж здобувала 3 очки у 22-х ви-
падках. Таких успіхів 4 рази до-
сягав «Металіст», тричі – «Вор-
скла» та «Зоря», двічі – «Олім-
пік» «Шахтар», «Дніпро» та за-
порізький «Металург», а по разу 
– «Волинь», «Говерла», доне-
цький «Металург» та «Динамо».

Нічиї. З 54-х поєдинків з їх-
нім мирним завершенням най-
популярнішим був рахунок 0:0, 
який зустрічався 25 разів, також 
відбулось 15 випадків, коли на 
табло висвічувались підсумко-
ві цифри 1:1 та ще в 11-ти мат-
чах – 2:2. А досить рідкісний фі-
нал гри 3:3 фіксувався тричі.

Голи. 14 команд спільними 
зусиллями забили 485 м’ячів, з 
яких на рахунку господарів 269 
влучних ударів, у гостей – 216. 
Середня результативність се-
зону – 2,68. Найбільш результа-
тивною командами є «Шахтар», 
який забив 71 раз та «Динамо»  
- 65 разів.  Рідше за інших від-
значались «Чорноморець» - 15 
та запорізький «Металург» - 20.

В обороні лідерами є «Ди-
намо», яке пропустило 12 ра-
зів, та «Дніпро» - 17. Більше за 
інших м’ячів влітало у ворота 
«Олімпіка» - 64 голи, та «Іллі-
чівця» - 55. 

Воротар: Денис Бойко («Дніпро») (Альтернати-
ва - Станіслав Богуш («Ворскла»)

На рахунку екс-голкіпера київського «Динамо» 
12 матчів на нуль у чемпіонаті української Прем’єр-
ліги, а також 8 - у Лізі Європи. 

Правий захисник: Артем Федецький («Дні-
про») (Альтернатива - Даніло Сілва («Динамо»).

Колишній гравець львівських «Карпат» давно 
став справжнім «українським левом» на своїй позиції. 
Без подекуди героїчних вчинків Артема на його пози-
ції окремих перемог «Дніпра» та збірної України уяви-
ти собі годі. Центральний захисник: Дуглас («Дніпро») 
(Альтернатива - Андрій Пилявський («Зоря»)

Саме Дугласа нині сміливо можна називати най-
кращим центральним захисником чемпіонату за 
показником гри головою. Цей гравець мало поміт-
ний біля воріт суперника, проте дуже грамотно грає 
на випередження у межах володінь своєї команди.

Центральний захисник: Александар Драгович 
(«Динамо») (Альтернатива - Євген Ткачук («Вор-
скла»).

В Александара важко виграти позицію, цей за-
хисник добре читає гру та подекуди діє на виперед-
ження.

Лівий захисник: В’ячеслав Шевчук («Шахтар») 
(Альтернатива - Володимир Костевич («Карпати»).

Найбільш віковий у нашій збірній гравець віді-
грав не так яскраво, як у попередніх сезонах, про-
те користі від Шевчука, коли той з’являвся на полі, 
було аж ніяк не менше. Сильними сторонами грав-
ця залишаються непереможна самовіддача, відмін-
на дистанційна швидкість (у 36 років!) і точна пода-
ча на партнера. 

Центральний півзахисник: Руслан Ротань 
(«Дніпро») (Альтернатива - Джордже Лазич («Мета-
лург» Донецьк).

Капітан дніпропетровського клубу додав до ко-
роткого футбольного життя ще один рік, проте зно-
ву провів сезон на фешенебельно високому рівні! 
Візитною карткою Руслана давно є невмируща ак-
тивність на футбольному полі. Правий півзахисник: 
Андрій Ярмоленко («Динамо») (Альтернатива - Сер-
гій Мякушко («Говерла»).

Колишній гравець чернігівської «Десни» свого 
слова не порушив - не пішов з «Динамо», доки ко-

манда не стала чемпіоном країни. Сезон, що минув, 
став для Андрія найкращим у кар’єрі - як у сенсі здо-
бутих командних нагород, так і у відношенні індиві-
дуальних досягнень. Саме Ярмоленко - найкращий 
гравець першості УПЛ за системою гол + пас. На ра-
хунку гравця 25 очок (14 + 11). Також в Андрія 4 + 7 
у Лізі Європи та... вірогідна купа мала запрошень від 
провідних команд Старого Світу.

Центральний атакуючий півзахисник. Ерік 
Бікфалві («Волинь») (Альтернатива - Желько Любе-
нович («Зоря»).

Ерік з румунським паспортом - єдиний представ-
ник команд не з першої трійки в «основному скла-
ді» гравців нашої імпровізованої збірної.  Без сумні-
ву, феноменальні, як для гравця середньої лінії  по-
казники роблять Бікфалві одним з найбільш ласих 
шматків на внутрішньому трансферному ринку. На 
рахунку виконавця 19 голів у матчах Прем’єр-ліги 
та Кубку України.

Центральний атакуючий півзахисник: Алекс 
Тейшейра («Шахтар») (Альтернатива - Сергій Гринь 
(«Іллічівець»).

Серед сонму бразильців “помаранчево-чорного” 
клубу марку тримав саме Тейшейра, який провів 
17 голів і став найкращим бомбардиром першості 
УПЛ! Лівий півзахисник: Джермейн Ленс («Дина-
мо») (Альтернатива - Артем Громов («Ворскла»)

Якщо раніше Ленс був помітним на своєму 
фланзі через безглузді швидкісні забіги, то тепер 
Джермейн став завершувати рейди найчастіше лі-
вим флангом якісним пасом на партнера, а нерідко 
- не менш прицільним, ба, навіть результативним, 
ударом. П’ять голів і десять гольових передач в УПЛ 
- яскравий тому доказ.

