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Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”5 стор. 7 стор.

Детальніше - 8 стор.

Протягом останніх 
місяців наше місто 
згадують лише 

через призму гучних 
кримінальних справ. Хіба 
ми заслужили, щоб нами 
керували хабарники та 
злодії? 

Бо як по-іншому назвати те, 
що заступник мера Сергія Нада-
ла, депутат обласної ради і ке-
рівник міського комунального 
підприємства, яке контролює 
ремонт вулиць Тернополя, – за-
тримані за хабарництво. Праців-
ника муніципальної поліції, спе-
ціально створеної Тернопіль-
ською міською радою, викрито у 
торгівлі наркотиками. 

Ці псевдопатріоти опинили-
ся у владі, прикрившись гасла-
ми і прапорами партії «Свобо-
да». А сьогодні, у складний для 

Тернополяни!
Віднедавна корупція стала нормою 

в Тернопільській міській раді!  

держави час, зрадили терно-
полян і наостанок хочуть оста-
точно обікрасти наш край! 

Центр Антикорупції бере  
під свій контроль розслідуван-
ня цих резонансних справ і за-
кликає тернополян очистити 
місто від злочинців. Перемо-
жемо корупцію разом!

Ігор ВОНС, 
голова Центру Антикорупції.

На Монастирищині запалала 

ватра миру

На фестиваль «Дзвони 
Лемківщини» приїхали 
лемки з усього світу

Магнітні бурі 
у серпні

За прогнозами спеціа-
лістів, які досліджують Сон-
це та його вплив на геомаг-
нітний полюс Землі, остан-
ній місяць літа 2015 року 
буде дуже активним у цьому 
плані. І найбільша кількість 
магнітних бур припадає на 
першу половину серпня. Дні, 
коли передбачаються маг-
нітні бурі у серпні:
2 cерпня – з 12 до 13 год.
6 серпня – з 4 до 6 год.
9 серпня – з 5 до 6 год.
1 cерпня – з 19 до 20 год.
13 серпня – з 9 до 11 год.
22 серпня – з 10 до 11 год.
29 серпня – з 2 до 3 год.

Щоб захистись від маг-
нітних бур, варто викону-
вати такі настанови: біль-
ше пити негазованої води, 
вживати низькокалорійні 
страви, дотримувати ре-
жиму сну, поменше хвилю-
ватись і звести до мініму-
му стресові ситуації.

5 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 16-20, вдень 28-30 
градусів тепла. Схід сонця - 5.52, 
захід - 20.54.

6 серпня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 19-20, вдень 29-30 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.53, захід 
- 20.53.

7 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 19-20, 
вдень 29-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.55, захід - 20.51.

8 серпня - ясно, без опадів, 

температура повітря вночі 20-21, 
вдень 29-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.56, захід - 20.49.

9 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 19-20, 
вдень 30-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.58, захід - 20.47. 

10 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 19-20, 
вдень 29-30 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.59, захід - 20.46.

11 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 19-20, 
вдень 27-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.01, захід - 20.44.

Погода в Тернополі  
й області

Тролейбус 
далі не їде
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Автомобіль і військове спорядження 
поїхали на передову

У час літніх відпусток та 
відпочинку партійці 
переконані, що часу 

не відпочинок немає, адже 
зараз головне навести лад і 
спокій в державі. 

«Разом з побратимами ми 
вирушили на передову, щоб під-или на передову, щоб під- на передову, щоб під-
тримати бойовий дух наших за-
хисників. Окрім цього, веземо їм 
все, що стане в нагоді на передо-
вій», - розповідає  народний депу-», - розповідає  народний депу- розповідає  народний депу- народний депу-народний депу-
тат України Олег Барна.

Спільно підготували і зібра-
ли необхідні речі, одяг, і їжу. Най-необхідні речі, одяг, і їжу. Най-
головніше – депутат виконав 
прохання бійців і везе їм те, що 
обіцяв – тепловізор, бінокль та 
автомобіль. 

Мета цієї чергової поїздки – 
відвідування наших воїнів, розмо-
ва з командирами частин, щоб по-
бачити як живуть захисники, по-
чути проблеми, пропозиції щодо 

покращення матеріального і бо-
йового забезпечення підрозділів у 
зоні АТО.

Олег Барна висловив від себе 
та своїх побратимів із 128 брига-
ди, котрим привезли  допомогу, 
вдячність усім доброчинцям, що 
сприяли допомозі.

Голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна разом із народними 
депутатами Тарасом Юриком та 
Олегом Барною висловили подя-
ку членам Партії “Солідарність 

– Блок Петра Порошенка”, які 
виділили кошти на запчастини та 
ремонт автомобіля. 

Підприємці допомогли запра-
вити пальним транспортні засо-
би для поїздки в АТО. Забезпечи-
ли продуктами і напоями, зокре-
ма вдалось привезти велику кіль-
кість м�яса. А найголовніше, бій-�яса. А найголовніше, бій-яса. А найголовніше, бій-
цям стане в нагоді пристрій для 
здійснення ремонту атотехніки 
на передовій, що дає змогу підні-
мати важкі двигуни.

Представники Партії  «Солідарність – Блок Петра  
Порошенка» передали чергову допомогу на Схід України.

Тернопільщина втратила  
на Сході ще двох Героїв

30 липня у Донецькій області загинув 
Володимир Гриценко, а кількома днями 
пізніше надійшла сумна звістка про 

смерть ще одного військового Андрія Мазура.

26-річний Володимир Гриценко був мобілізований до вій-
ська у травні цього року. Він служив у військовій частині по-
льової пошти. Потрапив під обстріл на Донеччині та зазнав по-
ранення ніг. Помер солдат у шпиталі від втрати крові. 

Удома Володимира чекала мама, він був її єдиною дитиною. 
У Тернополі містяни вийшли на дорогу, якою везли тіло заги-
блого, щоб попрощатися із земляком. Поховали  Володимира у 
його рідному селі Осташівці.

Третього серпня, від отриманих під час обстрілів ран, у хар-
ківському військовому госпіталі помер ще один мешканець 
області – сержант Андрій Мазур. Військовослужбовець родом 
із села Налужжя Теребовлянського району. У зоні АТО числив-
ся бійцем гірсько-піхотної бригади. 

Як повідомляють знайомі Андрія, у харківському госпіталі 
він перебував тривалий час. Там переніс кілька операцій. На лі-
кування кошти збирали усім селом, однак лікарям не вдалося 
врятувати життя військовослужбовця.    

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

У гарячі серпневі дні від прогнозів 
прем’єра віє тривогою і холодом: 
українці взимку можуть мати 

неабиякі проблеми зі світлом та 
опаленням. Бо в енергетичному 
секторі країни, за словами Арсенія 
Яценюка, ситуація катастрофічна.       

Під час засідання Антикризового енерге-
тичного штабу прем�єр заявив: Україні не ви-
стачає вугілля для забезпечення теплом гро-
мадян у зимову пору року. І зазначив, коли 
йшлося про теплопостачання: є два сценарії 
- поганий і дуже поганий. Згідно із експерт-
ним звітом, при поганому сценарії, коли тем-
пература повітря сягатиме п�яти градусів мо-
розу, не вистачить сім мільйонів тонн вугілля. 
А при дуже поганому, коли на вулиці буде мі-
нус двадцять, дефіцит палива складе 11 міль-
йонів тонн. 

Готують українців і до погодинного ви-
мкнення електрики. У Міненерго вже попере-
дили про можливі відключення електроенер-
гії в осінньо-зимовий період, якщо на скла-
дах не накопичать достатньо палива. «На цю 
зиму готуємо графіки погодинного відклю-
чення. Це - вимушений захід. Проте, ми не пе-
редбачаємо його застосування у тому випад-

ку, якщо на складах буде 2,7 мільйона тонн ву-
гілля», - сказав заступник міністра Олександр 
Светелик.

Наразі заготовили тільки півтора міль-
йонна тонн палива. Через проблеми з постав-
ками. 

Прем�єр вимагає від міністра палива та 
енергетики гарантій, що взимку в Україні все-
таки не буде віялових відключень світла. І по-
цікавився у Володимира Демчишина: «У нас 
хіба безкоштовно видається електроенергія? 
Та ні, наче… Громадяни платять, підприєм-
ства платять... Куди ви гроші діваєте?»

Крім вугілля, держава повинна запастися й 
газом. За словами Демчишина, до опалюваль-
ного сезону потрібно закупити, як мінімум, 5-6 
мільярдів кубів газу. Однак немає коштів. А це 
досить велика сума - більше мільярда доларів. 
В уряді сподіваються, що грішми допоможуть 
міжнародні фінансові інститути, з якими укра-
їнська влада веде перемовини. Наразі успіхом 
потуги урядовців не увінчалися. 

Керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, у 
свою чергу, наголосив: наявного у сховищах 
газу на зиму не вистачить. Наразі у газосхови-
щах є 13 мільярдів кубометрів газу, а потріб-
но 19. 

До опалювального сезону залишилось 

трохи більше двох місяців. Чому Арсеній Яце-
нюк та його підлеглі аж тепер схопилися за го-
лову? Україні, до речі, щоб уникнути проблем 
узимку, доведеться купувати паливо у всіх по-
стачальників, у тому числі і в російських. Мі-
ністр енергетики та вугільної промисловості 
Демчишин з цього приводу заявив: «Вугілля 
будемо завозити морським шляхом з Півден-
ної Африки, зі Сполучених Штатів та з інших 
країн. І з Росії. Це також деякий фактор ризи-
ку, але у рамках підготовки до опалювального 
сезону я не бачу іншої можливості, крім, як ку-
пувати вугілля у всіх постачальників». 

Коли припливе рятівне паливо? Скільки 
воно коштуватиме? З уст міністра Демчиши-
на пролунало звинувачення у саботажі щодо 
поставок палива на адресу холдинга Ріната 
Ахметова. Урядовець заявив: підприємство 
саботує постачання вугілля на ТЕЦ, у зв�язку з 
чим ті змушені зупинятися. Під загрозою зри-
ву опинився опалювальний сезон. 

Де обіцяна боротьба з олігархами? Хоче 
Ахметов - постачає паливо, хоче - ні. Якщо 
треба підвищити тарифи для населення - без 
проблем. Влада ставить людей перед фак-
том і ті змушені платити. Ні Яценюка, ні Дем-
чишина не цікавить, звідки збіднілі україн-
ці візьмуть гроші на оплату компослуг. Чому 

люди повинні хвилюватися, чи будуть з те-
плом і світлом через недопрацювання уря-
довців та підкилимні ігри олігархів? 

Про себе ж урядовці дбають. Приміром, 
річне утримання автопарку Кабміну обходить-
ся українцям у 25 мільйонів гривень. За ці ко-
шти обслуговують 113 автомобілів. Це, зокре-
ма «Мерседеси», «Шкоди», «Фольксвагени». 

Народу шикувати не доводиться. Реаль-
на зарплата українців у цьогорічному черв-
ні зменшилася на 26,3 відсотка, порівняно з 
червнем 2014-го, повідомив Держкомстат. 
Скоротилася платня не лише на проблемних 
Луганщині та Донеччині, а й у багатьох інших 
регіонах. Найперше - на Заході країни, у тому 
числі - на Тернопільщині, де зарплата змен-
шилася на 29,4 відсотка. Парадокс у тому, за-
значають фахівці, що реальна платня у Захід-
ній Україні впала нижче, ніж у знищеній ві-
йною Донеччині. Там відсоток рівня падіння 
складає 19,5. А на західних теренах майже 30 
відсотків. 

Українцям влада обіцяла європейські 
пенсії і зарплати. Але розраховувати на підви-
щення соціальних стандартів наразі не дово-
диться. До європейського рівня виросли тіль-
ки тарифи на комуналку. 

Ольга ЧОРНА. 

Прем’єр Яценюк «втішив» українців: 
узимку в оселях може бути темно і холодно   

Найбільший рівень довіри се-
ред українців сьогодні мають во-
лонтерські організації, а наймен-
ше довіряють судам, прокурату-
рі та російським ЗМІ. Про це свід-
чать дані дослідження, проведе-
ного Фондом “Демократичні іні-
ціативи” імені Ілька Кучеріва” та 
соціологічною службою Центру 
Разумкова у другій половині лип-
ня 2015 року.

Опитування провели у всіх 
регіонах України, окрім Криму та 
непідконтрольних Україні райо-
нів Донбасу. Було опитано 2011 
громадян.

За даними дослідження, во-
лонтерам переважно або повніс-
тю довіряють 67% українців (не 
довіряють - 23%). Це - найвищий 
показник серед усіх державних 

та соціальних інститутів в Укра-
їні.

Також серед лідерів довіри: 
церква (62% довіри), Збройні 
сили України (55%), добровольчі 
батальйони (53%) та громадські 
організації (46%).

Водночас найменше україн-
ці довіряють російським журна-
лістам - їм вірять 7% опитаних 
і не вірять 83% респондентів. 
Вкрай низький рівень довіри ма-
ють прокуратура (13% довіри), 
суди (13%), Верховна Рада Укра-
їни (15%), міліція (18%) і Кабмін 
(18%).

Довіра до банків, як відзнача-
ють дослідники, коливається за-
лежно від фінансово-економічної 
ситуації в країні, і в останні два 
роки вона є найнижчою (15%).

Українці найбільше довіряють  
волонтерам, церкві та армії
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Це звернення я адресую передусім міській владі Тернополя – як заклик до 
невідкладних і результативних дій по совісті. А також усій тернопільській громаді 
– аби люди дізналися про ганебну і неприйнятну ситуацію, що склалася в нашому 

патріотичному місті через байдужість і лицемірство тих, хто називає себе націоналістами, 
а тим часом фактично знущається над ветеранами національно-визвольної боротьби. 
Така страшна несправедливість мені болить особливо, бо і моя родина отримала в ті роки 
незагойну рану – за допомогу «хлопцям з лісу» енкаведисти закатували на Прикарпатті 
моїх прадідуся і прабабусю… Але залишаю емоції і переходжу до справи.

Акценти Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua

Як їх визнали  
“на державному  
рівні”... в Тернополі

Тернопільська обласна Упра-
ва Всеукраїнського Братства ОУН-
УПА імені генерала Романа Шухе-
вича - Тараса Чупринки «Лисоня». Її 
офіс знаходиться за адресою вули-
ця Князя Острозького, 45. Ветерани 
ОУН-УПА орендують комунальне 
приміщення на території мого де-
путатського округу, тож коли вони 
зателефонували і попросили допо-
моги, я відразу поспішив туди. Ска-
зати, що я був шокований побаче-
ним і почутим – значить не сказа-
ти нічого! Стало невимовно сором-
но та невимовно боляче, і ці почут-
тя не залишають мене досі. 

Вони все  
ще у “схроні”...

Сьогодні в Тернополі мешка-
ють лише 80 членів Всеукраїн-
ського Братства ОУН-УПА, в об-
ласті – 1325. За їх плечима – тяж-
кі випробування, тюрми, концта-
бори, заслання, переслідування... 
Все це пройшли вони заради Украї-
ни, і нарешті дочекалися офіційно-
го визнання на державному рівні. 
Нині їм вже небагато треба, а їх са-
мих з кожним роком стає все мен-
ше… Заслужено оцінити, пошану-
вати, допомогти усім можливим 
і, як найдорогоцінніше, зберег-
ти усе, що можуть ці люди переда-
ти наступним поколінням – архі-
ви, світлини, спогади, - ось найпер-
ший обов�язок перед ними. І де-де, 
а в Тернополі з цим би мало бути 
все на найвищому рівні. Адже у нас 
і міський голова, і міськрадівська 
більшість – представники партії 
«Свобода», яка у своїй єдиній пе-
редвиборній програмі декларува-
ла надання ветеранам ОУН-УПА 
всіх належних пільг, а на славі й 
звитязі їхній не втомлюється піа-
ритись постійно.

Але ось я заходжу у приміщен-

Чому «націоналістична» влада 
знущається над ветеранами ОУН-УПА?

ня на Острозького,45, де знаходить-
ся своєрідний центр Братства ОУН-
УПА – і що я бачу?! Кілька кімнат – у 
жахливому стані! Облуплена штука-
турка, патьоки на стелі від давньо-
го «потопу» згори... Подекуди – цвіль 
та грибок, а сходи знадвору такі, що 
на них і молодим та здоровим треба 
обережно ступати. 

Їхні плани  
та реальність

Старі обшарпані меблі, цінні фо-
тографії та інші матеріали, які про-
сто лежать стосами, бо нема для них 
ні стелажів, ні стендів. В одній з кім-
нат члени Братства створили музей, 
в іншій – бібліотеку. Видно, що вкла-
дали в це душу, бо хочуть, щоб туди 
приходили школярі, студенти, та й 
всі, хто хоче з перших уст дізнатися 
про одну з трагічних і, водночас, слав-
них сторінок української історії. Але 
й видно, що ніхто їм і матеріально не 
допомагав навіть в елементарних ре-
чах. Мені дуже шкода, що я раніше не 
знав про таку ситуацію. Але, чесно ка-
жучи, я й уявити собі не міг, що у нас 
таке можливо!

