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29 липня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 15-16, вдень 26-
27 градусів тепла. Схід сонця - 5.42, захід - 21.05.

30 липня - хмарно, дощ, температура по-
вітря вночі 14-17, вдень 21-22 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.44, захід - 21.03.

31 липня - хмарно з проясненням, місця-
ми можливий дощ, температура повітря вно-
чі 14-16, вдень 21-23 градуси тепла. Схід сон-

ця - 5.45, захід - 21.02.
1 серпня - ясно, без опадів, температура 

повітря вночі 12-13, вдень 25-26 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.46, захід - 21.00.

2 серпня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 18-19, вдень 27-
29 градусів тепла. Схід сонця - 5.48, захід - 20.59. 

3 серпня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 18-19, вдень 26-27 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.49, захід - 20.57.

4 серпня - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 16-17, вдень 25-28 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.51, захід - 20.56.

Життєві 
історії у 
“Сімейному 
гніздечку”

4 стор.

Погода в Тернополі  
й області

Народний синоптик
29 липня - Афіногена. З 

цього дня ночі стають холод-
нішими, спека спадає. 1 серп-
ня - Мокрини. Мокрина вка-
зує на осінь. Якщо на Мокри-

ну мокро - вся осінь мокра. 
Сухий день - не буде дощів 
шість тижнів, мокрий - дощ 
литиме стільки ж. Розпочи-
нається ранній листопад, за-
мовкають птахи. 2 серп-

ня - Іллі. З цього дня повер-
тає на осінь, хоча спекотне 
літо може простояти ще дов-
го. Встановлюється помірне 
тепло. Світловий день іде на 
спад, ночі - довшають. 

Працівників ВНЗ 
звільнили 
від мобілізації
Президент підписав відповідний Закон «Про мо-
білізаційну підготовку та мобілізацію» щодо 
звільнення від призову на військову службу під 
час мобілізації окремих категорій педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників».
Авторами законопроекту виступили народні депу-
тати України від фракції «Блок Петра Порошенка».

Детальніше - 3 стор.

Детальніше - 6 стор.

Бійці  спецбатальйону 

«Тернопіль» 
вирушили  на  Схід

Старіє 
із нею їхдiм

Гречані  
таємниці 
здорового  
сну
7  стор.

На «Соколину гору» – 
за небом та 
емоціями
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Про це свідчать результати опитування, 
проведеного Київським міжнародним 
інститутом соціології, передають “Українські 

новини”.
За Петра Порошенка готові проголосувати 14,6% опитаних.

При цьому 13,9% опитаних готові підтримати лідера партії “Все-
українське об’єднання “Батьківщина” Юлію Тимошенко, 4,6% – 
лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, 4,3% 
– лідера радикальної партії Олега Ляшка, 3,8% – мера Львова, го-
лови партії “Об’єднання “Самопоміч” Андрія Садового, 3,1% – лі-
дера партії “Правий сектор” Дмитра Яроша, 2,4% – голову фрак-
ції “Опозиційний блок” у Верховній Раді Юрія Бойка.

Точка зоруНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

«Значним позитивом є те, що тернополяни гото-
ві змінюватися, щоб корупція перестала бути нор-
мою нашого життя. Адже її дрібні прояви присутні 
у повсякденному житті, що сприяє розквіту злочин-
них схем та зловживань на вищих щаблях. На дум-
ку тернополян, здолати корупційні прояви, зловжи-
вання службовим становищем, недбале виконання 
професійних обов’язків буде неможливо, допоки ми 
самі не почнемо змінюватися», - зазначає Ігор Вонс.

Він переконаний, що громадському сектору 
потрібно активізовувати зусилля, щоб закріпити 
зміни, яких досягло українське суспільство завдя-
ки Революції Гідності.

«Щодня до Центру Антикорупції звертають-
ся люди. Проблеми у кожного різні, але є один 
об’єднуючий фактор: в суспільстві назріла дум-
ка, що покладатися потрібно тільки на самих себе. 
Люди починають усвідомлювати, що ніхто окрім 
них не в змозі навести порядок у  місті. Так, відчу-
вається зневіра до влади, до правоохоронців, але 
при цьому залишається бажання змін, і головне 
– з’являється готовність людей активно діяти са-
мим», - говорить Ігор Вонс.

На його думку, додатковим важелем впли-
ву має бути також максимальна публічність, якої 
найбільше бояться корупціонери.

Ігор ВОНС: «Тернополяни не вірять, 
що правоохоронці і влада 

можуть зупинити корупцію»
У питаннях боротьби з корупцій-
ними проявами тернополяни 
все менше довіряють правоохо-
ронним органам та представни-
кам влади. При цьому усвідом-
люють, що зупинити зловжи-
вання можна за допомогою тис-
ку громадськості. Такими,  
за словами голови Центру  
Антикорупції Ігоря Вонса,  
є результати опитування  
мешканців міста, яке провели 
волонтери організації.

РЕЙТИНГ: Юлія Тимошенко 
впритул наблизилася 
до Петра Порошенка

Нарешті! Суд змусив Кабмін 
уперше за 15 років оновити 
споживчий кошик українців. 

Якби в суді не покивали пальцем, 
то уряд Арсенія Яценюка й вухом 
не повів би. А саме на складових 
споживчого кошика затверджується 
прожитковий мінімум. 

У країнах Заходу споживчі кошики щедрі. 
Наприклад, в американця він нараховує 350 
продуктів і послуг, англійця - 350,  німця - 475, 
у француза - аж 507. Є там всяка всячина. Зо-
крема, витрати на підключення до Інтернету, 
послуги садівника і перукаря, мобільний та 
комп’ютерний зв’язок… 

Натомість, споживчий кошик українця 
складається з мінімального набору продук-
тів. Він не враховує сучасних потреб людини, 
пов’язаних із технологічними, інтелектуаль-
ними та інформаційними змінами у суспіль-
стві. Споживчий кошик українця, який живе 
у ХХІ столітті, виявився удвічі гіршим, ніж па-
йок військовополоненого у 1941 році. А ще 
важається, що школярі можуть обійтися дво-
ма підручниками на рік, студенти - узагалі ма-
ють вчитися без підручників. Платні медици-
на і вища освіта не згадуються, бо, згідно із 
Конституцією, вони в Україні надаються без-
коштовно. Про вартість компослуг годі гово-
рити. У результаті, українці мають не спожив-
чий кошик, а порожню діряву торбинку. І ко-
жен уряд дивився на це крізь пальці. Ниніш-
ній - не виняток.    

Фахівці підрахували: українці витрача-
ють на продукти харчування більше полови-
ни своїх доходів. Експерт Фонду суспільної 
безпеки Юрій Гаврилечко з цього приводу за-
значив: це характерно для бідних і дуже бід-
них країн. За цим показником ми не тільки у 
Європі, але й на планеті у «лідерах». «Ситуа-

ція посилюється тим, що держава робить все 
можливе, аби економіка в країні падала, біз-
нес - утікав, а громадяни не мали можливос-
ті легально заробляти» - сказав Гаврилечко. 

Аби щомісяця запасатися найнеобхідні-
шими продуктами, українцеві потрібно заро-
бляти не менше п’яти тисяч гривень. Такий 
висновок фахівців, які проаналізували спо-
живчий кошик держави у нинішньому році. 
Зараз прожитковий мінімум українців скла-
дає трохи більше тисячі гривень.

Щодо рівня життя пенсіонерів, то 90 від-
сотків із них отримують 40 доларів на місяць. 
Це - нижче мінімального рівня бідності, який 
переступили більшість африканських країн, 
наголошує, у свою чергу, інший експерт - Во-
лодимир Лановий. Тим часом, дефіцит Пен-
сійного фонду коливається у межах 75-90 мі-
льярдів гривень на рік. 

Уряд Яценюка справді «камікадзе».     
Ще однією суттєвою проблемою є те, що 

Україна й досі перебуває у полоні олігархії. 
Причиною революції на Майдані стала ко-
румпована влада. Нове керівництво країни 
обіцяло привести нових лідерів. Але «деолі-
гархізація» наразі практично не проводить-
ся, пише британське видання «The Guardian». 

І зазначає: президент Петро Порошен-
ко обіцяв новий стиль політики. Мільярдер, 
який створив успішну «шоколадну імперію», 
пообіцяв відкрите і прозоре державне управ-
ління. Але Порошенко, сам із класу олігархів, 
не зміг ввести новий вид політики, кажуть 
критики. «Існує конфлікт між справжніми ре-
формами і старим стилем адміністративного 
тиску для досягнення цілей», - сказало видан-
ню джерело, близьке до одного з провідних 
бізнесменів країни.

Щоб відвернути нову революцію, потріб-
но впливати не на електорат, а на економі-

ку, пише автор «Української правди» Генна-
дій Люк. Бо економіці глибоко начхати на 
театрально-героїчні пози президента перед 
телекамерами і на показово-реформаторську 
риторику прем’єра. Чи на показові арешти де-
кількох прокурорів і чиновників. Економіка 
реагує на сміхотворну кількість вкрадених 
грошей, повернутих новою владою і на ве-
личезну кількість коштів, які й далі вимива-
ються з держави в офшори, на корупційні схе-
ми, крадіжки з держбюджету. «Економіці бай-
дуже, яку назву придумає президент для ра-
йонів, контрольованих легалізованими теро-
ристами. Для неї важливо, що ці райони нео-
дмінно стануть «чорною дірою», в якій швид-
ко і безслідно зникатимуть величезні ко-
шти», - пише Геннадій Люк. 

Наша держава має дуже багато проблем. 
Війна, корупція, контрабанда, безробіття, бід-
ність… І бардак у політиці. Так, вибори у Чер-
гігові продемонстрували, що Україні до де-
мократії і цивілізованості дуже далеко. Під-
купи гречкою, грішми, скандали… Знову ма-
теріалізувалися «тітушки». І куди дивляться 
військкоми? Хай би на Сході, в зоні АТО, хлоп-
ці спортивної статури пограли біцепсами, а не 
в мирному Чернігові.        

Узагалі, політичній партії та їхні лідери 
«кинули» українське суспільство після торіш-
ніх революційних подій. Як, власне, й тепер, в 
час війни на Сході. Чи багато політиків і їхніх 
дітей проливають кров за Україну? А яке чис-
ло патріотів із середовища традиційних політ-
партій воює на Донбасі? Справедливо зазначає 
історик і публіцист Василь Расевич: в Україні 
не партії, а приватизовані олігархами політич-
ні проекти. І торік не опозиційні партії перемо-
гли режим Януковича, а молоде й недоскона-
ле українське громадянське суспільство, яке 
не піддавалося контролю ні з боку владних, 

ні опозиційних політиків. На жаль, громадські 
активісти і революціонери-романтики, отри-
мавши перемогу, не змогли захистити револю-
ційних здобутків. Вони навіть незчулися, кон-
статує історик, «як із кожної шпарини пови-
лазили досвідчені партійні мародери, завдя-
ки квотному принципу створили новий уряд і 
заходилися ділити між собою контроль за зло-
чинними схемами з часів Януковича… Досвід-
чені партійці легко обвели майданну публі-
ку довкола пальця, влаштувавши кілька попу-
лістських вистав, заходившись наново дериба-
нити те, що дісталося у спадок від злочинного 
режиму». 

Бачимо: змінилася риторика Арсенія Яце-
нюка. Не поспішає виконувати обіцянки пре-
зидент. Політики, які прийшли до парламен-
ту, не мають великого бажання змінювати 
стару заржавілу систему. Порошенко та Яце-
нюк не мають  бізнес-плану реформуван-
ня української економіки. Натомість раді-
ють черговим кредитним траншам. Мінфін 
має намір позичити ще три мільярди дола-
рів до кінця року. Але позичене потрібно від-
давати. І це буде кармою наступних поколінь. 
Чому у час війни і кризи команди президента 
і прем’єра не підтримують українську еконо-
міку власними фінансовими ресурсами? Чому 
не видно кінця-краю АТО, яку було обіцяно за-
кінчити швидко? Тому що на цій бійні нажи-
ваються, збагачуються? Матері з війни отри-
мують домовини, а ділки від політики і бізне-
су - мільйони. 

На все потрібна політична воля. І щоб по-
ліпшити соціалку та економіку. І щоб зупини-
ти війну. Але цієї волі наразі немає. І суспіль-
ство платить за це бідністю, кров’ю і тисяча-
ми втрачених життів.    

Ольга ЧОРНА. 

Матері з війни отримують домовини, 
а ділки від політики і бізнесу - мільйони

Якби вибори Президента  
України відбувалися в середині 

липня, то з усіх громадян 
України віком від 18 років про-

голосували б:
14,6% – за Петра Порошенка,
13,9% – за Юлію Тимошенко,
4,6% – за Олега Ляшка,
4,6% – за Анатолія Гриценка,
4,3% – за Андрія Садового,
3,1% – за Дмитра Яроша,
2,4% – за Юрія Бойка,
1,4% – за Ольгу Богомолець,
1,3% – за Арсенія Яценюка,
1,2% – за Олега Тягнибока,
0,7% – за Віталія Кличка,
0,3% – за Тетяну Чорновол,
0,2% – за Вікторію Сюмар,
0,1% – за Оксану Сироїд,
1,6% – за інших кандидатів – 
загалом, 
4,6% – викреслили б усіх кан-
дидатів, попсували б бюле-
тень,

13,6% – вирішили не брати 
участь у голосуванні,
23,9% – не визначилися, за 
кого голосувати,
3,2% – відмовилися відпові-
сти.

Ще 1,4% готові проголо-
сувати за депутата Верховної 
Ради від фракції “Блок Петра 
Порошенка” Ольгу Богомолець, 
1,2% – голову партії “Всеукраїн-
ське об’єднання “Свобода” Олега 
Тягнибока.

За інших кандидатів прого-
лосували б 1,6% респондентів, 
а 4,6% відповіли, що зіпсували б 
бюлетень.

Не прийшли б на вибори 
13,6% опитаних, а 23,9% не змо-
гли визначитися, за кого голосу-
вати.

Опитування проводилося з 
27 червня по 9 липня.

Електоральні настрої населення 
на виборах Президента України
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Організувала табір Федера-
ція фрі-файту в Тернопільській 
області. Вперше такий відбувся 
у 2004-му році.

«Ініціатором створення та-
бору став Валерій Чоботар, який 
сьогодні захищає країну в зоні 
АТО. У цьому році ми зібрали ба-
гато дітей, де більшість мешкан-
ці нашої області. Серед них є ді-
тки, в кого рідні загинули на схо-
ді України, для них особливо ко-
рисною є можливість активно 
відпочити в незвичних для себе 
умовах» -  розповідає один із ор-
ганізаторів таборування Олек-
сандр Долішній.

Цьогорічним партнером за-
ходу стала Тернопільська органі-
зація Партії «Солідарність – Блок 
Петра Порошенка».  Партійці по-
сприяли таборуванню фінансо-
во, а також придбали для учас-
ників продукти харчування.

«Ми охоче підтримуємо 

таку добру справу для дітей. 
Цей табір – унікальне місце, де 
протягом десяти днів наші юні 
патріоти під опікою найкра-
щих тренерів навчаються са-
модисципліни, бойовим мисте-
цтвам, володіти  навичками по-
водження зі зброєю, освоюють 
польову кухню, плетіння з со-
ломи та безліч  цікавого  і ко-
рисного. Ми впевнені, що такі 
неймовірні емоції просто не-
можливо отримати в умовах 
міста!» - переконаний керівник 
секретаріату Тернопільської 
організації Партії «Солідар-
ність – Блок Петра Порошенка» 
Володимир Дзудзило.

Учасники табору з радістю 
відвідували заняття з фрі-файту, 
кунг-фу, мистецтва самооборо-
ни. Чимало дітей брали участь у 
таборуванні  минулими роками 
й з радістю хочуть сюди повер-
нутись на наступний рік.

«Солідарність – 
Блок Петра Порошенка»

Справжня 
козацька 
«Червоно-
дібровська Січ» 
радо прийняла  
на таборування 
дітей з усієї 
України.  
70 юних патріотів, 
хлопчики і 
дівчатка різного 
віку, приїхали 
в Чернівецьку 
область для 
цікавого та 
корисного 
навчання з 
мистецтва 
виживання в 
польових умовах.

підтримує  
наймолодших  
патріотів

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Згідно із Законом №570-VIII, який Верхо-
вна Рада прийняла 1 липня, призову на вій-
ськову службу під час мобілізації, на осо-
бливий період не підлягають студенти, ас-
піранти та докторанти, які навчаються на 
денній формі навчання; наукові і науково-
педагогічні працівники вищих навчальних 
закладів.

За словами народного депутата Олега Бар-
ни, даний законопроект дозволить зберегти 
науковий потенціал України, дасть змогу сту-
дентам здобувати якісну вищу освіту, забезпе-
чить розробку та впровадження наукових до-
сягнень в економіку країни та її оборотоздат-
ність.

