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24 червня - хмарно з проясненням, 
удень місцями можливий дощ, температура 
повітря вночі 14-16, вдень 20-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.09, захід - 21.30.

25 червня - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 14-15, вдень 19-20 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.09, захід - 21.30.

26 червня - хмарно, місцями дощ, темпе-
ратура повітря вночі 12-15, вдень 20-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.30.

27 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 13-15, вдень 21-23 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.30.

28 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 10-11, вдень 20-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.30. 

29 червня - хмарно з проясненням, міс-
цями можливий невеликий дощ, температу-
ра повітря вночі 14-15, вдень 22-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.30.

30 червня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 15-16, вдень 22-23 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.12, захід - 21.30.

Погода в Тернополі 
й області
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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

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

Народний синоптик
24 червня - Варфоломія і Варнави. Не 

можна рвати траву, бо по ній катається вся-
ка нечиста сила. 25 червня - Петра і Онуф-
рія. У народі - Петро Поворот, оскільки сонце 
повертає на зиму, а літо - на спеку. Якщо дощ 
на Петра падає маленькими краплями - буде 
йти довго. 27 червня - Єлисея. У цей день 
наші пращури боялися дощу, оскільки він 
обіцяв ще сім неділь негоди. 29 червня - Ти-
хона. У народі кажуть: «На Тихона сонце йде 
тихіше». З Тихона закінчується молоде літо і 
настає зріле. 30 червня - Мануїла та Ісмаїла. 
«На Мануїла сонце застоюється (уповільню-
ється в зеніті)». 

Детальніше - 7 стор.

у  Тернополі 
виготовляють 
унікальну  тканину 
для  солдатів

Не  згоріти 

у  камуфляжі: 

Л
іц

ен
зі

я:
 А

Д
 №

06
36

10
  

Благодійність» 
у лікарняних чергах

Легенда, 
зіткана 

зі світлої 
печалі

8  стор.

Може,   
загубились…

листи
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Молоді люди цікавилися, в яких 
умовах живуть діти, котрі мають 
найнагальніші потреби. 

«Ми вирішили регулярно навідуватися до дітей-сиріт. 
Я вважаю, що сирітство - найбільш аморальне явище су-
часності. У ХХІ столітті українці та влада мають підійти 
до вирішення  цієї проблеми комплексно, у першу чер-
гу - профілактично.

У час медичних та інформаційних технологій, високої 
освіченості  молоді -  дівчата і хлопці мають бути більш 
відповідальними у питанні планування сім’ї. Аби не було 
так, що спершу народили, а потім - відмовилися», - каже 
Володимир Леськів. - Державі важко утримувати такі за-
клади, але й закрити їх зараз неможливо, бо через низьку 
моральність деяких батьків, хтось має брати на себе від-
повідальність за долю залишених малюків».

Студенти педагогічного університету Марійка та Уля-
на також відвідали «Малятко». «Побачивши цих діток, 

ми зрозуміли, що їм потрібно не так наше печиво, як 
наша увага і присутність. Це можна було побачити у їхніх 
очах», - розповіли дівчата.

Володимир Леськів вважає, що в цій акції є певний ви-
ховний момент і для самих молодих людей. «Без сліз на 
очах та болю в серці дивитися на діток неможливо. Адже 
вони, як усі діти світу, мріють про рідних тата й маму. Я 
впевнений, що відчуття співпереживання за долю цих ді-
тей не залишать байдужими жодного учасника нашого 
візиту», - наголосив Володимир Леськів.

Активісти запевняють: це не остання акція підтрим-
ки дітей і вони планують  у майбутньому частіше відвід-
увати малят.

Оксана ЧОРТКІВСЬКА.

З ініціативи фракції ВО «Батьківщина» 
Кременецька районна рада, що на Тернопіль-
щині, прийняла рішення про необхідність не-
гайного перегляду тарифів на енергоносії 
для населення.

Депутати ухвалили рішення на підставі 
звернення, яке підготувала фракція ВО «Бать-
ківщина» спільно з головами міст, сіл та гро-
мадськістю району.

У тексті звернення йдеться про обурення 
кременчан діями Кабміну, зокрема необґрун-
товано завищеними тарифами на комунальні 
послуги для населення.

«Депутати вимагають знизити тарифи 
на енергоносії до економічно обґрунтовано-
го рівня. Звернення адресували президентові 
України, прем’єр-міністру та голові Верховної 
Ради. Райрада також звернулася до Тернопіль-
ської обласної ради, аби вона підтримала цей 
документ на своєму пленарному засіданні», – 
розповіла керівник фракції ВО «Батьківщина» 
в Кременецькій райраді Світлана Федишина.

Володимир ЛЕСЬКІВ: «Сирітство – 
найбільш аморальне явище сучасності!»

Голова молодіжного крила «Грома-
дянської позиції» Володимир Лесь-
ків із студентами тернопільських 
вишів побували в дитячому будин-
ку «Малятко», який розташований 
у Тернополі, на вулиці Сахарова,2. 
Хлопці й дівчата прийшли не з по-
рожніми руками, а принесли дітям 
солодощі.

На Тернопільщині 
заговорили про 

обурення діями Кабміну 

Відтепер батькам у нашій області не варто пере-
живати, за що купити ліки, якщо дитина потрапить у 
дитячу обласну лікарню. У медичному закладі безко-
штовно забезпечать маленьких пацієнтів всіма необ-
хідними препаратами. Принаймні, у цьому запевняє 
громадськість керівництво області та головний лікар 
установи Григорій Корицький. 

На Тернопільщині розпочали реалізацію соціаль-
ного проекту  щодо безкоштовного лікування дітей та 
повного забезпечення їх медикаментами і лікарськи-
ми засобами. На це виділили з обласного бюджету 6 
мільйонів 833 тисячі 700 гривень і придбали за ці ко-
шти препарати вітчизняного та іноземного виробни-
цтва, яких повинно вистачити до кінця року. 

- Час зараз надзвичайно складний – в країні три-
ває війна. Однак не можна забувати про найголовні-
ше – здоров’я наших дітей, – наголосив голова облас-
ної ради Василь Хомінець. – Тернопільська обласна 
рада під час прийняття обласного бюджету виріши-
ла направити значні кошти дитячій лікарні, щоб хво-
рі діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні,  
були у повній мірі забезпечені медикаментами. Такий 
крок – безпрецедентний в Україні. У Конституції про-
писано, що медицина має бути безкоштовною. Сьогод-
ні це вважається майже наругою, адже всі  розуміють, 
що це не виконується. Саме тому ми ініціювали такий 
проект хоча б для наймолодшого покоління. Адже діти 
– наше майбутнє. 

У лікарні дуже раді такій ініціативі влади. Кажуть, 

проект вже почав працювати. Минулоріч тут пролікува-
лося 14 з половиною тисяч маленьких пацієнтів. Зараз 
у закладі перебувають 473 дитини. Заклад цілодобово 
надає планову ургентну допомогу дітям з усієї області. 

- Сьогодні стартує новий етап у роботі нашої лікар-
ні, - зазначає головний лікар Григорій Корицький. – 
Ми закупили  медикаменти, які дозволені в Україні. Їх 
має вистачити до кінця року. Ми вдячні обласній вла-
ді за реалізацію такого потрібного проекту і з радістю 
втілюватимемо його в життя. 

Інформаційні  стенди з повним переліком придба-
них ліків розмістили  у кожному відділенні та пала-
тах - всього 104 найменування  Посадовці закликають 
громадськість контролювати надання безкоштовного 
лікування  і стежити, щоб ця позитивна ініціатива ви-
конувалася, а  не була черговою фікцією на папері. 

- Це є суттєва допомога батькам у такий непростий 
час, - каже завідувачка відділення патології новона-
роджених Зоряна Король. – Приємно, що пріоритетом 
нашої влади є саме діти. Батьки, які отримують ліки 
безкоштовно, здивовані і раді таким змінам. Сподіва-
ємось, це буде лише пришвидшувати одужання діток. 
Дякуємо за таку чудову ініціативу. 

Також обласна рада виділила дитячій лікарні май-
же 4 мільйони гривень на проведення капітально-

го ремонту відділення інтенсивної терапії новонаро-
джених. Він  розпочався ще у 2010 році. Тоді частко-
во були проведені будівельно-монтажні роботи. Та че-
рез брак коштів у 2011-2012 роках капітальний ре-
монт був призупинений. Два роки тому фінансування 
з обласного бюджету відновилося і зараз у відділенні 
тривають роботи. Планується, що вже восени оновле-
не відділення інтенсивної терапії новонароджених за-
працює, адже значна частина його уже готова до екс-
плуатації. 

- Щороку в нас проходить лікування 250 новонаро-
джених діток області, -  розповідає завідувачка відді-
ленням інтенсивної терапії новонароджених Надія Па-
сяка. – Відновлене відділення розраховане на дев’ять 
ліжок. Тут створені чудові умови, які відповідають єв-
ропейським стандартам. Сподіваємось, вже незабаром 
ми зможемо тут приймати маленьких пацієнтів. 

Під час відвідин закладу Василь Хомінець привітав 
колектив обласної дитячої клінічної лікарні з Днем 
медичного працівника, нагородив грамотами кращих 
працівників. Вручив грамоту Верховної ради України 
головному лікарю Григорію Корицькому та подякував 
йому за працю на благо здоров’я дітей і значний вне-
сок у розвиток медицини області.

Юля ТОМЧИШИН.

Безкоштовні 
ліки для дітей 

Завдяки обласній раді закупили медикаментів на 6 мільйонів
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«Це простий законопроект, досить 
легкий у використанні і зрозумілий 
для виборців. Одна з найголовніших 
його переваг – запроваджує відкри-
ті списки – для всіх населених пунктів 
більших за 90 000 мешканців, а також 
двотурові вибори мера для міст біль-
ших від 90 0000 мешканців», - розпові-
дає Тарас Юрик.

Законопроект розроблявся пред-
ставниками більшості фракцій коаліції, 
спеціалістами та представниками гро-
мадськості.

Депутати таким рішенням підтри-

мали ініціативу президента Петра По-
рошенка та вважають, що він зумовле-
ний необхідністю змінити законодав-
ство про місцеві вибори і схему, «яку за-
провадив Янукович для узурпації вла-
ди»

Законопроект передбачає, що місце-
ві вибори відтепер проходитимуть за 
новими виборчими системами.

«Для депутатів сiльських і селищ-
них рад – зберігається чинна на сьо-
годні мажоритарна система відносної 
бiльшості в одномандатному виборчо-
му окрузi. Депутатів Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим, обласних, 
районних, міських рад – обиратимуть 
за пропорційною виборчою системою 
з одночасним висуванням кандидатів в 
територіальних округах, на які поділя-
ється багатомандатний округ», – пояс-
нює Тарас Юрик.

У законі планують чітко встанови-
ти склад місцевих рад, який визначати-
меться Центральною виборчою комісі-
єю до початку виборчого процесу. Ви-
раховувати склад будуть  в залежнос-
ті від кількості виборців, які належать 
до відповідної територіальної грома-

ди чи проживають на території області, 
району, масиву міста. Відтак, мінімаль-
на кількість депутатів ради – 10 при чи-
сельності виборців до 500, максималь-
на – 80 депутатів при чисельності ви-
борців понад 1,5 млн. 

Що приготував нам закон про місцеві вибори?
Депутати Верховної Ради України ухвалили в першому читанні закон про місцеві вибори.

Яких нововведень слід очікувати,  нам розповів народний депутат України  
від партії «Солідарність –  Блок Петра Порошенка» Тарас Юрик.

Евклід, Архімед,  Піфагор, 
Ньютон, Лобачевський… 
Мине кілька років, і, цілком 

можливо, в історію розвитку 
математичних наук буде 
вписане ще одне ім’я, яким уже 
сьогодні пишаються вихованці 
та педагоги тернопільської 
школи-колегіуму Патріарха 
Йосипа Сліпого. 

Хоча сьогодні Дмитро Фірман лише 
шестикласник, йому притаманний го-
стрий розум, висока математична еруди-
ція та непересічний талант. Вчитель ма-
тематики, Галина Андріївна Зажерей із 
захопленням розповідає про свого обда-
рованого вихованця:

– Це просто диво-дитина, - з материн-
ською любов’ю у голосі промовляє педа-
гог. – Дмитрик надзвичайно розумний 
та відповідальний, а ще – він наша надія, 
гордість і майбутнє України. 

Як з’ясувалося, Дмитро є незмінним 
учасником Міжнародного математично-
го конкурсу «Кенгуру», який відбуваєть-
ся двічі на рік, і постійним володарем так 
званого «Відмінного сертифіката». А зо-
всім нещодавно хлопець здобув перемо-
гу у відбірковому турі на щорічному Між-
народному чемпіонаті з розв’язування 
логічних математичних задач, що відбу-
вався у Вінниці. Тепер його чекає омріяна 
поїздка до Франції, де він змагатиметься 
зі своїми ровесниками – найсильнішими 
математиками з різних країн.  

– Сподіваємося, що нам таки вдасть-
ся відрядити Дмитрика до Франції, – ви-
словлює стурбованість Галина Андріїв-
на. – Річ у тім, що хлопчикові батьки, че-
рез складне матеріальне становище, не 
можуть дозволити собі оплатити поїздку. 

А ми не можемо допустити, щоб такі об-
даровані діти не мали можливості розви-
ватися, здобувати новий досвід і нові зна-
ння. Тому намагатимемося будь-що зі-
брати одну тисячу євро, аби втілити Дми-
трикову мрію. Звертаємося до меценатів 
і спонсорів з проханням підтримати тала-
новитого школяра.

Як розповіла педагог, через хворобу 
Дмитра, минулоріч на конкурсі у Фран-
ції побував його найкращий друг і силь-
ний математик Сергій Волошин. І хоча 
нагороди не здобув, повернувся з неймо-
вірним багажем емоцій та вражень. Поба-
чивши щасливі синові очі, Сергієва мама 
зрозуміла, наскільки важливо для хлоп-
ців спробувати свої сили на значно сер-
йознішому рівні. Тому вона першою вия-
вила бажання допомогти зібрати кошти 
для поїздки до Франції Дмитра Фірмана.  
Її підтримали практично всі батьки одно-
класників хлопця, який увійшов до чис-
ла тих 14 українських дітей, які вибороли 
почесне право участі у престижному між-
народному чемпіонаті.

Спостерігаючи за Дмитром, який ви-
явився неймовірно цікавим співрозмов-
ником, я бачила, як горять його очі, коли 
заходить мова про захоплення матема-
тикою. Хлопець каже, що любов до цьо-
го предмета йому прищепила бабуся, яка 
працювала вчителькою. 

– У чотири роки я вже повністю знав 
табличку множення, – розповідає шко-
ляр. – Донині пам’ятаю старий зелений 
зошит, на останній сторінці якого вона 
була розміщена. Бабуся мене добряче 
«ганяла» по тій табличці, аж доки не ви-
вчив “назубок”. Ще більше полюбив я ма-
тематику завдяки Галині Андріївні. Вона 
навчила нас молитви до Бога в подяку за 

математичну науку. 
Зосередившись, Дмитрик, з допомо-

гою педагога, читає молитву від почат-
ку до кінця, завершуючи словами: « Боже, 
хорони нас від усього злого і дай нам сили 
подолати труднощі  в оволодінні матема-
тичними знаннями». Прочитавши мо-
литву, додає: «Математика – дуже ціка-
ва, вона змушує думати, логічно мисли-
ти, лаконічно висловлювати свої думки».

Галина Андріївна розповіла, що у Дми-
трика виявився ще й талант майстерного 
педагога. Будучи учнем п’ятого класу, він 
викладав одинадцятикласникам теорію 
імовірності.

Та не математикою єдиною живе Дми-
трик. У нього неймовірні здібності й до ви-
вчення інших наук. Ось нещодавно побу-
вав у Києві на лінгвістичних змаганнях. 

– Нам довелося розв’язувати зада-
чі, у яких замість цифр – букви, ділить-
ся враженнями хлопчина. – Тернопіль 
представляв я, мій друг Сергій Воло-
шин  і Ярослав Жидик з 16-ї школи. Додо-
му повернулися з перемогою. Дуже при-
ємні враження залишилися від відвідин 
столиці України. Незабаром тут побуває 
і моя сестричка Галя, яка також дуже та-

лановита і навчається в технічному коле-
джі Тернопільського національного тех-
нічного університету. Мені приємно, що 
вона зайняла перше місце на Всеукраїн-
ському конкурсі імені Петра Яцика і в Ки-
єві відбуватиметься нагородження.  

Слухаючи Дмитрика, я розуміла, що пе-
реді мною сидить справжній вундеркінд, 
всесторонньо обдарований, начитаний, 
глибоко мислячий. Для нього нецікавих 
предметів просто не існує. Він цікавиться 
історією, досконало вивчає іноземні мови, 
оволодіває комп’ютерною грамотою.

– Бог дає нам різнобічний талант, але 
цей талант, якщо його не розвивати, ні-
чого не вартий, – переконаний юний ма-
тематик. – Навіть у Біблії сказано, що не 
можна закопувати свій талант, а треба 
мати наполегливість і багато працювати.

Дмитрикові батьки, Богдан Дмитро-
вич та Тетяна Борисівна, радіють кож-
ній синовій перемозі і переконані, що він 
обов’язково досягне того, до чого прагне. 
Та головне для них, аби став хорошою лю-
диною. Вони готові в усьому його підтри-
мувати.

Любов ГАДОМСЬКА.
Фото Івана ПШОНЯКА.

«Дякую тобі, Боже, 
за математичну науку»

У чотири роки Дмитро Фірман з Тернополя вже  
знав табличку множення, а в п’ятому класі викладав  
одинадцятикласникам теорію імовірності. У Франції  
талановитий школяр змагатиметься з ровесниками  
з різних країн за звання найсильнішого математика.

 Але для поїздки Дмитрику не вистачає коштів.

P. S. Редакція газети «Наш 
ДЕНЬ» звертається до 
всіх небайдужих людей, 
меценатів з проханням 
підтримати обдаровано-
го школяра і допомогти 
з коштами для поїздки 
на Міжнародний конкурс 
математиків.
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Недосяжні субсидії 
…Ще сонце не зійшло, а перед відділами соцзахисту 

вже довжелезні черги. Стоять переважно люди похилого 
віку. Сиві і втомлені. Ноги гудуть, тиск зашкалює, а вони 
стоять. За субсидіями. Стоять, ніби милостиню просять у 
держави. Заради чого ж тоді вони все життя тяжко працю-
вали?!. Від цього видовища серце краялося на шматки.

