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Заснований у червні 2013 року

8 червня - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 6-14,  вдень 17-20 
градусів тепла. Схід сонця - 5.09, за-
хід - 21.24. 

9 червня - ясно, без опадів, вночі 
9-16, вдень 19-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.08, захід - 21.25. 

10 червня - хмарно, можливий 
дощ, вночі 12-16, вдень 17-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.25. 

11 червня - хмарно, можливий 
дощ з грозою, вночі 12-16, вдень 16-21 
градус тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 

21.26. 
12 червня - 

хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 10-14, вдень 
17-20 градусів тепла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.27. 

13 червня - хмарно, можливий 
дощ, вночі 12-15, вдень 18-20 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.27. 

14 червня - хмарно, в другій поло-
вині дня дощ, вночі 15-16, вдень 18-21 
градус тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 
21.28.

Погода в Тернополі й області

індекс - 68710

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:   

прийом та доставку видання  
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош.

«Наш ДЕНЬ»
Триває передплата на

незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.      3 місяці – 41,09 грн.   6 місяців –  80,48 грн.

10-11 стор.

Життєві 
історії у 
“Сімейному 
гніздечку”

Татовадоня

Три роки вже «Наш ДЕНЬ» крокує краєм…
Ідем до тих, хто так його чекає,
Щоб прочитати правди щире слово
І поділитися чи радістю, чи болем.
Три роки нам, як росяні краплини,
Та кожен пам’ятаєм похвилинно.
Тож тим живемо, творимо, і люди 
Переконалися: «Наш ДЕНЬ» ще кращим буде! 

Три роки вже «Наш ДЕНЬ» 
крокує краєм…

12 червня 2013 року вийшов перший номер незалежного тижневика Тернопілля. 

Відтоді нашими постійними читачами стали тисячі шанувальників - вірних 

наших друзів, щирих порадників та активних авторів. 

На фото: колектив «Нашого ДНЯ».

«Працювала на 
землі 40 років, 
а паю так 
і не маю»3 стор.

Навчитися жити з «ворогом»: 

алергія 
і як з нею 
боротися
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Був недільний ранок. Навіть 
дуже ранній ранок. Майже 
досвіток. Бо моя свекруха 

виходить з дому до церкви за го-
дину до початку Служби Божої. 
Ноги у неї хворі, тож ідемо пома-
лесеньку. Їхати маршруткою чи 
тролейбусом вона категорично 
не хоче.

Так от, не встигли ми дійти 
до парку «Топільче», як втратили 
дар мови. І навіть не тому, що зу-
стріли трійцю величезних собак  
- вони, понуро опустивши голови, 
навіть не помітили нас.

- Із випускного йдуть, - пожар-
тувала мама-свекруха. – Змучені, 
бідні, спатоньки хочуть…

Дар мови у нас відібрали купи 
сміття. Порожні пляшки з-під 
спиртного і пива, пластикові лот-
ки  і стакани, ще якийсь непо-
тріб. Повнісінькі урни й довкола 
них. Добре, що трава вже скоше-
на, тож її витоптати «святкуваль-
никам» не вдалося. До речі, один 
із них, так і не діставшись додому, 
спав на лавочці. Другий, поруч із 
товаришем, теж спав, але вже си-
дячи…

Схоже, хлопці збиралися зу-

стріти схід сонця – як і належить 
випускникам? Але… Проспали. 
Воно, рожеве після нічного відпо-
чинку, вже встигло піднятися над 
Надставною церквою.

А навпроти церкви… На бе-
тонному парапеті стояло з півто-
ра десятка пластикових стакан-
чиків із недопитим шампанським 
– якщо зважити на пляшки, що 
валялися на асфальті й траві, то 
це було саме воно… Люди, які 
йшли до церкви, лише головами 
осудливо похитували.  Упівголо-
са перемовляючись при цьому. 
Мовляв, сьогодні парк, наче сви-
нарник, хоча традиційно він чис-
тенький і мальовничий. Власне, 
того недільного ранку його теж 
уже почали прибирати працівни-
ки «Топільчого»: чергові тут є у 
всі вихідні.

Один із прибиральників, до 
речі, розповів, як десь годину 
тому патрульні поліціянти допо-
могли двом п’яним випускникам 
донести до машини знепритом-
нілого від перепою їхнього това-
риша.

Викликали його батьків, 
«швидку»… І вже вона відвезла 

святкувальника до обласної ди-
тячої лікарні. Ось так закінчився 
для нього випускний вечір – і по-
чалася стежка в доросле життя! У 
тому сенсі, що п’ють хлопці (і не 
тільки хлопці) по-дорослому, а до 
тями їх приводять у дитячій лі-
карні…

Зрештою, отак, не по-
людськи, закінчуються в нас не 
тільки випускні вечори в шко-
лах. Ще гірше виглядало «Топіль-
че» кілька років тому – після ніч-
них гулянок до Дня молоді. Сміт-
тя і пляшок залишалося після них 
цілі купи, не кажучи вже про п’яні 
крики і несамовиту музику, яка 
не давала заснути аж до ранку за-
ледве не всім мешканцям масиву 
«Дружба». А замість трави зали-
шалася витоптана до чорноти те-
риторія.

На щастя, тепер подібного 
нема: День молоді, схоже, пере-
несли в якесь дуже далеке від лю-
дей місце…

Але залишилися традиційні 
зустрічі Нового року біля ялин-
ки на Театральному майдані. Піс-
ля яких він щоразу виглядає наче 
після набігу прибульців з якоїсь 

невідомої дикої планети.
Втім, повернуся до гулянок на 

честь закінчення школи.
Чи потрібні вони, отакі буйні 

та витратні, взагалі?
Та ще й у такий тяжкий для 

України час?
Та ще й у традиційно патріо-

тичному Тернополі?
Чи вже не патріотичному?
Бо набагато патріотичніши-

ми  для мене цьогоріч вигляда-
ють випускники Харкова. Які вза-
галі відмовилися від святкових 
застіль, дорогих костюмів та су-
конь. І вирішили всі зекономлені 
на цьому гроші, а це сотні тисяч 
гривень, передати на лікування 
поранених воїнів АТО.

...На жаль, не встигли батьки і 
педагоги отямитися, а випускни-

ки – протверезіти  від прощання 
з шкільними роками, як до Тер-
нополя нагрянуло чергове свя-
то. Тривалістю аж три  дні... Ні, то 
було не Різдво. І не Великдень. А 
всього-на-всього затяжна масо-
ва пиятика під шляхетною на-
звою «ПИВО-фест». Хоча насправ-
ді шляхетним був лише його по-
чаток.  А далі – юрби пияків, купи 
сміття, витоптана трава, поніве-
чені квітники... Цього разу, прав-
да, не пощастило вже паркові іме-
ні Шевченка. Єдині, кому це свя-
то справді принесло радість – ви-
робники і продавці спиртного. 
Плюс дивізія пияків.

То що з тобою коїться,  моє 
рідне місто?

Софія МОРАВСЬКА. 
м. Тернопіль.    

СВЯТА, ЯКІ ЧОМУСЬ ГІРЧАТЬ...
Дорогий «Наш ДЕНЬ»!