«Також цей законопроект дозволить зе-
кономити значні бюджетні кошти, так як 
не потребує додаткових витрат на випла-
ти для прийняття на роботу нових науково-
педагогічних працівників, оскільки за мобілі-

зованими науково-педагогічними працівника-
ми буде зберігатися заробітна плата за місцем 
роботи до мобілізації. Окрім того, знайти на-
лежну, відповідну заміну викладачу, науковцю 
фундаментального напрямку практично не-
можливо», – додав Олег Барна.

Закон набирає чинності з дня, наступного 
за днем його опублікування.

Працівників ВНЗ 
звільнили 
від мобілізації

На Тернопілля приїдуть  
лемки з усього світу

Етнографічний фестиваль «Дзвони 
Лемківщини» відбудеться 1-2 серпня в 
урочищі «Бичова» поблизу Монастириськ. 

Приурочений він 70-ій річниці депортації 
українців.

Приїхати на фестиваль уже зголосилися 89 колективів і ви-
конавців, а це близько 900 учасників з України та з-за кордону. 

– В Україні війна, і наші зусилля, безперечно, спрямовані на 
боротьбу з ворогом, – зазначив голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна. – Проте війна на Сході не повинна бути домінантом у 
нашому повсякденному житті. Сьогодні ми не маємо права забу-
вати про тисячі наших земляків, яких насильно виселили з рід-
ної землі. 

Торік, у зв’язку з подіями в нашій державі, «Дзвони Лемків-
щини» відмінили. Цього ж року вирішили відновити, змінивши 
формат.

Приїхати на «Дзвони Лемківщини» зголосився і глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав Шевчук. У суботу, 1 серпня, гості й учас-
ники фестивалю молитимуться за жертв депортації, а також Ре-
волюції Гідності та воєнного конфлікту на сході України.

У програмі заходу – виставка лемківської різьби, живопису та 
декоративно-ужиткового мистецтва за участю майстрів народ-
ної творчості. А ще виїзна торгівля і традиційна лемківська кух-
ня.

Розпочнеться дійство 1 серпня об 11.00 театралізованою 
ходою. Відкриття XVI Всеукраїнського фестивалю лемківської 
культури та запалювання ватри відбудеться о 13.00. Триватиме 
фестиваль два дні.
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Досі єдиний облаштова-
ний злітний майдан-
чик для парапланерис-

тів знаходився у Криму. Після 
окупації півострова україн-
ські любителі екстремально-
го спорту почали шукати аль-
тернативу. І знайшли її саме 
на Тернопільщині, яка має 
давню історію розвитку пара-
планеризму. 

Минулих вихідних відбу-
лося урочисте відкриття па-
радрому «Соколина гора» на 
території Національного Кре-
менецького парку. 

- Приємно, що це ініціа-
тива власне не наша, а місце-
вих аматорів, федерації пара-
планерного спорту та райдер-
жадміністраціі, - каже дирек-
тор департаменту у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури і спорту Тернопільської ОДА Віктор Ма-
цикур. - Тому це наочний приклад, коли люди не 
чекають команди згори, а розвивають свій край 
самі, знаючи його та люблячи. 

“Соколину гору”, як злітний майданчик, поча-
ли використовувати ще в 30-ті роки минулого сто-
ліття. Щоб парадром запрацював знову - десятки 
спортсменів самі розчистили схил гори від дерев.

- Тут є всі умови для розвитку цього виду спор-
ту, зокрема, особливі потоки повітря, які рідко бу-
вають в Україні, - каже гостя відкриття Галина На-
горнюк. -  Також відповідна відстань до населеного 
пункту, немає промислової інфраструктури. Тобто 
цей проект має всі шанси бути успішним.

Як розповідають фахівці, парапланеризм на 
Кременеччині бере початок ще у 1933 році. Один 
з викладачів місцевого коледжу був аматором і 
палким шанувальником авіаруху. Він разом зі сту-
дентами побудував планер. Вони об’їхали околиці 
Кременця і для здійснення польотів знайшли це 
місце. Саме тоді на горі почали здійснювати перші  
польоти. У 1937 році вже було понад 20 планерів, 
протягом року більше 200 учнів ставали пілота-
ми. Це була планерна школа, яка готувала пілотів 
до того, щоб потім вони могли пересісти на авіа-
цію з мотором. Багато випускників школи стали 
офіцерами Польських військово-повітряних сил. 
Однією з найвідоміших випускниць була донька 
маршала Юзефа Пілсудського – Ядвіга Пілсудська. 

У 1937 році, коли їй було лише 17 
років, вона пройшла навчання та 
стала наймолодшою дівчиною-
пілотом у Польщі на той час. Яд-
віга Пілсудська жила та навчала-
ся у Варшаві, тому щотижня була 
змушена їздити потягом аж до 
Кременця. Пізніше вона була бо-
йовим досвідченим пілотом Ко-
ролівських авіаційних сил Вели-
кої Британії. Під час Другої світо-
вої війни стала однією з небага-
тьох жінок, котрі брали участь у 
повітряній битві за Британію. Все 
припинило існування в 1939 році 
після приходу Червоної армії

Автор ідеї відновити пара-
дром на Тернопільщині Андрій 
Равчук – представник федерації 
парапланеризму України.  Каже, 
після окупації Криму спортсме-

нам бракувало місць, де можна розправити крила.
 - Я шукав альтернативи на території України і 

мені підказали це місце, його   фантастичну льот-
ну історію, - розповідає Андрій. - Я вирішив спро-
бувати відновити усе, відкрити його для літаль-
ної спільноти ще раз. «Соколина гора» чудово під-
ходить для навчання парапланеристів, тому що 
перепад висоти невеликий і це дуже зручно як 
для початківців, так і для досвідчених пілотів. 

Над відновленням парадрому працювали май-
же рік. Відкриття літального майданчика пере-
творили на справжнє свято з народними майстра-
ми, польовою кухнею, концертом творчих колек-
тивів. На захід з’їхалися парапланеристи з різних 
куточків України, зокрема з Рівного, Луцька, Ки-
єва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Зага-
лом було близько 15 спортсменів. Через сильний 
контрвітер під час урочистого відкриття показові 
польоти не відбулися. Спортсмени жартували, не 
змогли домовитися з небесною канцелярією.

Але вже незабаром організатори проекту обі-
цяють проводити тут як місцеві, так і всеукраїн-
ські та міжнародні змагання. А ще в майбутньому 
планують відкрити льотну школу у Кременці для 
підготовки сертифікованих пілотів та проводити 
польоти з інструктором для всіх охочих.

Юля ТОМЧИШИН.
Фото Андрія СИТНИКА 

та Олени МУДРОЇ.

- Військкомат не виконує 
політичні замовлення – для 
нас всі рівні, - зазначив він. 
– Потрібно замінити наших 
хлопців, які перебувають в 
зоні АТО і ми робимо для цьо-
го все можливе. 

Командир 44 бригади пол-
ковник Сергій Баранов закли-
кав молодих хлопців йти до 
війська за контрактом.

- Ми забезпечуємо вам до-
стойну зарплатню, а також 
можливість кар’єрного росту, 
отримати вищу освіту, займа-
тися науковою діяльністю, - 
додав військовий. 

Вирішив допомогти війсь-
ккомату у проведенні мо-
білізації директор компанії 
«Вікнар’off» Володимир Блі-
хар. Підприємство виступи-
ло із соціальною ініціативою 
фінансово підтримати добро-
вольців. 

- Ми хочемо взяти шеф-
ство над десятьма доброволь-
цями, які зголосяться захища-
ти Україну, -  розповів пан Во-
лодимир. – Ми пропонуємо 
їм   одноразову допомогу роз-
міром 20 тисяч гривень, офі-

ційне працевлаштування і 
зобов’язуємось виплачува-
ти достойну зарплатню,  а та-
кож до 100 тисяч гривень ре-
абілітаційних. Ми закликає-
мо українських підприємців 
долучатися до цієї ініціативи. 
Адже, якщо кожен відповідно 
до своїх можливостей візьме 
шефство навіть над одним бій-
цем, це буде значна підтримка 
для нашої армії. Сьогодні весь 
бізнес відчуває ситуацію з мо-
білізацією. Не кожен може йти 
захищати Батьківщину, але ко-
жен мав би зробити свій вне-
сок в цій справі. Хлопці, які 
йдуть служити, мають знати, 
що в них є надійний тил. За 
зарплату у 2,5 тисячі гривень 
захищати Україну важко. 

Володимир Катинський за-
кликав хлопців з Тернопіль-
щини зголошуватися на ініці-
ативу бізнесу і зазначив, якщо 
б усі підприємці області, а їх є 
3,5 тисяч, підтримали її, план 
з мобілізації було б виконано і 
військовозобов’язані з області 
не втікали б за кордон від по-
вісток. 

Юля ТОМЧИШИН.

Ідеш до війська – 
отримай допомогу 

від бізнесу

На «Соколину гору» – 
за небом та 
емоціями

На Кременеччині відкрили перший 
в Україні офіційний парадром 

На Тернопіллі план шостої черги мобіліза-
ції виконали на 23%. В Україні гірше справи-
лися з державним завданням лише Черні-
вецька та Закарпатська області. Всього на 

Тернопільщині розшукують 32 тисячі хлоп-
ців. Про це розповів під час брифінгу об-
ласний комісар Володимир Катинський. 
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– Пане Віталію, розка-
жіть, чому і як Ви створили 
громадську організацію з та-
кою назвою?

– Громадська організа-
ція «Тернопіль Європейський» 
юридично була створена у 
квітні цього року. Насправді ж 
об’єднання людей, які прагнуть 
змін на краще у нашому міс-
ті, сформувалося значно рані-
ше. Саме з однодумцями я най-
перше ділюся своїми ідеями, ін-
формацією і вже разом ми ви-
рішуємо, як це реалізувати і 
виправити. Кількість активіс-
тів «Тернополя Європейсько-
го» постійно росте. Серед них 
– депутати, лікарі, журналісти, 
юристи, працівники ЖКГ, буді-
вельники, звичайні небайду-
жі тернополяни тощо. Тобто, у 
фаховості наших заяв і пропо-
зицій сумніватися не доводить-
ся. Але нас об’єднує найголовні-
ше: усі ми хочемо бачити наше 
місто справді європейським, 
тобто – максимально комфорт-
ним для життя людей. І якщо на 
якісь глобальні державні чин-
ники ми вплинути не можемо, 
то такі речі як прозорість робо-
ти чиновників, вплив на витра-
ту бюджетних коштів, припи-
нення хаотичної забудови, лік-
відація корупційних схем, залу-
чення інвесторів для модерні-
зації життєво-важливих аспек-
тів нашого міста тощо ми ціл-
ком можемо реалізувати без 
допомоги зі столиці. 

– У своїх виступах Ви і ак-
тивісти ГО часто критикуєте 
владу. Чому саме зараз, перед 
виборами?

– У нас звикли говорити, 
що коли критикують владу пе-
ред виборами, то це лише “за-
для піару”. Насамперед, ще ніх-
то й ніде не чув від мене, що я 
чи хтось із наших активістів 
буде брати участь у виборах. 
По-друге, критика роботи вла-
ди слушна якраз наприкінці її 
каденції. Адже час підводити 
підсумок, наскільки керівни-
цтво міста виправдало кредит 
довіри тернополян. Чисельні 
пікети, протести, критичні зая-
ви, публікації у ЗМІ – хіба це не 
показник того, як люди оціни-
ли роботу влади? 

Щодо мене, то ще на зорі 
формування нашої організа-
ції мене часто запитували: “Але 
ти ж сам депутат, чому нічого 
не виправиш і не зробиш по-
іншому?!” І не дуже вірили, що 
депутат міської ради, якщо він 
не належить до промерської 
більшості, сам практично нічо-
го не може вирішити для сво-
їх виборців і для міста в ціло-
му. Пригадайте хоча б моє січ-
неве звернення до влади із за-
кликом негайно зайнятися під-
вищенням обороноздатнос-
ті нашого міста. Хіба там була 
критика? Ні, лише пропозиція 
об’єднати зусилля задля важ-
ливої мети. Втім, реакція вла-
ди міста не забарилася: спершу 
трансляцію мого звернення за-
боронили на місцевих телека-
налах, а потім почали мене всі-
ляко переслідувати як депута-
та міської ради. Тоді ж невідо-

мі спалили автомобіль моєї ма-
тері прямо на її подвір’ї. Але за-
лякати мене не вийшло: я зро-
зумів, що рухаюся вірним шля-
хом, але міська влада чомусь 
мене боїться. І ми з нашими ак-
тивістами почали шукати: що 
ж такого приховує керівництво 
міста, якщо почало панікува-
ти після порівняно невинного 
звернення?

– Чиновники міської ради 
останнім часом, навпаки, хи-
зуються, що їх роботу визна-
ли чи не найпрозорішою в 
Україні…

– А хтось вірить у прав-
дивість цих рейтингів? Може, 
журналісти, які роками не мо-
жуть отримати потрібну інфор-
мацію на свої запити? Чи тер-
нополяни, які на сайті ТМР чи-
тають лише про те, яка гарна 
у нас влада? Скажу більше: ін-
формацію про діяльність місь-
кої ради та її структур прихову-
ють навіть від самих депутатів!

Пам’ятаєте, не так давно 
я зробив серію телевиступів у 
формі репортажів із уявного 
міста Файного? Це була дуже 
толерантна спроба звернути 
увагу влади на те, що її афери 
вилазять тернополянам боком. 
І наприкінці кожного виступу 
я навіть давав підказки, як цю 
ситуацію виправити чи зміни-
ти. Але чиновники зробили ви-
гляд, що нічого цього не поба-
чили і не почули.

...Щоб зібрати інформацію 
для тих “репортажів”, ми з ак-
тивістами мусили направити 
до міської ради цілий ряд запи-
тів, адже у відкритому досту-
пі цього ніде немає. Я подавав 
звернення від свого імені, адже 
як депутат маю законне право 
отримувати потрібні докумен-
ти з міської ради. 

– І Вам були змушені їх на-
дати?

– В тому то й річ, що у від-
повідь на свої запити я здебіль-
шого отримував точно такі самі 
відписки, як і місцеві журналіс-
ти та інші представники грома-
ди. 

Наприклад, до КП «Екоре-
сурси», яке заробляє шалені ко-
шти на збиранні пластикового 
сміття в місті, я подав аж три за-
пити із вимогою надати копію 
Статуту і фінансового звіту за 
минулий рік. У першій відпові-
ді було написано, що «у вашому 
зверненні не вказано, для вико-
нання яких саме депутатських 
повноважень потрібна запиту-
вана інформація», у другій – ви-
магали протокол зборів вибор-
ців мого округу, у третій – пора-
дили поставити свої запитання 
на сесії, а не писати запити. Сло-
вом, потрібну мені інформацію 
я так і не отримав, хоча «Екоре-
сурси» – це комунальне підпри-
ємство, а отже жодних «комер-
ційних таємниць» від громади 
міста у нього бути не може. 

Схожі відписки прийшли 
мені на аналогічні запити до 
КП «Об’єднання парків культу-
ри і відпочинку м. Тернополя» 
та управління муніципальної 
поліції, а на повторні звернен-
ня відповіді немає ще від бе-

резня. Повне ігнорування та-
кого ж запиту я побачив від КП 
«Туристично-інформаційний 
центр міста Тернополя» та КП 
«Тернопільбудінвестзамов-
ник». Частина комунальних 
структур надали мені потріб-
ну інформацію лише з другого-
третього разу… Ось така «про-
зорість».

– Ви активно виступи-
ли проти забудови зупинки 
на вулиці Пирогова, яка на-
лежить до Вашого округу. Чи 
вдалося виправити ситуа-
цію?

– Я не виступав проти за-
будови – мене обурило, що під 
магазин віддали шматок зем-
лі лікарні “швидкої допомоги”. 
І вина в цьому – головного лі-
каря Ярослава Чайківського, 
який добровільно віддав лікар-
няну землю якомусь підприєм-
цю, не вимагаючи взамін нічо-
го для потреб лікарні. Я досі так 
і не отримав від нього відповіді 
на свій запит, де вимагав пояс-
нити, на підставі яких докумен-
тів було припинено право влас-
ності лікарні на цю земельну ді-
лянку, а також хто саме і в якій 
формі звертався до нього з про-
ханням передати цю землю. До-
поки я розбирався з тією хитро-
мудрою схемою, магазин виріс, 
мов на дріжджах, назавжди спо-
творивши лікарняний сад свої-
ми похмурими мурами. І, зрозу-
міло, моєю думкою як депута-
та округу, як і думкою жителів 
міста, влада і не збиралася ціка-
витися. А невдовзі підприємець 
отримає цю землю у свою влас-

ність – безкоштовно…
– Тернопіль вже славить-

ся чисельними протестами і 
пікетами проти незрозумілих 
забудов, але як показує прак-
тика – їх практично не вда-
ється зупинити. Може, там 
все законно?

– Насправді, антибудівель-
ні пікети в Тернополі носять, 
на жаль, локальний характер. 
Окреслю три проблеми, через 
які загалом потерпає громада 
міста.