Нападник: Артем Кравець («Динамо») (Альтер-
натива - Нікола Калінич («Дніпро»).

Середня результативність Кравця перевалила 
за позначку у 0,5 гола за гру в УПЛ, до гросмейстер-
ського показника у сезоні загалом Артем не дотяг-
нув усього нічого - 39 матчів, 19 голів.

Тренер: Юрій Вернидуб («Зоря»).
Під керівництвом Юрія Миколайовича “біло-

чорні” довели всім скептикам, що показувати від-
мінний футбол вкупі з хорошим результатом мож-
на й у надскладних умовах. 

Черговий старт на конти-
нентальній клубній арені від 
України візьмуть 5 клубів.

Загальне скорочення з 6-ти 
представників до 5-ти поясню-
ється нововведеннями, згідно з 
якими у Лізі Європи УЄФА жод-
на з країн не може мати більше 
ніж три представники.

За традицією у Лізі Чемпіо-
нів УЄФА Україна буде представ-
лена двома найсильнішими ко-
мандами. Київське «Динамо», як 
чемпіон, стартуватиме одразу з 
групового турніру (перший тур 
заплановано на 15-16 вересня, 
а жеребкування визначить су-
перників динамівців 27 серпня). 
Срібному призеру – донецькому 

«Шахтарю» – задля потраплян-
ня до основної фази турніру до-
ведеться подолати два відбір-
них раунди за «шляхом не чем-
піонів», де на старт вийдуть ко-
лективи з перших 15-ти країн за 
клубним рейтингом УЄФА. Для 
«гірників» вікно до Європи від-
криється у 3-му відбірному ра-
унді (28-29 липня та 4-5 серп-
ня, жеребкування з визначення 
першого опонента – 17 липня).

За Регламентом Ліги Європи 
УЄФА, Україна делегує 3 коман-
ди, причому володар Кубка кра-
їни має можливість безпосеред-
ньо потрапити до групової ста-
дії. Однак у нас обидва головні 
трофея здобуло «Динамо», тому 

відповідне право переходить до 
бронзового призера – дніпропе-
тровського «Дніпра». Підопіч-
ні Мирона Маркевича позбавле-
ні труднощів кваліфікації. Таким 
чином, свій перший матч вони 
зіграють 17 вересня, дізнавшись 
імена супротивників 28 серпня. 
А от 4-а та 5-а команди за підсум-
ками Чемпіонату ПЛ 2014/2015 
рр. – луганська «Зоря» та полтав-
ська «Ворскла» – включаються у 
змагання з 3-го відбірного раун-
ду (30 липня та 6 серпня, жереб-
кування даної стадії – 17 липня). 
Цим клубам, аби потрапити до 
числа 48-ми учасників групової 
стадії Ліги Європи УЄФА, дове-
деться подолати по 2 суперники.

Після того, як безліч беззубих атак українців на ворота свого да-
леко не грізного суперника завершилися нічим, а  нашу збірну від 
пропущеного м’яча врятувала лише стійка, більше двадцяти тисяч 
уболівальників на стадіоні «Арена-Львів» почали свистіти. Так три-
вало аж до кінця першого тайму.

Щойно розпочалась друга половина гри, як «Арена Львів» до-
чекалась першого взяття воріт. Навіс Морозюка з правого флангу 
практично розбудив Кравця, і від грудей динамівця м’яч заскочив 
до сітки – 1:0. Не довго довелось нервувати за мінімальної перева-
ги, адже тепер спрацювала перша заміна Фоменка: Денис Гармаш 
завершив зусилля флангових захисників – Морозюка та Шевчука 
– 2:0. Практично одразу П’ятов виявився насторожі, витягнувши 
підступний м’яч з-під поперечини. А ближче до фінального свистка 
вже дочекався нагоди і Коноплянка, який не виключився з бороть-
би, коли атака майже захлинулась, і з-під двох захисників «розстрі-
ляв» ближній кут – 3:0. Таким чином, обидві гри нинішнього відбо-
ру з аутсайдером нашої шістки завершились з однаковим цифро-
вим підсумком.

В інших матчах 6-го туру групи С збірна Словаччини продовжи-
ла переможну серію, здобувши максимальний результат в усіх зу-
стрічах, цього разу впоравшись з македонцями – 2:1. Іспанці у гос-
тях мінімально виграли у білорусів – 1:0. Лідирують словаки – 18 
очок, за ними йдуть іспанці – 15 балів; на три очки менше в укра-
їнських футболістів. Конкуренти позаду значно відстали: білоруси 
мають 4 залікові пункти, збірна Македонії – 3 та Люксембургу – 1. 
Наступний поєдинок збірної України відбудеться 5 вересня – у цей 
день команда Михайла Фоменка прийматиме суперників з Білорусі.

Перше золото України Обов’язкова перемога
Збірна України –  

збірна Люксембургу – 3:0

Українські клуби у Єврокубках

Чемпіонат Прем’єр-Ліги 
у цифрах
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Досвідчені квіткарі впевнені, що тов-
стянка приносить в будинок успіх, щастя й 
благополуччя, а також поглинає в себе нега-
тивну енергію. Також ця рослина реагує на 
стан здоров’я людей, що мешкають у будин-
ку. Якщо її листики жовтіють або в’януть, 
значить, у вашому будинку зараз є люди-
на, яка хворіє. А коли людина видужує, вона 
знову стає зеленою і гарною.

Але мало хто знає, що ця кімнатна росли-
на має лікувальні властивості. Усім відомі ко-
рисні властивості алое, але йому нічим не по-
ступається товстянка або грошове дерево.

Якщо з якихось причин ви ще не об-
завелася цим зеленим захисником, тоді 
обов’язково купіть його! Догляд за ним не 
складе особливої праці, адже грошове дере-
во зовсім невибагливе.