Майже усі ці люди усе життя чесно і віддано “пахали” 
на державу, платили податки і, зрештою, заслужили на 
гідну пенсію та щасливу старість. Принаймні, так мало б 
бути. Насправді ж на ті жалюгідні копійки, що вони отри-
мують у вигляді пенсійних виплат, навіть прожити не-
можливо - не те, що за “комуналку” заплатити. 

Ось і шикуються ці люди у черги за субсидіями, щоб 
хоч якісь копійки з тої пенсії на хліб лишилися. Але ж 
отримати їх – завдання не з легких. Спочатку потрібно 
дізнатися, які довідки слід зібрати. Інструкції, написані 
дрібним шрифтом і дивною бюрократичною мовою на-
віть в окулярах прочитати і зрозуміти важко. Тих, хто за-
дає багато запитань, відправляють на сайт в інтернеті. А 

що воно таке, той «інтернет» – бабуся з дідом у селі по-
няття не мають. Спека, духота, нерви, купа згаяного часу 
на отримання скупої інформації. А потім – знову тека па-
перів, гроші на проїзд і на таблетки – бо нерви не витри-
мують…
Радикальний вихід

Усім зрозуміло, що на субсидії претендують найбільш 
соціально незахищені верстви населення – це переважно 
пенсіонери та інваліди. Таких у державі понад 14 мільйо-
нів громадян. Гроші для компенсації їм витрат на кому-
налку у бюджеті передбачили – цілих 25 мільярдів гри-
вень. Але ж через бюрократичні перепони скористатися 
цими пільгами змогли одиниці – менше 15% від тих, хто 
на них претендує. Більше того: людей відлякує і те, що у 
випадку невірного заповнення паперів їм погрожують 
штрафом у вигляді подвійної суми субсидії! Букву не ту 
написав чи цифру переплутав з переляку – і все, з держа-
вою не розрахуєшся! Отже, ці перешкоди стали для біль-
шості громадян нездоланними, через що вони змушені 
відмовлятися від своїх законних прав.

Дізнавшись про ці проблеми, лідер Радикальної пар-
тії Олег Ляшко обурився: «Навіщо стареньких і хворих 
змушують вистоювати черги та приносити купу довідок, 
якщо вся інформація і так міститься у пенсійних фондах? 
Вони і мають подавати ці дані до відповідних соціальних 
служб для нарахування субсидій». Щоб не бути голослів-
ним і не відкладати проблему у довгий ящик, Ляшко ініці-
ював законопроект про автоматичне нарахування субси-
дій для пенсіонерів та інвалідів. При першій же нагоді ра-
дикал змусив парламент його ухвалити.

Шкода, що раніше такий простий, але водночас гені-
альний вихід нікому не спав на думку раніше.

Отже останній крок – підпис Президента. Щойно По-
рошенко завізує документ, він вступить в дію та спрос-
тить життя 14 мільйонів громадян.  Після цього старенькі 
більше не будуть проклинати у чергах за субсидіями всіх 
підряд чиновників. Замість того, попиваючи чай у себе на 
кухні, будуть згадувати Ляшка, який зекономив їхній час 
та нерви. 

Микола ОБРАЗЦОВ.

Люди похилого віку 
більше не стоятимуть 
у чергах за субсидіями

Радикали поклали край знущанню 
над пенсіонерами та інвалідами

«Нерівний шлюб»  
народить «ширку»

Майже половина виборців в Украї-
ні готова проголосувати за гроші. Про 
це під час прес-конференції заявив голо-
ва експертної ради соціологічної компа-
нії «SocioStream» Олександр Медведєв. 
За його словами, відповідне досліджен-
ня компанія провела на початку червня. 
«49 відсотків виборців готові продавати 
свій голос… взяти винагороду», - зазна-
чив соціолог.

Наче не було Майдану і Небесної со-
тні. Наче немає війни… Хтось іде добро-
вольцем захищати Батьківщину, а хтось 
за сотню-другу готовий її продати. Сум-
но... 

Місцеві вибори, прогнозують експер-
ти, можуть вплинути на велику політику. 
Йдеться про можливе переформатуван-
ня правлячої коаліції. Політолог Воло-
димир Цибулько, приміром, таку ймовір-
ність пов’язує із значним падінням рей-
тингів «Народного фронту» й небажан-
ням Петра Порошенка вводити у дію за-
кон про невизнання Януковича прези-
дентом. «Можливо, це елементи неглас-
них домовленостей з Путіним, які гаран-
тують замирення на Сході. Втім, сценарій 
повернення у владу колишніх регіоналів 
може взагалі поставити хрест на «Блоці 
Петра Порошенка-Солідарність», - пише 
він у своєму блозі. 

Якщо «БПП» справді візьме «шлюб» 
з «Опозиційним блоком», то суспіль-
ство отримає чергову «ширку». Чи вар-

то очільникам держави брати у спільни-
ки тих, на чиїй совісті кров майданівців, 
розграбована економіка і бійня на Схо-
ді? Люди не зрозуміють. Не пробачать. І 
може статися, що після цього «нерівного 
шлюбу» дехто змушений буде доводити 
свою легітимність…       

Інтриги на крові 
Із передової продовжують надходити 

тривожні повідомлення: бойовики акти-
візувалися, почали інтенсивніше обстрі-
лювати українські позиції. З Росії на Дон-
бас прибувають вагони з боєприсами. А 
з фронту везуть в українські міста і села 
убитих та поранених. Тим часом, у влад-
них верхах - своя війна. 

Проблема всіх українських президен-
тів - бажання сконцентрувати у своїх ру-
ках якомога більше влади. Петро Поро-
шенко винятком не став. Діє за принци-
пом: у владі повинні бути «свої». Кулуар-
ність, непублічність політичних планів, 
інтриги - звичне явище.   

Через «свого» спікера Володими-
ра Гройсмана президент має величез-

ний вплив на парла-
мент. Якщо потрібно 
«протягнути» той чи ін-
ший закон, когось при-
значити чи звільни-
ти - жодних проблем. 
Як у випадку з екс-
керівником СБУ Вален-
тином Наливайченком. 
І не обов’язково пояс-
нювати суспільству, ба, 
навіть, депутатам, чим 
конкретно провинив-
ся колишній керівник 
Служби безпеки.   

А, судячи з повідомлень про масшта-
би контрабанди у зоні АТО, війна декому 
приносить мільйонні дивіденди. Невже 
президент і прем’єр не знають про це? Не 
можуть зупинити бізнес на крові? 

Зате є тепер на  кого списувати злочи-
ни - на вояків, які побували у «східному 
пеклі». А скільки різних звинувачень зву-
чить на адресу добровольців?! Замість 
того, щоб подякувати людям, патріотам, 
які захищають Україну від агресора, до 
них влада ставиться, наче до бандитів з 
великої дороги. 

І, взагалі, коли закінчиться війна? Чи 
має якісь прогнози головнокомандую-
чий? Влада знову акцентує на важливос-
ті мінських зустрічей. Терористам мін-
ські перемовини - наче мертвому при-
парка. А Росія не виконала жодного пунк-
ту угод. Доки триватиме це односторон-
нє вбивче перемир’я? 

Коли закінчиться  
Євро-2012?   

Українська влада просить фінансової 
допомоги у всього світу, вмовляє міжна-
родних кредиторів про відстрочення ви-
плати боргів, вимагає від Заходу продо-
вжити й посилити санкції проти Росії. А 
тим часом у вітчизняній економіці спо-
стерігаються справжні дива. 

Наприклад, у держбюджеті цьогоріч 
передбачено майже півмільйона гривень 
на організацію чемпіонату з футболу 
Євро-2012, який відбувся три роки тому.

Згідно з документом, отриманим жур-
налістами програми «Схеми» від Мінфі-
ну, 496,7 тисячі гривень передбачено на 
утримання Нацагентства з питань підго-
товки та проведення фіналу Євро-2012, 

яке ліквідували ще у січні 2014 року. Із 
цих грошей 225,5 тисячі передбачається 
на зарплати працівникам агентства, 81,9 
тисячі - нарахування на оплату праці, 
15,3 тисячі - оплата компослуг та енерго-
носіїв, 174 тисячі - інші поточні видатки. 
Агентство уже встигло витратитио 130 
тисяч гривень.

Варто зазначити, після ліквідації На-
цагентства з організації Євро-2012 на 
його базі створили агентство з підготов-
ки проведення Євробаскету-2015 та здо-
буття права на проведення у 2022 році 
зимових Олімпійських і Паралімпійських 
ігор. Однак у червні 2014-го Євробаскет 
перенесли з України. Також наша держа-
ва не продовжуватиме боротьбу за Ігри-
2022. То ж чим наразі займається агент-
ство на півмільйона - невідомо. Як і те, 
чому Україна досі фінансує підготовку до 
спортивних змагань трирічної давності. 
Недаремно західні політики й диплома-
ти відверто заявляють, що корупція у ви-
щих ешелонах української влади небез-
печніша, ніж російські танки.  

Тим часом, міжнародні фінансові ін-
ституції, серед яких - МВФ і Європей-
ський банк реконструкції та розвитку, 
одна за одною погіршують прогноз па-
діння економіки України з раніше озву-
чених п’яти відсотків до нового показ-
ника - дев’яти відсотків. Невтішний про-
гноз озвучило й провідне міжнародне 
рейтингове агентство «Fitch». За його да-
ними, падіння економіки супроводжу-
ватиметься девальвацією гривні - до 97 
відсотків, порівняно з 2014 роком, а та-
кож значною інфляцією. 

Зате комфортно в Україні почуває 
себе тіньовий бізнес, який уже сягнув, 
за підрахунками Мінекономіки, 67 відсо-
тків. Торік, до слова, у «тіні» було 42 від-
сотки бізнесу. Виходить, що 33 відсотки 
підприємств платять податки, а 67 від-
сотків - ні. І це, незважаючи на те, що в 
Україні величезна кількість контролюю-
чих органів. 

Йдучи у владу, і Порошенко, і Яценюк 
обіцяли боротися з корупцією та тіньо-
вими схемами в економіці. Результат є. 
Щоправда, зворотній. 

Ольга ЧОРНА.

Половина виборців готові «вскочити у гречку»  
Кожні вибори в Україні супроводжуються продажніс-
тю. У прямому розумінні цього слова. Одні виборці про-
дають свої голоси за продуктові набори, інші -  за гроші. 
Згодом починаються нарікання: до влади прийшли не 
ті… Через торгівлю голосами та совістю вибори перетво-
рюються на стихійне лихо, яке громади і суспільство за-
галом змушені терпіти роками.      
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«Благо» від медичного 
куратора

...Автомати для збирання грошей у лі-
карнях почали встановлювати ще торік, 
а до кінця цього року вони мають стоя-
ти в кожному медичному закладі. Кажуть, 
що то особиста ініціатива міського голови 
Файного. Бо саме він клявся, що все буде 
чесно та прозоро. Божився, що всі гроші, 
які раніше люди вимушені були тицяти лі-
карям, медсестрам і санітаркам, тепер бу-
дуть через ці “благодійні термінали” по-
трапляти на рахунок благодійного фонду. 
А вони розподілятимуть їх між лікарнями 
на найголовніші потреби. І що контролю-
ватиме те все діло рада директорів, куди 
увійдуть всі головні лікарі. І що кожного 
місяця будуть оприлюднювати на сайтах 
управління охорони здоров’я та мерії де-
тальні звіти: скільки зібрано, кому пере-
дано, і на які саме потреби витрачено... 

...Натомість на ділі вийшло інакше. 
Благодійний фонд, що збирає внески в лі-
кувальних закладах, заснував і від почат-
ку очолював – ви не повірите! - заступник 
міського голови міста Файного, котрий до 
того ж є куратором усієї медицини міста...  

Тут, як юрист, маю одразу прокоменту-
вати: “...особи, які перебувають на дер-
жавній або іншій публічній службі, не 
мають права здійснювати публічний 
збір благодійних пожертв, крім окре-
мих обумовлених випадків...”  

...Далі той самий заступник мера за 
слухняним рішенням слухняного викон-
кому очолив контроль за встановленням 
терміналів у лікувальних закладах. А сам 
особисто проголосував за те, щоби “бла-
годійними терміналами” у лікарнях міста 
опікувався саме його Фонд - і нічий інший! 

Щоправда, файнівчанські журналісти 
щось “пронюхали” і почали ворушити цю 
тему, тому цього року назву фонду трохи 
змінили, а очолив його директор одного з 
комунальних підприємств тієї самої Фай-
нівської міськради.

Файнівські чиновники жаліються, що 
за рік збирають благодійних внесків за-
ледве 5 мільйонів гривень, але мешканці 
міста так і не бачили жодного офіційного 
звіту...

Нова «чиновницька» 
хвороба

Пані Галина, готуючи чоловіка до лі-
карні, розповіла, що в самих лікарнях ні-

чого не змінилося: як платили раніше за 
все і кожному - так усе й продовжуєть-
ся. Треба робити операцію? - Плати хірур-
гу і анестезіологу! А ще купуй усі потріб-
ні ліки, бинти, пластирі, крапельниці - все, 
до найменших дрібниць! Ну, і обов’язково 
- бігом до “благодійного терміналу” 200 
гривень заплатити і чек принести. Та що 
там операція, коли за звичайний ана-
ліз сечі (вибачайте за натуралізм) – і то 
10 гривень у благодійний фонд деруть. А 
якщо тих аналізів цілу купу треба здати?.. 

Схоже, що тепер кожному хворому у ме-
дичну картку можна сміливо дописувати 
додатковий діагноз: “психічний стрес від 
офіційного обдирання з грошей”. Оскіль-
ки такої хвороби Гіпократ не передбачив, 
то сучасною латиною то мало би писатися 
так: “Меріум чиновникус шахраюс”...

А тепер - те, про що пацієнти, мабуть, 
не здогадуються: фонди, куди потрапля-
ють гроші з “благодійних терміналів”, не 
звітують лікарням про те, скільки вони 
зібрали! Ці фонди постійно порушують 
вимоги законодавства публікувати звіти 
про свою діяльність. Також ці фонди не пе-
редають лікарням усіх зібраних грошей. У 
кращому випадку так звані “благодійни-
ки” на власний розсуд  закуповують і пе-
редають в лікувальні заклади трохи ме-
дичних товарів - так, про всяк випадок, 
“для відмазки”. При цьому ніхто з грома-
ди знову ж таки не контролює ані їхню 
вартість, ані їхню якість… 

Афера з “благодійними терміналами” 
є досить модною в Україні. Влада різних 
міст одна в одної охоче переймає цей вид 
легкого збагачення на стражданнях хво-
рих людей. Таке відбувається не тільки у 
Файному та в Тернополі. Подібними афе-
рамии займаються через свої злодійські 
фонди чиновники Рівного та Кіровогра-
ду... Ось приклад: офіційне розслідування 
в Полтаві встановило, що через “благодій-
ні термінали” з людей зібрали 15,5 мільйо-
на гривень, а лікарні отримали з цієї суми 
всього-навсього 600 тисяч! Украсти у хво-
рих людей майже 15 мільйонів - вражає? А 
ви думаєте - у нас не так?!

До терміналу чи...  
до прокурора?

Ви більше не хочете сплачувати 
насильно-благодійні внески задля чийо-
гось збагачення? Це - правильне рішен-
ня! Але вас турбує запитання: «А що ста-
неться, якщо я не заплачу свої гроші до 

того “благодійного терміналу”? Та нічого 
не станеться! Бо вас просто ніхто не має 
права примусити їх сплачувати...

Стверджую як юрист: будь-яке приму-
шування до сплати благодійних внесків 
проти  волі пацієнта є незаконним, а у 
випадку погрози, насильства, обмежен-
ня прав, свобод або законних інтересів 
такі дії кваліфікуються як вимагання і є 
кримінальним злочином. 

Ви боїтеся, що без чека з терміналу вас 
не будуть лікувати? Звертайтеся до про-
куратури.  Таке право дає вам Конститу-
ція України. Відповідно до неї: в держав-
них та комунальних закладах охорони 
здоров’я медична допомога, незалежно 
від її обсягу,  повинна надаватися всім 
громадянам без попереднього, поточ-
ного або наступного їх розрахунку за 
надання. 

А тим, хто порозставляв у лікувальних 
закладах “благодійні термінали”, хочу на-
гадати: стаття 184 Кримінального кодек-
су України зазначає, що ...незаконна ви-
мога оплати за надання медичної до-
помоги в державних чи комунальних 
закладах охорони здоров’я карається 
штрафом до ста неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або арештом 
терміном до шести місяців...

Люди добрі! Адже в Україні кожен пра-
цюючий сплачує чималі податки до дер-
жавної казни, звідки йдуть кошти і на ме-
дицину. Тож якщо по справедливості, то 
ви їй абсолютно нічого не винні. 

Мораль цієї моєї оповідки така. Систе-
ма сплати примусово благодійних внесків 
в лікарнях в такому вигляді, як зараз, не 
вигідна пацієнтам і мало що дає самим лі-
карням. 

У різних містах і в різних країнах гро-
мади вже давно знайшли і успішно запро-
вадили різні способи підтримати ме-
дицину і нормально лікуватися. Це і лі-
карняні каси, і страхова медицина, і пря-
мі внески на рахунки окремих лікарень 
тощо.

Ми могли би вивчити цей досвід, пора-
дитися з експертами - і обрати найкращий 
варіант. Найважливіше - це щоб фінансу-
вання медицини з людських кишень було 
відкритим і прозорим. Адже весь цивілізо-
ваний світ живе за принципом: «Я знаю, за 
що я плачу». 

Цим репортажем я закінчую свою 
розповідь про місто Файне і повертаю-
ся до нашого Тернополя. Це відряджен-
ня допомогло мені знайти відпові-
ді на багато запитань. Радий, якщо ви 
теж поглянули на наше тернопільське 
життя-буття іншими очима. Тож 
тепер нам разом потрібно думати, як 
це все змінити.

Віталій ЦИМБАЛЮК.

 «БЛАГОДІЙНІСТЬ» 
у лікарняних чергах

Минулого разу я розповів вам, як влада міста Файного бездумно 
викидає бюджетні гроші на вітер, витрачаючи їх на дурниці навіть 
у теперішні часи великої кризи.
Сьогодні ж я розповім вам про ту дивину Файного, яка до речі, є і в 
нас у Тернополі – про так звану “безкоштовну медицину через тер-
мінали благодійних внесків”.

Дивіться усі репортажі з міста Файного на сторінці Віталія Цимбалюка на сайті www.youtube.com 

...Вчора я позичив панові Василеві трохи грошей - на лікування якоїсь 
пенсіонерської болячки. А коли почув, що пан Василь з пані Галиною бідка-
ються, що треба сплатити обов’язковий «благодійний внесок” до лікарні, 
то здивувався: “У вас теж така авантюра процвітає?!”. Подружжя під-
твердило: так, сплачуємо! Далі ці симпатичні старші люди невесело роз-
повіли мені таке.

