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Заснований у червні 2013 року

22 липня - ясно, без опадів, вночі 16-17, 
вдень 29-30 градусів тепла. Схід сонця - 5.33, за-
хід - 21.14.

23 липня - ясно, без опадів, вночі 20-21, 
вдень 32-33 градуси тепла. Схід сонця - 5.34, за-
хід - 21.13.

24 липня - хмарно з проясненням, місцями 
можливий дощ, вночі 21-22, вдень 26-28 граду-

сів тепла. Схід сонця - 5.36, захід - 21.12.
25 липня - ясно, без опадів, вночі 20-21, 

вдень 31-32 градуси тепла. Схід сонця - 5.37, за-
хід - 21.10.

26 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 20-21, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.38, захід - 21.09. 

27 липня - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 17-18, вдень 27-31 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.40, захід - 21.08.

28 липня - ясно, без опадів, вночі 14-15, 
вдень 24-27 градусів тепла. Схід сонця - 5.41, за-
хід - 21.06.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”3  стор.

об’єднала Україну

Молитва за мир 

Детальніше - 8 стор.

Погода в Тернополі  
й області

Народний синоптик
22 липня - Панкрата і Кири-

ла. Якщо цей день спекотний, то 
у грудні слід очікувати на силь-
ний холод. 24 липня - Ольги. Якщо 
день сонячний - урожай зернових 
буде гарний. 26 липня - Архангела 
Гавриїла. Якщо день сухий - осінь 
буде довга, тепла і суха. 27 липня - 
Стефана. З цього дня починається 
спад літа, який продовжиться до 
26 серпня. Якщо цей день спекот-
ний і сухий - зима буде морозною 
та малосніжною. 

в холодному вині

Промiнь       сонця Поки варите борщ - 
«Нафтогаз»  
«наварює» 
на вас

У дітей Героїв  
буде особливий 
відпочинок
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Українці найбільше довіряють 
Порошенку і Партії «Солідарність»

Відтак, результати дослідження свідчать, що незважаючи на деяке зменшення 
рейтингів за останні кілька місяців, лідером симпатій залишається Партія «Блок 
Петра Порошенка – «Солідарність», за яку віддали б свій голос 16% опитаних з 
тих, хто має намір голосувати. За об’єднання «Самопоміч», Опозиційний блок та 

Батьківщину проголосували б близько 10% респондентів. Майже 6% підтриму-
ють Радикальну партію та Громадянську позицію, близько 5% – Правий Сектор, 
близько 4% – Свободу, близько 3% – Народний Фронт та КПУ. Майже 7% віддали б 
свій голос за інші партії, а кожен п’ятий – не визначився.

Лідером електоральних симпатій 
на Заході країни є об’єднання «Самопо-
міч», другим йде БПП «Солідарність». 
Важливо, що різниця між цими полі-
тичними силами в межах похибки до-
слідження – 2,4%. 

В Центрі лідирує БПП «Солідар-
ність» (другою йде «Батьківщина», 
третьою – «Самопоміч»), на Півдні та 
Сході країни лідирує «Опозиційний 
блок» (друге місце за БПП «Солідар-
ність», третє – за «Батьківщиною»). 

Якби вибори Президента відбувались 
наступної неділі, то  31,6% респондентів, 
які мають намір голосувати, віддали б 
свій голос за Петра Порошенка, 13,1% – за 
Тимошенко, 8,4% – за Садового. 

У регіональному розподілі Петро 

Порошенко залишається лідером сим-
патій в усіх регіонах країни, другою на 
Заході і в Центрі йде лідер «Батьківщи-
ни» Юлія Тимошенко, а на Півдні і Схо-
ді – кандидат від «Опозиційного бло-
ку»  Юрій Бойко.

Якби вибори до Верховної Ради відбулись цього тижня, то в них б взяли участь не більше 60% українців. Про це повідомляє 
у своєму дослідженні Соціологічна група «Рейтинг» . Мета опитування – визначити настрої громадян перед місцевими 

виборами в жовтні. Аудиторія – громадяни віком з 18-ти років, загальна кількість респондентів – дві тисячі.

Таким чином, бачимо, що найбіль-
ше українці довіряють гаранту і Пар-
тії «Блок Петра Порошенка – Солідар-
ність». Найвищий рівень підтримки 

Президента на Заході країни - 27%. В 
той же час,  показники  Партії «Блок Пе-
тра Порошенка – Солідарність» тут ста-
новлять 12%

Враховуючи це,  можна із впевненістю  
припустити, що  пропрезидентська   

Партія в процесі виборчої кампанії  має можливості 
підвищити свій рейтинг до рівня президентського.

«Від продажу молока селяни зароблять вдвічі більше» - 
Партія «Солідарність-Блок Петра Порошенка»

В ньому йдеться про те, що міні-
мальна вартість однієї літри молока 
відтепер буде чотири гривні, а це вдві-
чі більше попередньої ціни. Авторами 

даного проекту Закону є представни-
ки парламентської фракції «Блок Пе-
тра Порошенка». 

Депутати наголошують на необхід-

ності прийняття цього надважливого 
рішення, адже, сьогодні основним ви-
дом діяльності більшості сільського 
населення – є особисте с/г господар-
ство та дрібне фермерство. Це дозво-
ляє селянам отримувати мінімум вдві-
чі більші доходи для життя в умовах 
економічної кризи та відсутності ро-
бочих місць в селах. 

Нині роздрібні ціни молока в тор-
гових точках в 3-5 разів перевищують 
закупівельні ціни, а витрати на утри-
мання худоби, паливно-мастильних 
матеріалів, добрив та кормів, – постій-
но зростають. 

Таким чином, цей законопроект до-
зволяє мешканцям сільської місцевос-
ті отримати вдвічі більші доходи.

Нещодавно Верховна Рада України, в першому читанні, 
прийняла довгоочікуваний для українського сільського 
господарства законропроект «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державного регулювання 
закупівельної ціни на молоко та підтримки села».
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Нещодавно громадська 
організація«Тернопіль 
Європейський», яку 

очолює депутат Тернопільської 
міськради Віталій Цимбалюк, 
взялася за спільний 
благодійний проект для 
допомоги дітям учасників 
АТО та загиблих воїнів разом 
з молодіжною комісією 
Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії Української 
Греко-католицької церкви. Як 
розповів голова комісії отець 
Орест Павліський, в приміщенні 
молодіжного центру Зарваниці 
незабаром запрацює табір 
літнього відпочинку для таких 
діток. 

– Тут чудове намолене місце і пре-
красна природа навколо, а ми хоче-
мо забезпечити для цих діток не лише 
веселі розваги й цікаві прогулянки, а 
й кваліфіковану духовну опіку, - каже 
отець Орест. – Їм вже багато дове-
лось пережити, у них можуть виника-
ти складні запитання, які вимагають 
правильних відповідей, тож ми підго-
тували і психологів, і кращих христи-
янських аніматорів, які вже мають до-
свід роботи в таборах «Канікули з Бо-
гом». У дітей буде змога спілкуватися 
зі священиками, брати участь у молеб-
нях та святій літургії в чудотворному 
місці. Але насамперед, звичайно, тре-
ба було подбати про створення зруч-
них умов для їх перебування, адже ра-
ніше цей будинок використовувався 
в основному для реколекцій та відпо-
чинку церковних волонтерів і прочан, 
тож були достатньо спартанські умо-

У дітей Героїв буде 
особливий відпочинок

Віталій Цимбалюк і «Тернопіль Європейський»  
долучилися до облаштування табору у Зарваниці

ви.Цю частину роботи благородно взя-
ла на себе в такий непростий час гро-
мадська організація «Тернопіль Євро-
пейський» та особисто Віталій Цимба-
люк, який допомагав нашій церкві вже 
не раз. Ми дуже вдячні їм, що за корот-
кий час були обладнані сучасні санвуз-
ли, встановлено бойлер для гарячої 
води, відремонтовано дах та спальні 
кімнати, придбано нові ліжка з матра-

цами та інші меблі. Тож тепер для при-
йому дітей все готове. А взагалі при-
ведення в порядок цього будинку ма-
тиме значно ширше значення. Адже з 
усіх кінців молодь прибуває сюди, щоб 
відновити своє серце, знайти особливу 
благодать і спокій, тож можна щиро ра-
діти, що неприємні побутові негаразди 
більше не заважатимуть молитві і пра-
ці душі. А як голова ще й комісії у спра-

вах паломництва можу запевнити, що 
розширилися тепер перспективи ді-
яльності центру і в цьому напрямку.

Минулого тижня оновлене примі-
щення, де незабаром запрацює дитя-
чий табір на 70 ліжко-місць, було освя-
чене. Виступаючи на цій урочистій по-
дії, Віталій Цимбалюк підкреслив, що 
допомога дітям Героїв та захисників 
України і надалі залишатиметься од-
ним з важливих напрямків роботи 
очолюваної ним громадської органі-
зації, як і його особистим моральним 
обов’язком. 

«І під час військового вишколу в од-
ному з батальйонів «Правого сектору», 
і коли їздив з волонтерами на передову, 
я не раз чув від бійців, як тривожно і бо-
ляче їм за залишені вдома сім’ї, як му-
чить думка, що їх діти можуть бути об-
діленими в найнеобхіднішому, - сказав 
він. – Пам’ятаю про це постійно, і буду 
робити усе можливе, щоб допомогти 
цим родинам, а також об’єднувати за-
для цього зусилля громади. Водночас 
дуже приємно усвідомлювати, що, ре-
монтуючи і облаштовуючи цю будів-
лю для табору, ми паралельно долучи-
лися і до покращення умов молодіж-
ного центру у Зарваниці, одній з най-
більших святинь нашого краю. Посту-
пово плануємо зробити для нього ще-
більше. Адже тут молодь отримує ду-
ховний розвиток і моральний гарт, а це 
сьогодні надзвичайно важливо. Вдяч-
ний молодіжній комісіїТернопільсько-
Зборівської архиєпархії УГКЦ та осо-
бисто отцю Оресту Павліському за ро-
зуміння і підтримку проекту. І сподіва-
юсь на нові спільні починання».

Також ГО «Тернопіль Європейський» 
запрошує на безкоштовний відпочинок 
усіх діток, чиї татусі зараз перебувають 
на Сході. Для цього активісти просять 
звертатися на «гарячу лінію» їхньої ор-
ганізації: (096) 980-94-68.

Андрій ІВАНЮК.

Одного разу, коли Господь наш Ісус 
Христос , проповідував Своє божественне 
Євангеліє і з уст Його лилося слово життя, 
жінка одна, не стримавши вдячного захо-
плення, голосно висловила свою думку про 
незрівнянне щастя Матері, Яка вигодувала 
і виростила Спасителя.    Господь не запе-
речив простосердечної похвали Своїй Пре-
чистій Матері, але наче б, доповнюючи цю 
думку, сказав: «Блаженні, що слухають сло-
во Боже і виконують його» (Лк.11,28). Бо-
жественний Учитель  хотів пояснити, так! 
Справді, блаженна Та, що колись сподоби-
лася носити Мене, одвічне Слово Боже, але 
блаженні і ті, що слухають Боже слово і збе-
рігають його в своєму серці, маючи  його За-
коном свого життя.

Ми приходимо до святого храму, щоб 
тут слухати слово Боже, особливо ж слово 

святого Євангелія. Добре, коли робимо це 
з побожною увагою, або коли самі, перечи-
тавши написане, замислюємося над єван-
гельським словом. Ось євангеліст оповідає, 
як одного разу Спаситель чудесно  наситив 
п’ятьма хлібинами і двома рибами у пусте-
лі велику силу народу, який слухав слово 
Христове. 

Маючи наочне підтвердження чуда, уче-
никам природно було пригадувати, як Спа-
ситель нещодавно навчав не сковувати 
всього себе журбою про надмірне задово-
лення потреби в їжі, питті й одежі, бо Отець 
Небесний знає, що все  це потрібне людям. 
Учитель казав своїм послідовникам не за-
бувати про потреби духовні, шукати най-
перше Царства Божого і правди його, а все 
необхідне їм додасться. Роздумувати над 
усім ученики мали досить часу, коли після 
чудесної трапези вони на прохання Спаси-
теля човном пливли на той бік Генісарет-
ського моря.

Згадаймо, що було з учениками Хрис-
товими, коли вони вночі пливли морем? 

Знялася така велика буря, що учні бояли-
ся загинути в бурхливих хвилях. Побачив-
ши учеників у біді, Господь поспішив їм на 
допомогу. Вони ж, як побачили, що по хви-
лях до них наближається Учитель, з пе-
реляку закричали. Заспокоюючи їх, Хрис-
тос промовив: «Це Я, не бійтеся!» «Коли 
це Ти, - сказав Петро, - то звели мені при-
йти до Тебе по воді». «Іди», - відповів Хрис-
тос. І пішов Петро, але коли глянув на ви-
сокі хвилі та відчув силу вітру, то почав то-
нути і закричав: «Господи, рятуй мене!» 
Христос, простягнувши руку, взяв його і 
сказав: «Маловірний, чого ти засумнівав-
ся?» (Мф.14, 25-31). Ось справжня причи-
на того, що Петро почав тонути. Його ма-
ловірство, втрата віри у всемогутність Спа-
сителя. Хіба недавнє чудо в пустелі не по-
винно було зміцнити в учнів  надію на до-
помогу великого Чудотворця? І не тільки 
Петро тоді забув про це, але і всі апостоли 
похитнулися у вірі,  коли з остраху  закри-
чали.

Пригадаймо, як зображав Христос Спа-

ситель у Євангелії Страшний суд, як він 
буде провадитися за законом любові. Що 
тоді скаже Суддя праведним? «Прийдіть, 
благословенні Отця Мого, наслідуйте Цар-
ство, уготоване вам від створення світу» 
(Мф.25,34). Христос не вимагає того, що 
вище за наші сили або можливості. Він каже, 
щоб ми ділилися хлібом з голодним, напої-
ли того, хто хоче пити, прийняли бездомно-
го, щоб зайвою одежиною поділилися з на-
гим, навідали того, хто хворіє... Христос го-
ворить: «Істинно кажу вам: тому, що ви зро-
били це одному з цих братів Моїх менших, 
то зробили Мені» (25,40).

Ось які думки викликають слова свято-
го Євангелія, коли ми не лише з увагою слу-
хаємо або читаємо його, але і замислюємося 
над змістом. Коли замислюємося про ті бла-
га, які одержуємо від Господа, про Його ве-
ликі і багаті милості.

Христос Спаситель назвав блаженними 
тих, хто слухає слово Боже і виконує його як 
дорогоцінний скарб своєї душі. Пильнуй-
мо і ми євангельські заповіти про любов до 
Бога і до людей, нехай вони будуть законом 
нашого життя,      аби якнайбільше творити 
добро людям і тим служити Богові та спа-
сінню власної душі.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів України. 

Слово Євангелія - 
скарб для нашої душі
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«Учні Геббельса!
Чим цинічніша брехня - 

тим більше вірять в неї люди! 
Цим принципом Геббельса 
користується сьогодні влада 
міста! З’явились чергові за-
мовні статті про мене в тер-
нопільських газетах, правда, 
без підпису, без автора. Розу-
мію, бракує мужності підпи-
сатись під брехнею!

Газети друкують такі 
«статті». В одній редакції 
(хотіли зберегти лице) по-
передили, що мають таке за-
мовлення. І мусять його ви-
конати! Велика спокуса, важ-
ко вистояти!

Публікації з’явились на 
основі  «досліджень» роботи 
громадської організації «Рух 
Чесно». Так, я пропустив час-
тину засідань комісій міської 
ради! Це був мій протест!

Кожну комісію контро-
лює Надал, через наразі ще 
вірних йому «свободівців», а 
їх є більшість, та депутатів-
бюджетників, які на контр-
акті, і їм страшно виступи-
ти ПРОТИ! Проти неправ-
ди, проти дерибану грошей, 
проти розбазарювання зем-
лі!

Кожного року я писав На-
далу листи, а також бюджет-
ній комісії, членом якої я є, 
про виділення коштів на бу-
динки свого округу. І що? Ви-
ділили 0,00 гривень за чоти-
ри роки.

Я підкреслюю: стільки 
виділили на основі моїх лис-
тів і в будинки мого окру-
гу! Від профільної комісії 
не було навіть відповіді на 
мої листи. Мене запитують, 

чому я пишу листи? Та тому, 
що лист залишає слід - на 
слова теперішній мер не ре-
агує.

А виборцям я надам ко-
пії своїх звернень, нехай оці-
нять, як їх «ПОВАЖАЄ МЕР». 
Адже не для себе я писав, а 
для людей!

Також у статтях міс-
титься інформація, що Лан-
дяк лобіює земельні питан-
ня. Тут і Геббельс сказав би: 
класні мої учні! Я більше 
семи років назад купив два 
склади у ВАТ «Текстерно», а 
орендну плату за землю про-
довжую до сьогоднішньо-
го дня сплачувати,  згідно з 
договором, на рахунок цього 
підприємства.

У бюджет ці гроші не над-
ходять! Підкреслюю, не над-
ходять!