Вже наступного дня я зібрав ак-
тив громадської організації «Тер-
нопіль Європейський», щоб склас-
ти план допомоги тернопільському 
Братству ОУН-УПА. Ремонт ми вже 
розпочали – своїми силами. 

Як депутат округу, де знаходить-
ся приміщення, я особисто допомо-
жу і в проведенні ремонтних робіт, і 
в облаштуванні музею. Але головною 
є не ця проблема. І самі ветерани на-
віть не сподівалися на таке сприян-
ня, будучи готовими і надалі якось 
тягнути це все на своїх власних слаб-
ких плечах. Звернулися вони до мене 
зі своїм іншим великим болем та без-
вихіддю. 
Постріл у спину:  
з минулого  
чи з майбутнього?!

Виявляється, що на сьогодні ор-
ганізація заборгувала понад 40 тисяч 
гривень за комунальні послуги, і по-
гасити його ветерани не мають жод-
ної можливості. 

Наведу лише цьогорічні цифри, 
які при нинішніх цінах шокують. Так, 
обласна влада виділила Братству на 
статутну діяльність у 2015-му всьо-
го 10 тисяч гривень – це і на зарпла-
ти для трьох чоловік, з яких ще й по-
датки сплачуються, і на канцтовари, і 
на заходи та зібрання, і на комуналь-
ні послуги, і взагалі на все потрібне. А 
міська рада Тернополя виділила аж 
2 тисячі на весь рік! Це виходить, що 
«оцінила» кожного члена організа-
ції у гривню з копійками… Зрозуміло, 
що при нинішніх тарифах цих двох 

тисяч ветеранам вистачило б лише 
на сплату за комунальні послуги за 
один місяць.

Керівник Братства Роман Ванчу-
ра куди тільки не звертався з пояс-
неннями, що оплачувати такі суми 
організація неспроможна, але ро-
зуміння так і не знайшов. Братство 
просило навіть взагалі відключити 
їхнє приміщення від теплопостачан-
ня – старенькі люди із своїм і без того 
слабким здоров�ям готові були навіть 
мерзнути, але у відповідь від КП «Тер-
нопільміськтеплокомуненерго» при-
йшла лише чергова відмова та погро-
за притягнути за борг до суду.

А що каже Закон?
В чинному вже кілька місяців За-

коні України «Про правовий статус 
та вшанування памяті борців за не-
залежність України у ХХ столітті» в 2 
пункті статті 3 чорним по білому на-
писано, що «органи місцевого само-
врядування можуть за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів надавати до-
даткові соціальні гарантії, пільги або 
інші виплати борцям за незалежність 
України у ХХ столітті та членам їхніх 
сімей».

В рамках Закону, виконавчий ко-
мітет Тернопільської міської ради 
може і повинен невідкладно вирі-
шити питання про повне погашення 
боргу Тернопільської обласної Упра-
ви Всеукраїнського Братства ОУН-
УПА «Лисоня» за рахунок коштів 

міського бюджету, передбачених для 
підтримки громадських організацій. 
Окрім цього – невідкладно вирішити 
питання про надання цій організації 
100-відсоткової пільги на подальшу 
сплату комунальних послуг. Пане На-
дал, відповідне офіційне депутатське 
звернення я вже Вам надіслав: нехай 
натовп Ваших клерків розшукає його 
серед паперів; там усе написано!

Партизанська  
відозва на стіну 
міськради

Пане Надал! Ви називаєте себе 
націоналістом: то чи не соромно 
Вам гнобити вимогами непосильних 
оплат людей, які поклали на вівтар 
незалежності України свою моло-
дість і здоров�я?! Адже навіть в часи 

Кохані половинки тринадцяти військових, які 
служать в зоні АТО, візьмуть участь в патріотичному 
проекті «Люблю, чекаю». 

Для жінок організують фотосесію. Їхні світлини 
розмістять на біл-бордах та  сіті-лайтах по усій Тер-

нопільщині. Також планують надрукувати календар 
з цими світлинами. Таким чином хочуть підтрима-
ти дружин, чоловіки яких перебувають на передо-
вій, підбадьорити бійців і закликати жителів області 
йти служити в Збройні сили України.

- Дуже хочеться, щоб мій чоловік, інші чоловіки, 
які перебувають під обстрілами, недосипають і не-
доїдають, розуміли, що їх чекають вдома, - каже іні-
ціатор акції, волонтерка Ліля Мусіхіна. – Їхні дружи-
ни у своєму чеканні теж герої. Тому що не так легко 
взяти на себе частину чоловічої роботи та відпові-
дальність за сім�ю. 

У Тернополі організували акцію для дружин солдатів

нинішньої економічної кризи місь-
крада однозначно має можливість 
вишукати кошти, щоб допомогти НА-
ШИМ партизанам. 

Варто лише скоротити витрати от 
хоча б на букети, подарунки та іншу 
“показуху”. Або, скажімо, зменшити ве-
личезні витрати на бензин для служ-
бових авто чиновників, яким для ви-
конання своїх обов�язків і їздити осо-
бливо нікуди не треба. Ви ж так хвали-
лися рекордним мільярдним бюдже-
том на цей рік!

Я прошу і вимагаю припинити 
знущатися над заслуженими людь-
ми Вашими постійними вимогами 
оплати за оренду. Така громадська 
організація, як їхня, має повне пра-
во на безкоштовну оренду примі-

щення! Навіть за правління Кучми 
та Януковича та всіх минулих ка-
денцій міськради ніхто у Братства 
такої плати не вимагав... Аж за Ва-
шого керівництва, пане Надал, ста-
реньких ветеранів почали постій-
но примушувати «випрошувати» 
таке право наче якусь привілегію. 
Чи, може, хтось уже поклав своє за-
хланне око на ті кілька нещасних 
кімнаток в затишному місці? Але 
тоді вже побійтеся хоч Бога, якщо 
перед людьми не соромно!

Віталій ЦИМБАЛЮК,
депутат Тернопільської 

міської ради, голова 
громадської організації 

«Тернопіль Європейський»

Такими розтрощеними сходами літні члени  
Братства мусять підніматися до свого приміщення.

Віталій Цимбалюк
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- Пане Ігорю, як виникла 
ідея створити Центр Антико-
рупції?

- Створення Центру Антико-
рупції стало відгуком на запит 
суспільства і зокрема самих  тер-
нополян. Мову про те, що у вла-
ді, виконавчих службах і навіть 
силових структурах присутні ті-
ньові схеми ми ведемо не один 
рік. Після Революції Гідності усі 
ми очікували більш дієвого, ре-
ального очищення. Процес йде, 
але, на жаль, це відбувається не 
так швидко, як би нам хотілося. 
На загальнодержавному рівні пи-
танням протидії корупції займа-
ється і керівництво держави, і ві-
домі громадські об�єднання, не-
забаром запрацює і Національне 
Антикорупційне бюро. 

Однак, якщо розглядати ко-
рупцію ширше, не обмежуючись 
високими посадами, владни-
ми кабінетами тощо, вона скрізь 
і поруч присутня у нашому по-
всякденному житі. Починаючи 
від «липової» довідки про медо-
гляд - закінчуючи лампочкою у 
під�їзді, яку має міняти ЖЕК, але 
не робить цього. Корупція – це і 
зловживання службовим стано-
вищем, виняткове ставлення до 
когось, і адміністративний тиск, 
і недбале ставлення до професій-

ного обов�язку, навіть просто хам-
ство по відношенню до нас, як до 
споживачів. Окрім того, і наші по-
передні опитування довели, що 
тернополяни не знають, куди 
саме звертатися, кому скаржи-
тися у таких випадках. Тому ми 
створили Центр Антикорупції – 
чітко і зрозуміло.

- Багато організацій запро-
шують волонтерів, а ваша, 
окрім того, шукає ще й експер-
тів. Чому і  кого саме?

- Так, в діяльності Центру Ан-
тикорупції допомагає багато во-
лонтерів, і я дякую їм за актив-
ність і роботу. На них лежить ве-
лика відповідальність – саме 
наші волонтери безпосеред-
ньо спілкуються з людьми, на-
лагоджують контакт, виявляють 
проблеми, проводять експрес-
дослідження, організовують зу-
стрічі з ініціативними група-
ми, допомагають в офісній робо-
ті. Активність, з якою тернопо-
ляни звертаються до Центру Ан-
тикорупції, вразила нас самих. І 
це доказ, що громада потребує 
об�єднання заради змін. Нас по-
винно бути більше, щоб пере-
могти корупцію у всіх її проявах. 
Тому запрошуємо в нашу коман-
ду волонтерів усіх, хто має мож-
ливість приділити трохи свого 

часу якісним змінам у нашому 
місті. 

У той же час звернення та 
скарги, які надходять від терно-
полян,  потребують детального 
вивчення та оцінки профільних 
спеціалістів. Бувають дуже заплу-
тані ситуації, де потрібно уважно 
і ретельно дослідити кожну об-
ставину і факт, а зробити це якіс-
но може досвідчений фахівець. І 
я знаю, що таких людей у нашо-
му місті не бракує. Отже, будемо 
раді експертам у сфері права, ме-
дицини, ЖКГ, освіти, економіки, 
соціального захисту тощо. Впев-
нений, що спільними зусиллями 
зробимо Тернопіль територією, 
вільною від хабарництва, зло-
вживань і корупції. 

- Ви запровадили іннова-
ційний підхід в роботі, до якого 
навіть наша влада не вдається, 
– пішли до людей. Як сприйма-
ють вас тернополяни?

- Дуже позитивно. В якісь мірі 
люди дещо збентежені – не зви-
кли, щоб хтось приходив до них 
і не обіцяв «золоті гори», а допо-
магав одразу. Але з іншого – охо-
че йдуть на контакт, активні. Го-
стро відчувається оцей брак ко-
мунікації, який тривав роками: 
влада ніколи не цікавилася чим 
живуть пересічні мешканці, з 

депутатами – не всім щастило, і 
при зустрічі з представниками 
нашого Центру фактично «вили-
вають душу», діляться усім набо-
лілим. 

У той же час зауважу, що ми 
ведемо з людьми відверту розмо-
ву: здолати систему швидко і од-
разу – неможливо. Щоб зміни від-
булися, в першу чергу, потрібно 
діяти разом. Тому ми спонукає-
мо людей брати відповідальність 
і на себе. Викорінення коруп-
ції починається з малого: треба 
вчитися жити без «домовленос-
тей» та «подяк», сказати рішу-
че «Ні!» платі за безкоштовні по-
слуги, вимагати належного став-
лення до себе і спонукати владу 
нести відповідальність за ухва-
лені рішення. Допоможе у цьому 
пильний громадський контроль 
і максимальна публічність. Тому 
закликаємо тернополян не мов-
чати про проблеми, активно їх 
окреслювати, називати речі сво-
їми іменами.

- Громадська робота стала 
для Вас додатковим наванта-
женням, адже і власна справа 
вимагає багато уваги. «Колум-
бус» продовжить працювати 
так же ефективно?

- Компанія «Колумбус» не-
змінно буде забезпечувати тер-

нополян якісним Інтернет-
зв`язком, телебаченням та інши-
ми видами наших послуг. Більш 
того, ідучи назустріч побажан-
ням мешканців міста, компанія 
зараз шукає технічні можливос-
ті розширити покриття. Незаба-
ром «Колумбус» – у нових райо-
нах Тернополя, включаючи цен-
тральну частину. Майже два де-
сятки років ми відгукувалися на 
побажання тернополян і продо-
вжимо це робити так же якісно і 
надійно.

Щодо додаткового наванта-
ження, то головне вдало розпо-
ділити час. Громадська робота, 
а зокрема діяльність Центру Ан-
тикорупції є для мене важливою 
складовою життя. Я прагну пере-
нести свій управлінський досвід 
на інші сфери, адже багато в чому 
Тернопільщина відстає через не-
вдалий менеджмент. Аби усуну-
ти «слабку ланку» - її треба зна-
йти. Я вирішив робити це разом 
із тернополянам – перш за все, 
розібратися, які проблеми вима-
гають першочергового вирішен-
ня. Роблю це не з «кабінету», а 
при безпосередньому спілкуван-
ні з людьми. Впевнений, що гро-
мада Тернополя має колосаль-
ний потенціал, аби навести поря-
док у нашому місті.

Ігор Вонс: «Люди 
не звикли, щоб хтось 
приходив до них і не 
обіцяв «золоті гори»,  
а допомагав одразу»

Волонтери закликають не викида-
ти пластик у смітник, а здавати на про-
тези для військових. Активісти руху 
Let�s Do It Ukraine спільно з БФ «ОВЕС»  
по всій Україні організували збір кри-
шечок від напоїв.

 - Суть акції полягає в тому, що ми 
збираємо сировину, здаємо її на ути-
лізацію українському підприємству-
переробнику, а отримані кошти пере-

казуємо польським виробникам про-
тезів  як плату за виготовлення про-
тезів пораненим бійцям АТО, - поясню-
ють благодійники. – Таким чином це і 
приносить користь довкіллю, адже не-
безпечне сміття потрапляє на пере-
робку, а не в грунт, а ще допомагаємо 
нашим Героям. 

На Тернопіллі першими підтрима-
ли цю ініціативу в Бережанах – кон-

тейнер для збору встановили в місь-
кій ратуші. 

 - Щоб придбати один протез руки, 
потрібно зібрати близько  500 000 кри-
шечок від напоїв, - зазначає координа-
тор акції Алла Соколовська. – На про-
тез ноги - 800 000. Для прикладу, Київ 
та Одеса щоденно можуть давати мож-
ливість виготовляти мінімум 10 безко-
штовних протезів.  

Оксана Постулан із села Жуків Бе-
режанського району вже зібрала вдо-
ма більше сотні кришечок. Її син за-
раз воює у зоні АТО, сама ж займається 
волонтерством, тож про потреби вій-
ськових знає добре. 

- Багато воїнів АТО зараз потребу-
ють протезів. Це дуже добра справа, яку 
варто підтримати, - додає жінка. – Ко-
жен вдома, на своїй вулиці чи у під�їзді 

може поставити контейнер чи коробку 
для збору кришечок і такою простою 
справою допомогти нашим хлопцям. 

Акцiя вoднoчac виpiшyє двi 
пpoблeми – eкoлoгiчнy тa coцiaльнy. Її 
вжe пiдтpимaли Мiнicтepcтвo eкoлoгiї 
Укpaїни, бiзнec i бaгaтo вoлoнтepiв. 
Вони закликають долучитися до ініці-
ативи всіх охочих.

Юля  ТОМЧИШИН. 

Маленька допомога для великої справи
На Тернопіллі збирають кришечки  
з-під пластикових пляшок,  
аби допомогти бійцям АТО.

Ігор ВОНС, голова Центру Антикорупції.
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«Упродовж більше 20  ро-
ків я послідовно відстоював 
ідею відмови від призову на 
строкову службу і формуван-
ня армії на основі контракту, 
добровільного вибору люди-
ною військової професії. 

Служба в армії 
має бути добро-
вільним вибором 
людини військо-
вої професії
Ще у 2005-2007 роках, коли 

я був міністром оборони і мені 
довірили формувати й реалі-
зовувати державну політику в 
сфері оборони, я був першим, 
і на жаль, останнім, міністром 
оборони, який професійно і в 
прискореному режимі дійсно 
переводив армію на контракт.

У 2005-
2006 роках 
ми реалізува-
ли три пілот-
них проекти 
- сформували 
три повністю 

Анатолій Гриценко: «Якби в Україні 
сьогодні була контрактна армія,  
то війни на Донбасі могло б і не бути»
Днями  міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков 
виступив з ініціативою 
переведення української  
армії на контрактний 
принцип комплектування. 
Міністр оборони України 
2005-2007 рр., голова  партії 
«Громадянська позиція» у 
своєму блозі прокоментував 
заяву головного міліціонера 
країни.

контрактні бригади в кожно-
му з трьох видів Збройних Сил: 
у Сухопутних військах, Пові-
тряних Силах і у Військово-
Морських Силах, відпрацюва-
ли всі необхідні процедури, 
зважили плюси і мінуси, сфор-
мували механізми мотивації, в 
т.ч. за 7 місяців збудували су-
часні гуртожитки для солдат-
контрактників, яких, до речі, 
не було й зараз немає в арміях 
країн-сусідів, членів НАТО.

Ще у  2007 році я оголосив, 
що осінній призов 2009 року 
стане останнім - і надалі наша 
армія буде повністю контрак-
тною. Якби мене не звільни-
ли з посади міністра оборо-
ни в грудні 2007-го й дали за-
вершити цю роботу - так воно 
і було б, я слів на вітер не ки-
даю. 

Розбудова професійної 
контрактної армії - це завдан-

ня не лише 
для міністра і 
Генштабу, воно 
має стати за-
вданням усієї 
держави і опи-
ратися на під-

тримку суспільства.
А так наразі маємо шосту 

хвилю мобілізації, тисячі тих, 
які від неї ухиляються. А тих, 
які ризикували життям в АТО, 
притягують до відповідаль-
ності. Наведу приклад.