Перша: Земельний кодекс 
має корупційну складову, яка 
дозволяє практично безко-
штовно виводити ділянки з ко-
мунальної власності у приват-
ну. Саме тому єдиний вигідний 
для бюджету міста варіант – це 
продаж землі на аукціоні.  Од-
нак тернопільські чиновни-
ки здебільшого користуються 
першим – цілком законним, але 
таким, що суперечить інтере-
сам громади.

Друга: ніхто з громади, 
журналістів, депутатів не може 
ознайомитися з “інвестиційни-
ми угодами”, за якими фактич-
но розбазарюється тернопіль-
ська земля. Це – таємниця за 
сімома замками. Але чим біль-
ше міська рада має таємниць 
від громади, тим гучнішими 
будуть викриття. Наведу лише 
деякі цифри-показники. 

...За даними різних громад-
ських активістів, упродовж цієї 
каденції міська рада вивела з 
комунальної власності май-
же 60 га землі по всьому міс-
ту. А комунальні підприємства, 

через які ця земля була виді-
лена, сплатили до бюджету за 
2012-2015 роки всього 770 ти-
сяч гривень земельного подат-
ку! Якби ці ділянки продали на 
аукціоні, то місто могло отри-
мати в сотні разів більше. Тоб-
то, питання не в тому, наскіль-
ки законно виділялася земля, 
а в тому, що реально отримала 
від цього громада міста!..

Третя проблема: ми не 
впливаємо на архітектурне ви-
рішення забудов нових діля-
нок. Не знаємо, хто і що будува-
тиме на землі, отриманій за та-
ємничими інвестугодами. Фак-
тично, влада нас лише ставить 
перед фактом: отут буде мага-
зин, тут – розважальний центр, 
тут – генделик. А між тим, ці 
споруди назавжди спотворять 
обличчя нашого міста, бо чим 
потворніша архітектура – тим 
менші затрати на будівництво. 
На жоден свій запит до місько-
го голови та до керівників КП 
з вимогою надати інформацію 
про забудовників та копії інвес-
тиційних угод я так і не отри-
мав жодної відповіді! Деякі КП, 
яким міськрада виділяє зем-
лю, взагалі не мають фактичної 
адреси, а відповіді (чергові від-
писки) на запити до них при-
ходять за підписом заступни-
ків міського голови. То що це за 
таємничі підприємства і хто за 
ними стоїть?

Ось нещодавно міська рада 
похвалилася інтерактивною 
картою ремонту доріг у місті. 
Ми ж – у відповідь – склали кар-
ту земельних ділянок, виведе-

них “тихцем” із власності гро-
мади через комунальні підпри-
ємства. Вона досить умовна, 
адже ми користувалися лише 
відкритими даними, але і ці 
дані вражають. Риторичне за-
питання: скільки доріг можна 
було б капітально відремонту-
вати у Тернополі, якби цю зем-
лю продали на аукціоні?

– Але зараз міська влада, 
схоже, взялася за розум і роз-
горнула бурхливу діяльність 
у місті…

– Це добре, коли щось дій-
сно почало робитися. Але чому 
не робилося 4 роки до цього? 
Чому саме перед виборами ке-
рівництво міста загадало про 
свої колишні передвиборні обі-
цянки і про те, для чого його на-
справді обрала громада? І чи не 
можна було зробити наше міс-
то європейським вже давно, 
якби міськрада не розбазарю-
вала землю, а поповнювала бю-
джет з її продажу? Я можу роз-
повісти ще багато-багато фак-
тів, які приховуються від тер-
нополян: починаючи від того, 
як колишній воєнком отримав 
задурно в приватну власність 
землю і приміщення в центрі 
міста на території облвійсь-
ккомату, і закінчуючи форму-
ванням тарифів, які при вміло-
му веденні комунального гос-
подарства можна було не за-
вищувати аж настільки. Можу 
показати чисельні звернення 
від виборців свого округу, які 
міськрада «футболить» тільки 
тому, що я – непідконтрольний 
і неугодний їй депутат. Але від 
розмов і критики, на жаль, нічо-
го не зміниться. І я не вірю, що 
чиновники, які працювали ро-
ками тільки на себе, раптом так 
щиро і палко розкаялися.

– Як «Тернопіль Європей-
ський» бачить вирішення си-
туації?

– Насамперед, ми підго-
тували проект рішення на на-
ступну сесію, яким пропонує-
мо ввести мораторій на забудо-
ву міста за інвестиційними уго-
дами. Не знаю, чи вдасться нам 
отримати підтримку більшос-
ті «слуг народу», але принай-
мні це буде реальний крок до 
позитивних змін. Направили в 
прокуратуру заяву про виявле-
ну нами корупційну схему збо-
ру благодійних внесків по лі-
карнях міста – тепер очікуємо 
на результат. Налагодили кон-
такт із литовськими інвесто-
рами, які готові модернізува-
ти тернопільські тепломережі 
і згодом не тільки покращити 
якість послуг, а й знизити тари-
фи за рахунок переведення ко-
телень на біопаливо. Вивчаємо 
білоруський досвід ремонту до-
ріг, щоби не латати ями на до-
рогах міста вже за рік після ка-
премонту. Насправді, не потріб-
но придумувати велосипед: до-
статньо взяти за основу досвід 
тих європейських країн, які по-
долали у себе подібні пробле-
ми. Прикро, що наші чиновни-
ки за бюджетні гроші постій-
но їздять у Європу “за досві-
дом”, але чомусь до нашого міс-
та його так і не довозять… 

Земельні ділянки
передані безкоштовно 

комунальним підприємствам ТМР
за тіньовими схемами 

у 2011-2015 рр.

 , 

Адреса                                                 Площа (га)
вул. О.Довженка                                                                                  0,01
вул. Микулинецька                                                                              0,91
просп. Степана Бандери                                                                    0,07
вул. Лучаківського                                                                               0,03
вул. Тролейбусна                                                                                0,09
просп. Злуки                                                                                        1,63
вул. Леся Курбаса                                                                               0,01
вул. Бережанська                                                                                0,02
вул. 15 Квітня                                                                                      1,25
вул. Академіка Корольова                                                                  0,01
вул. Винниченка                                                                                  0,01
вул. Дружби                                                                                         0,01
вул. Живова                                                                                         0,96
вул. Протасевича                                                                                0,01
вул. Вербицького                                                                                 0,01
вул. Київська                                                                                        0,03 
вул. С. Крушельницької                                                                       0,01
площа Героїв Євромайдану                                                               0,15
вул. Пирогова                                                                                      0,01
вул. Генерала М.Тарнавського                                                           0,01
вул. Сахарова                                                                                      0,62
вул. С. Будного                                                                                    0,70
вул. Чернівецька                                                                                 0,16
вул. Громницького                                                                               0,24
вул. Текстильна                                                                                   0,11
Майдан Перемоги                                                                               0,473
вул. Білецька                                                                                       1,90
вул. Шептицького                                                                                4,89
вул. Б.Хмельницького                                                                         0,03
вул. Львівська                                                                                      0,065
Підволочиське шосе                                                                            9,53
вул. Рєпіна                                                                                            0,83
вул. Паркова                                                                                         0,13
вул. Родини Барвінських                                                                      0,02

Земельні ділянки, передані безкоштовно  
комунальним підприємствам ТМР  

за тіньовими схемами у 2011-2015 роках

Депутат міської ради, голова ГО «Тернопіль Європейський» Віталій Цимбалюк рідко дає 
інтерв’ю. Каже, що значно раціональніше – витрачати час на реальну роботу. Сьогодні він 
вперше за останній час погодився відверто розповісти про все, чим живе він і його команда. 

Віталій Цимбалюк: «Чим більше 
міськрада має таємниць від громади, 
тим гучнішими будуть викриття»
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Запит на отримання 
публічної інформації. 
Правила оформлення

Однією з найважливі-
ших гарантій становлення 
демократичного суспіль-
ства є правове забезпечен-
ня права на доступ до пу-
блічної інформації, гаран-
товане статтею 34 Кон-
ституції України. Відповід-
но кожен має право вільно 
збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширюва-
ти інформацію усно, пись-
мово або в інший спосіб 
- на свій вибір.

Здійснення цих прав 
може бути обмежене зако-
ном в інтересах національ-

ної безпеки, територіальної цілісності або громадсько-
го порядку з метою запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 
репутації або прав інших людей, для запобігання роз-
голошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості право-
суддя.

Закон України «Про доступ до публічної інформа-
ції» визначає порядок здійснення та забезпечення пра-
ва кожного на доступ до інформації, що перебуває у во-
лодінні суб’єктів владних повноважень, інших розпо-
рядників публічної інформації визначених цим Зако-
ном та інформації, що становить суспільний інтерес.

Запитувач має право звернутися до розпорядни-
ка інформації із запитом на інформацію незалежно від 
того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без 
пояснення причини подання запиту. Запит може бути 
поданий в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, 
факсом, телефоном, електронною поштою) на власний 
вибір. Крім того, частиною 4 статті 19 Закону визначе-
но, що письмовий запит подається у довільній формі.

Звертаємо увагу, що письмовий запит хоч і пода-
ється в довільній формі, проте, він має містити ряд 
обов’язкових реквізитів, а саме:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу 
або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, 
якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, рекві-
зити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, 
якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту у письмо-
вій формі.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обме-
жені фізичні можливості тощо) запитувач інформації 
не може подати письмовий запит, його може оформити 
відповідальна особа з питань запитів на інформацію, 
та надати копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі 
якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більше як 10 
сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фак-
тичні витрати на копіювання та друк. При наданні осо-
бі інформації про себе та інформації, що становить сус-
пільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягу-
ється.

Розпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з 
дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформа-
цію стосується інформації, необхідної для захисту жит-
тя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості хар-
чових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, 
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних 
подій, що сталися або можуть статись і загрожують 
безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізні-
ше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит 
стосується надання великого обсягу інформації або по-
требує пошуку інформації серед значної кількості да-
них, розпорядник інформації може продовжити строк 
розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням. 
Про продовження строку розпорядник повідомляє за-
питувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту.

Відповідь розпорядника інформації про те, що ін-
формація може бути одержана запитувачем із загаль-
нодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту 
вважається неправомірною відмовою в наданні інфор-
мації.

Василь МАРЦИНКЕВИЧ,
начальник  Тернопільського міського 

управління юстиції.                       

Півсотні співробітників 
спецбатальйону патрульної служби 
міліції «Тернопіль» вирушили на 

Схід. Більшість бійців уже декілька разів 
несли службу в зоні проведення АТО, тож 
мають добру підготовку і практичний 
досвід, повідомили у СЗГ УМВС України в 
області. 

З настановами сумлінно виконувати службові 
обов’язки до підлеглих звернувся начальник об-
ласного управління міліції Олександр Богомол. 
І наголосив: завдяки старанням керівництва об-
ласної міліції та волонтерів правоохоронці виру-
шають на Схід у повному екіпіруванні, забезпече-
ні всім необхідним для несення служби.

Олександр Богомол подякував також громад-
ській організації «Спілка бійців та волонтерів АТО 
Сила України» за посильну допомогу й нагородив 
її членів медалями за волонтерську діяльність.

Підтримати хлопців прийшли батьки, дружи-
ни, діти. А священнослужителі благословили мі-
ліціонерів і подарували кожному з них образочки.  

Бійці спецбатальйону 
«Тернопіль» вирушили на Схід

За вбивство сина затримали батька

Про вчинення злочину батько повідомив сам, 
зателефонувавши до чергової частини міліції

З’ясувалося,  конфлікт у тернопільській родині почався зі 
сварки між батьками. Нетверезий чоловік вдарив дружину, а син ви-
рішив захистити матір. Тоді й сталося непоправне: батько, вхопивши 
ніж, наздогнав сина на подвір’ї і встромив лезо в груди.

 Ні сільський фельдшер, ні медики швидкої допомоги не змогли 
врятувати 25-річного чоловіка. Від поранення він помер.

Правоохоронці затримали 50-річного підозрюваного. Вирішуєть-
ся питання про обрання йому запобіжного заходу.

До яких тільки схем 
шахрайства не вдаються 
зловмисники, щоб 

видурити якнайбільше 
грошей. Не гребують 
промишляти навіть у 
храмах, оббираючи надміру 
довірливих вірян.

До співробітників міськвідділу 
міліції звернулася 74-річна терно-
полянка із заявою про те, що невідо-
мий чоловік виманив у неї 5,6 тисяч 
гривень. Жінка розповіла, що ли-
ходій підійшов до неї в церкві й за-
пропонував купити свічок на храм. 

Пенсіонерка запросила чоловіка 
додому й там віддала незнайомцеві 
гроші,  натомість отримала декілька 
пачок свічок.

Вже пізніше жінка зрозуміла, що 
стала жертвою пройдисвіта, й поспі-
шила повідомити про прикрий ви-
падок міліціонерів. Деталі розмови 
з шахраєм старенька не пам’ятає, 
пригадала лише, що незнайомцеві 
на вигляд близько 40 років. 

Подібний вид шахрайства в об-
ласті не новий, кажуть у міліції. 
Лиходії зазвичай свідомо обирають 
літніх людей, яких легко ввести 

в оману. Називаються, приміром, 
довіреною особою священика й 
вигадують історію, що привезені 
свічки призначені для потреб хра-
му. При цьому запевняють, що сам 
отець  замовлення зараз не може 
забрати, але пізніше обов’язково по-
верне гроші.

Правоохоронці закликають тер-
нополян застерегти своїх літніх ро-
дичів від подібних шахрайств. Якщо 
ж ви чи хтось із ваших рідних таки 
стали жертвою зловмисників, не 
зволікаючи телефонуйте «102» у 
будь-який підрозділ міліції.

До двох років позбавлення 
волі загрожує 
тернопільському 

лікарю, з вини якого загинув 
поранений. 

За даними слідства, 68-річний 
медик сільської амбулаторії Підво-
лочиського району не надав належну 
допомогу чоловікові, який отримав 
ножове поранення. Через такі дії па-

цієнт помер.
– Інцидент трапився у травні. По-

терпілий розпивав спиртні напої в бу-
динку знайомого. Між ними виник кон-
флікт, і господар оселі встромив у ногу 
гостю ніж. Чоловіка винесли на вули-
цю. Свідки події викликали сільського 
фельдшера та самі почали надавати до-
помогу пораненому, який стікав кров’ю. 
Медик приїхав, проте потерпілого огля-

нув поверхнево та не доправив його до 
районної лікарні, а залишив без належ-
ного догляду, – повідомили в обласно-
му управлінні міліції.

Правоохоронці розпочали стосов-
но медика кримінальне проваджен-
ня. Наразі призначено проведення 
експертизи щодо правомірності ви-
конання сімейним лікарем професій-
них обов’язків. 

Сварка між сусідами 
закінчилась різаниною

Ножове поранення в живіт отримав 
29-річний тернополянин під час роз-
пивання спиртних напоїв з сусідом. У 
міліцію зателефонували мешканці ба-
гатоповерхівки й повідомили про ін-
цидент. Оперативники, що прибула на 
виклик, потерпілого уже не застали – ка-
рета «швидкої» доправила його до ліку-
вального закладу. 

Виявилося, обоє чоловіків чаркували 
в дворі будинку – відзначали закінчення 
ремонту автомобіля їхнього знайомого. 
Випивали втрьох, та сварка виникла між 
сусідами. Спочатку з’ясовували взаємини 
словесно, відтак 34-річний підозрюваний 
пішов до власної  квартири, а звідти вий-
шов з двома ножами. Одним і поранив опо-
нента.

Чоловіка прооперували, а щодо його на-
падника відкрили кримінальну справу. За 
вчинене тернополянину загрожує від п’яти 
до восьми років позбавлення волі. 

До слова, проблеми із законом чоловік 
має не вперше. Раніше він уже був судимий 
за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.    

Плантація конопель – на цукровому заводі 

Шахрай виманив у бабусі понад 5 тисяч «на свічки»

Помер через байдужість лікаря 

Підпільну плантацію коно-
пель площею майже півгектара 
виявили співробітники Служби 
безпеки неподалік Збаража.

Висота нарковмісних рослин 
сягала 3 метрів. А містилася ді-
лянка з насадженнями у відстій-
нику відходів виробництва міс-
цевого цукрового заводу.

За матеріалами СБУ слідчі 
міліції розпочали кримінальне 
провадження за ст.  310 КК Ук-
раїни – посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель.
Тривають слідчі дії. Наразі 

правоохоронці встановлюють 
осіб, причетних до протиправ-
ного вирощування наркотичних 
рослин. 
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У Тернополі  
виготовляють

 унікальні подушки  
та матраци 

 з природних 
матеріалів

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЖиття 7nday.te.ua

Започаткували 
таке незвичне 
виробництво 

тернополянка Ольга 
Ванца та львів’янин 
Сергій Аксьонов. Почалося 
все із зацікавлення 
здоровим харчуванням та 
корисними властивостями 
гречки. 