 Про зміни 
у пенсійному

 законодавстві
17 травня 2015 року 

набрав чинності 
Закон України від 

21.04.2015 № 340 - VII “Про 
внесення змін до Закону 
України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” 
щодо збереження науково-
педагогічного кадрового 
потенціалу України” .

 Відповідно до вищезазначено-
го Закону з 17.05.2015 особам, яким 
пенсія призначена відповідно до За-
кону України “Про наукову і науково-
технічну діяльність” до 01.10.2011 і 
які сьогоднішній час працюють на на-
укових (науково-педагогічних) по-
садах, пенсія виплачується у розмі-
рі 85% призначеного розміру, але не 
менш як 150% прожиткового мініму-
му, визначеного для осіб, які втрати-
ли працездатність.

Пенсіонерам, яким наукова пен-
сія призначена після 01.10.2011, в 
період роботи на наукових поса-
дах виплачується 85% призначено-
го розміру пенсії, обчисленого від-
повідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування”.

 Зазначена норма не стосується ін-
валідів I та II груп, інвалідів війни III 
групи та учасників бойових дій, осіб, 
на яких поширюється дія пункту 1 
статті 10 Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту”.Зазначеним категоріям 
осіб виплата пенсії проводиться в по-
вному обсязі.

 Після звільнення з роботи ви-
плата пенсії, призначеної відповід-
но до Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” понов-
люється в попередньому розмірі.

 Особам, які мають право на пе-
рерахунок пенсії з 17.05.2015, допла-
та за травень 2015 та виплата пен-
сії в новому розмірі буде проведена у 
червні поточного року.    

Відповідно до п.5 Прикінцевих 
положень Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пенсійного за-
безпечення» від 02.03.2015 №213 у 
разі неприйняття до 1 червня 2015 
року закону щодо призначення всіх 
пенсій, у тому числі спеціальних, 
на загальних підставах з 01 черв-
ня 2015 року скасовуються усі нор-
ми щодо пенсійного забезпечення 
осіб, яким пенсії/щомісячне довічне 
грошове утримання призначаються 
відповідно до законів України «Про 
державну службу», «Про прокура-
туру», «Про судоустрій і статус суд-
дів», «Про статус народного депута-
та України», «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про судову експертизу», 
«Про Національний банк України», 
«Про службу в органах місцевого са-
моврядування», «Про дипломатич-
ну службу», Податкового та Митно-
го кодексів України, Положення про 
помічника-консультанта народного 
депутата України.

У зв’язку з викладеним з 1 черв-
ня 2015 року пенсії в порядку та на 
умовах, визначених вищезазначеним 
законами, не призначаються, раніше 
призначені пенсії не перераховують-
ся.

Зінаїда ІГНАТЕНКО,
заступник начальника 

УПФУ в м.Тернополі.
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- Скажіть, будь ласка, чи на часі саме 
зараз, коли на Сході тривають бойові дії, 
баламутити людей, перекроюючи давно 
усталені межі сіл і цілих районів?  

- Будь-яка реформа – це шанс для нашої 
області нарешті залишити останні позиції  у 
всеукраїнських рейтингах. Адже хто б і що 
не говорив, а нині Тернопільщину переду-
сім асоціюють з регресивним дотаційним 
регіоном – ні потужних промислових під-
приємств, ні міцної матеріальної  бази для 
належного соціального захисту населення 
чи створення нових робочих місць. Упро-
довж десятиліть у нас залишається най-
нижчим показник середньої заробітної пла-
ти, а це, у свою чергу, призводить до щоразу 
більшого відтоку продуктивних сил.

- Тож, на вашу думку, адміні-
стративно-територіальна реформа 
може стати панацеєю від усіх цих задав-
нених хвороб?

- Я б висловився дещо по-іншому: рефор-
ма, безсумнівно, дасть поштовх для розви-
тку області, створить необхідні передумо-
ви для того, щоб громади краю знайшли 
свою конкурентноздатну нішу у житті кра-
їни. Адже запропоновані урядом нововве-
дення чи не вперше за століття спрощують 
систему державного управління та повер-
тають до витоків місцевого самоврядуван-
ня. Наприклад, замість Підгаєцького райо-
ну буде створена Підгаєцька громада. Фор-
мально різниці майже немає, а насправ-
ді, коли громада обере місцевих, а не «заві-
зних», депутатів, створить виконком, позбу-
деться впливу обласних та районних орга-
нів виконавчої влади і самостійно визнача-
тиме пріоритети розвитку своєї території, 
ось тоді все зміниться. 

По-друге, зараз ми всі дружно говори-
мо про необхідність залучення у район, в 
область, в Україну інвестицій. А, дозвольте 
запитати, на що передусім звертають ува-
гу інвестори? Вірно, на прозорі та прогнозо-
вані правила введення бізнесу, на зрозумілі 
та довготривалі правила гри. При дуалізмі 
влади, коли обласні чи районні адміністра-
ції нерідко дивляться в один бік, а обласні, 
районні (а ще – сільські)  ради – в інший, по-
тенційні інвестори навряд чи не усвідомлю-
ють усіх ризиків вкладення капіталів. Нато-
мість, вже після реформи вони напряму ма-
тимуть справу не з Києвом чи Тернополем, а 
тільки з громадою. 

Третя, чи не найважливіша складова за-
пропонованих змін – кардинально новий 
підхід до формування місцевих бюджетів. 
Після проведення реформи громади отри-
мають 60 відсотків надходжень податку на 
доходи фізичних осіб. Крім того, стовідсот-
ково залишатимуться на місцях податки на 
землю, нерухомість, акцизи, а це ті реальні 
кошти, який кожен громадянин особисто «з 
власної кишені» сплачує в бюджет. Тепер він 
буде знати, на утримання якого конкретно 
визначеного чиновника йдуть його гроші.

Відтак, використання цих коштів міс-
цеві депутати зможуть здійснювати лише 
під безпосереднім контролем людей, які їх 
сплачують. Звідси ще один плюс реформи 

-  вона «прив’язує» конкретного чиновника 
до конкретних громадян. Він буде підзвіт-
ним і залежним від їх волі.

І, наостанок, не можна не визнати, що 
нині найбільша концентрація продуктивних 
сил зосереджена навколо міст. І якщо Терно-
піль, Кременець чи Чортків ще якось розви-
валися, то вже десятки менших містечок та 
селищ у нашій області з року у рік фактично 
деградують. Коли ж вони стануть центрами 
територіальних громад, то зможуть отрима-
ти друге дихання. Для цього регіонам треба 
не так уже й багато – мудрий депутатський 
корпус, чітка стратегія розвитку, сприятли-
вий інвестиційний клімат з врахуванням 
специфіки виробництва, географічної чи іс-
торичної привабливості тощо. 

- Ви зараз говорите лише про пози-
тиви від об’єднання громад. Проте, ніде 
правди діти, у запропонованої урядом ре-
форми вистачає і противників.

- І це логічно. Адже, зміни, що грядуть, 
передбачають серед іншого і скорочення 
адміністративного апарату, якісні перетво-
рення в освіті та медицині. Якщо громадя-
ни хочуть жити краще, то повинні думати 
про те, щоб забезпечити якісну освіту, якіс-
ну медицину. Де, наприклад, дитина отри-
має кращу в освіту: в школі, де кілька учнів і 
одна вчителька навчає кілька дисциплін, чи 
в повноцінній та сучасній школі, де якість 
навчального процесу та можливості більші. 
Навряд, чи нова громада захоче витрачати 
гроші на спеціалістів чи посади, які їй апрі-
орі стануть непотрібними. Тому на всіх рів-
нях й відчувається спротив. Ми ж хочемо раз 
і назавжди поламати стереотип «без стіль-
ця немає розвитку», поставивши на шаль-
ки терезів долю трьох-чотирьох людей, які 
нині «при портфелях», та долю тисяч укра-
їнців у тій чи іншій громаді. Причому, ніхто 
не стверджує, що вивільнені чиновники бу-
дуть залишені напризволяще - структурна 
перебудова має відбуватися комплексно і, 
так би мовити, з найменшими моральними 
та соціальними втратами.

- Скільки громад залишиться на Тер-
нопільщині після укрупнення?

- У перспективному плані, запропонова-
ному Офісом реформ, значиться 37, але це 
ще не кінцевий варіант. На засіданнях комі-
сій доводиться вносити корективи букваль-
но на ходу.

- Чи не зазнає змін територія нашої 
області. Наприклад, чи не відійде якесь 
село до Хмельниччини, а інше – до Львів-
щини?

- Думаю, ні. Принаймні, я розмов-
ляв із спеціалістами та ідеологами 
адміністративно-територіальної реформи і 
переконався, що інформаційні повідомлен-
ня про нібито поділ України на 8-9 округів 
за принципом Галичина, Поділля, Волинь і 
т.д. – це чистої води дезінформація з метою 
зупинити розвиток територіальних громад 
і залишити усе так як є. А є у нас не так вже й 
багато. За моїми підрахунками, лише кожна 
десята громада Тернопільщини – самодос-
татня. Причому, чим вона «дрібніша», тим 
нижче опускається у рівні життя людей.

- А хіба реформу можна зупинити?
 - У Законі чітко записано: «добровільне 

об’єднання громад». Наголошу: добровіль-
не. І щоб воно відбулося, потрібен конструк-
тивний діалог на всіх рівнях. Людей треба 
переконати у позитиві, доцільності та не-
відворотності запропонованих змін. Коли 
ж цього не станеться вчасно, не виключаю, 
що на наступних виборах до місцевих рад  
реформа може стати розмінною монетою у 
торгах деяких політичних сил за електорат, 
може слугувати подразником, щоб повер-
нути втрачений авторитет. Цього допусти-
ти не можна.

- Зрештою, не можу не запитати: 
адміністративно-територіальна ре-
форма – це суто «український велоси-
пед»,  чи вона вже десь працює?

- Закон «Про добровільне об’єднання 
громад» взяв за основу модель територі-
ального управління, яка вже прижилася в 
успішних країнах  Європи. Ніхто і нічого спе-
ціально не придумував. У Польщі я на влас-
ні очі побачив переваги реального місцево-
го самоврядування. Громади там відіграють 
без перебільшення визначальну роль у роз-
витку всієї країни, а воєводства чи повіти 
мають прямі партнерські стосунки, напри-
клад, з фондами Європейської унії.

Більше того, якщо хтось думає, що Євро-
союз – це об’єднання держав, той помиля-
ється. Якщо подивитися структуру фінансо-
вих і міжбюджетних стосунків, то це швид-
ше об’єднання на рівні регіонів за спільни-
ми економічними інтересами. 

Україна підписала асоціацію з ЄС і за-
раз працює над адаптацією свого законо-
давства згідно з міжнародними стандарта-
ми демократичного світу. Децентралізація 
влади та передача значних повноважень на 
місця  – черговий важливий крок на цьому 
шляху. Громади мають зрозуміти це і зроби-
ти необхідні висновки та дії, щоб вже з но-
вого року жити за новими стандартами і з 
новими перспективами.

Юрко СНІГУР.

Олег БОБЕРСЬКИЙ про причини,
 через які на Тернопільщині 

не можна зволікати з реформами 
На думку заступника голови обласної ради Олега Боберського, зараз 

значно конструктивніше вести мову не про доцільність чи недоцільність 
проведення адміністративно-територіальної реформи, а про тактику її 

здійснення.
- Значно легше говорити про те, що погано, Набагато важче зробити так, щоб вийшло на до-

бре, - зауважив Олег Володимирович у пролозі нашої розмови, яку я розпочав з уже дещо тра-
диційного запитання:

Алкогольні 
штрафи

Тернопільська ОДПІ нага-
дує платникам податків, що змі-
нами внесеними до Податково-
го кодексу України, розширено 
перелік алкогольних напоїв, до 
яких з 1 липня 2015 року відне-
сено і пиво. Тож, право на його 
виробництво, імпорт, експорт та 
реалізацію матимуть тільки ті 
суб’єкти господарювання, які во-
лодіють відповідною ліцензією.

Такі зміни передбачені також 
і Законом України від 19 груд-
ня 1995 року № 481/95-BP „Про 
державне регулювання вироб-
ництва і обігу спирту етилово-
го, коньячного і плодового, ал-
когольних напоїв та тютюно-
вих виробів” у редакції, чинній з 
01.07.2015р.

Для отримання ліцензії на 
роздрібну торгівлю пивом, плат-
нику необхідно звернутися до 
ДФС у Тернопільській області 
(управління контролю за обігом 
та оподаткуванням підакциз-
них товарів) із відповідною зая-
вою. Така ліцензія видається на 
1 рік у строк, не пізніше ніж 10 
календарних днів з дати одер-
жання управлінням документів 
на отримання ліцензії. Ліцензія 
обов’язково реєструється у по-
датковому органі за місцем роз-
ташування торгового об’єкта, а у 
сільській місцевості – ще й в ор-
гані місцевого самоврядування 
(сільській, селищній раді). Пла-
та за ліцензію становить 8000 
грн за кожен зазначений у ліцен-
зії РРО (КОРО), а на території сіл і 
селищ – 500 грн.  Слід пам’ятати, 
що при простроченні сплати дія 
ліцензії призупиняється, а за 
торгівлю алкогольними напоя-
ми без наявності ліцензії перед-
бачено штраф – 200 відсотків 
вартості отриманої партії това-
ру, але не менше 17000 гривень.

Крім зазначеного вище 
штрафу за роздрібну торгівлю 
алкоголем без ліцензії, передба-
чено також штраф за роздрібну 
торгівлю через РРО (КОРО), не 
зазначений у ліцензії у розмірі 
200 відсотків вартості товару, ре-
алізованого через такий РРО, але 
не менше 10 тис. грн. 

Як зазначила начальник від-
ділу контролю за обігом та опо-
даткуванням підакцизних това-
рів Тернопільської ОДПІ Гали-
на Мадай, з початку року за ре-
алізацію алкогольних напоїв 
без ліцензії оштрафовано трьох 
суб’єктів господарської діяль-
ності на суму 51 тис.грн., два ад-
мінштрафи на суму 13, 6тис. грн. 
застосовано до СПД за реаліза-
цію алкоголю неповнолітнім, 
три на суму 51 тис.грн. - до тих, 
хто зберігав такі напої в місцях, 
не внесених до Єдиного реєстру. 
Один підприємець оштрафова-
ний на 10 тис.грн. за те, що реалі-
зовував алкогольні напої менше 
мінімальної ціни. 

Тож, Тернопільська об’єднана 
державна податкова інспекція 
просить платників податків не 
порушувати чинне законодав-
ство. 

За детальними консультаці-
ями можна звернутися у Центр 
обслуговування платників Тер-
нопільської ОДПІ, або зателефо-
нувати: 43-46-10, 43-46-46.

Відділ комунікацій 
Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС в області
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Швидко рветься  
і легко спалахує 

Наприкінці минулого року депутат-
айдарівець Ігор Грищук спалив камуф-
ляжні куртку та штани просто на сесії 
Львівської облради. Тканина миттєво 
спалахнула і почала горіти. «Ось так наші 
солдати спалахували під Іловайськом від 
російських «Градів», – заявив Грищук. 

На якість форми, у яку сьогодні дер-
жава вдягає українських військових, 
скаржаться і самі бійці. За словами сол-
датів, вона виглядає досить естетично, 
але у неї є два великі недоліки – швидко 
рветься і легко спалахує. 

«Був такий випадок. Бійцю на фор-
му потрапила крапля напалму від снаря-
да «Град» і запалила всю форму. Багато в 
госпіталі потрапляли саме з опіками че-
рез те, що камуфляж плавиться і горить», 
– розповідають у соцмережах волонтери.

Камуфляжну тканину, яка майже ціл-
ковито складається з бавовни та є вогне-
тривкою, розробили на тернопільському 
ВАТ «Текстерно». Вона вже пройшла низ-
ку перевірок і має відповідні сертифіка-
ти.

– Нашу тканину обвозили по бага-
тьох лабораторіях і всюди вона була при-
йнята як найкраща, – запевняє Катери-
на Александрова, голова правління ВАТ 
«Текстерно». – Тканина має вагу 260 гра-
мів на один квадратний метр, її важко 

ткати верстатові, але ми готові до цих 
випробувань. 

Засилля імпорту
Сьогодні на «Текстерно» – колишньо-

му бавовняному комбінаті – виготовля-
ють до 600 тисяч метрів продукції у мі-
сяць, в основному це постільна білизна. 
Сировину завозять із Середньої Азії, пра-
цюють три цехи – прядильний, ткацький 
і текстильний.

Процвітаюче в радянські часи 
підприємство-гігант у роки незалежнос-
ті було геть занепало. З приходом нових 
господарів його реконструювали та пе-
реоснастили сучасним високотехноло-
гічним обладнанням. 

Утім, кажуть на підприємстві, при 
всій добротності виготовленої продук-
ції фабрика не в змозі самостійно конку-
рувати із засиллям імпорту, наприклад, з 
Китаю чи Туреччини, на поставках яко-
го можна заробити «швидкі» гроші. З ім-
портної продукції досі шили і форму для 
українських військових. 

На тернопільському підприємстві ка-
муфляжну тканину розробили ще напри-
кінці минулого року, а в лютому керівни-
цтво фабрики запропонувало її Міністер-
ству оборони. На сьогодні підприємству 
вдалося отримати лише часткове дер-
жавне замовлення на певний метраж то-
вару. Відтак, тканину виготовлятимуть 
до вересня цього року. 

На підприємстві сподіваються на 

більші обсяги замовлень від держави, 
що дасть працівникам фабрики стабіль-
ну роботу, а військовослужбовців забез-
печить якісним одягом.

Чи вдягатимуть  
армію в українське? 

Перші партії костюмів з тканини, ви-
готовленої на ВАТ «Текстерно», вже най-
ближчим часом поступлять до наших во-
їнів. З неї шитимуть куртки і штани для 
Збройних сил України. Також на підпри-
ємстві розробляють тканину для літніх 
кепок, а в перспективі готові виготовля-
ти тканину для маскувальних халатів. 

– Основну увагу ми зараз приділяє-
мо продукції військового значення, – до-
дає Катерина Александрова. – Це замов-

лення дасть змогу заводу працюва-
ти стабільно, але нам ще необхід-
но «вибороти» те, що роками ми не 
мали можливості взяти, а ці замов-
лення мали інші фабрики, які на-
справді не мали сертифікатів на ви-
пуск продукції, пропонували нея-
кісний товар. 

