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

Народний синоптик
1 липня - Ярилин день. Це - день пекучого сонця. 4 липня - Терентія. Якщо цей день спе-

котний -  грудень буде морозним. 6 липня - Володимирської ікони Божої Матері та священно-
мучениці Агрипини. Найголовнішою подією цього дня є збір лікарських трав і  коріння. 7 лип-
ня - Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана - одне з найулюблені-
ших серед людей свят. Якщо на Івана сильна роса - на урожай огірків. 

Детальніше - 8  стор.
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1 липня - хмарно з прояс-
ненням, місцями дощ, темпера-
тура повітря вночі 15-16, вдень 
22-23 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.12, захід - 21.30.

2 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-16, вдень 
21-22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.13, захід - 21.29.

3 липня - хмарно з прояс-
ненням, місцями можливий 
дощ, температура повітря вно-

чі 15-16, вдень 23-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.14, захід 
- 21.29.

4 липня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 15-
16, вдень 24-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.15, захід - 21.29.

5 липня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 17-
18, вдень 27-29 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.15, захід - 21.28. 

6 липня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 17-
18, вдень 30-31 градус тепла. 
Схід сонця - 5.16, захід - 21.28.

7 липня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 20-
21, вдень 26-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.17, захід - 21.27.

Погода 
в Тернополі 
й області

На Тернопільщині селяни погрожують 
перекрити трасу державного значення

Паї  на  пам’ятці 
археології

Свині –  не  винні?
У селi Настасів 
з криниць 
зникає  вода 
6  стор.

Магнітні бурі 
у липні

За прогнозами експер-
тів, які досліджують Сонце 
та його вплив на геомагніт-
ний полюс Землі, липень 2015 
року буде достатньо актив-
ним. Дні, коли передбачають-
ся магнітні бурі в другому 
літньому місяці:

3 липня - з 02 до 03 годин
12 липня - з 11 до 13 годин
13 липня - з 05 до 06 годин
17 липня - з 16 до 17 годин
22 липня - з 19 до 20 годин
26 липня - з 10 до 11 годин
28 липня - з 04 до 05 годин
29 липня - з 03 до 05 годин

«Візерунок»  щасливої  долі «Візерунок»  щасливої  долі 
Позаминулої 
неділі моє рідне 
село Великі 
Вікнини 
на Збаражчині
розцвіло 
вишиванками,
зігрілося щирістю 
людських сердець 
та усмішками, 
закружляло 
у вихорі танцю. 
Зразковий 
аматорський 
танцювальний 
колектив 
«Візерунок» 
святкував свій 15-літній ювілей!
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«Громадам 
дали вибір – без  вибору»

Точка зоруНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

- Згідно перспективного плану, 
розробленого робочою групою при 
ОДА, у Тернопільській області пе-
редбачається уже 38 територі-
альних громад. Проте ініціативи з 
об’єднання добровільними можна на-
звати лише умовно, а проекти пер-
спективних планів погоджуються, 
як показує практика, з подання вла-
ди, часто навіть без відома громад.  

- Депутати обласної ради 
якраз активно вивчають питання 
адміністративно-територіальної ре-
форми: проводимо консультації, обго-
ворення на місцях. Можу стверджува-
ти, що люди не мають повної інфор-
мації з цього приводу, оскільки про-
цес відбувається зверху донизу, хоча 
має бути навпаки. У кожному населе-
ному пункті слід провести громадські 
слухання, на яких представники вла-
ди мають донести людям, що плануєть-
ся зробити, яким чином і  що стане кра-
ще, а що, можливо, викличе на почат-
ках певні труднощі. Є багато незрозумі-
лостей.  Наприклад, вже зараз заклада-
ються межі майбутніх адміністратив-
них одиниць. А ніхто ж не спитав лю-
дей, чи хочуть вони в ту адміністратив-
ну одиницю, чи ні? Чи хотіли б створи-
ти на базі 2-3 сіл свій адміністративний 
центр, й укрупнившись, саме так госпо-
дарювати на рідній землі.  

- Чиновники від влади став-
лять у приклад Польщу, де пройшла 
територіально-адміністративна 
реформа.

- При цьому, правда, чомусь забува-
ють озвучити деякі відмінності. Напри-
клад, на Лановецький район плануєть-
ся одна громада, а це - 30 тисяч чоло-
вік, більше 20 сільських рад. У Польщі 
громади налічують 5-7 тисяч населен-
ня. Є і менші, і більші - якщо входить ве-
лике місто. Оскільки в Україні 55 відсо-
тків сільського населення, то громади 
в основному будуть формуватися за ра-
хунок територій сіл. І ще: у Польщі про-
цес реформування проходив близько 
5-7 років. Тобто, таку масштабну і важ-
ливу реформу, яка зачіпає всі верстви 
населення, не можна провести за пів-
року, як нав’язує українська влада. Усі 
розуміють, що зміни потрібні. Але, де-
кларуючи на словах добровільність 
об’єднання, влада дала громадам, про-
стим людям - вибір без вибору. Сказа-
ли: ви маєте входити в ту чи іншу те-
риторіальну громаду і все. Якраз під 
час зустрічей ми інформуємо, що пра-
во громади об’єднатися є не тільки з 
певними центрами, які пропагують об-
ласна та райдержадміністрації. Жителі 
самі мають обирати, що для них є прі-
оритетом. Я особисто відвідав 5 райо-
нів, і в принципі проблематика скрізь 
одна і та ж –  людей не питають їхньої 
згоди, а, фактично, насильно включа-
ють в межі визначених адміністратив-
них одиниць. 

- Обіцяють, що коли відбудеть-
ся об’єднання – на села впаде майже 
рай: і дороги добротні з’являться, і 
медичне обслуговування та освіта 
стануть європейськими. Мовляв, за 
рахунок скорочення сільрад відбу-
деться економія коштів. Хоча досі 
ніхто чітко не сказав, скільки гро-
шей потрібно на створення нових 
центрів та їхніх апаратів.

- А що досі заважало державі під-
тримати село? Адже логічно, перш ніж 
об’єднувати населені пункти, потріб-
но було подбати хоч про якусь інфра-
структуру. Щоб машини швидкої, по-
жежної могли доїхати до місця події за 
20 хвилин, як прописано, але цього і за-
раз немає. Я завжди запитую чиновни-
ків, які доповідають від влади з дано-
го питання: що стане краще для про-
стих мешканців сіл, віддалених від но-
востворених центрів за 10-15 км? Чи 
якість послуг поліпшиться, чи стануть 
ці послуги ближчими? Зараз при потре-
бі людина звертається в сільську раду, 
їй надають і посвідчують необхідні до-
відки згідно діючого законодавства, 
тобто вона отримує послуги на міс-
ці. Після пропонованої владою рефор-
ми староста не буде мати таких повно-
важень, він буде лише брати докумен-
ти і везти до центру. Тож наближення 
послуг до людей не буде абсолютно. До 
речі, зараз сільські ради видають від 10 
до 20 довідок в день. Якщо в об’єднану 
громаду увійде 40 сільських рад, який 
штат потрібно зробити у відділі звер-
нень чи прийому громадян, щоб опра-
цювати таку кількість? А довідку по-
трібно не лише виписати – докумен-
ти слід опрацювати і дати кваліфікова-
ну відповідь. Тим паче, жодної електро-
нної бази нема. 

Взагалі, проходить такий собі шан-
таж. У сільських рад спочатку забра-
ли ПДФО (податок на доходи фізич-
них осіб). А тепер чиновники обіцяють: 
якщо об’єднаєтеся, ми вам цей податок 
повернемо. Є багато запитань і з приво-
ду методики формування спроможної 
територіальної громади, де вказано, що 
у центральному населеному пункті має 
бути не менше 250 учнів і 100 дошкіль-
нят. При цьому, думаю, всі усвідомлю-
ють, що село постійно «реформували». 
Розпаювання землі і розвал так зва-
них колективних господарств – усе це 
була цілеспрямована політика, і нато-
мість нічого дієвого не запропонували. 
Це призвело до того, що в Україні, в об-
ласті села просто вимирають. Тоталь-
на ліквідація сільських рад - це ще один 
крок до знищення села. Бо за цим, як би 
хто не хотів це приховати, закриття ма-
локомплектних шкіл, дитячих садоч-
ків, ФАПів, будинків  культури... Пропо-
нована у такому вигляді територіаль-
на реформа - це суттєва загроза саме 
для малих і середніх сіл, бо в майбут-
ній об’єднаній громаді навіть депутати 

будуть представлені пропорційно від 
кількості виборців. Якщо об’єднаються 
декілька малих сіл навколо міста або 
великого села, то, зрозуміло, що вони 
не зможуть повністю відстоювати свої 
інтереси, бо будуть у меншості. Ось 
тому і є чимало побоювань. Подібні рі-
шення мають прийматися  на осно-
ві чітко розрахованих показників еко-
номічного, соціального, бюджетного 
характеру. Хоча ми готові підтримати 
кожну громаду, яка виявить добровіль-
не бажання до об’єднання. Але виступа-
ємо категорично проти, щоб це відбу-
валося адміністративним тиском. 

- У 2016 очікується зняття мора-
торію на продаж землі.  

- У цьому теж криється небезпека. 
Депутати обласної ради на останній сесії 
прийняли звернення до Верховної Ради 
щодо продовження мораторію, оскільки 
земля є національним багатством. Якщо 
людина навіть захоче продати землю, то 
тільки у власність держави, щоб держа-
ва викуповувала, а не перепродувала з 
рук у руки. Бо через певних посередни-
ків закордонні чи місцеві олігархи мо-
жуть скупити усе за безцінь. 

До речі, зараз сільські ради розпо-
ряджаються землею в межах населе-
них пунктів. Коли буде створена одна 
укрупнена громада на базі цілого райо-
ну чи довкіл центру, землями буде роз-
поряджатися керівник чи виконком 
цієї громади в межах і за межами насе-
лених пунктів? Щодо цього чіткої зако-
нодавчої бази поки що нема. Є тільки 
закон про добровільне об’єднання гро-
мад і закон, який регламентує певні від-
носини про співпрацю громад. Тобто, є 
методологія, затверджена Кабміном, на 
основі якої розробляється перспектив-
ний план про об’єднання громад. Отож, 
хто і яким чином буде розпоряджатися 
землею? Це будуть представлені грома-
дою, призначені зверху особи? Чи зва-
жатимуть вони на думку громади чи 
розпоряджатимуться самостійно? Ось 
такі питання є досить болючі. В облас-
ті і зараз маємо факти подібних  розпо-
ряджень, коли землі виділяють людям, 
які тут ніколи не проживали, не мають 
ніякого стосунку до  місцевих громад. А 
коли буде скасовано мораторій, чи буде 
керівник об’єднаної громади ефективно 
одноосібно відстоювати ці питання? 

- Довкіл Байковець, маленько-
го приміського села, об’єднуються 
інші населені пункти. Село нині бага-
те, оскільки у ньому «прописане» по-
тужне підприємство «Борднетце –
Україна».  Хоча там немає навіть се-
редньої школи і логічніше було б де-
яким населеним пунктам   приста-
ти до Тернополя. Тим паче, що їхні 
жителі користуються медичними, 
освітніми послугами якраз обласно-
го центру. 

- Розумієте, мають бути виписа-
ні чіткі правила надходження та про-

порційного розподілу коштів, а не «…я 
тобі обіцяю». Як і критерії спроможних 
територіальних громад. Підприємство 
сьогодні є, завтра може перереєструва-
тися, умовно кажучи, в тому ж Терно-
полі чи деінде. Ще хочу зачепити таке 
питання як виконкоми об’єднаних гро-
мад. Наскільки при кількості 30 чоло-
вік вони будуть ефективними? Викон-
ком – це орган дієвий, повинен зби-
ратися раз на тиждень або навіть два 
рази. Чи готовий такий великий викон-
ком прийняти важливі рішення, осо-
бливо про розподілі, як я казав, коштів, 
коли кожен захоче  потягнути ковдру 
на себе? На мою думку, такі масштабні  
громади, які будуть включати 20-30 ти-
сяч чоловік, не будуть ніколи ефектив-
ними. Ефективними будуть громади, 
які включатимуть 3-5 тисяч чоловік.  

 -  Взагалі, виходить якось дивно: 
влада пропонує спочатку затверди-
ти центри громад, а після цього вже 
будуть надсилати у населені пунк-
ти запрошення і проводити обгово-
рення. А якщо мешканці не хочуть ні 
до тієї громади, ні до іншої? Чи мо-
жуть вони утворити свій центр? 
Адже цей план представляють як 
перспективний. 

- Адміністрація розробила цей план, 
депутати обласної ради його затвер-
джують і подають у Кабмін.  Якщо пізні-
ше ми внесемо якісь зміни, чи буде воля 
депутатів обласної ради підтримати 
інше рішення, і чи буде воля Кабміну? 
Тобто, якщо зараз не підійти до цьо-
го питання відповідально, то пізніше у 
громади, як я казав, залишиться вибір 
без вибору. Згадайте, як під час Рево-
люції гідності нинішні керівники дер-
жави обіцяли з трибуни Майдану, що 
будуть ліквідовані адміністрації, владу 
передадуть виконкомам. Але теперіш-
ня реформа – це не є розробка уряду 
Яценюка, це є розробка ще президента 
Кучми і тодішнього віце-прем’єра Рома-
на Безсмертного. На окремих роздатко-
вих матеріалах навіть дати не поміня-
ли. Можливо, маленькі села і доцільно 
об’єднати, але треба  провести відпо-
відні роз’яснення, і люди на це б пішли.

- Влада оперує цифрою 100 міль-
йонів гривень. Мовляв, стільки буде 
виділено на адмінреформу.

- По-перше, незрозуміло, як ці ко-
шти будуть розподілені. Але точно, ле-
вова частка піде на оформлення до-
кументів, тому що зі зміною адміні-
стративного устрою треба буде міня-
ти і всю документацію – статути уста-
нов тощо. Головне, не потрібно мані-
пулювати людьми. Залякувати – якщо 
не об’єднаєтеся, залишимо без держав-
них субвенцій. Але ж мова йде не про-
сто про перемальовування документів, 
а про повну відповідальність за надан-
ня всього переліку адміністративних 
послуг. І про долю мільйонів людей.

Зіна КУШНІРУК.

Іван ДРУЗЬ:

«Наш ДЕНЬ» продовжує обговорення адміністративно-територіальної реформи. 
Сьогодні на запитання, які хвилюють жителів області, відповідає 
депутат обласної ради від ВО «Свобода» Іван ДРУЗЬ. 
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«Студентська республі-
ка-2015» – це особлива краї-
на. Тут панують власні зако-
ни, правила, спосіб відпочин-
ку. Студенти мають окремого 
мера, депутатів магістрату та 
конституцію. Програма фести-
валю полягає у створенні сту-
дентського містечка, а найго-
ловніше – молодь обирає сту-
дентського мера та депута-

тів студентського магістрату» 
– розповідає голова міського 
молодіжного крила ТТО Партії 
«Солідарність – Блок Петра По-
рошенка» Павло Бич.

Щодня, протягом 26-28 
червня, відбувались спортивні 
та інтелектуальні ігри, естафе-
ти флеш-моби і квести.

Учасники вивчали базові 
навики користування зброєю, 

брали участь в різноманітних 
дискусіях. Спільно розробляли 
план з моделювання розвитку 
міст.

Партійці готові й надалі під-
тримувати будь-які студент-
ські проекти, котрі навчають 
молодь самостійно приймати 
важливі рішення, дають нові 
знання, можливості і перспек-
тиви.

День Конституції України  та День молоді, 28 червня, відбувся  в Тернополі 
патріотично і з користю. Одним з найяскравіших заходів у місті став 

фестиваль «Студреспубліка-2015». Цьогорічний партнер  дійства – 
Тернопільська організація Партії «Солідарність – Блок Петра Порошенка».

У селі Сухостав 
Гусятинського 
району люди вже 

майже десять років 
не можуть отримати у 
власність земельні паї. 
Документи не видають, 
оскільки чиновники 
включили в розпаювання 
пам’ятку археології. 

Аби з’ясувати причини цієї 
абсурдної ситуації, вирушаємо 
на Гусятинщину. Мешканка Су-
хоставу Ганна Жаркова пока-
зує поля, які мали б належати 
її матері та ще одинадцяти од-
носельцям. Зараз тут росте со-
няшник, а у давнину жили наші 
предки. Майже півстоліття тому 
археологи віднайшли на цій те-
риторії поселення черняхів-
ської культури. 

Земельні проблеми сухос-
тавців тягнуться не один рік. 
Об’єднавшись, люди зібрали де-
сятки різних документів і до-
відок, але всі їх зусилля були 
марними. Такі ситуації в облас-
ті - непоодиноке явище, та досі 
не має конкретного механізму їх 
вирішення, тож, зазвичай, люди 
лишаються наодинці зі своїми 
проблемами і змушені самі про 
себе дбати і відстоювати свої 
права. 

Більшість жителів Сухоста-
ву земельні акти на право влас-
ності отримали ще десять ро-
ків тому. Ганна через пай своєї 
мами до сьогодні оббиває поро-
ги держустанов, адже немає ні 

акту власності на землю, ні не 
може її приватизувати. 

- Із державної служби з пи-
тань геодезії прийшов нам лист 
про те, що на нашу землю було 
накладено вето, - розповідає 
Ганна Жаркова. - Чому ж тіль-
ки зараз згадали про те, що там 
пам’ятка археології? Чому цю 
землю виділили на паї – неві-
домо. Видно, це комусь було ви-
гідно. Наші паї обробляє аграр-
не підприємство. Зерно за це ми 
отримуємо. Але коли я хотіла 
взяти довідку для вироблення 
субсидії, то мені дали документ, 
що пай у цьому господарстві є, 
але офіційно ніякої плати за ко-
ристування ним я не отримую. 

На даний час селяни шука-
ють відповідь на два традицій-
ні запитання: хто винен і що ро-

бити? Без будь-яких документів 
люди бояться, що втратять свої 
важко зароблені гектари.