Надал все це знає, я йому 
надіслав листа з усіма копія-
ми документів і перед депу-
татами два рази про це ви-
ступав на сесії, а вони впер-
то чомусь не голосують.
Чому??? 

Тому Надал і депутати від 
«Свободи» винні, що гроші в 
бюджет не надходять і таких 
випадків, як у мене, по бага-
тьох підприємствах за чотири 
роки назбиралось БАГАТО!!!

Відповідь моя наступна. 
Надалу просто важко проба-
чити мені за мою критику 
щодо знищення ним парків, 
забудови стадіону «Текстер-
но». Надала допікають мої 
викриття його афер з прива-
тизації землі у гаражних ко-
оперативах, дерибану землі 
через фіктивні (без жодного 

працівника) комунальні під-
приємства та багато чого ін-
шого.

Шкода, що на це повелася  
громадська організація  «Рух 
Чесно». Я зустрічався з її чле-
нами, молодими хлопцями. 
Їм не зручно, оскільки вони 
ні з чим не звіряли отриману 
інформацію від міської ради, 
хоча була пропозиція теле-
каналу ІНТБ надати для зу-
стрічної звірки  відеозаписи 
всіх сесій. 

Проблема полягає в скла-
данні протоколу засідань 
міської ради. Якщо депутат 
спізнився хоча б на одну хви-
лину на сесію, після того, як 
пройшла електронна реє-
страція - то в протоколі засі-
дань ради він  значиться, як 
відсутній, хоча реально пра-
цював і брав участь в голосу-
ваннях. А «Рух Чесно» не вра-
хував цього факту.

У цьому легко переко-
натись, якщо на сайті місь-
кої ради зайти в розділ «По-
іменне голосування» та 
пов’язати його з протокола-
ми засідання ради, які також 
розміщені на цьому сайті. В 
протоколі депутат відсутній, 
а при поіменному голосуван-
ні його голос є, адже він фак-
тично був на сесії. 

Також «Рух Чесно» чо-
мусь не відзначив усіх депу-
татів, які пропустили більше 
50% засідань комісій. Може, 
тому, що ці депутати не кон-
фліктують з мером. Тоді ви-
никає запитання: «Чи пре-
тендує на чесність «Рух Чес-
но», чи він також виконує за-
мовні завдання???»

Петро Ландяк : 
«Чи претендує на чесність 

«Рух Чесно»?»

Він закликав 
мешканців міста 
бути уважними і 

перевірити виставлені їм 
рахунки за комунальні 
послуги. 

«Якщо послуга не надава-
лася або надавалася не якіс-
но – споживач не повинен за 
неї платити. Нам усім слід вчи-
тися відстоювати свої законні 
права», - підкреслює Ігор Вонс. 
При цьому він додав, що при 
потребі, безкоштовний юри-
дичний супровід тернополяни 
можуть отримати в Центрі Ан-
тикорупції.

Ігор Вонс звернув ува-
гу, що борг у 2,5 млн. грн. КП 
«Тернопільміськтеплокому-
ненерго» за електроенергію 
не міг бути «несподіванкою». 
А тому слова чиновників про 

те, що ситуація з відключен-
ням гарячої води у місті вия-
вилася «непередбачуваною» 
не можуть сприйматися як ар-
гумент. «В обов’язок керівни-
цтва міста входить забезпе-
чувати належні умови життя 
і комфорт кожному тернопо-
лянину. Критичні ситуації по-
трібно попереджати, а якщо 
вже вони виникли – то вчас-
но вживати заходів задля їх 
усунення. Тернополяни не по-
винні страждати через нея-
кісний менеджмент у сфері 
управління містом», - вважає 
Ігор Вонс.

Водночас він повідомив, 
що найближчим часом Центр 
Антикорупції представить ре-
зультати опитування серед 
тернополян, яким визначали-
ся найбільш гострі проблеми 
Тернополя.

Ігор Вонс: 
«Платити  
за гарячу 
воду, якої  
не було –  
нонсенс»

Міська влада зобов’язана зробити 
перерахунок за оплату послуг з постачання 

гарячої води, адже у липні в домівках 
тернополян вона була частково відсутня. 

На цьому наголошує Голова Центру 
Антикорупції Ігор ВОНС.

Центр Антикорупції: 
вул. І.Франка, 11, 0-800-50-94-50

Із наближенням місцевих виборів традиційно починають з’являтися 
сила-силенна піар-публікацій наших «улюблених» політиків про себе 
рідних або ж компроматів на їхніх 

опонентів. Експерти вже заявили, що 
цьогорічні вибори до місцевих рад 
будуть одними з найбрудніших за всю 
історію українських перегонів. Що й 
казати, кількість депутатських місць 
буде зменшена, політикам хвалитися 
немає чим, бо п’ять років думали не про 
людей, а тільки про власну кишеню. 
Отож, найпростіше і найдієвіше - 
поливати брудом своїх опонентів!  
Аналізуючи публікації у місцевих 
ЗМІ, вже стає зрозуміло, що першими 
у списку на дискредитацію є відомі 
громадські діячі та політики, які 
проявили сміливість опонувати 
й критикувати місцеву владу. 
Відомий у Тернополі підприємець, 
керівник обласної організації партії 
«Громадянська позиція» Петро Ландяк 
опинився у числі тих перших, на 
кого почали «зливати бруд». Петро 
Ландяк на своїй сторінці у «Фейсбук» 
відреагував на замовні статті й написав, 
звертаючись до своїх опонентів:

Період прийому документів: 20 
липня – 2 серпня 2015 року

  Вимоги до кандидата на поса-
ду керівника місцевої прокуратури, 
першого заступника керівника та 
заступника керівника:

• громадянство України; 
• повна вища юридична освіта; 
• стаж роботи в галузі права не 

менше 5-ти років або стаж роботи на 
посаді прокурора не менше 3 –х років; 

• дієздатність;
• вільне володіння державною мо-

вою; 
• управлінсько-організаторські 

здібності;
• високий рівень морально-

ділових якостей; 
• відсутність незанятої або непо-

гашеної судимості;
• не притягнення до адміністра-

тивної відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення; 

• відсутність захворювань, що пе-
решкоджають виконанню обов’язків 
прокурора.

Основні обов’язки:
• організовує діяльність місцевої 

прокуратури;
• представляє місцеву прокурату-

ру у відносинах з органами державної 
влади та місцевого самоврядування, 
особами, підприємствами, установа-
ми, організаціями та ін.;

• здійснює інформаційно-ана-
літичне забезпечення прокурорів з 
метою підвищення якості виконання 
ними своїх функцій;

• контролює ведення та аналіз 
статистичних даних;

• забезпечує виконання вимог 
щодо підвищення кваліфікації проку-
рорів місцевої прокуратури;

• організовує вивчення та узагаль-
нення практики застосування законо-
давства виконує інші повноваження, 
передбачені законодавством України;

• керівник призначає та звільняє 
працівників в порядку, встановленому 
законодавством України;

• у разі відсутності керівника міс-
цевої прокуратури заступник здій-
снює його повноваження. 

Детальну інформацію про порядок 
проведення чотирирівневого конкур-
су, повний перелік документів та адре-
си центрів їх прийому знайдете у відпо-
відному розділі на офіційному сайті Ге-
неральної прокуратури України за по-
силанням www.gp.gov.ua/ua/reforms.

Оголошення
Відкритий конкурс на посади керівників місцевих прокуратур,  

їх перших заступників та заступників.
Вперше участь можуть взяти всі юристи з 5-річним досвідом роботи!
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«Я напряму 
пов’язую 
корупцію 

керівництва 
правоохоронних органів 
з наслідками для безпеки 
людей, у тому числі 
й останні вибухами у 
Львові”, – зазначив він.

На Тернопільщину колиш-
ній керівник Служби безпеки 
приїхав як громадський діяч. 
“Я вже не в СБУ, я пішов в опо-
зицію”, – розповів Валентин 
Наливайченко. 

Він зустрівся з мешканця-
ми села Великий Ходачків Ко-
зівського району, поспілкував-
ся з духовенством Козови, а та-
кож побував на горі Лисоня, де 
його очікувала громадськість 
Бережан.

Спілкуючись із мешканця-
ми області, Валентин Наливай-
ченко неодноразово наголошу-
вав на тому, що необхідно вне-
сти зміни до українського за-
конодавства, щоб бійці добро-
вольчих батальйонів змогли 
таки отримати статус учасни-
ка бойових дій. Такий законо-
проект, зазначив екс-голова 
СБУ, вже півроку перебуває у 
парламенті, однак його не під-
тримують, зокрема у провлад-
ній фракції.

“Цей закон має чесно ви-
знати, що добровольці в Укра-
їні є, справедливо забезпечи-
ти їм статус і захист, право но-
сіння зброї в зоні АТО, – зазна-
чив Валентин Наливайченко. 
– Згадую добровольця Ореста 
Квача із Заліщиків – він заги-
нув за Україну, а до цього часу 
не оформлені документи, його 
сім’я не отримує допомоги від 

держави. Причина в тому, що 
немає такого закону. Влада за-
раз заплющує на це очі й ро-
бить вигляд, що так і має бути. 
Так не має бути. Крайньою 
буде мама: її син пішов, її син 
захищав, її син загинув…”

Багато питань до Вален-
тина Наливайченка звучали 
щодо подій у Мукачевому. Од-
нією з причин того, що відбу-

лося, екс-голова СБУ назвав 
зволікання влади з кадровими 
рішеннями.

“На Закарпатті півроку моє 
подання пролежало, але так і 
не був призначений на той час 
новий керівник СБУ області, – 
зазначив він. – Чому? Та тому, 
що кожен клан хотів далі ро-
бити своє. Я ще в грудні 2014 
року вніс Президенту подан-

ня. Моє переконання, що треба 
було всюди призначати моло-
дих патріотів до влади, в СБУ в 
тому числі. Корупція на найви-
щому рівні – головна руйнів-
на сила національної безпеки 
України. Якщо начальство ко-
румповане – будуть такі ганеб-
ні та небезпечні явища, які за-
раз відбуваються”.

Своє звільнення з посади 
голови Служби безпеки Вален-
тин Наливайченко пов’язує з 
тим, що йому не давали мож-
ливості боротися з корупцією 
у вищих ешалонах влади. Зо-
крема, він згадав резонансну 
пожежу на нафтобазі компанії 
“БРСМ-Нафта” біля Києва.

“Ще на початку червня 
ми задокументували і керів-
ництво прокуратури, і керів-
ництво окремих міністерств 
щодо їхньої причетності і до 
корупції, і до екоциду. Моя по-
зиція була така: або розсліду-
ємо, або чого мені сидіти на 
посаді голови СБУ. Зупинили. 

Значить, тепер з позиції гро-
мадського середовища будемо 
продовжувати вимагати при-
тягнути корупціонерів до від-
повідальності”.

Не оминув колишній керів-
ник безпекового відомства і 
питання, що викликає найбіль-
ше тривоги у людей, – ситуацію 
на східних і південних кордо-
нах України. За словами Вален-
тина Наливайченка, війна три-
ватиме, допоки не зупиниться 
фінансування тероризму. 

– Я зараз вимагаю усуну-
ти головну причину – безді-
яльність влади у наданні ста-
тусу всім українським добро-
вольцям, волонтерам, у тому 
числі хлопцям з «Правого сек-
тору», – зазначив він. – Найго-
ловніше завдання для мене і 
моїх побратимів поза владою, 
в громадському русі – зробити 
все можливе, щоб українці по-
вернулися до своїх домівок, на 
свою землю. 

Тоня БРИК.

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО: 
«Корупція на найвищому рівні – 
головна загроза для національної 
безпеки України» Справедливість щодо українських добровольців по-

трібно відновити у законодавчий спосіб, а найбільша 
загроза для національної безпеки – бездіяльна й ко-
румпована влада. Про це заявив екс-голова СБУ Вален-
тин Наливайченко під час візиту на Тернопільщину.

Днями Тернопільська 
міська парторганізація ВО 
«Батьківщина» встановила 

намет на Театральній площі 
Тернополя, щоб дізнатися 
думку жителів міста з питань, 
актуальних на сьогодні.

Про це повідомляє прес-служба Тер-
нопільського обласного партосередку.

«Ми вирішили провести такий собі ді-
алог з містянами, адже для нас є справді 
важливою їхня думка. Ми запитуємо лю-
дей про нові тарифи на комунальні послу-
ги, з підвищенням яких бореться наш лі-
дер та парламентська фракція, про адмі-

ністративну реформу. Ми також поруши-
ли питання люстрації можновладців, якої 
вимагав Майдан і, найголовніше, поціка-
вилися в наших краян, що першочергово 
мають зробити депутати, яких оберуть до 
місцевих рад. Відповіді людей допоможуть 
нам зробити висновки щодо своєї роботи, 
намітити плани майбутньої діяльності», – 
розповів заступник голови Тернопільської 
міської парторганізації Віктор Мричко.

За словами «батьківщинівців», у на-
меті «Батьківщини» тернополяни змо-
жуть отримати листівки із запитання-
ми. У листівці лише п’ять запитань, на 
які кожен охочий може з легкістю від-
повісти.

Тернопільська «Батьківщина»  
проводить діалог із мешканцями міста
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Розрахунки ж, проведені на підставі від-
критих даних щодо цін на газ для промис-
ловості та населення, а також обсяги про-
дажів палива, свідчать: газ населенню про-
дають з «наваром» у три рази. НАК «Нафто-
газ України» не є збитковою компанією, 
оскільки доходи за перший і другий квар-
тали нинішнього року складуть $500 міль-
йонів.

Видання «РБК-Україна», наприклад, за-
значає: виходячи з динаміки споживан-
ня газу населенням, можна стверджува-
ти, за півроку - з часу різкого підвищення 
цін на паливо в квітні і до початку опалю-
вального сезону у вересні - «Нафтогаз» за-
робить не менше $400 мільйонів. На поста-
чанні газу домогосподарствам. А із збіль-
шенням поставок в опалювальний сезон 
прибуток зросте кратно. При цьому, піль-
ги та субсидії, незважаючи на заяви влади і, 
прем’єр-міністра Арсенія Яценюка зокрема, 
де-факто не працюють.

А на постачанні палива для підприємств 
із квітня по вересень прибуток компанії 
може перевищити $300 мільйонів. 

Тарифи на газ для населення завищені, а 
газ, який подається для внутрішнього спо-
живання - низькокалорійний, заявив екс-
перт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаври-
лечко. «Якщо на плиті чайник не може заки-
піти двадцять хвилин, то вам у труби пода-
ють не газ, а газо-повітряну суміш, калорій-
ність якої дуже низька. І ціна цієї суміші аж 
ніяк не 7200 гривень за тисячу кубометрів», 
- сказав він. За словами експерта, макси-
мальна внутрішня ціна газу для населення 
повинна складати 5046 гривень. Раніше го-

лова фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимо-
шенко заявляла, що економічно обгрунто-
вана вартість українського газу для насе-
лення - 2880 гривень за тисячу кубометрів.

Експерти наголошують: реформи, де-
кларовані НАК «Нафтогазом», існують лише 
на папері. Розлучатися з прибутковим біз-
несом із постачання «голубого», чи то, пак, 
«золотого» палива держкомпанія найближ-
чим часом не має наміру. Навіть прем’єр на-
зиває сферу енергетичного сектора най-
більш корумпованою у країні. Однак кон-
статація факту главою Кабміну українців не 
тішить і не гріє. Люди очікують або реформ, 
або адекватної ціни.

Принагідно слід зазначити: більшість 
українців негативно оцінюють роботу 
прем’єра і президента. Про це свідчать ре-
зультати дослідження, проведеного Київ-
ським міжнародним інститутом соціології. 
Негативно оцінили роботу очільника краї-
ни Петра Порошенка 55,4 відсотка респон-
дентів, позитивно - 27,1. Оцінка діяльнос-
ті глави уряду Арсенія Яценюка ще нижча: 
його роботою незадоволені 66,7 відсотка 
співвітчизників і лише 16,8 - задоволені. 

А який високий рівень довіри був до ке-
рівників держави після Революції гідності! 

Оскільки на носі місцеві вибори, Арсе-
ній Яценюк порадував людей імовірною ін-
дексацією зарплат і пенсій. Уряд, сказав він 
під час телевиступу «10 хвилин із прем’єр-
міністром», розробляє порядок проведення 
індексації для всіх українців, бо зараз зако-
нодавство такого механізму не передбачає. 
Наразі індексації підлягає лише два міль-
йони пенсіонерів. «А що робити з дев’ятьма 

мільйонами, у яких пенсія на рівні прожит-
кового мінімуму? З іншою бюджетною сфе-
рою, якій також потрібно провести індек-
сацію?» - акцентував Яценюк. Він запев-
нив: уряд вирішить цю проблему, а також 
знайде гроші на підвищення зарплат і пен-
сій. За його словами, на індексацію треба 12 
мільярдів гривень. Ці кошти можуть бути 
отримані від детінізації економіки, збіль-
шення доходів на митницях, закриття по-
даткових «ям» і припинення «відмивання» 
ПДВ. До слова, у червні Мінфін озвучував 
суму у 42 мільярди гривень, які можуть зна-
добитися для індексації доходів населення.