Допомогти ця рослина може при прояві 
герпесу. Для цього виберіть кілька здорових 
листочків. Видавіть з них сік і змазуйте ним 
неприємні прояви хвороби кожні 45 хви-
лин. Тривалість лікування не повинна пере-
вищувати більше 2 днів.

Плоди суниці містять цукор, лимонну, 
яблучну й саліцилову кислоти, фолієву кис-
лоту, дубильні й фарбувальні речовини, пек-
тин. Крім того, вони відзначаються висо-
ким вмістом заліза, мікроелементів, біоло-
гічно активних речовин, ефірних олій. У пло-
дах містяться вітамін С, каротин, вітамін В1, 
вітамін B2, вітамін К, вітаміни РР, Е, а також 
такі мікроелементи, як залізо, кобальт, мар-
ганець, селен, кальцій і фосфор.

Суниця на першому місці за вмістом ко-
рисних речовин, необхідних організму для 
побудови скелета і зубів. Особливо слав-
ляться суниці вмістом фолієвої кислоти, ма-
ючи перевагу над іншими плодами та ягода-
ми за цим показником, а також кількістю ві-
таміну Е.

Суниці вважаються найбагатшими серед 
інших плодів та ягід за вмістом кальцію. А 
заліза в них так багато, що вони здійснюють 
помітну кровотворну та кровоочисну дію.

Ці ягоди містять багато вітаміну С. Вліт-
ку він потрібен для підтримки тонусу капі-
лярів – завдяки цьому вони не пропускають 
зайву рідину в тканини. Цей ефект вітаміну 
С доповнюється сечогінною дією, яку нада-
ють суниці завдяки високому вмісту калію. А 
гіпертонікам і тим, у кого є набряки, ця ягід-

ка тим паче буде лікувальною – тиск норма-
лізується, набряки зменшуються. Вітамін С 
одночасно стимулює залози-наднирники: 
вони викидають гормони адреналіну і кор-
тизолу, які підвищують працездатність. 
Тому суницю не варто вживати на ніч, кра-
ще – у першій половині дня.

Суницю добре вживати як дієтичний за-
сіб при захворюваннях нирок і печінки, при 
порушеннях жовчоутворювальної функції, 
катарах дихальних шляхів, проносах, підви-
щеному тиску крові та її великій в’язкості, 
при подагрі, а також як глистогінний засіб.

Ця рослина дуже корисна, якщо у вас є 
проблеми з серцем – гіпертонія, атероскле-
роз. Свіжі ягоди і сік з них – прекрасний засіб 
при виразці шлунку, гастритах, хворобах пе-
чінки і ясен. Суниця регулює обмін речовин, 
сприяє виведенню з організму холестерину 
і токсинів, допомагає жінкам, які планують 
найближчим часом завести дітей.

Антимікробні властивості ягід суниці 
часом використовують, накладаючи роз-
терті ягоди на порізи, дрібні ранки, ушко-
джені екземою ділянки шкіри. Зовнішньо 
ягоди суниці дуже активно використову-
ються у косметології для покращення жив-
лення шкіри.

Рецепти краси 
Чудово діє липа на шкіру та во-

лосся. 
Рецепт маски, яка відновлює 

пружність шкіри: жменю квіток 
залити 100 мл гарячої води і нагрі-
вати до утворення гарячої маси. 
На жирну шкіру цю масу наносять 
грубим шаром, а на суху — тонким. 
Залишити на 20 хв, потім не вми-
ватися, а витерти обличчя сухою 
тканиною. 

Для того щоб «оживити» во-
лосся, повернути йому втрачений 
блиск і запобігти випаданню, піс-
ля кожного миття голову слід об-
поліскувати настоєм липового цві-
ту (на 0,5 л води 8 ст. л. цвіту), про-
цедура має тривати не менше 5 хв. 

Настоєм липового цвіту у спів-
відношенні 1:20 рекомендуєть-
ся вмиватися, щоб надати шкірі 
еластичності. Для приготування 
настою 3 ст. л. сировини залити 1 
склянкою окропу, нагрівати на по-
вільному вогні 15 хв, охолоджува-
ти за кімнатної температури 45 хв, 
перецідити. 

Живильний липовий крем 
зволожує, омолоджує шкіру об-
личчя, робить її ніжною і пруж-
ною. 3 ст. л. мигдалевої олії зміша-
ти з 4 ст. л. цвіту липи і 1 ст. л. лано-
ліну. Суміш кип’ятити на водяній 
бані протягом 1 години. Потім пе-
рецідити і, збиваючи масу, повіль-
но додати приблизно 0,5 склянки 
теплої води. 

Від зморщок допоможе липо-
вий лід: липу, ромашку і шавлію 
взяти в рівних частинах, 2 ст. л. 
збору залити 1 склянкою окропу, 
дати настоятися півгодини, пере-
цідити і заморозити. Кубиками та-
кого косметичного льоду протира-
ти обличчя двічі на день. 

Цілющі краплини 

народної медицини

лікаря помічниця
Суниця -

Рецепти здоров’я:
суничний чай: 3-4 ст. л. ягід, квіток і листя суниці, 0,5 л води. Залити рослинні ком-

поненти окропом, поставити на вогонь на 5 – 10 хвилин, настоювати 30 хвилин. Пити 
відвар суниці теплим по склянці 3 – 4 рази в якості заспокійливого і вітамінного напою.

 заспокійливий чай: 2 ст. л. листя суниці, по 1 ст. л. квітів липи, трави меліси. Рослин-
ну сировину висушити, подрібнити. Залити окропом, поставити настоюватися, проціди-
ти. Корисний напій при дратівливості, неврозах і безсонні. Його можна давати дітям при 
підвищеній збудливості.