Бійця «Айдару», який піс-
ля участі в АТО не здав, а за-
лишив собі ручну гранату - рі-
шенням Старобільського рай-
суду Луганської області засу-
дили до шести років тюрем-
ного ув�язнення. Солдат ніко-
му не погрожував і нікому не 
завдав шкоди. Патруль під час 
перевірки виявив і вилучив 
ту необліковану гранату. По-
рушення закону? Безумовно, 
але...

При тому, 
що всіх теро-
ристів і бан-
дитів, які вби-
вали, викрада-
ли, катували, 
руйнували і за-
раз продовжу-
ють, причому 
на всій окупо-
ваній терито-
рії, за всі ці пів-

тора роки - звільнять від від-
повідальності, амністують по-
вністю, без жодних обмежень і 
виключень.

Чому? Бо 
так вирішив 
Президент По-
рошенко, пого-
дившись на під-
писання зрад-
ницьких Мін-
ських домов-
леностей. Так, 
саме зрадниць-
ких, по-іншому 
не можу їх на-
звати.

Президент думає інакше? 
Тоді нехай переконає засудже-
ного бійця «Айдару» та його 
побратимів, що це справедли-
во: йому, захисникові Вітчиз-
ни - сидіти шість років у тюр-
мі, а терористам-убивцям - гу-
ляти на волі?!

Переконаний, якби в 
Україні сьогодні  була контр-
актна армія, то війни  на Дон-
басі могло б не бути, не було 
б самоуправства та порушен-
ня  військової дисципліни, а 
до війська йшли ті, для кого 
служити в армії – це профе-
сія.

Президент має 
пояснити сус-
пільству, чому те-
рористи та бан-
дити будуть ам-
ністовані, а боєць 
«Айдару» сидіти-
ме шість років

15 дітей українських 
військових з 
Тернопільщини 

відправили на відпочинок у 
Сербію. Дехто з їхніх батьків і 
досі воює на сході України.

Ця поїздка відбувається у рамках об-
ласної програми оздоровлення дітей 
учасників АТО. Деякі хлопчики та дівчат-
ка вже побували у Польщі та Угорщині. 
У серпні планується поїздка до Хорватії 
– протягом 12-ти днів діти відпочивати-
муть на узбережжі Адріатичного моря. 
Туди вирушить понад 40 дітей.

– Щоб отримати можливість поїха-
ти на відпочинок, батьки повинні пода-
ти документи до реєстру, який ведуть 
соціальні служби для молоді. Ці поїзд-
ки організовують лише для дітей учас-
ників АТО. Наразі у переліку 120 дітей, 
– розповів виконувач обов�язків керів-
ника апарату ОДА Віктор Шумада.

У Сербії тернопільські дітлахи від-
почиватимуть протягом тижня. За сло-
вами організаторів, на них очікують 
цікаві екскурсії. Діти ознайомляться 
з пам�ятками архітектури та зможуть 
хоча б ненадовго відволіктися від спо-
гадів про війну.

Створення профе-
сійної контрактної 
армії – завдання 
усієї держави

Тернопільські діти забуватимуть  
про війну в Сербії 

Якби тільки львів’яни обирали Президента, 
ним би став Анатолій Гриценко

Під час президентських виборів перемогу здобув би 
Анатолій Гриценко, за якого готові проголосувати 16,4% 
опитаних львів�ян. Такий результат показало дослідження, 
проведене соціологічною службою Центру Разумкова. На 
другому місці – Петро Порошенко з результатом 15,7%. 13,8% 
готові віддати свій голос за Андрія Садового. Далі йдуть 
Дмитро Ярош – 7,7%, Олег Ляшко – 4,9%, Юлія Тимошенко – 
4,3%, Арсеній Яценюк – 1,2%, Олег Тягнибок -0,6%, у Сергія 
Тігіпка і Петра Симоненка – по 0,2%. За іншого кандидата 
готові віддати свій голос 2,3% опитаних. Досі не визначились 
20,6% респондентів. 

Дослідження проводили з 27-го червня по 5-те липня 2015 
року. Опитано 810 респондентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки – 3.5%.
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Мобілізовані підпри-
ємці звільняються 

від сплати податків 
Фізичні особи-підприємці, які про-

ходять військову службу в особливий 
період часткової мобілізації, звільня-
ються від обов�язку подання звітності 
та сплати податків. Для цього протя-
гом 10 днів після демобілізації підпри-
ємці повинні подати відповідні доку-
менти до податкової інспекції за міс-
цем податкової реєстрації. Такими до-
кументами є: заява і копія військово-
го квитка або іншого документа, ви-
даного відповідним державним орга-
ном, із зазначенням даних про призов 
особи на військову службу за призо-
вом з мобілізації на особливий період. 
Якщо демобілізований підприємець 
перебуває на лікуванні (реабілітації) 
у зв�язку з виконанням обов�язків під 
час мобілізації, необхідні документи 
подаються протягом 10 днів після за-
кінчення лікування. 

Після отримання документів по-
даткова інспекція списуватиме таким 
платникам податковий борг, що виник 
унаслідок форс-мажорних обставин як 
безнадійний, без нарахування штраф-
них санкцій і пені. Крім того, такі осо-
би будуть звільнені від сплати ЄСВ за 
себе за умови, що вони: не здійснюва-
ли господарської діяльності в цей пе-
ріод; не отримували дохід; надали під-
тверджуючі документ з військкоміса-
ріатів, де вказано період перебування 
на військовій службі. 

Якщо ж мобілізований підпри-
ємець має найманих працівників, 
які продовжують працювати за най-
мом під час його мобілізації, він 
зобов�язаний уповноважити іншу осо-
бу на виплату зарплати або інших до-
ходів працівникам. У такому випадку 
обов�язок з нарахування й утримання 
податку на доходи фізосіб та єдиного 
внеску з таких виплат на термін вій-
ськової служби підприємця несе упо-
вноважена особа. 

Якщо виникли запитання, можна 
звернутися у Центр обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 
або за телефоном: 43-46-46. 

Для кого 
касовий апарат 
є необхідністю?

Якщо дохід підприємців другої та 
третьої групи, незалежно від обраного 
виду діяльності, перевищує у кален-
дарному році 1 мільйон гривень, то за-
стосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій для таких платників єди-
ного податку є обов�язковим. Також не 
підлягають виключенню з Держреє-
стру моделі РРО, які раніше пройшли 
первинну реєстрацію і використову-
ються суб�єктами господарювання до 
закінчення терміну їх служби (термі-
ну, протягом якого виробник (поста-
чальник) гарантує працездатність та-
ких реєстраторів, у тому числі комп-
лектувальних виробів та їх складових 
частин, збереження інформації у фіс-
кальній пам�яті, за умови дотримання 
користувачем вимог експлуатаційних 
документів).

Термін між первинною реєстраці-
єю РРО і датою їх виключення з Держ-
реєстру не повинен бути меншим семи 
років. 

Із Держреєстром РРО, затвер-
дженим наказом Державної фіскаль-
ної служби України від 9 липня 2015 
р. можна ознайомитись на офіційно-
му веб-сайті ДФС за адресою: http://
sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/
reestri/94957.html. 

Відділ комунікацій Терно-
пільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС 

у області.

Рідні вже втратили 
надію побачити 
старенького 

живим. Знайшли   
пенсіонера  за п’ять 
кілометрів від місця 
його проживання.

Не зважаючи на поваж-
ний вік, 86-річний житель 
Заліщиків вів активний спо-
сіб життя. Рідні розповіда-
ють, що дідусь не міг сидіти 
на місці. Колись займався ви-
пасанням худоби, а коли гос-
подарство довелося заки-
нути через неспроможність 

стареньких утримувати його 
– дружині пенсіонера теж за 
вісімдесят, постійними су-
путниками його стали четве-
ро собак. Разом з ними й про-
пав одного дня.

До правоохоронців звер-
нулася онука зниклого. Ді-
вчина пояснила – вони з ба-
бусею два дні пробували са-
мотужки встановити міс-
це перебування дідуся, бо 
не раз траплялося, що він  
навідувався до родичів у на-
вколишніх селах і там подо-
вгу затримувався. Та коли 

зрозуміли, що старенького 
ніде немає, забили тривогу.

 – Особовий склад райвід-
ділу був піднятий по тривозі, 
–  розповідає начальник За-
ліщицького райвідділу вну-
трішніх справ Сергій Семен-
ків. –  Допомагали у пошуках 
рятувальники та кінологи, 
долучилися й місцеві жителі. 

Надія розшукати  старень-
кого живим танула з кожною 
годиною пошуків, проте ні 
правоохоронці, ні рідні не хо-
тіли вірити у найгірше. Пер-
шої доби знайти пенсіонера 

не вдалося, лише двох собак, 
що пропали разом з ним. На-
ступного ранку пошуки від-
новилися. І вже за декілька 
годин поблизу лісового маси-
ву села Дзвиняч міліціонери 
побачили пенсіонера живого 
та здорового. Щоправда, він 
був у стресовому стані й не 
зміг пояснити, не розумів, що 
відбувається.

Сьогодні старенький 
оговтується після “мандрів”, 
а його рідні вдячні правоо-
хоронцям і всім, хто допоміг 
розшукати їхнього дідуся. 

Замурував 
заощадження 
у… фундаменті 

Але й це не 
допомогло 
вберегти гроші

Житель одного з сіл Зба-
разького району Тернопіль-
ської області замурував свої 
заощадження у фундамент бу-
динку. Але навіть такі неорди-
нарні заходи безпеки не вбе-
регли його фінанси. «Скарб» 
під час виконання будівель-
них робіт знайшов і присвоїв 
найманий працівник.

Про крадіжку 20 тисяч 
доларів збаразьких міліціо-
нерів повідомив 55-річний 
житель району. Чоловік роз-
повів, що на його господар-
стві тривають будівельні ро-
боти, у ході яких, вочевидь, 
працівник виявив схованку 
із кругленькою сумою. Зло-
дій гроші присвоїв, а дірку в 
фундаменті, аби не кидалася 
у вічі, заново замурував.

Правоохоронці підтвер-
дили, що до крадіжки дій-
сно причетний односельча-
нин потерпілого, який допо-
магав йому із будівництвом. 
Чоловік раніше до кримі-
нальної відповідальності не 
притягувався, але встояти 
перед спокусою швидко роз-
житися дармовими грошима 
не зміг.

За словами крадія, гроші 
він знайшов випадково. Від 
фундаменту господарсько-
го будинку відвалився шма-
ток, у ніші, яка утворилася, і 
знайшов двадцять тисяч до-
ларів. З чужих коштів крадій 
встиг витратити півтори ти-
сячі доларів, решту повер-
нув власнику. 

Неочікуване везіння 
обернулося для найманого 
працівника кримінальною 
відповідальністю. Санкція 
статті, яку інкримінують чо-
ловікові, передбачає позбав-
лення волі від трьох до шес-
ти років.

Трагедія на воді
У річці на Лановеччині втопився 

5-річний малюк
Недільного вечора молода роди-

на із села Снігурівка Лановецького району 
забила тривогу – з подвір�я кудись зник їх-
ній  син. Шукати почали спочатку самотуж-
ки, згодом до пошуків долучилися одно-
сельчани. Ввечері повідомлення про подію 
надійшло до місцевого райвідділу внутріш-
ніх справ.

Одразу за тривогою був піднятий рай-
відділ внутрішніх справ та служба порятун-
ку. 

– До другої години ночі ми оглянули всі 
закутки в селі, два ставки, річку, обійшли 
майже двісті гектарів кукурудзяного поля, 
– розповів заступник начальника лановець-
кої міліції  Вадим Міжнов. – На жаль, пошу-
ки були марними. О п�ятій годині ранку ро-
боту відновили. Ще раз почали оглядати 
найнебезпечніші місця, зокрема, поблизу 
водойм. 

Найгірші припущення знайшли під-
твердження. На березі річки правоохо-
ронці помітили дитячі одяг та взуття. Ре-
тельніше оглянувши водойму, побачили 
5-річного хлопчика без ознак життя.

У міліції зазначили, що слідів насиль-
ницької смерті на тілі дитини не було. 
Причину загибелі хлопчика з�ясує судово-
медична експертиза.

Загинули через пісок 
Підліток і пенсіонер загинули під час видобутку піску в 

несанкціонованих місцях на Тернопільщині.
– 17-річний підліток видобував пісок у кар�єрі в селі Бобу-

линці Бучацького району. До місця трагедії він приїхав із дво-
ма товаришами, дорослих поблизу не було. Хлопець видобу-
вав пісок, а двоє інших вантажили його на причеп мотоблоку. 
У якийсь момент нестабільна порода осунулася й підліток опи-

нився в смертельній пастці, – розповіли у міліції.
Друзі негайно кинулися телефонувати рідним. Але ні дорос-

лі, ні «швидка» не змогли врятувати хлопця.
Того ж дня схожа трагедія сталася у Чортківському районі. 

Там під час несанкціонованого видобутку піску на 69-річного 
пенсіонера впала півторатонна кам�яна глиба. Його тіло вия-
вив онук, якого занепокоїла тривала відсутність дідуся.

В обох справах триває слідство. Правоохоронці з�ясовують 
всі обставини подій.

Депутата облради 
спіймали на хабарі 

у 30 тисяч
Керівник одного з комунальних 

підприємств Тернопільської 
обласної ради, який одночасно 

є депутатом облради, попався 
на хабарі 30 тисяч гривень. За 
неофіційною інформацією, це – 
начальник КП “Архбудсервіс” Андрій 
Козак.

Затримали депутата 31 липня праців-
ники прокуратури Тернопільської області 
спільно зі співробітниками управління СБУ.

– Встановлено, що посадовець отри-
мав від місцевого підприємця неправомір-
ну вигоду в сумі 30 тисяч гривень за безпе-
решкодне здійснення ним господарської ді-
яльності та сприяння у подальшому вико-
нанні робіт, які фінансувалися з бюджету, 
– зазначили у прокуратурі.

За цим фактом розпочали кримінальне 
провадження у вчиненні правопорушення, 
передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одер-
жання неправомірної вигоди). 

Суд обрав підозрюваному як запобіжний 
захід тримання під вартою та одночасно ви-
значив заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

На цей час вирішується питання щодо 
відсторонення затриманого від займаної 
посади. 

За 20 кілометрів від Тер-
нополя – конопляне поле. 
Підпільну плантацію за-
бороненого зілля площею 
майже півгектара виявили 
співробітники Служби без-
пеки.

Ростуть коноплі непода-
лік Збаража у відстійнику від-
ходів виробництва місцевого 
цукрового заводу.

Поряд з коноплею – люд-

ські городи. Тут вирощують 
буряки, картоплю, пшеницю. 
Плантацію наркотиків ніх-
то не охороняє. У Збаражі про 
таке «цінне» поле чули. Люди 
розповідають, ростуть коноплі 
вже не перший рік. Таке сусід-
ство їх не бентежить. Кажуть, 
це справа правоохоронців.

За матеріалами СБУ слідчі 
міліції розпочали криміналь-
не провадження за ст. 310 КК 

України – посів або вирощу-
вання снотворного маку чи 
конопель. Тривають слідчі дії. 
Наразі правоохоронці вста-
новлюють осіб, причетних до 
протиправного вирощування 
наркотичних рослин.

У міліції запевняють, взя-
ли коноплі на експрестизу і 
коли встановлять, що росли-
ни містять наркотичні речо-
вини, знищать насадження.

86-річного дідуся шукали три доби 

На Тернопіллі поблизу траси  
і городів – плантація конопель 
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У лісі неподалік села Жуків 
Бережанського району копають 
справжню криївку. Відновлюють 
історичний сховок героїв-упівців, 
як і тоді, без техніки, а вручну. Ви-
користовують лише саперні лопа-
ти, аби земля не обвалилася.  

Жуків – мальовниче село за кіль-
ка кілометрів від Бережан. Краси-
ва природа і лісиста місцевість при-
ваблює туристів. Тож криївка буде 
не тільки вшануванням пам�яті на-
ших героїв, а  й чудовим свідченням 
славної української історії і цікавим 
туристичним об�єктом. 

Аби добратися до місця остан-
нього бою Миколи Арсенича, по-
трібно пройти близько двох кіло-
метрів – місцеві встановили вказів-
ники, тож, якщо бути уважним, то 
пункт призначення знайти доволі 
легко.

На місці загибелі упівців вста-
новлений хрест. Там, де була кри-
ївка, – невелика улоговина. Коли у 
далекому 1947-му році  енкаведисти 
її виявили, то знищили все разом із 
головнокомандуючим Служби без-
пеки УПА Миколою Арсеничем і ще 
кількома повстанцями. 

- Охоронці вели бій, допоки Арсе-
нич знищував важливі документи, 
аби вони не потрапили в руки во-
рогів, - розповідає керівник проек-
ту «Викопаймо криївку разом» Свя-
тослав Абрам�юк. -  Цікаво, що знахо-
дилася криївка під центральною до-
рогою. Нею проїздило багато тран-
спорту, ходили люди, але виявити 
сховок не вдалося. Подейкують, зна-
йшли криївку через зраду когось з 
місцевих жителів. 