Голова Тернопільської облдер-
жадміністрації Степан Барна зазна-
чає, що питання із держзамовлен-
ням на виготовлення камуфляжної 
тканини в Тернополі вже вирішене.

– Тканину таку в Україні не ви-
готовляли. А це наша, ми лише за-
возимо бавовну, – зазначив Степан 
Барна. – У Черкасах є підприємство, 

яке складає нам конкуренцію, але воно 
працює на імпортній тканині. Ми розгля-
даємо можливість замовлення зі сторо-
ни Міноборони приблизно на пошиття 
500 тисяч форм, а це 2 мільйони метрів 
тканини. Зараз на підприємстві працює 
понад 700 робітників, Це дасть можли-
вість збільшити кількість робочих місць 
на 500 і завантажить фабрику стабіль-
ною роботою. 

В Україні триває чергова в цьому році 
хвиля мобілізації. На підприємстві ка-
жуть: готові забезпечити хоч усе україн-
ське військо якісною вітчизняною тка-
ниною для пошиття форми, потрібна 
лише зацікавленість держави.

Антоніна БРИК.

Голова Тернопільської 
облдержадміністрації Степан Барна, 
його перший заступник Іван Крисак, 

народний депутат Тарас Юрик, начальник 
УМВС у Тернопільській області Олександр 
Богомол,  начальник управління СБУ в 
Тернопільській області Олексій Ушанов 
перевірили хід будівництва фортифікаційних 
споруд на сході України.

У рамках робочої поїздки вони побували на Лу-
ганщині: у Попасній, на її крайніх рубежах та в Золо-
тому, де  тернопільські будівельні компанії зводять 

захисні споруди. 
– У районі Попасної мають звести чотири захис-

ні споруди. Три із них 11 червня вже здали, – констату-
вав голова ОДА. – Через періодичні обстріли бойовика-
ми будівництво останньої затягується. Хочу наголоси-
ти, що фортифікаційні споруди якісні, зроблені відпо-
відно до норм Міноборони і, я переконаний, врятують 
не одне життя. 

За словами Степана Барни, уже  спорудили 16,5 кі-
лометрів “тернопільської стіни”, яка не дозволить теро-
ристам просуватися вглиб нашої країни. 

– Ми зробили таке вперше серед інших регіонів, по-

казуючи приклад для інших міст держави, –  наголосив 
очільник ОДА.

Загалом, будівництво захисних споруд перебуває 
під постійною охороною правоохоронців. Більшість із 
них – з Тернопільщини.

– Я вдячний всім, хто робить внесок у зміцнення 
обороноздатності України. Генеральні підрядники буді-
вельних робіт  – три тернопільські компанії та близько 
десяти допоміжних. Сумлінно та добросовісно викону-
ють усі поставлені завдання і наші правоохоронці. Вірю, 
що внесок кожного з них – це ще один крок до набли-
ження перемоги, – підсумував Степан Барна.

«Тернопільська стіна» не дозволить 
терористам  просуватися вглиб  країни 

Будівельники  нашої
 області  уже  здали 

три  захисні 
споруди  у  зоні  АТО

у  Тернополі 
виготовляють 
унікальну  тканину 
для  солдатів

Не  згоріти 
у камуфляжі: 

Вона не горить, відштовхує воду і 
 захищає від опіків. Камуфляжну тканину  
з натуральних складників виготовляють  
у Тернополі. Аналогів їй в Україні немає. 

Чи захочуть чиновники вдягнути солдатів  
у якісну вітчизняну форму, а не заробляти 

на поставках з-за кордону?  
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Таким заспівом розпочинається на 
сцені Тернопільського драмтеатру ім. 
Шевченка прем’єрна вистава іспансько-
го драматурга Алехандро Касони «Наре-
чена світанкової зорі» (яка ще має назву 
«Та, якої не чекають»).

Дійство занурене в автентику іспан-
ської глибинки з притаманними їй зви-
чаями і традиціями. У колись багатому 
домі мешкає Господиня з дітьми, яка чо-
тири роки тому втратила свою старшу 
доньку (яка начебто затонула, але тіла 
не знайшли). Відтоді життя їй немиле, 
і вона в незмінній жалобній одежі про-
сиджує цілими днями біля багаття коло 
вхідних дверей, заборонивши дітям ба-
витись, галасувати і навіть відвідувати 
школу (аби чого не сталося). І цей моно-
тонний депресивний розпорядок у домі 
триває вже цілих чотири роки.

Цілком неочікувано його порушує  по-
ява загадкової особи – Подорожньої. Ді-
дові вона видається знайомою, і він сил-
кується пригадати, де і за яких обставин 
зустрічався з нею. Губиться у здогадах, 
випитує, і  раптом усвідомлює, що див-
на гостя – сама Смерть. Стривожений, він 
очікує, хто ж цього разу стане жертвою 
жорстокої гри долі. «Візьми мене, але не 
спустошуй цей дім удруге»-, просить він.  
Натомість діти, що скучили жити у вічній 
понурості й самотині, радіють появі не-
прошеної гості, втягуючи її у свої ігри. У 
домі нарешті зникає гнітюче напружен-
ня і з’являється дитячий сміх. Він нена-
че оживає, хоча сюди завітала Та, що за-
бирає життя.

Подорожня (з.а. України Ярослава Мо-
сійчук), яку ніч застала надворі, зовсім 
не схожа на Кару Божу, а швидше на са-
мотню жінку, якій також хочеться відчу-
ти запах і смак життя. Вона з’являється 
не зі звичною для цього персонажа ко-
сою, а з посохом, не нагнітає жаху, а, зі-
грівши руки біля багаття (ті руки, доторк 
яких приносить каліцтво або смерть), ба-
виться з дітворою. Так виходить, що її 
прихід приносить не страх, а радісне по-
жвавлення, і замість завмирати, все ожи-
ває. Як виявиться згодом, вона мала ви-

конати свою печальну місію – забрати 
зятя Мартіна, однак, втомившись від ігор 
з дітьми, заснула і проспала той фаталь-
ний призначений йому час. На звинува-
чення Діда, що вона жорстока і карає без-
винних, Подорожня відповіла, що  не роз-
поряджається чужим життям, а лише ви-
конує накази. Актриса веде цю роль без 
суєти, а у грі з дітьми у неї з’являються  
дуже щирі, майже материнські емоції, 
ніжність, хоча й не втрачає  при цьому 
своєї якоїсь неземної величі (виходить, 
що навіть смерті притаманні цілком жі-
ночі якості й бажання, однак Доля прирі-
кає її на самотність).

Трагедію матері, що втратила донь-

ку, зіграла актриса Оксана Сачко. Вкрай 
сувора жінка, з вольовим голосом, що не 
визнає заперечень, вона свято витримує 
затяжний траур і диктує домашнім таку 
ж манеру поведінки. Навіть Дід не в змозі 
переконати її, що решта дітей страждає 
від такого довготривалого суму. Не ді-
ють і жодні аргументи служниці  Тельви, 
яка втратила за одну ніч усіх дітей, але 
зберігає присутність духу. Лише згодом, 
з появою в домі молодої дівчини, врято-
ваної Мартіном від загибелі, Мати «роз-
морожується» і, ставлячись до неї, як до 
доньки, проявляє благородство і добро-
сердечність.

Служниця Тельва ( актриса Яросла-
ва Мельник), у якої траге-
дія забрала в момент сімох 
синів, знайшла в собі сили 
жити далі і не псувати жит-
тя іншим.  Вона посадила 
й виростила сім дерев, до 
яких може пригорнутися, 
як до дітей, допомагає Гос-
подині  по господарству, 
відмінно готує , розраджує 
інших та ще й коментує все, 
що відбувається навколо, 
смачно пересипаючи свою 
мову різними приказками. 
Актриса дуже органічна, 
колоритна.

У мудрого, розважливо-
го Діда (актор Микола Тка-
чов) з появою Подорож-
ньої вривається нова емо-

ція – тривога, хвилювання, намагання 
запобігти новій трагедії ціною власного 
життя. Він просить Смерть не бути жор-
стокою до цієї родини і пропонує забра-
ти в потойбіччя його. Актор перекон-
ливий, його паузи й дії промовисті, що-
правда, моментами «зраджує»  невласти-
ва для старої людини легка хода, але це, 
мабуть, ще триває процес повного вхо-
дження в образ. Тандем Ткачов – Мель-
ник дуже вдалий.

Мартін (актори Микола Бажанов, 
Максим Попович) – маломовний, пону-
рий, з усієї поведінки видно, що він но-
сить у собі якийсь  таємничий тягар. Зго-
дом переконуємось, що так і є. Микола 
Бажанов більш жорсткий, суворий, його 

рана не загоїлася, він по-чоловічому за-
мкнутий, але відчувається  його поряд-
ність і доброта душі. Його рухи стрім-
кі й лаконічні, а думки витають десь да-
лекою. Свою таємницю він відкриє лише 
згодом дівчині, кохання до якої посе-
литься у його серці.

Максим Попович  м’якший за харак-
тером, хоча теж намагається зберігати 
суворість. Думаю, що образ, творений 
ним, ще в процесі еволюції.

Промінцем світла у царстві темря-
ви є поява молодої дівчини, яку Мар-
тін врятував від самогубства і приніс у 
дім. Адела (актриси Тетяна Панькевич, 
Олена Складан-Демчук) – ніжне і вдяч-
не створіння. Вона полюбилася всім, ви-
промінюючи душевне  світло й добро. 
Навіть Мати, що не підпускала нікого  й 
близько до кімнати та речей загиблої 
доньки, почала сприймати її, як рідну 
і називати дочкою. Дівчина внесла но-
вий струмінь життя в цю родину, пода-
рувала їй дочірню й сестринську любов 
і покохала сама…  Героїня Тетяни Пань-
кевич більше щира й відкрита, Олени 
Складан-Демчук -  стриманіша,  обидві  
милі й романтичні.

Анхеліка (актриси Юлія Хміль, Ната-
лія Олексів), яку стільки літ вважали за-
гиблою, з’являється  у фінальній части-
ні, погрожуючи порушити створену на-
решті гармонію. Влітає в домівку безу-
мною валькірією, грубою, спустошеною, 
схожою на відьму істотою з хрипким го-
лосом, що переростає у крик. Утікала за-
коханою, а повернулася знищеною. Кому 
така принесе щастя? І тут  свою місію ви-
конує Доля. Переконує, що ліпше зали-
шити по собі світлу пам’ять, аніж зруй-
нувати  образ, за яким стільки літ поби-
валися рідні. «Є країна безмежного про-
щення, де панує вічний спокій, - каже  По-
дорожня. - Візьми у цю подорож свою 
найкращу усмішку – і я переправлю тебе 
на інший берег…» Так закінчується при-
тча про те, що смерть є початком нового 
життя. Ця, сповнена романтики легенда, 
змушує глядача замислитись над сутніс-
тю життя і смерті, таким нетривалим ча-
совим відтинком між ними, відпущеним 
людині на землі.

Вистава продумана режисером н.а. 
України Олегом Мосійчуком до дрібниць, 
струнко скомпонована, стильна, ефек-
тна, підсилена  хорошим звуковим та 
світловим рядом, танцями (хореограф 
Анатолій Гончарик), костюми художни-
ці Дарії Зав’ялової суголосні зі сценогра-
фією Григорія Лоїка. Спектакль залишає 
по собі добрий післясмак, хоча й тема 
для людства печальна, особливо нині. 
Але так вже побудоване життя, що всі ми 
– мандрівники у цьому світі. Навчаймось 
цінувати те, що даровано нам Творцем.                                           

 Влада СОБУЦЬКА.   
Фото Тараса ІВАНКІВА.   

Романтична ніч. Яскраві віночки обіймають стовбури старих дерев, неначе повертають їх у 
далеку юність. Хлопці й дівчата під пристрасну, то тривожну музику ведуть свій хоровод, 
закликаючи нічне світило подарувати щастя кожному із них. Це свято Купала, що несе 

надію, єднає, тривожить, дарує долю – кому вже яка дістанеться…

Легенда, 
зіткана 

зі світлої печалі
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Мир в Європі закінчився
Міністр оборони Польщі Томаш 

Семоняк на зустрічі з Генсеком НАТО 
Йенсом Столтенбергем заявив, що пе-
ріод миру після Другої світової війни 
в Європі закінчився, пише «Gazeta 
Wyborcza». «Журналісти і політики по-
винні більше говорити суспільству, що 
після десятиліть мирний період після 
Другої світової війни завершився. Вини-
кає все більше криз у Європі. Ми повинні 
гарантувати, що суспільство це розуміє», 
- сказав міністр.

У чому різниця між СРСР і РФ?
У Фінляндії розповіли, у чому різ-

ниця між СРСР і Росією. Постійні згадки 
РФ про ядерну зброю викликають сер-
йозне занепокоєння у її безпосередніх су-
сідів. Про це заявив екс-міністр закордон-
них справ Фінляндії Ерккі Туоміоя, пише 
видання «YLE». «У Радянському Союзі, 
наприклад, ніколи не брязкали зброєю 
масового ураження і не торгували фут-
болками у стилі «плювати на санкції - у 
нас є ядерні ракети», - зауважив Туоміоя. 
За його словами, така поведінка не може 
не викликати занепокоєння. «Коли де-
монструють силу і погрожують подібним 
чином, завжди є ризик нещасного випад-
ку, який може спровокувати розширення 
конфлікту», - переконаний колишній го-
ловний дипломат Фінляндії. 

43 тисячі людей стають  
біженцями щодня 

Чисельність біженців у світі сягну-
ла рекордних 60 мільйонів осіб. Таку 
величезну кількість переселенців зафік-
сували уперше після Другої світової ві-
йни. Про це заявив верховний комісар 
ООН у справах біженців Антоніу Гутер-
ріш, пише «Німецька хвиля». Він пояснив, 
що близько 14 мільйонів осіб стали бі-
женцями через війну, у тому числі через 
бойові дії на Донбасі. Найбільше людей 
тікають із Сирії, Афганістану та Сомалі. 
19,5 мільйона осіб - ті, хто залишив краї-
ну свого попереднього перебування. 38,2 
мільйона - особи, які втекли з одного ре-
гіону власної країни в інший. Кількість бі-
женців і переселенців у світі збільшуєть-
ся майже на 43 тисячі людей щодня. Ге-
неральний секретар ООН закликав уря-
ди і суспільства «присвятити себе надан-
ню притулку й захисту тих, хто позбувся 
всього у результаті конфлікту або пере-
слідування».

Доларових мільйонерів,  
мов грибів після дощу

Торік у світі з’явилося 920 тисяч 
нових доларових мільйонерів. Чисель-
ність найбільш забезпечених людей зрос-
ла до 14,6 мільйона осіб. А їхній каптітал 
- до 56,5 трильйона доларів. Таким чи-
ном, 0,2 відсоткам населення світу нале-
жить 21,4 відсотка створених фінансових 
багатств. Такі дані надає «World Wealth 
Report» за підсумками щорічного дослі-
дження про світовий добробут. Найбагат-
ший регіон - Північна Америка. Сукупний 
обсяг її багатств склав 16,23 трильйона 
доларів. Азіатсько-Тихоокеанський регі-
он на другій позиції з сукупним приват-
ним добробутом у 15,82 трильйона до-
ларів. Замкнула трійку лідерів Європа. Її 
приватне багатство склало 12,97 триль-
йона доларів. За прогнозами аналітиків, 

до кінця цього року Азія випередить Пів-
нічну Америку за обсягом приватного до-
бробуту.

Польща готується  
до ймовірної війни

Польща на випадок війни вже обра-
ла головнокомандувача польської ар-
мії. Ним став Марек Томашицький, пові-
домляють іноЗМІ. Його призначення - це 
відповідь на загрози у регіоні. Зараз офі-
ційно Томашицький лише кандидат на 
посаду. Роботу він почне за умов бойових 
дій у країні. «Сподіваюся, у нас ніколи не 
буде потреби скористатися послугами го-
ловнокомандувача. Власне, це і є нашим 
головним завданням. Діяти, співпрацю-
вати і в мирний час демонструвати, що 
ми є добре підготовленими. Щоб будь-
хто, кому спаде на думку нас атакувати, 
утримався від цього», - сказав Марек То-
машицький. 

Путіна розстріляють, як Берію
Президента РФ Володимира Путі-

на чекає поганий кінець. Таку думку в 
інтерв’ю «Апострофу» висловила прав-
нучка радянського лідера Микити Хру-
щова, західний експерт Ніна Хрущова. 
«Як ми знаємо з російської і радянської 
історії, кінець Путіна не може бути хо-
рошим. Думаю, його кінець буде схожий 
на кінець Лаврентія Берії, який посилив 
страшну систему правління, а потім вона 
сама його й проковтнула (Берія був роз-
стріляний у 1953 році після смерті Йоси-
па Сталіна). Є інші варіанти, - як Микита 
Хрущов або Михайло Горбачов, які поси-
лили певну систему правління, і це до-
зволило їм залишитися живими і мирно 
втратити владу… Вбивство Бориса Нєм-
цова підтверджує те, що кінець Путіна не 
може бути хорошим, тому що вже ясно: 
якісь сили в його оточенні виходять з-під 
контролю», - сказала експерт.

На доларах США вперше  
з’явиться портрет жінки

Хто саме це буде - громадяни оби-
ратимуть самі, повідомляє «Сьогодні». 
Представниця прекрасної статі буде зо-
бражена на найпопулярнішій купюрі у 10 
доларів. Саму ж банкноту надрукують че-
рез п’ять років. Зараз на цій банкноті зо-
бражений перший міністр фінансів США 
Олександр Гамільтон, який посідав цей 
пост за президента Джорджа Вашингто-
на.

100 дружин короля
Родина камерунського короля 

Абумбі II складається із майже 100 
дружин і 500 дітей. 72 дружини і біль-
шість дітей король «успадкував», згід-
но з місцевою традицією, від свого по-
кійного батька Ансентус Акуку. Абум-
бі вважає себе дуже сучасним королем. 
«Щоб керувати королівством у наш час, 
необхідно бути освіченим, бо все дуже 
швидко змінюється», - каже він. Старші 
дружини допомагають молодому королю 
правити державою. «Із кожним успішним 
чоловіком має бути дуже успішна і впев-
нена в собі жінка», - вважає королева Кон-
станція. І додає: всі дружини короля осві-
чені й розмовляють декількома мовами.