Рецепти краси
Ягоди суниці роблять шкіру свіжою, 

еластичною, сприяють зникненню дріб-
них зморшок. Корисно суху шкіру очища-
ти вранці за допомогою ватного тампона, 
змоченого суничною водою. Для її приго-
тування ретельно розітріть столову лож-
ку ягід суниці, залийте склянкою холодної 
води і процідіть. Ця процедура не тільки 
пом’якшує шкіру, але і сприяє видаленню 
вугрів, веснянок і пігментних плям. 

Суницю часто використовують у вигляді масок. Для жирної пористої шкіри візьміть 
1,5-2 ст. ложки розім’ятих ягід, додайте збитий яєчний білок і по чайній ложці крохмалю 
та рослинної олії. Суміш нанесіть на обличчя; через 15 хвилин змийте спочатку теплою, 
потім прохолодною водою. Якщо у вас шкіра суха, то до розтертих ягід суниці додайте 
сметану або мигдальне масло.

Липовий цвіт – 
від ста бідНаші пращури вважа-

ли липу священним деревом 
і ототожнювали з богинею 
любові та краси Ладою. Жод-
не свято не обходилося без об-
рядових сцен біля лип. Під ли-
пами водили хороводи, які не-
одмінно присвячувалися ли-
повому цвіту, липовому аро-
мату і липовому меду. 

Липовий сезон ось-ось роз-
почнеться, тому запасіться 
вдосталь пахучим та цілю-
щим цвітом. 

Унікальні ліки 
У квітах липи міститься багато корисних речовин, які роблять липові ліки уні-

кальними. Липа має потогінну, спазмолітичну та сечогінну дію, вона помічна за під-
вищеної температури, захворювань дихальних шляхів, грипу, бронхіту, бронхіальної 
астми, нервових збуджень, мігрені; в разі запаморочень, захворювань нирок і сечово-
го міхура, кольок, проносів, склерозу, цукрового діабету, ревматичної хвороби. 

Зовнішньо відвари суцвіть застосовують для полоскання рота і горла за стомати-
тів, ангін та гінгівіту, а також для лікувальних ванн у разі невралгії, подагри, суглобо-
вого ревматизму. 

Липовий цвіт (можна з листочками) збирають, коли більшість квітів уже розпус-
тилися, в суху погоду. Зібраний цвіт кладуть тонким шаром на папір у затіненому міс-
ці, в добре провітрюваному приміщенні. Зберігають у паперовій чи дерев’яній тарі 
протягом 2—3 років. 

Рецепти здоров’я  
Від кишкових кольок і здуття приймають ванни з 

липовим цвітом: 8 жмень липового цвіту заварити 1 
л гарячої води, закип’ятити, дати настоятися і вилити 
в гарячу ванну. Тривалість процедури — 15 хв, прово-
дити перед сном. 

У разі стоматиту, ангіни та гінгівіту липовий від-
вар усуває запалення порожнини рота і горла. Зміша-
ти липовий цвіт — 2 частини і квітки ромашки — 3 
частини; 1 ст. л. суміші залити 1 склянкою окропу, 
укутати на 30 хв, потім перецідити. Полоскати горло 
кілька разів на день до зникнення запалення. Або: 1 
ст. л. квіток на 1 склянку окропу, настояти протягом 
25 хв, додати 5 г питної соди — це чудовий засіб для 
полоскання горла в разі ангіни. 

При ревматизмі, грипі та застуді п’ють такий від-
вар із квіток липи: 1 ст. л. сухих квітів залити склян-
кою води, кип’ятити 10 хв на малому вогні, переціди-
ти. Приймати на ніч по 2—3 склянки гарячого відва-
ру. При таких же недугах помічний настій липи з ка-
линою: липовий цвіт — 1 частина, плоди калини — 1 
частина, 2 ст. л. суміші залити 2 склянками окропу, 
кип’ятити 5—10 хв, перецідити. Пити на ніч (гаря-
чим) по 1—2 кухлики. 

Якщо надокучає кашель, то приготуйте настій з 
липового цвіту, сушеної малини і шавлії. Взяти 2 ст. 
л. приготовленої суміші (1:1:1), залити 1 склянкою 
окропу і настояти під кришкою протягом 1 години. 
Пити відвар потрібно теплим перед сном, поки ка-
шель повністю не зникне. 

При бронхіті готують відвар із квітів липи і пло-
дів малини звичайної (по 50 г): 1 ст. л. суміші залити 
склянкою води, кип’ятити 1 хв, настояти 30 хв, пере-
цідити. Приймати гарячим по 1 склянці на ніч. 

У разі ангіни 1 ст. л. цвіту і листя липи залити 1 
склянкою окропу, настояти 2 години, перецідити. 
Приймати по 0,25 склянки тричі на день до їди. 

Від головного болю помічний такий засіб: 1 ст. л. 
липового цвіту на 1 склянку окропу, дати настоятися 
30 хв, перецідити. Пити як чай. 

При ревматизмі застосовують настій із липового 
цвіту: 1,5 ст. л. сировини залити 1 склянкою окропу, 
настояти 20 хв, перецідити. Робити компреси. 

Від хронічного кашлю, скупчення мокротиння в 
легенях, болю в животі, який спричине-
ний зашлакованістю жовчного міхура та 
печінки, п’ють липовий чай (4 ст. л. ли-
пового цвіту заварити 1 л окропу, насто-
яти 10—15 хв) по 0,5 склянки 2—3 рази 
на день. 