Оптимістичні заяви прем’єра на фоні по-
відомлення Мінсоцполітики звучать трохи 
дивно. Там кажуть: у Пенсійному фонді рос-
те «діра». Керівник відомства Олексій За-
рудний поінформував, що дефіцит Фонду, за 
підсумками цього року, планується на рівні 
15,1 мільярда гривень. 

…Перед виборами урядовці, партійні 
функціонери, місцеві «слуги народу» обіця-
тимуть що завгодно. Перш, ніж повестися 
на солодкі слова, огляньмося довкола себе. 
Знищені парки, вкрадені дитячі майданчи-
ки, забудовані площі та сквери, незакон-
ні генделики на кожному кроці, «темні» зе-
мельні оборудки, корупційні скандали, до-
роговизна життя… Де ж ті «чесні» політи-
ки, представники влади, громадські діячі, 
які не зупинили цього всього? Зараз всі ки-
нулися підрихтовувати господарку, розви-
нули бурхливу діяльність і браво звітують 
про це перед громадою. Панове, ви ж просто 
виконуєте свої посадові обов’язки. І все ро-
бите за державний кошт. Одні «наварюють» 
фінансові дивіденди на ціні на газ. Інші «на-
варюють» політичні дивіденти на баналь-
ному піарі… Якщо народ ще вірить, то…                            

Ольга ЧОРНА. 

Поки варите борщ - 
«Нафтогаз» «наварює» на вас

Нещодавній брифінг, який 
провела Лариса Березюк – 
новопризначений заступник 

начальника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ, був присвячений 
огляду законодавчих змін, які уже 
вступили, або ще вступлять в дію 
найближчим часом. Адже, недарма 
кажуть: обізнаний – значить 
озброєний. 

Лариса Володимирівна зазначила, що з 
другого півріччя значно розширено перелік 
тих, хто повинен використовувати реєстра-
тори розрахункових операцій. Адже посу-
діть самі: третьогрупник-підприємець, який, 
для прикладу, здійснює торгівлю ювелірни-
ми виробами чи надає послуги таксі, повинен 
сплачувати податок у розмірі 4% від отри-
маного доходу. А хто і як контролює цей до-
хід? Тому, починаючи з 1 липня, відповідно 
до чинних змін, фізичні особи-підприємці - 
платники єдиного податку третьої групи при 
здійсненні діяльності зобов’язані застосову-
вати реєстратори розрахункових операцій.

Особливо наголосила про використання 
РРО тими, хто здійснює торгівлю на ринках. 
Адже, хоча Кодекс і звільняє платників єди-
ного податку другої і третьої (фізичні осо-
би - підприємці) груп при здійсненні діяль-
ності на ринках, а також платників єдиного 
податку першої групи від застосування РРО, 
але ринки останнім часом набрали нових об-
рисів – торгівля здійснюється в сучасних ста-
ціонарних магазинах, павільйонах тощо, а це 

не дає з липня права платникам третьої гру-
пи, а з 1 січня 2016 року і другогрупникам. 
здійснювати торгівлю чи надання послуг без 
РРО.

До податкової інспекції почастішали за-
питання про право використовувати касові 
апарати, привезені з-за кордону. Тож, слід на-
голосити, що можна використовувати лише 
ті РРО, які є у Державному реєстрі РРО, з яким 
можна ознайомитись на веб-порталі ДФС 
України за посиланням: http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html. 

(За інформацією відділу комунікацій Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ, Верховна Рада 
ухвалила Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких за-
конів України щодо застосування РРО» (базо-
вий законопроект від 28.11.2014 р. №1088), 
який дещо пом’якшить вимоги до підприєм-
ців щодо застосування РРО в їхній діяльності, 
проте, на день підготовки матеріалу Закон не 
набрав чинності). 

Як гриби, останнім часом, ростуть тор-
гівельні майданчики, де продають пиво. До 
цього часу, законодавець дозволяв здійсню-
вати його реалізацію, в тому числі й на роз-
лив, і платникам єдиного податку фактично 
без жодного дозвільного документа. Вихо-
дило, що до тих, хто продає морозиво, соки, 
воду та реалізатори “хмільного” чи “живого” 
вимоги були однаковими. Однак, вже з січня 
цього року з роздрібного продажу алкоголь-

них напоїв та пива запроваджено акцизний 
податок, якого, до речі, за півроку до місце-
вих бюджетів нашого міста та району надій-
шло 39 мільйонів гривень. А з липня – пиво 
– це вже й алкогольний напій, тож для його 
реалізації необхідно придбати ліцензію та 
касовий апарат. 

- Прошу також пам’ятати про те, що з 1 
січня 2015 року допуск до роботи працівни-
ка можливий лише за умови укладення тру-
дового договору та повідомлення органу фіс-
кальної служби. Про це зазначено в оновле-
ній статті 24 Кодексу законів про працю, до 
речі, Постановою кабінету міністрів від 17 
червня цього року № 413, вже встановле-
но порядок такого повідомлення. То ж, не 
нехтуйте даними змінами, адже такої суво-
рої  відповідальності за порушення вказаної 
статті до цього часу ще не було, - наголосила 
Лариса Березюк. 

Додатково зазначимо, що у разі фак-
тичного допуску працівника до роботи без 
оформлення трудового договору (контрак-
ту), оформлення працівника на неповний ро-
бочий час у разі фактичного виконання робо-
ти повний робочий час, установлений на під-
приємстві, та виплати заробітної плати (ви-
нагороди) без нарахування та сплати єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та податків - у трид-
цятикратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент ви-

явлення порушення, за кожного працівника, 
щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2015р. 
– 36 540 грн., а з 01.12.2015р.- 41 340 грн.).

Журналістів також цікавили питання 
щодо наповнення бюджету. Тож, Лариса Во-
лодимирівна довела до присутніх інформа-
цію про стан надходжень. Так, за підсумка-
ми першого півріччя до бюджетів всіх рівнів 
платниками Тернополя та Тернопільсько-
го району сплачено 893,6 млн. грн. платежів, 
що адмініструються органами ДФС. Місце-
ва скарбниця наповнилася в сумі майже 326 
мільйонів гривень.

Вона зазначила, що в нинішній час – до-
рога кожна копійка, що надходить до бюдже-
ту. Адже, здається, ставка військового збору 
не така велика – 1,5 відсотка, але впродовж 
шести місяців держава отримала від платни-
ків Тернополя та району майже 30 мільйонів 
гривень.

Для українців газ є не «голубим» паливом, а «золотим». І прем’єр 
Арсеній Яценюк нещодавно заявив: тарифи у бік зменшення 
уряд не переглядатиме у жодному випадку. 

Лариса Березюк: «Обізнаний – 
значить озброєний»

Чоловік стріляв  
у пляшки,  
а поранив  
дружину в голову 

Забавки зі зброєю 
ледь не обернулися 
трагедією в 

Борщівському районі, 
повідомили у СЗГ УМВС 
України в області. 
47-річний чоловік 
випадково травмував з 
пневматичної гвинтівки 
свою співмешканку. 
Правоохоронці 
з’ясовують усі подробиці 
інциденту.

Повідомлення про те, що 
33-річна жінка отримала про-
никаюче поранення лобової 
ділянки черепа, надійшло до 
працівників місцевого райвід-
ділу від медиків. Міліціонери 
встановили: жінку травмува-
ли з пневматичної гвинтівки. 
За словами чоловіка, все тра-
пилося випадково. Він навчав 
доньку своєї цивільної дружи-
ни стріляти з гвинтівки, яку 
взяв у брата. Мішенями слугу-
вали бляшанки і пляшки. Під 
час таких недитячих ігор чо-
ловік випадково влучив спів-
мешканці в голову. Потерпілу 
одразу доправили до обласної 
лікарні.

Правоохоронці встанови-
ли, що обоє співмешканців 
були напідпитку. За цим фак-
том правоохоронці розпоча-
ли кримінальне провадження. 
Дії підозрюваного кваліфіку-
ють за статтею 128 ККУ - нео-
бережне тяжке або середньої 
тяжкості тілесне ушкодження.
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Розширюючи географію надання по-
слуг, з початку липня Укрпошта відкрила 
двосторонній обмін міжнародними елек-
тронними переказами Єврожиро з по-
штою Болгарії. Для споживачів з України 
та Болгарії це означає скорочення термі-
нів пересилання грошових переказів до 2 
годин (залежно від режиму роботи відді-
лень поштового зв’язку та рівня їх авто-
матизації) на відміну від 2-х тижнів, як це 
було раніше.

До останнього часу пересилання гро-
шових коштів поштовими переказами 
між двома країнами здійснювалося на па-
перових носіях.

«Майже всі оператори поштового 
зв’язку світу відмовляються від переси-
лання грошових переказів на паперових 
носіях, адже це не задовольняє постійно 
зростаючих вимог споживачів послуг, – 
зазначає керівник Укрпошти Ігор Ткачук. 
– Запуск системи грошових переказів Єв-
рожиро між Укрпоштою та Поштою Бол-
гарії – це ще однин крок назустріч впро-
вадженню європейських стандартів та 

відповідного рівня послуг в Україні».
Пересилання поштових переказів че-

рез мережу Єврожиро дозволяє суттєво 
покращити якість послуги.

Перекази призначенням до Болга-
рії відтепер прийматимуться не лише в 
гривнях, а й в євро (у виділених об’єктах 
поштового зв’язку).

Порядок пересилання переказів 
здійснюється відповідно до стандар-
тів системи Єврожиро та українського 
законодавства: перекази адресуються 
лише на поштову адресу фізичних осіб; 
на розрахункові рахунки адресатів пе-

рекази не приймаються; максимальна 
сума одного переказу з України визна-
чається обмеженнями Національного 
банку України і не повинна перевищува-
ти еквівалент 15 тис. грн. за день від од-
ного відправника. 

Залежно від суми переказу, тарифи 
за пересилання складають: до 500 грн. 
– 6%, від 500 до 1000 грн. – 5%, від 1000 
до 2000 грн. – 4%, понад 2000 – 2%. Мі-
німальний тариф за пересилання перека-
зу – еквівалент 1 дол. США. 

Нагадаємо, що Укрпошта входить до 
спільноти Єврожиро з 2011 року.

Укрпошта відкрила двосторонній обмін міжнародними 
електронними переказами Єврожиро з Болгарією

Навколо життя Барбри поши-
рюється чимало пліток. Голлі-
вуд без цього немислимий. Укра-
їнське походження її предків - та-
кож неабияка цікавинка. В офі-
ційній біографії актриси про Іса-
ака Стрейзанда - діда - нічого не 
згадано. 

Барбра Стрейзанд народила-
ся у 1942 році в Брукліні (Нью-
Йорк), у єврейській сім’ї. Батько 
актриси Еммануїл Стрейзанд по-
мер, коли дівчинці виповнився 
лише рік. До Бережан, щоправда, 
має причетність не батько, а дід 
Барбри - Ісаак Моше Стрейзанд. 
І прапрадід Ісаак Симон Стрей-
занд, який, за твердженням біо-
графів, також жив у Бережанах. 

Отже, дід майбутньої актри-
си народився 20 квітня 1879 року 
у містечку Бережани. Як пише 
Крістоф Мірамбо у книзі «Бар-
бара Стрейзанд. Біографія», яка ви-
йшла у Франції, сім’я Стрейзандів не 
уникла бідності, яка була у малих га-
лицьких містечках. Дід Барбри жив у 
тісному помешканні, що складалося 
з двох приміщень, разом із великою 
родиною: бабусею, дідусем, батьком, 
матір’ю, сестрою і братом.  

Опалювалося тільки одне примі-
щення, яке вважалося вітальнею. Там 
і спали, і працювали. Стіл та дерев’яні 
лави - це всі меблі, які мала родина. 
Лави правили за ліжка. На великих 
лавах спали дорослі, а на менших - 
діти. Посеред «вітальні» диміла ве-
лика цегляна піч.       

Сьогодні важко сказати, де саме, 
на якій бережанській вулиці, було по-
мешкання Стрейзандів. Жодної ін-
формації про це не збереглося. Ка-
жуть, у Бережанах людей на прізви-
ще Стрейзанд колись жило чимало.  

Коли Ісаакові Стрейзанду випо-
внилося дев’ятнадцять років, він ви-
рішив шукати кращого життя в дале-
ких світах. У січні 1898 року залишив 
Бережани. На львівському вокзалі 
попрощався з батьками, які зостали-
ся в Україні. Назавжди…

Спершу дістався до німецького 
міста Бремена. А звідти, на кораблі з 
сотнями інших емігрантів, вирушив 
до далекої Америки. Подорож трива-
ла п’ятнадцять днів. Ісаакові пощас-
тило вижити. Бо для багатьох шука-
чів кращої долі виснажливі подоро-
жі до США ставали першими й остан-
німи у їхньому житті. Юнак бачив, як 
щоранку викидали за борт корабля 
мертві тіла. Води Атлантичного оке-
ану ставали для них безіменною мо-
гилою.

У декларації, під час проходжен-
ня митного контролю в Нью-Йорку, 
Ісаакові Стрейзанду написали: «На-
ціональність: галицька. Останнє міс-
це проживання: Бережани. Грошей 
не має». 

Він їхав до двоюрідного брата, 
який раніше емігрував у Штати й осе-
лився у Нью-Йорку. У цьому місті по-
чав нове життя й Ісаак. 

Через кілька років у Манхеттені 
Ісаак Стрейзанд одружився із Анною 
(Енні) Кестон. Вона також була з єв-

рейських емігрантів. Деякі джерела 
стверджують, що Анна народилася в 
Галичині. Інші припускають, що вона 
родом із Волині. 

Ісаак та Анна Стрейзанди розко-
шів не мали. Щоб заробити гроші, 
доводилося багато працювати. Іса-
ак був кравцем. Анна - кухарем. Вони 

виховували п’ятеро дітей. 
Одного разу родину спітка-

ло лихо. Анна впала на сходах бу-
динку, який родина орендувала, 
і травмувалася. Недуга прикува-
ла жінку до ліжка. Лікування вар-
тувало дорого. Тому Стрейзан-
ди змінили помешкання - пере-
бралися з дорогого Манхеттена 
до дешевшого Брукліна. Змінив 
Іса ак і роботу: взяв у оренду неве-
личке приміщення, аби відкрити 
рибний магазин.

Еммануїл Мендель Стрей-
занд - батько Барбри - найстар-
ший син Ісаака та Анни. Працю-
вав учителем в середній школі. 
Мати - Діана - була співачкою. Ем-
мануїл Стрейзанд помер у 35-річ-
ному віці від епілепсії. Анна зали-
шилась із  маленькою Барбарою, 
трохи старшим сином і… бідніс-
тю. 

Ісаак Моше Стрейзанд - дід 
Барбари - пережив старшого сина на 
22 роки і помер у лютому 1965 року. 

…У повідомленні ізраїльсько-
го музею Діаспори, що в Тель-Авіві 
є запис, датований 20 червня 2013 
роком: «У рамках візиту… Барбара 
Стрейзанд отримала презентацію 
свої сімейних коренів у Галичині… 
Стрейзанд записано як єврейське 
прізвище у місті Bzerzany…»

Таким чином, у Тель-Авіві роз-
повіли голлівудській знаменитос-
ті про її предків, які жили в Галичи-
ні. Саму ж Барбру можна порівняти 
з казковою Попелюшкою. Дівчина з 
бідної сім’ї стала всесвітньовідомою 
актрисою, завоювавши високі титу-
ли і прихильність мільйонів гляда-
чів. Але, якби свого часу її дід Ісаак не 
вирушив за океан з невеличкого га-
лицького містечка…     

…Правду кажуть: у генеалогічно-
му дереві найвідоміших людей пла-
нети слід шукати коріння в Україні. 

Ольга ЧОРНА.

Про важливе у віршах

Поезії нас окриляють, 
особливо, якщо вони 
написані пером душі…

Одним із таких авторів є наш земляк, уродже-
нець Теребовлянщини Роман  Лубківський. Лю-
дина він надзвичайно цікава, адже поєднує дер-
жавну і громадську діяльність із творенням ви-
сокого духу поезії. Роман Мар’янович - лауреат 
Шевченківської премії, має дипломатичний ранг  
Надзвичайногоі Повноважного Посла України.

Цьогоріч автор видав нову збірку віршів 
«Ключові слова», де поезію поділив на розділи, 
символічні етапи свого життя. Тут і «Межовий 
знак», «DEISIRAE» («День гніву»), «Сучасні фан-
тасмагорії» та ін. У кожному вірші збірки висвіт-
лено стан душі автора, що збігається з трагічни-
ми колізіями нашого часу, подано поезії, в яких 
реальне і уявне сплітаються в трагікомічний 
клубок. Також у цій збірці є переклади творів ро-
сійських поетів, чиї мотиви перегукуються з тим, 
що Україна переживає сьогодні. Тема людяності 
пронизана крізь всю книжку Лубківського, але 
найсильніше вона відчувається у переспівах із 
«Біблії» – це ще один розділ книги. 