Давно збиралася написати тобі – подякувати за те, 
що з першого свого номера (а сьогоднішній уже 155-ий) ти 
став членом нашої зовсім не маленької родини: від моєї 
старенької свекрухи і до 12-літнього внука. Кожен з нас 
знаходить у газеті щось цікаве для себе.

І от нарешті зібралася – пишу. Але не тільки, щоб подя-
кувати улюбленій газеті й привітати її з недалекою вже 
третьою річницею від дня народження. А й хочу поділити-
ся несвятковими враженнями від недавнього свята випус-
кників шкіл. Не всіх, а лише тернопільських. Оскільки наро-
дилася і живу саме в Тернополі. Отже…

А з наступного року захмарних висот 
сягнуть суддівські зарплати. «За що?» - за-
питують пересічні українці, посилаючись 
на критично низький відсоток довіри до 
суддівської системи України.      

Отже, з нового закону «Про судоустрій 
і статус суддів» випливає, що з 2017 року 
максимальна суддівська винагорода ся-
гатиме аж… 315 тисяч гривень на місяць. 
Українцеві, який отримує «мінімалку», по-
трібно було б працювати на одну суддів-
ську платню майже 230 місяців, тобто, 19 
років.    

Отже, закон встановлює платню в міс-
цевих судах у розмірі 30 мінімальних зарп-
лат, в апеляційних - 50, у Верховному суді 
- 75 «мінімалок». Однак, за словами народ-
ного депутата, екс-міністра фінансів Вікто-
ра Пинзеника, це - лише оклад, а крім ньо-
го судді отримують різноманітні надбавки. 
Доволі солідні. За вислугу років - 80 відсо-
тків, за науковий ступінь - 15-20 відсотків, 
за роботу з таємними документами - п’ять і 
10 відсотків. Ці три надбавки у максималь-
ному розмірі складають 110 відсотків. Та-
кож при нарахуванні зарплат враховується 
регіональний коефіцієнт, який може сягати 
до 25 відсотків.

За підрахунками нардепа, максимальна 
оплата суддів місцевих судів складе 126 ти-
сяч гривень, апеляційних судів - 210 тисяч. 
Приблизно така ж сума й суддівської пен-
сії. Щоправда, це називають не пенсіями, а 
щомісячним довічним грошовим утриман-

ням. І воно може сягати майже 90 відсотків 
зарплати. 

Таким чином, зарплати суддів в Україні 
будуть вищими, аніж у Польщі, Чехії, При-
балтиці. У Польщі, приміром, оплата суд-
ді Верховного суду складає утричі мен-
ше - 105-120 тисяч гривень. А в Чехії, Лат-
вії, Литві платня ще нижча. Це при тому, що 
економічна ситуація у згаданих країнах зна-
чно краща, аніж у нашій державі. І війни там 
немає.  

Зате Україна зможе похвалитися збіль-
шенням числа мільйонерів. Адже навіть 
тим, хто отримуватиме «скромні» 126 ти-
сяч, за рік «набіжить» півтора мільйона.      

Неймовірне підвищення суддівської ви-
нагороди - так називається зарплата укра-
їнських суддів, є складовою судової рефор-
ми. 

У Євросоюзі судовою реформою задо-
волені. Сподіваються, що ухвалення парла-
ментом у фінальному читанні поправок до 
Конституції, які стосуються судової влади, 
є важливим кроком на шляху зміцнення су-
дової системи, підвищення її ефективності, 
збереження незалежності та неупередже-
ності, а також боротьби з корупцією. 

Перед голосуванням за згадані поправ-

ки президент Петро Порошенко сказав: 
«Ми повертаємо українцям право на прав-
ду». 

Ще б повернули людям право на нор-
мальне життя… 

Знаходять великі гроші у держбюджеті 
й на зарплати керівникам-іноземцям. При-
міром, платня нового глави «Укрзалізниці» 
поляка Войцеха Бальчуна може складати 
від 800 тисяч до одного мільйона доларів 
на рік. Про це заявив радник міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Сергій Гайда.

Що ж, залишається сподіватися, що пан 
Бальчун зуміє запровадити європейський 
сервіс на українській залізниці. Побороти 
корупційні схеми і хамство. 

А ось щодо зарплати українських ліка-
рів, то вона є найменшою з усіх країн ко-
лишнього Радянського союзу. Місячний 
заробіток нашого середньостатистично-
го медпрацівника - у межах 120 доларів. У 
квітні, повідомляє Держстат, заробіток пра-
цівників охорони здоров’я у середньому 
склав 3094 гривні. 

Українських колег випередили меди-
ки Таджикистану, які отримують 125 «зеле-
них» та Азербайджану - 131. Найвищі зарп-
лати у сфері охорони здоров’я мають мед-

працівники Естонії - 1239 доларів, Латвії 
- 1038, Литви - 832 долари. У Росії та Грузії 
зарплата лікарів складає понад 400 «амери-
канців», у Білорусі - 288. У сусідній Молдові 
медики отримують 205 доларів. 

Як відомо, Україна - у статусі найбідні-
шої країни Європи. Мінімальна зарплата у 
нашій державі - 1378 гривень. Проте, в ав-
стрійських банках відмивають гроші утричі 
частіше, ніж за Януковича. В Австрії зафік-
совано рекордну кількість заяв про підозру 
у відмиванні грошей, які стосуються грома-
дян України. Про це «Німецькій хвилі» пові-
домили у Федеральному відомстві кримі-
нальної поліції країни, посилаючись на що-
йно підбиті підсумки 2015 року. 

Протягом минулого року австрійські 
банки заявили правоохоронним органам 
про імовірне відмивання грошей 197 укра-
їнцями. Таким чином, чисельність україн-
ців, на рахунках яких зафіксували підозрі-
лі фінансові транзакції, зросла майже у чо-
тири рази. У 2013 році у відмиванні грошей 
фінансові установи запідозрили 41 укра-
їнця. У 2014 році, після ухвалення санкцій 
ЄС стосовно екс-президента Януковича та 
його оточення, кількість підозр зросла не-
суттєво - до 48. У правоохоронних органах 
Австрії поки що не коментують, як можна 
пояснити бум підозрілих транзакцій на ра-
хунках українців у минулому році та про які 
суми йдеться.

Назріває черговий фінансовий скандал?
Ольга ЧОРНА. 

Чужі гроші рахувати не можна, але часом треба
У державній казні гроші є, але не для всіх. Підвищи-
ли платню «бідним» народним депутатам. Не обра-

жені «малою копійкою» й інші «слуги народу».   
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Варто зазначити, що за 
підрахунками експер-

тів, в Україні є понад 10 мільйо-
нів гектарів державних земель, 
які нині перебувають у влас-
ності різних науково-дослідних 
установ, аграрних академій, 
певних навчальних закладів. А 
це - мільярди гривень за орен-
ду, якої просто ніхто не оформ-
ляє. У кращому випадку є дого-
вори про співпрацю чи спіль-
ний обробіток землі. Це - золо-
та жила для спритних чинов-
ників, які знають, як заробити 
на мільйонах гектарів, виділе-
них свого часу для розвитку на-
уки. Сьогодні ж - це лише номі-
нальні установи – доведені до 
нікчемності мізерним фінансу-
ванням. На папері вони працю-
ють, а в реальності – це чудова 
можливість заробити величез-
ні кошти. 