- Я не маю нічого, ніякого па-
перу, - каже  сухоставець Степан 
Козєвич. - Мені землю дають 
просто так. А як я її маю взяти… 
От зараз їду до того господаря, 
він мені скаже: ти не маєш па-
перів, ми тобі зерна не даємо. І 
зі сільради не дали нам жодного 
сертифіката, нічого…

Досі не відомо, як могли роз-
паювати землю, на якій було 
віднайдене поселення черняхів-
ської культури кінця 2 – почат-
ку 5 ст. до н.е. Адже те, що поле 
не підлягає приватизації і охо-
роняється законом, було відомо 
ще в радянські часи. А от у 2006 
році, коли почалося розпаюван-
ня, про це дивним чином забули. 

- Як ми обробляли буряки на 
цих полях, дуже часто викопува-
ли різне каміння, всякі черепки, 
- пригадує Ганна Сива. - Навіщо 
було людям давати цю землю?

Слова пенсіонерки підтвер-
джують і археологи, посилаю-
чись на архівні дані. 

- Це поселення черняхівської 
культури взяли під охорону ще в 
1971-му році, - зазначає канди-
дат історичних наук, директор 
ДП «Подільська археологія» Бог-
дан Строцень. -  І говорити про 
те, що хтось цього не знав і  для 
когось це новина - повний аб-
сурд. Зробили все абияк, безвід-
повідально. Не знаю, як оціню-
вати такі дії чиновників. 

Посадовців, які виділяли 
землю на забороненій території, 
на посадах вже давно немає, ка-

жуть люди. А керівник земель-
ного райуправління пан Сторо-
жук взагалі емігрував у США. Як 
вирішити проблему, думає тепе-
рішня районна влада. Як один із 
варіантів хочуть запропонувати 
людям землю в сусідньому селі 
Тудорів. Та міняти родючий чор-
нозем на горбисте пасовище се-
ляни не захотіли. 

З боку Держземагенства, 
Держгеокадастру і місцевої вла-
ди є повне сприяння. Затримка 
– за археологією, - каже заступ-
ник голови Гусятинської район-
ної ради Любомир Лівель.

Обурені люди стомилися че-
кати вирішення своїх проблем. 
Старенькі помирають, так і не 
отримавши документів на зем-
лю, заради якої так важко пра-
цювали. Діти ж не можуть успад-
кувати паї. Сухоставці погрожу-
ють акціями протесту.

- Ми готові до кардиналь-
них дій. Будемо перекривати до-
рогу, якщо питання не зрушить 
з мертвої точки, - каже Ганна 
Жаркова. – Іншого виходу не-
має. 

P.S. Коли ми готували мате-
ріал, стало відомо, що чиновни-
ки і археологи таки зустрілися 
з людьми та пообіцяли у най-
ближчі два місяці провести роз-
копки. Після закінчення дослі-
джень землю можна буде пере-
дати у приватну власність. То ж 
селяни обіцяють не перекрива-
ти дорогу до кінця літа. 

Юля ТОМЧИШИН.

Під час урочистого відкриття 
директор навчального закладу Во-
лодимир Цьох звернувся зі слова-
ми вдячності до всіх, хто допомагав 
у будівництві спортивної споруди 
– спонсорів, меценатів, керівника 
фізичного виховання центру, май-
стрів виробничого навчання. 

Учні прийняли подарунок від 
директора департаменту освіти і 
науки обласної держадміністрації 
Любомира Крупи – футбольні м’ячі. 

Після завершення церемонії 
відкриття та освячення майданчик 
одразу ж випробували юні спортс-
мени. Тут відбувся футбольний 
поєдинок між збірними команда-
ми господарів поля та професійно-
технічними навчальними заклада-
ми міста.

Освятили спортмайданчик

На Тернопільщині селяни погрожують 
перекрити трасу державного значення

Паї на пам’ятці археології

Тернопільські студенти в День молоді навчались

Новозбудований літній спортивний майданчик 
освятили у Тернопільському центрі 
професійно-технічної освіти. Тепер учні будуть 

зміцнювати здоров’я, займаючись на майданчику, 
обладнаному за сучасними стандартами. 



№25 (106)/1 липня - 7 липня 2015 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Акцентиnday.te.ua

– Пане Ігорю, як Вам вдалося два 
десятки років тому спрогнозувати, 
що галузь телекомунікації буде одні-
єю з найбільш затребуваних?

– Ідея створення компанії виникла 
ще під час навчання в університеті. По-
вернувшись у рідне місто, мені вдало-
ся згуртувати друзів однодумців – спо-
внені рішучості, ми взялися опанову-
вати невідоме. Звідси і назва компанії 
«Колумбус» - ми були першопрохідця-
ми. Хоча послуга кабельного телебачен-
ня на ті часи вважалася «елітною», і від-
повідно її вартість мала бути досить ви-
сокою, ми врахували ментальність, по-
бажання та фінансові можливості тер-
нополян і запропонували якісний про-
дукт за адекватну ціну.  Створення ком-
панії потребувало рішучості та відпові-
дальності, безумовно, вистачало й скеп-
тиків, багато хто не вірив в успіх нашого 
задуму. Всі негаразди та підводні камені 
мені з колегами довелось проходити на 
власному досвіді. Але, як бачимо тепер, 
цей шлях привів нас до успіху.

– Нині «Колумбус» займає провід-
не місце на ринку телекомунікації та 
Інтернет-провайдингу. Уточніть, 
які саме послуги надаєте?

– Сьогодні ми пропонуємо тернопо-
лянам більше 120 каналів в аналогово-
му цифровому та HD-форматі. Третій рік 
поспіль «Колумбус» надає й послугу ви-
сокошвидкісного доступу до Інтернет – 
наша мережа покриває все місто.

В сучасному світі складно уяви-
ти своє життя без Інтернету, ми швид-
ко відреагували на зростаючу потребу 
споживачів у цій послузі. Для тернопо-
лян актуальною є підтримка зв’язку з 
рідними, які закордоном – отже, ми до-
помагаємо їм в цьому. Освіта, пошук ро-
боти та віддалена зайнятість, творчість, 
просування власних ініціатив та бізнес-

проектів, покупки, розваги та багато ін-
шого – все це стає можливим разом із Ін-
тернетом від «Колумбус». 

Також, з цього року тестуємо іннова-
ційну послугу IPTV-телебачення (теле-
бачення через Інтернет – ред.) та впро-
ваджуємо відео-спостереження, дбаючи 
про створення безпечного середовища 
у нашому місті.

– А чи правда, що ремонтна брига-
да «Колумбус» приїздить на виклик 
скоріше, ніж швидка? 

– Ми робимо все можливе, щоб це 
справді було так. Якість та оператив-
ність для мене - пріоритети в роботі на-
шої компанії, що відображується у сис-
темі обслуговування та послугах, які на-
дає «Колумбус». Для зручності користу-
вачів у нас діє більше десятка мобіль-
них бригад, три центри обслуговуван-
ня абонентів, також працює цілодобо-
вий call-центр з технічної підтримки, де 
наші клієнти завжди можуть отримати 
консультацію та вирішити питання, які 
їх турбують.

Хочу подякувати тернополянам за 
те, що повірили у нас! Саме завдяки по-
бажанням, пропозиціям та критичним 
зауваженням, що надходили від них,  ми 
розвивались, модернізувались та руха-
лись вперед. Вже сьогодні ми здійсню-
ємо пошук нових цікавих телеканалів, 
технічно удосконалюємо наші Інтернет 
мережі у напрямку 1 Гбіт до абонента, 
тестуємо послугу телебачення у форма-
ті IPTV. 

– Діяльність «Колумбус» почина-
лася з кількох чоловік, а наскільки ве-
ликим є штат компанії зараз?

– Розширюючи територію обслуго-
вування, ми створили робочі місця май-
же для сотні тернополян. Середній вік 
колективу 30-35 років. Проєвропейська 
орієнтація в принципах побудови відно-

син із персоналом дозволяє нам залуча-
ти до компанії найбільш кваліфіковані 
кадри. Усі наші працівники – це хороші 
спеціалісти, досвідчені фахівці своїх га-
лузей, з величезним досвідом й унікаль-
ними знаннями та вміннями. Є ті, хто 
разом із «Колумбус» вже двадцять ро-
ків, а є й молодь, котра тільки починає 
свій трудовий шлях. Для наших праців-
ників, ми пропонуємо стабільні умови 
праці, соціальну захищеність та можли-
вість кар’єрного зростання. 

При цьому «Колумбус» дбає про під-
вищення кваліфікаційного рівня усіх, 
хто в нас працює: систематично прово-
димо навчання, обмінюємось досвідом 
із колегами з України та з-закордону, 
відвідуємо форуми, виставки тощо. 

Чималу увагу приділяємо формуван-
ню командної роботи та дружньої ат-
мосфери в колективі - часто подорожу-
ємо, організовуємо спортивні змагання 
та корпоративні вечори. Тому я із впев-
неністю можу сказати, що «Колумбус» - 
це компанія з високим рівнем корпора-
тивної культури, і така кадрова політи-
ка дозволяє нам постійно впроваджува-
ти інноваційні технічні рішення.

– Безкоштовний wi-fi від «Колум-
бус» є в багатьох зонах відпочинку 
Тернополя, а які ще соціальні проекти 
впроваджуєте в місті?

– Справді, зони вільного доступу до 
Інтернет є у парку Національного Відро-
дження, «Топільче» та парку ім. Т.Г. Шев-
ченка. Однак «Колумбус» намагається 
пропонувати не лише новітні телекому-
нікаційні послуги, але й бути соціально-
відповідальною компанією.

Так, дбаючи про створення безпеч-
ного середовища у місті ми встановили 
близько 100 веб-камер. Завдяки нашій 
компанії було проведено Інтернет та 
відео-спостереження у всіх загальноос-

вітніх школах міста, а також  надано до-
ступ до Інтернету усім дошкільних на-
вчальним закладам Тернополя. 

Регулярно підтримуємо спортив-
ні ініціативи та заходи, спрямовані на 
укріплення сімейних цінностей. На-
приклад, тільки у червні за сприян-
ня «Колумбус» відбулося дві таких по-
дії: «Олімпійський день» до Дня Кон-
ституції та Дня молоді, а також сімейне 
спортивно-розважальне свято до Дня 
захисту дітей. 

Окрім того, ми активно співпрацю-
ємо з Тернопільським обласним мо-
лодіжним центром праці – беремо 
участь у проведенні Ярмарку вакан-
сій та підтримуємо конкурс молодіжних  
стартапів. Також маємо угоду про співпра-
цю із ТНТУ ім. І. Пулюя - спільно створю-
ємо кадровий резерв для нашої компанії, 
а кращі студенти мають можливість отри-
мати гарантоване робоче місце.  

– Як успішний підприємець та фа-
ховий керівник, якими секретами мо-
жете поділитись?

– Сьогодні умови для розвитку влас-
ної справи значно складніші. Хоча вла-
да і намагається вносити зміни та на-
ближати законодавство до сучасних єв-
ропейських норм, але існує певний «чи-
новницький» супротив. Ряд посадов-
ців лише декларують своє сприяння ма-
лому та середньому бізнесу – насправ-
ді, усі ми знаємо про той рівень зловжи-
вань та тиску, який буває. Тому бажаю 
усім підприємцям впевненості та напо-
легливості. Я особисто завжди ставив 
орієнтир мети для себе «на дві голови 
вище». Треба обов’язково вірити в те, 
що робиш. А також однозначно дотри-
муватися своїх обіцянок – цей принцип 
діє як в бізнесі, так і в житті. Бути надій-
ним партнером та сформувати довкола 
себе професійну команду.

Ігор ВОНС: 

бути надійним партнером та 
сформувати професійну команду»

«Секрет успіху - 

Компанія «Колумбус» - найбільший із провайдерів кабельного теле-
бачення в Західній Україні - цього року відзначила 19-ту річницю. Про 
історію становлення, нові послуги та перспективні плани ми розмов-
ляли з Ігорем Вонсом, керівником і засновником «Колумбус».

Благодійники - люди з великими серцями роблять 
гарні справи, поспішають туди, де потрібна допомо-
га. Безкорисливо, за покликом душі, вони творять до-
бро. 

Зараз нікому нелегко. Усі це розуміють. Тому ад-
міністрація Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату надзвичайно вдячна за розуміння 
й допомогу благодійному фонду «Світ дітей».   

Будинок-інтернат отримує допомогу від різних 
благодійників. А в цьому році познайомились із го-

ловою правління благодійного фонду «Світ дітей» 
Любою Андріївною Цицик. Фонд, який вона очолює, 
надав надзвичайно потрібну допомогу підопічним 
будинку-інтернату - продукти харчування та речі, не-
обхідні у повсякденному побуті. Загалом, допомогли 
180 хворим людям. 

Вважаємо, що про людей з добрим серцем повинні 
знати й цінувати їх. Тому хочу висловити вдячність 
через часопис «Наш ДЕНЬ» благодійникам, які піклу-
ються про такі будинки як наш, закриваючи прогали-

ни бездушності керівництва держави, допомагаючи 
найнеобхіднішим. Бажаємо вам, Любове Андріївно, і 
вашому колективу здоров’я, мирного неба й успіхів 
у нелегкій, але благородній та потрібній роботі. Хай 
Господь Бог допомагає вам.

Поки на землі живе добро, доти живе надія… 
Василь МИСЬКО, директор Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату, 
 Заслужений працівник соціальної  

сфери України.

Поки на землі живе добро…
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«Шановні тернополяни та владо міста! 
– говорить у своєму зверненні Віталій Цим-
балюк. – Звернутися до вас мене змусила 
проблема, про яку в Тернополі ніхто сьогод-
ні не говорить. 

Днями я зустрів свого друга, який по-
вернувся із зони АТО. Він розповів мені про 
те, як воював на передовій, а наприкінці 
розмови запитав: 

- Віталію, а чому наша місцева влада не 
допомагає учасникам АТО? 

Я був щиро здивований, адже минулого 
року Тернопільська міська рада приймала 
рішення про пільги для вояків, а також по-
стійно розповідає про свою допомогу їхнім 
сім’ям. Однак після запитання свого друга я 
вирішив уважно вивчити цю проблему. І ось 
що з’ясувалося. 

…Коли минулого року розпочалася ві-
йна на сході України, перед владою поста-
ло питання – який соціальний захист забез-
печити воїнам та їхнім родинам? Тоді Вер-
ховна Рада прийняла зміни до Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і включила учасників 
АТО до переліку пільговиків. З одним заува-
женням: порядок надання статусу учасника 
бойових дій для отримання пільг за цим за-
коном мав розробити Кабмін. Що це озна-
чає? Для того, щоби мати право на пільги, 
учасник АТО повинен зібрати купу довідок 
і отримати статус «учасника бойових дій». 

Утім, всім відомо, що таке бюрокра-
тична машина в Україні. Порядок надан-

ня такого статусу змінювали, спрощува-
ли, але від цього отримати потрібні до-
кументи не стало ні легше, ні швидше. І 
тому міські ради по всій Україні почали 
приймати рішення про надання додатко-
вих пільг учасникам АТО за рахунок міс-
цевих бюджетів.

Тернопільська міська рада теж прийня-
ла таке рішення наприкінці серпня минуло-
го року. Цим рішенням учасники АТО, їхні 
сім’ї та родини загиблих вояків звільняли-
ся від сплати комунальних послуг до кінця 
2014 року, тобто на 4 місяці. Втім, процеду-
ру добре не продумали, і скористатися піль-
гами змогли тільки деякі сім’ї. Гроші на це 
з міського бюджету не виділялися – витра-
ти просто поклали на плечі постачальників 
комунальних послуг.

Наприкінці року, коли стало зрозуміло, 
що отримати статус учасника бойових дій 
для вояків – справа довга і непроста, місь-
кі ради пролонгували свої рішення по міс-
цевих пільгах на 2015 рік. А от міська рада 
Тернополя цього не зробила. Мовляв, вояки 
і так за законом матимуть пільги з держав-
ного бюджету, то навіщо їм допомагати ще 
й із місцевих грошей?

І от минуло півроку. За цей час суттє-
во зросли ціни, особливо – на комуналку. 
У Тернополі сьогодні офіційно налічуєть-
ся 555 учасників АТО, але державні пільги 
отримують лише 111 осіб. Тобто, лише 5-та 
частина вояків змогла за цей час отримати 
статус учасника бойових дій та мати перед-

бачені законом пільги. Решта майже 450 во-
їнів наразі не мають жодної допомоги ані 
від держави, ані від місцевої влади. А ще ж 
є добровольці, для яких законом взагалі не 
передбачено ніяких пільг… 

Я поцікавився досвідом інших міст: як 
вони вийшли з положення? Наприклад, у 
Кіровограді та Дніпропетровську з місько-
го бюджету повністю покривають оплату 
комунпослуг учасникам АТО.

У Києві для воїнів передбачені щомі-
сячні доплати, незалежно від того, присво-
єний статус учасника бойових дій, чи ні. А 
в Івано-Франківську міська рада взяла на 
себе оплату комунальних послуг учасникам 
АТО до моменту отримання ними статусу 
учасника бойових дій і, відповідно, пільг із 
державного бюджету.

Зате в Тернопільській міській раді всього 
лиш створили якусь Раду учасників АТО. Але 
реальної допомоги як не було, так і немає...

Я порахував. Якби наша міська рада за-
раз надала хоча би до кінця року пільги на 
оплату комунальних послуг тим 450 учас-
никам АТО, які ще не мають потрібного ста-
тусу, в розмірі 500 гривень на місяць, це 
б обійшлося міському бюджету в 1 міль-
йон 300 тисяч гривень. Для міста, яке цьо-
го року має рекордний бюджет у понад мі-
льярд гривень, – це мізер. 

Але виконавчий комітет, який готує на 
сесію зміни до бюджету, мовчить. Влада, 
прикрившись вишиванками, патріотични-
ми гаслами і чужою волонтерською робо-

тою, - теж. 
Тим часом у бюджеті знайшли 138 ти-

сяч гривень на квіти, майже півмільйона 
– на бензин для службових авто, 370 тисяч 
нещодавно потратили на зариблення місь-
кого ставу, 100 тисяч – на соціальну рекла-
му, 600 тисяч – на газети і журнали для чи-
новників тощо.

Не знайшли грошей тільки на одне – на 
допомогу нашим хлопцям, які віддавали 
своє життя і здоров’я, захищаючи цих же 
чиновників і їх безтурботне життя…

Так, про цю проблему ніхто не говорить. 
Герої мовчать, бо після передової вони не 
стануть під міськрадою з протягнутою ру-
кою – у них є гідність. Громада нічого не 
знає. А влада розкидається грішми на фес-
тивалі та квіти. 