Слід зауважити, що поет, незалежно від «пас-
портного віку» ( а йому вже 73 роки) – барометр 
сучасності.  Теперішній час вириває його з колії 
«вічності», з того віддаленого від конкретики 
світу, де поетові часто хочеться сховатися від су-
єти, марноти нашого повсякдення. Він не може 
сидіти склавши руки і дивитися на те, як пли-
не час. Поет повинен діяти: не лише милувати 
слух красиво складеними рядками, а й доносити 
правду до людей, зворотами, порівняннями кри-
чати про те, що відбувається навколо. Саме так 
чинить Роман Лубківський. Кожен його вірш – 
поклик незгасаючої душі.

І на завершення… У новій книжці автор не 
лише відкрив, але й описав болісно та трагічно 
тему Майдану, який у поетичній візії майстра на-
лежить до таких знакових подій в українській іс-
торії, як Берестечко чи Крути.

Згадалося Тичинине:
«На Аскольдовій могилі…  
Поховали їх,
Триста мучнів українських…»
І постала перед очима Небесна Сотня!

Тетяна ХРИСТЮК,
студентка ТНПУ ім. В.Гнатюка

Родове коріння зірки Голлівуду 
Барбри Стрейзанд - у Бережанах
Де Бережани, а де Америка, Голлівуд! Однак рід однієї 

із всесвітньовідомих голлівудських актрис має 
коріння у багатому на історію та визначних постатей 

симпатичному галицькому містечку. Барбра Стрейзанд 
(Barbra Streisand)! Так, саме дід цієї голлівудської 
знаменитості, як стверджують дослідники, народився у 
Західній Україні, в містечку Бережани, що на Тернопільщині. 
Та й інші родичі також.

P.S. У статті використано факти з публікації Ігоря Мельника «Слідами 
родини Стрейзандів» у газеті «Бережанське віче».
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Тисячі вірян 
минулих вихідних 
у Зарваниці 

просили у Господа миру 
та спокою для України. 
На всеукраїнську та 
молодіжну прощу 
до Марійського 
центру прибуло 
понад 120 тисяч 
християн.  Рекордна 
кількість прочан 
із різних куточків 
країни здолали сотні 
кілометрів пішки, 
аби поклонитися 
чудотворній іконі 
Богородиці та 
напитися святої води з 
цілющого джерела. 

Молитва за мир 
об’єднала Україну

Цьогорічна про-
ща була присвя-
чена святкуванню 
150-річчя з дня на-
родження митропо-
лита Андрея Шеп-
тицького та молит-
ві за мир в Україні. 
У ній взяли участь 
військовослужбов-
ці, волонтери, роди-
ни бійців, які пере-
бувають у зоні АТО 
та близькі загиблих.

У     Зарваницю прибули по-
над сто парафіян з Оде-

си. За словами їх настоятеля 
отця Миколи Слободяна, чима-
ло людей приїхали на Західну 
Україну із вдячності, адже зна-
ють, що багато хлопців звід-
си захищають нашу країну на 
Сході. 

- Сьогодні тут ми відчуває-
мо, що Бог нас не залишає. Ми 
можемо молитися, вірити, а ще 
потрібно щоденно працювати 
над собою і робити свій вклад 
у розбудову нашої держави, - 
додав священик. 

Тернополянка Віта разом 
з друзями прийшла на прощу 
пішки. Зізнається, для неї це 
вже добра традиція. 

- Наша мандрівка трива-
ла два дні, - розповідає дівчи-
на. – У групі були і старенькі, 
і діти. Звичайно, було важко, 
адже на вулиці – сильна спека. 
Але наше щире бажання пере-
магало все. 

Під час прощі у святому 
місці можна було зустрі-

ти людей різних національнос-
тей, віросповідання, віку. Ко-
жен знаходить тут щось для 
себе та поринає в особливу ат-
мосферу духовності, щирості 
та Божої благодаті. Завітали у 
Зарваницю і паломники зі Схо-
ду. 

- Ми приїхали сюди моли-

тися за мир, за єдину Україну, 
щоб Господь наставив «ЛНР», 
«ДНР», Росію, щоб вони зрозу-
міли, що чинять неправильно, 
- каже Олександр Гордєєв з Ме-
літополя. – А ще найважливіше 
– за наших хлопців, аби вони 
поверталися додому живими. 

Разом із друзями прочани 
проїхали сотні кілометрів, аби 
поклонитися святим місцям на 

Західній Україні і об’єднатися у 
спільній молитві. 

- Між нами немає різниці, - 
додає Сашко. – Люди однако-
во переживають те, що відбу-
вається зараз у нашій державі, 
і в Запоріжжі, і на Закарпатті. 
Інша справа – зона АТО. Я в бе-
резні був демобілізований, тож 
можу з власного досвіду сказа-
ти – там все по-іншому. Після 
війни багато невіруючих почи-
нають вірити в Бога, коли по-
трапляють під обстріли «Гра-
дів», моляться навіть атеїсти.

Донеччанин Сергій на-
вчається у Київській се-

мінарії. Востаннє був вдома ще 
взимку. Зараз не може потра-
пити, адже немає пропуску в 
зону АТО. 

- Всі мої рідні там. Я дуже 
переживаю і щодня молюся за 
них, - розповідає брат Сергій. 
-  У місті дуже неспокійно. Там 
є люди різних поглядів. У моїй 
сім’ї також. Щоб в Україні запа-

нував мир, насамперед ми по-
винні віднайти його в кожно-
му з нас. Потрібно спілкувати-
ся, шукати порозуміння, щоб 
об’єднати країну, адже всюди є 
хороші люди. 

У Богослужінні взяли 
участь Блаженніший Святос-
лав та близько 300 священи-
ків. На паломництво прибу-
ли  духовні отці з Канади, США 
та Італії, які висловили сло-
ва підтримки і солідарності з 
українським народом.

На початку урочистої лі-
тургії військові випустили в 
небо білих голубів, які симво-
лізують мир в Україні. 

Під час прощі освятили 
каплицю-пам’ятник св. Юрія 
Переможця на честь Героїв Не-
бесної Сотні та воїнів, які за-
гинули під час АТО. У капли-
ці встановлено меморіальний 
знак з екраном, на якому в ін-
терактивному форматі під час 
набору літер відображають-
ся прізвища, імена з невелич-
кою біографічною довідкою 
про загиблих Героїв. Загалом,  
тут буде інформація про  біль-
ше, ніж 2,5 тисячі осіб.

Також голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна 

вручив ордени “За мужність” 
III ступеня рідним бійців АТО з 
Тернопільщини, які загинули 
в боротьбі за Україну. Зокре-
ма, посмертно нагороджено  
молодшого сержанта  Дмитра 
Заплітного, солдатів Володи-
мира Питака та Віктора Пун-
ду, старшого сержанта Віталія 
Лотоцького.

Юля ТОМЧИШИН.
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УкраїнаУкраїна Світ
Путіна покарають  

за знищений «Boeing-777»
Знищення MH17 17 липня 2014 року 

буде покарано у Міжнародному кримі-
нальному суді в Гаазі. Про це пише «Die 
Welt». Видання зазначає: поки що неясно, 
коли стрілки російської ППО ракети «Бук» 
та їхні командири будуть притягнуті до 
суду. Життя 298 цивільних осіб не може 
пройти без наслідків. Російська сторона 
вже рік намагається приховати обставини 
злочину. Міжнародна слідча комісія у сво-
їй доповіді, очевидно, прийшла до такого 
ж висновку. Проте пропагандисти режи-
му Путіна досі перекладають відповідаль-
ність на Київ, постійно вигадуючи нові 
спекуляції, або за допомогою підробле-
них супутникових фотографій. Спроби РФ 
ухилитися від відповідальності лише по-
гіршують становище, і для Путіна та його 
спецслужб - не в останню чергу.

ЄС візьме пасажирів  
«на олівець»

Євросоюз планує ввести поіменний 
облік усіх авіапасажирів, які перети-
нають кордони ЄС. Про це повідомляє 
сайт Європарламенту. Комітет із грома-
дянських свобод схвалив проект пра-
вил ЄС щодо обміну та захисту даних 
(Passenger Name Record, PNR) пасажи-
рів, які летять в або із ЄС, і використан-
ня їх у боротьбі з тероризмом і трансна-
ціональною злочинністю. «Ці дані ма-
ють використовуватися тільки з метою 
запобігання, виявлення, розслідуван-
ня та судового переслідування цих зло-
чинів», - зазначили депутати. Згідно з 
проектом правил, до бази даних вноси-
тимуть інформацію про всіх пасажирів, 
які в’їжджають на територію ЄС або ви-
їжджають з нього. В активному доступі 
відомості зберігатимуться 30 днів. По-
ширювати нову практику на пасажирів, 
які подорожують всередині ЄС, наразі 
не планують. 

Італію оштрафували  
через сміття

Суд оштрафував Італію на 20 мільйо-
нів євро за невідповідність системи збо-
ру та утилізації відходів у Кампанії (пів-
денний регіон країни) стандартам ЄС. 
Крім того, країні доведеться щодня ви-
плачувати 120 тисяч євро, поки не вирі-
шить проблему. Міністр екології Італії 
Лука Галлетті заявив, що штраф випла-
чуватиметься з регіонального бюджету, 
оскільки в порушенні винна Кампанія. 
Як інформує «The Local», через корупцію 
у службах зі збору сміття в регіоні ство-
рюються незаконні звалища токсичних 
відходів. Торік пожежні усунули понад 2,5 
тисячі осередків займання, спровокова-
них незаконною утилізацією сміття. За 
оцінками ЄС, очищення регіону від вели-
ких сміттєзвалищ може тривати 15 років. 
Крім того, забруднення, викликане ток-
сичними відходами, призвело до збіль-
шення випадків захворювання на рак. 

У Португалії відновили  
видачу «золотих віз» 

Уряд Португалії прийняв рішен-
ня про відновлення продажу «золо-
тих віз» для багатих іноземців. Замож-
ні іноземці, які розщедрилися не мен-
ше як на 500 тисяч євро при купів-
лі нерухомості, мають право отрима-
ти посвідку на проживання. Португа-
лія започаткувала таку схему у 2012 
році, але припинила її після корупцій-
ного скандалу. Завдяки «золотим ві-
зам» Португалія залучила майже пів-
мільярда доларів інвестицій, передає 
«Euobserver». За два роки існування 

португальської імміграційної програ-
ми «Golden Residence» іноземним по-
купцям нерухомості видали 1360 по-
свідок на проживання. Переважну час-
тину віз отримали громадяни Китаю 
- 1101 особа. 

У Нідерландах можуть 
з’явитися перші 

пластикові дороги

У Нідерландах вже через кілька ро-
ків можуть з’явитися перші експери-
ментальні дороги і тротуари, повніс-
тю виконані з переробленого пласти-
ку, повідомляють іноЗМІ. З таким про-
ектом виступила будівельна компа-
нія «VolkerWessels» і її підрозділ «KWS 
Infra». Ідея полягає у наступному: з пе-
рероблених пластикових відходів про-
понують формувати спеціальні зносос-
тійкі плити високої міцності, які потім 
стануть основою дорожнього полот-
на або тротуару. Подібне покриття змо-
жуть без проблем експлуатувати у тем-
пературному діапазоні від мінус 40 до 
плюс 80 градусів Цельсія. За терміном 
служби воно перевершить традиційний 
асфальт утричі. Автори проекту кажуть: 
нова технологія забезпечить простоту 
монтажу та зручність прокладки кому-
нікацій. Ще одна перевага - відсутність 
необхідності частого обслуговування.

У Німеччині знайшли  
золотий скарб нацистів
У Німеччині археолог-любитель у ра-

йоні міста Люнебург знайшов скарб із 
207 золотих монет орієнтовною вартіс-
тю у 45 тисяч євро, повідомляє «Reuters.
com». Учені вважають, що скарб був за-
копаний в епоху нацистської Німеччи-
ни. Можливо, власник заховав його у 
кінці Другої світової війни. Діаметр мо-
нет 21 мм, вага кожної перевищує шість 
грамів, були викарбувані в різних краї-
нах у період з 1837 по 1910 роки. У тай-
нику знайшли бельгійські, французь-
кі, італійські та австро-угорські гроші. А 
також залишки картону з нацистською 
свастикою і орлом та штемпелем із на-
писом «Reichsbank Berlin 244». Версія ар-
хеологів: під час правління нацистів мо-
нети, ймовірно, зберігалися у «Рейхсбан-
ку». Вони були частиною багатств, ви-
везених німецькими військами з інших 
країн і увійшли до складу золотовалют-
ного резерву Німеччини. Не виключено, 
що наприкінці війни гроші були вкраде-
ні вже з «Рейхсбанку» кимось із банків-
ських службовців. 

Медбрат одружився  
з 4-річною онкохворою  

дівчинкою
У США чотирирічна дівчинка вийшла 

заміж за дорослого медбрата. Маленька 
лікується від раку в одному з медичних 
центрів Нью-Йорка, повідомляють аме-
риканські ЗМІ. Звісно, одружились вони 
не по-справжньому. Дівчинці дуже спо-
добався один із медпрацівників, який 
нею опікується. Еббі навіть почала з ра-
дістю ходити на болючі процедури. А по-
тім сказала мамі, що вийде за Мета Хі-
клінга заміж. Той із повагою поставився 
до бажання маленької пацієнтки і вла-
штував церемонію просто в онкоцентрі. 
Були обручки, торт і навіть іграшкова 
машинка з написом: «Щойно одружені».

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
У Порошенка немає  

кадрового потенціалу
У президента Петра Порошенка немає 

кадрового потенціалу. Про це у коментарі 
для «Газети по-українськи» заявив полі-
толог Олександр Кочетков. «Порошенко 
- авторитарний керівник з бізнесу, який 
майже нікому не довіряє. Він звик до того, 
що контролює абсолютно все. Тому пре-
зидент не тримає біля себе людей, які мо-
жуть не погодитися з його думкою чи на-
казом. Він тасуватиме одну й ту ж коло-
ду. І не призначатиме на важливі поса-
ди нових людей, оскільки побоюється 
їх некерованості та самостійності у дум-
ках і діях», - пояснив Кочетков. Такий під-
хід до кадрових призначень загрожує не-
ефективністю влади. «Наприклад, не ма-
ючи достойних менеджерів у енергетич-
ній сфері, президент залучає туди колиш-
ніх працівників «Рошену» віком 26-27 ро-
ків, які нічого не розуміють у цій надваж-
ливій галузі... Всі говорять про тиск Захо-
ду. Так, він є. А чому? Бо ми економічно не-
самостійні, нездатні проводити реформи. 
Наші менеджери неефективні. Тому Захід 
несе нас на собі, тисне. Це було помітно 
під час прийняття змін до Конституції», - 
додав експерт. 

Де реальна люстрація  
і реформи?

Більше 67 відсотків респонден-
тів упевнені, що влада лише імітує про-
цес проведення люстрації, і тільки ко-
жен десятий опитаний бачить результа-
ти, повідомляє компанія «TNS». Згідно з 
опитуванням «TNS» у червні цього року, 
найбільше відчувають процес люстра-
ції в Києві, а найменше у Західній Укра-
їні. «Можливо, такі низькі оцінки проце-
су люстрації пов’язані з тим, що в най-
більш корумпованих структурах, на дум-
ку українців (суд, міліція, прокурату-
ра), не відбувається значних зрушень, а 
всього лише невеликі кадрові заміни», 
- йдеться в дослідженні. Крім того, біль-
шість опитаних - 63 відсотки - також не 
відчувають проведення реформ у країні. 

Квитки дорожчають,  
а «Укрзалізниця» тринькає 

мільйони 
Втрати активів «УЗ» через зловжи-

вання високопосадовців держкомпа-
нії за минулий рік і п’ять місяців цього 
року склали понад 200 мільйонів гри-
вень. Про це повідомляє сайт МВС. Пра-
воохоронці наголошують: йдеться про 
організовану злочинну групу, яка при-
четна до розкрадання державних ко-
штів. «Досудовим розслідуванням вста-
новлено, що розкрадання державних 
коштів скоювала організована група, 
створена службовими особами Дер-
жадміністрації залізничного транспор-
ту, ДП «Енергоринок», НКРЕ та гру-
пою підприємств ТОВ «ТД «ГазЕнерго», 
ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енер-
готраст», ТОВ «Західенергогруп», - ска-
зано у повідомленні. Слідство також 
з’ясувало, що за сприяння службових 
осіб НКРЕ з 2000 по 2014 роки згада-
ні підприємства з порушенням ліцен-
зійних умов отримали ліцензії на пра-
во постачання електроенергії за нере-
гульованим тарифом.

Україна ще далека  
Західній Європі

Іноземними інвесторами в українську 
економіку в першу чергу стануть амери-
канські та канадські бізнесмени. Про це у 
своєму блозі написав керуючий партнер 
інвестиційної компанії «СapitalTimes» 
Ерік Найман. «Україна все ще далека За-
хідній Європі. За фактом, допомагає про-
водити реформи і надає основну фінансо-
ву та військову допомогу Україні тандем 
США-Канада, а не Німеччина-Франція», - 
заявив експерт. І наголосив: саме пасивна 
позиція останніх коштує життя багатьом 
жителям України та Росії. «Щось схоже 
було з Польщею після розвалу СРСР. Там 
також першою хвилею зайшли амери-
канські гроші й лише їм на зміну, природ-
но, за істотно вищими цінами, зайшли 
німецькі капітали», - сказав Найман. На 
його думку, іноземні інвестиції гаранту-
ватимуть Україні підтримку Заходу на 
шляху проведення реформ і проти агре-
сії Росії. Щоправда, скористаються плода-
ми співпраці у першу чергу самі іноземці. 