- Читаючи різноманітні до-
слідження про цю культуру, я ді-
знався про те, що японці ще 30 
років тому почали виготовля-
ти подушки з гречаного лушпин-
ня, - розповідає чоловік. – Відразу 
ж з’явилася думка, чому цього не 
робимо ми, адже в Україні виро-
щують багато гречки. Почав шу-
кати інформацію і вирішив зро-
бити для себе таку подушку. Мені 
сподобалося. Далі подарував дру-
зям і теж отримав схвальні відгу-
ки.

Подушка з гречки має чудо-
ві ортопедичні властивості. Вона 
повторює контури голови та шиї 
і є доброю опорою для втомлено-
го хребта. Допомагає впоратися 
з роздратуванням, втомою, без-
сонням і нормалізує кров’яний 
тиск. У Японії її рекомендують 

людям, які страждають  від хро-
піння.  Вчені пояснюють, людина, 
яка спить на пуховій подушці, ще 
більше починає хропіти, так як 
голова лежить в неправильному 
положенні. А подушка з гречано-
го лушпиння, що володіє ортопе-
дичним ефектом, навпаки, допо-
магає позбавитися від хропіння.

Сировину для виготовлення 
«гречаних» подушок умільці бе-
руть у млині в одному із сіл біля 
Тернополя. 

- Ми ретельно очищуємо луш-
пиння від непотрібних домішок 
та пилу, - розповідає Сергій. – Для 
цього сконструювали спеціаль-
не обладнання. Відділяємо луш-
пиння від грубого сміття, соломи 
і пилу. Кілька годин і натураль-
ний наповнювач для подушок го-
товий. 

Лушпиння гречки має форму 
пірамідки, всередині воно порож-
нє, завдяки чому подушка віль-
но пропускає повітря, вбирає за-
йву вологу і довгий час підтри-
мує одну і ту ж температуру, що 
особливо корисно для людей, які 
страждають підвищеним потови-
діленням. 

- Особливо добре спати на та-

кому матраці в  спеку, - розпо-
відає Ольга Ванца. – Це неймовір-
ні відчуття – гречка дарує легку 
прохолоду  і чудовий відпочинок.

Протестувавши вироби на 
собі, Ольга та Сергій взялися до-
помагати іншим людям. Адже по-
пит на такі речі в Україні є. Буває, 
просять виготовити  гречані по-
душки для всієї родини. 

- Пригадую нашого першого 
замовника, - розповідає майстри-
ня. – Дідусь з Бережанщини, при-
кутий до ліжка, за рекомендацією 
лікарів попросив зробити йому 
подушку з гречки. Я дуже пере-
живала, щоб все вдалося і виріб 
дійсно йому допоміг. Моєму щас-
тю не було меж, коли чоловік за-
телефонував і щиро подякував, 
що нарешті зміг добре виспатися. 

Як не дивно, але у сучасно-
му світі з його шаленим ритмом 
та постійними стресами для ба-
гатьох людей здоровий сон став 
розкішшю. 

- Одна із наших клієнток скар-
жилася, що її постійно болить го-
лова і  вона зовсім не висипаєть-
ся, - додає Сергій. -  Дівчина замо-
вила нашу подушку і через кіль-
ка днів написала чудовий відгук і 

подякувала за те, що вперше так 
гарно спала вночі.

«Гречані» матраци та подуш-
ки легко чистити. Для цього мож-
на використати звичайний пи-
ловсмоктувач. А от лушпиння з 
подушки можна пересіяти в ре-
шеті, щоб позбутися пилу, а наво-
лочку випрати. Дуже помічними 
такі речі стануть для алергіків, 
адже у гречці не накопичуються 
шкідники, як у пір’ї. У Японії пере-
конані, що такі подушки допома-
гають позбутися головного болю. 
Гречане лушпиння виділяє ефір-
ні олії, які позитивно впливають 
на дихальну систему, зменшують 
запальні процеси. А ще такий на-
повнювач забезпечує ніжний точ-
ковий масаж. 

- За бажанням у подушку мож-
на покласти мішечок з лавандою 
або інші трави для запаху та кра-
щого сну, - каже Сергій. – А ще ви-
готовляємо валики і спеціаль-
ні килимки для йоги. Лушпиння 
запам’ятовує і підтримує виги-
ни хребта – користь від цього не-
ймовірна. 

Також Ольга та Сергій виго-
товляють подушки з насіння льо-
ну. На них дуже добре спати у спе-

ку, адже вони завжди прохолодні, 
а ще дуже помічні від пролежнів, 
адже льон потужний природний 
антисептик.  

- Лляна подушка дуже приєм-
на на дотик, таке враження ніби 
шовкова, в міру тверда і комфорт-
но підтримує м’язи шиї, - розпові-
дає жінка. -  Наповнювач з лля-
ного насіння пропускає повітря і 
допомагає уникнути постійного 
тиску. Ще така подушка може слу-
жити як грілка, для цього її де-
кілька хвилин потрібно нагріти 
у духовці. Не має жодного запаху. 
Хто піклується про своє здоров’я 
– раджу мати вдома таку річ. 

Тернопіль поки що єдине міс-
то на Західній Україні, де виго-
товляють подушки та матраци 
із гречки. Однак Ольга та Сергій 
переконані, за їх екопродукцією 
майбутнє. 

- Ми настільки ускладнили 
свій побут непотрібними речами, 
оточили себе синтетикою і забу-
ли про природу, частинкою якої 
є кожен з нас, - додає майстри-
ня. - Насправді вирішення бага-
тьох проблем поряд – у навко-
лишньому світі. Потрібно навчи-
тися помічати їх і використовува-
ти дарунки природи для власної 
користі. 

Тож, якщо вам вночі не спить-
ся і вранці ви прокидаєтеся з по-
ганим настроєм, можливо, вар-
то поекспериментувати з подуш-
кою?

Юля ТОМЧИШИН.

Гречані  таємниці 
здорового  сну

Тернопільська санепідслужба провела 
дослідження якості води з джерел у парках 
міста. Як виявилося, використання її для пиття 

може бути небезпечним для здоров’я.  
Епідеміологи дослідили воду з джерел у парках «Топільче» та 

«Національного відродження». Чимало тернополян використо-
вує її для пиття й приготування їжі. 

За результатами досліджень, вода з джерел не відповідає усім 
вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Зокре-
ма, у ній містяться коліформні бактерії. 

Якщо у воді виявляються ці бактерії, значить, у джерело про-
сочилися стічні води. Їх наявність – непряма ознака присутнос-
ті патогенних мікробів. 

Така вода не придатна для споживання, застерігають фахівці. 
А тим тернополянам, які звикли пити з джерел у міських парках, 
рекомендують не робити цього надалі. 

З тернопільських джерел 
пити не можна
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Містика  
Збаразького  
замку

Тут є свої унікальні місця, 
оповиті легендами і таємни-
цями, які історики досі нама-
гаються розгадати. На півночі 
та сході області простягнули-
ся гори Вороняки, Кременець-
кі й Медобори. Середня висота 
поверхні рельєфу цього краю 
становить 326 м над рівнем 
моря. Після Карпат і Криму 
Тернопілля є найвищою час-
тиною території України. А ви 
про це знали?

Ще саме тут розташована 
третина замків усієї України, 
що збереглися до наших днів. 
Вони дозволять зазирнути у 
Середньовіччя, пройтися ко-
ридорами та парками, де свого 
часу ходили вельможі та вишу-
кані панянки. 

З Тернополя ми вирушаємо 
у Збараж, де в центрі міста ви-
сочіє старовинний замок ХVII 
століття. При вході вас зустрі-
не височенна брама, яка відчи-
няє вхід немов у Задзеркалля, та 
місцеві господині – білочки, що 
живуть у парку та зовсім не бо-

яться відвідувачів. На терито-
рію можна потрапити лише че-
рез міст: колись він був звідним, 
адже замок омивала вода. Висо-
ченні мури, двоповерховий па-
лац у центрі, побудований у сти-
лі пізнього ренесансу, тогочасна 
бруківка – все це замкнута те-
риторія Збразького замку. Тут 
можна запросити екскурсовода, 
він ознайомить зі всіма кулуара-
ми, музеями, палацом, де жили 
вельможі, розкаже про засно-
вників, останніх представників 
роду Збаразьких – Юрія та Хрис-
тофора. 

Наймістичнішим місцем у 
замку є підземелля. Дух холоне, 
коли ти спускаєшся вниз, адже 
тут зібрані старовинні знаряд-
дя для тортур. Напівтемрява, 
запах вологи та дивні звуки, які 
лунають у підземеллі, – не для 
людей зі слабкими нервами. 
Картина насправді жахлива. 
Людей заживо садили на коли, 
крісла з шипами, припинали до 
дощок. Карали за крадіжки, на-
сильство та інші злочини, або ж 
за непокору пану. 

Спокій панує в краєзнавчо-
му музеї на території замку. Тут 
можна оглянути картини, на 
яких зображені власники маєт-
ку, подивитися на речі побуту, 

що збереглися. А який краси-
вий парк! Старі дуби та клени, 
які тут в основному ростуть, 
скоро ніби сягнуть неба – такі 
вони високі та могутні. 

Під час прогулянки зам-
ком у тиші здається, що здале-
ку лине звук коліс, які їдуть по 
бруківці, та стукіт копит. Про 
цю містику розповідають і охо-
ронці, й екскурсоводи. Можли-
во, це колісниця Івана Мазепи, 
що побував тут у 1707 році? А 
раптом звістка з минулого? А,  
може, просто ілюзії від побаче-
ного – вирішувати вам. Після 
відвідин цього замку ще дов-
го залишається неабияке вра-
ження від побаченого та гор-
дість за свій край. 

Слідами Оноре  
де Бальзака й 
Тараса Шевченка  

За 30 кілометрів від Збара-
жа, поблизу річки Горинь, ви-
сочіє неймовірної краси за-

мок, де, за легендами, побу-
вав Оноре де Бальзак, а Та-
рас Шевченко на старовинній 
кам’яній лавці малював кар-
тини. Це Вишневецький палац 
– архітектурна пам’ятка XVIII 
століття. Завдяки діяльності, 
прагненню до науки й краси 
князів Вишневецьких та гра-
фів Мнішеків містечко Вишне-
вець свого часу стало осеред-
ком знань, оплотом культу-
ри та мистецтва. Колись у Ви-
шневецькому палаці була ба-
гатюща бібліотека й театраль-
ний зал, на сцені якого постій-
но ставили спектаклі, а живо-
писні полотна  і тепер прикра-
шають стіни палацу. 

При вході зустрічає висо-
ченна тогочасна брама, а далі 
– доріжка з каменю, що веде ку-
дись угору. Вражає масштаб-
ність території та розкіш Ви-
шневецьких володінь. Це не ру-
їни, а ціле містечко, яке вклю-
чає в себе сам палац, величез-
ну паркову територію та церк-
ву Вознесіння Господнього. 

Двоповерхова споруда, збу-
дована літерою “П”, – це і є Ви-
шневецький палац. На першо-
му поверсі можна побачити 
портрети родини Вишневець-
ких та Мнішеків, на друго-
му – хороми, в яких зберегли-
ся речі побуту власників. Най-
дивовижнішим місцем палацу 
є тераса, звідки відкривають-
ся неймовірні краєвиди Ви-
шнівця. Видніється і призам-
кова церква Вознесіння Гос-
поднього, яка є осередком ду-
ховності та взірцем храмової 
архітектури. Датою її побудо-
ви вважається 1530 рік. Вона 
стала свідком заручин Мари-
ни Мнішек та Лжедмитрія І, 
а також зберігала у своїх сті-
нах цінні реліквії сакрального 
мистецтва, а саме чудотворну 
ікону Знамення Пресвятої Бо-
городиці. 

Один день, а тим паче кіль-
ка годин, – це зовсім мало для 
знайомства з пам’ятками ста-
ровинного Вишнівця. Жодни-
ми словами не передати спо-
кій і затишок парку, вишука-
ність палацу та церкви, а най-
головніше – красу цієї чудової 
місцини.

Про енергетику  
та історію

Більшість мандрівників 
прагнуть побувати у всіх ку-
точках світу, що теж непога-
но, але кожен може отрима-
ти море вражень недалеко від 
своєї домівки. Ці подорожі, 
крім позитивних емоцій і кра-
сивих фото, дають можливість 
пізнавати свій край через ту 
енергетику, якою наповнені ці 
знакові місця та події. Усе це – 
історія, яку зараз продовжуємо 
будувати ми. 

Тетяна ХРИСТЮК, 
студентка ТНПУ 

ім. І. Гнатюка.

Курс долара та євро для багатьох українців 
уже давно перетнув межі реального, а тому 
цьогоріч  відпочивати закордоном стало 

надзвичайно дорого. Де знайти альтернативу, щоб 
не марнувати свій час вдома? Вихід є. Звичайно, 
морський курорт ця подорож не замінить, а от із 
екскурсіями історичними місцями світу могла б 
позмагатися. Поїхали у мандри… Тернопіллям. 

Назустріч легендам і  таємницям: 

 варіант бюджетної  
 подорожі на вікенд
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Де найбезпечніше жити?
Шість європейських країн увійшли 

до топ-10 найбезпечніших у світі. Лідер 
- Ісландія. Про це пише «Independent» з по-
силанням на рейтинг «Global Peace Index». 
Ісландію визнали найбезпечнішою че-
рез низький рівень мілітаризації, відсут-
ність внутрішніх і неучасть у зовнішніх 
конфліктах. Крім того, експерти відзна-
чили високий рівень її системи безпеки і 
соціальної стабільності. Слідом за Іслан-
дією йдуть Данія та Австрія. З європей-
ських країн до десятки найбезпечніших 
потрапили Фінляндія (5 місце), Швейца-
рія (6), Чехія (10). Найнебезпечніша дер-
жава у світі - Сирія, яка посіла 162 місце. 
Слід зауважити, що Україна розташувала-
ся на 150 позиції, Росія - 152. Тобто, наша 
держава вважається однією з небезпечних 
для життя. 

В Австралії хочуть знищити  
мільйони бездомних котів

Уряд Австралії ініціює ліквідацію 
майже двох мільйонів безпритульних 
кішок до 2020 року. До такого кроку вла-
ду підштовхнула ситуація із зникненням 
рідкісних, а в деяких випадках таких, що 
мешкають лише в Австралії, видів тва-
рин, яких винищують саме кішки, зазна-
чає «The Independent». Як заявив міністр 
навколишнього середовища Австралії 
Грег Хант, «війна проти бездомних кішок» 
оголошена, аби уникнути вимирання рід-
кісних видів. Уряд обіцяє розробити план, 
щоб реалізувати знищення диких кішок 
максимально гуманно. Водночас, досі роз-
глядаються варіанти відстрілу чи отруєн-
ня тварин. Згідно із статистикою, майже 
20 мільйонів кішок в Австралії щодня вби-
вають 75 мільйонів різних тварин, зокре-
ма - дрібних ссавців і птахів. У країні вже 
з’являється соціальна реклама з текстом: 
«Твій кіт - не безневинний». 

У Росії працюють раби  
з Північної Кореї

Правозахисники стверджують, що 
Росія використовує працю північних 
корейців, за що Пхеньян отримує «твер-
ду» валюту. Про це повідомляє ВВС. Пра-
цю північних корейців використовують у 
Владивостоці та інших містах російського 
Далекого Сходу. Як правило, на будівель-
них роботах. У Владивостоці важливі інф-
раструктурні проекти, які фінансуються з 
бюджету, збудовано за допомогою північ-
них корейців. «У нас нема вибору, ми по-
винні сюди приїжджати. Працюємо, а по-
тім повертаємось», - розповів ВВС один із 
північнокорейських працівників на умо-
вах анонімності. На запитання, скільки 
він отримує за свою роботу, співрозмов-
ник сказав: зарплату не отримують. Росій-
ська правозахисниця Світлана Ганнушкі-
на підтверджує, що йдеться саме про раб-
ську працю. В обмін на рабів режим лідера 
КНДР Кім Чен Ина отримує тверду валюту. 

Японія в боргах, як у шовках 
Міжнародний валютний фонд ви-

значив двадцятку країн з найбільшим 
державним боргом у відсотках від ВВП. 
Відповідні дані оприлюднено на сайті 
«World Economic Forum». Так, Японія ста-
ла лідером серед країн з найбільшою за-
боргованістю в світі. Греція, яка страждає 
через економічну кризу, отримала дру-
ге місце. До першої десятки найбільших 

країн-боржників також увійшли Італія, 
Ямайка, Ліван, Еритрея, Португалія, Кабо-
Верде, Бутан та Ірландія. До топ-20, серед 
інших, потрапили Бельгія, США, Іспанія і 
Франція.