Мені боляче. Бо на власні очі бачив на 
передовій, як хлопці за пару тисяч гривень 
солдатської зарплати купували комплекту-
ючі для бойової техніки. Вони не думали, на 
що живуть їхні родини і за що будуть жити 
самі, коли повернуться. Були впевнені, що 
про них подбаємо. 

Я звертаюся до влади міста: схаме-
ніться і негайно внесіть зміни до бю-
джету, щоби надати допомогу всім вої-
нам, які повернулися додому із зони АТО, 
сім’ям, родинам тих, хто ще служить, і 
хто вже загинув. Перестаньте витра-
чати гроші на дурниці. Бо наші хлопці во-
ювали не за такий Тернопіль!», – сказав 
Віталій Цимбалюк.

Віталій ЦИМБАЛЮК 
вимагає повернути 

пільги учасникам АТО
Голова ГО «Тернопіль Європейський», депутат міської ради Віталій 
Цимбалюк з’ясував, що учасники АТО із м. Тернополя не отримують 
жодних пільг ані від держави, ані від місцевої влади. Тоді як міські 
ради інших міст України своїм Героям всіляко допомагають. 

У зв’язку з незадовільним ста-
ном абонентських поштових скри-
ньок Укрпошта на чолі з Ігорем 
Ткачуком ініціювала звернення до 
голів обласних держадміністрацій 
з приводу відновлення абонгоспо-
дарства в країні, яке є питанням 
державної ваги.

Останнім часом почастішали 
скарги від українців на поганий 
стан поштових скриньок у багато-
квартирних будинках: як на тех-
нічний стан, так і на їх відсутність. 
Також громадян турбує безпека їх-
ньої пошти, оскільки часто вони її 
не отримують через дії зловмис-
ників. З цією проблемою щоден-
но стикаються 34 тисячі листонош 
Укрпошти. 

Відповідно до статті 12 Зако-
ну «Про поштовий зв’язок», місце-
ві органи виконавчої влади та ор-
гани місцевого самоврядування 
у межах своїх повноважень пови-

нні сприяти ефективній діяльнос-
ті й розвитку об’єктів поштового 
зв’язку на відповідних територіях. 
Наразі із близько 13 мільйонів або-
нентських скриньок майже 4 міль-
йони потребують ремонту і замі-
ни. Тобто, 30 відсотків скриньок 
не можуть забезпечити громадя-
нам гарантованої законом таємни-
ці листування, збереження пошто-
вих відправлень і передплачених 
видань. 

«Незадовільний стан чи від-
сутність абонентських пошто-
вих скриньок перешкоджають на-
данню якісних послуг поштово-
го зв’язку. Також це призводить до 
зменшення передплати на журна-
ли і газети, тобто, йдеться про зву-
ження інформаційного простору 
для висвітлення діяльності органів  
державної  влади  та органів місце-
вого самоврядування», - сказав ке-
рівник Укрпошти Ігор Ткачук. 

Не всі знають, що утримання у 
належному стані, ремонт і заміна 
абонентських поштових скриньок 
у багатоквартирних будинках здій-
снюють суб’єкти господарювання, 

які надають послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинко-
вих територій. Відповідно до При-
мірного переліку послуг із утри-
мання будинків і споруд та прибу-
динкових територій та послуг з ре-
монту приміщень, будинків і спо-
руд, затвердженого наказом Держ-
комітету з питань ЖЕК від 10 жов-
тня 2004 року № 150, до переліку 
послуг з утримання будинків на-
лежить, зокрема, ремонт або за-
міна скриньок та їх фарбування. І, 
відповідно до Закону, місцеві дер-
жадміністрації забезпечують орга-
нізацію обслуговування населен-
ня підприємствами ЖКГ та зв’язку. 
А статтею 23 Закону «Про пошто-
вий зв’язок» передбачено: при-
дбання, встановлення й утриман-
ня у належному стані абонент-
ських поштових скриньок здій-
снюється власниками житлових 
та адміністративних будинків. Не-
виконання вимог щодо розміщен-
ня абонентських поштових скри-
ньок звільняє Укрпошту від відпо-
відальності за доставку адресату 
поштових відправлень. 

Поштові абонскриньки внесені 
до спільного майна багатоквартир-
них будинків, які, переважно, пере-
бувають у комунальній власності. 
Єдиним шляхом приведення абон-
господарства до належного стану 
є виділення коштів на їх ремонт та 
заміну з місцевих бюджетів. 

«Ми звернулися до голів ОДА 
з проханням посприяти вирішен-
ню цього питання. Я переконаний: 
підтримання у належному стані 
абонентських поштових скриньок 
- спільна справа, - наголосив Ігор 
Ткачук. -  Укрпошта, у свою чергу, 
виконує окремі роботи, зокрема 
ремонт або заміну замків у шафах, 
встановлення придбаних населен-
ням нових абонскриньок тощо. Од-
нак це не в змозі суттєво вплину-
ти на поліпшення загального ста-
ну абонгосподарства. То ж ми бу-
демо звертатися до органів місце-
вого самоврядування і міських го-
лів з проханням забезпечити на-
лежний стан абонгосподарства в 
будинках, які перебувають у кому-
нальній власності відповідних те-
риторіальних громад». 

Ігор ТКАЧУК: підтримання у належному стані 
абонентських поштових скриньок - спільна справа

Європа дала 
Україні багато 

грошей
Петро Порошенко зая-

вив, що країна після підпи-
сання Угоди про асоціацію з 
Євросоюзом отримала зна-
чну допомогу, і сподіваєть-
ся на розширення співпраці 
з ЄС. «За минулий рік Украї-
на отримала безпрецедент-
ну допомогу з боку ЄС: три 
програми макрофінансової 
допомоги для підтримки ма-
кроекономічної стабільності 
держави (близько 3,4 млрд. 
євро); гуманітарну допомо-
гу для громадян, переміще-
них з тимчасово окупованих 
територій і районів прове-
дення АТО (майже 139 млн. 
євро);  для відновлення інф-
раструктури Донбасу; гран-
тову допомогу для розвитку 
держави; технічну допомогу 
в рамках більш ніж 200 про-
ектів ЄС у різних сферах сус-
пільного життя і держу прав-
ління», - сказав президент.
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Аби на власні очі побачити, 
як живеться людям у На-
стасові, вирушаємо на зі-

брання місцевих жителів. Спе-
цифічний запах відчувається 
вже при в’їзді в село. Особли-
во сильно «пахне» біля ферми, 
яку спорудили останньою. Це 
кінець населеного пункту. За 
кілька десятків метрів хата ба-
бусі Марії.  

Жінка бідкається: вдома 
господарства не має, зате одяг 
пахне так, ніби тільки прийшла 
зі стайні. Коли їде в автобусі до 
райцентру, часто ловить на собі 
обурливі погляди. Та що вдієш 
– від місцевих «парфумів» схо-
ватися нікуди. 

- Я не можу дихати чистим 
повітрям, - каже жінка. - За Ра-
дянського союзу ферма не 
смерділа, хоч там були коні, ві-
вці. А тепер готують хіміката-
ми -  і люди бідні, і свині бідні. 
У моїй хаті немає чим дихати. Я 
не тримаю ніякої господарки, а 
запах гною страшний.

Цього літа додались про-
блеми з водою. У криниці пані 
Марії Баб`як її відчутно помен-
шало. То ж як набере три відра, 
то на четверте вже потрібно че-
кати, щоб вода підійшла. 

- Я виросла у цьому селі, 
знаю тут кожен камінчик, ко-
жен куточок. Настасів завжди 
славився мальовничою приро-
дою, а зараз що, - зітхає жінка. 
– Владі байдуже, як ми живемо, 
що тут відбувається. Про нас 
згадують лише тоді, коли по-
трібно за них голосувати. 

У Настасові люди призви-
чаїлися до місцевих реалій і 

навіть дослідили особливості 
співжиття із трьома фермами

  - Куди вітер дує, туди й іде 
запах. – каже Руслан Пхітіков. 
-  Щоправда «пахне» зі всіх сто-
рін, адже у кожному кінці села 
є ферма. Особливо смердить, 
коли возять гноївку. Тоді від-
чувається в роті певна гірко-
та. От виходиш вранці подиха-
ти свіжим повітрям, а на вули-
ці сморід. 

Селяни стурбовані тим, 
що відбувається. Кажуть, 
протестують проти сви-

нарників з 2012 року, та не мо-
жуть нічого добитися.                                                                             

- На фермах вирощують 
більше 50 тисяч свиней, - роз-
повідає жителька Настасова 
Ірина Куріца. - Недавно ми зро-
били аналізи води у криницях. 
У цьому нам допомогла неза-
лежна екологічна організація 
«Край». Виявляється, у воді, 
яку ми п`ємо, нітрати переви-
щують норму від 6 до 12 разів. 
Неякісна вода навіть у школі та 
дитсадочку. 

Люди нарікають, що рівень 
води у криницях впав, а в деко-
го води взагалі немає. Пережи-
вають, що невдовзі в селі взага-
лі неможливо буде жити. 

- Минулого місяця за вказів-
кою головного санітарного лі-
каря області проводили забір 
води у криницях сімей, де є ма-
ленькі діти, - додає Олексій Со-
рока. – Брали 29 проб. У 19 ви-
падках сказали, що дітям пити 
ту воду не можна. Я також ку-
пую бутильовану воду в мага-
зині. 

Люди принесли осад, який 

залишається після фільтруван-
ня води. Побачене вражає. 

- Мені дуже боляче за це 
село, адже тут жили мої діди 
та прадіди, - додає Іван Зальо-
паний. -  Кажуть нам, не треба 
піднімати зараз це питання, бо 
війна в державі. Але як можна 
мовчати? Нам же тут жити. Тре-
ба думати про майбутнє. Люди 
мають роботу, а як же здоров`я? 
П`ють воду, дихають цим пові-
трям і діти, і вагітні. Боляче, що 
там, на Сході, нас вбивають ро-
сіяни, а тут нас знищують свої. 
Патріотизм починається з рід-
ного дому. Скільки можна ду-
мати про одне лиш збагачен-
ня… 

У сільській раді кажуть, 
проблема є, але винні у 
цьому не ферми. До того 

ж, це проблема всієї України. 
Аналізам екологів посадовці не 
довіряють. 

 - Щоб була хороша вода по-
трібно дотримуватися всіх са-
нітарних вимог, -  зазначає 
сільський голова Настасова Да-
рія Блащак. – Септики повинні 
знаходитися не менше, аніж 
за 20 метрів від колодязя, та-
кож гноєзбірники, канілізацій-
ні ями. У нас цих вимог люди не 
дотримуються. Колодязі давно 
ніхто не чистив. 

Пані Дарія показує аналі-
зи дослідження питної води у 
школі. У ній збільшений аміак 
у 2,5 рази. 

- Я це пов`язую з кладови-
щем, яке знаходиться дуже 
близько, - додає жінка. – А от 
вода на фермі відповідає всім 
санітарним вимогам. 

Кажуть, ферми у селі – 
це і робота для людей, і над-
ходження у місцевий бю-
джет, і благоустрій насе-
леного пункту. А ще у сіль-
ській раді запевняють:  ана-
лізи місцевої санепідем-
станції не співпадають з ре-
зультатами екологічного 
клубу «Край». Тож домови-
лися зробити ще одну неза-
лежну  експертизу. 

Натомість фермери ка-
жуть, проблема з водою 
сезонне явище – вини-
кає воно, коли довго немає 
дощу. Саме ж підприємство 
працює легально і має всі 
документи. 
- Цей свинокомплекс існу-

вав ще за радянських часів. Ми 
розуміємо, що природу тре-
ба берегти. Ніхто тут не пра-
цює на шкоду екології, – каже 
директор підприємства Ан-
дрій Баран. – Всі будівлі введе-
ні в експлуатацію, є відповідні 
документи. Вони пройшли всі 
експертизи. Відходи з ферми 
ми вносимо як органічне до-
бриво на поля. У нас немає по-
токів гною. Ми вивчаємо різ-
ні технології, які використову-
ються у світі, щоб неприємно-
го запаху не було. От нещодав-
но повернулися з Чехії, де фер-
ми по 10 тисяч свиней розта-
шовані в центрі містечка поряд 
зі школою і стадіоном. 

За словами пана Андрія, 
проблеми з водою виника-
ють у посушливі роки.

- Ми використовуємо не під-
шкірну, а воду з артезіанських 
свердловин. Маємо на це всі до-
зволи. До того ж, у нас немає 
джерел забруднення, які б по-
трапляли у воду. 

Фермери готові шукати 
компроміс з місцевими жите-
лями і оплатити незалежні ана-
лізи, аби з`ясувати, чи дійсно 
вода у криницях не придатна 
для вживання, а також провес-
ти аналізи у сусідніх селах для 
порівняння. Хочеться вірити, 
що європейський досвід актив-
но впроваджуватимуть у На-
стасові, а  український бізнес 
стане соціально відповідаль-
ним і розвиватиме українське 
село. 

Юля ТОМЧИШИН.

Свині – 
не  винні?

У селi Настасів 
з криниць 
зникає  вода 

Місцеві жителі б’ють на сполох. Кажуть, причиною цього є три 
свинарники, які місцевий фермер спорудив неподалік людських 
осель. Через таке сусiдство, на думку селян, у них однi бiди.

Запобігання продажу 
алкоголю та тютюну 

неповнолітнім 
У Законі України “Про дер-

жавне регулювання виробни-
цтва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алко-
гольних напоїв та тютюнових 
виробів” (статтею 153) перед-
бачено заборону щодо продажу 
пива (крім безалкогольного), ал-
когольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових та тютюно-
вих виробів особам, які не дося-
гли 18 років. 

Продавець пива (крім без-
алкогольного) чи алкогольних 
напоїв або тютюнових виробів 
зобов’язаний отримати у покуп-
ця, який купує такі напої чи ви-
роби, паспорт або інші докумен-
ти, які підтверджують вік тако-
го покупця, якщо у продавця ви-
никли сумніви щодо досягнення 
покупцем 18-річного віку. 

У разі відмови покупця нада-
ти такий документ продаж такій 
особі забороняється. 

За неправомірні дії передбаче-
на адміністративна відповідаль-
ність – за продаж неповнолітнім 
алкоголю та тютюну до суб’єкта 
господарювання застосовується 
штраф у розмірі 6 800 грн. 

Окрім того, працівник, який 
безпосередньо продав заборо-
нений товар підліткові, притя-
гується до адміністративної від-
повідальності і також сплачує 
штраф від 500 до 1700 грн. 

Водночас у такого підприєм-
ця анулюється ліцензія на про-
даж алкогольних та тютюнових 
виробів.

Тож шановні підприємці! 
Звертаємося до Вас із проханням 
неухильно дотримуватися чин-
ного законодавства, не продава-
ти пиво, алкогольні, слабоалко-
гольні напої та тютюнові вироби 
дітям, адже кожен з нас відпові-
дає за майбутнє покоління. 
Затверджено форму по-

відомлення про прийнят-
тя працівника на роботу

Кабмін затвердив постанову 
“Про порядок повідомлення Дер-
жавній фіскальній службі та її те-
риторіальним органам про при-
йняття працівника на роботу”.

Постановою КМУ від 
17.06.2015 р. № 413 затвердже-
но форму повідомлення про при-
йняття працівника на роботу, 
яке подається власником під-
приємства, установи, організа-
ції або уповноваженим ним ор-
ганом (особою) чи фізособою до 
податкової інспекції за місцем 
обліку їх як платника ЄСВ. По-
дати таке повідомлення слід до 
початку роботи працівника за 
укладеним трудовим договором 
одним із таких способів:

- засобами електронного 
зв’язку з використанням елек-
тронного цифрового підпису 
відповідальних осіб відповідно 
до вимог законодавства у сфері 
електронного документообігу та 
електронного підпису;

- на паперових носіях разом з 
копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо 
трудові договори укладено не 
більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься 
у повідомленні про прийняття 
працівника на роботу, вносить-
ся до реєстру страхувальників та 
реєстру застрахованих осіб від-
повідно до Закону про ЄСВ. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській 
області.
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- Ліліє Степанівно, первинна чи сі-
мейна медицина у нашій державі не є 
така популярна, як належить. Вона 
модна тільки на слуху – роками чи-
новники експлуатують цей бренд. А 
ви вірите, що майбутнє українських 
пацієнтів саме за сімейною медици-
ною?

- Я абсолютно впевнена в цьому. При-
наймні, для сільської  місцевості альтер-
нативи просто немає, враховуючи  тери-
торіальні, економічні особливості дер-
жави.  А в містах, безумовно, слід про-
раховувати. Зараз є досвід пілотних ре-
гіонів, який усе-таки треба підсумува-
ти, і тоді точно визначитись. Але навіть 
якщо буде прийняте рішення -  розділи-
ти – як було колись: що до 18 років дитя-
че населення обслуговує дільничний пе-
діатр, а потім, уже доросле, лікар загаль-
ної практики, все одно - це сімейний лі-
кар, тому що він виконує обов’язки зна-
чно ширші, ніж терапевт. Адже надає до-
помогу, згідно з протоколом, і в інших 
галузях: хірургії, акушерстві,  урології… 
А якщо первинна допомога буде надава-
тися одним спеціалістом від народжен-
ня – це повністю сімейний лікар. Думаю, 
так і буде, бо найбільш успішні за орга-
нізацією системи охорони здоров’я саме 
ті країни, які йдуть за цим механізмом. 
Особисто для мене було великим  зди-
вуванням, що Великобританія не про-
сто прийняла алгоритм розвитку сімей-
ної медицини, а ще й повністю фінансує 
з державного бюджету. Заробітна пла-
та сімейних лікарів там складає 100-130 
тисяч фунтів стерлінгів на рік. А заро-
бітна сумарна плата, наприклад, хірурга 
вторинної ланки – госпітальної, не спе-
ціалізованої – 70 тисяч, терапевта - 50. 
По цьому вже можна судити, яку увагу 
держава приділяє  сімейному лікарю. І 
я думаю, треба вибирати найкращі варі-
анти, хоча у Європі та світі є інші – і вони 
теж нормальні.