До спокою так далеко…
Торік чисельність терактів у всьо-

му світі зросла на 35 відсотків, а кіль-
кість смертей у терактах - на 81 відсо-
ток, передає «Associated Press». «У 2014 
році приблизно 33 тисячі людей заги-
нули у більше ніж 13,5 тисячах терорис-
тичних актах», - зазначається у допові-
ді держдепартаменту США про глобаль-
ний тероризм. Більша частина терактів 
була здійснена у країнах Близького Схо-
ду, Південної Азії та в регіоні західної Аф-
рики. До слова, у 2013 році було зафіксо-
вано 18 тисяч смертей у результаті 10 ти-
сяч терактів.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
П’ять сценаріїв для Донбасу
Радник президента Володимир 

Горбулін назвав п’ять сценаріїв роз-
витку подій на Донбасі та українсько-
російських відносин. Про це він пише у 
статті для «Дзеркала тижня». Три сцена-
рії радикальні, два - проміжні, компроміс-
ні. Перший сценарій - «тотальної війни», 
можливий за умови прийняття російським 
керівництвом рішення про початок від-
критої збройної агресії з метою отриман-
ня сухопутного коридору до Криму чи без-
перешкодного доступу до свого військо-
вого контингенту в Придністров’ї. Дру-
гий - «відсікання» або «стіни», передба-
чає остаточну відмову України від окупо-
ваних територій і повний розрив з ними. 
Третій сценарій - «сателітний» - пошук 
способів сепаратного миру з РФ на вигід-
них для неї умовах, нехтування інтереса-
ми західних партнерів, визнання автоно-
мії Донбасу, відмова від повернення Кри-
му. Четвертий - «заморожування», поля-
гає у «заморожуванні» конфлікту за зраз-
ком Придністров’я, Абхазії, Південної Осе-
тії. П’ятий - сценарій «ні війни, ні миру» 
або «обмеженої війни і перманентних пе-
реговорів».

Чому пішов у відставку  
Наливайченко?

Екс-голова СБУ Валентин Наливай-
ченко назвав дві причини, які змуси-
ли його піти у відставку. Перша причина 
- постійні намагання зупинити діяльність 
працівників Служби безпеки. «Був шале-
ний тиск і намагання зупинити співробіт-
ників служби, які повірили, що в 2014 році 
справді посадять «трьох друзів», і не дали», 
- сказав він під час ток-шоу «Шустер LIVE». 
Також Наливайченко поскаржився на «за-
мовчування правди» і це, за його словами, 
друга причина. «Заткнути рота можна го-
лові СБУ, але не можна зупинити правду. 
Ніхто не зупинить вимогу людей. Розслі-
дуйте й посадіть хоча б одного корупціоне-
ра, що при владі», - сказав екс-голова СБУ.

Януковича судять заочно
В Україні розпочався заочний суд 

над екс-президентом-втікачем Вікто-
ром Януковичем та колишнім міністром 
доходів і зборів Олександром Климен-
ком. Про це генпрокурор Віктор Шокін 
заявив у інтерв’ю українським телекана-
лам. За його словами, процедура заочного 
правосуддя застосовується вже щодо семи 
осіб. Серед них - екс-перший віце-прем’єр-
міністр Сергій Арбузов, екс-міністр охо-
рони здоров’я Раїса Богатирьова, екс-
президент Віктор Янукович, екс-міністр 
доходів і зборів Олександр Клименко. Шо-
кін сказав, що ці справи перебувають на 
розгляді в судах. І пояснив, що заочні виро-
ки дадуть Україні можливість звернутися 
в європейські суди й повернути викрадені 
цими екс-чиновниками гроші.

Якщо маєте дитину віком  
до шести років

Батьки, які мають дитину віком до 
шести років, матимуть право на отри-
мання додаткових гарантій у сприян-
ні працевлаштування. Такі зміни до за-
кону «Про зайнятість населення» більшіс-
тю голосів прийняв парламент. Автор за-
конопроекту - депутат групи «Партія Від-

родження» Андрій Шипко. Документ на-
дає право на отримання додаткових га-
рантій у сприянні працевлаштуванню 
батьків або особі, яка їх замінює, які мають 
на утриманні малолітніх дітей. «Автором 
цього законопроекту виступав насправді 
сам народ. Батьки зможуть скористатися 
законним правом на підтримку держави 
при працевлаштуванні, якщо в сім’ї є хоча 
б одна дитина віком до шести років», - за-
явив нардеп.

Пити чи не пити?
Алкоголь подорожчає на 25-40 від-

сотків. Таке рішення прийняв Кабмін. В 
уряді вважають, що нинішні ціни, запро-
ваджені у червні 2014 року, не відповіда-
ють реальним витратам суб’єктів ринку 
на виробництво й торгівлю алкогольни-
ми напоями. Тож їх підвищать у два етапи. 
Таким чином, ціна найдешевшої горілки 
може збільшитися із 40 до 55 гривень, ві-
скі - з 88 до 109, а коньяку - з 59 до 84 гри-
вень. Вино здорожчає з 20 до 27 гривень за 
пляшку. Найдешевше ігристе вино кошту-
ватиме не 33 гривні, як зараз, а майже 50. 

Більше 200 сайтів 
«торгують» шенгеном

Оперативники управління бороть-
би з кіберзлочинністю МВС України ви-
явили понад 200 сайтів, які нелегально 
пропонують посередницькі послуги з 
виготовлення шенгенвіз та отримання 
громадянства іноземних держав. Про це 
повідомили у прес-службі відомства. Звер-
нення про незаконну діяльність так зва-
них «посередників», які «торгують» шен-
геном, надходили до правоохоронців від 
Міністерства закордонних справ. Зловмис-
ники виготовляли підроблені документи 
щодо місця роботи, розміру доходів, від-
критих рахунків у банківських установах 
тощо. Пізніше ці документи подавали так 
званими «посередниками» до диплома-
тичних представництв іноземних держав, 
де вони й зберігаються.

Лідируєм у рейтингу найбільш 
«повільних» економік  

Україна, Росія і Білорусь увійшли 
до топ-10 найбільш повільно зроста-
ючих економік світу. Про це повідомляє 
Світовий банк та ЦРУ. Лідером «антирей-
тингу» стала Україна. Згідно з прогноза-
ми Світового банку і ЦРУ, у цьому році 
ВВП нашої країни впаде на 7,5 відсотка. 
Ключові причини падіння української 
економіки - конфлікт на Донбасі, коруп-
ція і недостатність реформ.  На другому 
місці - Венесуела, а на третьому - Лівія. 
Білорусь опинилася на четвертому місці. 
Топ-5 замикає Сент-Люсія, яка дуже за-
лежить від туристичної галузі. Російська 
економіка посіла шосте місце в антирей-
тингу найповільніше зростаючих еконо-
мік світу. 

Дороги ремонтуватимуть  
за рахунок штрафів 

Міністерство інфраструктури має 
намір створити пілотний проект з від-
новлення та ремонту автомобіль-
них доріг в Україні за рахунок стяг-
нення штрафів з перевізників за про-
їзд автодорогами країни з порушенням 
габаритно-вагових норм. Про це журна-
лістам повідомив голова дорожнього де-
партаменту відомства Роман Хміль. Зо-
крема, згідно з презентацією реформи до-
рожньої галузі, міністерство вважає за не-
обхідне встановити нові штрафи за пору-
шення вагових норм. Наразі в Україні міні-
мальний штраф за перевантаження авто-
транспортного засобу складає 1,7 тисячі 
гривень. Також відомство має намір ввес-
ти подвійний контроль ваги автотран-
спортних засобів, зокрема вантажівок, і 
пропонує встановити повну заборону руху 
транспорту вагою понад 40 тонн та ввести 
відповідальність компанії, яка завантажує 
авто - за перевантаження.

Україна Світ
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Лiричним рядком

Дев’ятирічний Денис не любить шкіль-
ної писанини. Зате часто пише листи мате-
рі. І просить тата, аби відіслав їх у далеку 
європейську країну, де працює мама. 

Зеник ховає синові послання. Їх уже на-
збиралася чимала купка. Бо Наталці вони 
не потрібні. Не чекає звісточки з дому. 

«Мамо, тато каже, може, листи загуби-
лись. То я пишу тобі знову. Ми сумуємо за 
тобою. Тато цілі дні на роботі. А я з Ілоною 
на канікулах. Я допомагаю Ілоні прибира-
ти в квартирі. Ми разом ходимо до мага-
зину і на ринок. Я вже не б’юся з Максом. 
Тато сказав, якщо я буду чемний, то листи 
не будуть губитися…»

Зеник пробіг очима списаний аркуш зі 
шкільного зошита. Стиснув кулаки. Тяжко 
зітхнув…

Наталка, дружина, втративши роботу, 
вирішила поїхати до Італії. Там працюва-
ла її подруга-однокласниця. Обіцяла допо-
могти влаштуватися до хороших сеньйо-
рів. 

- Зенику, ти маєш гарну роботу. Тре-
ба її триматися. Ілона допоможе догляну-
ти за Денисом. Хоча їй десять років, проте 
серйозніша, ніж деякі старші дівчата.  Мої 
і твої батьки будуть навідуватися. Рік-два 
попрацюю, трохи грошей зароблю й по-
вернуся додому, - переконувала дружи-
на. - Катя, однокласниця, по тисячі євро 
щомісяця має. Тут про такі заробітки годі 
мріяти. Навіть не знаю, куди влаштувати-
ся, аби хоча б тисяча платні капала. Ти ж 
знаєш: ремонт у квартирі треба зробити. 
Діти з одяганок швидко виростають. По-
думай…

- Наталю, нашому синові шостий рік. 
Маленький він, щоб без матері залишати-
ся. А Ілона… Що таке десять років? Їй ляль-
ками бавитися, а не за молодшим братом 
дивитися.

- Не ми перші, не ми останні йдемо на 
такий крок. Життя змушує… 

Наталка домучувала щоденними 
вмовляннями-переконаннями. Не хотів, 
аби про нього говорили, як про інших чо-
ловіків, мовляв, випровадив дружину на 
заробітки, а сам… І дітям без матері буде 
не легко. Ось Іванові дітлахи, який живе 
поверхом вище, зовсім від рук відбилися, 

відколи дружина подалася на заробітки. 
Та й Іван почав до чарки заглядати. І дуже 
вродлива й розумна його Наталя, аби ста-
рим сеньйорам догоджати. Двох дітей на-
родила, а виглядає наче дівчисько. Розпо-
відають, надто вибагливі ці італійці. Не 
легко тисячі євро даються.  

Бідкався Зеник. А його батьки й чути 
не хотіли про закордонні заробітки своєї  
невістки. Не одна жінка казала, що рік-два 
попрацює й повернеться. Проте багато осі-
ли на чужині на довгий час, а дехто й на-
завжди. 

- Мамо, не хвилюйтеся, - втішала све-
круху Наталка. - Ви ж знаєте, як я люблю 
дітей. Не зможу довго розлуку витерпіти. І 
за Зеником сумуватиму. Він у мене найкра-
щий чоловік у світі. Ілонка татові допома-
гатиме й буде слухняна. Правда, донечко? 

Наталка днями й ночами самотужки 
вчила італійську мову. А згодом правдами 
і неправдами виїхала закордон. 

Подруга справді допомогла знайти ро-
боту. Наталка часто телефонувала додому. 
Передавала гроші, одяг, взуття, італійські 
смаколики і листи, в яких розповідала про 
тамтешній побут, ціни, людей, роботу… 

Ілона з татом писали листи в Італію. А 
Денис обмальовував на папері свою руку і 
друкованими літерами виводив: «Мамі».

Минув рік, другий… Зеник кликав дру-
жину додому, мовляв, ремонт у кварти-
рі завершив. Ще й гроші залишилися. Всіх 
євро все одно не заробиш, а діти дуже су-
мують. Ілона хоче обрізати довге волосся, 
бо не встигає щоранку заплітати до шко-
ли. А Денис знову відлупцював одноклас-
ника Максима (і в кого такий вдався?). 

Вчителька каже, це «синдром заробітчан-
ських дітей». Бо їх виховують не батьки, а 
вулиця. 

Наталка щоразу обіцяла попрацювати 
то до весни, то до літа, то до осені… За ро-
ботою та домашніми клопотами Зеник і не 
помітив, що дружина почала рідше спілку-
ватися й надсилати передачі. Поволі звик 
давати всьому раду. Трохи підсобляли 
батьки. Ілоні вже тринадцять, Денисові - 
дев’ятий рік. Донька навчилася готувати, 
прибирати. Для братика вона - немов ма-
ленька мама. Денис може вчительку не по-
слухати, а заперечити сестрі не сміє. 

…Наталка зателефонувала пізно уве-
чері. 

- Привіт, Зенику. Діти сплять? Маю до 
тебе серйозну розмову. Спершу вислухай, 
а потім робитимеш висновки. Хотіла ра-
ніше все розповісти, проте щойно набра-
лася духу. Краще, коли дізнаєшся правду 
від мене, а не від чужих людей. Я зустріла 
тут іншого чоловіка. Італійця. Закохалася 
в нього. Живемо разом більше року. «На 
віру» поки що. Додому не повернуся. Тіль-
ки не проклинай мене. Дітям допомагати-
му. Можливо, колись приїду в гості. Дума-
єш, я не сумую за Ілоною і Денисом? Але в 
житті різне трапляється. Це кохання, Зе-
нику. Просто кохання…

Він ошелешено мовчав. 
- Зенику, ти мене чуєш? Скажи що-

небудь. А дітям, думаю, наразі не треба ні-
чого говорити. Пізніше. Вони ще малі, аби 
зрозуміти справи дорослих. Алло! Зени-
ку?!

Поклав слухавку. Відкрив холодильни-
ка. Після свят залишилося півпляшки го-

рілки. Простягнув руку… Закашляв Денис. 
У сина другий день температура. Рвучко 
зачинив холодильника. Навшпиньки пі-
дійшов до синового ліжка. Приклав руку 
до лоба. Гарячка, наче, трохи спала. Але за-
втра все одно зателефонує двоюрідній се-
стрі. Вона лікар. Бо молоденька дільнична, 
може, щось наплутала з діагнозом. 

…Діти очікували подарунків від мами. 
А їх не було. І телефонних дзвінків не було. 
І листів. Зеник викручувався, мовляв, за-
працювалася мама, не має часу. І дорікав 
собі, що обманює дітей. Не дочекавшись 
маминих послань, Денис почав писати сам. 
Віддавав татові, аби той надіслав їх до Іта-
лії. А він складав синові листи. Спочатку 
хотів порвати й викинути. Не зміг… «Мамо, 
Ілона зварила перший борщ. Тато її хва-
лив, що дуже смачно. І мені борщ сподо-
бався. Завтра ми підемо на дитячу виста-
ву. Я розкажу тобі…» «Мамо, ми билися з 
Максом і та футболка з Мікі-Маусом, яку ти 
мені прислала, трохи порвалася. Тато сва-
рився. А Ілона не купила мені морозива…» 
«Тато запитав, що я хочу на день народжен-
ня. Мамо, я хочу, щоб ти приїхала додому…» 

Зеник не раз хотів розповісти дітям і 
батькам новину про Наталку. Не наважив-
ся. Та й тесть з тещею нічого не знають. 
А Наталка телефонувала знову. Сказала, 
не образиться, якщо він зустрічатиметь-
ся з якоюсь жінкою, бо італієць нарешті 
попросив вийти за нього заміж. Потрібне 
розлучення. То хай Зеник все оформить. 
Він не просив гостинців для дітей. І Натал-
ка про це промовчала. 

Після розмови з уже майже колиш-
ньою дружиною знову прочитав остан-
нього Денисового листа: «…тато каже, 
може, листи загубились... якщо я буду чем-
ний, то листи не будуть губитися…»

У неділю Зеник пішов на ринок, де тор-
гують продуктами з Італії. Купив солодо-
щів, макаронів, іншої всячини. Поскладав 
у «імпортний» пакет. Написав свою адресу, 
ім’я. Обмотав пакета скотчем. Скаже - пе-
редача від мами. Ось тільки листа не має. 
Синові й доньці пояснить: Наталка, ма-
буть, була втомлена й забула покласти по-
слання. Картає себе за цю божевільну ви-
тівку. І виправдовує: хай діти потішаться, 
що у них ще сьогодні є мама… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

листиМоже,   
загубились…

Алла …..  , начальник Вишнівецького 
поштового вузла зв’язку, любить не лише 
свою роботу, а ще й закохана у квіти. 
Щедро роздаровує гарним людям, друзям, 
вирощені власноруч троянди. Й усміхаються 
квіти ніжністю і сонцем вродливій жінці…
Фото Ольги ЧОРНОЇ.

Троянди й жінка, літо і тепло,
У квітах і в душі – 

безмежжя сонця й світла,
Краса троянд 

до серця пролягла
Й любов’ю щирою розквітла…

*    *    *
Час пересіює 
і відсіює, 
спостерігає 
                      і терпить. 
Час дає шанс…
А ми гадаємо, 
що він повинен
вирішити 
наші проблеми.
Зупиняємосьі чекаємо.  
Час тихенько
проходить повз нас
й на спомин
про себе
залишає 
ще один
прожитй день.… 
А якщо завтра
він забуде
це зробити?

Ольга ЧОРНА. 
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ЗУСТРІЧ
Вже двадцять п’ятий рік 

минає,
Як розійшлись шкільні шляхи,
Все ж спогади в дитинство 

поринають,
В ті безтурботні дні, 

шкільні роки.
Ми тут здружилися, 

навчалися й трудились…
Свою зустріли вранішню зорю,
Й від першого кохання с

льози лились,
А дехто й доленьку 

знайшов свою. 
Нам рідна школа 

дорогою стала,
І її стіни найрідніші є й були.
А наші вчителі нам, наче 
мами,
Їх повчання бережемо у душі.
Наставники добірне 

зерно засівали
У чисті юні душі дітвори,
За довгі десять років ми 

всі ріднею стали,
Спасибі, дорогі, що в нас були!
Зараз у кожного 

свої турботи:
Сім’я і діти, і робота…
Та, мов птахи, злетілись ми,
Щоб ще хоч раз 

у клас ввійти.
За парту сісти, й свій 

журнал відкрити,
Зустріти друзів, 

однокласникам радіти,
І знову з ними пережити
Ті відчуття, що 

переповнюють в цю мить.
Згадати тих, кого вже 

не зустрінем,
І на могили квіти 

положить…
Знов на очах сльоза бриніла – 
Від спогадів аж серденько 

щемить.
Сьогодні в цьому класі 

всі ми рівні:
Нема начальників, 

професорів,
Для школи рідної усі ми діти,
Хоч скільки б літ не було 

нам усім.
Вам дякую, що не забули, 

де навчались,
Де свої юні роки провели…
У школу першу 

в гості завітали
І знову юними сьогодні 

будем ми.
Людмила КОЛЯДЕНКО,

смт. Козова.