Хоростківчанин Ігор Музич-
ка 21 рік працював головним 
агрономом дослідної станції. 
Все життя його пройшло у цій 
установі. Але тоді не сподівав-
ся, що доведеться так складно 
відстоювати свої права, а його 
рідна станція буде заледве жи-
вотіти. 

- Наша дослідна стан-
ція була однією з передових 
науково-дослідних установ не 
лише в області, а й в Україні, - 
розповідає пан Ігор. -  Ми про-
давали до 3 тисяч тонн насіння 
озимих і ярих культур, 2 тися-
чі тонн елітної картоплі. Площа 
землі складала 5,5 тисяч гек-
тарів. У нас постійно проводи-
лися навчання всіх керівиків і 
спеціалістів агропромислового 
комплексу. 

У 90-х станцію реорганізу-
вали і з часом вона поча-

ла занепадати. Сьогодні части-
ну земель ДП ДГ «Подільське» 
Тернопільської державної сіль-
ськогосподарської  дослідної 
станції Інституту кормів та 
сільського господарства зда-
ють в оренду фермерським під-
приємствам – адже сама уста-
нова недофінансовуєтся. На ре-
шті угідь – займаються науко-
вою роботою. Пенсіонери та 
працівники  підприємства вже 
п’ять років борються за те, щоб 
із земельного фонду дослідної 
станції  їм виділили паї. Адже 
сьогодні вона не використовує 
всі угіддя для наукової робо-
ти. До того ж люди побоюють-

ся, що із зняттям мораторію на 
продаж землі, якраз її можуть 
дуже швидко реалізувати. 

- Нам усім важко вижива-
ти на одну пенсію. У більшос-
ті вона становить трохи більше 
тисячі гривень, - додає Ігор Му-
зичка. – Люди відпрацювали по 
30-40 років, а сьогодні ледве да-
ють собі раду. Завдяки паям жи-
лося б хоч трохи легше. 

Підтримала людей і Хорост-
ківська міська рада та прийня-
ла відповідне звернення на ім’я 
Кабміну, Верховної Ради та Пре-
зидента України. Однак поки що 
прохання людей із маленького 
містечка на Тернопіллі у влад-
них кабінетах не чують. 

Марія Медай пропрацюва-
ла 40 років на дослідній станції 
у відділі захисту рослин – зде-
більшого з фунгіцидами і пести-
цидами. Сьогоді у жінки пробле-
ми із здоров’ям, тож щомісяця 
майже половину пенсії витра-
чає на ліки. 

- Жити немає за що, - бідка-
єтся жінка. – Тож прошу пана 
президента допомогти нам у 
виділенні паїв – ми заробили цю 
землю. Сподіваюся,  у Києві нас 
таки почують. 

Людмила Кучер хоче отри-
мати пай своїх батьків. 

- Вони працювали у госпо-
дарстві і не були науковими 
працівниками, -  розповідає жін-
ка. – Тато відпрацював на гусе-
ничному тракторі 42 роки – це 
була дуже важка праця. Однак, 
коли розпайовували, то частина 
людей не отримала паїв – серед 
них і мої тато і мама. Я навіть їз-
дила у Київ з ініціативною гру-
пою, щоб відстояти наше пра-
во на землю. Але поки справа не 
зрушилася з місця. Та зупиняти-
ся ми не будемо. 

Директор дослідної стан-
ції Степан Кулик запев-

няє, що разом із своїм керівни-
цтвом готовий йти назустріч 
людям і виділити частину зем-
лі на розпаювання для пенсіо-
нерів та працівників підприєм-
ства.

- Вже протягом 15 років ста-
виться питання про розпаюван-
ня землі, яка належить науково-
дослідним установам, - каже він. 
-  Однак, згідно із новим Земель-
ним кодексом заборонено па-
ювати землі державного при-
значення, особливо наукові. Ми 
неодноразово спілкувалися з 

людьми, які хочуть отримати 
паї. Вони зверталися у різні ін-
станції і отримували одні і ті ж 
відписки. Тому, разом з Інститу-
том кормів та сільського госпо-
дарства Поділля - нашою голов-
ною установою - ми вирішили 
виділити частину землі і нада-
ти пайовикам для ведення осо-
бистого господарства. Однак це 
питання «зависло» до сьогод-
ні на рівні Національної аграр-
ної академії наук. І погодження 
цього рішення ми не отримали. 
Але, сподіваємось, справа таки 
зрушить з місця завдяки актив-
ності людей, які не полишають 
спроб отримати свої паї. 

У вівторок, 7 червня, у Хо-
росткові провели збо-

ри пенсіонерів і працівників до-
слідної станції і вкотре прийня-
ли звернення до високопоса-
довців з проханням посприяти 
у вирішенні їхньої проблеми і 
проведенні розпаювання землі. 
«Наш ДЕНЬ» стежитиме за роз-
витком цієї ситуації та сподіва-
ється, що державні мужі таки 
почують людей і вони зможуть 
отримати свій клаптик землі, 
щоб достойно зустріти старість. 

Юля ТОМЧИШИН.

У Хоросткові люди 
оббивають владні 
пороги через землю

«Працювала на землі 40 років, 
а паю так і не маю»

Старенькі дідусі та бабусі поспішали на збори в актовий зал Тернопільської 
державної сільськогосподарської дослідної станції, де пропрацювали 
не один десяток років. Сьогодні вони вкотре проситимуть керівництво 

держави почути їх і виділити чесно зароблені два гектари землі. Їх митарства 
вже тривають п’ять років. За цей час із майже 400 хоростківчан, які хочуть 
отримати земельні паї за багаторічну працю, не один відійшов у вічність.  
От місяць тому помер в минулому генеральний директор станції Анатолій 
Татаринов, який боровся за справедливе ставлення до колективу цієї установи.  
Та люди не втрачають віри: продовжують писати листи, надсилати звернення і 
воювати за землю. Вона ж, споконвіку, - одне з найбільших багатств українців.

nday.te.ua
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Втім, як ця комісія повинна була на-
зиватися  тепер ніякої ролі не грає: її не 
було, нема і не буде. Тим паче, що втом-
лені зимово-весняною сплячкою депута-
ти вже снять літніми канікулами.Так що 
всі можуть сісти. Не до в’язниці, ні... Маю 
на увазі радикалів Ляшка, які заради роз-
слідування офшорів вистояли біля пар-
ламентської трибуни тижнів так зо три.

Називалося це блокуванням, хоча... 
Хіба нардепи, яких у сесійній залі суттє-
во побільшало лише в перший день поя-
ви в ній Надії Савченко, рвалися до робо-
ти задовго до чи вже наступного дня піс-
ля цієї появи? Та ні… Законодавча робота 
абсолютній більшості з них до лампочки. 
Тому з’являються парламентарі масово 
на робочих місцях... Скажемо так: від сен-
сації до сенсації. Аби покричати, обгово-
рити чергове викриття – на кшталт 2-мі-
льярдної «чорної каси» Партії регіонів, а 
заодно засвідчити свою готовність доєд-
натися до викриття підлих хабарників.