Москаль оголосив війну 
двом мафіям на Закарпатті

Голова Закарпатської ОДА Генна-
дій Москаль розповів, як буде боротися з 
контрабандою та лісової мафією, передає 
«Укрінформ». «У нас дві проблеми: контр-
абанда і ліс. Тут дві мафії - мафія лісова і 
цигаркова. Все це має бути закрите і забу-
те: вертольоти, літаки, дельтаплани, во-
долази, човни. Безпілотники повинні 
бути в зоні АТО, а не перевозити цигар-
ки», - заявив Москаль. І пообіцяв перекри-
ти контрабандистам всі шляхи. А машини 
«оглядатимуть митники, щоб під пломба-
ми не везли цигарки та афроукраїнців, а 
на зворотному шляху - наркотики». 

Вітчизняному бізнесу  
відмовили у праві на  

інвестиції у свою державу
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк упев-

нений, що в новій хвилі приватизації, яку 
починає уряд, мають брати участь тіль-
ки іноземні інвестори, повідомляє «Укра-
їнська правда». «Ми починаємо прозору і 
чесну приватизацію, й тому хочемо, щоб 
у ній брали участь виключно якісні іно-
земні інвестори, а не колишні українські 
олігархи», - заявив Яценюк. На його дум-
ку, залучення лише західних компаній не-
обхідно не тільки для того, щоб отрима-
ти новітні технології та грамотних фахів-
ців, але й допоможе перемогти корупцію, 
якою пронизаний держсектор економіки. 
Найбільш привабливими галузями укра-
їнської промисловості для продажу іно-
земцям прем’єр вважає енергетику, високі 
технології та сільське господарство. «Укра-
їна - ключовий гравець на світовому ринку 
продовольства, а разом із США та Канадою 
ми можемо разом визначати світову про-
довольчу політику», - зазначив Яценюк. 

Мобілки у зоні АТО -  
під забороною

В Україні набрав чинності закон, що за-
бороняє військовослужбовцям, які викону-
ють обов’язки військової служби, користу-
ватися особистими засобами мобільного 
зв’язку в районах проведення АТО і в умо-
вах надзвичайного стану або під час дії осо-
бливого періоду на територіях, де ведуться 
бойові дії, повідомляє «Еспресо.TV». Згідно 
із законом, рішення про дозвіл на викорис-
тання мобільних телефонів у зоні бойових 
дій приймає командир військової частини.

Україна Світ
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Кохання моє 
Як нелегко бути нам поруч, 
В щастя мить 

і в хвилину сумну, 
Я чим більше тебе ненавиджу, 
То тим більше страждаю 

й люблю. 
Бо без тебе життя 

втратить колір, 
Втратить блиск у очах, 

втратить зміст, 
З кожним кроком до тебе 

я ближче, 
То дарма, що хитається міст. 
Та мене не злякає нічого, 
Я той міст, як життя, 

пробіжу. 
Бо чим більше страждаю 

за тебе, 
Тим сильніше тебе бережу.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Пісня – мов  
сонячна доля
Я живу у пісенному краї,
Де найменша пташина співає,
Де калина,  заквітчана в гаї,
Білим цвітом весну одягає.
Я тих квітів-пісень назбираю,
Хай для мене їх хтось заспіває,
Бо та пісня – 

мов сонячна доля,
Квітка щастя у ранньому полі. 

Приспів:
Розквітає Вкраїна
Цвіт-піснями багата,
Що лунають у будні,  
Що лунають у свята.
І спалахує сонцем
Срібно-біла діброва…
Я прийняти до серця

 кожну пісню готова.

Гомонить вітер 
з піснею в полі,

Розливає той спів по роздоллі,
Де колоситься жито-пшениця,
Українська народна пашниця.
Я посію ті квіти у серці,
Хай луною їх муза озветься,
Хай той звук досягає вершини
Дорогої моєї Вкраїни.
Приспів.

*   *   *
Цілує сонце уста калини,
Сміється радістю дитини,
І землю ніжно зігріває – 
Воно красу земну кохає. 
Глибоко дивиться у воду,
Немов милується на вроду
Плакучих верб плетені коси
І досхочу п’є ранні роси. 
Грає із вітром диво-сонати…
Високий простір. І не дістати
Його жагучої пожару,
Не доторкнешся цього жару.
Вогнем долоні обпікає,
Від цього дехто засмагає,
І тіло – наче стигла кава,
Така ця сонячна заграва.
Ми дуже любимо цю ласку,
Тепло – це рай,  

життя – це казка.
І сонце світить 

так святково,
Що розквітає світ чудовий…

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка 

Заліщицького району.

Восьмий десяток розміняла Варка. В 
селі її вважали одинокою. Мала чолові-
ка. Але коли то було! Народила доньку. 
А хто про це пам’ятає? Варка сама зби-
валася з ліку: либонь, Любі вже під шос-
тий десяток.  

…Три рочки виповнилося малій, 
коли Івась, чоловік, забрав її у Варки. 
Поїхав з донькою гостювати до сестри, 
яка мешкала у великому місті в півден-
ному краї, і не повернувся. Варка хоті-
ла податися за Івасем, але батьки відра-
дили. Думали, може, зять схаменеться, 
повернеться. Дитині ж матір потрібна. 
Чекали-сподівалися, а Івась не повер-
тався. 

Грамоти Варка майже не знала. То 
ж просила чужих людей, аби написа-
ли чоловікові. «Івасю, сумую я дуже 
за Любою. Приснилася доня недавно. 
І ти мені снився. Сплакалася. Маю на-
дію, що повернетесь додому. Працюємо 
важко…», - диктувала, а серце вискаку-
вало від туги. 

Тільки два листи прислав Іван. На-
писав, що Люба росте здорова і гарна. 
Звиклася у великому місті. Їй тут подо-
бається. Що вона бачила б у селі? А ще 
написав, аби не чекала їх. 

Просила Варка, щоб фото донечки 
вислав. Може, не хотів, чи забув. Так і 
залишилася Люба у Варчиній пам’яті 
маленьким дівчатком з небесно синіми 
оченятами і світлим волоссячком. 

Щонеділі ходила Варка до церк-

ви. Щоразу ставила п’ять свічечок «за 
здоров’я». «За тебе, доню. І за тебе, Іва-
сю, хай Господь простить тобі. За маму, 
за тата. За родину», - шепотіла, зверта-
ючи погляд до святих. 

Потім не стало батька. Через кіль-
ка років - матері. «За тебе, доню. Хай 
Господь пошле тобі гарну доленьку. За 
тебе, Івасю. Бог тобі суддя. За родину», 
- молилася Варка, запалюючи уже три 
свічечки. 

Любила обдаровувати чужих дітей 
цукерками. Дітлахи, користуючись Вар-
чиною добротою, наче ненароком забі-
гали на її подвір’я. «Зачекайте-но, малі, 
я десь тут цукерочки маю», - гукала і, 
усміхаючись сумними очима, клала ла-
сощі в маленькі долоньки. А потім пла-
кала… 

…Спершу Люба сумувала за мамою. 
Іванова сестра з чоловіком радили: 

- Якщо не хочеш повертатися до 
Варвари, то хоч дитину віддай їй. 

Вперся. Не погодився. 
- То забери дружину до міста, - пере-

конували родичі. 
- Що вона тут буде робити? - відпо-

вів. - Та й у батьків Варвара одна. Не 
відпустять. І… дуже проста вона. Гарна, 
Але не для міського життя. А Люба за-
лишиться зі мною. Я так вирішив! 

Невдовзі в Івановому житті 
з’явилася Наталка. 

- Де моя спражня мама? - запитувала 
маленька Люба. 

- Вона залишила нас. Немає її. І не 
буде! - сказав, як відрізав, Іван. 

Минув час. Люба почала кликати 
Наталку мамою. 

Іван зберігав Варчині листи. Не 
знав, навіщо. Ніколи їх не перечитував. 
І нікому не показував. 

Занедужав раптово. Лікарня, знову 
лікарня… Відчував: недовго залишило-
ся. Вирішив висповідатися перед донь-
кою. 

- Збрехав я тобі. Прости. Не зраджу-
вала матір ні мене, ні тебе… Просто 
жити в селі не міг. І тебе хотів у люди 
вивести. 

- Мама мене відпустила?
- Обманув я Варвару. Сказав, що везу 

тебе лише в гості. Три роки тобі тоді 
було… 

- Я знайду маму!
- Пообіцяй, що не будеш цього ро-

бити. Може, в неї життя добре склало-
ся. А ти потривожиш. Вже нічого не по-
вернеш, не зміниш. Стільки літ минуло. 

- Але ж… 
- Прошу, пообіцяй… 
Після батькової смерті Люба зна-

йшла материні листи. «Івасю, сумую я 
дуже за Любою. Приснилася доня не-
давно. І ти мені снився…», - читала й на-
магалася уявити маму Варвару. Не мо-
гла… 

Кілька разів збиралася поїхати на 
Західну Україну. Але перед порогом зу-
пиняла обіцянка, яку дала батькові. 

Хотіла повідати таємницю своїй 
доньці Світлані, Варчиній внучці, але 
завжди відкладала розмову на пізні-
ше… 

- З днем народження, мамо! Примі-
ряйте подарунок.

- Який гарний светр! Світлано, може, 
треба трохи темніший? Шістдесятка ж 
на носі. 

- Мамо, це знаєте ви і ваш паспорт. 
Вам завжди подобався голубий колір. 

- У мене також є для тебе сюрприз. 
Люба простягнула доньці кілька 

старих, пожовклих конвертів. 
- Читай. А решту я розповім… 
- Може, варто поїхати до бабці? 

- Я хотіла б, але не можу. Пообіцяла. 
А ти… Зрозуміти зворотню адресу мож-
на. Бачиш, прізвище, ім’я, назву села? 
Знайди свою бабцю. І попроси проба-
чення за діда Івана, за мене. Скільки ж 
це бабці Варварі може бути? Вісімде-
сят? Рік туди, рік - сюди… 

Світлана вияснила: село назви не 
змінило. Лише район інший. 

- Купила для бабці дві хустини. Одну 
теплу, а другу легеньку - на літо. І соло-
дощів. Що б ти ще взяла? Грошей трош-
ки залишиш. В селі пенсії маленькі. 
Світлано, будеш бачити, що потрібно. 

…До сільської церкви рухалася по-
хоронна процесія. Машини зупинили-
ся. Таксі, в якому їхала Світлана, також. 

- Повертати наліво чи направо? - за-
питав водій. 

- Не знаю. Я вперше тут. 
- Бачите, ось там магазин. Запитай-

те, де живуть ті, кого шукаєте. 
Продавщиця стояла на порозі. 
- Перепрошую, - мовила Світлана, 

- можете підказати, де живе Варвара? 
Назвала прізвище.

- Варку шукаєте? Померла. Ховають 
нині. Ось процесія вже до церкви захо-
дить? А ким ви її будете?

Світлана попросила водія зачекати. 
Пішла до храму. 

- Нікого Варка не мала, а все село 
прийшло в останню путь провести. До-
брою була, Царство їй Небесне, - ти-
хенько мовила одна жінка - іншій. 

- Господь легку смерть послав. У сні 
душа в засвіти відлетіла.

Світлана намагалася не заплакати. 
Не змогла. Витирала очі біленькою хус-
тиною, яку привезла бабці на літо. А по-
тім поклала її, вимоклу в сльозах, у до-
мовину.

- Хто це? - перешіптувались поміж 
себе селяни, розглядаючи Світлану. 

- Видно, пані з міста. 
- Плаче, наче за рідною… 
Варку поховали, а село гомоніло: 

звідки приїхала та слічна пані? Ким до-
водилась покійній? За життя ніхто з чу-
жих Варку не навідував…

Ольга ЧОРНА.

Люда вхопилася рукою за биль-
це ліжка і, перемагаючи біль, підве-
лася. Зараз хвилинку посидить, на-
береться сил, підніметься і зможе 
перейти кімнату. Вже з півроку вона 
так хворіє. Їздила лікуватися і до 
Одеси, і до Києва – позитивного ре-
зультату немає. З кожним днем стає 
все гірше і гірше. Сили покидають, 
схудла зовсім, змарніла, а їй же лише 
двадцять два минуло нещодавно. Де 
й поділася краса молодої жінки. До-
свідчені столичні лікарі лише рука-
ми розводять: «Ще немає ліків від 
раку». Їздила вона з мамою і до екс-
трасенсів. Ті теж подивилися, голо-
вою похитали, погляди у бік відве-
ли і винесли свій вердикт: «Порча. 
На смерть. Вже пізно щось відробля-
ти». Ось рука навіть не втримала не-
величку книжечку Ясунарі Каваба-
та «Країна снігу». Люда придбала її 
минулого року в столиці, коли наро-
джувала там свого сина. Чудова збі-
рочка, вже кілька разів перечита-
ла, а все одно цікаво. До кімнати за-
йшла мама:

- Доню, чому ти встала сама? 
Чому мене не покликала?

- Хотіла до вікна підійти. На світ 
Божий подивитися. Там так гар-
но, зелень буяє, а я в чотирьох сті-
нах мушу лежати. Хочу по траві бо-
соніж пройтися, рукою листочки на 
яблуньці погладити, насолодитися 
ароматом квітів.

- Не поспішай. Підлікуєшся 
трішки і вийдеш. Літо тільки почи-
нається. Ще все попереду.

- Мамусю, не заспокоюй мене. 
Хіба ти не знаєш?

Ольга промовчала, лише відвер-
нулася, щоб донька сліз не побачила. 
Не хотіла при ній плакати. Не хотіла 
вірити ні лікарям, ні знахарям, що її 
улюблена донька скоро покине цей 
світ. Не встигла пожити, сина вирос-
тити, життя побачити не встигла. 

Після закінчення вишу Люда 
отримала диплом товарознавця і від-
разу пішла працювати головою спо-
живчого товариства. Через рік весіл-
ля відгуляли, а ще через рік сина на-
родила. Олежиком назвали, дуже 
Люді це ім’я подобалося.  А потім лихо 
так зненацька прийшло в їхній дім... 

 З іншої кімнати почулося якесь 
вовтузіння і тихенький дитячий 
сміх.

- Мамо, а хто там з моїм хлопчи-
ком?

- Бабуся Христя з Діною при-
йшли. Не можуть награтися з Олеж-
кою. Лоскочуть його, перетягують 
та до себе, а та – до себе. А він, чуєш, 
лише сміється?

- Чую. Принеси його мені.
Ольга вийшла, а Люда поволі 

знову присіла на ліжко і притулила-
ся спиною до величезного килима. 
Легенько провела рукою по його 
ніжному ворсу. Коли килим купу-
вала в минулому році, то мріяла, що 
розстелить на підлозі і гратиметься 
на ньому зі своїм маленьким хлоп-
чиком. Мріяла почути перше сло-

во від нього. За ручку в перший 
клас повести. Не судилося. Не су-
дилося тим мріям збутися.

До кімнати зайшов Ваня, дво-
юрідний братик, дядька Михайла 
менший син, школяр ще.

- Привіт, Люся. А я тобі суниць 
приніс. Зранку велосипедом до лісу 
їздив. Там таку велику галявину су-
ниць знайшов.

- Дякую тобі, Ваню. А про шовко-
вицю ти не забув?

- Ні, не забув. Зелені ще плоди. 
Кожного дня перевіряю.

- Так мені хочеться тієї шовкови-
ці, що у вас за хатою росте. Хоч мале-
сеньку жменьку. Мені здається, що 
як скуштую її, то відразу здоров’я 
до мене повернеться.

- Добре. Я обов’язково прине-
су. Завтра знову прийду провідати 
тебе. Видужуй швидше. 

Хлопчик поставив на стіл слоїч-
ка з червоненькими ягідками і вий-
шов.

Наступного дня Люда проки-
нулася рано і без сторонньої допо-
моги пішла в сусідню кімнату, де в 
колисочці посапував її маленький 
Олежка. Погладила його по голівці. 
Малюк відкрив очі, побачив маму, 
посміхнувся і простягнув до неї пух-
кеньку ручку. Вона поцілувала його 
і відчула, що в очах темніє, ноги під-
кошуються і стіни кімнати почина-

ють крутитися. 
Останні слова її про-
лунали як прохання і наказ водно-
час:

- Мамусю, не віддавай мого 
хлопчина нікому.

Останні слова, останній погляд 
на сина і останній помах руки.

Ваня ремонтував старенько-
го велосипеда, коли його покликав 
батько:

- Сьогодні в обід і ввечері сам бу-
деш поратися по господарству.

-  Гаразд. А ви куди з мамою іде-
те?