- Якщо говорити про Україну, то, 
здається, у нас все навпаки. Держа-
ва поки що не зацікавила фінансо-
во сімейного лікаря. Медики якраз не 
рвуться до села – зарплата мізерна, 
відсутня  інфраструктура, часто і 
житло.

- Але ж ми говоримо, що в основі 
усього є людина, тобто,  пацієнт. І дер-
жавні мужі повинні визнати, що пер-
винна допомога буде успішна тоді, коли 
буде наближена до людей. А найдешев-
ше це зробити у регламенті сімейної 
медицини.  Адже сімейний лікар змо-
же обслуговувати і доросле, і дитяче на-
селення. Це – людина, яка відповідає за 
здоров’я усієї родини. І це буде найефек-
тивніший спосіб наближення первинної 
медичної допомоги до села. Ще й еконо-
мія для держави. 

- Між іншим, сьогодні звучать й 
інші думки про роботу сімейного лі-

каря – як приватного підприємця.
- Звісно, матеріальний бік треба про-

раховувати. Однак, якщо  взяти бюджет, 
то не такі вже й малі гроші, як для нашо-
го всього бідного бюджету, виділяються 
на медицину. Справа в тому, що на пер-
винну ланку навіть 20 відсотків не йде, 
а має -  хоча б 30 відсотків. Тоді реально 
можна займатися  профілактикою. Зна-
чить, люди менше хворітимуть. І гроші 
будуть економитися на вищих ланках. 
Тому, знову ж таки,  держава зможе  зо-
середитися на первинній ланці, невід-
кладній допомозі. Забезпеченні цільо-
вих програм – як от по гіпертонії, цукро-
вому діабету, туберкульозу та інших за-
хворюваннях, які є глобальними про-
блемами людства.

- Усі роки з часу незалежності, 
здається, тільки й говоримо, що пер-
винна медична допомога має стати 
пріоритетною…

- Стверджувати, що нічого у цьому 
плані не робиться – було б неправильно. 
Чимало зроблено і в нормативній базі, 
протокольній медицині для первинної 
ланки. Згідна, багато бюрократії.  Щодо 
області, то хочу сказати оптимістично: 
у селах наші сімейні лікарі працюють, 
і працюють добре. У різних умовах, але 
похвалюся, що є і хороші амбулаторії. От 
в рамках роботи Асоціації сімейної ме-
дицини минулого тижня відвідали дві 
амбулаторії – у Романовому Селі на Зба-
ражчині  і в Увислій на Гусятинщині. Ми 
побачили реальну роботу. І медики наші 
аж світяться, і люди прості їх поважа-
ють. Одна справа, коли лікар наїжджає 
вахтовим методом, а коли - на місці – все 
знає і надасть вчасно необхідну допомо-
гу. Треба дбати і про доступність меди-
каментів, це дуже серйозна проблема. 
Не можна усе поставити на масштабну 
комерційну основу,  треба думати, щоб 
і людям було краще. Я виступаю, насам-
перед, як пацієнт. 

- Нещодавно у Полтаві проходив 
4-ий з’їзд сімейних лікарів України з 
міжнародною участю.

- Наша делегація також брала у ньо-
му участь. Взагалі, я вважаю, багато 
чого можна зрушити з місця, якщо асо-
ціації сімейних лікарів знизу будуть по-
ставляти цікаві ідеї, напрацювання. До 
речі, ми часто зустрічаємося, щонаймен-
ше 4 рази в рік проводимо такі міжрегіо-
нальні формати, де з’їжджається профе-
сура із всієї України, збирається 250-300 
учасників. У травні у нас, на базі універ-
ситету відбулася Всеукраїнська з міжна-
родною участю конференція. Доповіда-
ли 30 найкращих професорів із всіх регі-
онів. І сімейні лікарі з глибинки змогли 
почути матеріали на різні теми. Це дає 
можливість розвиватися.  

- Ви завжди наголошуєте, що у сі-
мейній медицині має працювати не 
просто справжній фахівець, а добра, 

щира людина. 
- Інакше бути не може. А ще форму-

вати філософію сімейного лікаря не-
обхідно вже з перших курсів. Потріб-
но, щоб всі медики, які будуть працюва-
ти у вторинній, третинній ланці,  усві-
домили, що це головна фігура в системі 
охорони здоров’я,  людина, яка формує 
маршрут пацієнта. Бо зараз, як ми гово-
рили, нема ще відповідної поваги, пре-
стижу. Чи не тому маємо нині на сімей-
них лікарів запит українського суспіль-
ства – майже 3 тисячі вакантних посад, 
більше 50 відсотків саме в сільській міс-
цевості. Ми повинні заповнити їх якіс-
ними випускниками. І, можливо, на-
віть не ставити питання,  щоб переучу-
вати працюючих спеціалістів, а мова іде 
якраз про молодих. 

- Колись ви самі працювали діль-
ничним терапевтом.

- Так, я починала свою лікарську ді-
яльність з дільниці у Тернопільській 
другій міській поліклініці і пропрацю-
вала три роки. Але це була непостій-
на ставка – і коли мені вже запропону-
вали рефлексотерапію – я поїхала, ви-
вчилася, мені було цікаве усе нове. Але, 
повірте, ностальгія за первинною лан-
кою у мене була ще довго. Я дуже люби-
ла цю роботу – я йду, до мене вітають-
ся люди, мене чекають… Лікарі первин-
ної ланки несуть особливу відповідаль-
ність – якщо у стаціонарі ти стикаєш-
ся з більш складними випадками, по-
руч інші спеціалісти-консультанти, тут 
і професор, й відповідна апаратура… А 
лікар сімейний повинен одразу тактич-
но визначити, що йому робити з хво-
рим. Від його грамотності залежить, яку 
дорогу пройде пацієнт. 80 відсотків ви-
падків на первинній ланці починаються 
і завершуються. До речі, розроблені ін-
дикатори ефективної діяльності – вони 
європейські і вже впроваджені, за яки-
ми можна визначати якість роботи діль-
ничного терапевта, педіатра чи сімей-
ного лікаря. Причім, ці індикатори, де 
показники більше профілактичного на-
прямку. Це ступінь виявлення онкології 
на ранніх стадіях, раннє виявлення ту-
беркульозу, якісно проліковані пневмо-
нії, відповідність лікування протоколу. 
Це дуже важливо. Якщо лікар дотриму-
ється медичних протоколів – вже не на-
робить великих помилок. З іншого боку 
- лікар має бути як художник, бо кожна 
людина індивідуальна. Це як у статис-
тиці, де трапляються стандарти  2-3 від-
сотки у межах похибки. Але в медицині 
ніхто не хоче стати тією похибкою! І сі-
мейна медицина – це саме та ланка, де 
має бути правильно визначений пер-
винний діагноз. 

- Міністр охорони здоров’я Кві-
ташвілі багато говорить про при-
ватну медицину. Ледь не все у нас має 
бути за гроші. Хоча в принципі україн-

ці хіба не платять за місце у лікарні.
- Один з основних месиджів міні-

стра – все-таки сімейна медицина з по-
душним принципом фінансування, коли 
гроші, образно кажучи, будуть ходити за 
пацієнтом. Тільки, справді, чітко не вка-
зано – чи то державні, чи приватні. Хоча 
знаєте, у  наших умовах, коли за межею 
бідності більшість населення України, 
говорити про все приватне – не зовсім 
відповідально. Те, що людина повинна 
мати альтернативу, обрати заклад,  лі-
каря, якого хоче – однозначно. Але пере-
вести все у приватне - таким чином рі-
вень здоров’я нації точно не піднімемо. 
А діти взагалі при такій демографічній 
ситуації? А старші люди, які пропрацю-
вали ціле життя? Вони ж не могли знати, 
як все знеціниться. І держава має бути 
відповідальна. Має бути гуманітарний 
підхід і щадне відношення до людини. І 
треба думати, повторю, про раціональ-
не використання коштів.

- Ліліє Степанівно, ви – не лише на-
уковець, а ще й практикуючий лікар-
рефлексотерапевт. 

- Рефлексотерапія – особлива галузь 
медицини, яка переживає  ренесанс. І я 
думаю, у цій царині ще буде багато від-
криттів. Є зараз така методика ранньо-
го виявлення різних захворювань за  біо-
потенціалом деяких точок акупунктури. 

- Пропоную цю тему для наступної 
розмови. Нашим читачам буде ціка-
во дізнатися про це більш детально. 
А зараз трішки про особисте. Як з та-
ким насиченим темпом життя зна-
ходите час для себе? 

- Я навіть встигаю полити квіти 
зранку. Головне, щоб на душі було добре. 
Коли є відчуття гармонії, думаю, це ві-
дображається і зовнішньо. І навіть якщо 
життя так складається, що ти на яко-
мусь етапі потрапляєш у не зовсім зро-
зумілу ситуацію, не треба панікувати. 
Варто себе сконцентрувати, опертися 
на тих китів, які завжди тебе тримають, 
побачити людей з високим рівнем енер-
гетики навколо себе. Або просто відчу-
ти запах квітів, трави після дощу. Інко-
ли, на перший погляд, ніби дрібничка, а 
виявляється – важливо все. Я так живу. 
Як і кожна людина, роблю помилки і бо-
юся своєю поведінкою образити когось.  

- А чого боїтеся в інших?
- Лицемірства. Мені дуже близькі чи-

їсь мудрі слова: Бог промовляє до нас го-
лосом любові. Якщо ми не чуємо, то Бог 
промовляє до нас голосом нашої сові-
сті. А якщо ми не чуємо голосу совісті, то 
Бог посилає нещастя, хвороби, пробле-
ми. Я була вражена цими словами. Го-
лос любові чують рідкісні люди – такі як 
мати Тереза, Далай-лама, Любомир Гу-
зар... А голос совісті – це те, що ми муси-
мо чути, і тоді багато чого могло би бути 
по-іншому…

      Зіна КУШНІРУК.

Ліля БАБІНЕЦЬ: «Сімейний 
лікар – це той, хто відповідає 
за здоров’я усієї родини»
У світі ця галузь медицини уже давно є пріоритетною. В Україні лише говоримо про справжню 

увагу до сімейної медицини. Хоча і в нашій області уже є хороший досвід того, як лікар стає 
майже членом родини.

Про це – сьогоднішня розмова з професором медичних наук, завідувачем кафедри первинної медико-
санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини Тернопільського державного медичного універ-
ситету імені Горбачевського, віце-президентом громадської організації «Асоціація сімейних лікарів Тернопіль-
ської області» Лілією БАБІНЕЦЬ.
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«Візерунок»  щасливої  долі «Візерунок»  щасливої  долі 

У      тепер вже віддаленому 
2000 році сама, ще 
зовсім юна випускниця 

Чортківського педагогічного 
училища Наталя Гоюк збирала 
перших діток, щоб навчати 
хореографічного мистецтва. 
Багато хто ставився з недовірою 
до цієї затії. Але було цікаво. І 
вже за недовгий час до будинку 
культури спішили з батьками 
малята. 

- Було важко, навіть костюми шили 
із старих списаних штор, - пригадує 
Наталя Петрівна. 

Та їй, закоханій у мистецтво, це 
лише додавало ентузіазму. Недарма, 
ще будучи студенткою, разом із по-

другою Світланою Савич, майбутньою 
учителькою музики, долучалися до 
сільських концертів. Шили плахточ-
ки із випрошеного у бабусі барвисто-
го рядна, грали – Світлана на акорде-
оні, Наталя – на барабані. І танцювала. 

Сьогодні у «Візерунку» - більше 80 
учасників. Найстаршим – поза 30, най-
молодшим – по три рочки. Спішать на 
репетиції батьки уже зі своїми дітьми, 
дехто у «Візерунку» знайшов свою 
другу половинку і поєднав серця. Ко-
лишня учасниця колективу Марія Пав-
люк танцює в ансамблі народного тан-
цю обласної філармонії «Надзбручан-
ка». 

У репертуарі  сьогодні – більше 25 
композицій. Відгукуючись на  події в 

Україні, доповнили репертуар патріо-
тичною тематикою. У багатьох орга-
нізаційних питаннях пані Наталі допо-
могає чоловік Віктор. 

«Візерунок» об’їхав з концертами 
усі навколишні села, активний учас-
ник різних святкових дійств у районі 
та області. 

- Звичайно, мріємо про великі сце-
ни, - каже Наталя Петрівна. – Та  для 
цього потрібні кошти, і немалі. Але 
сільські діти це так заслужили! Взага-
лі, я дуже вдячна батькам, які допома-
гають у пошитті костюмів. Цьогоріч 
зробили спеціальну різдвяну поста-
новку з колядками і заробили собі на 
професійне танцювальне взуття. Хочу 
сказати також велике спасибі нашому 

сільському голові Василю Коляді, який 
завжди допомагає нам і матеріально, і 
доброю порадою та щирим словом. За 
фінансову підтримку недільного кон-
церту вдячні також керівнику місце-
вого господарства «Славутич» Бори-
су Довгалю. До речі, у «Візерунку» тан-
цюють його онуки. Дякуємо депута-
ту обласної ради Володимиру Гульов-
ському, місцевим підприємцям Васи-
леві Шведу, Ростиславові Душко, Васи-
леві Хом’яку, Вірі Берекеті… 

Самодіяльні артисти дарували гля-
дачам, які зійшлися, з’їхалися з різ-
них куточків подивитися на своїх улю-
бленців, радість, сюрпризи і трішки 
доброго дива.

Зіна КУШНІРУК.                

Позаминулої неділі моє рідне 
село Великі Вікнини на Збараж-
чині розцвіло вишиванками, зі-
грілося щирістю людських сер-
дець та усмішками, закружляло 
у вихорі танцю. Зразковий ама-
торський танцювальний колек-
тив «Візерунок» святкував свій 
15-літній ювілей!
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Засилля олігархів - перешкода 
для вступу України в ЄС

Серед аргументів проти приєднан-
ня України до Євросоюзу жителі країн-
членів ЄС назвали не тільки бідність і 
корупцію, але й засилля олігархів. Про 
це повідомила директор Інституту світової 
політики Олена Гетьманчук.  Досліджен-
ня провела компанія TNS. Після основного 
аргумента - корупції, -  який, на думку гро-
мадян ЄС, заважає приєднанню України до 
ЄС, 26 відсотків респондентів вважають, 
що «Україна має позбутися олігархів». При 
цьому 15 відсотків опитаних переконані: 
українці відстоюють європейські ціннос-
ті, тому варто їх заохотити вступом до ЄС. 
Водночас, 20 відсотків кажуть: наша дер-
жава ще не довела свої європейські пере-
конання. Цікаво, що 14 відсотків опитаних 
серед контраргументів відзначили: Європа 
повинна брати до уваги думку Росії, яка во-
роже ставиться до членства України в ЄС. 
Третина опитаних вважає: членство в ЄС 
зможе захистити Україну від зазіхань Росії.

Поляки проти введення євро
54 відсотки поляків вважають, що 

введення євро негативно позначить-
ся на їхній країні, а 68 відсотків переко-
нані, що єдина валюта матиме шкідли-
вий вплив на їхні родини. Такі результа-
ти опитування «TNS Польща». Підтриму-
ють входження Польщі до єврозони лише 
13 відсотків респондентів. Кількість при-
хильників євровалюти в країні зменшу-
ється. Крім того, майже половина опита-
них вважають: введення євро негативно 
позначиться на національній ідентичнос-
ті Польщі. 

Панама - найщасливіша країна
Компанія «Gallup-Healthways» опу-

блікувала глобальний рейтинг благопо-
луччя з огляду на рівень задоволеності 
своїм життям серед мешканців різних 
країн світу. Складаючи індекс «Gallup-
Healthways Well-Being Index», аналітики 
оцінювали країни за різними показника-
ми. Вони запропонували жителям зі 145 
країн оцінити своє фінансове благополуч-
чя, рівень соціальної захищеності, відноси-
ни в суспільстві, задоволеність життям в 
країні і здоров’я. Найщасливішою країною 
стала Панама. До першої десятки також 
увійшли Коста-Рика, Пуерто-Рико, Швей-
царія, Беліз, Чилі, Данія, Гватемала, Австрія 
і Мексика. Найменш щасливими визнані 
Афганістан, Бутан, Камерун, Того, Туніс, Де-
мократична Республіка Конго, Кот-Д’Івуар, 
Бенін, Гаїті, Гана.

Скільки грошей у королеви 
Великобританії?

Згідно з рейтингом «Найбагатші 
британці» газети «Sunday Times», стат-
ки королеви Великобританії Єлизавети 
ІІ оцінюють приблизно у 340 млн. фун-
тів, що на 10 мільйонів більше, ніж то-
рік. Усі фінансові відомості про королеву 
підпадають під одну з двох категорій: при-
ватні доходи і фінансування від уряду, яке 
вона отримує як чинний монарх, повідо-
мляє ВВС. Джерелом більшої частини осо-
бистих фінансів є герцогство Ланкастера. 
Цьогоріч приватний прибуток Єлизавети ІІ 
склав 13,3 млн. фунтів, більшість - від порт-

фелю герцогства Ланкастера. Крім того, 
королева володіє акціями престижних бри-
танських компаній, прибутки від яких екс-
перти оцінили у 110 млн. фунтів. Також їй 
належать кілька замків, палаців та інші бу-
дівлі. Серед іншого цінного майна - коро-
лівська колекція марок, предмети мисте-
цтва, коштовності, автомобілі, коні та спа-
док королеви-матері. 

Чорногорія «ідеальна» для НАТО 
Новим членом НАТО може стати Чор-

ногорія, передає «Укрінформ». Влада 
Чорногорії йде до вступу в Альянс із 2010 
року, добившись спершу розробки плану 
дій, а потім статусу кандидата. «Чорного-
рія - єдина ненатівська ланка у ланцюзі на-
тівських країн, всі наші сусіди по Адріати-
ці - члени НАТО, й іншого шляху дотриман-
ня безпеки у нас немає», - заявило джерело 
в урядових колах Чорногорії, додавши, що 
НАТО є також «надійною гарантією для ін-
весторів». Інше дипломатичне джерело за-
значило: Чорногорія - «ідеальний канди-
дат» для вступу в НАТО, а ось інші країни 
реальних шансів не мають. І ще один важ-
лий момент: У НАТО не бачать причин хви-
люватися з приводу погіршення відносин з 
Москвою через вступ Чорногорії до Альян-
су, оскільки ця країна не приховує своїх 
планів, розташована далеко від кордонів 
РФ і не планує розміщувати на своїй тери-
торії натівської бази. 