Чим закінчиться сенсаційна справа 
«чорної каси»? Тим же, що іще сенсацій-
ніша - офшорна. Тобто, затяжною балака-
ниною – аж поки у балакунів язики не за-
терпнуть.

А там, дивись, чергова сенсація на-
гряне.

Власне, вона вже у нардепів на язи-
ках і, відповідно, в народу – у вухах. 
Маю на увазі підозру, висунуту Націо-

нальним антикорупційним бюро колиш-
ньому і нинішньому керівництву Нац-
банку України – Степану Кубіву та Вале-
рії Гонтаревій. Які у 2014-2015 роках ви-
ділили на рефінансування сімом набли-
женим (або дружнім – називайте, як хо-
чете, суть від цього не зміниться) до них 
банкам 12 мільярдів гривень.

Уточнення: пропащим банкам. 
Оскільки на сьогодні ця «велика сімка» 
перебуває у стадії ліквідації.

Фірташівський банк «Надра», який 
в епоху головування в НБУ нашого зем-
ляка, уродженця села Мшанець Зборів-
ського району Кубіва отримав 5 мільяр-
дів гривень для порятунку від банкрут-
ства, взагалі вже зник з банківської мапи. 
У  тому сенсі, що ні отих мільярдів, ні Фір-
таша ми в Україні не побачимо. Оскільки 
позичені мільярди були швиденько ви-
ведені в офшори, а Фірташ... Вважайте, 
він теж у своєрідному офшорі. Поки що 
австрійському. Далі, ймовірно, буде аме-
риканський...

Коротко кажучи, з поверненням кре-
дитів, які Степан Іванович за півроку го-
ловування в НБУ роздавав направо і на-
ліво – глухо, як в танку.

У конкретній ситуації – глухо, як в 
банку... Глухо-глухісінько... Сумно і без-
надійно. Власне, саме так пояснююють 
фразеологізм «глухо, як в танку» тлу-
мачні словники. В Україні так само – сум-

но і безнадійно – почуваються вкладни-
ки збанкрутілих банків. Очікуючи вже не 
від них, а від держави повернення сво-
їх заощаджень. До речі, саме при голові 
НБУ Кубіву за 5 місяців національна ва-
люта «з’їхала» з 8 до 12 гривень за долар.

А далі пішло-поїхало...
Кубів, позбувшись посади глави НБУ, 

а заодно і зарплати  в 137 тисяч 815 гри-
вень щомісяця, почав переховуватися від 
слідства. Спершу – в елітному санаторії 
у Буковелі, вперто ігноруючи повістки з 
викликами на допит, згодом – коли  силь-
ніше загриміло-заблискало – змився за 
кордон. А коли все притихло (матема-
тику за фахом Степану Івановичу успіш-
но вдалося перекласти свої банкірівські 
«успіхи» на плечі підлеглих), повернувся 
на рідну землю. 

Далі було всіляке-різне, у тім числі – 
депутатство. А нині Кубів – права рука 
Гройсмана, перший віце-прем’єр. Диво, 
скажете? Та ні, це гірка українська реаль-
ність...

Іще гіркішою вона стає, коли бачи-
мо до чого догосподарювалася в НБУ на-
ступниця Степана Кубіва – Валерія Гон-
тарева. Яка виявилася його гідною послі-
довницею у справі розбазарювання мі-
льярдів народних гривень, рефінансую-
чи наскільки абсолютно безнадійні  - на-
стільки ж близькі для неї банки... При 
цьому вона примудрилася досягти вже 

навіть не драматичного – трагічно-
го знецінення національної валюти. 
Із 12  «кубівських» гривень за долар  
- до 25-26 «гонтаревських».

На скільки через це змізерніли  й 
до цього далеко не блискучі зарпла-
ти і пенсії мільйонів бідних україн-
ців? Утричі.

Скільки на знеціненні гривні 
втратили вкладники банків? А це за-
лежно які вкладники. Для прикладу, 
син і невістка «одного з найкращих 
банкірів не тільки Європи, а й світу» 
(за версією кума Гонтаревої – Петра 
Олексійовича) рівно за три тижні до 
банкрутства «Дельта банку» всти-

гли зняти зі своїх рахунків 450 тисяч гри-
вень. Мама-банкірша  на вушко потрібну 
інформацію вчасно прошепотіла?

Що ж стосується звичайних вкладни-
ків, то... Декому  вже вдалося випросити-
вимолити у банків-банкрутів частину 
знецінених вкладів, а дехто чекає їх досі. 
Тим паче, що перелік банків, у яких все 
«глухо, як у танку» досить довгий.

Як закінчиться розслідування НАБУ в 
справі про ще одних, на жаль, далеко не 
перших, украдених в України мільярдів?

Хотілось би вірити, що винуватці 
врешті-решт будуть покарані. А от мі-
льярдів ніхто не поверне. Принаймні, за 
цієї  влади – точно ні.

Тож хоч аби якось відзначити Кубі-
ва і Гонтареву за доведенння Нацбанку 
«до ручки» - окрім того, що перший уже 
нагороджений посадою першого віце-
прем’єра, а друга названа кращим банкі-
ром, пропоную:

Степану Кубіву присвоїти звання 
«Патріот України», а Валерії Гонтаревій – 
«Улюблена кума».

З врученням відповідних посвідчень.
Якщо в Києві таких нема, то в Тер-

нополі – будь ласка, жодних проблем. Я 
очам своїм не повірила, коли побачила їх 
в одному з книжкових магазинів у самі-
сінькому центрі міста...

Тетяна САВКІВ.

ГЛУХО, 
ЯК  В БАНКУ...

Розслідування офшорних махінацій 
з мільярдами і мільярдами 
гривень, які, опинившись на Кіпрі, 

Кайманових, Віргінських та інших 
островах, перетворилися  на суттєво 
менші, зате вже доларові суми, можна 
вважати успішно завершеним. Успішно 
– в українському варіанті. Остаточну 
крапку в цьому, так і не розпочатому 
розслідуванні, у перший день літа 
поставила Верховна Рада. Віддавши за 
створення тимчасової (чи спеціальної?) 
слідчої комісії «аж» 108 голосів.

Платникам ПДВ 
допоможе один 
із сервісів ДФС

У рамках адміністрування подат-
ку на додану вартість в електронно-
му сервісі «Електронний кабінет плат-
ника» (оновлена версія) платники ма-
ють можливість: отримати в режимі 
онлайн дані реєстру платників ПДВ; 
надіслати в електронному вигляді за-
явку на реєстрацію платником подат-
ку на додану вартість, запит для отри-
мання витягу з реєстру платників ПДВ; 

переглянути дані про стан розра-
хунків з бюджетом; зареєструвати по-
даткові накладні чи розрахунок кори-
гування в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних; користуватись сервіса-
ми системи «Електронного адміністру-
вання ПДВ» (переглянути проведені 
операції в системі СЕА ПДВ та отрима-
ти інформацію про рух коштів на елек-
тронному рахунку). 