Батько хвилинку помовчав, а 
потім тихо сказав:

- До тітки Ольги. Люда померла.
Ваня почекав коли батьки ви-

йдуть за ворота, а потім побіг у са-
док і там розплакався. Він дуже 
любив свою двоюрідну сестру і по-
дитячому вірив, що Люда одужає. 
Під старою шовковицею вся земля 
була встелена великими солодкими 
плодами. Хлопчик крізь сльози ди-
вився на них, бив кулачком потріс-
каний стовбур дерева і промовляв:

- Запізнився. Не встиг. А ти, шов-
ковичко, не могла вчора достигну-
ти?

 Олег БАБІЙ.

Ліричним рядком

гніздечко
Сімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Наталя Казмірчук 
з братиком Богданчиком, село Мишковичі, 
Тернопільського району.

Коли дружина наро-
дила третього сина, Ві-
ктор зрозумів: для ньо-
го – це забагато. Забагато домаш-
ніх клопотів, постійного бігання за 
продуктами до магазинів, вічного 
слова «треба»…

- Якщо так буде далі, плакала 
моя дисертація, кар’єра, усе. Та що 
там говорити – я забув, коли з дру-
зями на пиво ходив, - жалівся дру-
жині.

- Але ж вони скоро виростуть, 
- посміхалася Оксана і пригортала 
до себе то одного, то іншого малю-
ка. 

- Виростуть, як я на пенсію піду. 
І не посміхайся, бо мені і так нелег-
ко, - сердито кидав Віктор дружині. 

Він і сам не розумів, чому його 
дратує ця Оксанина посмішка – те-
пла, лагідна… Може, тому, що ко-
лись через цю посмішку, якусь не-
вловиму Оксанину ніжність він 
втратив розум і голову, одружився 
на другому курсі в інституті. І ось 
тепер тягне цей віз… Троє дітей у 
той час, коли його друзі лише ду-
мають про сім’ю. Усе частіше дорі-
кав цим Оксані. 

- У чому ж я винна? – якось роз-
плакалася вона. 

- У тому, що народила його, - 
кричав Віктор і тицяв пальцем у 
бік найменшого сина. – Просив же 
я тебе, вистачить і двох. Ті хоч під-
росли трохи.

Справді, Віктор не хотів третьої 
дитини, згоджувалася Оксана.  Але 
ж тепер, коли син уже є…

Докори Віктора ставали часті-
шими. Посмішка Оксани не могла 
згасити ні його дратівливості, ні 
постійного незадоволення. 

Котрогось дня Віктор не за-
став дружини вдома. Мабуть, піш-
ла на прогулянку з дітьми, - поду-

мав. І лише пізно увечері знайшов 
під телефоном записку: «Ми поїха-
ли до батьків».

Він злився на Оксану: не могла 
йому зателефонувати, ні, написала 
три слова. Та ще й записку захова-
ла, спробуй знайди. Тепер і до села 
добратися нічим, пізно уже, ніякий 
автобус не їде. Водночас, відчував, 
що та злість більш декоративна, 
награна. Насолоджувався тишею 
і спокоєм. Нічого, він завтра поїде 
до них, - заспокоював сумління, що 
тихесенько намагалося нагадати 
про Оксану і хлопчаків.

«Завтра» відкладалося на ви-
хідні. А вихідні – до відпустки. Ін-
коли через знайомого водія Віктор 
передавав дружині із синами різні 
подарунки. 

Якось серед ночі його розбудив 
телефон. Десь здалека пробивав-
ся стривожений, призабутий голос 
Оксани. 

- Іванко наш захворів, наймен-
шенький. Треба ліків…

Першою миттю майнула дум-
ка: їхати, негайно, туди, до них, у 
село… Але ж завтра у нього нарада, 
як же це, люди повідомлені, не від-
міняти ж. Заступник міг би провес-

ти. Ні, йому Віктор не дуже довіряє. 
Вранці він передав ліки до села 

тим же водієм автобуса. Нарада 
пройшла успішно. 

Оксана більше не дзвонила і 
він заспокоївся: значить, у них все 
гаразд.        

Невдовзі Віктор захистив 
дисер тацію, отримав посаду, про 
яку давно мріяв. І розлучився з 
Оксаною. Не він – вона сама була 
ініціатором цієї ідеї. Що ж, так на-
віть ліпше. Аліменти сплачував 
справно, які ще у неї можуть бути 
претензії. Інколи заводив короткі 
романи з жінками. Але це все було 
миттєво, несерйозно. Треба було 
щось міняти у житті. А то недавно, 
як грип звалив, мусив сусідку про-
сити піти в аптеку по ліки. 

- Зараз внучка побіжить, - при-
язно відгукнулася та на його про-
хання. – Вона – миттю. Погано од-
ному все-таки, правда?

Господи, які неделікатні люди,  
скривився Віктор. Коли боляче, то 
ще і ятрять. Вперто лізли у голову 
спогади. Оксана, діти… Зателефо-
нувати чи що? Обірвав себе на пів-
думці. Це ж стільки років минуло.

…Того дня щось не клеїло-

ся у Віктора, все ніби падало з рук. 
Він зібрав папери. 

- Попрацюю вдома, - кинув се-
кретарці. Ще й машину, як на зло, 
сьогодні не взяв. Вчора трохи пере-
пив з другом. 

Стояв на зупинці, ловив так-
сі. Серед десятків облич пасажирів 
вперто вихоплював одне. Ці очі, ця 
посмішка… Оксана, - майнуло і за-
хололо у грудях. 

Вона теж помітила його. По-
сміхнулася і сумніву уже не було: 
вона. 

- А ми ось з сином до міста при-
їхали. В університет вступати буде.

І вона лагідно глянула на юна-
ка, який стояв поряд. Віктор змах-
нув піт з обличчя. 

- Може, зайдемо у кав’ярню, по-
говоримо?

- А й справді. Поки Юрко здасть 
документи…

Він замовив пляшку доброго 
вина. Білого, яке колись у юнос-
ті любила Оксана. Крізь вікно у 
кав’ярню заглядало сонце. Іскри-
лося у келиху з вином, губилося 
десь у посмішці Оксани. 

- Як ви там? – ніяк не міг приду-
мати запитання Віктор. 

- Усе добре, у нас усе добре. 
Хлопці уже на дівчат задивляють-
ся. То я піду? Не хочу, щоб Юрко че-
кав. 

- Побудь ще хвилинку. Давай 
поговоримо, Оксано. І вино ще не 
випите. І…

Вона обірвала його на півслові. 
- Пізно уже. А нам з сином ще до 

села добиратися. Прощавай…

Сокровенне

За життя ніхто 
не навідував

Життєві сюжети

Невигадане

ШОВКОВИЦЯ ШОВКОВИЦЯ 

в холодному вині
Промiнь сонця 

Зіна КУШНІРУК.      

Посідаєм під вечір 
в саду на траві, 

Ти пригорнеш мене лише 
словом одним, 

А над нами зірки – голубі-голубі, 
Й біля моїх грудей 

наш малесенький син. 
Уві сні усміхнеться до нас до обох, 
І щаслива сльоза зблисне в твоїх очах, 
Так і ніч пролетить тихо, 

кроком за крок, 
Ранок впурхне теплом у наш спокій, 

як птах. 
Сядем ми, як колись, у саду через вік, 
Ти так само мене до грудей 

пригорнеш, 
Й ми забудем про все, 

про років своїх лік, 
„Як приємно, коли ще 

для когось живеш!” - 
Скажеш ти десь 

у даль нерозгаданих днів. 
А над нами зірки – голубі-голубі! 
Й доброта у серцях, і любов до синів, 
І душа, яку всю віддала я тобі.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Словом одним

Братику, мій котику,
Зручно так в сестрички.
Ніжишся від дотику, 
Притуливши личко.
Виростеш, і буду я,
Певно, сумувати,
Що не зможу легіня
На руках тримати.
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 Кличко увійде до залу слави
Почесний чемпіон світу за версією WBC Віталій 

Кличко опиниться в колі легенд світового боксу у 
червні 2018 року. Один із членів комісії, що прово-
дить відбір до зали слави, пояснив, що так довго 
Кличку доведеться чекати через те, що, за прави-
лами, боксер може бути включений до почесного 
списку лише через п’ять років після завершення 
кар’єри. Українець свій останній бій провів 8 верес-
ня 2012 року проти Мануеля Чарра з Німеччини.

У Міжнародний зал боксерської слави, який 
розташований в американському місті Канас-
тот, у різні роки увійшли Мохаммед Алі, Майк 
Тайсон, Джо Луїс, Макс Шмеллінг, Роккі Марчіа-
но, Джо Фрейзер, Джек Демпсі. 

У 2013 році такої честі удостоївся Артуро 
Гатті, минулого року - Оскар де ла Хойя, Джо 
Кальзаге і Фелікс Тринідад. Цього року - Ріддік 
Боуї і Назім Хамед.

Поєдинок може 
відбутися восени

Суперником українського боксера може ста-
ти титулований кубинець Гільєрмо Рігондо. Про 
бажання влаштувати зустріч боксерів, які по два 
рази вигравали олімпійське «золото», заявив про-
моутер Василя Ломаченка американець Боб Арум.

Василь Ломаченко здобув золоті Олімпійські 
нагороди у 2008 та 2012 роках у двох різних ва-
гових категоріях – до 57 та 60 кг.

Гільєрмо Рігондо став олімпійським чемпіо-
ном у вазі до 54 кг у 2000 та 2004 роках.

Зараз 27-річний українець є чемпіоном світу 
за версією Всесвітньої боксерської організації 
(WBO) у напівлегкій вазі. 34-річний кубинець є 
володарем титулів WBO та Всесвітньої боксер-
ської асоціації (WBA) у другій легкій категорії.

Прем’єр-ліга. Перший тур

«Дніпро» втрачає очки
«Говерла» - «Дніпро» - 1:1
Перша несподіванка сезону 

трапилась в Ужгороді, де брон-
зовий призер минулої першості 
зазнав незапланованої втрати 
двох очок.

Склад «Говерли» був вели-
кою загадкою практично для 
всіх. Зрештою, він все ж здиву-
вав. В’ячеслав Грозний випустив 
з перших хвилин одразу 10-х ди-
намівців, орендованих в останній 
момент, які переважно виступа-
ли за «Динамо-2». Саме зіграність 
на тому рівні їм і допомогла. Роз-
бавив цей дружній колектив Ігор 
Худоб’як, який взяв прізвисько-
псевдонім Халк, щоб його не плу-
тали з гравцем «Карпат». 

Жодних гучних сюрпризів 
у відповідь Мирон Маркевич 
не приготував. А от сама гра не 
стала однобічним рухом. Ужго-
родці позбавились зайвих емо-
цій, а темп зустрічі сприяв малій 
кількості гольових моментів. У 
першому таймі лише Матеус зі 
штрафного потурбував Арту-
ра Рудька, а перед завершенням 
першої половини зустрічі Євген 
Селезньов перекинув і ворота-
ря, і ворота.

Логічним було б посилення 
гри гостей у другій 45-хвилинці. 
Формально таким кроком стали 
одразу дві заміни, коли вийшли 
для посилення атакувального 
потенціалу Роман Безус та Ніко-
ла Калініч. Проте, на характері 
протистояння одразу це майже 
не позначилось. 

А потім «Говерла» провела 
простий, але результативний 
випад. Індивідуальну майстер-
ність Олексія Хобленка вдалим 
підключенням у потрібне місце 
підтримав Віталій Гемега. У кри-
тичній ситуації дніпропетров-
ці зібрались лише для того, щоб 
не програти. Причому гол у від-
повідь виглядав дуже ефектно  - 
Безус головою пробив у дальню 
«дев’ятку».

 Останні хвилини закарпат-
ці зуміли зберегти престижний 
для себе нічийний результат з 
грізними гостями, проти яких 
«Говерла» вдома ще ніколи не 
вигравала.

Інші матчі туру:
«Металург» - «Зоря» - 0:6
Відтоді, як луганці осели-

лись у Запоріжжі, місцева ко-
манда проти них не має істот-
них шансів.

«Металіст» - «Карпати» - 
2:0

Дебют Олександра Севідова 
у харківській команді припав на 
46-й день народження тренера і 
виявився переможним для ньо-
го.

«Олімпік» - «Чорноморець» 
- 2:2

Найбільш пізня розв’язка зу-
стрічі перших двох днів ново-
го сезону відбулась у Києві і на-
городила одеситів за віру у свої 
сили.

«Ворскла» - «Волинь» - 1:1
По ходу подій нічия більше 

влаштувала господарів. За кіль-
кістю ж моментів полтавчани 
переважали суперника.

«Шахтар» - «Олександрія» 
- 2:0

Віце-чемпіон України розпо-
чав турнір із заслуженої перемо-
ги над новачком, який зовсім не 
виглядав приреченим.

 «Сталь» - «Динамо» - 1:2
Перша вольова перемога 

Ліги Парі-Матч в активі чинно-
го чемпіона – кияни зустріли 
серйозний спротив у Дніпропе-
тровську.

Статистика туру:
глядачі – 25213;
голи – 21;
реалізовані пенальті – 2;
нереалізовані пенальті – 0;
попередження – 36;
вилучення – 3.

Матч перенесли
Поєдинок 2-го туру чемпіонату України з футболу між 

луцькою «Волинню» та донецьким «Шахтарем» перенесено з 
п’ятниці, 24 липня, на четвер 23-є. Причиною стала участь гір-
ників у кваліфікації Ліги чемпіонів  уже наступного вівторка -  28 
липня. Змінено і час матчу. Гра стартує о 19:00. 

«Шахтар» розпочне єврокубкову боротьбу у 3-му кваліфіка-
ційному раунді. Суперником української команди буде турець-
кий «Фенербахче». Першу гру гірники проведуть у Стамбулі. 
Матч-відповідь у Львові відбудеться 4-5 серпня.

Мінус ще два гравці?
Турецький медіа-ресурс повідомив, що «Галатасарай» домо-

вився з «Дніпром» про оренду Дугласа і Ніколи Калініча. 
За інформацією видання, центрбек і центрфорвард дніпропе-

тровського клубу переїдуть у Стамбул вже найближчими днями. 
Формат угоди - оренда з правом подальшого викупу. 

Обидва футболісти були одними з головних героїв «Дніпра» 
в минулому сезоні, особливо яскраво проявивши себе в Лізі Єв-
ропи. У випадку втрати цих футболістів кадрова ситуація в «Дні-
прі» стане майже катастрофічною, бо, за словами генерального 
директора клубу Андрія Стеценка, навряд чи вдасться задоволь-
нити всі запити Мирона Маркевича щодо формування складу.

Перемога на кінчику шпаги

На світовій першості в Мо-
скві чоловіча збірна Украї-
ни з фехтування на шпагах 
піднялася на вищу сходин-
ку п’єдесталу пошани. Богдан 
Нікішин, Дмитро Карюченко, 
Анатолій Герей і Максим Хво-
рост у блискучому стилі отри-
мали титули чемпіонів світу

На шляху до перемоги укра-
їнці перемогли збірні Куби, Іс-
панії, Росії та Італії. У вирішаль-
ному поєдинку вони здобули 
перемогу над збірною Кореї.

Також на чемпіонаті світу 
з фехтування у Москві укра-

їнська команда шпажисток у 
матчі за третє місце перемогла 
француженок. Наші дівчата 
вирвали перемогу 44:42. Брон-
зовими призерками світової 
першості стали Яна Шемякіна, 
Олена Кривицька, Ксенія Пан-
телеєва та Анфіса Почкалова.

А ось наші шаблісти  на цих 
же змаганнях здобули срібні 
медалі. У фіналі наша команда 
у складі Ольги Харлан, Олени 
Кравацької, Аліни Комащук, 
Олени Вороніної поступилася 
господаркам турніру – росіян-
кам.

У  ФІФА 
визначилися 

Виконавчий комітет  ФІФА 
ухвалив рішення провести ви-
бори нового президента  26-го 
лютого наступного року.

Відтак Зепп Блаттер буде 
президентом ФІФА ще трохи 
більше ніж півроку.  Головним 
претендентом на крісло Блат-
тера називають президента 
УЄФА Мішеля Платіні, канди-
датуру якого підтримують чо-
тири конфедерації: Південно-
американська, Північної, Цен-
тральної Америки і країн Ка-
рибського басейну та УЄФА.

Про свої наміри поборотись 
за посаду президента ФІФА та-
кож заявляв Дієго Марадона. Ще 
раніше про своє бажання виста-
вити кандидатури на голосуван-
ня за пост глави ФІФА заявляли 
знаменитий французький екс-
футболіст Давид Жінола, принц 
Йорданії Алі бін Аль-Хусейн, ко-
лишній віце-президент ФІФА і 
екс-глава Корейської футболь-
ної асоціації Чон Монджун, ко-
лишній головний тренер мос-
ковського ЦСКА бразилець Зіко, 
президент Футбольної асоціації 
Ліберії Муса Біліті.

Без номера на футболці 

В Іспанії відбулася офіційна 
презентація українського 
півзахисника Євгена Коноплянки 

у новому клубі. Церемонія пройшла  на 
домашній арені «Севільї».

Євген Коноплянка побував на прес-
конференції з керівництвом команди, а потім 
провів фотосесію у формі свого нового клубу. 
Цікаво, що екс-гравець «Дніпра» поки що не 
отримав у «Севільї» ігрового номера.