Неймовірна кількість 
дітей не ходять до школи

У країнах, де тривають військові кон-
флікти, 34 мільйони дітей і підлітків не 
відвідують школу. Такими є дані моніто-
рингу «Освіта для усіх», повідомляє прес-
служба ЮНЕСКО. Діти з країн, де йдуть  ві-
йни, залишаються без шкільної освіти у 
два рази частіше, ніж у мирних державах. А 
ймовірність того, що дівчата у войовничих 
країнах не зможуть відвідувати школу ся-
гає 90 відсотків. Аби надати шкільну осві-
ту цим тегоріям населення, необхідно $2,3 
мільярда гуманітарної допомоги, що у де-
сятеро більше тієї суми, яку тепер виділя-
ють на ці потреби. Трік на підтримку серед-
ньої освіти у світі було виділено тільки два 
відсотки від загального обсягу гуманітар-
ної допомоги.

Армія США озброїться 
літаючими мотоциклами

Пентагон закупить для солдатів лі-
таючі мотоцикли, повідомляють амери-
канські ЗМІ. Британська компанія «Malloy 
Aeronautics» у партнерстві з американською 
«Survice Engineering» розробляють на за-
мовлення міноборони США армійський «Хо-
вербайк». «Ховербайки», або літаючі мото-
цикли, набагато простіші в експлуатації і де-
шевші, ніж, наприклад, вертольоти. Інжене-
ри вже сконструювали два прототипи. Пер-
ший оснащений двома пропелерами і бен-
зиновим двигуном об’ємом 1,2 літра. Інший 
схожий на гігантський квадрокоптер, осна-
щений чотирма пропелерами. Його довжи-
на три метри, ширина - 1,3 метра і висота - 
0,5 метра, вага 100 кілограмів. Апарат може 
підніматися на висоту до трьох метрів. Лі-
таючі мотоцикли знадобляться військовим 
для виконання розвідувальних операцій та 
оперативної доставки невеликих вантажів - 
озброєння, боєприпасів.

57 держав створили конкурента 
Всесвітньому банку 

57 країн заснували новий Азіатський 
банк. Серед інвесторів - Китай, Індія, Ро-
сія і Німеччина. За словами експертів, банк 
покликаний стати конкурентом Всесвіт-
нього банку і Азіатського банку розвитку. 
Капітал фінустанови - $100 мільярдів. Най-
більшу частку має Китай - 20 відсотків, які 
дають країні право вето. Німеччина стала 
четвертим за величиною інвестором. Вона -  
найважливіша держава-учасниця поза меж-
ами азіатського регіону. Від участі в Азіат-
ському банку відмовились США і Японія.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Впливовим людям війна вигідна

Затяжному вирішенню конфлікту 
на Донбасі сприятиме те, що багатьом 
впливовим людям війна вигідна за ра-
хунок контрабанди. Про це у коментарі 
«Газеті по-українськи» сказав політолог 
Олександр Маслак. «Конфлікт дозволяє 
заробляти великі статки на контрабан-
ді та інших нелегальних оборудках. Спри-
яє затягуванню війни і те, що Донбас роз-
ташований на лінії глобального геополі-
тичного протистояння. Хтось буде бідні-
ти, виїжджати з країни, а хтось збагачува-
тися», - зазначив експерт. За його слова-
ми, повністю вирішити конфлікт на Дон-
басі можна лише силовим шляхом: «Жод-
ні мирні компроміси не дадуть результату. 
Бо це буде компроміс між удавом та кроли-
ком і повільне удушення України».  

Яценюк виключив можливість 
зниження тарифів

Прем’єр Арсеній Яценюк виключив 
можливість зниження тарифів. Про це 
він заявив під час селекторної наради з пи-
тань виконання заходів з енергоефектив-
ності. «Байки про те, що тарифи можуть 
бути зменшені, це потуги перед муніци-
пальними виборами», - сказав він. І додав: 
«Відповіддю на тарифи повинні бути суб-
сидії». 

На кожного припадає  
33 тисячі гривень держборгу
Загальний державний та гаранто-

ваний Україною борг на кінець травня 
склав 1 трлн. 424 млрд. 126 млн. 798 тис. 
270 грн., передає ТСН. Якщо розділити 
цю суму на всіх українців, то в середньому 
на кожного припадає 33,2 тис. грн. У дола-
рах борг становить 67 млрд. 660 млн. 178 
тис. До слова, 64,32 відсотка від цієї суми 
Україна винна іноземним кредиторам, по-
відомив Мінфін. 

За рік втратили роботу  
1,2 мільйона осіб

В Україні роботу мають лише 56 від-
сотків населення, заявив міністр соці-
альної політики Павло Розенко, пере-
дає УНН. «За рік чисельність зайнятого на-
селення зменшилася на 1,2 мільйона осіб», 
- сказав він. І зазначив: лише в Донецькій 
області було втрачено 800 тисяч робочих 
місць. Для відновлення економічного і со-
ціального потенціалу сходу України необ-
хідно приблизно $1,3 мільярда. 
Путін не збирається йти з Донбасу 

Кремль не збирається припиня-
ти агресію на Донбасі, навпаки, Росія 
збільшує кількість озброєння на кордо-
ні з Україною. Про це заявив командувач 
збройних сил Організації Північноатлан-
тичного договору в Європі Філіп Брідлав, 
повідомляє «Reuters». Брідлав підкрес-
лив: кордон між Україною та країною-
агресором відкритий, що надає можливос-
ті для вільного переміщення солдатів і вій-
ськової техніки. Є всі ознаки того, що Росія 
накопичує військові ресурси «до рівня, від-
повідного військовим операціям». Брідлав 
укотре звернув увагу на те, що бойовики 
Донбасу отримують підтримку з РФ, тре-
нування від російських фахівців і «готові 
робити на Донбасі все, що від них вимага-
тимуть». 

Дротове радіо подорожчало
«Укртелеком» з 1 липня підвищив 

абонплату за дротове радіо на 25-50 
відсотків - до 15-27 гривень за місяць, 
залежно від статусу абонента, йдеться у 
повідомленні компанії. Зокрема, абонп-
лата для бюджетних організацій та насе-
лення підвищується з 12 гривень до 15, 
для небюджетних юросіб - з 18 до 27 гри-
вень. Протягом останніх років кількість 
абонентів дротового радіо постійно скоро-
чувалася. 

Третина армійських БТРів -  
браковані

Із отриманих Збройними силами 20 
одиниць БТР-3 і 25 - БТР-4, на ходу залиши-
лося тільки 18 штук, пише «Дзеркало тиж-
ня». Як зазначив начальник Генштабу Му-
женко у листі гендиректору «Укроборонп-
рому» Романову, причиною поломки є кон-
структивні недоробки, але керівництво 
концерну ігнорує звернення військових з 
цього приводу. За словами Муженка, своє-
часного ремонту поламаної техніки брига-
ди держпідприємства не проводять.

Влада не помічає, 
де «видобувають» гроші

В Україні процвітає бізнес вартіс-
тю півмільярда доларів на рік. Він по-
вністю нелегальний і знищує життя на 
десятки років. Це - видобуток бурштину,  
йдеться у розслідуванні «Радіо Свобода» і 
«Першого суспільного». Житомирщина й 
Рівненщина фактично живуть із промис-
лових бурштинових копалень. Коштов-
ний камінь вивозять у різні куточки сві-
ту. Масштаб екологічних наслідків неза-
конної діяльності важко виміряти гріш-
ми. Це виглядає, наче Армагеддон. Видо-
буток бурштину розділили між собою різ-
ні угруповання й облаштували блокпос-
ти. Там працюють тисячі копачів. Місце-
ві мешканці вдячні мафії, що організува-
ла нелегальний бізнес і надала можли-
вість заробити. Промислового видобутку 
бурштину та людей з автоматами на ко-
пальнях влада не помічає. 

Фантастичні доходи  
правоохоронців

Найбільший сукупний дохід се-
ред правоохоронців за 2014 рік отри-
мав голова Державної фіскальної служ-
би Роман Насіров, який задекларував 
4,8 млн. грн. Про це повідомив координа-
тор проекту «Декларація без декларацій» 
Transparency International Україна Дмитро 
Якимчук. Костянтин Лікарчук - заступ-
ник голови Державної фіскальної служби 
- отримав понад 2 млн. грн. Глава МВС Ар-
сен Аваков - більше мільйона. Роман Насі-
ров був призначений головою ДФС 5 трав-
ня. До цього він був нардепом від «Блоку 
Петра Порошенка». 

Доки платити «сім’ї» Януковича?
Міністр фінансів Наталія Яресько не 

виключає, що 90 відсотків зовнішнього 
боргу України належить родині Вікто-
ра Януковича чи його оточенню. Про це 
вона заявила в інтерв’ю ТСН. «Це можливо, 
тому що всі ці облігації можна продавати 
- купувати. Вони на Ірландській біржі про-
даються. І я не можу знати, хто є бенефіці-
аром», - зазначила Яресько. Щодо Москви, 
то безпосередньо Росії належить три мі-
льярди доларів боргу за єврооблігаціями, 
випущеними у грудні 2013 року. Крім цьо-
го, є маленькі частини, які тримають різні 
російські фонди.

Прогнози для гривні
За оптимістичним сценарієм Каб-

міну, середньорічний курс нацвалю-
ти у нинішньому році очікують на рів-
ні 21,7 грн/дол., а на кінець грудня - 22 
грн/дол. За песимістичним прогнозом - 
30 грн/дол., на кінець грудня - 32 грн/дол., 
повідомляє видання «Finbalance». Щодо 
2016 року, то, за  оптимістичним прогно-
зом, середньорічний курс може скласти 
22,5-22,7 грн/дол. Песимістичний сцена-
рій передбачає 31,3-33,5 грн/дол. 

Україна Світ
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Марія любила порослу травою і петро-
вими батіжками межу. Бабуся казала: скром-
ні, голубенькі, на тоненьких ніжках квіти мо-
жуть лікувати. Маленька Марійка скаржила-
ся петровим батіжкам на розбиті коліна і по-
кусані комарами руки. Легенький вітерець 
гойдав квіти, а малій здавалося, вони відпо-
відають: «Так-так…» 

- Дитинко, - сказав дідусь, - якщо колись 
не будеш знати, як повинна вчинити, по-
вернись на межу. Хоча б подумки. Земля по-
радить і розрадить. Люди кажуть: на землі 
правди нема. Є! Та її не шукають. А хто не шу-
кає правди на землі, годі шукати її і на небі.

Марія пам’ятає, як ридала на межі й ту-
лила до вуст прохолодні пелюстки. Славко, 
хлопчисько з очима чорних стиглих чере-
шень. Її перше велике кохання і перша вели-
ка зрада. 

На дискотеку до їхнього клубу сходила-
ся молодь з навколишніх сіл. Було дві причи-
ни. У селі нова завклубом. Молода. Незаміж-
ня. І кіномеханік. Він міг «не крутити» кіно, 
аби лише хлопці й дівчата скинулися «для 
плану». 

Славко приїхав до клубу на новенькому 
мотоциклі. Хлопці розглядали двоколісну за-
бавку з подвійною заздрістю. По-перше, не 
кожен міг собі дозволити таку розкіш. А, по-
друге, дівчата стрілятимуть очима за хлоп-
цем із сусіднього села, ігноруючи місцевих 
парубків. Хоча, Славка нарекли черговим за-
лицяльником для завклубихи. 

Завклубиху Вікторію місцеві дівчата не-
долюблювали. Хлопці кликали її Вікою, а 
своїх юних односельчанок - Леськами, Тань-
ками, Катьками… Крім того, Вікторія наро-
дилася в райцентрі. Хоча райцентр - не сто-
лиця, але все-таки місто. Дівчина вважала, 
що неймовірно ощасливила село і підстарку-
ватий клуб своєю присутністю. Й не забува-
ла нагадувати: затримуватися тут довго на-
міру не має. 

Славко не помітив жадібних поглядів 
Віки. Він вибрав її, Марію. Скільки часу ми-
нуло, а вона пам’ятає… Найсмачніша вода у 
його криниці. Чистий трунок, у якому таїв-
ся заворожений спокій. Коли він відсунув з 
цямриння дерев’яну ляду, в криницю поси-
пались заспані зорі. Він виловлював їх ста-
рим відром і зливав їй на руки. Вода при-
ємно холодила душу і тіло. Це пізньочасся, 
яке дарувало їм паростки чогось недомов-
леного, шалено бажаного, прибігає у спога-
ди, аби розворушити те, чого вже ніколи не 
буде...

Вони ховалися у тумані, що стелився над 
безіменною річечкою. Бродили польови-
ми дорогами. Шукали серед Галактик зірку 
долі. Смакували опівнічними яблуками. Бу-
дили ранніх півнів шепотом і цілунками. Си-

діли на її межі й на мольберті ночі малюва-
ли майбутнє…

Навесні Славко йшов до армії. 
- Дочекаєшся? - запитав Марійку. 
Вона простягнула біленьку хустинку. У 

ній - маленький клаптик паперу, на якому 
було написано: «Люблю, чекаю, пиши». 

Два роки через віддаль і розлуку літа-
ли конвертики щастя. Ще кілька місяців, ще 
кілька днів… Марійка пошила нову сукню. 
Кольору неба і петрових батіжків. У ній зу-
стрічатиме Славка. Він мав приїхати в субо-
ту. Марійка у п’ятницю, після останньої пари 
в інституті, зібралася додому. Тривожно ка-
латало серце. Гадала: від щастя. На автостан-
ції сказали, що автобуса не буде - зіпсував-
ся. Доберуся якось, подумала. Доїхала до рай-
центру. Звідти до села недалеко. Зупиняла 
попутній транспорт. Водій «Жигулів» також 
спішив. Проте дівчину погодився підвезти. 

Той поворот вважали небезпечним. Водії 
завжди пригальмовували. А він летів. Його 
чекали нагальні справи. «Боже, чому так бо-
ляче?», - встигла подумати Марія… 

- Налякала ти нас, красуне, - почула, не-
мов крізь сон.  

- Де я?
- В лікарні. Все гаразд. Я - твій лікар. 
- Водій…
- Нема його... 
- А Славко?
- Твій солдат? Приходив. Не хвилюйся. 
Марію добряче потовкло в аварії. Час і 

терпіння - головна медицина, розраджував 
лікар: 

- Будеш, красуне, бігати, танцювати. Але 
мусиш боротися і перемогти біль.  Хочеш 
плакати? Плач, кричи, аби ставало легше.

Коли зайшов до палати Славко, їй хоті-
лося померти. Він став ще гарнішим, змужні-
лим. А вона? Немічна. Гладив її волосся. Цілу-
вав руки. 

- Не хвилюйся, маленька, ти чекала на 
мене два роки. Тепер - моя черга. 

Знову тривожно калатало серце. Щось 
хотіло сказати. Як тієї п’ятниці… 

Леся, Марійчина подруга, приносила 
купу сільських пліток. 

- Славко до клубу приїжджав. 
Він… 

- Що, Лесю?
- Нічого. Трішки побув і поїхав. 
Славко навідав Марійку. Про 

клуб - жодного слова. Казав, що 
шукає роботу. Хотів би піти вчи-

тися. Марійці ж світила ака-
демвідпустка. Невдовзі 

знайшов роботу у райцен-
трі на заводі. Там обіця-
ли дати скерування на на-
вчання. 

Лікар порадив батькам 
повезти доньку до моря, аби 

набиралася сил, емоцій. Рідна 
Марійчина тітка, материна сестра, мешкала 
на Півдні. Вирішили: треба їхати. Тітка май-
же щоліта забирала племінницю до моря. 
Марійка була її улюбленицею. 

- Скільки треба, стільки будеш в мене 
жити, - сказала тітка. - Додому поїдеш, як 
нова, - жартувала. 

Леся і Славко прийшли провести Марій-
ку. Обіцяли чекати. 

- Повернешся і відразу до клубу, на тан-
ці, - щебетала Леся. - Ой, Марійко, я вже су-
мую за тобою.

…В одному з листів Леся написала, що 
Віка розрахувалася з роботи. Тепер у селі но-
вий завклубом. Любить з місцевими паруб-
ками чарку перехилити. Після цього влашто-
вує танці під баян. 

Славко писав зрідка і коротко, мовляв, 
втомлююся на роботі. А у вихідні батькам 
у селі допомагаю. Згодом не стало жодної 
звістки. Марійка запитувала Лесю, чи бачила 
Славка? Що трапилося? Подруга відповідала: 
не знаю, не бачила... 

Додому Марійка повернулася навесні. 
Гарна і здорова. Увечері на подвір’я влетіла 
Леся. 

- Марійко! Ти вдома! Я така щаслива…
- Лесю, що зі Славком?
- Не хотіла писати… Він через тиждень 

одружується. З Вікторією. Не знаю, яким чи-
ном вона зманила його. Зустріла їх недавно 
в райцентрі. Хотіла поговорити. Віка сказала, 
аби ти забула про існування Славка. 

- А він що?
- Мовчав. 
- Я ж тоді ради нього поспішала… 
Марія не могла заснути. Вийшла з хати. 

Присіла на межі. 
- Життя без кохання - ніщо, - шепотіла 

петровим батіжкам. - А той чоловік, водій, 
може, він був щасливий. І його не дочекала-
ся кохана дружина. Там повинна була зали-
шитися я… я…

- Ходімо, доню, до хати, - тихенько мови-
ла мама. - Може, тебе не одна, а дві біди оми-
нуло.

Материнське серце знало правду.  

Відтоді минуло два десятки літ. Марія піс-
ля закінчення навчання залишилася працю-
вати в обласному центрі. Вйшла заміж. Леся 
(назвала доньку на честь подруги) - красуня і 
розумниця - скоро закінчуватиме школу. Си-
нові Ігорчику - тринадцять. Чоловіка всі, і на-
віть Марія, називають тато Олесь. Бо дмухає 
на своїх дівчаток і синочка. 

Укотре зателефонувала подруга:
- Марійко, коли ми тебе дочекаємось? 

Бери свою челядь і приїжджай на вишні-
черешні. 