Переглянути відео-інструкцію з ко-
ристування ЕКП можна на офіційному 
веб-порталі ДФС за посиланням: http://
sfs.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/
prezentatsii-ta-inshi-materi/2964.html. 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Відповідно до розпоряджен-
ня голови облдержадміністра-
ції «Про  обмеження руху вели-
котоннажного  автомобільно-
го транспорту»,  управлінням 
Укртрансбезпеки в Тернопіль-
ській області, управлінням пре-
вентивної діяльності Головно-
го управління Національної по-
ліції  в Тернопільській облас-
ті спільно з  Службою автомо-
більних доріг в області визначе-
но ділянки доріг загального ко-
ристування державного значен-
ня області, на яких обмежуєть-
ся рух великовагових  автотран-
спортних засобів загальною ва-
гою понад 24 тонни і наванта-
женням на вісь більш ніж 7 тонн 

з 10.00 до 22.00 години, при пе-
ревищенні температури пові-
тря +28°С, а саме:

М-19 Доманове-Ковель-Чер-
нівці-Тереблече;

М-12 Стрий-Тернопіль-Кіро-
воград-Знам’янка;

Н-02 Львів-Тернопіль;
Н-18 Івано-Франківськ-Бу-

чач-Тернопіль;
Р-24 Татарів-Косів-Коломия-

Борщів-Кам’янець-Подільський 
(ділянка Товсте-Борщів);

Р-26 Острог-Кременець-По-
чаїв-Радивилів;

Р-32 Кременець-Біла Церк-
ва-Ржищів;

Р-43 /М-19/ – Ланівці-/Р-32/.

На  дорогах  Тернопільщини 
обмежено  рух  великовагових 

автотранспортних  засобів
Українські незалежні 

експерти назвали імена 
ворогів преси. Список 

оприлюднила виконавчий 
директор ГО “Інститут 
Масової Інформації” Оксана 
Романюк, повідомляє 
“Укрінформ“.

До першої трійки увійшли під-
тримувана Кремлем “прокурор” На-
талія Поклонська, екс-генпрокурор 
України Віктор Шокін та народний 
депутат Антон Геращенко.

Наступні місця у цьому рейтин-
гу розподілили медіа-олігархи: Рі-
нат Ахметов, Дмитро Фірташ, Сер-
гій Льовочкін, Валерій Хорошков-
ський, Ігор Коломойський та Сер-
гій Курченко.

Кандидатури ворогів пре-
си щороку пропонує журналіст-
ська спільнота, а сам рейтинг 
складає “Інститут Масової Інфор-
мації” спільно з Незалежною медіа-
профспілкою.

ТОП-9 ворогів 
української преси
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Збій в імунній системі
– Пані Ольго, що таке алергія і як вона виникає?
– Алергія – це прояв підвищеної чутливості імун-

ної системи до окремих речовин. Іншими словами – 
незвична відповідь  організму на звичайні для здоро-
вої людини подразники, які призводять до хворобли-
вого стану. У цьому винен збій у роботі імунної систе-
ми. Здорова людина ніколи не матиме алергії. Адже 
захворювання, по суті, є надмірною реакцією імуніте-
ту на які-небудь речовини – алергени). При цьому ви-
діляється так званий специфічний медіатор запален-
ня – гістамін, який визначає різні прояви алергії, зо-
крема сльозотечу, набряк, чхання. Алергічні реакції 
бувають двох типів: негайного типу – наприклад, на 
укус бджоли, коли треба миттєво надати допомогу, і 
сповільненого, який розвивається поступово, при по-
вторних контактах з алергеном.

– Хто найбільше ризикує захворіти?
– Люди, котрі мають схильність до алергії, яка 

може передаватися спадково. Це можуть бути як діти, 
так і дорослі. Велике значення має те, у яких умовах 
живе людина. Кількість алергіків щороку зростає, вна-
слідок забруднення зовнішнього середовища і підви-
щеного радіаційного фону. А ще люди вживають бага-
то некорисних продуктів, які забивають організм шла-
ками, у багатьох є хронічні недуги. Захворювання пе-
чінки, шлунково-кишкового тракту, підшлункової за-
лози – все це може сприяти розвитку алергії.

– Як людині зрозуміти, що в неї алергія?
– Проявом захворювання є головні болі, відчут-

тя печіння в очах, сльозотеча, чхання, постійні виді-
лення з носа. Поряд із цим спостерігаються алергіч-
ні реакції з ураженням шкіри: дрібне почервоніння і 
висип, що нагадує опіки кропивою. А також бувають 
значні набряки, які розповсюджуються на внутрішні 
органи – гортань та глотку. 

Сльози за тополиним пухом 
– На що найчастіше буває алергія?
– Вона може бути викликана розмаїтими чинника-

ми – алергенами, проте, головним залишається квіт-
ковий пилок. Тому багато алергічних проявів почина-
ються саме в цю пору, наприкінці травня й початку 

червня. Чимало тернополян нарікають на тополиний 
пух. Тополя корисна для довкілля й очищує повітря, 
але під час цвітіння виділяє пух, який є вираженим 
алергеном. Те ж саме стосується пуху кульбаб. Прово-
кують алергічні реакції різноманітні газонні, польові 
трави й квіти. Люди їдуть відпочивати на природу, а 
натомість починають чхати, з’являється нежить – ти-
пові прояви алергії на цвітіння.

Також алергію може спричинити і звичайний пил, 
і шерсть тварин, і навіть сонячне проміння. Реакцію 
викликають різноманітні хімічні речовини, які ми 
використовуємо в побуті: ті ж креми, пральні порош-
ки, гелі для душу. Окрім того, людина може зреагува-
ти на певний медичний препарат. У багатьох виника-
ють алергічні прояви на нітрати у фруктах і овочах. 
Найчастіше харчові алергії проявляються ураженням 
шлунково-кишкового тракту й шкіри.

– Але буває алергія і на корисні продукти, які 
ми вживаємо у їжу?

– Чимало людей страждають від специфічної ре-
акції саме  на харчі. Серед найбільш поширених алер-
генів – мед, молоко і молочні продукти, яйця, риба. 
Також до них належать цитрусові, шоколад, ягоди, 
фрукти й овочі помаранчевого або червоного кольо-
ру. Є люди, які мають алергію на селеру, цибулю, пе-
трушку. У багатьох, особливо в дітей, виникають ре-
акції на шоколад. Тому малюкам до двох років узага-
лі не рекомендують його давати. Якщо людина під 
час вживання якогось продукту відчуває печію в гор-
лі, з’являється висипання на шкірі – це можуть бути 
саме симптоми алергії.

Вилікуватися не можна, але… 
– Як лікують це захворювання?
– На жаль, від алергії вилікуватися неможливо. 

Однак,  з допомогою медикаментів можна зменшити 
її прояви. Найперше слід дізнатися, на що саме реа-
гує ваш організм. Сьогодні є спеціальні тести, які до-
зволяють визначити, чи є в крові пацієнта специфіч-
на реакція на той чи інший алерген. Також проводять 
алергологічні проби на шкірі, після яких признача-
ють лікування. Зазвичай, це антигістамінні препара-
ти. Ліки нового покоління не викликають побічних 

реакцій, таких як млявість, сонливість. Також вико-
ристовують препарати місцевої дії – назальні або ін-
галяційні спреї, мазі. Є і складніші - гормональні пре-
парати. У різних людей буває різна чутливість до лі-
ків. Лікар допоможе підібрати препарат, який підійде 
саме вам. 