До речі презентацію довелося кілька разів 
відкладати через те, що Коноплянка ніяк не 
міг отримати іспанської робочої візи. 

Зарплата українського футболіста у «Севі-
льї» становитиме 2,5 млн. євро після вираху-
вання податків. 

Швидше всього, вперше Євген вийде на поле 
як гравець іспанського клубу 11 серпня -  у мат-
чі за Суперкубок УЄФА проти «Барселони».

Утретє за чотири роки
Іспанія втретє з 2011 року виграла чемпіо-

нат Європи U-19. 19 липня у фіналі юнацько-
го чемпіонату зійшлися збірні Іспанії та Росії. 
Молоді футболісти з країни матадорів виграли 
цей бій з рахунком 2:0. Росіянам дісталися сріб-
ні нагороди. 

Тим часом збірна України не змогла подола-
ти груповий етап, не вигравши жодного матчу.
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Якщо вам потрібно звільнити 
від пирію чи берізки польової ве-
лику ділянку, засійте її гірчицею. 
Ця культура – природний гербі-
цид, вона надійно захищає посіви 
від бур’янів. Сіяти гірчицю мож-
на впродовж її вегетаційного пе-
ріоду. Висівають дещо підвище-
ну норму насіння – 300 г на сотку. 
Для прискорення росту та збіль-
шення маси рослин гірчиці бажано 
внести в грунт невелику кількість 
мінеральних добрив: аміачної се-
літри – 1-1,5 кг, нітроамофоски – 
2,5-3 кг на сотку. На невеликих пло-
щах гірчицю сіють врозкид. Піс-
ля ручного висіву насіння загор-
тають у грунт, вирівнюючи ще раз 
бороною або граблями. Коли воло-
ги достатньо, сходи з’являються 
через 8-10 днів, а через 35-40 днів 
гірчиця щільно вкриє землю і за-

цвіте. Під її покровом ви не знайде-
те жодної бур’янини. Кореневища 
пирію потрухнуть і втратять здат-
ність відростати.

Щоб знищити пирій чи беріз-
ку, можна посіяти гірчицю після 
збирання врожаю ранніх культур 
наприкінці липня – на початку 
серпня. Вирощену зелену масу по-
тім прикопати або приорати, по-
дрібнивши її лопатою. Таким чи-
ном ви ще й збагатите грунт ор-
ганікою. 

А ось цей спосіб боротьби з 
надокучливими бур’янами при-
думали ще у минулому століт-

ті. Його застосовують за місяць 
до висадження рослин. Суть по-
лягає в тому, що насіння бур’янів 
проростає дуже швидко, до того 
ж усіх відразу. Відповідно 
і знищити їх можна всі од-
ночасно. У 10 л води слід 
розвести 1 л са-
могону. Роз-
чину виста-
чить для 
о б р о б і т -
ку 2,5 соток 
землі.

Аби восени отримати 
чудовий врожай 
винограду, потрібно 

подбати про це влітку 
і захистити свій сад від 
різноманітних недуг. 
Пропонуємо вам поради 
досвідчених городників, 
які допоможуть 
врятувати виноградник 
від найпоширеніших 
захворювань. 

Мілдью (несправжня бо-
рошниста роса) - найнебезпеч-
ніше захворювання виногра-
ду. Збудником є гриб мілдью, що 
вражає листя і пагони. Хворо-
ба проявляється пожовтінням 

на листках. У вологому середо-
вищі на зворотному боці листя 
з’являється цвіль. На пагонах та-
кож з’являються жовті плями. З 
часом хвороба поширюється на 
ягоди. Для боротьби з грибком 
використовують препарати типу 
бордоська рідина. Але існують і 
народні засоби лікування. Зокре-
ма, мілдью добре піддається ліку-
ванню витяжкою з деревної золи. 
Для цього 1 л просіяного попе-
лу необхідно залити 10 л гарячої 
води і настоювати тиждень. Піс-
ля цього розчин потрібно проці-
дити, додати в нього 50 г госпо-
дарського мила для кращого при-
липання до листя і обприскати 
кущі, намагаючись, щоб розчин 

потрапляв на листя з обох боків. 
Борошниста роса - теж гриб-

кова хвороба, збудником якої є 
грибок оїдіуму. Він вражає всю зе-
лену частину куща винограду під 
час вегетаційного періоду. Прояв-
ляється оїдіум у вигляді темних 
плям, пізніше із цвілевим нальо-
том. При сильному зараженні від 
куща виходить запах гнилої риби. 
Для боротьби з грибком викорис-
товують колоїдну сірку, сірку ме-
лену.

Можна скористатись інши-
ми безпечними обприскування-
ми. Скошену траву скласти в купу 
в тіні і дочекатися, коли всереди-
ні неї почне утворюватися цвіль. 
Шматок трави з цвіллю помісти-

ти у відро з водою, перемішати, 
процідити і обробити виноград-
ник за допомогою обприскувача. 
Цю процедуру необхідно проро-
бляти протягом усього літа. Щоб 
захистити ягоди, грона необхід-
но обробити 5% розчином йоду 
з розрахунку 1 мл на літр води. 
Першу обробку потрібно провес-
ти, коли ягоди тільки починають 
набирати силу, наступну під час 
дозрівання ягід. 

Щоб виноград не хворів, а 
кущі росли сильними та здоро-
вими, необхідно утримувати ви-
ноградники в доглянутому ста-
ні, вчасно прополювати, очища-
ти лозу від старої кори, видаляти 
пошкоджені листя і гілки.

Якщо після дощу над зем-
лею лежить туман, – це ві-
щує погоду. Якщо після мало-
го дощу із землі встає пара, то 
ще буде дощ.

А як є на траві роса, то 
дощу найближчого дня не 
буде.

 Якщо на сосні багато ши-
шок, – добре вродить ячмінь.

Якщо влітку цвіте бага-
то дикої моркви, то наступна 
зима буде теплою.

Коли від дощу здіймають-
ся бульбашки, то слід чекати 
тривалої негоди.

Вранці туман стелеться по 
воді – день порадує теплом.

Вороння злітає під хмари – 
до негоди.

До пізньої ночі сюрчать 
коники – ранок буде тихий і 
сонячний.

Жаби стиха покумкують – 
на дощ, голосно кричать – на 
хорошу погоду, мовчать – пе-
ред похолоданням.

Розкумкались вдень жаби 
– чекай дощу.

Якщо після короткочас-
ного дощу з’явиться веселка, 
розфарбовуючи небо з півночі 
на південь, і червоний її колір 
найяскравіший, – на негоду.

Грім гримить довго й не-
виразно – на тривалу негоду, 
недовго, різко й лунко – не-
вдовзі буде сонячно.

Глухий грім – до тихого 
дощу, розкотистий – на зливу.

Мерехтять зорі – кілька 
днів буде ясно і сухо.

Кроти нарили високі купи-
ни – буде тепла і ясна погода.

Ластівки, літаючи низом, 
граються – на дощ та вітер.

Бджоли сидять на стінках 
вуликів – на сильну спеку.

Трояндам  
допоможе  
картопляне 
бадилля

Попелиця не переносить за-
паху ромашки та фенхеля. Ла-
ванда в розарії вижене попели-
цю, а настій гіркого перцю на-
вряд чи сподобається за смаком. 

Досвідчені квітникарі ра-
дять боротися з попелицею від-
варом рослин. Зокрема, радять 
використовувати свіже бадилля 
картоплі, часник, цибулю, аптеч-
ну ромашку, чорнобривці, живо-
кіст, дурман, тютюн, деревій та 
чистотіл. 

На приготування 1 л кон-
центрату беруть 200-250 г тра-
ви, заливають гарячою водою 
або кип’ятять 0,5 години й за-
лишають настоюватися 2-3 дні 
в закритому посуді. Потім 
концентрат проці-
джують, розводять 
у співвідношенні 
1:3-1:4 і обприску-
ють рослини. 
При необхід-
ності виготов-
ляють більшу 
кількість кон-
центрату, до-
тримуючи тих 
же співвідно-
шень.

В усі відва-
ри додають зеле-
не або господар-
ське мило (без 
відбілювача). Об-
прискують уражені 
рослини зазвичай 
ввечері, коли ко-
рисні комахи закінчують 
свій трудовий день.

Саджати білокачанну капусту 
можна до кінця липня. Осінні за-
морозки не заподіють їй шкоди. 
Навпаки, закінчення спеки бла-
готворно впливає на врожай. По-
вторно саджають середньостиглі 
та пізні сорти капусти. Урожай, 
отриманий від повторних поса-
док, особливо добре підходить 
для зимового зберігання.

Цвітну капусту висаджують 
з інтервалом у 10-20 днів. Прав-
да, у липні її не саджають, робля-
чи перерву до більш прохолодно-
го серпня. Зате броколі, на відмі-
ну від цвітної капусти, здатна да-
вати врожай неодноразово.

Зазвичай її висаджують дві-
чі - навесні та на початку серпня. 
Але, після зрізання центральної 
голівки, на бічних пагонах утво-
рюються додатково більш дріб-
ні, а це значить, що одержувати 
повноцінні голівки броколі мож-
на 1-1,5 місяці. Однак пізніше 
вона дає вже дуже дрібні голів-
ки. І продовжувати її вирощува-
ти нема рації.

Зате можна посадити розса-
ду ранніх середньостиглих сортів 

кольрабі. Кольрабі ранніх сортів 
достатньо три місяці для форму-
вання врожаю. Повторні посіви її 
застосовують аж до осіннього по-
холодання. Ця скоростигла і холо-
достійка капуста не боїться і спе-
ки. А зняті коренеплоди можуть 
зберігатися кілька тижнів. Але, 
зазвичай, висаджують кольрабі 
всього два рази: навесні й у серед-
ині літа для зимового зберігання. 

Як не дивно, для повторних 
посівів годиться і гарбуз. Так, 
сорту «Волзький сірий» потріб-
но всього 95-110 днів для фор-
мування нормального врожаю. 
Ділянки після картоплі, часни-
ку та цибулі можна засадити гар-
бузами ранніх і середньостиглих 
сортів. А їхні плоди, зібрані в жов-
тні - на початку листопада, чудо-
во пролежать всю зиму без втрат 

у вазі та кількості. Якщо звичай-
ні плоди гарбуза виростають у 
цього сорту масою 5-10 кг, то при 
повторній посадці в середньо-
му вони мають 4-5 кг. Що навіть 
зручніше, чим звичайні плоди.

Столовий буряк городники 
рідко сприймають як культуру, 
що може дати кілька врожаїв за 
сезон. Його сіють рано, збирають 
у вересні і при цьому далеко не 
завжди отримують гарні корене-
плоди. Але якщо вирощувати бу-
ряк через розсаду - це скорочує 
строки дозрівання коренеплодів. 
Тому буряк можна вирощувати 
східчасто, з останнім строком ви-
садження наприкінці липня.

Різні салати теж можна ви-
рощувати східчасто, висаджую-
чи розсаду спаржевого салату і 
листяного латуку до кінця лип-

ня. Але найчастіше в цей час са-
джають чорну редьку, дайкон і 
китайську капусту. Дайкон у пер-
шій половині літа виростити вза-
галі неможливо, а редька запро-
сто піде в стрілку. Тому їхнє ви-
рощування відкладають до кін-
ця літа.

Китайська капуста дає врожаї 
вже на 20-30-й день після посіву. 
Але саджати її можна тільки в 
другій половині літа. Рости вона 
може до самих заморозків, і виса-
джують її до кінця серпня в кіль-
ка строків.

Що стосується огірків, то ба-
гато городників висаджують од-
нократно розсаду або висівають 
насіння наприкінці травня або на 
початку червня. Але можна їх сія-
ти й у серпні, отримуючи зеленці 
до самих заморозків.

Народні 
прикмети

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Щоб завжди бути 
з капустою

Багато рослин можна висаджувати так званим східчастим методом - зі 
зміщенням нових посадок на 10-15 днів. Так можна вирощувати ква-
солю. Правда, повторні посадки збирають в основному на лопатку. По-
вністю визріти врожай на них не встигає. Зовсім інша справа - капуста. 
Багато сортів білокачанної можна висаджувати кілька разів, броколі ж 
взагалі - майже шість разів за сезон.

Боремося з бур’янами
гірчицею і самогоном

Рятуємо виноград від хвороб
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Огірки 
мариновані

кисло-солодкі
ПОТРІБНО: 3 кг дрібних огір-

ків, 20 г дрібно порізаної цибу-
лі, 100 г хрону. Для маринаду: 2 л 
води, 5 г гірчичних зерен, 3 лавро-
вих листа,15 горошин чорного пер-
цю, 400 мл 9%-го оцту, стебла кро-
пу, 150 г цукру, 70 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки ре-
тельно вимити і покласти у банку, 
перекладаючи їх нарізаною цибу-
лею, стеблами кропу і хріном. При-
готувати маринад з води, гірчич-
них зерен, лаврових листів, перцю, 
оцту, солі і цукру. Киплячим мари-
надом залити огірки, закрити бан-
ки і залишити до наступного дня. 
Наступного дня маринад злити і 
прокип’ятити, після чого знову за-
лити ним огірки. Закрити банки і 
зберігати в прохолодному місці.

Огірки  
«Традиційні»

ПОТРІБНО: 1,8 кг огірків, 2 па-
расольки кропу, 1 середній лист 
хрону, 1 головка часнику, 6-7 горо-
шин чорного перцю, 2 листочки 
смородини та вишні, 3 ч.л. солі, 6 
ч.л. цукру, 125 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: у стерилізо-
вану трилітрову банку покласти  
зелень і перець, дрібно порізаний 
часник. Дуже щільно укласти в бан-
ку огірки, залишивши зверху трохи 
місця. Додати в банку сіль та цукор, 
залити оцтом. Після цього залити в 
банку чисту холодну воду і накрити 
кришкою. Поставити банку з огір-
ками в каструлю з холодною во-
дою і на повільному вогні довести 
до кипіння. Через 2-3 хв. кип’ятіння 
дістати банку і закатати. Перевер-
нути та укутати ковдрою до повно-
го охолодження, після чого зберіга-
ти в прохолодному місці.

Мариновані  
«Болгарські» 

огірочки
ПОТРІБНО: огірки, 1 скл. цукру, 

3 ст.л. солі, 250 г 9%-го оцту, 
1 лист хрону, 1 лист смородини, 

часник, кріп, перець чорний горо-
шком, 10 склянок води.

ПРИГОТУВАННЯ: замочити 
огірки на 6-8 год. у холодній воді. 
У велику каструлю налити 10 скл. 
води, додати цукор і сіль. Довести 
до кипіння і додати оцет. Не зніма-
ючи каструлю з вогню, додати огір-
ки, накрити кришкою і залишити  
на 5-10 хв. Час від часу помішувати 
огірки, щоб вони всі поринули в ма-

ринад. Поки огірки варяться, в сте-
рилізовані банки розкласти пряно-
щі і зелень. Коли маринад з огірка-
ми закипить, акуратно, щоб не об-
пектися, розкласти огірки по бан-
ках, залити маринадом і відразу за-
катати.

Огірки  
«Смарагдові»

ПОТРІБНО: 2 кг огірків, 3 ст. л. 
цукру, 100 г яблучного оцту, 2 ст. 
л. горілки, 60 г солі, кріп, листя ви-
шні та смородини, листя хрону, 4-5 
дрібних зубчиків часнику, кілька 
горошин перцю. 

ПРИГОТУВАННЯ: свіжі зеле-
ні огірки промити, покласти в таз, 
обдати окропом і, буквально, че-
рез дві хвилини вийняти та опус-
тити у крижану воду – до повного 
охолодження. У стерилізовану три-
літрову банку щільно укласти огір-
ки, перекладаючи їх пряною зе-
ленню. Приготувати маринад з 1,5 
л води, оцту, цукру і солі. Кипля-
чим маринадом залити огірки і ви-
тримати 5 хв. Потім злити мари-
над, прокип’ятити його і знову за-
лити  огірки. Після п’ятихвилинної 
витримки знову злити маринад, 
довести його до кипіння і кипля-
чим розчином втретє залити  огір-
ки, додати в банку горілку і заката-
ти. Можна також оцет додавати на-
прикінці.

Огірки,  
мариновані 

з лимонною  
кислотою

ПОТРІБНО: 10 кг огірків, 150-
200 г кропу з насінням, 500-800 г 
цибулі, 1 корінь хрону, 1 головка 
часнику, 1 скл. солі, 2 скл. цукру, 125 
г лимонної кислоти, 10-15 зерен 
чорного перцю, 10-15 зерен гірчи-
ці, 5-6 лаврових листів.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки про-
мити, обсушити і щільно виклас-
ти  в банки. Додати в кожну банку 
1-3 зубчики часнику, 1-2 нарізані 
цибулини, шматочок хрону і гілоч-
ку кропу з насінням. Приготувати 
маринад із 10 літрів води, солі, цу-
кру, лимонної кислоти, зерен чор-
ного перцю і гірчиці, лаврових лис-
тів. Киплячим маринадом заповни-
ти банки, після чого пастеризувати 
їх при температурі 95 °C 20 хв.