Липа — одна з рослин, яка містять 
фітогормони, речовини, які близькі за 
складом до жіночих статевих гормонів, 
завдяки чому липа має омолоджуваль-
ний вплив на жіночий організм. Жінкам 
віком понад 35 років корисно протя-
гом місяця 1 раз на півроку пити вранці 
маленькими ковтками настій липово-
го цвіту (1 ч. л. на склянку окропу). Ли-
повий чай нормалізує порушення мен-
струального циклу і віддалить настан-
ня клімаксу. 

nday.te.ua

Грошове дерево 
врятує від герпесу
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Літні салатики -
яскравий смак і  

неповторний аромат
Салат із молодої картоплі

Потрібно: 400 г молодої картоплі, 200 г 
малосольних огірків, 1 пучок салату, 8 пере-
пелиних яєць, 1 зубчик часнику, 2 ст. ложки 
нерафінованої олії, чорний мелений перець 
за смаком, сіль за смаком.

Приготування:  молоду картоплю від-
варити в мундирі до готовності, охолодити, 
почистити і нарізати кубиками. Перепелині 
яйця відварити, остудити, почистити і порі-
зати на половинки. Огірки нарізати кубика-
ми. Подрібнити часник. Листя салату круп-
но порвати. Змішати у салатниці всі інгреді-
єнти, посолити, поперчити і заправити олі-
єю.
Салат зі свіжих  
овочів із тунцем

Потрібно: 100 г консервованого тун-
ця, 3 помідори, 1 огірок, 1 болгарський пе-
рець, 1 зубчик часнику, 2 гілочки базиліку, 
мікс салатів, 0,5 лимона, 3 ст. л.  оливкової 
олії, 0,5 ч. л. цукру, чорний мелений перець, 
сіль за смаком.

Приготування: з консервованого тун-
ця злити рідину і розібрати рибку на неве-
ликі шматочки. Огірок, болгарський перець 
і помідори нарізати кубиками. Часник про-
пустити через часничницю. Подрібнити зе-
лень. Листя салату порвати невеликими 
шматочками. У салатниці з’єднати всі ово-
чі, часник, тунець, посолити, поперчити, до-
дати цукор і перемішати. Потім додати са-
латні листя, зелень, скропити соком лимо-
на, заправити олією і акуратно перемішати.
Теплий салат  
з тунцем і помідорами

Потрібно: 2 пучки листя салату, 5-6 
шампіньйонів,1 невеличкий кабачок,1-2 
помідори, 1 банка консервованого тунця. 
Для заправки: 3 ст. л. олії, 3 зубці часни-
ку, 1 ст. л. вустерського соусу (можна замі-
нити соєвим), сіль, цукор, 1 ч. л. лимонно-
го соку.

Приготування: кабачки нарізати пів-
кільцями, посолити, обсмажити на гарячій 
пательні, до появи скоринки. Також почис-
тити та порізати шампіньйони. На велику 
тарілку викласти подрібнене руками листя 
салату, на нього кабачки та шампіньйони. 
Зверху викласти подрібненого тунця. Далі 
приготувати заправку: на сковороду вили-
ти олію, додати подрібнені зубці часнику. 
Часник не смажити, а тільки довести його 
до прозорого стану. Додати соус, щіпку солі 
та цукру, лимонний сік, перемішати. Помі-
дори нарізати дольками та обсмажити на 
сковороді по 30 секунд з кожного боку. По-
мідори перекласти на тарілку. Готовим со-
усом полити салат, посипати щойно змеле-
ним перцем.
Літній з макаронами

Потрібно: листя салату, помідор, куку-
рудза маринована, макарони дрібні, грець-
кий горіх, сир моцарелла, 2 зубчики часни-

ку, сіль, перець, базилік, оливкова олія, ви-
нний або бальзамічний оцет.

Приготування:  макарони відварити у 
підсоленій воді. Сир і помідори порізати ку-
биками. Горіхи порубати на дрібно, часник 
пропустити через часникодавку. На тарілку 
викласти помите, висушене і порізане лис-
тя салату. Потім додати всі інші інгредієнти. 
Легко вимішати.
Салат з фетою  
і полуницями

Потрібно: 2 великих пучки руколи, 250 
г полуниць, 150 г сиру Фета, 2 огірки, 30 г 
волоських горіхів, чорний свіжозмелений 
перець до смаку. Для цибулі: 1/2 червоної 
цибулі, порізати півкільцями, 1/4 ч. л. солі, 
1/2 ч. л. цукру, 1 ст. л. бальзамічного оцту. 
Для заправки: 80 мл олії з волоських горіхів 
(можна замінити оливковою), 30 мл бальза-
мічного оцту, 1/2 ч. л. меду.

Приготування: цибулю посолити, 
приправити цукром і скропити оцтом. До-
бре перемішати і залишити на 10 хв. Горі-
хи підрум’янити на сухій сковорідці. У неве-
ликому посуді змішати всі інгредієнти для 
заправки. По сервірувальних тарілках роз-
класти руколу та розподілити зверху огір-
ки, очищені та нарізані кружечками. Рівно-
мірно викласти сир Фета кубиками, цибулю 
та полуниці, розрізані навпіл. Полити салат 
заправкою і посипати горіхами. Подавати 
одразу. Салат чудово смакує з келихом про-
стого білого сухого вина.
Овочевий салат  
з кабачками і куркою

Потрібно: 2 курячих філе, 1 кабачок, 
300 г помідорів черрі, 100 г руколи, 100 г 
шпинату, сіль, чорний перець. Для заправ-
ки: 3 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л.  лимонного 
соку, 1 зубчик часнику, сіль, чорний перець. 

Приготування: куряче філе посолити, 
поперчити та обсмажити на олії з обох боків 
до готовності. Готове філе нарізати на неве-
ликі шматочки. Кабачок подрібнити півкіль-
цями, посолити й обсмажити до золотис-
тої скоринки. Помідори черрі розрізати на 4 
частини. руколу та шпинат порвати на шма-
точки. Для заправки: В глибокій мисці збити 
олію з лимонним соком та вичавити зубчик 
часнику, приправити сіллю й перцем й зби-
ти до стану емульсії. Викласти в заправку по-
дрібнений салат та перемішати. 
Салат з копченою куркою

Потрібно: 250 г помідорів черрі, 200 г 
печериць, 100 г філе копченої курки, 100 г 
суміші будь-яких видів листових салатів, 
100 г руколи. Для соусу: 100 г зеленої цибу-
лі, 5 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. бальзаміч-
ного оцту.