Польща підтримає  
антикомуністів пільгами

Інститут національної пам’яті Поль-
щі закликає опозицію часів Польської 
народної республіки скористатися но-
вими пільгами. Про це повідомляє «Поль-
ське радіо». У Польщі 31 серпня набуває 
чинності закон, що встановлює статус ве-
терана антикомуністичної опозиції. Нові 
правила дають можливість надати реаль-
ну допомогу людям, репресованим або ан-
тикомуністичним активістам, які знахо-
дяться в скрутних фінансових обстави-
нах. Президент Інституту національної 
пам’яті Польщі доктор Лукаш Камінський 
пояснює, чому установа вирішила допо-
могти колишнім членам опозиції в про-
цесі отримання пільг: «Небагато є часу на 
реалізацію цього проекту, натомість у бю-
джеті виділені кошти, щоб допомогти лю-
дям у найважчій ситуації. Це і грошова до-
помога, і допомога в лікуванні». 

Половина хокейної команди 
Куби втекла у США

Половина кубинської команди з хо-
кею на траві втекла у США під час Пана-
мериканських ігор у канадському міс-
ті Торонто, повідомляє ВВС. Це не пер-
ший випадок, коли спортсмени викорис-
товують змагання як можливість втек-
ти з Куби. Нещодавно під час змагань та-
кож пропали четверо веслярі, у тому числі 
срібний призер. Усього, як повідомляють 
ЗМІ, з кубинської команди втекло близь-
ко 20 спортсменів. 

Кемерон таки хоче вивести 
Британію з ЄС

Прем’єр-міністр Великобританії Де-
від Кемерон розраховує провести ре-
ферендум про вихід країни з Євросою-
зу в червні 2016 року. Про це пише «The 
Independent» з посиланням на неназвані 
джерела. У травні королева Єлизавета по-
обіцяла дати своїм підданим можливість 
висловитися з питання членства в ЄС, не 
назвавши конкретної дати. Канцлер бри-
танського казначейства Джордж Осборн 
намагався відкласти терміни проведен-
ня референдуму, але Кемерон вирішив, що 
ідеальний термін випадає на 2016 рік. На 
вибір також вплинула економічна криза в 
Греції.

Багатій хоче створити  
державу для біженців

Американський мільйонер єврей-
ського походження Джейсон Бузі запро-
понував створити нову державу, де змо-
жуть жити біженці з будь-яких країн. Як 
повідомляє «The Huffington Post», бізнес-
мен розраховує, що його ідея у випадку ре-
алізації стане радикальним вирішенням 
питання вимушених переселенців в усьо-
му світі. Для здійснення свого проекту 
«Нація біженців» Бузі пропонує придбати 
невикористовувані землі у країн або ство-
рити нові насипні острови в морі. За сло-
вами мільйонера, продати частину своєї 
території захочуть такі держави, як Індо-
незія або Домініканська Республіка. Бузі 
сподівається, що створена держава змо-
же стати новим домом для 59,5 мільйона 
біженців з усього світу. В якості успішного 
прикладу реалізації подібного проекту в 
останні століття мільйонер називає Ізра-
їль. «Ізраїль був, фактично, заснований як 
країна біженців, правда виключно єврей-
ських», - заявив Бузі. Він також зазначив, 
що хоча пропозиція про створення нової 
держави може здатися занадто грандіоз-
ним, але на даний момент це єдине логіч-
не практичне вирішення існуючої пробле-
ми.  

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Бюджет-2016 буде  

дуже складним
Бюджет 2016-го року буде ще склад-

ніший, ніж цьогорічний, сказав прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк на колегії Мін-
фіну. За його словами, це пов’язано із сут-
тєвим зниженням доходів від Нацбанку, 
яке оцінюється у 40 мільярдів гривень, 
та скасуванням додаткового імпортного 
збору, який приніс 17,5 мільярда, передає 
«Інтерфакс-Україна». На тлі скорочення 
цих доходів у 2016 році очікується суттє-
ве збільшення видатків. Зокрема, програ-
му субсидій населенню буде збільшено ще 
на 20 мільярдів, порівняно із 24 мільярда-
ми гривень у 2015 році. Прем’єр також зга-
дав очікувану індексацію доходів населен-
ня. «Бюджет буде дуже складним», - підсу-
мував він.

Країни Шенгену частіше 
відмовляють у візах

Країни Шенгену стали набагато час-
тіше відмовляти українцям у видачі віз. 
Міністр закордонних справ Павло Клімкін 
заявив: деякі країни Шенгензони істот-
но знизили частку мультивіз для україн-
ців. Як повідомляє «Європейська правда», 
Клімкін підкреслив, що деякі консульства 
свідомо не дають візи українцям, навіть 
коли ті мають на це право. Перелік таких 
дипустанов Клімкін, щоправда, не уточ-
нив. Видання зазначає: торік із 22 країн, 
які входять до Шенгенської зони, 16 збіль-
шили кількість відмов у візах українцям, 
порівняно з 2013 роком.

«Діамантовий прокурор»  
вийшов під заставу 

Перший заступник начальника Го-
ловного слідчого управління ГПУ Воло-
димир Шапакін вніс заставу у 6,4 млн. 
грн. і вийшов із СІЗО, повідомляє ТСН. 
Він уже вдруге вносить за себе заставу. 
Вперше суд призначив суму у 3,2 млн. грн. 
- 9 липня прокурор вийшов з-під варти. 
Після цього рішення суду першої інстан-
ції оскаржили в Апеляційному суді. Сторо-
на звинувачення вимагала призначити за-
ставу у 30 млн. грн., але суд обрав меншу 
суму. Тепер Шапакін доплатив ще 3,2 міль-
йона до першої застави. Прокурорів Кор-
нійця і  Шапакіна затримал у результаті 
спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня. За даними 
прес-центру СБУ, під час обшуків у першо-
го заступника начальника Головного слід-
чого управління ГПУ вилучили $400 тисяч, 
а в заступника прокурора Київської облас-
ті - чимало ювелірних виробів, 65 діаман-
тів і автомат Калашникова.

Ось чому вирубують  
дерева в парках! 

Близько мільйона кубометрів дерев 
щороку вирубують в українських пар-
ках. Такі цифри озвучили екологи, пові-
домляє «Телеканал новин 24». Активіс-
ти кажуть: все через недосконалі екологіч-
ні закони. Під прикриттям санітарних ви-
рубок, цілком можливо, ріжуть дерева на 
продаж. За словами екологів, дерева ни-
щать, прикриваючись санітарними рубка-
ми. За документами вони хворі, а насправ-
ді здорові. Потім дерево можна вигідно 
продати. Гарний великий дуб, кажуть еко-
логи, може коштувати і мільйон гривень. 
Еколого-культурний центр вимагає від 
уряду взагалі заборонити санітарні вируб-
ки у парках та заповідниках. Активісти ка-
жуть: будь-яке дерево можна замаскувати 
під хворе. І таким чином щороку вирубу-
ють близько мільйона кубів дерева.

У збанкрутілих банках  
розікрали 112 мільярдів 

Фонд гарантування вкладів виявив 
масові порушення у банках у період пе-
ред визнанням їх неплатоспроможними 

- на загальну суму претензій 112 мільяр-
дів гривень. «Саме така сума збитку, за 
підрахунками Фонду гарантування вкла-
дів, була нанесена неплатоспроможним 
банкам через протиправні дії їх власників, 
посадових осіб і клієнтів банку», - йдеться 
у повідомленні Фонду,  яке цитує «Дзерка-
ло тижня». 

Коли видаватимуть пластикові 
внутрішні паспорти?

Громадяни України з 1 січня 2016 
року зможуть отримувати пластико-
ві ідентифікаційні картки з біометрич-
ним носієм інформації, які замінять 
внутрішні паспорти. Про це заявила за-
ступник міністра закордонних справ Оле-
на Зеркаль, повідомляє «Укрінформ». За 
її словами, це буде добровільний перехід, 
без жодного примусу. 

Розцінки на контрабанду  
в зоні АТО

Проходження однієї фури з  
контрабандними товарами через лінію 
зіткнення в зоні АТО обходиться контр-
абандистам у 40-100 тисяч гривень. Про 
це в інтерв’ю «ЛІГАБізнесІнформ» заявив 
керівник Донеччини Павло Жебрівський. 
За його словами, обсяги контрабанди в До-
нецькій області величезні. І кришують ці 
потоки представники практично всіх си-
лових і військових структур. «Тому, що це 
величезні гроші й неймовірна спокуса… 
Але тут є мобільні групи за участю волон-
терів, представників високомобільних де-
сантних військ, які, якщо не кожного дня, 
то дуже часто ловлять такі вантажі… По-
вністю вирішити це питання неможливо. 
Хіба що звести стіну, поставити відеокаме-
ри і роботів», - сказав Жебрівський.

Половина економіки в тіні
Рівень тіньової економіки в Украї-

ні складає 42 відсотки, повідомила за-
ступник міністра фінансів Олена Макеє-
ва, інформує УНІАН. Це не дозволяює по-
вноцінно наповнювати казну за рахунок 
надходжень від податків і зборів. «Дуже 
високий рівень тіньової економіки. Якщо 
ми говоримо про офіційні дані, то, за оцін-
ками Мінекономрозвитку, тіньова еконо-
міка становить 42 відсотки. Але індустрії, 
за своїми оцінками, говорять про те, що 
ці показники значно вищі. Приміром, у рі-
тейлі тіньова економіка становить 60 від-
сотка. 40 відсотків - у фармацевтичної га-
лузі, 67 - у легкій промисловості», - сказа-
ла Макєєва. 

Яценюк наказав створити  
податкову службу «з нуля»

Державній фіскальній службі не 
уникнути повного оновлення кадрово-
го складу. Про це заявив прем’єр Арсеній 
Яценюк під час засідання колегії Мінфіну, 
повідомляє «Укрінформ». «Дуже серйоз-
но стоїть проблема кадрового оновлен-
ня. Є кілька варіантів. Перший - залиши-
ти все так, як є. Це не працює. Другий варі-
ант - змінити кілька людей. Також не пра-
цює, це - імітація. Третій варіант - скороти-
ти на 20 відсотків. І це не працює. Четвер-
тий варіант - найважчий, але найефектив-
ніший - зробити так, як набирали поліцію 
в Києві. Фактично створювати з нуля нову 
державну фіскальну службу, нову фінансо-
ву інспекцію», - сказав він. За словами Яце-
нюка, доцільно також скоротити число по-
датківців, прибрати низку функцій, які не 
потрібні, запровадити електронні сервіси, 
зменшити звітність, змінити систему пе-
ревірок.

Україна Світ
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Струни серця

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ №29 (110)/ 29 липня - 4 серпня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Розмова 
з сином

Від радості аж серце 
затремтіло…

Як же душа тоді зраділа…
Нарешті, сину, 

я отримала листа…
Але даремною була 

та радість – 
сумною звістка ця була.

В листі написано:
«Поліг героєм ваш син 

в запеклому бою…»
Це все війна… 

Страшна й проклята
Згубила доленьку мою
Й мене залишила одну.
І гірко так мені на самоті…
До мене, синку, ти тепер 

приходиш часто…
Шкода, лиш тільки уві сні.
Чи пам’ятаєш, сину, 

ту черешню,
Що ми садили разом у садку?
Вона так рясно 

цього року зародила…
Шкода, що ягід цих 

зривать нема кому.
Вдивляюсь в образ: 

«Матір Божа,
Скажи у чім ж моя вина?
Чому ж ховати свого сина 

мала я?».
Коли помру, хто ж 

на моїй могилі
Посадить квіти, 

запалить свічу?..
Чому молитись мушу лиш 

за душу,
Не за здоров’я вже твоє прошу.
Я знаю, любий: 

захищав ти Батьківщину,
Де народився й ріс, 

дітей ростив.
Бо твою неньку – 

рідну Україну
Сьогодні ворог лютий полонив.
Не міг інакше, бо Вітчизну
Всім серцем ніжно полюбив.
Якби ти знав, дитино люба,
Як серце туга огорта…
Хоч світить сонце 

й соловей співа,
Та на душі – лиш пустота. 
Знай, синку, 

я горжусь тобою!
І Богу дякую за те,
Що Він послав мені тебе…
В цей світ того я привела,
Котрий віддав своє життя,
Щоб Україна вільною булла.
Так хочеться, синочку, 

ще хоч раз
Тебе побачити, 

до серця пригорнути.
А потім з легкою душею
Піти у засвіти, 

в останню путь.
Та в мене лиш 

залишилась могилка…
Над нею і схилю свою сивину.
Помолюсь в тиші. 

Все згадаю.
На  землю зроню 

гіркую сльозу…
Віктор МАСНИЙ,

с. Плотича 
Козівського району.

У школі хлопцеві стало погано. Ох, ця 
мамина перлова каша… Мишко її терпіти 
не може. Тому й залишився голодним. А 
на уроці мало не втратив свідомості. 

- Піди в їдальню, випий води, - сказа-
ла вчителька. - І подихай на вулиці сві-
жим повітрям.  

Запах смажених котлет залоскотав 
малому носа і все єство. Грошей, аби ку-
пити щось добреньке, мама Мишкові не 
дає. Каже: немає. 

Хлопець ковтав слину і в нього визрі-
ла спокуслива думка… Не міг стримати 
руки, яка потягнулася за котлетою. Ухо-
пив харч і чимдуж побіг коридором. А в 
спину летіло нещадне кухарчине: 

- Злодюга малий! Злодюга! 
Після уроків учителька суворо мови-

ла:   
- Ходімо до директора!
У кабінеті, опустивши голову, стояла 

кухарка і винувато переконувала: 
- Їсти дитина хотіла. А я не стрима-

лась. Я заплачу за цю котлету. Ви ж знає-
те, що то за сім’я. 

- Не захищайте злодія. Він завтра у 
вашу кишеню залізе, - менторським то-
ном повчала удвічі старшу кухарку вчи-
телька, яку всі у школі називали замість 
Зоя Іванівна - Змія Іванівна. - Дитина їсти 
хотіла! Його батько пенсію має. А мама… 
хай не за чужими чоловіками бігає, а ро-
боту шукає.  

Директор усе розумів і намагався за-
спокоїти вчительку:  

- Хлопець здібний, гарно вчиться. 
Другий клас майже на відмінно закінчив. 
І не треба так говорити про маму при 
ньому. Це не педагогічно.  

Змія Іванівна безапеляційно кинула 
Мишкові:

- Щоб завтра мама була в школі!
Це хлопця настрашило. Мама розлю-

титься й знову кричатиме на нього і на 
тата. Додому повернувся з почервоніли-
ми від сліз очима. 

- Що трапилось, козаче? - запитав 

батько.
- Живіт болить. 
- Випий таблетку. Приляж. Усе ми-

неться. 
Мишко пішов в іншу кімнату. Живіт 

його не болів. Просто, було соромно і об-
разливо. Якби тато не був у інвалідному 
візку, то Мишко купував би котлети і бу-
лочки з варенням, і…

…Дмитро і Галя в село перебрали-
ся через чоловікову хворобу. Хата зали-
шилася Дмитрові від покійної бабці. Не 
нова, але ще добротна. І город біля хати 
є, і невеликий садок. Тільки нікому все 
це обробляти й пильнувати. Дмитро не 
може, а дружина не хоче. 

Галя вважає себе міською панею, тому 
до роботи на землі не надається. Хоча, 
яке там панство?! Двокімнатна кварти-
ра, у якій живуть, крім її батьків, ще троє 
молодших братів. Мама їздить на сезон-
ні роботи до Польщі. Батько підробляє на 
будові.

Після одруження Дмитро з Галею ви-
найняли помешкання. І збирали гроші на 
власне житло. Галя вмовила чоловіка піс-
ля роботи таксувати на старій батьковій 
машині. Часто повертався додому далеко 

за північ. Одного разу від утоми заснув за 
кермом. Прокинувся в лікарні. Інвалідом. 

Гроші, які збирали на квартиру, ви-
тратили на лікування. Наймане житло 
довелося залишити і перебратися в село.

Жили на Дмитрову пенсію. Галя, як 
казала свекруха, тратила гроші без ро-
зуму. То нову кофтинку собі купить, то 
щось із косметики. Чоловікові, вважа-
ла, вже нічого не треба. Синові купувала 
скромні обновки перед школою. Дещо з 
одягу приносила малому свекруха. Лег-
кої роботи в селі не було. А тяжко працю-
вати Галя не бажала. 

У місті працювала в перукарні - ро-
била манікюри. В селі - ані перукарні, ані 
модниць. Є кілька дівчат, але вони самі 
собі малюють нігті. 

Після кожного домашнього сканда-
лу Галя «крутила» льоки і кудись випаро-
вувалася. Тобто, не кудись, а до чергово-
го кавалєра. Село знало про її походень-
ки. І пліткувало, аж гай шумів. Але Галі 
суди-пересуди попри мешти. На чолові-
ковий докір, аби схаменулася й не соро-
мила його та сина, відповідала:

- Не забувай, що я молода, здорова 
жінка. І ти повинен дякувати мені, що за-

ради тебе залишила місто…                          
…Грюкнули двері. Повернулась Галя. 

Їй уже хтось встиг розповісти про синову 
шкільну пригоду. 

- Йди-но сюди, - гукнула. - Я злодія ви-
ховую?!