Викопати ідентичний сховок ви-
рішили за кілька метрів від старого, 
щоби не порушувати тієї території, 
бо там можуть бути ще якісь речі з 
минулого або ж навіть боєприпаси 
чи розтяжки, кажуть організатори. 

Активісти розбили у лісі табір і 
взялися за роботу. Насамперед роз-
чистили історичне місце, викосили 
траву, прибрали території.  Копають 
сховок по черзі. 

Згідно плану, він матиме 6 ме-
трів у глибину. Тут облаштують дві 
кімнати та коридор. Все, як у криївці 
Миколи Арсенича. 

- Ми копаємо земляний лаз у 
майбутню криївку, - розповідає істо-
рик за фахом Олег Семеген. - Спер-
шу було важко, але вже зараз при-
стосувалися до такої роботи. Ми по-
винні пам�ятати своїх героїв і роби-
ти все для того, щоб вони жили в на-
ших серцях. Вони варті того, щоб ми 
їх шанували. Микола Арсенич від-
дав своє життя за Україну. Сьогодні 
наші хлопці також гинуть на Сході 
за наше майбутнє. Про це ніколи  не 
можна забувати. 

Наймолодшому учаснику табору 
всього 8 років. Проте Руслан Шпи-
лик вже знає, що таке криївка. 

- Це схованка, щоб уберегтися від 
ворогів, - каже хлопчик.  

Патріотична молодь кілька днів 
живе у лісі. У таборі – суворі прави-
ла і цікаве життя. Є тут і дівчата. Що-
правда, до земляних робіт їх не за-
лучають. Вони відповідальні за по-
льову кухню та за організацію робо-
ти табору.  

- Ми проводимо різні гутірки, 
ігри для учасників, щоб не тіль-
ки зробити добру справу, а й здру-
жити молодь, - розповідає Вікторія 
Моргун. – Сьогодні ми робимо свій 
вклад у збереження української іс-
торії. Думаю, це дуже важливо – бе-
регти пам�ять про своїх героїв. 

Копатимуть криївку кілька днів. 
Завершити роботи планують до 14 
жовтня – дня Святої Покрови і річ-
ниці створення УПА. Потім тут мрі-
ють облаштувати підземний музей, 
аби всі охочі могли приїхати і поба-
чити на власні очі, як жили повстан-
ці. 

Юля ТОМЧИШИН.

У Лідихові, як і в більшості 
українських сіл, цікава і 
водночас непроста історія. 

Нині тут мешкає майже 2300 
жителів. У місцевій школі 
навчається понад 300 учнів. То одна 
радість села, що працює школа, бо 
клубу немає, хоч талантів немало.

Наш клуб стоїть у центрі села напіврозва-
лений, перекособочений.  Тому діти, молодь 
лише мріють про те, що колись буде у Лідихо-
ві гарне приміщення, де вони зможуть займа-
тись у гуртках художньої самодіяльності, вла-
штовувати концерти, а не так, як зараз, про-
сто неба.

Недавно в центрі села завідуюча клубом 
Наталія Кошіль разом з місцевими школяра-
ми підготували концерт до Дня молоді. 

Діти розвеселяли своїх односельців сцен-

кою, яку ставили Оля Остапчук і Михайло Де-
лечук. Гуморески читала Зоя Ладюк. Викону-
вали пісні ведуча Віка Кардаш, Іра Кусак, Бог-
дана Молінська. Своїм виступом зачарували 
Оленка Ковальчук і Тетяна Дячок. Звучали 
пісні у виконанні маленьких артистів Ангелі-
ни Струсь і Юри Чорнобая.  

Футбольна команда села вдячна за допо-
могу спонсору Віталію Остапчуку, який до-
поміг із воротами й лавочками на місцевому 
стадіоні. 

Мешканці Лідихова сподіваються, що на-
решті й держава, своя, рідна, незалежна Укра-
їна пригорнеться до колиски – до села.

Скоро вибори. Депутати, не забувайте про 
село і що в ньому живуть люди, які гідні кра-
щого життя. 

Мешканці Лідихова.
Кременецький район.

Упорядниками книги є голова обласної ор-
ганізації Національної спілки журналістів Укра-
їни Микола Ротман, голова фонду «Цвіт виши-
ванки» Євген Філь, дизайнер Олександр Гуца-
лов. 

Як повідомив голова Держкомтелерадіо 
Олег Наливайко, цього року на здобуття пре-
мії імені Івана Франка у галузі інформаційної 
діяльності було висунуто 24 роботи з 12 облас-
тей України. Визначали переможців у чотирьох 
номінаціях. Приємно, що лауреатами стали і 
тернополяни.  

Цінність видання у тому, що в ньому у до-
ступній формі і на двох мовах (українській та 
англійській) розповідається про Тараса Шев-
ченка, який прожив лише 47 років, 24 із них 
– у кріпацтві, 10 – у засланні, та 13 – на свобо-
ді. За ці роки він увіковічнив себе як поет та ху-
дожник, став будителем нації, спрямував народ  
до боротьби за вільну Україну. Книга про ге-
нія охоплює багатогранну його творчість, а та-
кож пошанування Великого Кобзаря як в Укра-
їні, так і в світі. Це підтвердила презентація ви-
дання у Києві, де були представники діаспори 
більш як із 15 країн. А ось короткий відгук із Ка-
захстану: «З далекого Тернополя  сюди, в Алма-
ти, в Заiлiйське Алатау, прийшов дорогий сер-

цю подарунок – видання, при-
свячене Тарасу Шевченку. Дя-
кую файно! Дуже приємно , що в 

цьому виданнi є фото  Ainur Yesmurzayeva з Ал-
мати. Вважаю, що прилучитися до розповсю-
дження пам�ятi про нашого Великого Кобзаря 
– то вже велика честь та шана! Слава Україні!» 

Книгу готували до друку майже рік, адже 
потрібно було зібрати цікаві факти і фото з ба-
гатьох країн світу. Публіцистичної спрямова-
ності матеріалам надавали члени редколегії, 
зокрема, міністр освіти і науки України Сергій 
Квіт, академік Михайло Андрейчин із Тернопо-
ля, журналісти, історики та краєзнавці прак-
тично з усіх регіонів України.

Приємно, що автори відкрили для нас най-
кращого перекладача творів Кобзаря на ан-
глійську мову Віру Річ, яка заповіла, аби її похо-
вали у Каневі – біля Шевченка. До речі, 21 трав-
ня цього року упорядники книги побували у 
Каневі, відвідали цвинтар, де похована Віра Річ, 
поклали квіти до її могили. Помолилися вони 
і біля пам�ятного знака Олекси Гірника, який 
спалив себе біля пам�ятника Шевченка – проти 
зросійщення України. Зустрілися там із його си-
ном Євгеном.

Книга вийшла у непростий для усіх нас 
час. Але щиро віримо, що ми, українці, збудує-
мо «свою хату», як і пророчив наш Тарас. А для 
політиків актуальними є і будуть слова Юрія 
Мушкетика: «Кажуть, немає програми держа-
вотворення? Ось вона тут! У “Кобзарі”! Читай-
мо і робімо, як тут написано, – й збудуємо Укра-
їну».

Презентації книги «Тарас Шевченко у 
пам�яті поколінь» уже відбулися в  Тернополі, 
Києві, Каневі та Черкасах.

Приємно, що саме з подання Україн-
ської Всесвітньої Координаційної Ради книга 
земляків-тернополян отримала премію ім. Іва-
на Франка.

Михайло РАТУШНИЙ,
 голова Української Всесвітньої Ко-

ординаційної Ради.

У Жукові відновлюють 

КРИЇВКУ

На місці загибелі 
головнокоманду-
ючого Служби без-
пеки УПА Миколи 
Арсенича мріють 
створити музей

Нам пишуть

«Не забувайте про людей»

За книгу про Кобзаря тернопільські 
журналісти отримали всеукраїнську 

премію імені Івана Франка
У номінації «За кращу наукову роботу 

в інформаційній сфері» перемогло видання 
«Тарас Шевченко у пам’яті поколінь»

Презентація в Українському 
домі. Зліва направо: Микола 
Ротман, Євген Філь, Михай-
ло Ратушний, Сергій Квіт

Упорядники книги біля могили Віри Річ
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- Переселення 1944-1946 ро-
ків було трагедією для багатьох 
родин лемків, серед яких і моя ро-
дина. Півмільйона українців ви-
мушено переселили з Лемківщи-
ни, Холмщини, Надсяння, Люба-
чівщини. Та незважаючи на ві-
дірваність від рідної землі, лем-
ки зуміли зберегти свою культу-
ру, - зазначив під час відкриття го-
лова Тернопільської ОДА Степан 
Барна. – Сьогодні вони демонстру-
ють свої оригінальні звичаї та тра-
диції. Це елемент єднання усіх ет-
нографічних груп в єдиний народ. 
Більше того, лемки не втратили 
свою національну позицію. Серед 
них – Герої Небесної Сотні та бій-
ці АТО.

«Дзвони Лемківщини» - фес-
тиваль з особливим настроєм. 
Сюди приїздять за спогадами, за 
атмосферою, яка повертає в мину-
ле. Дідусі та бабусі зі сльозами на 
очах згадують свій рідний край, 
землю, звідки їх вигнали у неві-
домість. Важко зрозуміти їх нос-
тальгію через 70 років після пере-
селення і щире бажання поверну-
тися на батьківські землі – край, 
який для них найкращий в світі. 
Пригадую розповіді своїх бабусь, 
той блиск у їх очах і власні відчут-
тя, коли побувала у їх рідному селі. 
Це дивовижна енергетика і магне-
тизм землі, звідки походить твоє 
коріння. 

- На цьому фестивалі зустріча-
ються лемки з усього світу. Родичі, 
сусіди, друзі, знайомі, односельча-

ни, - каже відомий меценат і лемко 
за походженням Михайло Мацієв-
ський. - Ця земля благословенна, 
адже раз в рік збирає нас усіх ра-
зом. Лемки виросли в горах, зви-
кли до важкої праці, мають багату 
культуру. У нашого етносу непро-
ста доля, але він є невід�ємною і 
важливою частиною українського 
народу. Вже зараз стало відомо, що 
70 років тому депортували біль-
ше мільйона людей, пусткою ста-
ли 350 сіл і містечок. Це була вели-
чезна трагедія в житті українців. 

Поміж фестивальних яток зу-
стрічаємо Стефанію Бучковську 
з Козівщини. У неї надзвичай-
не вбрання, розшите яскравими 
орнаментами. Переселена вона з 
Надсяння – села Бібірка. Бабуся 
розповідає, що вдома в неї – біль-
ше 30 різноманітних костюмів, які 
вона створила власноруч. 

 - Кожна людина повинна зали-
шити слід після себе, - каже вона. 
- Я передам своїм внукам шматок 
нашої багатої культури. Наш на-
род пережив дуже багато всьо-
го. Нас силоміць переселили з чу-
дової, родючої землі. Стільки нам 
всього довелося пережити важко 
описати словами. Україна заслу-
говує на мир і спокій. Але коли ми 
цього дочекаємося – не знаю.

На «Лемківській ватрі» осо-
бливо відчувалися події, які сьо-

годні хвилюють 
всіх українців. 
Учасники фести-
валю молилися за 
воїнів АТО, які за-
хищають нашу 
державу на Сході, 
загиблих військо-
вих і Героїв Небес-
ної сотні разом з 
главою УГКЦ Бла-
женнішим Свя-
тославом Шевчу-
ком.  Степан Бар-
на вручив грамоти 
обласної держав-
ної адміністрації 
за особисту муж-
ність і високий професіоналізм, 
виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної ці-
лісності України, учасникам анти-
терористичної операції, вихідцям 
із лемківських родин Монасти-
риського району. А демобілізовані 
бійці батальйону «Збруч», які ма-
ють лемківське коріння, привезли 
лемківський прапор, який був ра-
зом з ними у найгарячіших точках 
буремного Сходу. 

А ще приїхали на фестиваль 
родини переселенців із зони АТО. 
Вони двічі пережили вигнання – їх 
батьки і дідусі були депортовані, а 
у 21 сторіччі війна змусила і їх по-
кинути рідні домівки. 

Фермер Петро Ма-
дяк з села Перемож-
не вже рік живе з ро-
диною на Тернопіль-
щині. В ЛНР винесли 
йому смертний вирок 
за проукраїнську пози-
цію і підтримку Зброй-
них сил України. 

- Ми думали - за 
місяць-два поверне-
мося. А тепер будуємо 
життя тут, - розповідає 
чоловік. - Я мав фер-
мерське господарство, 
техніку, а залишився 
ні з чим. Страшно зга-

дувати, як ми виїздили - мені вда-
лося врятувати десять людей, а 
ще разом з «айдарівцями» визво-
ляв дружину в чеченців. Всі разом 
ми приїхали на Тернопільщину. Я 
вірю, що ми повернемо окуповані 
землі, адже Україна має бути єди-
на. 

Донька пана Петра Оленка за-
кінчила коледж в Гусятині. Про 
те, як втікали з рідного дому, роз-
повідати не хоче. Каже, моторош-
но згадувати те, що довелося пе-
режити. А ще зізнається, що хотіла 
б залишитися жити саме на Терно-
пільщині. 

- Мої бабуся і дідусь з Лемків-
щини, - каже дівчина. - Вони мені 

багато розповідали про те, як їх 
переселяли і що їм довелося пе-
режити. Я б дуже хотіла поїха-
ти туди, де вони народилися. На 
цьому фестивалі я відкрила для 
себе багато цікавого про лемків, 
їх культуру, традиції, почула мову. 
Дуже хотілося б, щоб в Україні був 
мир і щоб було більше патріотиз-
му в наших серцях. 

Під час фестивалю співали 
лемківські пісні, готували стра-
ви національної кухні, проводи-
ли майстер-класи із виготовлен-
ня предметів побуту, демонстру-
вали національний одяг та тво-
ри мистецтва відомих лемків. Тут 
кожен міг відкрити для себе щось 
нове, поспілкуватися та відчути 
особливу єдність українського на-
роду. 

Під час «Дзвонів Лемківщини» 
староста фестивалю запалив сим-
волічну ватру – цьогоріч її назва-
ли Ватрою Миру. Адже сьогодні 
це чи не найбільше прагнення та 
мрія кожного свідомого українця. 
Лемки, як ніхто інший, знають, що 
таке війна, переселення та втрата 
рідного дому. Тож усі разом моли-
лися за мир і спокій в Україні і за 
те, щоб трагедія, яка торкнулася 
їх, більше ніколи не повторювала-
ся в нашій країні. 

Юля ТОМЧИШИН. 

На  Монастирищині 

Лемки з усього світу 
з’їхалися на фестиваль 
«Дзвони Лемківщини» 

В урочищі Бичова, що поблизу Монастириськ, минулими 
вихідними відбувся традиційний фестиваль «Дзвони 
Лемківщини». Цьогоріч він був приурочений 70-річчю 

з початку депортації українців та був пронизаний особливим 
смутком за тим, що довелося пережити українцям у минулому 
столітті і подіями, які відбуваються сьогодні в зоні АТО. 

запалала  Ватра  миру 
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На Землі вистачить місця всім
Населення Землі й надалі зростати-

ме, йдеться у демографічному звіті ООН, 
повідомляє «5 канал». У 2030 році чисель-
ність жителів планети складе 8,5 мільярда 
осіб, у 2050 році - 9,7 мільярда, а до кінця 
століття показник сягне позначки у 11,2 
мільярда. Зараз у світі проживає близько 
7,3 мільярда людей. Згідно з розрахунка-
ми експертів, за кількістю жителів Індія пе-
ревершить Китай приблизно у 2022 році, а 
в 2050-у Нігерія стане третьою за кількіс-
тю населення країною, випередивши США. 
Населення ж пострадянських країн буде й 
надалі зменшуватися. При цьому, населен-
ня буде старішати - у 2050 році у ЄС кожен 
третій житель буде пенсіонером.

55 відсотків бомжів Ізраїлю -  
вихідці з екс-СРСР

Приблизно половина ізраїльських 
бездомних отримує допомогу від вла-
ди, але продовжують жити на вули-
ці. При населенні у вісім мільйонів жите-
лів у Ізраїлі налічується менше тисячі без-
домних, більше половини яких - вихідці 
з країн колишнього СРСР, повідомляють 
«РІА-Новини». «Найбільша концентрація 
бездомних - у Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі 
та Ашдоді. 55 відсотків бездомних - вихід-
ці з колишнього Радянського Союзу» - ци-
тує прес-служба Кнесету дані міністерства 
соцзабезпечення Ізраїлю. Відповідно до мі-
ністерських оцінок, 65 відсотків бездомних 
страждають від алкогольної або наркотич-
ної залежності, 23 - від психічних розладів, 
35 - мають фізичні захворювання. 