Огірки  
з морквою

СПОСІБ ПЕРШИЙ.
ПОТРІБНО: огірки, 1,5 л води, 

125 мл оцту, 3 ст. л. солі, 6 ст. л. цу-

кру, перець горошком, лавровий 
лист, кріп, часник, 2 морквини.

ПРИГОТУВАННЯ: ретельно 
промити огірки, обсушити їх, роз-
класти по банках. Моркву очисти-
ти, промити і нарізати кружечками. 
Додати до огірків моркву,  перець, 
кріп і часник. Приготувати мари-
над з води, солі, цукру, лаврового 
листа й оцту. Залити огірки кипля-
чим розсолом, накрити кришкою і 
стерилізувати 15 хв., після чого за-
катати.

СПОСІБ ДРУГИЙ.
ПОТРІБНО: на 3-л банку - 4 ст. 

л. цукру, 2 ст. л. солі, 100 г оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно бан-

ки: терта морква (2 шт.) і різана ци-
буля (2 шт.), петрушка, перець чор-
ний і духмяний, лавровий листок. 
Накласти цілі огірки і стерилізува-
ти 15 хв.

Огірки  
«Як свіжі»

ПОТРІБНО: на 3-л банку при-
близно 1,8 кг свіжих огірків,  2 -3 
парасольки кропу,1 головка час-
нику, лист хрону, кілька листочків 
смородини або вишні, 6-8 горошин 
чорного перцю, 

3 повних ч. л. солі, 6 ч. л. цукру, 
125 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: на дно 3-х 
літрової банки укласти листя хро-
ну, кріп, листя вишні чи смороди-
ни, очищений і розділений на зуб-
чики часник і горошини перцю. 
Після цього укласти огірки.  Зе-
лень і часник з перцем можна роз-
ділити на 2 частини: першу части-
ну укладаємо на дно, а другу части-
ну або посередині, або зверху. Коли 
всі огірки будуть в банці, зверху на-
сипати сіль, цукор і додати оцет. За-
лити холодною водою. Потім бан-
ку з огірками поставити в кастру-
лю теж з холодною водою і на по-
вільному вогні довести до кипін-
ня. Кип’ятити протягом 3-5 хв., піс-
ля чого закатати кришкою. Пере-
вернути, укутати  теплою ковдрою 
і залишити до повного охолоджен-
ня, бажано на кілька днів. Готові 
огірки мають гарний зелений ко-
лір і хрумтять, як свіжі.

Хрусткі  
огірочки

ПОТРІБНО: огірки, спеції, зе-
лень. Для розсолу: 3 ст. л. солі на 1,5 
л підігрітої води – на одну 3-л бан-
ку.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки замо-
чити в холодній воді на 3-4 год. Об-
різавши хвостики та кінчики, роз-
класти у 3-л банки. Також в банку 

класти 30-40 г кропу, кілька зубців 
часнику, 4-5 горошин чорного пер-
цю, листя хрону, вишні або чорної 
смородини (для хрусткості) і зали-
ти все розсолом. Банки слід накри-
ти капроновими кришками і ви-
тримувати при кімнатній темпе-
ратурі 3-4 дні. Розсіл за цей час по-
світліє, запіниться і може навіть ви-
тікати. Щоб визначити ступінь го-
товності огірочків, їх треба спро-
бувати 2-3-го дня і при необхіднос-
ті залишити ще на один день. Тоді 
розсіл злити в емальовану кастру-
лю і прокип’ятити, огірочки потріб-
но промити гарячою кип’яченою 
водою. Можна розкласти огіроч-
ки по чистих, стерилізованих бан-
ках меншої місткості (1л). Тобто, з 5 
трилітрових банок виходить 14 лі-
трових банок огірків. Закласти сві-
жі спеції: кріп, зубці часнику, 1-2 
шматочки гіркого перцю (для го-
строти), 4-5 горошин чорного пер-
цю. Огірочки залити кип’яченим 
розсолом по вінця банки й одразу 
закатати  металічними стерилізо-
ваними кришками, перевернути, 
накрити ковдрою і охолоджувати 
на повітрі.

Такі огірочки зберігаються в су-
хому прохолодному місці декіль-
ка років. На огірочках і дні банки 
може утворитися білий осад, який 
не погіршує смаку продукту. Перед 
вживанням такі огірки слід проми-
ти водою.

Квашені огірки,  
як із бочки

ПОТРІБНО: огірки - скільки 
вміщається в 3-літрову банку, час-
ник (давлений) - 2 ст. л., парасоль-
ка кропу, листя смородини - 5-6 шт., 
листя хрону - 0,5-1 шт., сіль - 80 г.

ПРИГОТУВАННЯ: вкласти 
огірки разом із зеленню та часни-
ком  у банку. Додати сіль. Можна 
для смаку також додати маленьку 
гостру перчинку. Залити холодною 
кип’яченою  водою, накрити капро-
новою кришкою та поставити на 
холод. В ідеалі було б добре поста-
вити в погріб, але якщо погребу не-
має, то підійде холодильник.

Огірки в томаті
Рецепт розраховано 
на 5 л банок.

ПОТРІБНО: у банку виклас-
ти – часник, суцвіття кропу, гілочку 
петрушки, перець горошком чор-
ний та духмяний, невеликі огіроч-
ки. Для маринаду: 1,5 л води, 200 г 
цукру, 200 г томатної пасти, 2 ст. л. 
солі без гірки, 200 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: маринад 
закип’ятити, злегка вистудити і за-

лити ним огірки. Стерилізувати 20 
хв. з моменту закипання. Банки за-
катати, перевернути догори дном і 
вкрити покривалом, залишити до 
повного охолодження.

Огірки солодкі 
“Все по сто”

 Рецепт дуже простий, підхо-
дить також і для консервування 
помідорів. 

ПРИГОТУВАННЯ: у трилітрові 
банки укласти огірки, додати кріп 
за смаком, кілька зубчиків часни-
ку, чорний та духмяний перець, 
лавровий листок, можна також 
– кілька зерен білої гірчиці. Зали-
ти окропом, дати постояти кіль-
ка хвилин. Потім злити окріп у ка-
струлю, довести до кипіння, дода-
ти  сіль, цукор, коли знову закипі-
ло – оцет. Залити маринадом огір-
ки і закрутити. ПРОПОРЦІЇ: на 
одну трилітрову банку огірків – по 
100 г цукру, солі та оцту. Ось чому 
цей рецепт - “Все по сто”. Банки 
укутати.  

Огірки, різані  
начетверо

РЕЦЕПТ ПЕРШИЙ:
ПРИГОТУВАННЯ: 4 кг огірків 

нарізати вздовж на 4 частини, до-
дати 200 г цукру, 150 г оцту, 80 г 
солі, вимішати і відставити на 10 
год. Додати 200 г олії, 3 ст. л. посіче-
ної петрушки, 1 ч. л. меленого пер-
цю та нарізаний кріп. Покласти в 
літрові банки і стерилізувати 30 хв.

РЕЦЕПТ ДРУГИЙ:
ПРИГОТУВАННЯ: 4 кг огір-

ків нарізати вздовж на чотири час-
тини. Додати 100 г солі, 150 г цу-
кру, 200 г олії, 150 г оцту, 2 голо-
вки дрібно нарізаного часнику, 1 ст. 
л. посіченого кропу. Все вимішати, 
відставити на 6 год. Накладати в лі-
трові банки і стерилізувати 20 хв.

Огірки  
з гірчицею

ПОТРІБНО: 4 кг огірків, 250 г 
цукру, 200 г 9% оцту, 150 г солі, 2 ст. 
л. готової міцної гірчиці, 2 ст. л. чор-
ного меленого перцю, 200 г  олії, 2 
ст. л. вичавленого часнику, петруш-
ка, духмяний перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: огірки поми-
ти і розрізати повздовж на 4-6 час-
тин. Додати решту складників і ре-
тельно перемішати. Залишити все 
настоюватися, а через 4 год.  роз-
класти у банки (на дно банки по-
класти петрушку і духмяний пе-
рець), накрити кришками і стери-
лізувати в киплячій воді протягом 
40 хв. 

Мариновані, квашені, у салатах і просто щойно з 
грядки… Свіжі, хрусткі дозрівають огірочки. Якраз час 
подбати про те, аби запастися цією смакотою на зиму. 
Звичайно, кожна господинька має свої, уже випробувані 
рецепти солінь та консервації. Та іноді хочеться чогось 
новенького. «Наш ДЕНЬ» підготував для вас різні цікаві 
рецепти заготівлі огірочків на зиму. 

Оiрочки молодi - 
і корисні, і смачні!
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Відповіді

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.

Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випус-
ку. Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже 
хорошому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Українські анекдоти
*   *   *

Українець-багатій повернувся з Франції. Дружи-
на запитує:

- Що цікаве бачив у Парижі?
- Та нічого такого… Генделики схожі на наші, але 

дорожчі. О, згадав! Пам’ятаєш, у братана Коляна «Джо-
конда» на кухні висіла. Тепер вона висить у Луврі.      

*   *   *
- Тату, - запитує син, - правда, що справжній чо-

ловік повинен залишатися спокійним у будь-якій си-
туації?

- Правда, синку.
- Тоді, що тобі спочатку показати - мій щоденник 

чи мамину нову сукню?
*   *   *Дід виграв мільйон доларів у лотерею. Журналіс-

ти просять його поділитися відчуттями. 
- Що можна сказати?..  Я радий, що у мене тепер 

велика і неймовірно любляча родина.
*    *    *

- Тату, правда, що відьом у світі не існує?
Батько, глянувши на тещу, мовив:
- Коли я був малим, думав так само. 

*    *    *
- Куме, чому ваша свиня на трьох ногах бігає? 
- Хіба я дурень через одну тарілку холодцю всю 

свиню різати?

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 

- 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)

Пропонуємо смачну каву гуртом і вроз-
дріб. Ціна доступна.
Тел.: (097)-863-90-93  
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ГОРОСКОП
З 22 по 28 липня

Овен 
На цьому тижнi вам 

удасться вирiшити бiльшiсть 
побутових проблем. 
Напружена перша половина 
змiниться на бiльш спокiйну. 
Вихідні проведіть з рідними.

Телець 
Вам треба тримати в 

таємницi новi плани та 
iнформацiю. Це захистить вас 
вiд небажаних пропозицiй 
i порад. Цього тижня вам 
щаститиме, тож сміливо 
починайте щось нове. На 
вихідних очікуйте приємної 
несподіванки від рідних. 

Близнюки 
Ви почуватиметеся втом

лено, тож бажано внести 
корективи у щоденний гра
фiк. Для вiдновлення сил вам 
треба добре вiдпочити.

Рак 
Бiльше часу проводьте з 

коханою людиною. Попереду 
мандрiвки i приємнi сюрпри
зи. Сiмейну iдилiю може 
порушити робота. Але не 
сумуйте – часу на відпочинок 
вистачить. 

Лев 
Лiто — чудовий перiод 

для пiдтримки тiла в тонусi. 
Рiзнi фрукти та овочi на 
вашому столi допоможуть 
значно покращити здоров’я. 
Вихідні проведіть з коханою 
людиною. 

Діва 
Майже весь тиждень 

вас не полишатиме гар
ний настрiй. Ближче до 
вихiдних очiкуйте грошовi 
надходження.

Терези 
Ви отримаєте цiкаву про

по зицiю вiд друзiв, вiд якої 
важко буде вiдмовитися. 
Бажання зробити все i 
вiдразу тiльки зашкодить 
вашiй кар’єрi.

Скорпіон 
Сконцентруйте увагу 

на роботi, доведеться 
розбиратися з фiнансовими 
документами. Радимо звер
ну тися до досвiдчених 
фахiвцiв.

Стрілець 
Бiльше спiлкуйтеся i 

заводьте новi знайомства. 
З давнiми друзями у вас 
знайдуться загальнi теми та 
захоплення.

Козеріг 
Усi проблеми вирiшаться 

самi по собi, але запорукою 
цьому стане ваша напо
легливiсть та вмiння вихо
дити з будьякої ситуацiї. 
Зберігайте оптимізм. Не 
відкладайте зустрічі з дав
німи друзями.

Водолій 
На першому мiсцi стояти

муть побутовi проблеми. А от 
покупки доведеться вiдклас
ти на деякий час. Шукайте 
додатковi джерела прибут
кiв.

Риби 
Докладiть максимум зу

силь для досягнення бажа
ного. Не варто недо оцiнювати 
конкурентiв, про думайте кож
ний крок наперед.

Вітаємо! Вітаємо!

Вітаємо!
26 липня святкує своє 

65-ліття добра людина, 
хороший сім’янин та батько, 

люблячий дідусь
Микола Володимирович 

ЯНЧИНСЬКИЙ 
з смт. Козова.

Мабуть, ніхто ще слів таких і не придумав,
Щоб в них вмістити щиро все про вас,
Ви – доброта, і людяність, і мудрість,
Ми дуже любим і цінуєм вас! 
Здоров’я міцного бажаєм вам щиро,
Сімейної злагоди, спокою й миру,
Статків усяких: і хліб, і до хліба – 
Хай Бог вам дарує на многії літа!
З любов’ю - дружина Ганна, донька Людмила, зять 
Олег, син Руслан, невістка Ірина, онуки Олександр, 

Павлик, Тетяна, Уляна, Анастасія.

Надію Василівну Снітинську
із села Ілавче Теребовлянського району

з Днем народження!
Хай вашу душу пісня окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
І рідна українськая земля
Дає вам сили на життєвій ниві.
І мрії вашої стрімкий політ
Хай бажаної досягне вершини.
І дай вам Бог безжурних довгих літ,
Хай оминають вас лихі години,
Хай в небесах курличуть журавлі,
А тепле літо огорта розмаєм,
Хай вам на рідній матінці-землі
Привітне сонце з неба завжди сяє.

З найкращими побажаннями - колеги по роботі.

Нехай життя твоє 
буде щасливим,
Радісним і дуже-дуже легким,
Довгим, як сонячний промінь,
Красивим і, як дитинство, 
завжди золотим.
По легкій стежині бажаємо йти,
Хай ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач хіба тільки від сміху.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
Господь із неба щастя посилає.
Хай буде здоров’я міцне, як граніт,
На многая, многая, многая літ.
З любов’ю – мама, братики, сестричка і вся родина.

Хорошу донечку, милу 
сестричку та внучку 
Олечку Вознюк
З Днем народження  

і з Днем ангела! 

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. 

 Оплатити послугу можна у редакції, або ж  
перерахувавши кошти на р/р 26006010939623 

в ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Київ МФО 300023, код 2265003402.

Розважалочка
Друзi грають у м’яча
Уважно розгляньте малюнок та 
знайдіть 5 відмінностей! Успіхів!Рукавичка

 Пішла по масло, та й у печі погасло. 
 Сидить надувається, три дні в чоботи взувається. 
 Пізня пташка очі продира, а рання уже носок витира. 
 Хто пізно встає, у того швидко хліба не стає. 
 Ти його в плуг, а воно тобі в луг. 
 У лінивого що у дворі, те й на столі. 

Юрко й Мишко весною 
посадили біля школи яблуньку. І 
домовились: на канікулах будуть 
приходити до школи і поливати 
її. Сьогодні поливатиме Юрко, 
завтра – Мишко, потім знов 
Юрко, потім Мишко. Ростиме собі 
яблунька – сил набиратиметься. 
Настали канікули.

“Сьогодні мені поливати 
яблуньку, – подумав Юрко. – Та 
хіба їй що станеться, як один 
день не полити? Завтра прийде 
Мишко й поллє…”

Настав Мишків день. 
Далеченько жив Мишко від 
школи. Він собі й подумав: “Учора 
ж поливав яблуньку Юрко.. 
Нічого їй не станеться, як один 
день не полити. Завтра знову 
Юрків день, він трохи ближче від 
школи живе, хай собі й поливає”.

Минали дні, Юрко надіявся на 
Мишка, а Мишко на Юрка.

Кілька днів ніхто яблуньку не 
поливав.

А щодня приходив до школи 
маленький Андрійко. Він годував 
рибок у шкільному акваріумі. 

Бачить хлопчик: ніхто яблуньки 
не поливає, осьось засохне. Він 
і став її щодня напувати. Зеленіє 
яблунька, сил набирається.

От і перше вересня. Прийшли 
діти до школи. Не терпиться 
Юркові взнати: а чи поливав 
Мишко? І Мишкові хочеться 
дізнатися: чи Юрко поливав?

Пішли хлопці до яблуньки. 
Ідуть і мовчать. А як побачили, 
що вона зеленіє, то засоромились 
і потупились у землю. Бо кожен 
подумав: це ж тільки я не 
поливав, а товариш мій поливав.

Так і стояли хлопці перед 
яблунькою, схиливши голови, аж 
поки не пролунав дзвінок.

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Казка
Яблунька i лiто

Народна мудрість
Прислiв’я та 
приказки  
про лiнь

На фото Ольги ЧОРНОЇ: 
маленька читачка «Рукавички»  
Даша Климчук із села Лози на Збаражчині.

Тепле літечко і квіти - 
Ніби на казка на щодень -
Все, про що так мріють діти,
Вам повідає «Наш ДЕНЬ»…