На краю села стояла самотня, 
оббита вітрами старенька хата. 
Дах густо поріс мохом, стіни пере-
косились і влізли в землю, на две-
рях, наглухо забитих дошками, 
заіржавіла масивна колодка, як 
знак, що ця оселя вже давно стоя-
ла пусткою. Старанно стоптаний 
людськими ногами колись гос-
тинний поріг вкрився товстим 
шаром пилу та бруду. 

Даремно розкішний кущ буз-
ку раз-по-раз зазирав у засновані 
густим павутинням шибки і при-
слуховувався, чи не почує закоха-
них голосів своїх господарів, ди-
тячого щебету, вдоволеного бур-
мотіння бабусі. Тремтіли від на-
пруження дрібненькі квіточки, 
намагалися своїм п’янким арома-
том повернути назад ті роки, коли 
біля оселі вирувало життя. Але… 

Вже понад два десятки літ 
сплило відтоді, як ця оселя на-
повнювалася життям, радістю, 
сміхом, як потопала у різнобарв’ї 
квітів і виблискувала на сонці 
світлими віконцями.  І здавалося, 
так буде тривати вічність. Адже в 
сім’ї, де панували любов і взаємо-
розуміння, ніхто й гадки не при-
пускав про біду.

Жили Сашко і Валя у місті, але 
кожних вихідних, а то й посеред 
тижня приїжджали до Сашкової 
матері в село. Свекруха також  обо-
жнювала свою невістку. Маючи 
лише синів, Маня дуже тішилася 
скромною роботящою невісткою, 
яка стала їй,  як рідна дочка. 

Радість і щастя вихлюпнули 
через край, коли Валя народила 
хлопчика. Маня наполягла, щоб з 
роддому внука і невістку привез-
ли до села. Тут і повітря чистіше, 
і свої овочі та фрукти, і молочко 
від їхньої корівки ні з чим не зрів-
няти. Щасливій бабусі ніхто й не 
думав заперечувати. І чому люди, 
котрі люблять одне одного, не 
живуть вічно?

Малий Русланчик, здавалося, 
ріс не по днях, а по годинах. Перші 
зубки, перше слово, перші кроки - 
ці маленькі етапи розвитку дити-
ни були для сім’ї подіями майже 
світового рівня, які ретельно фік-
сували фотоапаратом і записною 
книжкою, а потім з них складала-
ся хроніка сімейного щастя. 

Так минали дні за днями. Не-
зчулися Сашко з Валею, як їхнє 
маленьке янголятко зіп’ялося на 
ніжки і тепер з легкістю пір’їнки 
носилося по всьому обійстю, за-
вдаючи різних нових клопотів. 
«Мабуть, будемо на осінь переби-
ратися до міста, - казали діти до 

Мані. – Руслан-
чик піде в садо-
чок, ми – на ро-

боти. Скільки можна на ваших 
плечах сидіти, мамо», - жартома 
підготовляли стареньку до розлу-
ки. «Де ще та осінь,- невдоволено 
відказувала Маня. – А літом я таки 
не відпущу вас на розпечений ас-
фальт. А доживемо до осені – поба-
чимо».

Як розгорнену книгу читала 
Маня, не бажаючи відпускати ді-
тей до міста. Через два роки ле-
лека опустився над їхньою хатою 
і якось за вечерею Валя, зашарів-
шись, повідомила сім’ї, що знову 
чекає дитину. «О, Боже, яке щас-
тя! – вигукнув Сашко. – А можна, 
щоб цього разу була дівчинка?» – 
запитав наївно і лагідно обійняв 
дружину за плечі. 

І все було, як колись. Всі щас-
ливі і головне – разом. Лише час 
від часу хвилювання порушува-
ли спокій сім’ї, оскільки друга ва-
гітність Валі протікала з усклад-
ненням. Жінка була бліда, висна-
жена, через силу посміхалася, хоч 
і намагалася бути бадьорою. «Що 
тобі болить, сонечко? – заклопо-
тано питався Сашко в дружини 
кожного вечора, повернувшись з 
роботи.  – Ти тільки скажи і я буду 
тебе на руках носити. Я зроблю 
все, щоб ти була здоровою  і щас-
ливою». Валя вірила йому, адже 
майже три роки їхнього спільно-
го життя Сашко тільки те й ро-
бив, що дбав про її щастя. І вона 
так хотіла народити для нього 
донечку, адже знала, що, діти на-
роджені в любові, є великою ра-
дістю для сім’ї. 

Не раз, повертаючись з роботи 
додому вибоїстою сільською доро-
гою, Сашко затискав у руках кермо 
автомобіля і подумки благав у Все-
вишнього сили і здоров’я для сво-
єї коханої дружини і ще ненаро-
дженої дитини. Не одну молитву 
нічної пори прошепотіла Господу 
Маня, коли сон чомусь геть втікав 
від її втомлених повік. «Боже, допо-
можи, щоб все було добре!» - шеп-
тала знесилена молода жінка, ці-
луючи золотисті кучері синочка і 
з тривогою прислухаючись до не-
спокійних поштовхів біля свого 

серця. 
Того зло-

щасного дня 
вся сім’я була 
вдома. Малий Русланчик хвос-
тиком ходив за бабусею і ретель-
но повторяв: «Тіп-тіп-тіп, сяй-
сяй-сяй». Валя і Сашко були в сад-
ку. До пологів залишалося зовсім 
мало часу і Сашкові весь час хоті-
лося бути поруч із коханою. Йому 
здавалося, що так зможе вберег-
ти її від несподіваного і підступ-
ного лиха. 

Вони сиділи в саду і, обійняв-
шись, гомоніли про плани на 
майбутнє. «Ой-ой!» - раптом за-
стогнала жінка і безсило повисла 
в Сашкових обіймах. 

А далі все, як у тумані: маши-
на швидкої допомоги, лікарня, 
безкінечне тривожне чекання і 
співчутливе лікареве: «Молодий 
чоловіче, на жаль, ваших дівчат 
не вдалося врятувати. Ми зроби-
ли все, що могли…»

Він вже ніколи не буде щасли-
вим чоловіком своєї коханої Валі, 
лагідним батьком для синьоокої, 
кароокої чи зеленоокої дівчинки 
із золотими кучерями, як у дру-
жини. Дві найрідніші для ньо-
го людини лежали поряд в од-
ній труні, що потопала у засипа-
них весняних квітах. Їхні змучені 
болем обличчя злегка усміхалися 
йому, наче говорили, що пройде 
час і все налагодиться. 

Сашко ходив замкнений, мов-
чазний, з опущеною вниз голо-
вою і благальним поглядом в 
очах: за що? За що доля відібрала 
у нього найдорожче, любов всьо-
го його молодого життя, чим про-
винилася крихітна доня, яка так і 
не побачила світ? Для нього втра-
чено весь сенс життя. Чи не весь? 
Адже з ним залишився Руслан-
чик з його синіми очима і Вали-
ною сонячною посмішкою. Саме 
заради сина Сашко змушував 
себе жити, працювати. 

Минали дні, які складалися в 
місяці і роки. Ріс Русланчик, старі-
шала Маня. Від пережитого жінка 
змарніла, згорбилася, руки дріб-
но трусилися. «Може, ти б женив-
ся, сину», - інколи несміливо по-
чинала…

 «Мамо, для чого ті пусті ба-
лачки? Хіба ще є десь така, як моя 
Валя?»  «Сину, минулого не по-

вернеш. Дякуй Богові, що воно 
було в тебе таким щасли-
вим. Матимеш що розказа-

ти Русланчику. Але ти ж 
іще молодий, тобі потріб-
но жити. Та й для Руслан-
чика потрібна мама».

Сашко відмовчувався 
на ту материну мову, про-
те в глибині душі розумів, 
що вона права. Він пови-
нен піти на роботу, мати 

геть підупала в силі, а ди-
тину треба ж таки доглянути. 
Тай, окрім матері, всі говорили 
йому про одруження. Напевно, 
під впливом цих розмов і пригля-
нувся Сашко через декілька років 
до доброї і тихої дівчини Олі із су-
сіднього села. Не було у них пал-
ких бесід до зорі, запаморочливо-
го кохання. Всім цим Сашко від-
горів із своєю першою любов’ю. 
Просто було щире взаєморозу-
міння і повага. Так і побралися. 
Жили у Сашка, виховували Рус-
ланчика. Звикли одне до одно-
го і згодом на світ з’явилися і їхні 
спільні діти. Статків особливих 
в сім’ї не було. Тож коли несподі-
вано з’явилася можливість виї-
хати за кордон, рішення прийня-
ли не вагаючись. Принаймні всім 
так здавалося, хоча ніхто не знав, 
що Сашкове серце рвалося на 
шматочки від болю, що потріб-
но назавжди залишити той рід-
ний клаптик землі, де пройшли 
найщасливіші роки його життя. 
Але обставини підганяли і моло-
да сім’я разом із дітьми і старень-
кою Манею вилетіли із обжитого 
сімейного гніздечка за океан. 

Тож колись невеличка і за-
тишна оселя стала пусткою. Кож-
ної весни густі кущі бузку загля-
дають своїм пишним суцвіттям у 
почорнілі від часу віконні рами, 
наче прислухаючись, чи не чутно 
там людських голосів. Їхній аро-
мат розноситься по всьому обі-
йстю і пливе ген-ген далеко за го-
ризонт, за безмежний океан, де 
дуже часто чоловік літнього віку  
виходить на терасу свого будин-
ку і на повні груди вдихає щем-
кий запах, який, як йому здаєть-
ся, несеться саме з України, саме 
для нього. Сашко любить бузок. 
Виплекав собі його тут, за океа-
ном, бо хоч не бачить, але впевне-
но знає, що там,  на рідній Бать-
ківщині, він оберігає залишки 
його оселі, могилку коханої і до-
нечки, і світлі спогади про щасли-
ве минуле.

Оксана ГУДЗЬ.

Життєва історія

Дівочими устами
Доля розлучила нас кілька років 

тому. Точніше, я сама пішла від тебе. І 
тепер ти, напевно, здивований, чому я 
пишу тобі через свою улюблену сторінку 
«Сімейне гніздечко»? Адже збігло стіль-
ки часу. Та до болю, до щему захотілося 
погомоніти з тобою. Бо, ніхто, крім тебе, 
не розвіє моєї безнадії, не подарує іскор-
ку тепла. Я вдячна тобі за ті далекі хви-
лини радості і любові, за розуміння…

Ти увійшов у моє життя якось не-
помітно. І лише тоді, коли залишилася 
одна, відчула весь біль утрати, зрозумі-
ла, що загубила частинку свого життя, 
яку нічим не заміниш. Та було вже піз-
но…

Ми ніколи не говорили з тобою про 
кохання. Не клялися у вічній вірності. 
Мені було з тобою легко і просто. Хіба 
нам потрібні були ще слова? Наприклад, 
у той фатальний вечір, коли я впер-
ше відмовлялася від тебе. Пам’ятаєш? 
П’янка мелодія прощального вальсу. Я 
знала, що зараз ти підійдеш до мене і 
простягнеш мені свою сильну руку. Я і 
досі відчуваю її тепло. За мить хвиля му-
зики понесла нас у волошковий туман 
чиїхось нездійсненних мрій. І раптом:

- Стань моєю дружиною… Я кохаю 
тебе давно. 

Хитнулись на терезах долі дві мрії. 
Зраділа. І раптом стривожилась: а як же 
університет, навчання, кар’єра? Стихає 
мелодія. Ти і я – одні в порожній залі. 

- Я не можу… - вдарилось у передран-
кову тишу моє чи не моє, якесь глухе і 
чуже.

Я відмовила тобі. А ти не захотів че-
кати. І я залишилась одна. Закінчила 
омріяний виш і живу ніби нормально. 
Тільки сняться ночами твої очі, схвильо-
вано б’ється серце, коли чую голос, схо-
жий на твій. І все шукаю серед людських 
облич знайомі риси…

Я шукала тебе, а зустріла Його. У 
нього голос так схожий на твій і очі такі 
ж, як у тебе. Та найголовніше – він лю-
бить мене, і я, мабуть, стану його дружи-
ною. Але хитнеться інколи у душі тремт-
лива струна спогадів і знову мені хочеть-
ся бути тільки з тобою. Відчути на сво-
єму плечі твою сильну руку і заглянути 
в очі, які завжди дарували мені віру, на-
дію і любов. 

Не знаю, чи буду у житті щасливою, 
але буду вдячна тобі за те, що ти колись 
був у моєму житті, що завдяки тобі я піз-
нала найкраще і найзрадливіше у сві-
ті почуття, яке хтось назвав першим ко-
ханням. 

Іванна С.

Дві мрії – одна любов

Самотній 
бузок
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Найрезультативніші матчі чер-
гового сезону Чемпіонату ПЛ: «Го-
верла» - «Шахтар» - 3:7 (23 тур), 
«Шахтар» – «Волинь» - 6:2 (9 тур), 
«Іллічівець» - «Шахтар» - 2:6 (18 тур) 
та «Металіст» - «Дніпро» - 2:5 (6 тур).

Автоголи. Трапилось 13 епізодів, 
в яких гравці забивали голи у ворота 
своїх партнерів по команді. Найчасті-
ше невдахами ставали у «Говерлі» - 4 
рази, «Олімпіку» та «Іллічівці» - по 2, 
ще по разу – у «Чорноморці», «Зорі», 
«Волині», донецькому та запорізькому 
«Металургах». Цікаво, що двоє футбо-
лістів двічі за сезон відзначились авто-
голами. Це Сергій Люлька («Говерла») та Руслан Зуб-
ков («Іллічівець»).

Дублі та хет-трики. У 5-ти випадках фіксувався 
хет-трик у поточному сезоні. Так відзначались два ко-
лишні гравці «Металіста»: Жажа у грі із «Зорею», а Ха-
вьєр у зустрічі проти «Іллічівця». Також тричі розпи-
сався у воротах маріупольців Артем Кравець з «Дина-
мо». А Бруно Гама («Дніпро») надовго запам’ятає по-
єдинок проти «Металіста». Наостанок Сергій Гринь 
(«Іллічівець») повністю домінував у матчі проти 
«Олімпіка».

41 раз гравці забивали по 2 голи за матч. Окре-
мо назвемо 7-х виконавців, які більше одного разу у 
турнірі «стріляли» дуплетами. Це Алекс Тейшейра 
(«Шахтар») – 5 гольових «дублів», Андрій Ярмолен-
ко («Динамо») – 4, Ерік Бікфалві («Волинь») та Ніко-
ла Калініч («Дніпро») – по 3, Артем Кравець з «Ди-
намо», Олександр Гладкий та Луіс Адріано (обидва 
– «Шахтар»), Володимир Прийомов («Металіст») та 
Євген Селезньов («Дніпро») – по 2.

Попередження. Арбітри показували жовті карт-
ки 784 рази. Господарям дісталось 375 «гірчичників», 
гостям – 409. Найчастіше подібне покарання отриму-
вали гравці запорізького «Металурга» - 66 випадків, 
«Волині» - 64 та «Карпат» - 63.

Найкоректнішими командами турніру стали 
«Динамо» (42 попередження, по 1,62 за гру) та «Дні-

про» (48, по 1,87).
Вилучення. 41 раз футболісти 

отримували червону картку.  «Лі-
дери» серед клубів – «Шахтар» (6 
вилучень), донецький «Металург» 
та «Ворскла» (по 5). Без чисельної 
меншості турнірну дистанцію ніх-
то не пройшов. Лише раз вилучен-
ня стосувалось запорізького «Ме-
талурга».

Троє гравців побачили перед 
собою «червоне світло» двічі за се-
зон: В’ячеслав Чечер («Металург» 
Д.), Ярослав Ракіцький та Іван Ор-
дець (обидва – «Шахтар»).

Пенальті. Судді вказували на 11-метрову позна-
чку 53 рази, реалізовано з цих спроб 45 ударів. Най-
частіше пенальті пробивали у «Металіста» -  - 9 ударів, 
«Волині» - 7. Жодного разу до «позначки» не підходи-
ли гравці «Говерли». Не забивали внаслідок такої про-
цедури і «Карпати», хоча мали 2 спроби, проте кожно-
го разу хибили.

Глядачі. 180 матчів зібрали на трибунах стадіонів, 
де виступали команди Прем’єр-ліги, 1 111 900 вболі-
вальників. Найбільш популярною командою стало 
«Динамо» (у середньому кожен матч киян дивиться 
15 548 відвідувачів). Найменша ця цифра у «Зорі» - 2 
716.

Серії (без урахування попереднього Чемпіонату):
Переможна – 7: «Динамо» (13-18 та 10 тури)
Нічийна – 3: «Ворскла» (8-9, 11 тури), «Дніпро» 

(12-14 тури), «Металіст» (19-21 тури)
Програшна – 7: «Олімпік» (15-21 тури)
Безпрограшна – 26: «Динамо» (1-26 тури)*
Безнічийна – 10: «Шахтар» (1-11 тури, без 10-го)
Безвиграшна – 15: «Іллічівець» (1-15 тури)
Примітки. Матч 10-го туру «Волинь» - «Металіст» 

перервано на 88-й хвилині за рахунку 1:2. У статис-
тичних підрахунках враховано цей результат та офі-
ційні дані на момент припинення гри.

Матч 26-го туру «Чорноморець» - «Металіст» не 
відбувся.