Накинулась на Мишка і била, била, 
била… Кричала, що нагодує всіх так, аби 
сконали. Що не може більше жити з ка-
лікою і його непутящим сином. Дмитро 
в’їхав на інвалідному візку й мовив:

- Залиши в спокої малого. Бий мене.
- Ти… ти… В інших жінок - нормальні 

чоловіки, а в мене… Ліпше б ти був роз-
бився на смерть!

Вихлюпнувши злість, Галя пішла з 
хати. Мишко сидів на підлозі, обійнявши 
голову руками, і повторяв крізь сльози:

- Я не злодій… не злодій… Їсти хотів… 
Я більше ніколи… 

- Синку, подай мені пуделочко з ліка-
ми. І піди трохи на вулицю. Заспокойся. 
Уроки зробиш пізніше. 

У синовому шкільному зошиті Дми-
тро написав: «Михайлику, хлопчику мій, 
пробач, що так трапилося. Я хотів, аби 
наша сім’я була щасливою. Але склало-
ся по-іншому. Виростеш - зрозумієш. А 
коли зрозумієш - простиш. Я дуже лю-
блю тебе».

Дмитро запив пригорщу пігулок 
склянкою води…

- Тату! Ти спиш? 
Мишко термосив напівживого Дми-

тра. І коли той не відкрив очей, чимдуж 
через городи побіг до бабці. 

…Чоловіка рятували у районній лі-
карні. Дмитрова матір не знаходили собі 
місця в очікуванні, що скажуть медики. 
Мишко сполохано мовчав. Галі не було.  

- Ваш син прийшов до тями, - нарешті 
сказала лікарка. 

- Татко живий? Так? Живий! - ра-
дісно вигукнув хлопчина. А потім по-
дорослому зітхнув і серйозно, наче його 
самого доля тримала на волосині між 
буттям та вічністю, мовив: - І я мушу 
жити…

Ольга ЧОРНА. 

Настя перев’язувала старі 
речі. Набирала на шпиці петлі, ви-
думувала фасон. Щоб хоч якось 
відволіктися від сумних думок, 
згаяти час. Якби ж то можна було 
переплести назад своє життя, ви-
правити вузли усіх помилок, - зі-
тхнула гірко. Розуміла – уже над-
то пізно…

Ось цей теплий светр привіз 
із відрядження її перший чоловік 
Андрій. Подарував на шосту річ-
ницю їх одруження. А скільки усі-
ляких обновок та іграшок діста-
лося їхній донечці Юлечці! Увече-
рі, коли Юля заснула, Андрій від-
коркував дороге вино. Придбав 
спеціально для сімейного свя-
та. «Спасибі, Настуню, що 
ти в мене така є – врод-
лива, добра – найкраща 
на світі!» - сказав. Настя 
здивувалася: що з Андрі-
єм? Красиві слова він гово-
рив хіба іще на їх перших поба-
ченнях. Вона не ображалася. Лю-
бов чоловіка Настя відчувала у 
ніжному дотику рук, у теплому 
погляді його карих очей. У його 
вчинках і піклуванні. 

Ось і нині, як  і щороку у «їхній 
день», подарунків накупив.

Ось і нині, як і щороку, почала-
ся сильна гроза. Льодяні градини 
барабанили по шибках, сильний 
вітер ламав гілля в саду. Мабуть, 
тому Настя не відразу почула сту-
кіт у двері. На порозі стояла сусід-
ка Оксана. 

«Бачила, Андрій уже з відря-
дження повернувся. Може, під-
кинув би мене у місто? Терміно-
во треба, а автобуса нема», - спи-
тала. Настя неохоче відпускала 
Андрія у таку негоду. «Це ж усьо-
го кілька кілометрів. Скоро по-
вернуся», - заспокоював її чоло-
вік.  Оксана залишила в них сина, 
Сашка. Відколи її чоловік Василь 
за кордон подався - часто так ро-
бить. Настя не проти: Сашко чем-
ний, вихований хлопчик, ровес-
ник їх Юлі, разом вони гарно ла-
дять між собою. Біля воріт Ан-
дрій помахав їй рукою. Господи, 
чи гадала тоді вона, що оце його 
«бувай» буде прощальним?

На слизькій дорозі машину 
Андрія занесло на обочину, звід-
ки вона покотилася вниз… 

Настя боялася, що збожеволіє 
від горя. Вона бачила Андрія біля 
його гаража, у циферблаті бу-
дильника, подарованого ним, між 
білопінними вишнями, які вони 
разом садили. І якби не Василь, 
що і сам зарання посивів від горя, 

її серце, 
м а б у т ь , 
розірвало-

ся б від болю і роз-
пуки. Він і на госпо-

дарці їй допомагав, і  город вико-
пав. Заспокоював, розраджував 
Настю, хоч сам поник, схуднув.

«Знаю, в тім, що сталося, Окса-
на винна. І якби вона тоді…», -  
якось сказав те, що давно гострим 
цвяхом свердлило Настин мозок.

«Нема тут винних, Василю. 
Видно, доля їх така» - чи то себе, 
чи то Василя розраджувала На-
стя. 

«Згоден, Настуню. Долю їхню 
уже - не поправити. Але свою ще 
можемо, чи не так? – спитав не-
сміливо. Прицілився в неї чорни-
ми очима. 

Від його слів Настя заціпені-
ла. Перевела подих. Що таке каже 
він? Друге заміжжя не входило в її 
плани. Тим паче, Василь знає, що 
і  після смерті Андрія її серце на-
лежить тільки йому. А він – хіба 
забув Оксану? Василеві батьки 
були проти бідної невістки і Ва-
силь винаймав житло, за кордон 
поїхав, щоб заробити кошти на 
свій дім.

«Давай, Настю, відкинемо усі 
«за» і «проти» і поберемось за-
ради дітей», - переконував сусід. 
Своїми сумнівами Настя поділи-
лася з подругою Іриною. Та була 
на боці Василя. Мовляв, він – зо-
лоті руки має. Тай Юлечці батько 
потрібен, як і Сашкові – мати…

Вони розписалися тихо, без 
розголосу. З часом Сашко став 
кликати Настю мамою, Юля й собі 
Василя татом назвала. Здавалося, 
щастя знову поселилося у їхньо-
му домі. Жіноча ніжність розцві-
ла у Настиному серці. Вона знову 
стала веселою, жартівливою.      

Прищеплювала дітям добро-
ту, щирість, усі земні святості. Ви-
саджувала з ними квіти в саду, на-
вчала любити кожну травинку і 
деревце. Щонеділі усі разом вони 
ходили до церкви. Літа швидко 
гортали сторінки життєвого ка-
лендаря. Сашко вступив у тех-
нічний інститут. «Золоті в сина 
руки, як у його батька. Інжене-
ром буде», - хвалилася Настя су-
сідам. Юленька – у педагогічний, 
на тепер «модний» іноземний фа-
культет. Настя мріяла, якщо донь-
ка чужу мову знатиме - у світ по-
дасться, мовного бар’єру уникне. 

Василь крутився, як міг, щоб 
дітей вивчити. Стару Настину 
хату і не впізнати – добудував, пе-
репланував її. У дітей - кімнати 
окремі, простора зала, комфорт-
на кухня. Скрізь – сучасні меблі, 
два комп’ютери. Живи – розко-
шуй! Настя аж боялася того, що 
все так добре і легко у них скла-
дається. Ніби відчувала.

На фірму, де працював Василь, 
приїхали лікарі провести безко-
штовне флюорографічне обсте-
ження. Той день підвів риску під 
їх з Василем щасливим життям. 
«І навіщо воно мені? Повік ліка-
рів уникав. Дякувати Богу, здо-
ровий», - нервував Василь, зби-
раючись. Коли повернувся додо-
му, Настя побачила біль і страх у 
чоловікових очах. «Мабуть, про-
щатися будемо, Настуню», - мо-
вив ледь чутним голосом. Флю-
орограф показав якийсь утвір на 
його легені. Лікарі направили на 
додаткове обстеження в онкодис-
пансер. 

«Невже нічого не можна уже 
зробити?» - Настя розпачливо ди-
вилася у сумні очі лікаря, які про-
мовляли – це кінець. Але ж Ва-
силь ні на що не жалівся, важко 

працював. Хіба таке може бути? 
– не могла повірити Настя. «На 
жаль, іноді так буває», - почула у 
відповідь. 

У тихе надвечір’я, наповне-
не запахом свіжоспечених пасок, 
коли плив над людськими душа-
ми Страсний тиждень, Василева 
душа покинула цей світ. Розбита 
горем Настя не могла збагнути, 
чому хрест долі стає для неї ще 
важчим?

Зранене до крові серце огор-
талося дивним світлом, коли до-
дому приїжджали діти. Часто на-
відувала і подруга Ірина. Якось за-
вела вона мову про те, що до смер-
ті, мовляв, ніхто не готується. Не 
знати звідки і коли вона нагряну-
ти може. Тому Ірина уже заповіт 
на доньку зробила і Насті радить 
зайнятися цим – мало що…

Насті не виходили з голови 
слова Ірини. Може, й права по-
друга. Тільки б не помилитися. 
Кому більшу частку – Юленьці 
чи Сашкові, бо згідно планування 
– порівну не вийде. І тут майну-
ла думка: хай Ірина зателефонує 
обидвом і скаже, що нібито вона 
тяжко захворіла. Побачить тоді, 
хто нею більше перейметься. Іри-
на підтримала Настю. 

Минуло кілька годин. Настя, 
перев’язавши голову рушником, 
лягла у ліжко. До Тернополя, де 
діти закінчували виші, недале-
ко – скоро хтось буде. Встромила 
термометр у теплу воду – високі 
цифри на ньому підтвердять, як 
їй зле…

На хвильку задрімнула, як 
стрепенулася від голосного кри-
ку Ірини. Подруга термосила її – 
прокидайся! Істерично метуши-
лася по кімнаті, раз-по-раз по-
вторюючи: «Боже, що ми наро-
били! Що наробили!» Туман за-
полонив Насті очі і серце ніби зу-
пинилося, коли почула, що Саш-
ко, стривожений хворобою мате-
рі, сів за кермо автівки свого дру-
га і вчинив аварію, з якої ніхто не 
виходить живим…

Через два роки Юля полеті-
ла в Англію. Там знайшла свою 
долю. Онуків Марка і Марію На-
стя іще не бачила. Вона дуже зі-
старилася, принишкла. Навесні, 
коли переміряли присадибні ді-
лянки, вперті сусіди посягнули на 
шмат її городу. Віддала, відпусти-
ла без проблем, з добрим серцем. 
Спорожнів і ніби з нею старіє їх 
добротний дім. І лише щоденна 
щира молитва і свята сповідь – ці 
надійні і випробувані промені, ще 
тримають Настю на білому світі…

Марія МАЛІЦЬКА.

Сокровенне

Невигадана історія

гніздечко
Сімейне

Етюд

Надворі літо квітне зеленим розмаєм. А у моїй душі поселився 
смуток. Не можу зрозуміти: чому я тебе ще сильніше люблю, коли 
знаю, що ти вже не мій? Усе закінчилося так швидко. Той день, 
коли ми з тобою розлучилися, досі ранить мою душу. Я знаю, це 
моя вина, що ми – не разом. Ми тепер з тобою лише друзі. 

Безсонними ночами до мене приходять спогади. Приходиш 
усміхнений ти. Дивишся ніжними теплими очима, немов хочеш 
щось сказати. Потім зникаєш. 

Я згадую собі ті зустрічі, ті найщасливіші у моєму житті дні і 
не вірю, що це у минулому. Ти – найрідніший і найдорожчий. Ти 
– моє щастя і радість. Я щаслива, коли ти є, і сумую, коли тебе не-
має. Скільки незабутніх хвилин я пережила, коли поруч був ти. 
Із сумом згадую твій перший поцілунок, твої ніжні руки, лагід-

ні слова. 
Пробач, що не можу тебе за-

бути. Якби ж ти тільки знав, як 
я мрію про дотик твоїх губ, про 
ніжний погляд, яким ти можеш 
сказати, що лише мене одну коха-
єш. Не можу змиритися з тим, що 
належиш тепер іншій. Я вже не 
плачу, але у моєму серці залишила слід 
чорна печаль, яка щоразу нагадує про 
тебе. «Як же тебе забути?» - запитую себе 
і не знаходжу відповіді. 

Олеся, Борщівський район.

Старіє 
із нею їхдiм

На фото нашого кореспондента Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Любов Луцишин - операційна 
медсестра травматологічного відділу Лановецької комунальної центральної районної лікарні.

Замість тесту

Не псуйте настрою 
через дрібниці

Досить часто навіть незначні неприєм-
ності впливають на нервову систему люди-
ни. Ось 9 типових ситуацій. Зазначте, які з 
них вас найбільше нервують.

1. Ви хочете комусь зателефонувати, 
але потрібний номер постійно зайнятий.

2. Ви самостійно ведете автомобіль, 
а хтось постійно дає вам поради з цього 
приводу.

3. Ви помічаєте, що хтось стежить за 
вами.

4. Ви з кимось розмовляєте, а інший 
втручається.

5. Хтось перериває хід ваших думок.
6. Хтось без причини підвищує голос.
7. Вас дратує комбінація квітів, котрі, 

на вашу думку, просто несумісні?
8. Вітаєтеся із кимось за руку, а вам 

відповідають якось мляво. 
9. Мусите щось пояснити людині, яка 

має про  певну ситуацію власну думку.
Якщо ви реагуєте, принаймні, на 5 по-

дібних ситуацій, це є ознакою того, що по-
всякденні неприємності негативно впли-
вають на вашу психіку. Отже, не відклада-
ючи надовго, почніть формувати філософ-
ське ставлення до подібних дрібниць. Інак-
ше вони зіпсують вам життя. 

Жінка, що любить квіти...
Руки її казкові,
Їхнім теплом зігріті,
Квіти буяють знову.
Жінка, що казку творить,
Сіє красу по світу.
Жінка лікує горе,
Бо і сама, мов літо.

У спогадах залишилося наше кохання

«І я 
мушужити... »
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Незважаючи на те, що 
Україна здобула незалеж-
ність у 1991 році, вболі-
вальникам довелося че-
кати дебюту національ-
ної команди на Олімпій-
ських іграх до 1994 року. 
Тоді українці вперше ви-
ступили окремою коман-
дою на зимовій Олімпіаді 
у норвезькому Ліллехам-
мері. 

На тих Іграх фігурист-
ка Оксана Баюл здобула 
блискучу перемогу і по-
дарувала збірній України 
перше в історії «золото».

Однак, вперше Гімн 
України прозвучав на 
Олімпіаді не завдяки їй, 
а на честь інших україн-
ських спортсменів на два 
роки раніше.

У 1992 році відбували-
ся літні і зимові Ігри – у 
французькому Альберві-

лі та іспанській Барсело-
ні. Попри розпад СРСР на 
змаганнях його колиш-
ні республіки не були 
представлені. Відбірко-
ві змагання до Ігор почас-
ти тривають по два-три 
роки, тому керівництво 
Міжнародного олімпій-
ського комітету виріши-
ло не ламати відпрацьо-
вану схему та допустило 
до Олімпіади в Альбер-
вілі та Барселоні під ін-
шою назвою колишню ра-
дянську збірну – так зва-
ну Об’єднану команду, 
яка виступала під олім-
пійським прапором та у 
складі якої було й чимало 
українців. В Альбервілі та 
Барселоні вони досягли 
неабияких успіхів.

Так, Віктор Петренко 
став олімпійським чемпі-
оном з фігурного катан-
ня, а Олексій Житник здо-
був «золото» у складі хо-
кейної збірної.

Влітку у Барселоні 
урожай виявився ще біль-
шим. Золоті медалі вибо-
роли легкоатлетки Оль-
га Бризгіна та Людими-
ла Жигалова, гандболісти 
Сергій Бебешко та Юрій 
Гаврилов, фехтувальники 
Вадим Гутцайт та Георгій 
Погосов, баскетболістки 
Олена Жирко та Марина 
Ткаченко, гімнасти Ігор 

Коробчинський, Григорій 
Місютін, Рустам Шаріпов 
та Тетяна Лисенко.

Та особливо слід від-
значити переможців інди-
відуальних змагань. Олег 
Кучеренко став олімпій-
ським чемпіоном з греко-
римської боротьби. Олек-
сандра Тимошенко тріум-
фувала у багатоборстві се-
ред гімнасток-художниць. 
Тетяна Гуцу взагалі вия-
вилася однією з головних 
героїнь Ігор – вона у спор-
тивній гімнастиці пере-
могла в абсолютній пер-

шості та підкріпила трі-
умф у найпрестижнішо-
му виді програми команд-
ним «золотом», «сріблом» 
на брусах та «бронзою» у 
вільних вправах.

Найцікавіше, що саме 
на Олімпіаді в Барселоні 
було вирішено на честь 
переможців індивідуаль-
них змагань з Об’єднаної 
команди піднімати наці-
ональний прапор та ви-
конувати гімн країн, які 
вони репрезентують.