Сьогодні також застосовують специфічну імуно-
терапію, коли в організм алергіка невеликими доза-
ми вводять алерген, поступово збільшуючи дозу. Ор-
ганізм звикає, і внаслідок цього можна істотно знизи-
ти вираженість алергічних симптомів або навіть по-
вністю усунути прояви захворювання. 

Щоб хвороба менше докучала
– Багато людей не вважають алергію серйоз-

ним захворюванням…
– І ризикують, адже це захворювання не просте, а з 

часом може мати важчі клінічні прояви. Коли людина 
не лікується, алергія може переходити в комплексну, 
провокувати бронхіальну астму, набряк Квінке, пере-
ростати в атопічні дерматити, які погано піддають-
ся лікуванню. Найнебезпечніша алергічна реакція 
– анафілактичний шок, який може бути фатальним. 

– Що можна зробити для профілактики алер-
гії? 

– Слід подбати про здоров’я всього організму. 
Якщо ж ваша імунна система надмірно реагує на 
будь-який з алергенів, то доведеться уживатися з 
цією проблемою і внести у своє життя певні корек-
тиви. Люди, схильні до алергії, повинні мати в аптеч-
ці антигістамінні препарати. Тим, у кого алергія на 
пилок, у період загострення хвороби треба зменши-
ти час перебування на повітрі, не їздити з відкрити-
ми вікнами в машині, а прийшовши додому, щодня 
витрушувати свій одяг та перевдягатися у домашнє, 
роботи вологе прибирання у квартирі. Алергіки по-
винні берегтися від продуктів побутової хімії й дуже 
обережно вибирати косметику. Коли організм реа-
гує на сонячне проміння – використовувати сонцеза-
хисні креми. Тим же, у кого алергія на певні продукти 
харчування, слід обрати індивідуальну дієту і не по-
рушувати її. 

Антоніна БРИК.

Навчитися жити з “ворогом”: 

алергія і як 
з нею боротися 

Кожна п’ята людина в світі має алергію, стверджують експерти. Невдовзі, за їхніми прогнозами, від 
алергії потерпатиме половина людства. Все більше українців також страждають від цієї недуги. Багато 
хто й не підозрює про це і  жменями вживає таблетки від інших хвороб. Найчастіше – від застуди, з якою плу-
тають алергію через схожі симптоми. 

Якщо “запустити” алергію, вона може перерости у важкі хронічні недуги, кажуть фахівці. Що може ви-
кликати хворобу, як її виявити, лікувати і про які процеси в організмі вона свідчить, розповідає кандидат 
медичних наук, лікар-ординатор терапевтичного відділення Тернопільської міської лікарні №2 Ольга КУЗІВ.

Її можна використовувати для 
краси і здоров’я в домашніх 
умовах.
ВИБІЛЮЄМО ЗУБИ
Бананова шкірка містить безліч ко-

рисних мінералів. Протріть її м’якою 
стороною зуби для того, щоб прибрати 
плями з емалі.

ПРИ УКУСАХ КОМАХ
Прикладіть шкірку на місце укусу на 

кілька хвилин. Вона зніме больові від-
чуття.

ВИТЯГНУТИ СКАЛКУ
Прикладіть шкірку м’якою стороною 

на скалку і залиште на 2 години. За до-
помогою ферментів, які є в банані, скал-
ка вийде назовні, і ви зможете її витяг-
нути.

ПРИБРАТИ АКНЕ І ЗМОРШКИ
Помасажуйте шкіру на обличчі, де є 

проблема. Проводьте масаж кілька ра-
зів на тиждень. Завдяки фруктовим 
кислотам і речовинам бананова шкірка 
пом’якшить шкіру, зволожить і піджи-

вить її. Після масажу нанесіть на облич-
чя крем.

ВІД СИНЦІВ
Протріть банановою шкіркою синці, 

і вони набагато швидше зникнуть.
Також бананову шкірку викорис-

товують у  побуті.
ПОМ’ЯКШИТИ М’ЯСО
Якщо традиційні маринади для м’яса 

вам набридли, спробуйте приготувати 
його в банановій шкірці. Обгорніть про-
дукт  шкіркою і залиште на ніч. М’ясо 

стане ніжнішим.
ДЛЯ РОСЛИН
Для того, щоб прибрати тлю з рос-

лин, поріжте шкірку банана і розкидай-
те на землю біля рослини.

ДЛЯ БЛИСКУ СРІБЛА
Подрібніть шкірку в блендері, потім 

додайте трохи води і починайте поліру-
вання. Нанесіть суміш на ганчірку і про-
тріть виріб. Після банана промийте при-
красу під водою і протріть сухою ткани-
ною.

Не викидайте бананову шкіркуЦілющі краплини 
народної медицини
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Нещасний випадок трапився у селі 
Біла Тернопільського району. 
Там, у приватному будинку, 

вибухнув снаряд, ймовірно, часів 
Другої світової війни, 122 калібру.

Швидка допомога забрала чоловіка до лі-
карні, але врятувати його не вдалося.

Потерпілий - працівник апеляційного суду 
Ігор Васильович Гурзель. Він разом із дружи-
ною приїхав у Білу в свій незавершений буди-
нок. Жінка пішла на город, а за деякий час про-
лунав вибух.

На місці нещастя працювала слідчо-
оперативна група та експерти-вибухотехніки. 
За попередньою інформацією, суддя затиснув 
снаряд в тиски і небезпечний предмет здето-
нував.

При обшуку правоохоронці вилучили у під-

валі ще 43 набої Другої світової війни. Знайде-
ні предмети направили на експертизу. За даним 
фактом порушене кримінальне провадження за 
статтею 115 з приміткою: нещасний випадок.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Майже три тисячі гривень 
втратили двоє жителів 
Тернополя через власну 

наївність та безпечність. 
За повідомленням обласної поліції, до пра-

воохоронців звернулася 77-річна жителька з ву-
лиці Фабричної. Пенсіонерка заявила, що до неї 
у двері подзвонив невідомий. Чоловік продавав 
мед за ціною, нижчою ринкової. Після того, як 
продавець пішов, жінка помітила, що у неї зни-
кло 2200 гривень.

Зі схожою заявою звернулася ще одна терно-
полянка, 1928 року народження. З її квартири, 
що на вулиці Чорновола, викрали 1700 гривень. 
Потерпіла також впустила до помешкання про-
давця меду. Крім цього, чоловік ще попросив 
розміняти гроші. У результаті, жінка позбулася 
власних заощаджень.

Обидві події внесені до Єдиного реєстру до-

судових розслідувань за статтею 185, частина 1 
- крадіжка.

Правоохоронці вкотре застерігають: не 
впускати до помешкання невідомих, не пого-
джуватися на будь-які пропозиції від сторон-
ніх осіб, не розмінювати гроші та не вестися на 
пропозиції дешевого товару. Усе це - відпрацьо-
вані схеми шахраїв.