Чемпіонат Прем’єр-Ліги у цифрах

1-й ТУР
18 липня 2015 р.
Говерла - Дніпро 
Ворскла - Волинь 
Шахтар - ФК Олександрія
Металург З - Зоря 
Металіст  - Карпати 
Металург Д - Динамо
Олімпік - Чорноморець 
2-й тур
25 липня 2015 р.
Говерла - Ворскла
Динамо - Олімпік
Карпати - Металург Д
Зоря - Металіст
Олександрія - Металург З
Волинь - Шахтар
Дніпро - Чорноморець
3-й тур
1 серпня 2015 р.
Ворскла - Дніпро
Шахтар - Говерла
Металург З - Волинь
Металіст - Олександрія

Металург Д - Зоря
Олімпік - Карпати
Чорноморець - Динамо
4-й тур
8 серпня 2015 р.
Говерла - Металург З
Ворскла - Шахтар
Карпати - Чорноморець
Зоря - Олімпік
Олександрія - Металург Д
Волинь - Металіст
Дніпро - Динамо
5-й тур
15 серпня 2015 р.
Шахтар - Дніпро
Металург З - Ворскла
Металіст - Говерла
Металург Д - Волинь
Олімпік - Олександрія
Чорноморець - Зоря
Динамо - Карпати
6-й тур
29 серпня 2015 р.
Говерла - Металург Д

Ворскла - Металіст
Шахтар - Металург З
Зоря - Динамо
Олександрія - Чорноморець
Волинь - Олімпік
Дніпро - Карпати
7-й тур
12 вересня 2015 р.
Металург З - Дніпро
Металіст - Шахтар
Металург Д - Ворскла
Олімпік - Говерла
Чорноморець - Волинь
Динамо - Олександрія
Карпати - Зоря
8-й тур
19 вересня 2015 р.
Говерла - Чорноморець
Ворскла - Олімпік
Шахтар - Металург Д
Металург З - Металіст
Олександрія - Карпати
Волинь - Динамо
Дніпро - Зоря

9-й тур
26 вересня 2015 р.
Металіст - Дніпро
Металург Д - Металург З
Олімпік - Шахтар
Чорноморець - Ворскла
Динамо - Говерла
Карпати - Волинь
Зоря - Олександрія
10-й тур
3 жовтня 2015 р.
Говерла - Карпати
Ворскла - Динамо
Шахтар - Чорноморець
Металург З - Олімпік
Металіст - Металург Д
Волинь - Зоря
Дніпро - Олександрія
11-й тур
17 жовтня 2015 р.
Металург Д - Дніпро
Олімпік - Металіст
Чорноморець - Металург З
Динамо - Шахтар

Карпати - Ворскла
Зоря - Говерла
Олександрія - Волинь
12-й тур
24 жовтня 2015 р.
Говерла - Олександрія
Ворскла - Зоря
Шахтар - Карпати
Металург З - Динамо
Металіст - Чорноморець
Металург Д - Олімпік
Дніпро - Волинь
13-й тур
31 жовтня 2015 р.
Олімпік - Дніпро
Чорноморець - Металург Д
Динамо - Металіст
Карпати - Металург З
Зоря - Шахтар
Олександрія - Ворскла
Волинь - Говерла
Календар 2 кола змагань є по-

вторенням календаря 1 кола зі 
зміною команд-господарок поля.

У Чебоксарах (Росія) завершився командний 
чемпіонат Європи-2015 з легкої атлетики. 
Виграли його господарі змагань, а 

українці у компанії 12-ти найсильніших 
збірних континенту посіли 7-е місце. Залишили 
Суперлігу норвежці, шведи та фіни.

Найбільшого успіху у змаганнях українці досягли в ес-
тафеті 4х100 метрів, зафіксувавши рекордний час. У дру-
гий день змагань харків’янка Наталія Погребняк була пер-
шою на дистанції 200 метрів, причому з особистим рекор-
дом – 22,76 секунди.

На цій же дистанції у чоловіків не було рівних нашому 
Сергю Хмелику, який показав свій найкращий результат у 
цьому сезоні.

«Бронзою» у скарбничку збірної завершилася й жіно-
ча естафета 4х400 метрів. Також слід відзначити й Станіс-
лава Маслова з Київщини, який встановив особистий ре-
корд у бігу на 800 метрів і посів п’яте місце, киянку Ірину 
Геращенко, яка повторила свій рекорд у стрибках у висоту 
(1.94), і також стала п’ятою.

Показали у Чебоксарах свої найкращі результати у се-
зоні Іван Єрьомін з Дніпропетровщини у стрибках з жер-
диною (7-е місце) та харків’янка Вікторія Погорєльска у 
бігу на 5000 метрів (5-е місце).

Прем’єр ліга. Календар сезону-2015/16: ПЕРШЕ КОЛО

  У Баку завершився гімнастичний фі-
нал в опорному стрибку у чоловіків, де 
перемогу здобув українець Олег Верня-

єв. Срібло здобув спортсмен з Нідер-
ландів Касімір Шмідт (14,966), третій 
результат у екс-українця Олега Степка, 
який нині представляє Азербайджан.

Нагадаємо, що це вже 2-а золота на-
города нашого гімнаста на Європей-
ських іграх. Раніше він став чемпіоном 
в індивідуальному багатоборстві.

Чоловіча збірна України у стрільбі з 
лука виборола золоті нагороди. У фіналі 
змагань наша команда у складі  Георгія Іва-

ницького, Маркіяна Івашка та Віктора Руба-
на перемогла національну збірну Іспанії.

Бронзу здобула команда Нідерландів, 
яка перемогла збірну Франції.

Українець Размік Тоноян виграв брон-
зову медаль у вазі понад 100 кг на Євро-
пейських іграх в Баку. У втішній сутичці 
за бронзу Тоноян з рахунком 4:0 переміг 
македонця Баджро Машовикій.

Станом на 22 червня для України 
бронзова медаль Тонояна стала 29-ю 
на іграх в Баку. В активі українців 4 зо-
лота, 11 срібних та 14 бронзових наго-
род і 12 загальнокомандне місце.

Щоденник Європейських ігор Чотири вітчизняні 
клуби – у топ-50

«Шахтар», «Дніпро», «Динамо» та 
«Металіст» опинилися серед кращих 
команд континенту

Найвище серед українських клу-
бів у класифікації перебувають гірни-
ки - на 24 місці. Дніпряни посідають 30 
позицію, одразу за ними розташувало-
ся «Динамо». Харків’яни  займають 47 
рядок у зведенй таблиці коефіцієнтів.

Очолює рейтинг мадридський 
«Реал», другою йде мюнхенська «Бава-
рія», третьою – «Барселона».

 

Наші легкоатлети – 
сьомі у Європі
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Пропонуємо вам 
цікаві поради, як 
можна застосувати 

ці продукти на власній 
грядці.

Без соди - нікуди
Щоб захистити виноград, що 

дозріває, від сірої гнилі і підви-
щити вміст цукру в ягодах, об-
прискайте виноградник у пері-
од дозрівання ягід слабким со-
довим розчином (75 г соди на 10 
л води). Цим же розчином мож-
на обприскати всі фруктові де-
рева для боротьби з листогри-
зучими гусеницями. 

Розчиніть 1 ч. л. соди в 1 л 
теплої води й обприскуйте огір-
ки для профілактики від борош-
нистої роси. 

Щоб ненажерливі гусени-
ці більше не псували соковите 
листя капусти, його можна по-
сипати сухою содою. 
Сіль проти хрону

Ви намагалися коли-небудь 
позбутися хрону, що росте там, 
де йому рости не годиться? Ви-
копуєш його,  чорною плівкою 
накриваєш, а він умудряється 
ожити й знову пустити корін-
ня. Щоб розправитися з цим за-

гарбником, зріжте листя, а місце 
зрізу засипте сіллю. 

У якості профілактики гриб-
них захворювань плодові дерева 
можна (до розпускання бруньок) 
обприскати міцним соляним роз-
чином (1 кг солі на 10 л води). 

Для профілактики борош-
нистої роси та знищення голов-
ного ворога цибулі - цибулевої 
мухи - необхідно розчинити в 10 
л води 0,5 склянки солі й один 
раз за сезон полити цибулю. 

Для того, щоб буряк був 
більш солодким, його два рази 
за сезон можна підживити слаб-
ким соляним розчином (100 г 
солі на 10 л води). Перший раз 
у стадії 4-5 справжніх листочків, 
другий - за місяць до збору вро-
жаю. 
Кефір від фітофтори

Кефір, сироватка та інші кис-
ломолочні продукти городники 
використовують для профілак-
тики й боротьби із грибковими 
захворюваннями рослин. Бак-
терії та грибки, що містяться в 
кисломолочних продуктах, вби-
вають патогенні грибки, а самі 
при цьому не приносять росли-
нам жодної шкоди. 

Розчином кефіру (2 л на 10 л 
води) можна обприскувати лис-
тя огірків, щоб зупинити їхнє 
пожовтіння. Цим же розчином 
можна обприскати аґрус, на яко-
му міцно влаштувалася борош-
ниста роса. 

Фітофтора - найстрашніше 
захворювання томатів. Візьміть 
0,5 л кефіру, склянку пепсі-коли 
(або кока-коли), розчиніть в 10 
л води. Це відмінний засіб для 
профілактики фітофтори на то-
матах. А з перших днів липня 
томати потрібно обприскувати 
раз на 7-10 днів розчином кефі-
ру навпіл з водою. Якщо прой-
шов дощ, то потрібно провести 
додаткове обприскування. 

У всіх рецептах кефір можна 
замінити на сироватку. 
Кока-коли хочете?

Цей напій дуже люблять сли-
маки. Налийте кока-колу в не-
великі ємкості і прикопайте їх у 
землю поруч із рослинами. Щоб 
скуштувати цей «божествен-
ний» напій, слимаки сповзуть-
ся з усієї округи. Вранці просто 
зберіть потонулих у кока-колі 
слимаків і приготуйте нову при-
манку.

Перевірений і ефективний за-
сіб - приготовлений власноручно 
розчин на молоці: 1 літр молока, 
30 крапель йоду, 20 г господар-
ського мила (натерти на тертці 
для якнайшвидшого розставан-
ня).

Все ретельно змішати й об-
прискувати рослини з інтерва-
лом 10 днів протягом усього пері-
оду росту. Така суміш здатна вбе-
регти огірки від багатьох хвороб, 
до того ж, на відміну від хімічних 
засобів захисту, є абсолютно не-
шкідливою для здоров’я людини 
та легкою у приготуванні.

Якщо профілактика не про-
водилася й огірки занедужа-
ли борошнистою росою (одна з 
найпоширеніших хвороб), мож-
на застосувати ще один метод з 
категорії народних способів лі-
кування. Звичайну молочну си-

роватку нагрівають до темпера-
тури +20-25 градусів, розводять 
у відрі води й обприскують нею 
рослини, причому, не тільки ті, 
на яких уже з’явилася борошнис-
та роса, але й всі, що знаходять-
ся поруч. Можна обприскувати 
огіркові батоги й чистою сиро-
ваткою.

Врятувати огірки від недуги 
допоможе ще один народний ме-
тод: 50 г часнику пропустити че-
рез часникодавку, розвести отри-
ману кашку в 1 л води, щільно за-
крити кришкою й настояти добу. 
Після чого отриману суміш про-
цідити, додати ще 9 л води й об-
прискати рослини. Такий розчин 
особливо ефективний проти не-
справжньої борошнистої роси. 
При необхідності процедуру об-
прискування часниковим розчи-
ном можна повторювати неодно-

разово.
Зольний розчин так само дає 

гарний ефект при всіляких хво-
робах огірків, до того ж ще й від-
мінно підживлює ослаблені хво-
робою рослини, у результаті чого 
обробка ним вважається кращою 
з категорії народних способів лі-
кування хвороб огірків.

Отож, 1 склянку дерев’яного 
попелу заливають 2 л окропу і на-
стоюють протягом 2-х діб, про-
ціджують і додають попередньо 
натерте на тертці і розведене у 
воді господарське мило (10 г). Об-
прискують не менше 2-х разів з 
проміжком 7 днів. Але якщо всі 
перераховані вище народні спо-
соби лікування не змогли впора-
тися й ваші огірочки продовжу-
ють хворіти, варто застосувати 
біопрепарат «Фітоспорин» або хі-
мічні засоби. 

Літні 
прикмети

Буде спекотно, якщо роса 
випадає ще перед світанком.

Буде велика спека, якщо 
з-за обрію сходить біле сонце.

Вранці туман спадає, а не 
піднімається – буде сонячно.

Якщо вранці туман сте-
литься по воді – буде гарна 
погода.

З обіду на північному не-
босхилі з’являться білі куче-
ряві хмари – буде сонячно, 
але якщо на заході – погода 
зіпсується.

Вночі білі та червоні кола 
навколо зірок – завтра дощу 
не буде.

Ясний, круглий місяць 
вночі – завтра буде погожий 
день.

Яскраво блищать зірки на 
небі влітку – буде спека.

Вранці з 25 липня рясні 
тумани та роси – кінець літа 
буде сухим і спекотним.

Якщо пелюстки нагідки 
(календули) зранку розкри-
лися – вдень буде гарна по-
года.

Листя папороті скручу-
ється донизу – буде сонячно.

Ластівки високо літають 
– дощу не буде.

Комарі та мошва вранці 
рояться стовпом – буде пого-
жий день.

Кроти нарили високі куп-
ки - буде погожий день, і не 
один.

Кішка сідає на підвіконня 
і дивиться у вікно – буде гар-
но і тепло.

Бджоли не вилітають або 
сидять на стінках вуликів – 
буде велика спека.

Якщо після 12 липня зозу-
ля ще кує – літо буде довге і 
гарне.

Полин врятує від гусені
Покропіть свій сад двічі (з інтервалом 7 днів) відваром поли-

ну і забудьте про гусінь. 
Для приготування відвару візьміть 1 кг подрібнених рослин, 

зібраних під час цвітіння, варіть протягом 15 хвилин у невеликій 
кількості води, розбавте водою, щоб загальний об’єм розчину був 
10 літрів. Такий відвар також ефективний у боротьбі з міллю, со-
вкою, попелицею та іншими шкідниками.

Також можна використовувати відвар бадилля томатів проти 
попелиці й гусениць, а настій з бадилля картоплі проти павутин-
ного кліща. 

Щоб вродили 

ОГІРОЧКИ

Огірки, як правило, 
найчастіше 
починають 

хворіти в стадії цвітіння, 
тому профілактичні 
обприскування варто 
починати, коли рослини 
мають 3-4 справжніх 
листки. Якщо ви не 
прихильник хімічних 
обробок, пропонуємо  
народні способи лікування 
та профілактики хвороб 
огірків.

Поради господарям: 
• Стебла  огірка занадто 

тонкі, листочки дрібні, а ко-
лір самих огірків світліший, 
ніж характерний для цьо-
го сорту, - значить, росли-
нам не вистачає азоту. Щоб 
виправити ситуацію, огірки 
необхідно підживити розчи-
ном коров’яку: 1 л розвести в 
8-10 л води. Готову суміш під-
лити по 1 л під кожний кущ.

• Плоди огірків мають за-
округлену форму, а ближче 
до плодоніжки звужуються, 
значить, рослинам не виста-
чає калію. Виправити цей не-
долік можна за допомогою 
дерев’яного попелу, взявши 
на 1 відро води 1 склянку по-
пелу. Вносити по 1 л розчину 
під кожну рослину.

• Після того, як огірковий 
сезон закінчився, із грядки 
необхідно акуратно зібрати 
всі залишки рослин разом з 
корінням і спалити, а саму 
грядку для дезінфекції поли-
ти розчином мідного купо-
росу: 50 г мідного купоросу 
розвести в 10 л води і вико-
ристати цю кількість на 1м 
квадратний. Таким чином, 
ви вбережете свій майбут-
ній урожай огірків від бага-
тьох захворювань, збудники 
яких зимують у рослинних 
залишках.

На городі пригодиться  
сіль, сода і навіть кока-кола

Вирощуємо  вдома  корисну 

руколу
Рукола має своєрідний смак — кислувато-

гірчичний, тому підходить практично до 
всіх страв: овочевих, м’ясних, рибних, рису, 

макаронів, картоплі.
Рукола — джерело потрібних для організму речовин. Крім 

того, ця рослина є природним енергетиком, імуномодулятором.

На городі
При бажанні, руколу легко виростити в себе на грядці. Причо-

му, сіяти її можна в кілька строків, аж до середини серпня. Висіва-
ють руколу рядами з проміжком 20—25 см, глибина загортання на-
сіння 10—11 мм. Сходи, зовні схожі на редис, з’являються на 5—6 
день. Догляд за ними не складний: своєчасне розпушування між-
рядь, видалення бур’янів і проріджування. Головне — пам’ятати, 
що рукола — дуже світлолюбна рослина, яка потребує рясного по-
ливу, під час якого формується більше й ніжне листя, з легкою пі-
кантною гірчинкою. У разі рідкого поливу — листя дрібне й гірке, 
рослина швидко зацвітає.

На підвіконні
На жаль, багато хто не має присадибної ділянки, тоді як вирос-

тити руколу в домашніх умовах? Завдяки своїм якостям, вона легко 
порадує своїми сходами і в квартирі, затишно розташувавшись на 
вікні або на балконі. Якщо немає можливості зробити спеціальний 
контейнер, сміливо садіть насіння у звичайні квіткові горщики. І 
повірте, інтер’єр кімнати рукола не зіпсує. А при належному догля-
ді вона порадує вас і приємним ароматом, і чудовим смаком влітку 
й восени. Ця рослина любить добре освітлені місця, тому для виро-
щування краще відвести підвіконня або столик на сонячній сторо-
ні. Пам’ятайте, що в слабоосвітленому місці рукола не тільки буде 
гірше рости, але і не стане досить корисною. У слабких пагонах, 
листках міститься менше вітамінів. Однак, і прямі промені сонця, 
особливо полуденного, можуть нашкодити ніжній рослині. Проду-
майте систему легких сонячних фільтрів, щоб рукола була висвіт-
лена, але при цьому не згоріла на сонці. Знадобляться невеликі ар-
куші білого паперу, якими можна загородити верхню чверть вікна. 
Не варто брати для вирощування руколи городню землю. Суміші 
ґрунтів для вирощування розсади, квітів, які можна знайти у мага-
зинах, оптимально вам підійдуть. Найкраще посадити насіння ру-
коли в землю із слабокислою або нейтральною реакцією. 
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Сирний пиріг 
з чорницею

Потрібно: борошно - 250 г, маргарин 
або вершкове масло - 150 г, сметана - 100 г 
(0,5 скл.), розпушувач - 1 ч. л;

для начинки: кисломолочний сир - 
500 г, сметана - 250 г, яйця невеликого роз-
міру - 3 шт., цукор - 150 г, ванільний цукор 
- 3 ч. л., манна крупа - 1 ст. л., чорниці - 300 г.

Приготування: за бажанням, чорниці 
можна замінити на інші ягоди (малину, ви-
шню), головне, щоби мали кислинку. У по-
судину просіяти борошно, додати розпу-
шувач. Перемішати. До борошна додати по-
різане кубиками масло або маргарин, пере-
терти до стану крупних крихт. Потім дода-
ти сметану і замісити нетуге тісто. Накри-
ти його рушничком і покласти в холодиль-
ник приблизно на 30 хв., поки буде готува-
тися начинка. У глибоку миску викласти 
сир, додати сметану і перемішати все лож-
кою або міксером. Якщо сир зернистий, з 
грудочками, тоді його разом зі сметаною 
слід подрібнити блендером. До сиркової 
маси додати манну крупу і перемішати. В 
окремій мисці яйця з цукром та ванільним 
цукром збити міксером до світлої пишної 
маси. Збиті яйця додати до сиркової маси і 
ще раз збити міксером. Потім додати чор-
ниці і дуже акуратно перемішати ложкою. 
Начинка для пирога готова.