Таким чином, у Бар-
селоні Гімн України ви-
конувався тричі. Впер-
ше він прозвучав 29 лип-
ня на честь тоді 23-річ-
ного Олега Кучеренка, 
наступного дня жовто-
блакитний прапор підня-
ла юна 15-річна Тетяна 
Гуцу, а 8 серпня славень 
виконувався завдяки трі-
умфу 20-річної Олексан-
дри Тимошенко, разом з 
якою його на третій схо-
динці п’єдесталу слуха-
ла інша українка – Оксана 
Скалдіна.

Групи відбору  
на ЧС-2018: 

Група I
1. Хорватія
2. Ісландія
3. Україна 
4. Туреччина
5. Фінляндія
Група А
1. Нідерланди
2. Франція
3. Швеція
4. Болгарія
5. Білорусь
6. Люксембург
Група B
1. Португалія
2. Швейцарія
3. Угорщина
4. Фарерські о-ви
5. Латвія

6. Андорра
Група C
1. Німеччина
2. Чехія
3. Пів. Ірландія
4. Норвегія
5. Азербайджан
6. Сан-Маріно
Група D
1. Уельс
2. Австрія
3. Сербія
4. Ірландія
5. Молдова
6. Грузія
Група E
1. Румінія 
2. Данія
3. Польща 
4. Чорногорія 
5. Вірменія

6. Казахстан
Група F
1. Англія
2. Словаччина
3. Шотландія 
4. Словенія
5. Литва
6. Мальта
Група G
1. Іспанія
2. Італія
3. Албанія
4. Ізраїль
5. Македонія
6. Ліхтенштейн
Група H
1. Бельгія
2. Босн. і Герц.
3. Греція
4. Естонія
5. Кіпр

Кубкові поєдинки
ФК «Тернопіль» успішно справив-

ся зі стартовим раундом кубка Украї-
ни. У гостях муніципали перемогли ФК 
«Нікополь-НПГУ» – 3:1.

Перші 10 хвилин гра була рівною, без 
особливих моментів. А далі тернополя-
ни перехопили ініціативу і зуміли відкри-
ти рахунок - Ігор Курило, стоячи спиною до 
воріт, п’ятою переправив смугастого в сіт-
ку воріт (0:1). 

Після забитого голу тернополяни не 
відійшли в оборону, а продовжували ме-
тодично обстрілювати ворота господарів. 
Другий гол на свій рахунок записав Богдан  
Семенець.

Проте, комфортна перевага гостей три-
вала недовго, і ще до перерви господарі 
скоротили відставання до мінімуму.

У другому таймі нікопольці стали 
більш агресивними і були дуже близькими 
до взяття воріт. А на 60 хвилині матчу став-
ся епізод, який кардинально вплинув на 
малюнок гри. За затримку Романа Гаври-
люка друге попередження, а з ним і вилу-
чення отримав нікопольський капітан Ан-
тон Пірковець. Тернополяни на класі дове-
ли матч до перемоги, а Семенець з близь-
кої відстані встановив остаточний рахунок 
матчу - 1:3. 

У матчі 1/32 фіналу Кубка Укра-
їни, що відбувся у Охтирці 22 лип-

ня, футбольний клуб «Нива»  програв 
«Нафтовику-Укрнафті» з рахунком 3:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 
15-ій хвилині після штрафного з правого 
флангу. Ще за 15 хвилин у ворота тернопо-
лян влетів другий гол.

Третій гол «Нива» пропустила з пеналь-
ті невдовзі після початку другого тайму. А 
гол престижу нашим землякам вдалося за-
бити наприкінці гри - відзначився Тарас 
Петрівський. 

Перша невдача  
у першому ж турі

Виїзний матч першого туру нового 
чемпіонату України в першій лізі проти 
київського «Динамо-2» ФК «Тернопіль» 
завершив поразкою, поступившись на 
останніх хвилинах – 1:2.    

Матч розпочався невдало для тернопо-
лян. Вже на 6-й хвилині арбітр без вагань 
призначив пенальті у наші ворота - 1:0. 

Після пропущеного м’яча тернополя-
ни намагалися вирівняти ситуацію, однак 
у першому таймі так і не змінили рахунок 
на табло.

У другій половині зустрічі під час ата-
ки муніципалів Богданов виявився у по-
трібному місці і в потрібний час та зумів 
переправити м’яча у ворота господарів 
- 1:1.

Далі пішов відкритий футбол, коман-

ди відповідали атакою на атаку. І, коли 
матч так і котився в нічийну гавань, ста-
лося несподіване. Зовсім необов’язкова 
помилка в обороні ФК «Тернопіль», і ки-
ївський півзахисник приніс господарям 
важку перемогу…

Очко в активі «Ниви» 
На міському стадіоні Тернополя у 

рамках 1-го туру Першої ліги футболь-
ний клуб «Нива» зіграв у нульову нічию з 
комсомольським «Гірником-Спорт».

Перші хвилини зустрічі пройшли у рів-
ній боротьбі.  У середині тайму тернопо-
ляни були зобов’язані відкривати раху-
нок. Захаревич обікрав суперника на ліво-
му фланзі атаки і навісив на дальню стійку. 
На жаль, удар Волошиновича головою не 
вийшов і момент було втрачено. Щоправда 
і гості мали гольові нагоди, але у всіх епізо-
дах надійно відіграли наші оборонці. Дру-
гий тайм матчу розпочався із атак «Ниви» 
- на 51-ій хвилині стійка врятувала гостей 
від голу, а з добиванням від Керчу впорав-
ся воротар.

Гості з Полтавщини намагалися огри-
затися, але справді небезпечних моментів 
поблизу наших воріт було обмаль. 

Загалом перша домашня гра «Ниви» за-
лишила по собі приємне враження. Єдине, 
чого не вдалося підопічним Романа Толоч-
ка, так це - реалізувати свої моменти.

«Динамо» і  «Шахтар»
 відіграли 

по-максимуму
За два тури у Прем’єр-лізі 

лише ці дві команди не 
втратили залікових очок.

«Дніпро» - «Чорноморець» - 4:2
Зламати невдалий старт у Лізі Парі-

Матч дніпропетровці зуміли лише у 
4-му таймі сезону, коли нагадали про 
свій клас та вміння.

«Олександрія» - «Металург» - 1:0
Перші після повернення до еліти 

бали олександрійці здобули, взявшись 
за справу з перших хвилин.

«Динамо» - «Олімпік» - 2:0
У грі з 3-ма вилученнями, перебу-

ваючи у відчутній чисельній меншос-
ті, динамівці все ж досягнули потріб-
ного результату.

«Зоря» - «Металіст» - 0:0
Відсутність голів ніяк не вплину-

ла на враження від якісного протисто-
яння двох добре укомплектованих ко-
манд.

«Карпати» - «Сталь» - 1:0
Дебютант у другій зустрічі поспіль 

пропустив вирішальний м’яч з пеналь-
ті і досі залишається без очок.

«Говерла» - «Ворскла» - 1:1
Ужгородці продовжують відбирати 

очки в учасників Єврокубків, а полтав-
чанам є над чим попрацювати перед 
стартом у Лізі Європи УЄФА.

«Волинь» - «Шахтар» - 1:4
Вдруге поспіль перемогу донеч-

чанам гарантував гольовий «дубль» 
Алекса Тейшейри.

Україна у компанії 
міцних середняків

ЧС-2018. Результати жеребкування

2016 рік
1-й тур, 5 вересня
УКРАЇНА - Ісландія
Хорватія - Туреччина
2-й тур, 6 жовтня
Туреччина - УКРАЇНА
Ісландія - Фінляндія
3-й тур, 9 жовтня
Фінляндія - Хорватія
Ісландія - Туреччина
4-й тур, 12 листопада
УКРАЇНА - Фінляндія 
Хорватія – Ісландія
2017 рік
5-й тур, 24 березня
Хорватія - УКРАЇНА

Туреччина - Фінляндія
6-й тур, 11 червня
Фінляндія - УКРАЇНА
Ісландія - Хорватія
7-й тур, 2 вересня
УКРАЇНА - Туреччина
Фінляндія - Ісландія
8-й тур, 5 вересня
Ісландія - УКРАЇНА 
Туреччина - Хорватія
9-й тур, 6 жовтня
Хорватія - Фінляндія
Туреччина - Ісландія
10-й тур, 9 жовтня
УКРАЇНА - Хорватія, 
Фінляндія – Туреччина

Календар відбірних матчів за участю нашої збірної

Олімпійська слава України
Виповнюється 23 роки з того моменту, 

коли вперше Національний гімн України 
був виконаний на Олімпійських іграх, 

повідомляє «Експресо-ТБ».

Стрибнув на «срібло»
Український спортсмен Ілля Кваша завоював срібну медаль на пер-

шості з водних видів спорту, яка відбувається у російській Казані. Укра-
їнець показав другий результат у стрибках з трампліну висотою 1 метр.

З першою завойованою медаллю національна збірна піднялась на 
сьоме місце медального заліку.
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Вітамін А міститься в моркві, зелено-
му салаті, персиках, абрикосах, кавунах, 
кукурудзі, бананах, гарбузі, печінки тріс-
ки, яйцях, сметані, шпинаті. Покращує зір, 
стимулює імунітет, сприяє загоєнню ран 
і оновленню шкіри, допомагає роботі пе-
чінки.

Вітамін В1 регулює вуглеводний об-
мін і водний баланс, знижує потребу в ін-
суліні. Міститься в хлібі з висівками, пе-
чінці, дріжджах, молоці, свинині, крупах, 
вівсяних пластівцях і свіжому пісному 
м’ясі.

Вітаміном В2 багаті практично всі мо-
лочні продукти, дріжджі та хлібопродук-

ти. Плюс до цього – м’ясо та риба. В2 про-
сто необхідний дітям: він стимулює ріст 
молодого організму і нормалізує обмін ре-
човин.

Вітамін С – серйозна штука, підвищує 
опірність інфекціям. А міститься у всіма 
улюблених цитрусових, зелені петрушки, 
плодах шипшини, чорній смородині, ка-
пусті, ківі, броколі і селері.

Вітамін D ви отримаєте з риб’ячого 
жиру, печінки тріски, ікри, яєчних жовт-
ків, грибів, молока і вершкового масла. 
Цей вітамін “працює” ґрунтовно: він регу-
лює фосфорно-кальцієвий обмін і відмін-
но сприяє зміцненню кісток.

Вітамін Е є в мигдалі, волоських горі-
хах, зеленому горошку, селері, зелені, пе-
трушці, кукурудзі, пшеничних зернах, 
цитрусових і в олії. “Завдання” вітаміну – 
впливати позитивно на білковий і жиро-
вий обміни і захищати організм за браку 
кисню.

Вітамін F прискорює процес загоєння 
ранок на шкірою слизових, а міститься у 
звичайній олії (соняшниковій, кукурудзя-
ній, оливковій).

Вітамін РР міститься в горосі, квасолі 
та інших бобових. Він сприятливо впливає 
на серцевий м’яз, розширює судини і по-
кращує функцію печінки.

Листя волоських горіхів використовують як зовнішні, так і внутрішні 
ліки. Воно має ранозагоювальні, антимікробні та протизапальні властивос-
ті. Його застосовують у разі запалень слизової оболонки кишечника, за про-
носів, подразнення слизової оболонки шлунка, запалення порожнини рота 
й горла. Особливо корисне листя волоських горіхів для лікування різних 
шкірних захворювань.

Але слід пам’ятати, що препарати з цієї рослини збільшують здатність 
зсідання крові, у зв’язку з чим вони протипоказані деяким хворим.

У разі дерматитів: 1 ст. л. висушеного та дрібно нарізаного листя залити 
1 скл. окропу, настояти 1 год., процідити й випити протягом дня. Це добова 
доза. У разі дерматитів добре допомагають і компреси з сухого листя, пропа-
реного протягом години в склянці окропу.

За екземи й геморою допоможе кашка з вареного листя волоських горі-
хів, яку накладають як компрес на хворі ділянки.

Для вигнання круглих глистів: 1 ст. л. сухого листя залити 1 скл. окропу, 
настояти, закутавши, 2 год., процідити. Приймати дітям по 1 ч. л. 3-4 рази 
на день.

У разі порушень менструального циклу рекомендується 1,5 ст. л. подріб-
неного листя залити двома склянками окропу та настоювати не менш як 2 
год. Потім процідити й відтиснути. Вживати по 25-30 мл тричі на день до 
їди.

Цей же настій використовують як ефективний сечогінний засіб.
Рекомендується купати дітей у разі рахіту, золотухи й різних шкірних за-

хворювань у відварі листя горіхів: 500 г листя залити 3-5 л води, кип’ятити 
20-30 хв. Відвар злити у ванну.

акож за рахіту, золотухи ефективний і внутрішній прийом настою: 1 ст. 
л. сухого листя залити 1 скл. окропу, настояти, закутавши, 1 год., процідити. 
Приймати дітям по 1 ч. л. тричі на день.

Цей же настій рекомендується для полоскання у разі запальних захво-
рювань порожнини рота й горла.

Якщо є вугрі, приймати цей же настій: 1 скл. – добова доза.
У разі подагри й ревматизму корисно приймати ванни та робити обли-

вання таким настоєм: 0,5 кг листя горіхів відварити в 1 л води.
Якщо турбують мокрі шкірні захворювання – мокра екзема, свербляч-

ка, кропив’янка: залити киплячою водою 400 г листя волоських горіхів, на-
стояти протягом 15 хв., процідити. Вилити настій у ванну. Приймати ванну 
з температурою 38,5°С 15 хв.

Помідор – для роботи
 серця і настрою

Якщо ваші діти проводять багато часу за 
комп’ютером, томати або сік з них допоможуть 
захистити серцево-судинну систему і зміцни-
ти капіляри, на які йде навантаження під час 
довгого сидіння біля екрану. Вітамін К корис-
ний для здоров’я нирок, а лікопін благотвор-
но впливає на клітини передміхурової зало-
зи, тому він такий важливий для чоловіків. До 
речі, після мінімальної теплової обробки тома-
тів, наприклад, під час приготування соку, лі-
копіну стає більше, ніж у свіжих плодах. А для 
тих, хто страждає від стресу на роботі, помідо-
ри теж будуть корисні – вони сприяють виро-
бленню ендорфіну, гормону щастя.

Слива – для стрункої фігури і 
сильних м’язів

Відмінне джерело вітамінів групи В, так не-
обхідних чоловікам. Вони допомагають під-
тримувати м’язовий тонус, беруть участь в 
продукції енергії. До того ж слива – класичний 
дієтичний продукт. У 100 г продукту всього 30 
ккал. А м’ясиста м’якоть і шкірка багаті пекти-
нами і клітковиною – так сливи допомагають 
регулювати травлення. Калій у складі слив до-

помагає виводити з організму зайву сіль і воду, 
підтримує серцеву діяльність, поліпшує поста-
чання кисню до мозку. До речі, вагітним калій 
потрібен у значно більшому обсязі – його добо-
ва норма зростає від 1,8 до 5 мг.

Болгарський перець - для 
імунітету і чистки організму

Всі види перцю містять ефірні масла і вели-
ку кількість клітковини. Остання виконує роль 
абсорбенту – вона втягує в себе все, що потріб-
но вивести з організму. Мало хто знає, що чер-
воний перець містить у шість разів більше ві-
таміну С, ніж лимон. Перець щедрий на бага-
то вітамінів, мікроелементів, в тому числі і на 
марганець – він особливо важливий молодим 
парам, які планують вагітність, так як мікрое-
лемент впливає на функції статевих залоз.

Яблуко – для нервової 
системи та гарного сну

Чоловікам яблука корисні для відновлен-
ня після фізичних навантажень – завдяки ор-
ганічним кислотам. Магній і кальцій у складі 
фрукта потрібні літнім людям – вони допома-
гають знизити ризик остеопорозу. А фосфор в 
яблуках стимулює мозкову діяльність і зміц-
нює нервову систему.

Листя волоських 
горіхів допоможе 
позбутися 
запалення 

Вітаміни: де їх знайти і що лікувати
Вітаміни споживати потрібно – для здоров’я шкіри, нігтів, волосся... 

Але де ж ці вітаміни взяти, точніше - що б з’їсти?

Волоські горіхи багаті корисними й 
потрібними для життєдіяльності 
організму речовинами, 

мікроелементами й вітамінами. Листя сушать 
під наметами, на горищах, зберігають у добре 
провітрюваних приміщеннях.

Сезонні овочі 
та фрукти: користь 

для всієї сім’ї
Влітку ми маємо 

чудову можливість 
запастися усіма 

необхідними вітамінами 
і мікроелементами.

Жменька порад 
Імунітет любить часник

200 г очищеного часни-
ку, 200 г цибулі, 2 лимона з 
тонкою шкіркою, але без кіс-
точок – все пропустіть че-
рез м’ясорубку, покладіть в 
літрову банку і до горлечка 
залийте медом. Розмішайте. 
Приймайте по 1 ст. л. 3 рази 
на день до їди. Худим і дітям 
- по 2 ч. л. 3 рази на день до 
їди. 