Черговий Апокаліпсис  
«призначили» на осінь

У багатьох науково-популярних бло-
гах публікують повідомлення про те, 
що восени настане кінець світу - у пері-
од з 22 по 28 вересня. Більшість вважає, 
що на Землю впаде метеорит, через який 
усе живе загине, повідомляють іноЗМІ. 
Експерти у галузі космосу зазначають, що 
про настання Апокаліпсису сказано і в Бі-
блії. Вони кажуть, що, начебто, після падін-
ня метеорита на Землі настане  епоха семи-
річної скорботи. Але у співробітників НАСА 
зовсім інша точка зору. Науковці переко-
нують: більша кількість астероїдів згоря-
ють у атмосфері і захисний шар нашої пла-
нети долають дуже рідко. «За нашими да-
ними, у найближчі кількасот років нашій 
планеті не загрожує зіткнення з великими 
космічними об�єктами», - заявив представ-
ник НАСА. І додав: розробка нових техно-
логій, якими займаються його колеги, да-
дуть змогу звести ризик падіння метеори-
та до мінімуму.

Чуркін 30 років тому виправдову-
вався за інший збитий «Боїнг»

Постійний представник Росії в ООН 
Віталій Чуркін, який заблокував ство-
рення трибуналу із рослідування заги-
белі малазійського «Боїнга» на Донбасі, 
ще за часів СРСР займався відбілюван-
ням Кремля, коли радянський винищу-
вач збив південнокорейський літак. Про 
це заявив російський письменник-сатирик 
Віктор Шендерович в інтерв�ю «Ехо Мо-
скви». Йдеться про 1983 рік. Чуркін тоді 
був секретарем посольства СРСР у США. І 
він був один із перших, хто заявив, що СРСР 
непричетний до загибелі південнокорей-
ського «Боїнга». «Йому не вперше брехати 

в очі, відбілюючи злочинну державу», - ска-
зав Шендерович. Пасажирський авіалай-
нер «Boeing 747-230B» південнокорейської 
авіакомпанії «Korean Air Lines» у ніч на 1 ве-
ресня 1983 року виконував рейс за марш-
рутом Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, на його 
борту були 23 члени екіпажу і 246 пасажи-
рів. Політ повинен був проходити над ней-
тральними водами, але літак із невстанов-
леної причини відхилився від курсу і увій-
шов у закритий повітряний простір СРСР, 
де був збитий радянським винищувачем 
Су-15. Ніхто не вижив. 
Місто без автівок з’явиться у Данії

На північ від міста Орхус виникне 
перше у Данії передмістя, повністю віль-
не від автомобілів. Населений пункт буде 
називатися Nye («новий»). Там житиме 15 
тисяч людей. У цьому зеленому передміс-
ті сучасні технології застосовуватимуть 
для створення гармонії між його мешкан-
цями та довкіллям. Із центром Орхуса вста-
новлять трамвайне сполучення. Крім того, 
передбачено безліч велодоріжок, пише 
«wlpress.net». Жителі еко-передмістя, звіс-
но, зможуть мати автомобілі, але їх не мож-
на буде паркувати в гаражах. Залишити 
свою машину зможуть у спеціальній зоні - 
в пішохідній близькості від житлових квар-
талів. Nye буде розділений на сім зелених 
районів з парками, каналами й озерами. 
Проект планують завершити у найближчі 
п�ять років. 

Японці масово  
приміряють домовини

Японію охопила мода планування 
власних похоронів, передає «AI Jazerra». 
Японська похоронна індустрія стає все 
більш креативною у той час, як старію-
ча нація має все менше місця для похован-
ня померлих. Так, у 2014 році в Японії по-
мерло близько 1,26 мільйона осіб. Кіль-
кість місць для поховань скорочується, і в 
результаті традиційні похорони стали за-
надто дорогими. У документальному філь-
мі «Al Jazeera» показує, як японці приміря-
ють майбутні домовини, роблять собі фо-
тографії на пам�ятник і планують майбут-
нє місце поховання.

У Латвії підрахують, скільки  
шкоди завдало країні КДБ

Президент Латвії Раймонд Вейоніс 
схвалив рішення уряду про субсидуван-
ня міждисциплінарної комісії з вивчен-
ня документів колишнього КДБ Лат-
війської РСР. Про це повідомляє видання 
«Delfi.lv». Завдання міждисциплінарної ко-
місії з наукового вивчення документів екс-
КДБ Латвійської РСР - дати оцінку матері-
альної і моральної шкоди, яку цей репре-
сивний орган заподіяв Латвії та її грома-
дянам. Згідно з рішенням сейму, докумен-
ти КДБ можуть бути оприлюднені тільки 
після їх наукового вивчення і не раніше 31 
травня 2018 року.

Росіяни готові відмовитись від  
Інтернету і підтримують цензуру

Росіяни готові повністю відмовитись 
від користування Інтернетом. Принаймні, 
такі дані оприлюднив всеросійський центр 
вивчення громадської думки. Про це повідо-
мляє «Радіо Свобода». Згідно з результата-
ми опитування, аж 58  відсотків росіян під-
тримали б «відключення Інтернету», а 49 
відсотків підтримують ідею цензури у сві-
товій мережі. Крім того, дослідження свід-
чить, що лише 42 відсотки жителів РФ ре-
гулярно користуються Інтернетом, а нато-
мість 38 відсотків не використовують його 
взагалі. Цікаво й наступне: аж 73 відсотки 
опитаних вважають, що негативну інфор-
мацію про чиновників не мають оприлюд-
нювати в Інтернеті, а 42 відсотки вважають, 
що Інтернет використовують іноземні уря-
ди, аби нашкодити Росії. Також результати 
опитування стверджують, що 45 відсотків 
респондентів підтримують ідею блокуван-
ня сайтів зарубіжних ЗМІ.

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Пенсії та зарплати  

індексують на 150 гривень
Зарплати і пенсії українців плану-

ють проіндексувати до кінця року. Про 
це заявив президент Петро Порошенко. 
Реально, як з�ясували журналісти, зарп-
лати й пенсії планують збільшити на 13 
відсотків від суми прожиткового мініму-
му, тобто на 153 гривні. Але експерти по-
переджають: про індексацію, аналогіч-
ну рівню інфляції в країні (за підсумками 
червня - 58 відсотків), не йдеться, повідо-
мляє видання «Вісті». «Недоцільно про-
водити індексацію, рівнозначну рівню ін-
фляції. Такі дії призведуть до збільшен-
ня і так хиткого фінансово-економічного 
становища країни», - сказав директор 
компанії «IBI-Rating» Ігор Андрусик. Мі-
ністр соцполітики Павло Розенко під-
тверджує: підвищити зарплати і пенсії 
на відсоток інфляції не вийде. «Найпер-
ше, ми збираємося підвищити прожитко-
вий мінімум - приблизно на 13 відсотків», 
- сказав Розенко. Зараз прожитковий міні-
мум складає 1176 грн., а після підвищен-
ня сума сягне 1329 грн. На думку експер-
тів, коштів у бюджеті на повноцінну ін-
дексацію не вистачить.

Бойовики виготовляють  
радіологічну «брудну бомбу»?
Бойовики з «ДНР» під керівництвом 

російських науковців-ядерників ви-
готовляють у Донецьку радіоактив-
ну «брудну бомбу». Про це пише «The 
Times» із посиланням на дані СБУ. У звіті 
наводять дані перехоплених радіорозмов 
бойовиків. Також доповідь грунтується 
на даних із зламаних електронних листів 
тощо. СБУ стверджує, що російські фахівці 
вилучили радіоактивні промислові відхо-
ди з безпечного бункера Донецького хім-
заводу. А вже на військовій базі бойови-
ків виготовляють «брудну бомбу». Спец-
служби західних країн не підтверджують 
інформацію своїх українських колег, пові-
домляє «Канал 24». Російська сторона та-
кож наразі не прокоментувала публікації 
у ЗМІ. А в ОБСЄ заявили, що організації ві-
домо про існування такого досьє у Києві. 
На думку журналістів «The Times», це пи-
тання, ймовірно, порушували на перего-
ворах у Мінську в липні. 

Чому Захід затягує 
конфлікт на Донбасі?

Захід хоче, щоб конфлікт на Донбасі 
затягнувся. Про це свідчить той факт, що 
Європа і США позитивно оцінюють демі-
літаризацію Широкиного. Про це заявив 
військовий експерт Святослав Стеценко, 
інформує «Телеканал новин 24». Стецен-
ко наголосив, що нині Захід не готовий до 
воєнного протистояння з Росією, тому на-
магається виграти час. «Для Заходу дуже 
важливо, щоб широкомасштабне проти-
стояння в Україні почалося якомога пізні-
ше. Для цього вони готові йти на будь-які 
поступки за рахунок України. Наша без-
пека і оборона - це наші клопоти. Зараз 
на Заході будуть збільшувати військові 
бюджети. Відбувається гра навколо мін-
ських домовленостей. Заходу потрібно 
показати, що вони всіма силами за мир і 
деескалацію», - сказав експерт. 

Телефонні розмови  
дорожчають знову

Національна комісія з питань ре-
гулювання зв’язку та інформатиза-
ції прийняла рішення підвищити гра-
ничні тарифи на фіксований місцевий 
зв’язок на 17,5 відсотка. В «Укртеле-
комі» хотіли, аби тарифи підскочили аж 
на 25 відсотків. За словами глави НКРСІ 
Олександра Животовського, чим мен-
ше задіяних ліній, тим більший тариф.  
«Укртелеком» - основний гравець на рин-

ку фіксованого місцевого зв�язку. Компа-
нія обслуговує близько 7,5 мільйона або-
нентів. Проте, після чергових подорож-
чань, чимало українців відмовляються 
від домашніх телефонів. 

Чи прилетить Обама в Україну?

Посол України в США Валерій Чалий 
обіцяє працювати над організацією ві-
зиту президента США в Україну, а та-
кож президента України - до США, пові-
домляють «Українські новини». «Візит 
Обами в Україну - це важлива річ. Очевид-
но, над цим я буду працювати, щоб забез-
печити таку можливість. А також забезпе-
чити можливість приїзду до США прези-
дента України», - сказав Чалий. При цьо-
му, за його словами, відсутність досі візи-
ту Барака Обами в Україну зовсім не гово-
рить про другорядність українського на-
прямку в зовнішній політиці Штатів.

Оце «наколядував»!
На рахунках чинного судді Вищо-

го господарського суду України та його 
дружини заарештовано 13 мільйонів 
швейцарських франків. Про це повідо-
мляє прес-служба Держслужби фінмоні-
торингу. Держфінмоніторингом спільно 
з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну 
було встановлено п�ять компаній, які за-
реєстровані в Панамі та Ліхтенштейні й 
мають рахунки в банківських установах 
Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках цих 
компаній протягом тривалого часу акуму-
лювались значні суми коштів з сумнівним 
походженням. Власниками рахунків, від-
критих у банківській установі в Ліхтенш-
тейні, є чинний суддя Вищого господар-
ського суду України та його дружина. За 
часів президентства Януковича цей суд-
дя працювалв на посаді одного із заступ-
ників голови Вищого господарського суду 
України. 

Мільйони українців хочуть  
працювати закордоном

Плани виїхати на роботу за кордон 
найближчим часом мають вісім відсо-
тків українців, що складає три мільйо-
ни осіб. Про це свідчать дані опитування, 
проведеного компанією «GFK Ukraine», пе-
редає «Еспресо.TV». Чоловіків серед бажа-
ючих працювати за кордоном приблизно 
удвічі більше, ніж жінок. Щодо основних 
країн призначення трудової міграції, при-
вабливість Росії значно скоротилася в цьо-
му році. А Польщі - зросла. Перше місце у 
рейтингу привабливості з Польщею ді-
лить Німеччина, на другому місці - Італія, 
далі - США, Великобританія і Росія, Канада 
і Чехія. Крім того, число українців, які ба-
жають працювати за кордоном неофіцій-
но, різко зросло з 28 відсотків у 2011 році 
- майже до 41 відсотка на час опитування. 
Дороги нікому будувати: інженери 

поїхали на заробітки
Ринок українських дорожніх буді-

вельних кампаній переживає дефіцит 
кадрів, розповів експерт дорожньої га-
лузі Олег Гостроверхий виданню «Сьо-
годні». За його словами, більша части-
на українських інженерів-будівельників, 
які можуть брати участь у будівництві но-
вих доріг, зараз на заробітках за кордоном. 
«Багато кваліфікованих фахівців виїхали 
працювати до Польщі, Литви, Казахстану і 
Росії на довгострокову перспективу. Вони 
не хочуть повертатися сюди на місяць-два. 
А місцеві компанії у нинішніх економічних 
умовах отримують саме короткострокові 
замовлення», - пояснив експерт. 

Україна Світ



№30 (111)/ 5 серпня - 11 серпня 2015 р. 11Для всієї10 родини nday.te.ua

Струни серця

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ №30 (111)/ 5 серпня - 11 серпня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

*     *     *
Подаруй мені світанок – 
Чистий, добрий теплий ранок,
Щоб прокинулись ми поряд,
Щоб сп’янив мене твій погляд. 
Подаруй серпневий вечір,
Ніжно обійми за плечі,
Поведи у ясну нічку,
Розпали гарячу пічку.
Щоб не згасли мої мрії – 
Запали в душі надію.

*     *     *
Я люблю тебе, просто люблю,
І все інше – не має значення,
Може, я провинилася в чімсь,
Тож прошу про 

єдине побачення. 
Хай вітри роз’єднали нас
І не буде мені пробачення,
Я люблю тебе, просто люблю,
І все інше не має значення. 
Мої дні – мов сльозинки дощу,
Може, з іншою йдеш 

на побачення…
Мабуть, я не поверну тебе,
Бо не зміниш ти світобачення. 
Ну, а я тебе просто люблю,
І все інше не має значення.

*     *     *
Зустрічало літо 

осінь колосками,
Пригощало літо 

осінь спасівками.
А осінь – панянка, 

дуже норовиста,
То дощем заплаче, 

то вітрами свисне. 
Так нахмурить брови, 

що небо зчорніє,
Від золота барвів 

аж серденько мліє.
Ой, яка чарівна є у нас природа,
Зігріта піснями, 

любов’ю народу.
*     *     *

Я стану ангелом для тебе
Крильми закрию від грози,
Руками розведу я хмари
Печалі, болю і біди. 
Я подихом своїм гарячим,
Зігрію нас серед зими,
Я буду поруч із тобою
І вдень, й вночі – завжди. 

Завжди!
Я буду ангелом для тебе,
З тобою по житті піду.
Усе – тобі, усе – для тебе,
Бо я уже тебе люблю!

Лідія КУЧМАН,
с. Слобідка 

Теребовлянського району.  
*     *     *

Я люблю тебе, 
Україно!
Україно моя,
Мальви в коси свої ти вплела.
І вінок калиновий вдягла.
Ти прекрасна, моя Україно!
Я люблю твої ріки й моря,
Й ті незаймані гори Карпат…
І як пахнуть пшеничні поля,
І гаї, що так ніжно шумлять…
Ще люблю я тебе, Україно,
За твою чарівну солов’їну,
Й за пісні, що у серці бринять.
За людей, що в біді не покинуть,
Й свою землю ідуть захищать…

Людмила КОЛЯДЕНКО, 
смт. Козова.

- Сьогодні про війну не пи-
шуть хіба ледачі й дурні, - Іван Іва-
нович багатозначно глянув на ко-
респондентку свого видання, не 
відриваючись від телефонної роз-
мови і одночасно перекладаючи 
стоси паперів на робочому сто-
лі. – Давай, давай, Чулковська! Ти 
мене зрозуміла! Вперед!

Таміла вийшла з кабінету, тихо 
зачинивши двері. Звісно, для жур-
наліста не існує  такого «не хочу», 
«не буду». Але настрою  писати на 
цю тему взагалі не було. 

Десь із місяць тому дівчина ро-
зірвала стосунки зі своїм коханим, 
з яким зустрічалися кілька років. 
Таміла завжди вважала його смі-
ливим, мужнім, сильним. Але коли 
Юрко почав скімлити і постійно 
заводити мову про те, як би злиня-
ти з країни, щоб тільки уникнути 
мобілізації, не витримала. 

- Ти ж служив у внутрішніх 
військах! Ти досвідчений, вмієш 
користуватися зброєю, займаєш-
ся рукопашним боєм! Хто ж, як 
не ти, має захищати свою країну? 
Хто? Оці безвусі хлопчаки, які ще 
нічого в своєму житті не бачили? 
- просто кричала в обличчя своє-
му коханому. 

Він криво так і єхидно посміх-
нувся, сплюнув і відповів, що не 
бажає бути гарматним м’ясом, і 
якщо й піде воювати, то на боці 
Росії, бо там хоч бабки добрі пла-
тять. Це було останньою крапкою 
у їх стосунках. Таміла аж захворі-
ла від розпачу. Як же їй було об-
разливо за чужого тепер і далеко-
го Юрка та за тисячі таких юрків, 
які думають так само. І воно болі-
ло досі… 

На подвір’ї  лікарні гамірно. 
На лавках у затінку багато моло-
дих  хлопців і чоловіків, тіла яких 
вкривають “візерунки” осколко-
вих поранень. Таміла мимоволі зу-
стрічалася поглядом з очима  тих, 
хто побував під обстрілами, поба-
чив смерть і зрадництво. Загірчи-
ло ще більше. Хотілося просто об-
няти їх усіх, як рідних, поплакати і 
подякувати, що вистояли, що ви-
жили.