Бійка на 
футбольному полі 

Про бійку на стадіоні 
села Ворвулинці 
у Заліщицьке 

відділення поліції заявив 
місцевий мешканець. 

За словами правоохорон-
ців, суперечка виникла під 
час футбольного матчу між 
командами села Ворвулин-
ці та селища Товсте. Один із 
гравців висловив незадово-
лення щодо дій судді, який 
зарахував гол у ворота грав-
ців із Ворвулинців. Словес-
ний конфлікт переріс у бійку 
між суперниками.

У результаті - матч зупи-
нили через порушення гро-
мадського спокою та порядку. 
Обидва дебошири написали 
заяви у поліцію та звернулися 
за медичною допомогою.

У жителя Ворвулинців за-
крита черепно-мозкова трав-
ма, струс головного мозку, а 
в опонента з селища Товсте - 
підшкірні гематоми обличчя.

Відомості про подію вне-
сено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за стат-
тею 296, частина 2 ККУ - ху-
ліганство, грубе порушення 
громадського порядку з мо-
тивів явної неповаги до сус-
пільства, що супроводжуєть-
ся особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом, вчи-
нене групою осіб.

Нетверезий житель 
Гусятинщини випив 

отруту для жуків

Черговий Гусятинської 
лікарні повідомив 
поліцейських, що 

до медичного закладу 
доставили чоловіка з 
гострим отруєнням та в стані 
алкогольного сп’яніння. 

Як поінформували у секторі ко-
мунікації ГУ НП України в області, 
з’ясувалося, що складу злочину в 
даному випадку немає. Нашкодив 
потерпілий сам собі. 35-річний жи-
тель Гусятинщини намагався ско-
їти самогубство, випивши отруту 
для жуків.

Чоловіка помістили в реані-
мацію. Медики вжили заходів для 
знешкодження дії небезпечної ре-
човини.

Таксист 
«підробляв» 

злодієм

Телефонний 
дзвінок про те, 
що невідомі 

викрали GPS-трекер 
та акумулятор з 
автомобіля «Fiat 
Scudo» надійшов на 
службу 102. 

Заявник розповів, що 
авто було припарковане 
у дворі будинку на вулиці 
Морозенка у Тернополі. 

Патрульним вдалося 
швидко спіймати зловмис-
ників: 30-річного водія так-
сі та його 29-річного спіль-
ника. Обох уже неоднора-
зово притягували до адмі-
ністративної відповідаль-
ності. 

При огляді автомобі-
ля зловмисників патруль-
ні виявили два акумулято-
ри, ноутбук, за допомогою 
якого, ймовірно, здійсню-
вали електронний злом 
транспортного засобу, та 
GPS-трекер, що відповідав 
опису заявника. Водій так-
сі відмовився проходити 
огляд на стан наркотично-
го сп’яніння. Цим самим ви-
знав свою вину.

За кілька хвилин піс-
ля того, як затримали пра-
вопорушників, на службу 
102 зателефонували з су-
сіднього будинку і також 
повідомили про крадіжку 
акумулятора з автомобіля 
«Daewoo Lanos». Його і зна-
йшли в таксі. Відтак, вдало-
ся розкрити дві кражки.

На водія таксі патруль-
ні склали протокол за ке-
рування транспортним за-
собом у стані наркотично-
го сп’яніння. Правопоруш-
ників передали слідчим для 
з’ясування обставин по суті.

Як інформує СК ГУНП в області, від шахрайських дій невідо-
мої потерпіла неповнолітня мешканка Тернополя. До шестиріч-
ної дівчинки у дворі будинку, що на вулиці Братів Гжицьких, пі-
дійшла чорнява незнайомка. Жінка, привітно посміхаючись, заве-
ла розмову з дівчинкою. Під час бесіди шахрайка нібито помітила 
біля вушка дитини кров. Нахилися, аби роздивитися, поправила 
сережку та, попрощавшись, пішла. Дівчинка одразу не помітила, 
що з вуха зняли сережку. Пропажу виявила бабуся. Внучка розпо-
віла про незнайомку, тож жінка одразу зателефонувала в поліцію.

На вигляд зловмисниці 30-35 років, зріст 160-165 см, приєм-
ної зовнішності, смуглява, з довгим темним волоссям.

Працівники поліції звертаються до жителів обласного цен-
тру подбати про безпеку своїх дітей: не залишати надовго мале-
чу без нагляду, не одягати на дітей дорогі прикраси, відпускаю-
чи гуляти на вулицю.

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ: 
зловмисниця знімає 
з дітей золоті вироби 

«Медові» шахраї обікрали пенсіонерок

Довірилася турботі 
медиків та 
залишилася без 

заощаджень 93-річна 
мешканка Тернополя. 

Старенька впустила до 
хати незнайомців у медич-
них халатах, однак ті вияви-
лися шахраями та злодіями. 

Зловмисники постукали 
у двері потерпілої близько 
обіду, повідомили в облас-
ній поліції. Двоє молодиків, 
30-35-ти років, одягнених у 
зелену форму, яку, зазвичай, 
носять медики, запропону-
вали жінці безкоштовне об-
стеження. Чоловіки запев-
нили, що вже обійшли усіх 

стареньких сусідів у під’їзді, 
тож пенсіонерка впустила їх 
до помешкання.

На кухні один із «медпра-
цівників» почав міряти тиск 
господині, а інший попро-
сився до ванної кімнати. Не-
проханому гостеві вистачи-
ло декількох хвилин, аби об-
нишпорити помешкання та 
знайти у шухляді в кімна-
ті усі заощадження - 9 тисяч 
гривень і 200 євро. Викрав 
гроші та повернувся на кух-
ню. Нахабні злодії ще й про-
понували пенсіонерці при-
дбати апарат для вимірю-
вання тиску, однак та відмо-
вилася. Через декілька хви-

лин непрохані гості залиши-
ли помешкання.

Пропажу коштів бабуся 
виявила аж наступного дня 
й розповіла синові. Він звер-
нувся до працівників полі-
ції. За фактом крадіжки роз-
почато кримінальне прова-
дження. Поліцейські розшу-
кують зловмисників.

Вісім тисяч 
гривень віддала 
пройдисвіту 

64-річна мешканка 
містечка Копичинці 
Гусятинського району.

За повідомленням секто-
ра комунікації ГУНП в області, 
схема афери стара, помінялася 
лише професія шахрая. Телефон-
ний дзвінок пролунав в оселі 
близько обіду. Невідомий пред-
ставився працівником право-

охоронних органів і повідомив 
жахливу новину - сина притяг-
нуть до кримінальної відпові-
дальності за скоєне ДТП. Але по-
карання можна уникнути, запла-
тивши декілька тисяч гривень.

Жінка, не роздумуючи, ки-
нулася пересилати готівку. 
Мобільний шахрай вкотре зба-
гатився на паніці та нерозсуд-
ливості своєї жертви. 

Про те, що жінку обдурили, 
вона дізналася лише тоді, коли 

син повернувся додому. Зате-
лефонувала до поліції.