- У наступні вихідні. Обіцяю. 
Леся мешкала у райцентрі. Збудували 

там з чоловіком хату. Марія любила їздити до 
подруги на гостини. Хата неподалік лісу. Ле-
син чоловік - лісничий. У дерева закоханий, 
жартує Леся, більше, аніж в рідну дружину. А 
в їхньому саду стільки різної смакоти! 

- Хто піде до магазину? Цукор закінчуєть-
ся, а вареників з вишнями всі хочуть, - гукну-
ла Леся з порога.

- Не я! - це Лесин молодший син Миколка.
- І не я! - а це - старший Павло.
- Ми пасемось в малинах, - відповів за 

себе і за сестру Ігорчик. 
Чоловіки зробили вигляд, що не почули: 

жваво говорили про сад-ліс-город. 
- Доведеться виручати, - пожартувала 

Марія. 
Коли виходила з магазину, на неї налетів 

нетверезий чолов’яга. 
- Ма… Марія? Сто пудів, Марія, - перегоро-

див дорогу незнайомець.
- Ви… ти… Славко?
- Упізнала. Звиняй, я тут трохи того… 

зранку. Нині субота. Можна. Ну, чому не запи-
туєш, як я живу? Зле живу…

- А Вікторія?
- Віктоооорія… Вона життя всім зіпсу-

вала. Я хто? Трудяга! А вона? Пані! Я їй гро-
ші, все для неї, а вона… з чужих ліжок витя-
гував. Ти пробач мені. Ні, не треба пробача-
ти. А знаєш, давай за зустріч. По сто грамів. Я 
маю чвертку. 

- Я не п’ю, Славку.
- А я п’ю! І буду пити! О, мій товариш іде. 

Гей!..
Марія кинулась геть. 
- Лесю, я зустріла Славка. Він…
- Був п’яний. Знаю про його прстрасть. 
…Їй снилась межа, всіяна петровими ба-

тіжками. Немов маленький клаптик неба за-
губився на землі. Марія щось розповідала 
квітам. «Так-так…», - відповідали вони, гой-
даючись від легенького вітру. 

- Прокидайся, кохана, я малини тобі на-
збирав, - Олесь простягнув Марії повні при-
горщі запашних, вогких від вранішньої роси, 
ягід. 

Вона припала до його долонь. На малини 
скотилися солодкі сльози щастя.

Ольга ЧОРНА.   

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

На фото нашого 
кореспондента Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА: 
Наталя Гузелик та Людмила 
Польова, методисти 
комунальної установи 
Лановецького районного 
будинку культури.

Солодкі 
сльози 
щастя

Рідна сорочка вишиванка, 
немов легенький запах ковили, 
вся ніби сплетена з любові,
з надії, смутку й літньої трави. 

Червоно-чорні всі узори, 
мережив ряд на полотні. 
Прості орнаменти народні,
Легенди роду, символ, оберіг… 
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Я ВІРИЛА МРІЯМ…
Пливе за водою осінній листок
І берег любові потонув в печалі,
А осінь спалила між нами місток,
А вітер розвіяв цвіт щастя у далі. 
Приспів:
Чому ти сказав 

на пероні «прощай»?
Чому ти надію забрав у неволю?
Чом сльози на віях? – не питай,
Я вірила мріям, я вірила в долю…

Забуду ту зустріч – 
єдину в житті,

Навіщо стрічалися  
радість з журбою?

Той спомин залишу 
в своїм почутті,

А смуток хай буде назавжди 
з тобою.

Приспів.
*     *     *

На світанні роса водограєм грає,
На світанні краса сонце зустрічає,
У ромашках весь світ, 

наче в хвилях море,
І ранкова зоря сідає за гори…
Приспів:
А над світом синє небо,
Небо – як вітрила,
Я ішла в цей світ до тебе,
Світ цей полюбила.
А над світом – чари, чари,
Пречудові ліри,
А в тих хмарах чарівних – 
Теплоти без міри.
Біля хати росте 

кущ калини ніжний,
На калині цвіте солов’їна пісня,
У колисці весь світ, 

у колисці любові,
І веселка свій цвіт 

заплела у діброві.
Приспів.

*     *     *
Я слухаю, як вітер 

на струнах вільно грає,
Я слухаю, як літо 

з весною розмовляє,
Я слухаю, як роси 

із травами шепочуть,
Вертатися додому 

із поля я не хочу.
У небі жайвір пісню, 

як чари, розливає,
Пливуть хмаринки білі, 

їх вітер колихає.
А небо волошкове – 

прозоре і духмяне,
Над нами світить сонце – 

гаряче і рум’яне.
Приспів:
Любуюся красою своєї України,
Милуюся красою червоної калини. 
І все це загадкове, 

неначе таємниця,
Під сонячним світлом
ця вся краса іскриться…

Я слухаю, як поле зернятком 
дозріває,

Я слухаю, як дощик 
цю ниву поливає.

Я слухаю, як бджоли із гречки 
мед збирають,

І все це Божим дивом 
я радо називаю. 

А навкруги – мов сяйво - 
тремтить, горить, палає,
Свій слід прекрасне літо 

на полі залишає.
І я, неначе в казці, 

милуюсь Божим дивом
І все мені здається казковим 

і вродливим.
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка Заліщицького району.

- Проходьте, я зараз, кілька 
хвилин, - лікар вимив руки за 
ширмою в оглядовій і повернув-
ся за робочий стіл. – Уважно вас 
слухаю.

Перед ним сиділо зовсім мо-
лоде дівча. Сором’язливо опус-
тивши очі, не знало, як почати і 
що сказати лікарю.

Сергій Володимирович від-
крив картку .

- Ну що ж, Ольго, ви у нас, я 
так розумію, вперше в консуль-
тації. 

- Так, вперше, - відказала 
стиха. 

- Неповнолітня … якісь про-
блеми?

- Я студентка, проходи-
ла медкомісію в студполікліні-
ці, аналізи  і все таке. То от мій 
дільничний терапевт мене до 
вас направила.

- Так, з цим зрозуміло,  - лі-
кар відклав результати в сторо-
ну. – Які ще скарги? Нудота, за-
паморочення? Тест не робили? 

- Нічого такого. Тільки спа-
ти весь час хочеться. Який ще 
тест? – дівча злякано закліпало 
очима.

- Тест на вагітність, дівчин-
ко. Ходімо, зробимо УЗД. Вам 
лише 16, тому потрібно буде по-
відомити матір…

- У мене немає мами, помер-
ла. Тільки вітчим і бабуся.

- Ясно, розберемося потім. 
Лікар заглянув у кабінет 

УЗД. Вільна від пацієнтів Рачин-
ська якраз допивала чай. 

- Дозвольте, Вірочко? Ми до 
вас у цей давно не ранковий час.

- Вам усе, що завгодно, Сер-
гію Володимировичу! Що цього 
разу? Прошу лягайте на кушет-
ку,  - показала Віра Едуардівна 
дівчині рукою. 

Сергій Горенко - гінеколог у 
їх місті відомий. Про цього ніх-
то поганого слова не скаже. Ще 
й вигідна партія і не лише для 
таких підтоптаних дівчат, як Ра-
чинська. Забезпечений, свій бу-
динок, гарне авто, усе, що по-
трібно в матеріальному пла-
ні. Його старший брат впливо-
ва людина. Між ними десять ро-
ків різниці, тому Ігор завжди на-
магається молодшого опікувати 
усім, чим може. Фактично, він 
замінив йому після смерті бать-
ка. Вивчив і на ноги поставив. 
Сергій його дуже поважає і лю-
бить. Як і старший, молодший 
для брата готовий зробити усе. 

Та й як мужчина Сергій впев-
нений і стабільний, працьо-
витий, амбіційний, розумний. 
Саме так би його охарактеризу-
вала Віра Едуардівна. Вона ско-
са зиркнула на Горенка, який 
уважно вдивлявся в монітор, і 
зітхнула:

- Ну що, тут усе зрозуміло - 
вагітність 9 тижнів. Чого ж ти, 
дівонько, так довго ходила не 
знати де?

Дівча у відповідь щось про-
белькотіло, витираючи живіт 
після процедури.

- Гаразд, Вірочко, ви нам 
опис зробите, - галантно поці-
лував руку Сергій. – А вас, Олю, 
чекаю з карткою  в кабінеті. 

Рачинська закотила манір-
но очі і презирливо кинула в 
бік дівчини: «Оце понаробля-

ють дітей, а потім викидають у 
смітники! Господи, кам’яний вік 
просто! Дєточка, ти про презер-
вативи що-небудь чула?»

Дівчина почервоніла по самі 
вуха й, мов ошпарена, вискочи-
ла з кабінету.

- Сергій Володимирович, що 
тепер буде? – перелякано запи-
тала, увійшовши. – Мене вітчим 
просто уб’є. 

- Народжувати будемо, Олю. 
Ти ж не хочеш на все життя за-
лишитися калікою? А батько 
дитини? Ти знаєш, хто він? Було 
б правильно, щоб він узяв від-
повідальність за своє дитя і за 
тебе. 

Ольга потупила погляд 
і мовчала. Що могла від-
повісти? Звісно, вона 
знала, хто батько дити-
ни. Але як про це сказати 
Горенкові? Як він сприй-
ме це? 

- Гаразд, ти іди зараз, 
а за тиждень приходь, по-
ставимо тебе на облік. До-
мовилися?

Дівчина подякувала і 
пішла у своїх невеселих 
роздумах.

Сергій глянув на годин-
ник. На сьогодні це була 
його остання пацієнтка. 
Можна було і додому зби-
ратися. Тим паче їде в гос-
ті до брата, старшій донеч-
ці 15  виповнилося. Якраз 
встигне ще за подарунком 
заскочити, квіти іменин-
ниці й дружині Ігоря купи-
ти. Настрій був гарним, а отже і 
вечір має бути чудовим.

Гостей було чимало. У за-
міському будинку брата зібра-
лося з півсотні друзів, знайомих 
і колег. Він - відомий політик і 
меценат. Забезпечений і впли-
вовий чоловік. Ігор здалеку по-
бачив брата і помахав йому ру-
кою.

- Мої вітання дорогій іме-
нинниці! – Сергій розцілував 
племінницю, яка радісно пови-
сла у нього на шиї. – Ти неймо-
вірна сьогодні! Красунечка! Ві-
таю!

- Проходь, розважайся, - по-
плескав його по плечі Ігор, - По-
тім маю з тобою дещо обговори-
ти. Нагадаєш, раптом забуду. Бо 
це важливо. 

Сергій розчинився серед гос-
тей. Було дійсно весело, хоч він 
і не любив таких гучних компа-
ній. Але іноді дозволяв собі ви-
пити бокал хорошого червоно-
го вина. Якраз за цим заняттям 
його і знайшов брат.

- Ти знову усамітнився? Так 
і залишишся холостяком! – Ігор 
зіперся на поручень балкону по-
руч. – Бачиш, і мені знадобилося 
те, у що я гроші вкладав – твоя 
освіта.

- Не дуже розумію, - посміх-
нувся Сергій. – чим тобі особис-

то може бути потрібний гінеко-
лог. Щось із дружиною? З донь-
кою?

- Та не зовсім, – було ви-
дно, що Ігор шукає потрібні 
слова. – Але ти маєш зрозумі-
ти. Я тут з однією студенточ-
кою познайомився, якось так 
закрутилося-завертілося… По-
тім прив’язався, допомагати їй 
почав. Якихось пару сотень дам. 
І розумієш – захотів би,  у мене 
таких і у сто разів кращих ва-
гон би був. А тут, на тобі, сам не 
знаю, що таке відбувалося…

- А батьки її якби дізналися? 
Скільки їй, тій студенточці?

- Та нема там ніяких батьків. 
У тому біда, що їй шістнадцять 
і вона вагітна. Словом допомо-
га твоя потрібна. Мені ці усі сен-
тименти ні до чого. У мене он 
донька доросла…

- А дівчину не Оля звати?
- Оля. А звідки ти знаєш?
- Робота у мене така, - Сер-

гій мовчки вилив вино в тра-
ву. Не було бажання ні пити, ні 
розмовляти. - Що ти від мене 
хочеш? Ти хоч розумієш, чим 
це обернутися може для тієї ді-
вчинки?

- Та зачекай ти мені мораль 
читати! Я все оплачу. Зрозумій, 
що мені зараз ніяких проблем 
не треба. Он вибори на носі, а я 
буду з малолітніми коханками  
соплі розводити. 

- Шкода, що ти про це лише 
зараз подумав. То просто пого-
вори з нею, відкупися, ти ж умі-
єш, знаєш, як це.

- Давай без сарказму, - Ігор 
сердито сплюнув. - Вона, звісно, 
зараз мовчатиме, а потім? Хто 
знає, що цій дівці в голову збре-
де? Мені підставлятися не мож-
на навіть в таких дрібницях. Я б, 
звичайно, міг потім сказати, що 
це все вигадки. Але я ж знаю, що 
це моя дитина. А раптом якесь 
ДНК зробить?

Брат нервував. А Сергія взя-

ла така злість! Дивився, як його 
племінниця, майже однолітка 
Олі, веселиться зі своїми друзя-
ми, і чомусь стало так жаль дур-
не наївне дівча, яке приголубив 
його хтивий брат.

- Добре, поїду я, мені вже час, 
- холодно попрощавшись, ска-
зав. 

- То що, допоможеш? Зробиш 
аборт? Я її пришлю до тебе.

- Не треба, вона сама наступ-
ного тижня прийде. 

За тиждень Ольга дійсно 
прийшла на прийом. До того 
часу в голові Сергія Володими-
ровича визрів план, бо відчував, 
що брат неодмінно переконає 
її зробити аборт, або ж залякає 
так, що бідній дівчині нічого не 
залишиться. 

- Не бійся і нікого не слу-
хай. Народиш дитя, а потім на-
пишеш відмову в пологовому. Я 
тобі обіцяю, що маля потрапить 
до хороших батьків. Це, погодь-
ся, краще, ніж травмувати себе 
на все життя, – Сергій удавався 
до звичних у своїй роботі психо-

логічних прийомів і Оля по-
годилася.  

План був простий. Іло-
на, дружина Ігоря, дуже хо-
тіла мати ще дитя, але піс-
ля народження доньки і пе-
ренесеної операції, завагіт-
ніти не вдавалося. Не один 
раз вона радилася із Сергі-
єм щодо сурогатного мате-
ринства і про всиновлен-
ня мова йшла. А тут…У Сер-
гія не було сумнівів, що Іло-
на погодиться на такий ва-
ріант. 

Сергій спокійно спосте-
рігав, як вона нервово хо-
дила по кімнаті, емоційно 
розмахувала руками і весь 
час повторювала «але ж яка 
паскуда, яка паскуда мій 
Ігор!» Але він добре знав 
свою невістку. Після півго-
динної тиради і сліз, Ілона 
заспокоїлася. 

- Знаєш, це не найгірший 
варіант. Врешті, це його закон-
на дитина, Ігор же  всиновлю-
вати категорично не хотів, щоб 
чуже не виховувати. От нехай 
своє власне і виховує! Але ж 
який негідник! Ти, мабуть, ду-
маєш, що я, наївна, вірю, ніби 
на цій дівчинці рахунок закін-
чився? 

- Ілоно, заспокойся, якби  я 
так думав, то не прийшов би 
до тебе. Я ж знаю, як ти хотіла 
дитя. 

- Так, дякую,  я згодна. Нехай 
буде так, якщо нам послав його 
Господь. І ти знаєш… уявила, 
як триматиму той маленький 
згорточок на руках, аж мурахи 
по шкірі побігли. Я уже його лю-
блю, розумієш?

Сергій задоволено посміх-
нувся. День починався прекрас-
но. У нього сьогодні прийом 
розписаний по хвилинах. Піс-
ля обіду декілька операцій. Але 
відчуття, що ще одне життя збе-
режено, хай і такою ціною, дода-
вало сил. Через сім місяців він 
прийме на світ свого малесень-
кого племінника. Або племін-
ничку. Байдуже. Головне, щоб 
здоровеньке. Бо найбільше не 
любив у своїй професії зачища-
ти чужі гріхи.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Життєва історія хгрі  иЧужі

“ “
... План був простий. Ілона, 
дружина Ігоря, дуже 
хотіла мати ще дитя, але 
після народження доньки 
і перенесеної операції, 
завагітніти не вдавалося. 
Не один раз вона 
радилася із Сергієм щодо 
сурогатного материнства 
і про всиновлення мова 
йшла. А тут…У Сергія не 
було сумнівів, що Ілона 
погодиться на такий 
варіант. 
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У Баку відбулася церемонія закриття 
перших в історії Європейських ігор.

Упродовж 17 днів більше шести тисяч 
спортсменів з 50-и країн змагалися у 20-и видах 
спорту та розіграли 253 комплекти нагород, 12 з 
яких є ліцензійними на наступній літній Олімпіа-
ді-2016 у Ріо-де Жанейро.

На Європейських іграх у Баку Україну представ-
ляли 243 атлети. У підсумку наша  збірна здобула 46 
медалей (8-14-24) і стала 5-ю за їх кількістю та посі-
ла 8-е загальнокомандне місце.

Зокрема, чемпіонами Євроігор-2015 стали:
Аліна Махиня (вільна боротьба);
Віктор Рубан, Маркіян Івашко, Георгій Іваниць-

кий (стрільба з лука, чоловіча команда);
Олег Верняєв (спортивна гімнастика, багато-

борство);
Олег Верняєв (спортивна гімнастика, опорний 

стрибок);
Андрій Хлопцов (плавання, 50 м батерфляй);
Андрій Ягодка (фехтування, шабля);
Інна Черняк (дзюдо, з вадами зору, 57 кг);
Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, 

Ольга Жовнір (фехтування на шаблях, командна 
першість).