Тісто розкачати в круг на присипаній 
борошном стільниці. Діаметр тіста має бути 
трохи більший за діаметр форми, приблиз-
но на 10 см. Тісто викласти у форму і сфор-
мувати бортики висотою 5 см. З тістом слід 
працювати швидко, щоб сиркова маса не 
осіла. Начинку ще раз акуратно переміша-
ти ложкою і вилити у форму. Випікати пиріг 
у розігрітій до 180 °С духовці, приблизно 45 
хв. Після випікання пиріг ще на 10 хв. зали-
шити в духовці з привідкритими дверцята-
ми. Потім вийняти з духовки, повністю охо-
лодити, за бажанням, притрусити цукровою 
пудрою і подавати до столу.
Французький пиріг  
з вишнями 

Потрібно: борошно - 180-200 г, яйця - 2 
шт ., цукор - 3-5 ст. л ., сметана від 2% - 150 
г, вершкове масло - 80 г, згущене молоко 
- 150 г, вишня - 200-250 г, пісочна крихта - 
2-3 ст. л ., сіль.

Приготування: цей смачний пиріг - 
“модернізована” варіація французького 
клафуті - вишні під заливкою на основі тя-
гучою згущеного молока в пісочному “ко-
шику”. В оригінальному рецепті ягоди за-
лишаються з кісточкою. Отож, масло зазда-
легідь вийняти з холодильника і розім’яти 

з цукром і дрібкою солі. Ввести жовток од-
ного яйця і приблизно 50 г густої жирної 
сметани й перемішати. Підсипати борош-
но і замісити тісто. Якщо потрібна ідеаль-
на форма коржа, пісочне тісто обернути 
плівкою і на півгодини помістити в холо-
дильник. “Припудрити” пальці борошном, 
розподілити коржик всередині застеленої 
пергаментом ємкості і обов’язково підняти 
бортик висотою 2,5-3 см. Дно коржа про-
колоти виделкою, накрити аркушем папе-
ру, покласти вантаж з квасолі, гороху або 
інших бобових і помістити на перші 15 хв. 
у гарячу духовку. Підсушити “кошик” при 
температурі 170 градусів. Одночасно збити 
компоненти для солодкої заливки: згуще-
не молоко і залишки сметани. Додати пе-
ремішані яйце і білок - влити до сметанно-
молочної суміші. Ще раз енергійно розмі-
шати. Чисті, висушені ягоди покласти в 
“кошик” щільними рядами. Доверху напо-
внити білої заливкою. Присипати дрібною 
крихтою і повернути в духовку на наступ-
ні 20-25 хв. Випікати при тій же температу-
рі. Охолоджений вишневий пиріг подавати 
з вершками або морозивом.

Панакота з ягодами 
Потрібно: верш-

ки 35 % -250 мл, цу-
кор - 4 ст. л., желатин 
- 10 г, ягоди за сма-
ком.

Приготування: 
желатин замочити 
в невеликій кількос-
ті води (приблизно 
3 ст. л.), дати набряк-
нути. Вершки налити в ківш, нагріти, до-
дати цукор і розмішати. Желатин додати 
в вершки і все добре перемішати до розчи-
нення желатину. Розлити вершкову суміш 
по формочках, остудити і поставити в холо-
дильник до загусання. Ягоду подрібнити в 
пюре блендером. Викласти ягідне пюре у 
формочки до вершкової суміші та постави-
ти в холодильник на 20-30 хв.

Десерт семіфре 
з ягодами 

Потрібно: яйця - 2 шт., вершки 35%: - 
250 мл, цукор - 30 г, горіхи - жменя, ягоди 
(полуниці, смородина, чорниці) - жменя, а 
також для оздоблення.

Приготування: семіфредо – це класич-
ний італійський десерт, варіант домашньо-
го морозива. Для його приготування слід 
спершу відокремити білки від жовтків. Біл-
ки збити до міцної піни. Жовтки збити з 

цукром до утворення світлої маси. Верш-
ки збити до стану густого крему. Поєднати 
в одній мисці всі три маси: збиті з цукром 
жовтки, збиті білки і збиті вершки. Аку-
ратно перемішати. В отриману масу дода-
ти приготовані наповнювачі: горіхи, яго-
ди, порізані полуниці. Акуратно перемі-
шати. Змастити форму невеликою кількіс-
тю вершкового масла і викласти харчовою 
плівкою. Отриману масу перелити у форму 
і поставити в морозилку мінімум на 5 год. 
Потім дістати з морозилки десерт, витягну-
ти з форми і прикрасити ягодами і фрукта-
ми.

Пиріг із черешнями  
і сирною начинкою 

Потрібно: для тіста – 2 скл. борошна, 
150 г жирного сиру, 2 яйця, 3 ст. л. молока, 2 
ст. л. цукру, 10 г ванільного цукру, 2 ч. л. роз-
пушувача, 2 ст. л. олії, сіль за смаком;

для начинки – 400 г черешні, 200 г 
сиру, 3 яйця, 2 ст. л. молока, 1 ст. л. манки, 
3 ст. л. цукру, 1 ч. л. кориці, 1 ст. л. цукрової 
пудри.

Приготування: просіяне борошно змі-
шати з розпушувачем і сіллю. У сир дода-
ти яйця, молоко, цукор, ванільний цукор, 
олію і перемішати. З’єднати борошно з си-
ром та вимісити до отримання пластично-
го м’якого тіста. Помістити тісто між дво-
ма шарами плівки і розкачати у пласт за-
втовшки приблизно 5 мм. Викласти тіс-
то у змащену олією форму для випікання, 
сформувати бортики і відправити у розі-
гріту до 180°C духовку приблизно на 10 
хв. Поки випікається корж, підготувати на-
чинку для пирога. З’єднати сир, яйця, ман-
ку, молоко, цукор і перемішати блендером. 
Черешню помити, просушити і видалити 
кісточки. Якщо черешня занадто сокови-
та або водяниста, її можна трохи присипа-
ти крохмалем. Викласти ягоди у форму з 
готовим коржем, посипти корицею, зверху 
залити начинку і знову відправити у гаря-
чу духовку (180°С) приблизно на 40 хв. Го-
товий пиріг остудити і прикрасити цукро-
вою пудрою.

Ягідний мус 
Потрібно: желе ягідне - 1 пакетик, сме-

тана - 150 г, ягоди - жменя, цукрова пудра 
- 1 ст. л.

Приготування: желе приготувати згід-
но з інструкцією на упаковці, але води взя-
ти в двічі менше. Нагріти желе до закипан-
ня, дати охолонути. В сметану додати желе, 
цукрову пудру та збити міксером до утво-
рення повітряної піни. В склянки поклас-
ти ягоди, залити мусом та поставити в хо-
лодильник застигати.

Полуничне печиво 

Потрібно: для тіста - 200 г борошна, 1 
яйце, 70 г вершкового масла, 120 мл моло-
ка, сіль за смаком;

для прошарку - 300 г полуниці, 400 г 
жирних вершків, 50 г цукру, 1 ч. л. цукрової 
пудри.

Приготування: спочатку слід приготу-
вати тісто. Порубати ножем вершкове мас-
ло, просіяне борошно і сіль. Збити яйце з 
цукром і 100 мл молока, а потім додати 
його до тіста і перемішати. Тісто має вийти 
достатньо м’яким. Викласти тісто на при-
сипану борошном робочу поверхню і роз-
качати корж. Формочкою або ножем вирі-
зати фігурки для печива. Викласти коржи-
ки на змащене маслом деко і зверху змас-
тити залишками молока. Випікати печиво 
при температурі 220°С протягом 10 хв. Го-
тові коржики залишити остигати. Тим ча-
сом підготувати прошарок для випічки з 
полуницею. Полуницю осушити і відокре-
мити хвостики. Великі ягоди краще розрі-
зати на часточки, а дрібні можна залишити 
цілими. Збити вершки з цукровою пудрою. 
Щоб печиво вийшло яскравіше, можна у 
вершки додати полуничний сік. Змастити 
збитими вершками печиво, зверху виклас-
ти скибочки полуниці. Посипати печиво 
цукровою пудрою і прикрасити ягодами.

Ягідний торт  
без випічки

Потрібно: 700 г густої домашньої сме-
тани, 3 гілочки червоної смородини, 80 г 
швидкорозчинного желатину, склянка цу-
крової пудри (або 150 г рідкого меду), 2 ківі 
(або велика жменя агрусу), по 150 г полу-
ниці, малини та чорниці (або ожини), 400 г 
бісквіта або солодкого крекеру.

Приготування: желатин залити склян-
кою кип’яченої холодної води і залишити 
на 20 хв. Тим часом за допомогою міксера 
добре збити сметану з пудрою (або медом). 
Желатин вилити в скаструльку і, помішую-
чи, гріти на маленькому вогні, доки він роз-
чиниться. Крекер (або бісквіт) нарізати на 
шматочки. Ягоди обсушити. Ківі нарізати 
на кубики, а полуницю - на половинки. Же-
латин охолодити і тонкою цівкою поступо-
во ввести в сметану. Додати крекер і аку-
ратно все перемішати. У глибоку миску ви-
класти трохи сметанної маси, а на ній роз-
поділити ягоди. Повторити шари кілька 
разів. Миску обмотати харчовою плівкою і 
відправити для застигання в холодильник. 
Щоб дістати торт з миски, слід потримати 
її хвилинку в гарячій воді і перевернути на 
тарілку. 

Що 
у нас 
на літо? 

Ягідний коктейль
на всі смаки

Літо увірвалося і до нас у кухню, воно радісно господарює 
там, спонукаючи господинь готувати барвисті, пахучі, 
вітамінні страви. Саме зараз природа підносить нам 

свої плоди, з яких можна скласти нехитре та смачне меню. 
Давно пора потішити себе ягідними дарами. Експериментуйте, 
насолоджуйтеся! 
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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
У чоловіка приятелі запитують: 
- Який подарунок на день народження хотіла 

отримати твоя дружина?
- Вона мріяла що-небудь для рук і шиї. 
- Ти подарував їй браслет і намисто?
- Та ви що! Я купив їй мило.
* * *
- Куме, як ви гадаєте: якщо одружаться пред-

ставники найдревніших професій - повія і злодій, - 
ким стануть їхні діти?  

- Професійними політиками.
* * *
Учителька на уроці запитує:
- Діти, ви знаєте, звідки береться електрика?
Володя:
- Я знаю! З джунглів!
- Чому ти так вважаєш?
- Бо сьогодні вранці тато, коли хотів поголитися, 

сказав: «Знову ці мавпи вимкнули електрику».
* * *
Двоє п’яних чоловіків заходять до бару, ведучи 

під руки третього, якого кладуть на лавку.
- Нам, будь ласка, дві порції коньяку, - каже один 

із них - А тому, що на лавці - мінеральної води. Він 
за кермом.

* * *
- Ізя, за що вас посадили? 
- Уявіть, одного разу з’ясувалося, що держава ви-

пускає точно такі ж банкноти, як і я.

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

У компанію з реалізації кави по-
трібні торгові представники.  
Тел. (098) 932-00-28 
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ГОРОСКОП
з 24 по 30 червня
Овен  

Через емоцiї i необдуманi дiї 
ви можете нашкодити собi. Не 
поспiшайте вiдповiдати агресiєю 
на агресiю. Контролюйте свої по-
чуття.
Телець 

Найважливiшi справи краще 

вирiшувати на початку тижня. 
Очікуйте прибутків. Знайомі по-
тішать гарною звісткою.
Близнюки 

Поставтеся вiдповiдально до 
справ i роботи, у другiй половинi 
тижня вам не доведеться сумува-
ти. У вихідні добре відпочиньте, 
попереду нові цікаві проекти.
Рак 

У другій половинi тижня вам 

удасться вирiшити ранiше запла-
новане. Приділіть час сім’ї і влас-
ному здоров’ю.
Лев 

Попереду багато подій, на-
лаштуйтеся на активний лад. 
Пам’ятайте: головне – вірити в 
себе, і тоді все вдасться. 
Діва 

На цьому тижнi буде бага-
то непередбачуваних подiй. Не 
вирiшуйте все самостiйно, це сто-
сується особистих i службових 
справ.
Терези 

У другій половинi тижня 
вiдбудуться подiї, якi порадують 
вас. Починаючи з середи, уникай-
те ризику i конфлiктiв iз колега-
ми.
Скорпіон 

Плануючи вiдпустку або 
якiсь покупки, заздалегiдь по-
рахуйте свої фiнанси. Може 
так статися, що вашi потреби 

не збiгатимуться з можливос-
тями.
Стрілець 

Вам доведеться визначити-
ся i зробити вибiр. У цьому вам 
допоможуть близькi люди. А 
от iз колегами радимо не бути 
вiдвертими.
Козеріг 

Ви встигнете i проблеми 
вирiшити, i отримати макси-
мум позитивних вражень вiд 
результатiв. Будьте уважнi з 

фiнансовими документами.
Водолій 

Ваш легкий та оригiнальний 
пiдхiд до життя подобається ото-
чуючим. До вас звертатимуться 
по допомогу, не вiдштовхуйте лю-
дей вiд себе.
Риби 

Спробуйте вiдмовитися вiд 
шкiдливих звичок, тоді зможе-
те досягнути більшого. Своїми 
емоцiями подiлiться з друзями та 
родичами.

Вітаємо!
Гарну, добру, щиру людину 

Володимира Васильовича 
ЯСІНСЬКОГО 

із с. Малі Куськівці Лановецького району
з Днем народження!

Хоч роки не втримать на припоні,
Хай повік вас обминає сум,
Хай ще довго воронії коні
Калиновим мостом вас несуть!
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози,
Веселих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!
Хай сонце дарує вам ласку й тепло,
Щоб гарно на серці вам завжди було,
Хай горе минає ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!

З повагою – син Віталій, 
невістка Світлана та свати. 

Їй лише два роки, але фарби 
у руках дівчинки оживають 
і дивовижно поєднуються 

на полотні. Тернополянка 
Алісія Захарко – офіційно 
наймолодша художниця в 
Україні. Днями вона відкрила 
свою першу персональну 
виставку «Емоції» у рідному 
місті. Близько п’ятдесяти 
робіт дівчинки, виконаних 
у стилі абстрактний 
експресіонізм, представили 
у краєзнавчому музеї 
Тернополя.

Дівчинка ще до кінця не усвідом-
лює, чому до неї така особлива увага 
стількох незнайомих людей – журналіс-
тів і поціновувачів мистецтва. Вона ве-
село бігає по виставковому залі і щиро 
розповідає про картини, чи то результа-
ти своїх веселих ігор із фарбами.  Пока-
зує, котрі подобаються найбільше, які ко-
льори любить, як вона їх малює і ще за-
прошує гратися у піжмурки. 

Маленька Алісія найбільше любить 
солодощі і фарби. Мама жартома нази-
ває її солодкою дівчинкою. Розповідає, 
дали  дитині фарби й полотно, коли 
вона ще ходити не вміла - у дев’ять мі-
сяців. 

- Нам було цікаво, як вона відреа-
гує на фарби, - розповідає Олена Захар-
ко. – Ми помітили, що Алісія зацікавле-
но спостерігає,  як малює тато, тож ви-
рішили дати їй спробувати самій. Взя-
ли старі фарби, якими я давно не малю-
вала. Спершу вона так несміливо малю-
вала пальчиком. Далі запхала руку у ба-

ночку з фарбами, а згодом сама залізла на полотно 
і почала гратися фарбами. Сам процес малювання 
викликає у нас навіть набагато більше емоцій, аніж 
сам результат. Це неймовірне видовище. Ми даємо 
їй всі матеріали та інструменти, а вона сама обирає, 
чим малювати та який колір використовувати. 

Батьки Алісії люблять малювати. Дідусь і бабуся 
займаються дизайном. Тож, очевидно, потяг до мис-
тецтва передався їй у спадок. Картини дівчинки на-
гадують школу американського художника Джексона 
Поллока. Навіть досвідчені митці дивуються, як ма-
ленька дитина може так вдало поєднувати кольори, 

фактури  і створювати просто неймовірні карти-
ни. 

Батьки кажуть, не шкодують сімейного бю-
джету на фарбу й полотна для донечки, бо зро-
зуміли, що це приносить щастя Алісії і їм самим. 
Хоча зізнаються, в майбутньому дитина сама 
обиратиме, чим їй займатися.

- Ми не будемо її обмежувати чи якось осо-
бливо спонукати бути художницею чи обирати 
якусь іншу професію, - каже Олена. – Головне, 
щоб донечка виросла хорошою людиною. Для 
нас важливі духовні цінності і хороші риси, які 
ми стараємося їй привити. 

Триватиме виставка до 26 червня. А вже незаба-
ром Алісія Захарко отримає диплом «Наймолодша 
художниця» і «Наймолодший автор персональної 
виставки» від Книги Рекордів України. На жаль, че-
рез раптову недугу реєстратора рекордів вручен-
ня відзнаки перенесли. Та родина юної художни-
ці не засмучується. Батьки радіють, що багато лю-
дей завітало на виставку, щоб побачити картини їх 
донечки, а також сподіваються, що їх досвід розви-
тку дитячих талантів стане комусь у пригоді, а кар-
тини Алісії подарують тернополянам хороший на-
стрій і багато позитивних емоцій. 

Юля ТОМЧИШИН.

Яскраві емоції 
наймолодшої 
художниці 
України

Більше півсотні картин  
дворічної Алісії Захарко  

можна побачити  
у краєзнавчому музеї

Онук Азарова вчиться 
у найдорожчій школі Відня 

Онук Миколи Азарова Дарій навча-
ється у найдорожчій віденській школі. 
При цьому значиться він там як грома-
дянин Росії. 

Про це написав у блозі на «Україн-
ській правді» народний депутат Сер-
гій Лещенко. «Навпроти онука Миколи 
Азарова написано - «Дарій Азаров, Ро-
сія». Такі фотографії зазвичай  роблять 
у другій половині навчального року. Це 
- чергове підтвердження того, що сім’я 
Азарова перебралася назад у Відень, де 
вони володіють мінімум трьома будин-
ками, а також шале в альпійському селі 
Марія-Целль (це окрім вілли в містечку 
Ольбія на Сардинії)», - пише нардеп. 

За його словами, вартість навчання 
в American International School може до-
сягати 20 тисяч євро на рік. 

Лещенко нагадав, що Генпрокурату-
ра порушила кримінальну справу про-
ти Азарова-молодшого за «незаконне 
збагачення». «Але ця стаття не підхо-
дить для збереження фігуранта у спис-
ку санкцій ЄС, звідки Олексія Азарова 
виключили у березні 2015 року», - від-
значив депутат. Він додав, що дружину 
Олексія Азарова навесні 2015 року вже 
бачили в магістраті Відня - «найімовір-
ніше, оформляла документи постійно-
го перебування в Австрії».

Світське життя