- Проходьте у сьому палату, - 
показала рукою медсестра, - він 
там один зараз, ваш Віталій  Ума-
нець. 

- Дякую, - дівчина прочинила 
двері. – Тук, тук! Дозволите?

Хлопчина на ліжку привстав, 

заметушився, почав поправляти 
простирадло.

- Так, проходьте, якщо ви до 
мене, звичайно.

- До вас, Віталію. Я Таміла, 
будьмо знайомі, – подала йому 
руку і відчула міцність справж-
нього чоловічого потиску. – Ось 
тут фрукти вам, щоб одужували!

Посміхнувся засоромлено, 
пригладив неслухняний чуб і по-
клав руки рівненько, ніби пер-
шокласник, перед собою. «Госпо-
ди, який же з нього вояка! – Тамі-
ла заледве ковтнула комок сліз, 
що тиснув горло. – Зовсім ще ди-
тина…»

- Віталію, я готую серію мате-
ріалів про героїв сьогодення, на-
ших хлопців, які зараз перебува-
ють на Сході. 

- Та який з мене герой, - знітив-
ся Віталій, - тут он скільки хлопців 
таких, як я.

- Розумію, знаю. Але ви вряту-
вали життя трьом своїм друзям, 
бойовим товаришам.

- Нічого особливого  я не зро-
бив. Думаю, що кожен із них за тих 
обставин вчинив би так само. 

Таміла ввімкнула диктофон і 
непомітно поклала його на колі-
на. «Хлопчику, хлопчику, це твоє 
«нічого особливого»  коштувало 
тобі ноги, пошматованого облич-
чя, ледь не втраченого зору!»

- Ви, мабуть, думаєте, Таміло, 
дивлячись на мене, що я якийсь 
ненормальний, -  ніби підслухав-

ши її думки, продовжив Віталій. 
- Ні, не думаю. Ви якраз і є най-

нормальніший із тих, що можуть 
бути. 

- Я ж добровольцем пішов піс-
ля того, як дізнався про те, що ро-
биться в Слов’янську. Мене взяли 
відразу з офіцерським званням. 
Потрапив до батальйону і в Доне-
цьку область. З перших днів зазна-
ли атаки. Супротивник бив із сер-
йозної техніки. Але нам все-таки 
вдалося зачистити село й встано-
вити свої блокпости. Із таких пер-
ших спогадів в пам’яті день, коли 
до нас під’їхав інший батальйон 
із жовт-блакитними стрічками на 
рукавах і зробив потрібний приві-
тальний жест, що означало - “свої”. 
Пропустили їх. Проїхавши блок-
пост, “свої” одразу відкрили во-
гонь. Це виявилися переодягне-
ні “денеерівці”. Тоді нам пощасти-
ло, мало втрат було. Я вижив. Хоча 
потім ще двічі ми потрапляли до 
пастки ворога. А потім… У кожно-
го своя доля і її нічим не об’їдеш…

Таміла навіть не намагалася 
витирати сльози. Скільки ж сили 
і мудрості у цьому такому ще тен-
дітному й молодому чоловікові! 
Скільки болю у його очах!

- Те, що трапилося потім, мені 
часто снилося. Бій тривав більше 
трьох годин. Фактично наша гру-
па викликала вогонь на себе, даю-
чи змогу фахівцям виявити вогне-
ві позиції противника і приціль-
ним та потужним вогнем урази-

ти найбільш небезпечні й броньо-
вані цілі.

- Ваші друзі розповіли нам, що 
ви, ризикуючи власним життям, 
винесли на собі трьох бійців  з-під 
шквального вогню терористів та 
перенесли в безпечне місце.

- Тоді не думаєш, а діяти треба 
швидко і рішуче, бо рахунок іде на 
секунди. Я робив те, що мав. Поки 
осколки  не полетіли в обличчя, 
кров залила очі, я перестав бачи-
ти, – Віталій  важко зітхнув. – Далі 
уже опритомнів тут, лікарі кажуть, 
що дуже життя мене любить. А я, 
знаєте, скільки разів уже подумки 
прощався з рідними? Я вас засму-
тив, Таміло? Не плачте, будь ласка.

Хлопець підтягнув своє тіло, 
схопившись рукою за поручень 
над ліжком.

- Ідіть до мене, будемо витира-
ти ваші сльози… - сказав тихо.

Дівчина слухняно сіла поруч 
і сховала заплакане обличчя на 
його міцних грудях. Віталій гла-
див її по голові, щось говорив, го-
ворив, а Таміла тільки слухала 
часті удари його схвильованого 
серця.  

- А я знаєте, завжди хотів бути 
вчителем, - сказав раптом, - а те-
пер от не знаю, як без ноги. Ще по-
переду кілька операцій, «знайом-
ство» з протезом. Але у мене бага-
то мрій, заради яких я мушу бути 
сильним. 

- У вас все буде добре, Віталію! 
Вибачте  мені мої сльози. Не стри-
малася… ви такий справжній…
справжній чоловік.

- Вибачу, якщо дозволите ще 
якось вам зателефонувати. І дик-
тофон не забудьте. Тільки не ро-
біть із мене супермена якогось 
там у своїй статті, я звичайний 
українець. Нас таких тисячі… ти-
сячі готових не вмирати, а жити 
заради своєї Батьківщини…

Матеріал про Віталія на ранок 
лежав на столі редактора. Тамі-
ла не стала слухати його хвалебні 
оди. Їй сьогодні треба було дуже 
швидко накидати ще пару замі-
ток і бігти туди, де чекало серце 
найкращого у світі справжнього 
чоловіка.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Сокровенне

Невигадана історія

гніздечко
Сімейне

Старенький тролейбус нікуди не ква-
пився. Гаряче сонце гріло його облуплені 
боки. І він поволі, втомлено котився місь-
кими вулицями. Пасажири, розморені спе-
кою, також не поспішали.  

Софія залишила своє авто на стоянці 
біля готелю й вирушила мандрувати міс-
том. Вона завжди так робила у вільний час. 
Залишала автівку, сідала в тролейбус чи 
трамвай і каталася містом, куди приїжджа-
ла у відрядження. 

Неподалік однієї із зупинок 
тролейбус тяжко зітхнув, скре-
готнув і... Водій у скрипучий мі-
крофон оголосив: «Тролейбус 
далі не їде. Зіпсувався».

Пасажири збадьорилися. По-
чали нарікати на чиновників, спе-
ку, свіжі й задавнені болячки. А 
Софія пішла до водія запитати, як 
вибратися з незнайомої вулиці. 

- Я тут уперше. Скажіть, будь 
ласка…

- Софія?! 
- Дмитро?!
Із колись гарного, ставного хлоп-

чиська Дмитро перетворився у дебелого 
чолов’ягу. Волосся трохи посивіло. Очі ста-
ли холодними. 

Обоє почувалися ніяково.   
- Досі на мене об-

ражена? - порушив 
мовчанку Дмитро. 

- Не я ж за кіль-
ка днів від весіл-
ля відмовилася. 
Хоча… добре, що 
так сталося. Недар-
ма кажуть: усе, що 
робиться - на краще. 
Але тоді було боляче. 
Хотілося провалитися крізь землю від со-
рому і людських пересудів.     

- Мене життя також по голові не гла-
дить. Може й, за тебе. Одна донька - і та ін-
валід. Дружина працює вдома. Шиє, коли є 
змога. А я гарую. Після роботи в гаражі гай-
ки на чужих машинах кручу. Ти ж нівроку 
виглядаєш. Певно, добре живеш. 

- Все маю для щастя: чудову сім’ю, гар-
ну роботу…

Софії хотілося допекти Дмитрові. Як він 
їй колись…

…Дмитрове і Софіїне села розділяв 
став. Люди часто, замість назви села, каза-
ли: «Треба піти на той бік ставу» або «Узяв 
дружину з того боку ставу».      

- Гарна пара, - перемовлялися по оби-
два боки ставу.  

- Дмитро до інституту збирається всту-
пати. За Софією тягнеться. 

- Тягнеться… за чужими спідницями. 
Кажуть, підгулює у райцентрі. Бачили з 
якоюсь…

- Атож! Бачили! Вже й не можна ні з ким 

словом перекинутися. Він скільки часу в 
райцентрі працює? Третій рік, здається. 
Знайомих має… 

…До весілля залишилось зовсім мало. 
Господині мудрували над копченим, пече-
ним, вареним… Господарі - майстрували 
шалаші. Одного дня біля сільського мага-
зину зупинилася легківка. З авто вийшла 

незнайома жінка. На 
лавці сиділо кілька 
місцевих пліткарок, 
то ж у них і запитала: 

- Дмитро Івани-
шин тут живе? 

- Тут, - дружно 
закивали головами 
молодиці. - А ви хто 
йому будете? 

- Майбутня теща. 
Очі пліткарок округлилися, наче блюд-

ця.
- Може, ви, панунцю, не того Дмитра 

шукаєте. Наш скоро буде мати іншу тещу. 
Весілля на носі. 

- Лідо, вийди-но з машини, - гукнула не-
знайомка. 

Із «Жигулів» ледве вибралася вагітна 
дівчина.

- Ось! Восьмий місяць Дмитрове дитя 
носить. А він голову іншій закрутив. 

- Та ні, панунцю, із Софією Дмитро ще зі 

старших класів зустрічається. 
- А що, ця Софія також вагітна?
- Ні! - хором відповіли молодиці. 
- Ну, й добре, - полегшено зітхнула не-

знайомка. - Знайде собі дівка іншого хлоп-
ця. Сідай, Лідо, в машину. Поїдемо зі свата-
ми знайомитися. То де їхня хата?

Звістка митю облетіла обидва села. Со-
фія та її родина не йняла віри.

- Романе, бери ровера і їдь до Івани-
шиних, - квапила чоловіка Софіїна матір. - 
Може, хтось щось наплутав. Чи поговір пус-

тив. Треба ж замороки перед 
самою забавою!

На подвір’ї Іванишиних 
стояла чужа автівка. А з-за 
сусідських тинів визирали 
цікаві очі. 

Роман зайшов до хати. 
Побачив незнайомих чоло-
віка, жінку і вагітну дівчину. 
Зрозумів: ніхто нічого не на-
плутав. Запитав, однак:

- Дмитре, це правда? 
- Дядьку Романе, весілля не буде. Ска-

жіть Софії…
Роман повернувся й подався геть. 
- Ваша донька ще знайде… - кричала на-

вздогін незнайома жінка.
…Господарі розбирали недобудова-

ні шалаші. Господині підраховува-
ли чужі збитки. На Софію в селі ди-
вилися з жалем і шепотілись за спи-
ною. Дмитро з вагітною Лідою та її 
батькам поїхали до міста. 

Небо трусило стиглі зорі у гарячі 
долоні літа. Вечір пахнув скошени-
ми травами. Софія сиділа на березі 
ставу - сьогодні мало бути її весіл-
ля. Сьогодні вона мала бути най-
щасливішою на землі. Сьогодні їй 
нестерпно боляче…

Неначе якась невидима сила взя-
ла дівчину за руку й повела до води. 
Прохолода торкнулася ніг і душі.     

- Доню! - крик Софіїного батька 
сполохав тихий вечір і всенький світ. 
Роман вскочив у капцях у воду.  

- Що ти задумала? Що?..
- Тату?..  
- Серце відчувало. Вело за тобою. 

Не смій брати гріха на душу. Дмитро 
не заслуговує цього. Пішов на інші 
руки - Господь з ним.       

- Не кажіть нічого мамі…

Майже сповідь
Дороге «Сімейне гніздечко», хочу 

розповісти тобі свою життєву ситуацію, 
яка ледь не вартувала щастя моєї най-
ближчої подруги. Можливо, це стане 
комусь пересторогою, аби бути обачні-
шим у виборі людини, яку хочеш бачи-
ти поруч.

Отож, з Ларисою ми були найкра-
щими подругами. Разом вчилися у шко-
лі, потім – в університеті. Подруга моя 
була дуже вродлива. Може, тому, рано 
вийшла заміж. Ігор теж вчився з нами в 
одному вузі. 

Я вийшла заміж, коли у Лариси уже 
підростала донька. Але з чоловіком дов-
го ми не прожили. Завів собі коханку, а 
зради я простити не могла. 

Подруга втішала мене у ці дні. При 
тім запевняла, що її Ігор ніколи б так не 
вчинив. Що він любить лише її і доньку. 

Але…
Усе почалося з Ларисиного дня народження. 

Я затрималася допізна – допомагала збирати зі 
столу посуд, перемила його. Надворі була північ. 

- Нехай Ігор проведе тебе, - запропонувала 
Лариса. – Хоч і недалеко, а все одно – страшно. 

Ми йшли темною вулицею. Ще й накрапав 
густий літній дощ. Раптом я послизнулася. 
Ігор підхопив мене, мимоволі притис до себе. 
Я відчула його руки і теж мимоволі потягнула-
ся до нього. Наші губи зустрілися…

Після цього вечора я довго не заходила до 
Лариси. Але вона телефонувала, ображалася, 
чому я не з’являюся до них. І я врешті пішла. 
Ми сиділи на кухні, обговорювали всілякі жі-
ночі проблеми. Зайшов Ігор. Лариса пригор-
нулася до чоловіка. Та його очі дивилися на 
мене!

Відтоді ми стали з Ігорем зустрічатися. Я 
просто помирала в його обіймах. Не уявляла, 
як досі жила без цього чоловіка. Наші поба-
чення були короткими, прихованими від усіх. 
І ця таємничість, непевне, розпалювала у мені 
ще більшу пристрасть. 

Так тривало більше року. А потім, як на 
зло, майже щовечора до мене почала забігати 
Лариса. Жалілася, що Ігор її змінився, став не 
якийсь не такий, як раніше. Напевне, у нього 
з’явилася інша жінка. Що ж робити їй, Ларисі?

Я повинна була втішати подругу, дава-
ти їй різні мудрі поради, як утримати чолові-
ка. Було смішно. Бо, якщо чесно, Лариси мені 
було зовсім не жаль. Я кохала Ігоря і цим ви-
правдовувала усе. І не скигління подруги зму-
сило мене розірвати з ним стосунки. Якось я 
повернулася втомлена з роботи додому. А не-

вдовзі зайшов Ігор. Кинув пальто на стілець, 
сам поспішив зручніше вмоститися на дивані. 

- Хочеться їсти, - зітхнув. – щось би смач-
ненького. Не встиг заїхати додому. 

Я дивилася на нього і не вірила собі. Хоч 
би щось, схоже на почуття, ворухнулося у моїй 
душі. Я міряла постать Ігоря і не могла зрозу-
міти: що я у ньому знайшла? Звичайний чоло-
вік, який задля утіхи зраджує дружину.

Зараз Ігор знову повернувся до сім’ї. Ла-
риса щаслива. Коли зустрічаємося, не нахва-
литься, який у неї хороший чоловік. А те, що 
між ними були непорозуміння, пояснює стре-
сами, які Ігорю довелося пережити на роботі. 

Я мовчу. Врешті, що мені тепер до того? 
Просто хочу сказати те, що винесла з власного 
досвіду. Перш, ніж закохуватися у чужого чо-
ловіка, подумайте, чи варто це робити? Повір-
те, він такий, як усі, і не варто робити з нього 
ідола. Романтика минеться дуже швидко і за-
лишаться сірі будні. 

Ольга С., Бережанський район.  

Тролейбус 
далі не їде

І що я у ньому знайшла?“ “Неначе якась невидима 
сила взяла дівчину за 
руку й повела до води. 
Прохолода торкнулася 
ніг і душі.     

…Дмитрова дитина народилася хворою. 
Ліда з донькою часто потрапляли до лікар-
ні. Зрештою, обидві родини скинулися і ку-
пили Дмитрові й Ліді помешкання в одному 
з обласних центрів, де є необхідна клініка. 
Другу дитину народжувати боялися…

…Софія після закінчення навчання піш-
ла працювати в турфірму. Там зустріла 
свою долю - Олега. Тепер у них власний ту-
ристичний бізнес. Двоє синів. Щастя і до-
статок у сім’ї…

- Софіє, ти надовго сюди приїхала? 
- На два дні. 
- То, може, б ми того… пізніше десь зу-

стрілися. Згадали б старе…
- Навіщо? Старе залишилося в минуло-

му.  
- Тут неподалік є кнайпа. Можемо зараз 

піти… А тролейбус…
-… далі не їде. Вимушена зупинка. Як у 

житті. Бувай, Дмитре. 
- Звернеш наліво. Там їздять автобуси і 

тролейбус номер…
- Дякую. Хай тобі щастить!
Софія усміхнулася, махнула рукою, наче 

дівчисько, зістрибнула з підніжки тролей-
буса і… звернула направо. 

Дмитро з досадою дивився услід своїй 
згубі… 

Ольга ЧОРНА.