Приготування: Для  соусу зелену ци-
булю нарізати кільцями, збризнути бальза-
мічним оцтом, додати олію, посолити і по-
перчити. Гриби розрізати на 4 частини, об-
смажити в олії, посолити, поперчити і дати 
трохи охолонути. Великі листки салату і ру-
коли порвати на шматочки, куряче філе 
тонко нарізати, помідори розрізати навпіл. 
Усі інгредієнти розкласти на тарілки, зали-
ти соусом і подати до столу.
Капрезе

Капрезе  – це італійська закуска. Дуже 
легка і смачна. Помідори, моцарела, зеле-
ний базилік і оливкова олія. Різноманітні 
спеції і добавки – це імпровізації, які нада-
ють капрезе неповторний і особливий смак.

Потрібно: 150 г моцарели, 5-6 помідо-
рів, 2-3 гілочки базиліку, 4-5 ст. л.  оливкової 
олії, спеції за смаком.

Приготування: помідори нарізати го-
стрим ножем на кружки товщиною 6-7 мм. 
Верх і низ на закуску не підходить. Потріб-
ні тільки м’ясисті кружечки однакового ді-
аметра. Моцареллу витягти з розсолу. На-
різати на скибочки, завтовшки як помідо-
ри. Далі потрібна велика тарілка, краще 
біла – так капрезе буде краще виглядати. 
Акуратно викласти кружечки помідорів по 
колу, чергуючи їх зі скибочками моцарелли. 
Зовсім небагато посолити капрезе дрібною 
сіллю і за смаком поперчити свіжомеленим 
чорним перцем. Розкласти поверх томатів і 
моцарелли невеликі листя зеленого бази-
ліку. Кількість листів – за смаком. Можна, 
якщо є час і бажання, перекласти томати і 
моцарелу окремими листочками базиліка. 
Останній штрих – безпосередньо перед по-
дачею до столу, але не раніше, полити ка-
презе оливковою олією. Можна також дода-
ти до неї трішки бальзамічного оцту. Укра-
їнські господині готують капрезе із соняш-
никовою нерафінованою олією. Доповни-
ти закуску можна ще й очищеним і підсуше-
ним насінням соняшника. 
Заправки до салатів
Лимонно-медова заправка:

Потрібно: 1/3 скл. лимонного соку, 4 ст. 

л. рідкого меду, 1 ст. л. винного оцту, 1/8 ч. 
л. солі.

Приготування: для страв у китайсько-
му стилі підійде солодкувата суміш меду і 
лимонного соку. Вичавити сік з половинки 
лимона, в невеликій мисці збити  його з ме-
дом і оцтом. Додати сіль. Така заправка іде-
ально підійде до салатів з креветками або 
шматочками курки.
Заправка  
для зелених салатів:

Потрібно: 1/4 склянки лимонного соку, 
1/2 ч. л. солі, 1/2 скл. оливкової олії, сіль, ме-
лений чорний перець.

Приготування: суміш салатних 
листків можна доповнити класичним 
дрессингом на основі оливкової олії. Ви-
лити в миску свіжовичавлений лимон-
ний сік, сіль і перець. Збити суміш ви-
делкою і, продовжуючи збивати, порція-
ми влити оливкову олію. До суміші мож-
на додати ложку діжонської гірчиці. А 
якщо гірчиця буде включати додаткові 
інгредієнти, наприклад, інжир або чер-
воні ягоди, салат придбає новий оригі-
нальний смак.
Екзотична заправка

Потрібно: 1/3 скл. кунжуту, 2 ст. л. ли-
монного соку, 1 ст. л. рідкого меду, 4 ст.  л. со-
євого соусу, 1 зубчик часнику, 1/2 ч. ложки 
чорного перцю.

Приготування: подрібнити кунжут в 
кавомолці. Викласти мелені зерна в миску, 
додати лимонний сік, соєвий соус, рідкий 
мед, мелений чорний перець і подрібнений 
часник. Збити суміш виделкою до повної 
однорідності. Така заправка підійде до сала-
тів в японському стилі, а також страв з ди-
чини або курки.
Йогуртова заправка

Потрібно: 1/2 склянки йогурту або 
кисляку, 2 ст. л. винного оцту, 2 ст.  л. наріза-
ної зеленої цибулі, 1 ст. л. олії, 1 ч. л. зерно-
вої гірчиці, 0,5 ч. л. солі, 0,5 ч.  л. чорного ме-
леного перцю.

Приготування: дієтичний варіант, 
який підходить для більшості овочевих са-
латів - йогуртовий. Для приготування вико-
ристовувати натуральний йогурт без доба-
вок. У невеликій мисці виделкою збити йо-
гурт, зернову гірчицю, олію, винний оцет, 
сіль і мелений чорний перець. Дрібно нарі-
зати зелену цибулю і всипати її в суміш. Пе-
ремішати заправку ще раз.
Різні варіанти заправок:  

• 3 ст. л. оливкової олії, 3 ст. л. білого ви-
нного оцту, 1 ст. л. цукру, 2 ст.  л.  гірчиці, сіль, 
перець;

• 120 мл оливкової олії, сік одного апель-
сина, 2 ст. л. червоного винного оцту, кілька 
гілочок м’яти, сіль і чорний перець; 

• 150 мл натурального йогурту, пучок 
кропу, зубчик часнику, сіль, перець; 

• 200 г фети, 1 подрібнений зубчик час-
нику, 250 г несолодкого йогурту, 3 ст. л. 
оливкової або соняшникової рафінованої 
олії, сіль і перець (все змішати до однорід-
ної маси).