Срібні призери :
Дімітрій Тімченко (греко-римська боротьба);
Жан Беленюк (греко-римська боротьба);
Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак 

(спортивна гімнастика, командна першість);
Тетяна Лавренчук (вільна боротьба);
Юлія Ткач (вільна боротьба);
Анна Соловей (велоспорт-шосе);
Андрій Грівко (велоспорт-шосе);
Олена Дмитраш, Анастасія Возняк, Олександра 

Грідасова, Валерія Гудим, Євгенія Гомон (художня 
гімнастика, групові виступи);

Анна Різатдінова (художня гімнастика, вправа з 
булавами);

Анна Різатдінова (художня гімнастика);
Олена Сайко (самбо);
Олександр Помінов (дзюдо з вадами зору, + 90 кг);
Кристина Мацко, Вікторія Пазюк, Ганна Зариць-

ка, Ольга Мазніченко (баскетбол 3х3);
Геворг Манукян (бокс, 91 кг).
Бронзові призери:
Дмитро Пишков (греко-римська боротьба);

Яна Нарєжна, Єлизавета Яхно (синхронне пла-
вання, дует);

Валерія Апрелєва, Валерія Бережна, Вероніка 
Гришко, Анна Єсіпова, Яна Нарєжна, Аліна Шинка-
ренко, Катерина Ткачова, Єлизавета Яхно (синхрон-
не плавання, командні змагання);

Валерія Апрелєва, Валерія Бережна, Вероніка 
Гришко, Анна Єсіпова, Яна Нарєжна, Аліна Шинка-
ренко, Катерина Ткачова, Єлизавета Яхно (синхрон-
не плавання, довільна програма);

Марія Повх, Анастасія Тодорова (веслування на 
байдарках і каное, байдарка-двійка);

Георгій Іваницький, Лідія Січенікова (стрільба з 
лука, змішана команда)

Валерій Андрійцев (вільна боротьба);
Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Сі-

ченікова (стрільба з лука, жіноча команда);
Василь Шуптар (вільна боротьба);
Коу Лей (настільний теніс);
Діана Шелестюк (стрибки у воду, 1 м трамплін);
Діана Шелестюк, Маргарита Джусова (стрибки у 

воду, синхронні стрибки, 3 м трамплін);
Олена Дмитраш, Анастасія Возняк, Олександра 

Грідасова, Валерія Гудим, Євгенія Гомон (художня 
гімнастика, групові виступи);

Размік Тоноян (самбо);
Марина Колесникова (плавання, 200 м, спина);
Дмитро Замотаєв (бокс, 49 кг);
Олександр Хижняк (бокс, 81 кг);
Віктор Петров (бокс, 64 кг);
Марина Колесникова (плавання, 200 м на спині);
Ярослав Самофалов (бокс, 69 кг);
Наталія Ніколайчик (дзюдо з вадами зору, 57 кг);
Андрій Хлопцов (плавання, 50 м батерфляй);
Світлана Ярьомка (дзюдо, + 78 кг);
Яків Хаммо (дзюдо, +100 кг);
Георгій Зантарая, Сергій Дребот, Артем Хомула, 

Віталій Дудчик, Кеджау Ньябалі, Олександр Гордієн-
ко, Вадим Синявський, Яків Хаммо (дзюдо, команд-
на першість).

Наступного дня після закінчення ігор в аеропор-
ту «Бориспіль» чисельна армія вболівальників зу-
стрічала наших тріумфаторів. Лунали щирі слова 
вдячності, вітання з перемогою та щирі побажання 
нових високих результатів уже у наступному році у 
столиці Бразилії. 

в азербайджанській  столиці

Українська звитяга
28 червня на Театраль-

ному майдані Тернополя 
уже традиційно пройшов 
«Олімпійський день». Тут 
відбулись показові виступи 
з греко-римської боротьби, 
панкратіону, фрі-файту, бок-
су, «Школи вуличного тан-
цю Nino», фанк-аеробіки від 
спортивно танцювально-
го центру «Fitness house». 
Екстріму надали Тернопіль-
ський осередок Міжнарод-
ної Федерації Бойового 
Гопака і учасники вело-
тріалу.

Також жвавий інтерес 
у глядачів та вболіваль-
ників викликали зма-
гання з тенісболу, еста-
фета «Веселі старти» та 
прем’єрні ігри для дітей 
до 1 року «Вправний по-
взунець».

Паралельно прохо-
див сеанс одночасної гри 
у шахи. А для дітей про-
вели майстер-клас з декупажу від Клубу розвитку дитини «Ка-
пітошка».

На «стометрівці» всі бажаючі катались на роликах та скейт-
бордах, а знавці історії Олімпійських ігор змогли проявити свою 
ерудицію на вікторині від партнера свята ПП «Колумбус». За ві-
рні відповіді учасники отримали цінні подарунки: горнятка, 
кепки, фрізбі та термокружки.

Фіналом заходу 
став масовий легкоат-
летичний пробіг серед 
різних вікових катего-
рій, переможці якого 
були нагороджені ме-
далями, футболками 
та сувенірами від На-
ціонального олімпій-
ського комітету Укра-
їни й крокоміром від 
ПП «Колумбус».

4 липня у Кременці відбудеться благодій-
на товариська зустріч між ветеранами фут-
больного клубу «Динамо» та місцевими фут-
болістами. Зібрані кошти організатори пе-
редадуть на потреби української армії. Вар-
тість квитка – 20 гривень.

За команду ветеранів «Динамо» 
виступатимуть: Володимир Безсонов, 
Анатолій Дем’яненко, Віктор Хлус, 
Олег Саленко, Віталій Косовський, Ві-
ктор Леоненко, Олександр Дамін, Ле-
онід Буряк, Володимир Лозинський, 
Сергій Кузнецов, Іван Яремчук, Сер-
гій Коновалов, Олександр Венглин-
ський, Святослав Сирота, Юрій Мак-
симов, Андрій Оксимець, Едуард Цих-
мейструк, Анатолій Безсмертний, Ан-
дрій Зав’ялов, Олег Волотьок, Всево-
лод Романенко, Віктор Мороз.

Кошти, зібрані в рамках товариської зустрічі у 
Кременці, яка відбудеться на знак шани полеглим 
воїнам «Небесної сотні» та воїнів АТО: Сашка Ка-
піноса, В’ячеслава Мельника та Дмитра Лабуткі-
на, спрямують на потреби української армії.

Спортогляд
Заявки на участь у відбірковий турнір Чемпіонату сві-

ту-2018 в Росії подали всі 209 національних асоціацій, які є 
членами ФІФА. Таким чином, готовність виставити на ЧС свою 
команду підтвердила і Федерація футболу України.

25 липня відбудеться жеребкування кваліфікації Мунді-
алю і збірна України, яка потрапила в третій кошик, офіцій-
но отримає майбутніх суперників. Це означає, що наша країна 
вже не зможе без спортивно-дисциплінарних наслідків вийти 
зі складу учасників російського чемпіонату світу.

Під час церемонії нагородження боксерів у категорії до 49 
кг на Європейських іграх українець Дмитро Замотаєв не по-
вернувся у бік прапора країни-окупанта. На змаганнях Замота-
єв виборов для України бронзову медаль. Золото ж дісталось 
росіянину Батору Сагалуєву.

У п’ятницю, 3 липня, відбудеться жеребкування календа-
рів першої та другої ліг сезону 2015/2016.

Першість України з футболу у 1-2 лігах розпочнеться 25-26 
липня. Планується, що у першій лізі виступатиме 16 команд, а 
у другій - 14.

Товариська зустріч 
з легендою «Динамо»

Олімпійські амбіції 
тернополян
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Що я знала про Мальту, поки 
наш літак не приземлився там в ае-
ропорту? Що омивають її води Се-
редземного моря. Чула про лица-
рів мальтійського ордену. Згодом 
дізналася, що Мальта за кількістю 
мешканців усього лише як два Тер-
нополя, і живуть усі на трьох мініа-
тюрних островах, що міста тут ма-
ють тисячолітню історію, яка наче 
застигла у теплому жовтому каме-
ні, з якого вимощені вулиці, збудо-
ване житло і фортеці, що зараз краї-
на є членом ЄС, а в обігу євро.

Українці плутають Мальту з Мальдівами, знають про 
її найближчу сусідку – Сицилію, їздять на море в Єгипет й 
Туреччину і планують подорожі Західною Європою. Разом 
з тим, Мальта колоритна. Мальта загадкова. Мальта тепла. 
Мальта чудова.
300 днів сонця або як воно – 
жити без газу

Мальтійський архіпелаг усього налічує сім островів. 
Два з них – Мальта і Гозо – настільки густо заселені, що 
країна займає третє місце за щільністю населення в світі. 
На ще одному острові, Коміно, мешкає всього чотири сім’ї, 
а решта безлюдні й приваблюють шукачів пригод.  

Сонце світить над островами десь 300 днів у рік, тому 
на багатьох будинках можна побачити сонячні панелі. Газ 
на острів привозять, і використовують його вкрай рідко, 
приміром, у лікарнях. Сонячні батареї недешеві. Зате по-
тім електроенергія, яку отримують з допомогою сонця, 
допомагає економити на рахунках за комунальні послу-
ги. Вистачає її не лише для побуту, решту мальтійці про-
дають державі. 

Іноді місцеві скаржаться на холод у будинках, адже 
на островах нема централізованого опалення. Але навіть 
взимку температура повітря рідко опускається нижче 15-
16 градусів, і урожаї фруктів та овочів, особливо помідорів 
і картоплі, тут збирають кілька разів у рік.
Шляхами святих і лицарів 

Географічні контури Мальти нагадують слід від че-
ревичка багатьох гостей і завойовників, яких приваблю-
вала ця земля. У місцевій гавані, кажуть, навіть у най-
більший шторм міг заховатися цілий флот. А ще звідси  
контролювали морські шляхи. Тож Мальта постійно пере-
ходила з рук у руки. Серед її правителів були і карфагеня-
ни, і фінікійці, Римська і Візантійська імперії, араби, Бри-
танська імперія. 

Навіть квапливий переказ історії цих місць вразить 
кількістю подій і відомих імен. Серед них і Наполеон, 
який захоплював Мальту на шля-
ху до Єгипту, і Черчіль з Рузвель-
том, які тут зустрічалися в 1945 
році. Обов’язково туристам роз-
кажуть про святого Павла, яко-
го тут вважають своїм покровите-
лем і пов’язують з ним багато чу-
дес – відкриття джерела прісної 
води в скелі, зникнення отруйних 
плазунів з острова. Згадка про по-
яву Павла на Мальті є у Біблії. Він 

єдиний, на думку маль-
тійців, вижив під час ка-
тастрофи корабля, знай-
шовши на цьому острові 
спасіння від суду в Римі.

Але, мабуть, найпо-
пулярніші персони – ли-
царі Мальтійського ор-
дену, історія якого сягає 
11 століття. Саме тоді 
купці заснували благо-

дійне братство. Вони захищали прочан, які йшли до бі-
блійних місць, допомагали хворим. Від назви їхнього за-
кладу, шпиталь або ж госпіталь, походить і перша назва 
ордену – госпітальєри.
Коли тільки небо і море

Мальту іноді називають іграшковою країною. Відста-
ні тут дуже маленькі. Разом із тим, важко знайти ще одне 
місце на Землі, де б на такому малому просторі було зосе-
реджено стільки унікальних пам’яток. 

Любителі таємниць знайдуть на Мальті найдавніший 
храм у світі, побудований за тисячу років до єгипетських 
пірамід. Це храм Джгантія, який сягає 3800 року до нашої 
ери. Вчені досі не можуть розгадати, як тодішні зодчі зво-
дили докупи величезні брили важкого каменю. На Мальті 
збереглося більше двох десятків таких споруд.

Джгантія, тобто башня гігантів, розташована на остро-
ві Гозо –  фантастичному місці, яке виправдовує свою на-
зву: острів радості. Затишні гроти і піщаний пляж із чер-
воним піском, який, кажуть, долітає аж із Сахари. Ошат-
ні села. Тиша, неквапне розмірене життя і повна ізоляція 
від суєти цивілізації. Будь-хто покаже тут печеру, у якій 
сім років провів міфічний Одіссей в обіймах у німфи Ка-
ліпсо, яка закохалася в нього і тримала силою чар. І хоч у 
Середземномор’ї не один острів претендує на звання ост-
рова Каліпсо, саме Гозо, вважають дослідники, найбільше 
підходить до описаного у творах Гомера. 

На цьому другому за величиною мальтійському остро-
ві багато місць, від яких справді перехоплює подих. Серед 
них скелі Дінглі – вони тягнуться на кілька кілометрів. Не-
ймовірно, коли попереду тільки небо і море. 
Спокій старих міст 

Столицею Мальти є Валлетта – старе і красиве місто, 
вулиці якого просто заповнені туристами. Там багато цер-
ков, крамничок і кав’ярень, саме у Валетті розташовані ре-
зиденція президента та парламент. Проте ввечері столи-
ця –  тиха і безлюдна.

До Валлетти столицею була 
Мдіна – це старовинне місто, 
вік якого вже 4000 років. Ве-
личні ворота, красиві вузенькі 
вулички, фруктові сади, палаци 
і церкви – Мдіна обов’язково 
повинна бути у списку місць to 
see.

Взагалі, міст на Мальті не-
багато. За місцевою традиці-
єю, для цього вони обов’язково 

повинні мати бастіонну стіну. Села тут іноді більші за міс-
та і теж дуже цікаві. Особливий колорит у селищі Марсаш-
локк. Крім мальовничої гавані з різнокольоровими чов-
нами, є тут рибацький ринок: відкривається він щонеді-
лі, коли рибалки починають продавати свій улов просто 
на набережній. 

Є на Мальті й незвичайне село, подібного на яке нема 
ніде у світі. У 1980 році тут знімали фільм про морячка Па-
пая з Робіном Вільямсом у головній ролі. І побудували для 
цього ціле селище-декорацію. Після зйомок будинки вирі-
шили не зносити, а створили парк відпочинку і розваг. 

Єдина висока будівля на Мальті – це 98-метрова башня 
Портомасо. Саме тут пропонують розкішний відпочинок 
на яхтах. Одна з лідируючих у цій сфері компаній – Esprit 
яхтинг. Найбільша яхта компанії може вмістити дванад-
цять людей. Оренда судна на весь день, залежно від розмі-
ру, обійдеться від тисячі до кількох тисяч євро, усе це – ра-
зом із капітаном і бензином. 
Маленька Британія у 
Середземномор’ї

Заблукати на Мальті практично неможливо. Скрізь є 
табло із рухом автобусів, і весь день можна їздити за од-
ним квитком, який коштує 1,5 євро. Лівосторонній рух, як 
у Лондоні, – це ще одне, що здивувало на Мальті. До 1964 
року вона була британською колонією. Англійська, разом 
із мальтійською, є офіційною мовою держави. 

Життя на Мальті, звісно, дорожче ніж в Україні, проте 
ціни не такі високі, як у Західній Європі. Запашні булочки 
в крамничках коштують від 70 євроцентів, а каву можна 
купити за євро. У той же час, мінімальна пенсія на остро-
ві – 1200 євро, а мінімальна зарплата – близько 800. 

Мальтійці дуже релігійні. Більшість населення – като-
лики, майже на кожному будинку тут – образок святого. 
Може тому в країні низький рівень злочинності. 

У мальтійців багато чому можна повчитися. Напри-
клад, вони заробляють на туризмі, але весь комфорт ство-
рюють не лише для приїжджих. Мальтійці й самі не про-
ти посидіти у тихих кафешках, помріяти чи влаштувати 
неспішну трапезу. Свіжий сир, паста, морепродукти і сві-
жа випічка – мальтійська кухня вже давно стала частиною 
культури і так само добре смакує туристам. 

З міжнародного аеропорту Мальти ми летіли до України 
близько трьох годин. Але потім ще довго мені снилося серед-
земноморське узбережжя, невисокі будинки з теплого каме-
ню, небесно-синя вода, спекотне сонце і добра усмішка місце-
вих рибалок. Маленька Мальта чекає мене знову.

Антоніна БРИК.

13Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬПодорожуємо світом

острів, де 
оживають 
казки 

Мальта: 

Що об’єднує святого Павла, Одіссея, лицарів 
і моряка Папая? Маленька острівна країна – 
Мальта. На цій землі оживають герої, казки та 
легенди, про яких ми чули в дитинстві й чита-
ли у книжках.
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Полуничне фраппе
Потрібно: молоко чи вершки, полуни-

ця – 150 г, лід, збиті вершки.
Приготування: в блендер покласти по-

луницю, лід, додати трошки молока або 
рідких вершків і збити до однорідної маси. 
Вилити в склянку і прикрасити збитими 
вершками. 

Мохіто
Потрібно: свіжа 

м’ята – 3 гілочки, ли-
мон або лайм – поло-
винка, лід, вода газо-
вана або звичайна, 
яблучний сік.

Приготування: 
у склянку подрібни-
ти м’яту, вичавити 
лимон або лайм. До-
дати звичайну чи га-
зовану воду. Як варі-
ант, можна розбавити яблучним соком на-
половину з водою. Прикрасити гілочкою 
м’яти.

Квас вівсяний
Потрібно: вода – 3 л. овес (вівсяні плас-

тівці) – 1 скл., цукор – 3 ст. л.
Приготування: промитий овес засипа-

ти в трилітрову банку, додати цукор і ре-
тельно перемішати. Закрити кришкою і по-
ставити на сонце. Приблизно через 3 дні, 
коли вівсяні зернятка перестануть «танцю-
вати» і осядуть на дно, квас готовий. Квас 
процідити та охолодити.

Апельсиновий морс
Потрібно: вода – 0.5 

л, цукор – 100 г, апель-
сини – 2 штуки, лимон-
на кислота, кориця.

Приготування: від-
ділити цедру від апель-
синів, після чого зняти 
білу м’якоть і витисну-
ти сік з того, що зали-
шилось. Тепер подріб-
нити вичавки, залити 
водою, додати цедру, 

лимонну кислоту та корицю і проварити на 
слабому вогні 15 хв. Залиште отриману ре-
човину на 40 хв., після чого процідити й до-
дати сік.

Фанта в домашніх умовах
Потрібно: мандарини - 8 штук, вода - 3 

л, лимонна кислота - 6 ч.л., цукор - 2 кг.
Приготування: акуратно зняти з ман-

даринів шкірку. Саме вона знадобиться. 
Воду закип’ятити, кинути туди мандари-
нові кірки - і нехай настоюється добу. Зго-
дом відділити рідини і знову поставити на 
плиту та довести до кипіння. А мандари-
нові кірки - пропустити через м’ясорубку з 
дрібною решіткою. Кинути їх в окріп - і ще 
на добу настоювати. В отриману масу тре-
ба додати вказану в рецепті кількість цукру 
і лимонної кислоти. Розмішати, довестидо 
кипіння, охолодити та процідити. Концен-
трація ароматичних речовин в отриманій 
масі досить висока. Так що її можна розво-
дити звичайною холодною водою. А якщо 
пустити в справу газовану мінеральну воду, 

від справжньої фанти відрізнити буде дуже 
складно. 