заради  
Батьківщини

Жити 
У рідному краї літечко-літо 
квітне земля, теплом обігріта. 
Пахнуть ромашки і чорнобривці
Серпень розвісив коралі на сливці.   
Промінчики вранці вбіжать у віконця, 
Всміхнеться до кожного доля, мов сонце… 
І буде все добре у нас, в Україні, 
Бажання здійсняться і мрії.
Будуть дівчата шукати 
  кохання пречисте, 
І вишивати на щастя 
  сорочки барвисті… 
Фотоетюд Інни ДАНИЛКІВ. 
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 «Шарлеруа» Бельгія – «Зоря» 0:2
Запальна команда Юрія Вернидуба  

контролювала перебіг подій на полі, однак до 
по-справжньому гострих моментів поблизу во-
ріт «Шарлеруа» справа доходила рідко. Бельгійці 
ж провели перший тайм у марних спробах пере-
хопити ініціативу, щоправда завдали клопоту на-
прикінці 45-хвилинки. Зрештою, рахунок трива-
лий час залишався нульовим.

Так було доки за справу не взявся Руслан Ма-
ліновський. 22-річний хавбек був помітний про-
тягом усього матчу, однак доля віддячила йому за 
сумлінність вперше на 70 хвилині. Пропущений 
м�яч змусив бельгійців піти великими силами впе-
ред, однак луганці витримали тиск, а під завісу зу-
стрічі Маліновський, не без допомоги Будківсько-
го, пошив у дурні кількох захисників «Шарлеруа» і 
влучно завершив свій сольний прохід – 2:0.

«Жиліна» Словаччина – «Ворскла» 2:0
Перший неприємний для полтавчан «дзві-

ночок» пролунав у середині стартового тайму, 
коли лише сигнал асистента арбітра врятував 
їх від фіксації голу. Непоправне сталося трьо-
ма хвилинами потому – господарі відкрили ра-
хунок.

Після перерви «ворскляни» кинулися відігра-
ватися, однак ворота суперника виявилися не-
мов зачаровані. Не вдалося у них влучити навіть 
з «точки». Такий шанс змарнував Олександр Ков-
пак. Відігратися гостям ніяк не вдавалося. Навпа-
ки, все стало навіть гірше: візитери пропустили 
результативну контратаку «Жиліни», а згодом 
догравали матч у меншості внаслідок вилучення 
воротаря Станіслава Богуша.

Матчі-відповіді наші команди проведуть за 
тиждень, 6 серпня.

«Тернопіль» продовжує  
боротьбу за кубок

В 1/16 фіналу Кубка України  
між собою зіграють:

«Миколаїв» (1Л) – «Металіст» Харків
«Зірка» Кіровоград (1Л) – «Карпати» Львів
«Черкаський Дніпро» Черкаси (1Л) –  
«Сталь» Дніпродзержинськ
«Десна» Чернігів (1Л) – «Ворскла» Полтава
«Балкани» Зоря (ам.) – «Дніпро» Д.
«Мир» Горностаївка (2Л) – «Чорноморець» Одеса
«Тернопіль» (1Л) – «Металург» Запоріжжя
«Арсенал-Київ» (2Л) – «Шахтар» Донецьк
«Суми» (1Л) – «Оболонь-Бровар» Київ (1Л)
«Авангард» Краматорськ (1Л) – «Олександрія»
«Гірник» Кривий Ріг (1Л) – «Іллічівець» М. (1Л)
«Геліос» Харків (1Л) – «Говерла» Ужгород
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка (1Л) – «Олімпік» Д.
«Гірник-Спорт» Комсомольськ (1Л) – «Динамо» К.
«Кристал» Херсон (2Л) – «Зоря» Луганськ
«Інгулець» Петрове (2Л) – «Волинь» Луцьк

Стадія 1/16 фіналу, як і раніше, складати-
меться із одного матчу. Зустрічі відбудуть-
ся на полях команд, вказаних у парах першими. 
Базовий день етапу – 22 серпня.

Перше очко у турнірну таблицю

На домашній арені ФК «Тернопіль» стартував зі складної 
нічиєї з «Полтавою» - 1:1.

 Уже на першій хвилині муніципали провели небезпечну атаку лі-
вим флангом, але надійно зіграв голкіпер гостей. Полтавчани відповіли не-
безпечним перехопленням у центрі поля і ударом з-за меж штрафного повз 
ворота. Далі ФК «Тернопіль» надовго притис гостей до їх воріт і на 21-ій хви-
лині відкрив рахунок. Василь Чорний після вкинутого Дубчаком ауту, голо-
вою скинув м�яч далі і Сергій Полянчук з воротарського майданчика також 
головою переправив м�яча до сітки воріт - 1:0.

Та, на жаль, невдовзі  міні-штурм «Полтави» у відповідь також завершив-
ся результативно - після навісу зі штрафного нападник гостей ударом голо-
вою вразив наші ворота. 

На початку другого тайму господарі знову ледь не пропустили, однак 
цього разу все обійшлося. Надалі гра заспокоїлася, але останні хвилини ми-
нули у тривожному очікуванні фінального свистка. 

«Нива» привезла «нулі»
Уже у першому таймі футболісти черкаського «Дніпра» створили побли-

зу наших воріт ряд небезпечних моментів. А от свій момент «Нива» отрима-
ла аж  приблизно на 20-ій хвилині зустрічі, проте так і не використала його.

У другому таймі звітного матчу гості з Тернополя досить швидко,  але 
пропустили гол, однак таки зуміли зрівняти рахунок. 

Та, на жаль, навіть втримати прийнятний нічийний результат «Нива» не 
спромоглася. «Джокером» «Дніпра» став форвард Руслан Качур. Спершу він 
головою замкнув подачу партнера з правого флангу, а вже на доданих хвили-
нах знову забив головою після подачі зі штрафного. У підсумку – 3:1 і терно-
поляни повернулися з Черкас з «нулями» в активі.

 Прем’єр- ліга
«Ворскла» - «Дніпро» - 1:1
Продовження безпрограш-

ної серії для обох команд, а для 
полтавчан ще й безвиграшної – 
такий результат центрального 
матчу туру.

«Чорноморець» - 
«Динамо» - 0:2

Гра киян на нервах у сво-
їх вболівальників завершилась 
для гостей щасливо, а одеси-
ти заробили далеко не рядові 
компліменти.

«Сталь» - «Зоря» - 2:0
Для «Сталі» цей матч ста-

не незабутнім – перші очки і 
перша перемога у Лізі Парі-
Матч.
«Металіст» - «Олександрія» 

- 1:1

Цю нічию кожна з команд 
може розцінювати одночасно 
і як певний успіх, і як відносну 
невдачу.

«Металург» - «Волинь» - 0:2
Лучани нагадали зразки 

своєї гри кількарічної давнини, 
коли перевага у зрості та фізич-
ній міці стала доленосною у ви-
значенні переможця.

«Шахтар» - «Говерла» - 2:0
З чисельних нагод донеч-

чан довести справу до розгро-
му жодна не була використана. 
«Шахтар», як і «Динамо», про-
довжують йти без втрат.

 «Олімпік» - «Карпати» - 0:1
Львів�яни перебороли комп-

лекс чужого поля і доволі не-
сподівано зараз входять до гру-
пи лідерів.

У першому матчі 3-го 
кваліфікаційного 
раунду Ліги у Стамбулі 

команди не змогли 
відкрити рахунок. 

Перший тайм «Шахтар» про-
вів доволі цікаво та потужніше, 
ніж суперники. Сподобалося, що, 
незважаючи на тиск, гірники не 
виносили м�яч будь-куди, а гра-
ли зряче.

У другій половині на дві ко-
манди було лише дві більш-менш 
реальні нагоди для того, щоб від-
крити рахунок. У підсумку - ну-
льова нічия. Підсумкова доля 
цього протистояння вирішиться  
у Львові вже у наступну середу. 

Ліга Чемпіонів
«Фенербахче» - «Шахтар» - 0:0

Ліга Європи

На світовій першості зі стрільби з лука у Копенгагені наші ді-
вчата посіли перше місце у командній першості.

У фіналі стрільби з блочного лука Вікторія Дьякова, Марія 
Школьна та Олена Борисенко були влучнішими за голландок - 
226:223.

«Золоті» стріли лучниць

Зимові Олімпійські ігри 2022-
го року пройдуть у Пекіні. 
Так оголосив Міжнародний 

олімпійський комітет.
Щоправда, змагання проходитимуть у 

трьох місцях. Адже в самому Пекіні браку-
ватиме снігу і тому китайська влада пообі-
цяла забезпечити змагання штучним. Та-
кож тут хочуть побудувати високошвидкіс-
ну залізницю, щоб скоротити час у дорозі 
між віддаленими місцями.

На проведення Олімпіади планують ви-
тратити майже 4 мільярди доларів. До речі,  
за право приймати ці ігри боролась і Украї-
на. Але через війну від цього задуму ми від-
мовилися.

Найкращий спортсмен липня

За рішенням Національного 
олімпійського комітету України 
найкращим спортсменом липня 

названо п’ятиборця Павла Тимощенка.
Наставника спортсмена та батька Юрія Тимощен-

ка визнано найліпшим тренером місяця, пише НОК.
Відзначимо, що таке визнання український 

спортсмен здобув завдяки перемозі на чемпіонаті сві-
ту з сучасного п�ятиборства у Берліні.

Павло Тимощенко став першим в історії незалеж-
ної України чемпіоном світу з сучасного п�ятиборства 
серед чоловіків. За результатами світової першості 
Тимощенко здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Ріо-
де-Жанейро-2016.

Знову Пекін
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- Пані Наталю, пригадує-
те свою першу роботу? Що це 
було? І кому дістався ваш пер-
ший подаруночок?  

- Бажання щось створювати 
власними руками у мене було за-
вжди. Ще, навчаючись у школі, 
оздоблювала свій одяг вишив-
кою, аплікацією з блискіток і на-
мистинок. Однак перша серйоз-
на задумка, яку хотіла якнайкра-
ще втілити в життя - це компо-
зиція зі штучних квітів, листоч-
ків, пір�їн у рамочці, «картина» 
з тканинних квітів. Вона була 
створена для нашого домашньо-
го інтер�єру - з особливою тепло-
тою. І радує око й донині.

- Ви створюєте кавові «лі-
таючі» горнятка. Любите цей 
смачний напій?

- Дуже. Саме аромат цього 
чудового напою і надихнув на 
створення чогось незвичайного. 
«Літаючі» горнятка дуже подо-
баються кавоманам, чудово впи-
суються в інтер�єри кав�ярень.

- Ваші вироби - цікаві й 
оригінальні. Скільки приблиз-
но зерняток потрібно, аби «ви-
ростити» таке ароматне де-
ревце?  

- Кавові топіарії - це також 
моя давня задумка. Вони ро-
блять особливою атмосферу на 
кухні, наповнюючи її ароматом 
кави, додаючи неповторності 
у дизайні інтер�єру. Намагаюсь, 
щоб деревця були не схожими 
між собою. Навіть зерна кави 
викладаю по-різному. Не можу 
з точністю сказати на рахунок 
кількості зерняток, оскільки то-
піарії різних розмірів і форм. Та 
й кавові зернятка бувають ви-
кладені то у два шари, то в один 
-  ребром... Мабуть, не менше, 
ніж двісті грамів зернят потріб-
но для середнього кавового де-
рева.

- Зерна для ваших компо-
зицій мають бути обсмажені? 
Певних сортів? Повинні мати 
якусь особливість? 

- Вони мають бути середньо-
го обсмаження, одного відтінку 
і приблизно одного розміру. Ре-
тельно перебираю зернята, щоб 
були гарної форми.  Найбільше 
полюбляю сорт «арабіка». Він 
має надзвичайно багатий і бла-
городний стійкий аромат. Та-
кож використовую для твор-
чості зернята сорту «робуста». 
Це - міцна кава, аромат стійкий, 
глибокий, зерна темніші, лиску-
чі, ніби лаковані. Я завжди сама 
обираю каву для виробів.

- Крім ароматних кавових 
фантазій, творите композиції 
з цукерок, ляльки, туфельки, 
кораблики… Розкажіть, будь 
ласка, трішки про ці роботи.  

- Композиції з цукерок мене 
просто заворожують. Це так чу-
дово: квіти і цукерки в одному 
подарунку. Краса й смакота. Пер-
ший «солодкий букет» був для 
мами. Також було цікаво твори-
ти для діток: ляльку - племінни-
ці, кораблик - племіннику, а ту-

фельки - подругам... Усім подоба-
ється, а мені - простір для фан-
тазії.

- Хто вас навчив виготов-
ляти ці дива? Чи, можливо, це 
просто талант, дар?  

- Не знаю щодо таланту, про-
сто, є бажання постійно твори-
ти. Приходить натхнення, спа-
лахує іскра - і все це відобража-
ється у виробах. А вчилась їх ви-
готовляти сама. Інколи зверта-
лась за порадою до майстринь, 
які вже давно займаються поді-
бною творчістю.

- Кава, кохання, жінка… 
Цукеркові букети… Такі речі 
може творити тільки щаслива 
людина. Хіба не так? 

- Я справді вважаю себе щас-
ливою жінкою. Мій коханий чо-
ловік та синочок - моя радість, 
опора і допомога. Вони мене 
підтримують. Синочок підказує 
нові напрямки діяльності, на-
приклад, деревце зі шкарлупок 
фісташків, горішків. У нас друж-

на сім�я. Розуміємо один одного. 
І це також спонукає для творчос-
ті. Мені здається, що кожен виріб 
має настрій. Бо той, хто його тво-
рить, вкладає в нього фантазію, 
тепло своїх рук, певні почуття. 
Все потрібно робити з любов�ю.       

- Пані Наталю, де читачі 
«Нашого ДНЯ», які, ймовірно, 
стануть шанувальниками ва-
шої творчості, можуть побачи-
ти чи придбати ваші вироби?    

- Їх можна зустріти в мага-
зинчиках у Тернополі, де про-
понують каву і чай - як декор. 
Також вони є у продажі. Та все-
таки більше люблю дарувати 
свої композиції друзям, знайо-
мим. І виготовляю на замовлен-
ня. Радію, коли доводиться фан-
тазувати над чимось новим для 
мене, втілювати цікаву ідею. За-
думок - багато. Адже рукоділля - 
це творчість, пошук, нові можли-
вості для самовираження. А ще 
- змога дарувати гарний настрій. 

Ольга ЧОРНА. 

З горняток ллються водоспади кавових зерняток. 
Неймовірно цікаво й гарно! А які симпатичні 
кавові деревця - більші, менші і зовсім маленькі. 

Кумедні, трішечки наїжачені… Кавові предмети 
декору набирають неабиякої популярності. 
Вишукані й витончені, пахучі, вони дарують гарний 
настрій, щемливу ностальгію і бажання поласувати 
горнятком запашного напою…      

Ці слова з вірша - про тернополянку 
Наталю Сташків. Вона створює оригінальні, 
стильні вироби з кавових зерен. Ароматні 
предмети декору можуть прикрасити 
інтер’єр крамнички, кухні, кімнати…

кави»«Жiнка  з ароматом
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вишукані десерти 
з фруктів і ягід 

КольоровеЛIТО:

Персиково-мигдальний 
пиріг

Потрібно: 3 стиглі персики, 3/4 ч. л. 
мускатного горіха, 1 скл. цукру, 6 ст. л. 
масла, 1 яйце, 1/2 чашки мигдалю, 1 ч. л. 
розпушувача, 1/2 ч. л. ванілі, 1/2 скл. мо-
лока, 1/4 ч. л. соди

Приготування: мигдаль перетерти в 
борошно, змастити форму маслом. Зби-
ти цукор, яйце, масло і молоко, після чого 
додати борошно з мигдалю, сіль, розпу-
шувач, соду, збити до формування одно-
рідної маси і розподілити тісто за фор-
мою. Персики порізати кубиками, поси-
пати цукром і мускатним горіхом, потім 
викласти у форму, злегка вдавлюючи в 
тісто. У розігріту до 170 градусів духовку 
відправити випікатися пиріг приблизно 
на 50 хв. 

Чізкейк із персиками

Потрібно: тісто – 250 г борошна, 125 
г масла, 75 г цукру; трохи солі; для начин-
ки – 500 г персиків, 3 яйця, 750 г знежи-
реного кисломолочного сиру, 100 г мас-
ла, 200 г цукру, 200 г сметани, 4 ст. л. рому 
або коньяку, цедра 1 лимона, 75 г манної 
крупи, по одному пакетику ваніліну, роз-
пушувача для тіста й ванільного пудингу, 
трохи солі.