• Винний оцет або лимонний сік, олив-
кова олія, діжонська гірчиця, сіль, чорний 
мелений перець. 

У спекотний літній день не хочеться довго стояти на кухні та готува-
ти. Організм потребує чогось легкого, вітамінного і приємного на смак. А що 
може бути кращим у розпал літа, аніж свіжі вітамінні салати? 

Овочі та фрукти, доповнені нежирними рибними або м’ясними продукта-
ми і заправлені легкими соусами – це смачна і корисна їжа. Особливо приєм-
но, що використовувати можна практично все, що знайдете на грядці або 
на овочевому прилавку найближчого ринку чи супермаркету: свіжі соковиті 
листя салату стануть прекрасною основою, помідори, редиска і цибуля дода-
дуть пікантності, а багаті ефірними маслами селера, петрушка, коріандр чи 
базилік доповнять яскравий смак і неповторний аромат.  Не варто боятися 
експериментів. «Наш ДЕНЬ» також пропонує вам кілька перевірених рецеп-
тів, які допоможуть урізноманітнити літнє меню. 
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Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн.  
Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Послуги
Кваліфіковано зрізаємо дерева, допо-

магаємо заготовляти та продавати дрова.  
Телефонувати: 0971329663.
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Відповіді

- Конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія). Оператор 
комп’ютерного набору
- Електромонтер  з  ремонту та  обслу-
говування  електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  
Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Опе-
ратор заправних станцій. Водій авто-
транспортних засобів (кат. В, С)
- Оператор поштового зв’язку. Опера-
тор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)
- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. 

- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. Бетоняр. 
Електрозварник ручного зварювання 
- Охоронник. Водій автотранспортних 
засобів (кат. В)
- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. Во-
дій автотранспортних засобів (кат.В)
- Машиніст крана (кранівник).
ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:
- Організація та експлуатація поштово-

го зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

БЕЗ НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ  
СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний 
будівельний центр  з вивчення новіт-
ніх матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін мате-
ріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання матеріалами 
ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно 

від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;   
- мулярів;
- штукатурів;   
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслу-
говування устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі 
укомплектування груп)
Приймальна комісія працює  з 1 черв-
ня 2015р.
Документи приймаються щодня,  крім 
неділі, з 9 до 16  години.
 АДРЕСА ЦЕНТРУ: (створений на базі 

ПТУ №2  м. Тернополя) 46010  
м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. 

Тел./факс: (0352) 52-35-89  
e-mail: tcpto-1@ukr.net  

www.ternopil-cpto.org.ua

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» оголошує набір учнів
на 2015-2016 навчальний рік на державну форму навчання з професій (на базі 9-11 класів)

Українські анекдоти
- Петре, як вечеря? Смачна?
- Люсю, знову посваритися хочеш?
* * *
- Оксано, хто твій Грицько за східним гороско-

пом? 
- Якщо тверезий - вівця, а коли нап’ється - баран.
* * *
Учитель:
- Скажи, Василю, чому вода в морі солона?
- Тому, що там оселедці плавають.
* * *
- Ой, сіль розсипалася, будемо сваритися, - каже 

дружина.
- А, може, обійдеться?
- Ні, коханий, я вже налаштувалася.
* * *
Чоловік із жахом дивиться на стіл, на якому ле-

жать перука, накладні нігті та вії, вставні зуби, тон-
ни косметики й думає: «Господи, врятуй мене від 
того, що зараз вийде з ванни».

* * *
Журналістка запитує у екс-президента Януко-

вича: 
- Вікторе Федоровичу, які передачі ви любите? 
- Ну-у-у-у, цигарки, чай…
* * *
- Алло, лікарня? 
- Так, що у вас трапилось?
- Я з’їв банку шпротів і запив молоком. У мене за-

питання: полуницю мити, чи це вже не має значення?

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не 

обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення 

власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0961253885

В компанію по реалізації кави по-
трібні торгові представники. Тел. (098) 
932-00-28 
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ГОРОСКОП
з 17 по 23 червня
Овен  

 Робота на цьому тижнi 
плодів не принесе. Тому ради-
мо взяти вiдпустку i вируши-
ти на природу.
Телець 

Вiдчувши приплив сил, 
можете братися за будь-яку 
роботу. Успiх чекатиме там, де 
ви й не очiкували.  
Близнюки 

Рiшучiсть допоможе по-
долати перепони. Смiливо 
берiться за домашню роботу, 
навiть отримаєте вiд цього за-
доволення. 
Рак

Ви намагаєтеся приховати 
свої почуття, переживаєте за 
всiлякi дрiбницi. Щоб позбу-
тися цього, займiться чимось 
корисним для дому і сім’ї або 
ж присвятіть час собі. 
Лев

 Ближче до вихiдних у вас 
з’явиться бажання прояви-
ти iнiцiативу. Вирушайте на 
дачу чи у відпустку. Саме там 
ви зможете застосувати свою 
енергію та зробити щось ко-
рисне. 
Діва

На цьому тижнi ви легко 
впораєтеся з усiма завдання-
ми, грамотно вирiшите робочi 
питання. Вихiднi проведiть 
iз друзями. Розпочніть підго-
товку до відпустки. 
Терези 

У вас завершується непро-
стий життєвий етап. Настав 
перiод передивитися пройде-
ний шлях i подякувати тим, 
хто вам допомагав. 
Скорпіон 

Будьте уважнi до близь-
ких, їм потрібна підтрим-
ка. Завдяки вам у родинi — 
цiлковита гармонiя. Спробуй-
те зібрати усіх і організувати 
цікавий відпочинок. Рідні вам 
будуть дуже вдячні. 
Стрілець 

Ви сприйматимете все, 
що вiдбувається навколо вас, 
як щось мiстичне. Зараз у вас 
дуже важливий період для но-
вих справ.  
Козеріг 

 Нарештi ви зможете поча-
ти щось нове  або ж здійснити 
те, що давно задумали. Але не 
обов’язково дiяти радикаль-
но. Головне зробіть перший 
крок.  
Водолій

 Уявiть себе в командi, для 
якої немає нiчого неможли-
вого. Цей тиждень суттєво 
вплине на ваше життя і при-
несе позитивні зміни. 
Риби 

Якщо до сьогоднiшнього 
дня ви вiдчували кризу, то за-
раз поступово виходите з неї. 
Вдасться вирiшити багато 
проблем. Вихідні присвятіть 
собі. 