Чайний лимонад
Потрібно: лимон, свіжа м’ята – 2 гілоч-

ки, мед – 4 ст. л., чорний чай 3-4 пакетика.
Приготування: заварити міцний чай з 

м’ятою і остудити. Лимон розрізати навпіл, 
половину нарізати кружечками, з другої 
видавити сік. Змішати сік мед і чай. Налити 
лимонад в глечик, покласти лід і кружаль-
ця лимона. Замість чорного чаю можна ви-
користовувати зелений або трав’яний.

Полунично-
банановий смузі

Потрібно: полуни-
ця – 150 г, банан, кулька 
пломбіру, лід за смаком.

Приготування: ба-
нан дрібно порізати, змі-
шати з полуницею і льо-
дом та збити в бленде-
рі. Отриману суміш вили-
ти в склянку та покласти 
кульку морозива зверху.

Шоколадно-молочний 
коктейль

Потрібно: молоко - 250мл, морозиво – 1 
упаковка, какао – 2 ст. л., цукрова пудра – за 
смаком.

Приготування: залити молоко в блен-
дер, додати морозиво, какао, цукрову пудру. 
Суміш необхідно добре збити до утворення 
пінки.

Лассі
Потрібно: для 

солодкого лассі - ке-
фір - 400 мл, манго - 2 
шт., мускатний горіх 
- 0,2 ч.л., цукор (мед) 
- 5 ст. л., кардамон ме-
лений - 0,3 ч.л., імбир 
мелений - 0,2 ч. л., лід 
- 2-3 кубики;

для солоно-
го лассі: йогурт на-

туральний - 3 скл., сіль - 1  ч. л., сік (лимон, 
лайм) - 3 ст. л., вода - 2 скл., лід - 2-3 кубики, 
м’ята для оформлення.

Приготування: лассі - це безалкоголь-
ний освіжаючий напій, який подають за обі-
дом в Індії. Він чудово освіжає у спеку. Для 
солодкого лассі очистити манго від шкірки, 
розрізати і видалити кісточку, м’якоть по-
дрібнити. Помістити з льодом у чашу блен-
дера і подрібнити. Вилити в шейкер чи у 
глибоку ємність кефір, додати цукор і спе-
ції, а також подрібнену м’якоть манго і лід. 
Струсити кілька разів - лассі готовий!

Для солоного напою подрібнити лід в 
блендері, а потім перекладсти його в шей-
кер. Додати всі інші інгредієнти і струсити.

Полуничний лимонад
Потрібно: 5 лимонів, 300 г полуниці, 

листочки м’яти, 150 г цукру, кубики льоду, 
1,5 л води.

Приготування: зварити цукровий си-
роп в 0,5 л води. З лимонів зняти цедру і по-
дрібнити. Відтиснути лимонний сік. У воду 
налити цукровий сироп, додати лимонний 

сік і цедру. Кілька ягід полуниці залишити 
для прикраси, решту подрібнити і додати у 
лимонад. Процідити напій і поставити у хо-
лодильник на 2 год. Налити полуничний 
лимонад у склянки, додати лід, прикрасити 
ягодами і листочками м’яти.

Піна-колада
Потрібно: 200 мл 

молока (або верш-
ків), 300 мл ананасо-
вого соку, шматочки 
ананаса для прикра-
си, 30 г збитих верш-
ків, 2 ст. л. цукру, 1 
скл. льоду.

Приготування: 
український варіант 
карибського напою. 
Усі інгредієнти збити у блендері до одно-
рідності. Налити коктейль у склянки, при-
красити збитими вершками і шматочками 
ананаса.

Коктейль 
«Вишневе божевілля»

Потрібно: вишня свіжа —літрова бан-
ка, цукор - половина склянки, молочні 
вершки (10% жирності) - 500 мл.

Приготування: вишню слід брати сві-
жу, відірвати і вийняти всі кісточки. Виси-
пати вишні в блендер і додати до них цу-
кровий пісок, ретельно збити. Після цього 
влити вершки і знову добре збити.

Для ще більшої насолоди можна додати 
пару кубиків льоду і збити їх разом з верш-
ками. Або просто кинути цілі кубики в ке-
лих з готовим коктейлем.  

Гарбузовий коктейль
Потрібно: гар-

буз - 500 г, яблуко - 2 
шт., цукор - 0,5 скл., 
імбир мелений - за 
смаком, мускатний 
горіх - щіпка, кориця 
мелена - 1/4 ч. л.

Приготування: 
з гарбуза видалити 
насіння і нарізати 
кубиками.

А потім подріб-
нити на дрібній тертці. Помити й нарізати 
яблука, видаливши шкірку й серцевину з 
насінням. Відварити гарбуз у воді з цукром. 
У каструлю налити 1 л води і висипати туди 
вказану кількість цукрового піску. Довес-
ти до кипіння і додати в каструлю подріб-
нений гарбуз. Вогонь зменшити, переміша-
ти, а коли закипить, вимкнути і охолодити. 
Поки гарбуз відварюється, яблука подріб-
нити в блендері на пюре. Потім додати до 
яблучного пюре відварений і охолоджений 
гарбуз і збити ще раз. А тепер додати спе-
ції - імбир, мускатний горіх і трохи кориці і 
знову перемішати. Коктейль готовий і мож-
на подавати його на стіл.

Сангріта
Потрібно: помідори червоні - 700 г, 

лайм - 2 шт., апельсин - 2-3 штуки, цибуля 
ріпчаста - 1 шт, цукор-пісок - 5 г, сіль - 1 ч.л., 
перець чорний мелений - 2 г, лід - 200 грам 

(кубики), вода - скільки знадобиться.
Приготування: сангріта – безалкоголь-

ний мексиканський напій. У першу чергу 
нагрівати повний чайник окропу. Тим ча-
сом промити під холодною водою черво-
ні помідори, зробити на кожному хресто-
подібний надріз і покласти в глибоку мис-
ку. Після цього залити окропом і витримати 
в гарячій воді 1-2 хв. Потім перекласти то-
мати в миску з холодною водою і охолоди-
ти. За деякий час зняти шкірку і зрізати міс-
це, на якому кріпилася плодоніжка.По чер-
зі розрізати томати на 2 половинки і вида-
лити з них насіння. Потім перекласти помі-
дорну м’якоть в чисту чашу блендера. По-
дрібнити на високій швидкості до консис-
тенції пюре і перекласти в графин або гли-
боку скляну миску. Тепер очистити цибулю, 
розрізати на 3 - 4 частини і подрібнити так 
само, як помідори. Перекладаємо цибульне 
пюре в миску до томатного і за допомогою 
дерев’яної ложки кухонної перемішуємо до 
однорідної консистенції. Потім розрізати 
кожен лайм і апельсин на 3-4 частини і ви-
чавити сік цитрусових в миску з овочевою 
сумішшю. Додати сіль, цукор і чорний меле-
ний перець. Повторно змішати всі складові 
до однорідної консистенції, накрити криш-
кою і ставимо в холодильник на пару годин. 
Після цього покласти в напій кубики льоду.

Огірковий смузі  з селерою
Потрібно: огі-

рок - 5 шт., селе-
ра - 1 стебло, ім-
бир - 1 кружальце, 
кефір - 100 мл.

Приготуван-
ня: огірок та се-
леру почистити, 
нарізати шматоч-
ками, покласти в 
блендер. Додати 
імбир та кефір. Усе збити до утворенні піни. 
Налити в склянки, одразу ж пити.
Смузі з вівсянки з мигдалем

Потрібно: вівсяні пластівці - 0,5 скл., 
молоко - 0,5 скл, банан - 1 шт.,

абрикоси - 3 шт., мигдаль - 1 жменя, йо-
гурт - 1 скл., мед - за смаком.

Приготування: вівсянку залити водою 
і залишити в холодильнику на ніч. Мигдаль 
подрібнити в кавомолці або дрібно наріза-
ти. Змішати в блендері банани, абрикоси, 
розмоклу вівсянку, мед, мигдаль і йогурт. 
Розбавити молоком, розлити по келихах і 
прикрасити абрикосом. За бажанням, в сму-
зі можна також додати свіжі або морожені 
ягоди.

Бананова кава
Потрібно: банан - 1,5 шт., кава - 150 мл, 

молоко -150 мл, мед (або цукор) - за смаком.
Приготування: банани почистити від 

шкірки і розім’яти в однорідне пюре. Пере-
терти його з медом або цукром за смаком. 
Розкласти в склянки. Гарячу каву зміша-
ти з гарячим молоком і залити цією суміш-
шю бананове пюре. Розмішати і подавати 
до столу. Напій можна подавати як гарячим, 
так і охолодженим. Замість молока можна 
взяти вершки.

вишукано  і  неймовірно  смачно! 
Літні коктейлі: 

Літо – це прекрасна пора для того, щоб сповна відчути смак корисних ягід 
і фруктів. І саме тепер можна спробувати втамувати спрагу не банальним 
напоєм у сусідній забігайлівці, а чимось більш цікавим, наприклад – 

безалкогольними коктейлями, які ми пропонуємо вам сьогодні. Змішуючи різні 
інгредієнти, не бійтеся фантазувати і експериментувати. Можливо, ви знайдете 
свій неповторний варіант літнього коктейлю.
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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. 
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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)

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 

Пропонуємо зелену каву з імбиром. 
Смачно. Корисно. Сприяє схудненню. 
Тел.: (097)-863-90-93  

ПрАТ “Київстар” 
(Тернопільське відділення) 

має намір отримати дозвіл на викиди в 
атмосферу. Юридична адреса: 03038, Укра-
їна, м. Київ, Солом’янський р - н., проспект 
Червонозоряний, 51. Місцезнаходження 
об’єкта:  Україна, м. Тернопіль, вул. Опіль-
ського, 5.

Офіс ПрАТ «Київстар» займається обслуго-
вуванням абонентів та технічним обслугову-
ванням зв’язку. 

Джерелом утворення забруднюючих речо-
вин на території Тернопільського відділення 
ПрАТ “Київстар” є дизель-генераторна уста-
новка.

Вид діяльності за КВЕД 61.10 Діяльність у 
сфері проводового електрозв’язку.  

Ідентифікаційний код: 21673832
Фактичний обсяг викидів (т/рік)- Сажа-

0,00026, Оксид вуглецю-0,0034, Оксиди азоту 
(у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])- 
0,0053, Сірки діоксид-0,0006, Формальдегід 
-0,00006, Бенз(а)пирен-0,000000007, вуглевод-
ні- 0,0016.

Адреса для подачі зауважень та пропо-
зицій терміном 30 днів з моменту опублі-
кування в пресі: м. Тернопіль, майдан Пере-
моги, 1 (РДА), або Департамент екології та 
природних ресурсів Тернопільської облас-
ної державної адміністрації, вул. Шашкеви-
ча, 3, м.Тернопіль. 
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Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції тижневика  
“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном 

(0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 50 грн.

ГОРОСКОП
з 1 по 7 липня
Овен  

До вас звертатимуться по 
пiдтримку. Бiльшiсть захоче 
просто поспiлкуватися. Але не 
все почуте варто брати близь-
ко до серця.
Телець 

Маленькi непорозумiння 
швидко вирішаться, однак для 
цього стримуйте емоції. Мож-
лива зустріч, яка принесе по-
зитивні зміни у ваше життя.
Близнюки 

На вас так i посиплять-
ся новини рiзного характе-
ру. Не поспiшайте мiняти на-
прям дiй – все налагодиться в 
потрiбний момент.
Рак 

Найближчим часом від вас 
необхідні будуть рішучі зусил-
ля, однак все вирішиться на 
вашу користь. Вихідні присвя-
тіть сім’ї.
Лев 

Змiни у вашiй кар’єрi – це 
результат вашої роботи. Голо-
вне –вірити в краще, і тоді ре-
зультат не забариться. 
Діва 

Шукайте новi можливостi 
для розвитку – вiд роботи 
до навчання чогось нового. 
Пiдтримайте родичiв.
Терези 

Перш нiж починати щось 
нове, розберiться зi старими 
справами. Залиште вiльний 
час для домашнiх заходiв.
Скорпіон 

Щоб вирiшити проблеми 
зi здоров’ям, займiться спор-
том i бiльше вiдпочивайте. 
Довiртеся iнтуїції.
Стрілець 

Попереду зустрiч, 
пов’язана з iншим рiвнем 
зайнятостi, новими стосунка-
ми. У вашому життi можливi 
суттєвi змiни.
Козеріг 

Наведiть лад на робочому 
мiсцi, це допоможе працювати 
з бiльшим комфортом. Удалою 
буде колективна дiяльнiсть.
Водолій 

Чудовий перiод для по-
їздок iз друзями. А от 
вiдрядження можна планува-
ти на понедiлок або вiвторок.
Риби 

На роботi назрiває 
конфлiкт. Не показуйте 
свiй характер. Вiльний час 
присвятiть вдосконаленню 
знань.

У цю прекрасну днину хочу її 
привітати - чудову людину, 
колишнього працівника 

культури, людину, яка приходить 
завжди усім на допомогу. 

Неможливо не 
згадати про долю 
молодої Іванни, яка 
була надзвичайно 
віддана людям і про-
фесії. Навчалася  та-
лановита дівчина у 
Теребовлянському 
культурно-освітньому 
училищі, а згодом 
закінчила Київ-
ський інститут куль-
тури. 

Свою трудову ді-
яльність Іванна Яре-
ма розпочала заві-
дувачкою сільської  
бібліотеки у с. Зо-
лочівка  Козівсько-
го району. Іванна Іл-
лівна згадує, що мо-
лодь  була надзви-
чайно культурною, 
вихованою і завжди приходила у бібліоте-
ку читати художню літературу. Згодом мо-
лоду дівчину перевели у с. Конюхи. І там 

вона зарекомендувала себе з позитивної 
сторони.

Пані Іванні доводилося побувати у Ки-
єві з доповіддю на колегії Міністерства 
культури, а згодом бібліотеку визнали 

однією з кращих  
сільських бібліо-
тек. Завдяки Іван-
ні Іллівні, її  бібліо-
тека була експона-
том виставки до-
сягнень народного 
господарства в Ки-
єві. За досвідом  до 
пані Іванни приїж-
джали бібліотека-
рі не лише з Тер-
нопільщини, а й 
інших областей 
України. Отрима-
ла за свою плідну 
працю значок під 
назвою «За відмін-
ну роботу» від Мі-
ністерства культу-
ри України і брон-
зову медаль. 

Пані Іванна – 
це Людина із великої літери. З надзвичай-
ними здібностями і великим талантом, бо 
усе життя брала участь не лише у куль-
турному житті, а й у громадському. У сво-
єму рідному селі Плотича люди пані Іван-
ну надзвичайно поважають і цінують за 
вміння знайти індивідуальний підхід до 
кожного.

Від щирого серця хочу привітати цю 
доброзичливу, мудру жінку і побажати, 
щоб на всіх життєвих дорогах вас супро-
воджували заслужені успіхи, незрадли-
ва фортуна, стійкий добробут, незгасна 
енергія, аби у вашому житті було багато 
світла, тепла, радості! Міцного здоров’я, 
здійснення усіх мрій,  задумів і сподівань!

 З великою шаною і повагою, 
Надія Райца. Козівський район.

Покликання 
бути 

Людиною  
2 липня святкуватиме свій День 

народження добра, чуйна, прекрасна жінка, 
жителька Плотичі  Козівського району 

Іванна Іллівна ЯРЕМА. 

До цих гарних, щирих вітань при-
єднується і колектив газети 

«Наш ДЕНЬ». Адже пані Іванна є 
власкором нашого видання. Що-
дня із щирим серцем Іванна Іллів-
на іде до людей, несе гарні нови-
ни, шукає цікаві матеріали для 

газети. Тож дякуємо, пані Іванно!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруємо у цей святковий день! 

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

 будинку-інтернату  –
Іменинників липня  2015 р.!

Наталію Обезюк, Івана Барабаша, 
Надію Панасюк, Ніну Палій, 

Наталію Бовт, Антоніну Сліпак, 
Федора Арзяєва, Надію Гаврилюк, 

Ольгу Костюк
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність, сподівання.
Хай здійснює бажання зорепад,
І втілює у дійсність сподівання!

З повагою колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату

Вітаємо!
Іванну Іллівну Ярему
З днем народження 

та іменинами
Чарівна жінка День народження святкує.
Її сьогодні привітаємо усі.
Нехай же посміхнеться, не сумує,
Що так спливають дні, біжать роки…
Здоров’ячка міцного побажаєм.
Натхнення, і енергії, і сил.
Нехай же Вас Господь благословляє.
Сьогодні Вам співаєм: «Многа літ…»
За Вас молитви піднесем до Бога
І долі ми подякуєм за те,
Що нас звела на цій земній дорозі – 
Добрішої людини не знайдеш.

З любов’ю і повагою друзі із Козови 
Зіна Тимофіївна Тарнович 

і Людмила Коляденко

Вітаємо! 
Любого синочка та онука
Назарчика Стецька,

 якому виповнюється два роки
з Днем народження!

Десь у лісі серед трав
Зайчик квіточок нарвав,
Цілу ніч ішов він пішки,
Аж втомились його ніжки.
Двері лапкою шкребе:
«З днем народження тебе!»
Виростай здоровий, мудрий і слухняний,
Щоб завжди пишались твої тато й мама,
Хай завжди для тебе сонечко сіяє,
Хай усмішка з личка твого не згасає. 
Дощичком рясненьким пада з неба щастя,
Хай тобі, Назарку, все на світі вдасться!
Рости всім на радість, наше янголятко,
Хай з тобою буде Матір Божа 
зі своїм Дитятком!

З любов’ю – тато Володя, мама Мар’яна, 
хресна Галя, хресний Славік, дідусі Іван і 

Степан, бабусі Леся і Віра.

Начальника
  Збаразького 

ВПЗ
 Надію Василівну 

Лавренюк  
з Днем 

народження!
Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться,
Чого забажаєте – нехай у вас буде,
Нехай і надалі шанують вас люди.
Хай сонце дарує вам ласку й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло,
Хай горе минає ваш дім стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо вам до ста літ!

З найкращими побажаннями – 
колеги по роботі.

Вітаємо!