Приготування: всі вказані інгреді-
єнти для тіста перемішати, додати 2 ст. 
л. теплої води й замішати. Скачати тіс-
то в кулю і покласти його в морозилку 
на 30 хв. Для крему відокремити білки 
від жовтків, масло збити з цукром і вані-
ліном. Додати ром, цедру лимона і жовт-
ки. Окремо змішати манку, розпушувач 
для тіста й порошок для пудингу. Дода-
ти суміш у жовткову масу. Сир розтерти зі 
сметаною й акуратно додати у крем. Біл-
ки збити з дрібкою солі і ввести в сирний 
крем. Форму для запікання змастити мас-
лом, розкачати тісто й викласти у форму, 
зробивши бортик. Персики очистити від 
шкірки й нарізати скибочками. Акурат-
но розкласти персики на тісто, зверху ви-
класти сирний крем. Помістити чізкейк 
у розігріту духовку при температурі 180 
град. Через 40 хв. накрити фольгою й за-
лишити у вимкненій духовці ще на 10 хв. 
Посипати чізкейк цукровою пудрою, охо-
лодити й подати до столу.

Пісочний пиріг 
з абрикосами   

Потрібно: 400 г консервованих абри-
косів без соку (або абрикосове варення), 
100 г масла. + 2 ст. л., 1,75 скл. борошна, 
6 ст. л. кукурудзяного крохмалю, 0,5 скл. 
цукру.

Приготування: збити масло з цукром 
за допомогою міксера. Додати просіяне 
борошно, крохмаль, перемішати. 2/3 тіс-
та викласти у форму зі знімним дном, по-
ставити в холодильник на годину. Іншу 
частину помістити в харчову плівку і по-
класти в холодильник. Розігріти духовку 
до 180 град. На деко з тістом викласти 
абрикоси, порізані шматочками, або ви-
лити густе варення (джем). Зверху поси-
пати частиною тіста, яке залишилося в 
морозилці, щоб вийшла крихта. Випікати 
1 год. 10 хв.

Десерт абрикосовий 
“Самбук”

Потрібно: абрикоси - 400 г, мед - 2 ст. 
л., білки 2-х яєць, желатин - 2 ст. л.

Приготування: абрикоси розріза-
ти на половинки, видалити кісточки, за-
лити водою і варити близько 25 хв. піс-
ля закипання. Воду злити, залишивши 
близько 100 мл, абрикоси перетерти че-
рез сито. Остудити. Желатин залити 100 
мл холодного абрикосового відвару, дати 
набрякнути близько 30 хв., а потім на по-
вільному вогні повністю розчинити (не 
кип�ятити). Остигле абрикосове пюре 
з�єднати з медом. Яєчні білки збити мік-
сером в густу піну, додати в абрикосову 
масу, перемішати. Тонкою цівкою ввести 
желатин, розлити у креманки і постави-
ти в холодильник до повного застигання.

Сирно-абрикосове желе
Потрібно: абрикоси - 10 шт., сир - 250 

г, желатин - 30 г, сметана - 2 ст. л., моло-
ко - 250 г, цукор - за смаком.

Приготування: перебити сир зі смета-
ною і цукром в блендері. Абрикоси вими-
ти і вийняти кісточки. Молоко вилити в 
блендер, покласти туди ж абрикоси. Зби-
ти до утворення піни. Вилити молочно-
абрикосову суміш у сирну масу. Желатин 
розвести водою, розмішати до однорід-
ності, дати набрякнути. Потім розтопити 

на водяній бані, щоб крупинки розчини-
лися. Остудити.

Вилити желатин з водою в сирно-
абрикосову масу і збити.

Вилити у форми і поставити в холо-
дильник на кілька годин.

Медова шарлотка 
з абрикосами

Потрібно: 300 г абрикосів, пів лимо-
на, 200 г борошна, 150 г масла, 4 яйця, 100 
г меду, 1 ст. л. цукрової пудри, 10 г розпу-
шувача, щіпка солі.

Приготування: з абрикосів вийня-
ти кісточки і порізати половинками. Від-
окремити білки від жовтків. М�яке мас-
ло збити з медом до однорідної консис-
тенції, потім додати до нього жовтки і 
перемішати. Змішати просіяне борош-
но, сіль, розпушувач і, помішуючи, всипа-
ти в масляно-медову масу. З лимона ви-
чавити сік. Білки збити з цукровою пу-
дрою і лимонним соком у густу білу піну 
і потім акуратно ввести в тісто. Тісто ви-
класти в застелену папером для випічки 
і змащену маслом форму. Зверху на тісто 
у довільному порядку розкласти абрико-
си. Відправити пиріг із абрикосами в розі-
гріту до 180°С духовку і випікати до золо-
тистої скоринки приблизно 30 хв. Переві-
рити готовність тіста можна за допомо-
гою дерев�яної палички - якщо вона суха, 
значить, випічка з абрикосами готова. Го-
товий пиріг трохи остудити, посипати цу-
кровою пудрою.
Сирна запіканка з ягодами 

Потрібно: 300 г ягід, 400 г домашньо-
го сиру, 100 г сметани, 20 г вершкового 
масла, 70 г манки, 2 яйця, 100 г цукру, 10 г 
ванільного цукру.

Приготування: яйця збити з цукром 
і ванільним цукром. Кількість цукру слід 
регулювати залежно від кислоти обра-
них ягід. Сир протерти через сито, дода-
ти в нього яйця, манку, сметану і перемі-
шати. Ягоди помити, при необхідності по-
чистити від хвостиків і кісточок, обсуши-
ти. Додати ягоди в сирне тісто і акурат-
но перемішати. Або ж можна розподіли-
ти пошарово в сирі. Сирну масу викласти 
у змащену маслом форму для випікання. 
Відправити сирну запіканку в розігріту 
до 180°С духовку на 30-35 хв. Прикрасити 
готовий десерт свіжими ягодами. 

Клафуті зі сливою 

Потрібно: 400 г слив, 1 скл. молока, 1 
скл. муки, 2 яйця, 1 ст. л. масла, 4 ст. л. цу-
кру, 10 г ванільного цукру, 1 ст. л. цукро-
вої пудри, щіпка солі.

Приготування: клафуті – це фран-
цузькимй пиріг. Зі слив слід видалити 

кісточки і порізати невеликими шматоч-
ками, пластинками або довільної форми. 
Для тіста збити яйця з цукром. Додати 
в яєчно-цукрову суміш просіяне борош-
но, ванільний цукор, сіль і молоко. Пере-
мішати до однорідності. Тісто має вийти 
рідким, із консистенцією як для млинців. 
Форму для випічки змастити маслом або 
застелити папером для випікання. Ви-
класти сливи, трохи присипавши їх цу-
кром. Взагалі кількість цукру можна ко-
регувати залежно від солодкості слив. За-
лити сливи тістом і відправити в розігрі-
ту до 170°С духовку. Через 15 хв. зменши-
ти температуру до 150°С. Клафуті зі сли-
вою готується приблизно 40-50 хв. Готов-
ність пирога перевіряється зубочисткою 
- якщо вона суха, клафуті зі сливою гото-
вий. Посипати пиріг цукровою пудрою.

Пісний грушевий  
пиріг з медом

Потрібно: 1 скл. цукру, 1 скл. води, 2 
ст л. меду, 1 ч л. соди, щіпка лимонної кис-
лоти, 1/4 склянки подрібнених горіхів, 
0,5 скл. олії, 1,5-2 скл. борошна, щіпка ко-
риці або коріандру, 3-4 груші.

Приготування: змішати цукор з во-
дою і додати трохи олії, підігріти рідину 
і додати мед. Розмішати, щоб цукор і мед 
розчинилися. Додати соду, лимонну кис-
лоту, корицю, горіхи, подрібнені до стану 
борошна, і борошно. Борошна потрібно 
стільки, щоб тісто нагадувало густу сме-
тану. Груші почистити, нарізати кубика-
ми і додати в тісто. Вилити тісто у форму. 
Випікати 30-35 хв. при 200 град.

Панакота з ягодами
П о т р і б н о : 

вершки 35% - 250 
мл, цукор - 4 ст. л., 
желатин -10 г, яго-
ди -10 г.

П р и гот у в а н -
ня: желатин за-
мочити в невели-
кій кількості води 
(приблизно 3 ст. 
л.), дати набрякну-
ти  Вершки налити 
в ківш, нагріти, до-
дати цукор і розмішати. Желатин додати 
у вершки і все добре перемішати до роз-
чинення желатину. Розлити вершкову су-
міш по формочках, остудити і поставити в 
холодильник до загусання. Ягоди подріб-
нити в пюре блендером. Викласти ягідне 
пюре у формочки до вершкової суміші та 
поставити в холодильник на 20-30 хв.

Ні дорослі, ні діти не можуть встояти перед апетитним 
десертом, який так і манить спробувати його. Особливо 
смачні й оригінальні десерти влітку. «Наш ДЕНЬ» 

підготував для вас чудові рецепти з абрикосами, персиками, 
грушами, сливами та іншими сезонними фруктами і ягодами. 
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Відповіді ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» оголошує набір учнів

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
*   *   *

Куме, що було б, якби в Україні за крадіжку відру-
бували руки?

- У Верховній Раді були б не кнопки, а педалі.
*   *   *

Теща запитує зятя:
- Який подарунок ти приготував до мого приїзду?
- Зворотній квиток.

*   *   *
- Чим вище політики по вертикалі влади видира-

ються, тим більше брешуть.
- Навпаки! Чим більше брешуть - тим вище вила-

зять!
*   *   *

- Пані, чому ви лежите на асфальті? Вам погано? 
- Ні-ні, не турбуйтеся. Це я зайняла місце для пар-

кування. Зараз чоловік приїде.
*   *   *

- Татку, можна я тебе обійму?
- Обіймай, доню, але грошей немає - мене вже 

мама обняла.
*   *   *

- Пані, як вас звати?
- Не важливо.
- Виглядаєте так само.

*   *   *
- Завтра йдемо в похід.
- А теплі речі брати?
- Так, візьми «спиртячка» пляшок шість.

*   *   *
Учень - до вчительки:
- Вибачте, але я не розумію, навіщо мені вчити ан-

глійську мову?
- Так по-англійськи ж півсвіту говорить!
- То невже вам цього мало?!

*   *   *
Мама з малою донькою підійшли до банкомату. 

Жінка отримує гроші. Мала здиво запитує:
- Мамо, там що - тато сидить?!

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 

Тернопільський окружний 
адміністративний суд оголо-
шує конкурс на заміщення ва-
кантної посади державного 
службовця, а саме головного 
спеціаліста (відділ) докумен-
тального забезпечення. 

Основні вимоги до кан-
дидатів: 

- громадянство України;
- досконале володіння 

державною мовою;
- знання основ діловод-

ства;
- вміння працювати на 

комп�ютері;
- вища юридична освіта 

за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра, спеціаліс-
та, магістра.

Для участі в конкурсі по-

даються такі документи: за-
яву про участь в конкур-
сі; заповнену особову карт-
ку (форма П-2 ДС); дві фо-
токартки розміром 4х6 см.; 
копії документів про осві-
ту, підвищення кваліфікації, 
присвоєння вченого зван-
ня, присудження науково-
го ступення; декларацію 
про майно, доходи, витра-
ти і зобов�язання фінансово-
го характеру за минулий рік 
за формою, передбаченою 
Законом України «Про за-
сади запобігання і протидії 
корупції»; копію документа, 
який посвідчує особу; копію 
військового квитка; довідку 
про допуск до державної та-
ємниці в разі її наявності.

Особи можуть подавати 
додаткову інформацію сто-
совно своєї освіти, досвіду 
роботи, професійного рівня 
і репутації (характеристики 
рекомендації наукові публі-
кації).

Додаткова інформація 
щодо основних функціональ-
них обов�язків, розміру та 
умов оплати праці надається 
за телефоном: 220102.

Документи щодо участі в 
конкурсі приймаються про-
тягом 30 календарних днів 
від дня опублікування оголо-
шення, у робочі дні за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Кн. 
Острозького, 20, Тернопіль-
ський окружний адміні-
стративний суд. 



№30 (111)/5 серпня - 11 серпня 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 5 по 11 серпня
Овен  

Основнi подiї тижня стосува-
тимуться дiлових питань. Висока 
вiрогiднiсть конфлiктiв iз колега-
ми. У вихiднi не відмовляйтеся від 
зустрічей. 
Телець 

Розташування зiрок обiцяє 
вам насичений період. Час поду-
мати про кар�єрне просування. 
Словом, у вас карт-бланш, тож 
дiйте.
Близнюки 

Вас чекають сюрпризи. 
З�являться дiловi пропозицiї, та-
кож буде шанс проявити себе в 
роботi. Уникайте зайвих обiцянок 
i тверезо оцiнюйте свої сили.
Рак 

У понедiлок ви проведете ро-

боту над помилками. Невдовзi 
оптимiзм знову повернеться. 
Вiдбудуться подiї, якi порадують 
вас.
Лев 

Якщо ви планували закiнчити 
важливi справи, то для вас «зеле-
не свiтло». Удача супроводжувати-
ме вас у всьому.
Діва 

Начальство вашу затримку на 
роботi сприймає як належне. До-
ведеться навчитися клеїти дур-
ня. У другiй половинi тижня жит-
тя набуде райдужних тонiв.
Терези 

Складенi ранiше плани мо-
жуть рiзко змiнитися. Ви почува-
тиметеся так, нiби вас вирвали з 
чогось важливого.
Скорпіон 

На цьому тижнi ви швидко при-
йматимете рiшення, оскiльки на 
роздуми не залишиться часу. Роз-

раховуйте тiльки на власнi сили.
Стрілець 

Особливу увагу ви 
придiлятимете роботi. Можливi 
фiнансовi перевiрки, треба всю 
документацiю привести в належ-
ний вигляд.
Козеріг 

Цей період буде сповнений  
приємними турботами, хоч і дове-
деться докласти чимало зусиль. 
Свою точку зору у родинному колі 
краще не висловлювати.
Водолій 

На роботi можливi конфлiкти. 
Але все владнається саме по собi. 
Попереду важливi переговори i 
зустрiчi з дiловими партнерами.
Риби 

Для вас дуже важливо 
самореалiзуватися. Інакше ви об-
ражатиметеся на весь свiт. При-
слухайтеся до власної iнтуїцiї, 
нiчого не бiйтеся.

Вітаємо
Івана Степановича КРУП’ЯКА 

з Днем народження!
Зорі долі прядуть, їх освячує Космос. 
А білі ангели пишуть книги буття.   
Нехай Всесвіт для Вас 
привідкриє земні 
таємниці - для порад і розрад, 
щоб комусь зрозумілішим 
стало життя.   
Хай дарує Вам доля років
 щасливих багато,
і щедроти землі 
і заступництво добрих Небес. 
Здоров’я, удачі, сонця, літа і миру! 
Від людей - поваги і шани, 
від світу - неймовірних чудес.        

З повагою і найкращими побажаннями  -
 колектив «Нашого ДНЯ».   

Вітаємо!
Начальника ЦПЗ №3 

Світлану Олександрівну Лашкевич 
з Днем народження!

Хай серце завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай радість світла сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей. 
Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілено в життя,
Нехай людська повага і визнання
Крокують з вами в майбуття. 
Хай сонце дарує вам ласку й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло,
Хай горе минає ваш дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
Нехай хоронить Мати Божа 
Від злих людей і різних бід.
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа літ. 

З повагою – колектив ЦПЗ №3.

Вітаємо! 
Найдорожчу у  світі матусю, 
ласкаву бабусю і прабабусю

Теклю Дмитрівну Гнатів 
з села Ілавче Теребовлянського району

з 80-річчям!
В день вашого, рідненька, ювілею
Ми вас вітаємо сім’єю,
Здоров’я й щастя зичим не на рік – 
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних,
Щоб ваше серце, мамо, не боліло.
Щоб радісним і довгим був ваш вік – 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Хай Матір Божа вас охороняє,
Господь із неба ласки посилає!

З повагою – дочка Надя, зять Петро, 
внуки, правнуки, уся родина. 

Минулої неділі наш зраз-
ковий аматорський танцю-
вальний колектив дарував 
своє мистецтво тисячам гос-
тей Всеукраїнського фести-
валю «Дзвони Лемківщини». 
Особливі емоції із сльозами 
на очах у присутніх викли-
кала композиція «Тато – мій 
герой», яку втілили у танці і 
наймолодші (4 рочки), і най-
старші учасники «Візерун-
ку».

Поїздка на свято стала 
можливою завдяки фінансо-
вій підтримці директора ТОВ 
«Славутич» Бориса Мики-
товича Довгаля, за що йому 
щира вдячність. Велике спа-
сибі також батькам учасни-
ків колективу за підтримку у 
всіх проблемах. Ви – найкращі! Добре працюється і твориться тоді, коли ти комусь потрібен…

Наталя і Віктор ГОЮКИ, керівники «Візерунку».
с. Великі Вікнини Збаразького району.

          

Вдячність

Стелиться дорога «Візерунку»

Вітаємо!
Мирослава Коломійчука 

із Лановець
з днем народження!

Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра, 
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла. 
Хай сонце наповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина 
На многії і благії майбутні літа!
Удачі в усьому, завзяття і миру,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного – з роси і води!

З любов’ю і повагою - дружина Галина.
До цих гарних слів приєднується і колектив «Нашого ДНЯ», 
адже чудові світлини пана Мирослава ми часто друкуємо 

на сторінках газети. Бажаємо міцного здоров’я, 
натхнення, сімейного благополуччя, спокою і миру.