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 50 грн.
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Вітаємо!
Сердечні вітання 

та найкращі 
побажання
 з нагоди 
55-річчя –

Дунець Миколі 
Теодоровичу 

із с. Паївки Гусятинського району!
З Днем народження щиро вітаєм,
Щастя, здоров’я, удачі бажаєм! 
Хай сміється доля, як калина в лузі, 
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Хай кожен день стає багатшим,
Приносить щедрії плоди,
Бажаєм миру і завзяття,
Ні краплі смутку, ні біди!
Душею довго не старіти,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту,
І щастя земного – з роси і води!

З повагою і любов’ю – дружина Га-
лина, сини Ігор та Руслан, невістка 
Уляна, онучка Діанка, сваха Надія і 

вся велика родина.

Вітаємо!
Заступника начальника 

Борщівського ЦВПЗ
Емілію Степанівну Гоч
з Днем народження!

Прийміть побажання сердечні і щирі,
Щоб завжди жили ви з любов’ю і в мирі!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Ще сонця, усмішок, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

З повагою – листоноші 
Борщівського ЦВПЗ.

Магнітні бурі у червні
Червень 2015-го, як і попередній травень, не буде турбувати нас 

частими і сильними магнітними бурями. Особливо серйозних спала-
хів на Сонці поки що не передбачається. І все ж кілька магнітних бур 
доведеться пережити  19, 23 і 26 червня.

Народний синоптик
18 червня - Дорофія. З цього дня починаються найкоротші ночі - «го-

робині». 20 червня - Федота. У народі святого Федота називають Вро-
жайником: «Святий Федот тепло дає - жито в золото веде». Погода цьо-
го дня має велике значення: якщо тепла і ясно - врожай буде гарний, зер-
но велике; якщо дощ - зерно буде погане. 21 червня - Феодора Страти-
лата. Стратилат грозами багатий - із цього дня починається пора літніх 
гроз. 21-22 червня - літнє сонцестояння. 22 червня - Кирила. Це - най-
довший день у році. Наші пращури говорили: «На Кирила сонечко віддає 
землі усю свою силу». 

За інформацією прес-служби Тернопіль-
ської ОДА, дівчинка стала переможцем кон-
курсу на найоригінальніше виконання Гім-
ну України, який відбувся у рамках націо-
нального проекту «Ми – українці!».

Взяти участь у конкурсі мали можли-
вість батьки й вихованці дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей з усі-
єї держави, тому претендентів на перемогу 
було чимало.

Юна жителька Тернопільщини здобула 
почесне третє місце серед усіх конкурсантів. 
Тендітна дівчинка у військовій формі та важ-
кій металевій касці, з-під якої зворушливо 

виглядав віночок із квітів та стрі-
чок у тонах українського прапо-
ра, виконала національний гімн на 
фоні трагічних подій Євромайдану.

За свій вокальний талант і зво-
рушливість виконання Галинка 
отримала диплом ІІІ ступеня і гро-
шову винагороду.

Нагородження переможців від-
булося у Києві. Дівчинка вперше побачила 
столицю, познайомилася з дружиною пре-
зидента Мариною Порошенко, членами 
журі, телеведучою Дашею Малаховою та ін-
шими конкурсантами.

Досягти успіху дівчинці вдалося завдя-
ки підтримці прийомних батьків Лесі та 
Володимира Равлюків. Галя не лише гар-
но співає, а й танцює, грає на фортепіано у 
Більче-Золотецькій школі естетичного ви-
ховання.

Вітаємо!
Листоношу Козівського ЦВПЗ №3

Марію Михайлівну Рудик 
з Днем народження!

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Здоров’я міцного і щастя без ліку!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
На кожнім кроці береже від зла,
Хай і надалі вас шанують люди,
Земної радості! Любові і тепла!
Хай горе минає і йде в небуття,
Усмішки ласкаві дарує життя!

З повагою – 
колеги по роботі.

Школярка з Тернопільщини отримала нагороду 
за найоригінальніше виконання Гімну України 

Патріотична весна» принесла перемогу  
10-річній Галинці Вакуленко із Більче-Золотого 

Борщівського району на Тернопільщині.

Хай вашу душу пісня окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
І рідна українськая земля
Дає вам сили на життєвій ниві.
І мрії вашої стрімкий політ
Хай бажаної досягне вершини.
І дасть вам Бог безжурних довгих літ,
І оминають вас лихі години.

Хай в небесах курличуть журавлі,
Їх клин у теплий вирій відлітає,
А вам на рідній матінці-землі
Хай цілий рік привітне сонце сяє!
За що б ви не брались – удачі в усьому
Хай доля приносить до вашого дому.
Міцного здоров’я - з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

Вітаємо!
Сонячну, вродливу, талановиту жінку, неймовірно добру людину

Марію Николишин із Зборова із 40-річчям! 

З любов’ю і повагою – чоловік Степан, син Віталій, 
дочка Надійка та родина із Бучача.