При метеоризмі
Якщо здуває живіт, 

закип’ятіть 1 скл. молока з 
0,5 ч. л. кмину і випийте га-
рячим. А на живіт покладіть 
компрес: змішайте 2 ст. л. 
анісу, 3 ст. л. квіток ромашки, 
0,5 ст. л. м’яти, 0,5 ст. л. коре-

ня валеріани. Залийте цю су-
міш 1 л окропу і потримайте 
10 хв. на слабкому вогні. На-
мочіть у відварі тканину і по-
кладіть її на живіт, поки вона 
не охолола. А зверху накрий-
те шматком сухого полотна. 
Допомагає також при захво-
рюваннях і застудах. Можна 
покласти на живіт на 10-15 
хв. компрес з оцтом, розве-
деним водою (оцту має бути 
трохи більше, ніж води).

Картопля знімає жар
Натріть на крупній терт-

ці 2 сирі картоплини, додай-
те 1 ст. л. оцту і перемішайте. 
Отриману масу загорніть в 
тканину і прикладіть на лоб. 
Коли компрес нагріється, по-
міняйте його на свіжий.

Морква і родзинки  
очистять кишечник
Вам буде потрібно 1 кг 

родзинок без кісточок, 1 кг 
дрібної моркви. Заздалегідь 
підготувавши всі інгредієн-
ти, приступайте до приготу-
вання. Родзинки та моркву, 
нарізану кільцями, засипте 
в п’ятилітрову каструлю і за-
лийте 2,5 л відстояної води. 
Варіть на слабкому вогні 1,5 
год., іноді помішуючи. Коли 
відвар охолоне, процідіть 
його через друшляк. Вийде 7 
скл. відвару. Перелийте його 
в скляну банку і зберігайте в 
холодильнику. Пийте теплим 
на ніч не менш ніж через 3 го-
дини після їди по 0,5 скл. Три-
валість чистки – 14 днів.
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Салат з огірків 
«Ароматний»

ПОТРІБНО:  4 кг огірків, 6 
цибулин, 6 морквин, 1 скл (250 
мл) олії, 1/2 скл. оцту, 2 ст. л. 
солі без гірки, 1 скл. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
порізати поздовж, цибулю по-
різати півкільцями, моркву 
натерти на грубій терці. Вимі-
шати все і відставити на 5 год., 
час від часу помішувати. На-
кладати у 0,5 л банки та сте-
рилізувати 20 хв. з моменту 
закипання. Закрити метале-
вими кришками. Салат у міру 
гострий та дуже ароматний. 
З цієї кількості продуктів ви-
ходить 6 л салату. Коригуйте 
пропорції по потребі. 
Салат з огірків і 
цибулі в маринаді

ПОТРІБНО: 3 кг огірків, 1,5 
кг цибулі, 250 г 9% оцту, 4 ст. л. 
цукру, 2,5 ст. л. солі, 250 г олії.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
помити і порізати кружальця-
ми. Цибулю почистити і порі-
зати напівкільцями, овочі по-
солити, перемішати і залиши-
ти настоюватися. Через 10 хв. 
злити сік, що утворився, дода-
ти цукор, оцет і олію, переміша-
ти, розкласти у банки, накри-
ти кришками і стерилізувати в 
киплячій воді 1-літрові банки 
протягом 30-35 хв., а 0,5-літрові 
– протягом 25-30 хв. Банки ви-
йняти і закрутити кришки.
Салат з огірків 
«Пікантний»

ПОТРІБНО: 4 кг огірків, 2 
головки часнику, 2 ст. л. гір-
чиці в зернах, 0,5 скл.  по-
кришеної зелені, 1 скл. олії, 1 
скл. оцту, 1 скл. цукру, чверть 
склянки солі, 1 ч. л. меленого 
чорного перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: огір-
ки нарізати соломкою, дода-
ти зелень та інші інгредієн-
ти.  Все перемішати і залиши-
ти на 2-3 год. Потім салат роз-
класти в банки і стерилізува-
ти 20-30 хв.

Салат з огірків 
по-корейськи

ПОТРІБНО: 2 кг свіжих 
огірків, по 3-4 шт. ріпчастої 
цибулі, помідорів і болгар-
ського перцю, часник, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
помити, обрізати кінчики і на-
різати тоненькими скибочка-
ми довжиною близько 4-5 см. 
Посолити їх на смак і залиши-
ти настоюватися близько 3 
год. Ввіджати огірочки через 
марлю, щоб весь сік витік. Ріп-
часту цибулю, помідори і бол-
гарський перець нарізати со-
ломкою та посмажити в ско-
вороді. Спершу на олії обсма-
жити цибулю. Коли вона ста-
не прозорою і м’якою, додати 
перець і помідори, після чого 
продовжити процес обсмажу-
вання ще протягом 15 хв. Піс-
ля обсмажування овочів у них 
потрібно додати часник (попе-
редньо розтовкти), поперчи-
ти і тушкувати деякий час. Го-
тові овочі зняти з вогню і дати 
охолонути. Потім остиглу масу 
змішати з огірочками і роз-
класти у стерилізовані банки 
(краще у 0,5 л). Помістити бан-
ки у каструлю і стерилізувати 
30 хв. Закатати і перевернути. 
Як тільки заготовка охолоне, 
віднести в холодне місце. 
Латгальський 
салат 

ПОТРІБНО: 2,5 кг огірків, 1 
кг цибулі, по 100 г цукру, оцту 
6% і соняшникової олії, 1 ст. 
л. крупної солі, мелений корі-
андр, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: Латга-
лія – північний край Латвії, і са-
лат, який там готують, – чудова 
закуска до столу. Отож, слід на-

різати цибулю і огірки кружка-
ми близько 1 см завтовшки, ро-
зібрати цибулю на кільця, ви-
класти овочі в каструлю, поклас-
ти всі решту інгредієнтів. Пере-
мішати і проварити салат 10-15 
хв - огірки повинні почати змі-
нювати колір. Викласти гаря-
чий салат в стерилізовані бан-
ки, щільно трамбуючи, закатати 
стерильними кришками.
Салат із огірків 
з томатами

ПОТРІБНО: 2 кг огірків, 
1,5-2 кг томатів, 7 шт. болгар-
ського перцю, 200 г часнику, 2 
ст. л. солі, 250 г цукру, 150 мл 
олії, 80 мл оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри, часник, перець змолоти че-
рез м’ясорубку. Додати цукор, 
сіль, олію і оцет. Варити 10-15 
хв. з моменту закипання. Огірки 
нарізати. Додати до помідоро-
вої маси і варити 5 хв. з момен-
ту закипання. Розкласти у бан-
ки, закрити, вкутати і залиши-
ти до повного остигання. Можна 
також простерилізували 5-10 хв.
Салат «Огіркова 
насолода»

ПОТРІБНО: 1 кг цибулі, 0,5 
кг моркви, 200 г олії, 4 кг огірків, 
200 г оцту, 200 г цукру, 1 ст. л. ме-
леного перцю, сіль до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
порізати, на тертці з великими 
отворами натерти  моркву, до-
дати олію, протушкувати. Огір-
ки нарізати кружальцями, до-
дати  оцет, цукор, перець, сіль. 
Все змішати з тушкованими 
овочами. Нехай постоїть 2 год. 
Скласти в банки і стерилізува-
ти (1 л - 40 хв., 0,5 л - 30 хв.).

Салат із огірків 
з яблуками

ПОТРІБНО: 2 кг огірків, 1 
кг яблук, 50 г кропу, 50 г естра-
гону, 100 г олії,  50 г цукру, 40 
г солі, 100 г фруктового оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
нарізати кружечками. З яблук 
видалити  серцевину, наріза-
ти рівними шматочками. Зе-
лень помити й подрібнити. 
З’єднати разом огірки, яблу-
ка і зелень. Додати сіль, цукор, 
олію, оцет. Все добре перемі-
шати. Коли з суміші виділить-
ся сік, поставити на вогонь, 
довести до кипіння, варити 10 
хв. Киплячу суміш розкласти 
в стерилізовані банки. Зака-
тати, перевернути кришкою 
вниз до повного охолодження.
Асорті з огірками 

ПОТРІБНО: (кількість вка-
зано для однієї 3-літрової бан-
ки): 4-5 помідорів, 7-8 малень-
ких огірків, 2-3 штуки болгар-
ського перцю, 3-4 шматка біло-
качанної капусти, 1 морква, 2 
головки цибулі, 3 зубчики час-
нику, 1 парасолька кропу, кіль-
ка листочків хрону, смороди-
ни і вишні, 10 горошин чорного 
перцю, 1-2 штуки гвоздики, 3 
ст. л. 9% оцту. Для розсолу – 1,5 
л води, 2 ст. л. солі й 3 ст. л. меду. 

ПРИГОТУВАННЯ: стерилі-
зувати кілька 3-літрових банок 
і стільки ж кришок. На дно кож-
ної банки покласти по парасоль-
ці кропу, листя хрону, смороди-
ни та вишні. Далі викласти ша-
рами огірки, помідори, цибулю, 
часник, порізану кружальця-
ми моркву, розрізаний на кіль-
ка частин перець, капусту. На 
пару хвилин залити тільки що 
закип’яченою водою, вилити її, 
знову налити майбутній розсіл 
і тепер уже залишити настоюва-
тися на 25 хв. Після чого вилити 
його з банки, довести до кипін-
ня і розчинити сіль і мед. Остан-
німи в кожну банку додати чор-
ний перець, гвоздику і оцет. За-
лити розсолом, закатати банки і 

вкрити чимось теплим. 
Чеський салат

ПОТРІБНО: 2-3 кг солод-
кого перцю, 1 великий ко-
рінь селери, 15 дрібних цибу-
лин, 5 горошин чорного пер-
цю, 5 горошин запашного пер-
цю, 1 ч.л. насіння гірчиці, 1 ч.л. 
оцтової есенції, 

МАРИНАД: 1 л води, 200 мл 
9% оцту, 25 г цукру, 10-15 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
очистити, нарізати смужка-
ми. Селеру очистити, наріза-
ти смужками шириною 10 мм 
і відварити до розм’якшення. 
Накласти овочі в банки разом 
з прянощами, залити гарячим 
маринадом і стерилізувати в 
киплячій воді (літрові - 30 хв., 
2-3-літрові - 50 хв.). Закрутити.
Салат «Літній»

ПОТРІБНО:  1 кг цибулі, 3 
кг помідорів,1 кг болгарсько-
го перцю, 1 стручок гіркого 
перцю, 1 десертна л. меленого 
перцю, 300 г часнику, по пучку 
зелені петрушки і кропу, 1 скл. 
олії, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: олію пі-
дігріти, кинути в неї нарізану 
цибулю і смажити до золотис-
того кольору. Потім покласти 
нарізані помідори і протуш-
кувати з цибулею 45 хвилин. 
Додати нарізаний на шматоч-
ки болгарський перець, туш-
кувати 15 хвилин, всипати ме-
лений перець, стручок гіркого 
перцю, нарізану зелень і туш-
кувати ще 5 хвилин. Часник 
подрібнити, додати в масу, 
трохи проварити, посолити і 
розлити киплячим в стерилі-
зовані банки. Закрутити. 

Звісно, у компанії з іншими овочами. 
У минулому випуску «Смачної    
сторінки» ми запропонували добірку 
різної консервації та квашення 
огірків. А сьогодні на ваше прохання, 
дорогі господиньки, «Наш ДЕНЬ» 
підготував рецепти різних смачних 
салатів з огірками на зиму. Варто 
поспішити – цьогоріч цей здавна 
шанований українцями овоч починає 
рано жовтіти під пекучим сонцем.

Смачна сторінкаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬОгiрочки         з грядки - 
просяться у банки

nday.te.ua
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Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
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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.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у 
новозбудованому багатоповерховому житлово-
му будинку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна. Агенції прохання не турбувати. 

Телефонуйте – 0975025348. 

Пропоную
Пропонуємо смачну каву гуртом і вроз-

дріб. Ціна доступна.
Тел.: (097)-863-90-93  

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Українські анекдоти
*   *   *

У школі:
- Діти, запам’ятайте: ті, хто буде вчитися на 10-

12 балів, потраплять до раю, а ті, хто на 2-6 - до пе-
кла.

Запитання з останньої парти:
- А що, закінчити школу живим зовсім неможли-

во?
*   *   *

- Із вас штраф 200 гривень за образу співробіт-
ника ДАІ.

- Візьміть тисячу і слухайте далі!
*   *   *

У магазині: 
- Пане, купіть український аналог ляльки Барбі 

- «Маруся». До комплекту входять: її друг Іван, хата, 
літня кухня, два гектари поля, трійка від жуків і Чу-
пакабра. 

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  
потрібні 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)
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Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів 

можна безпосередньо 
у редакції тижневика  

“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном
 (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - від 50 грн.
 Оплатити послугу можна 

у редакції, або ж перерахувавши кошти 
на р/р 26006010939623  

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

ГОРОСКОП
з 29 липня 
по 4 серпня
Овен  

У вас з’явиться спокуса ви-
тратити одразу всi кошти, але 
наступний транш ви ще дов-
го чекатимете. Для досягнен-
ня цiлей скористайтеся всiма 
можливими засобами.
Телець 

Ви можете вiдрiзнятися 
особливою м’якiстю, але ваша 
природна активнiсть нагадає 
про себе. Щоб досягти чогось 
бiльшого в життi, доведеться 
звернутися до друзiв по допо-
могу.
Близнюки 

Вам доведеться занурити-
ся в роботу, адже саме вiд неї 
залежатимуть вашi майбутнi 
успiхи. Радимо уникати за-
йвої суєти.
Рак 

Тиждень сприятливий 

для тих, хто любить актив-
ний вiдпочинок. Ви сповненi 
творчих iдей, а от як їх 
втiлити в життя — то вже 
iнше питання.
Лев 

Не перевантажуйте себе 
важкою працею, берiться 
тiльки за помiрну роботу. 
Вдалий перiод для дiлових 
переговорiв.
Діва 

Ви можете вiдчути при-
плив сил, а також моральну 
пiдтримку з боку знайомих i 
незнайомих вам людей. Чудо-
вий час для нових зустрiчей.
Терези 

Настав період актив-
них дiй, вiд вас вимагати-
муть докласти всiх зусиль та 
кмiтливостi. Остерiгайтеся 
сумнiвних пропозицiй.
Скорпіон 

На цьому тижнi можливий 
удалий поворот долi в особис-
тому життi. Непорозумiння 
та образи вiдiйдуть убiк, а ви 

знову почуватиметеся щас-
ливими.
Стрілець 

Радимо забути всi нега-
разди, зокрема це стосується 
робочих моментiв. Постарай-
теся зробити належнi висно-
вки, щоб не робити надалi по-
милок.
Козеріг 

У вашу голову дуже час-
то приходять цiкавi дум-
ки. На жаль, не всi можна 
реалiзувати, але ви отрима-
єте вiд цього моральне задо-
волення.
Водолій 

Стосунки з оточуючими 
ввiчливi та демократичнi. Ви 
можете довiряти навiть не-
знайомцям, але в межах здо-
рового глузду.
Риби 

Не конфлiктуйте з коле-
гами та рiднею. Уникайте 
випадкового флiрту, iнакше 
вашу увагу неправильно 
зрозумiють.

Вітаємо! 
працівників Почаївського 

психоневрологічного 
 будинку-інтернату  –

Іменинників серпня   2015 р.!
Марію Сімору, Марію Оскалюк, 

Олександра Довгушка, 
Галину Березій, Галину Онищук, 

Віктора Сагана, 
Любов Сімору, Світлану Копач, 

Марію Ткач 

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

З повагою - колектив 
Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Вітаємо
Інну Миколаївну Новак

Із села Вовківці 
Шумського району,

яка 27 липня відсвяткувала 
30-річний ювілей

 Вітаємо!
Із золотим подружнім 

ювілеєм 
Ориславу Миколаївну 

та Олександра 
Івановича 
Розевик 

із м. Ланівці 
Літо 50-е золотом стрічає,
Й осипає шлях ваш диво-зорепад,
Хай лунає пісня в день цей, не змовкає!
Не лишає хату мир, добро і лад!
 Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та ви  найперш опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам,
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Живіть у мирі - здорові й щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
Ну а сьогодні дім хай звеселяє
Прабатьківське весілля золоте!
Небесна Ненька хай святим покровом, 
Освятить кожну мить життя,
Уклін і вдячність вам даруєм знову
На многії і благії літа!

З любов’ю і повагою – діти, внуки, свати, уся родина.

В святковий день прийми вітання
Та найщиріші побажання
Здоров’я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла,
І повсякденно, повсякчас
Хай буде в тебе все гаразд!
Нехай Тебе мрія окриляє, 
Радість душу звеселяє,
Хай достаток буде в домі,
Серце хай не знає втоми,
Весело життя вирує,
Щастя, успіхи дарує
І оточує любов’ю.
Миру, злагоди, здоров’я!

З найкращими побажаннями – мама Надія. 