Правоохоронці вкотре на-
гадують - не довіряйте незна-
йомцям. Перевірте почуте, за-
питайте прізвище родича, де 
саме він знаходиться, або ж по-
кладіть слухавку і зателефо-
нуйте до сина, внука чи доньки. 
Запам’ятайте: якщо від вас ви-
магають гроші за послуги теле-
фоном, це означає, що  вас про-
бує ввести в оману шахрай.

Від вибуху снаряда загинув 
працівник апеляційного суду

Аферисти міняють професію:
 у ролі пройдисвіта - «працівник прокуратури»

Безкоштовне обстеження псевдомедиками 
обійшлося старенькій у 9 тисяч гривень і 200 євро  
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- Володимире Івановичу, тридцятого 
квітня завершився опалювальний сезон і 
в зв’язку з цим громадян хвилює питан-
ня, як і скільки вони мають платити за 
спожиті комунальні послуги у травні?

- Так, дійсно, ми повинні провести пе-
рерахунки житлових субсидій на неопалю-
вальний період, починаючи з першого трав-
ня. Однак мусимо здійснити не тільки це, 
але і перерахунки субсидій тим домогоспо-
дарствам, у яких річний термін їх призна-
чення закінчився. Плануємо завершити цю 
роботу якнайшвидше, щоб у мешканців міс-
та не виникало запитань, скільки вони по-
винні сплачувати за житлово-комунальні 
послуги. Я думаю, що вже у червні тернопо-
ляни отримають відповідні повідомлення 
про перерахунок субсидій на неопалюваль-
ний період,  тобто до 30 вересня цього року, 
а ті сім’ї, які вже набули право на перераху-
нок субсидій, - на новий термін після закін-
чення попереднього. 

До речі, у нас є деякі проблеми щодо пе-
рерахунку субсидій жителям міста, у яких 
завершився термін їх призначення – сім’ям, 
які проживають у приватному секторі, у бу-
динках ОСББ. Тому, що ЖЕКи не мають ін-
формації про склад зареєстрованих осіб у 
цих помешканнях. Тож прошу жителів Тер-
нополя, які мешкають у приватному секто-
рі та ОСББ для перерахунку субсидій після 
завершення терміну їх призначення подати 
довідки про склад зареєстрованих осіб.

-  Які зміни в порядку нарахування суб-
сидій передбачені з першого травня? 

- Уже відбулося дуже багато змін на уря-
довому рівні щодо призначення житлових 
субсидій. З першого травня цього року зно-
ву прийнята постанова Кабміну, яка перед-
бачає суттєві  зміни у порядку призначен-
ня житлових субсидій. Окрім цього відпо-
відно змінені соціальні норми користуван-
ня послугами щодо газопостачання. Якщо 
досі норма на опалення газом була сім кубо-
метрів, то з першого травня вона становить 
п’ять з половиною кубометрів газу на метр 
квадратний площі. 

Субсидії з першого травня будуть нара-
ховуватись і перераховуватись не на рік, а, 
що суттєво, до завершення опалювального 
періоду, але не більше дванадцяти місяців. 
Після завершення опалювального періоду 
субсидія буде перераховуватися. 

При розрахунку субсидії для працез-
датних осіб, які одержують доходи нижчі 
за  прожитковий мінімум, тобто одну тися-
чу чотириста п’ятдесят гривень,  з першо-
го травня цього року, для розрахунку субси-
дій кожного місяця за попередній рік буде 

враховуватися два прожиткових мінімуми, 
тобто дві тисячі дев’ятсот гривень. Це теж 
дуже суттєво, тому громадяни повинні над 
цим питанням подумати - не одержувати за-
робітну плату в конвертах для того, щоб їх-
ній дохід був більшим від однієї тисячі чо-
тириста п’ятдесяти гривень, тоді в їхній до-
хід буде включатися ця фактична сума, а не 
два прожиткових мінімуми, цього раніше не 
було. Громадянам, які одержують соціальні 
виплати (допомогу по догляду за дітьми-
інвалідами, допомогу при народженні, до-
помогу по догляду за психічнохворими, до-
помогу з безробіття) в розрахунок для при-
значення житлової субсидії будуть врахову-
ватися їхні фактичні виплати, тобто не про-
житковий мінімум, не два, а фактично ті 
суми, які вони одержують. Але для студен-
тів, які мають батьків і самі зареєстровані, 
а також осіб, які зареєстровані у державній 
службі зайнятості і не одержують допомо-
ги з  безробіття, то в їхній дохід буде вклю-
чатися сума прожиткового мінімуму, тобто 
одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень, 
що теж суттєво. Внесені також зміни, що 
стосуються підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування і працюють на 
єдиному податку. Якщо вони знаходяться 
на єдиному податку першої групи, то в їхній 
дохід буде включатися кожного місяця два 
прожиткових мінімуми, раніше був один 
прожитковий мінімум. Хто на другій групі 
оподаткування, то відповідно - три прожит-
кових мінімуми. Підприємці третьої групи 
оподаткування - чотири прожиткових міні-
муми. Цього досі не було.

- Володимире Івановичу, в житті у 
кожного з нас можуть бути непередба-
чувані і навіть форс мажорні обстави-
ни. Як у таких випадках нараховуються 
субсидії?

- Сім’ям, у яких склалися непрості життє-
ві обставини і які з різних причин не змогли 
своєчасно подати документи на призначен-
ня житлової субсидії, норми положення пе-
редбачають, що їм субсидія може бути при-
значена з часу набуття такого права, але не 
раніше шести місяців з часу звернення. Це 
теж нововведення, якого досі не було. 

Якщо упродовж терміну одержання суб-
сидій у складі сімей відбуваються різні змі-
ни, тобто хтось зареєструвався або знявся 
з реєстрації, відбулися зміни у соціальному 
складі сім’ї, хтось виїхав за кордон, змінила-
ся площа житла, хтось придбав річ на суму 
п’ятдесят тисяч гривень або одержав послу-
гу, раніше достатньо було повідомити про 
це управління соціальної політики. Згідно 
нововведень, які набули чинності з першого 

травня передбачають, що цього недостат-
ньо і сім’ї  повинні підтвердити зміни доку-
ментально. Тобто, обов’язково мають пред-
ставити відповідні довідки про ці зміни. 

- Є випадки, коли громадяни, яким на-
дається житлова субсидія, одержують 
доходи, які не зафіксовані у податковій 
інспекції. Чи потрібно їм про це інформу-
вати органи соціального захисту?

- Таким громадянам необхідно 
обов’язково дати письмове пояснення про 
ці доходи в  управління соціальної політи-
ки, щоб їх врахували при розрахунку житло-
вої субсидії. Бо рано чи пізно ці доходи бу-
дуть виявлені і тоді доведеться  проводи-
ти перерахунок субсидії, а зайво отримані 
кошти сім’ям необхідно буде повернути до 
державного бюджету. 

- А якщо сім’ї зекономили, тобто не ви-
користали в повному обсязі надані їм суб-
сидії? Чи можуть їх додатково надати в 
наступному розрахунковому періоді?

- На жаль, ні. Щодо цього також змінена 
важлива норма. Після завершення опалю-
вального періоду субсидії будуть перерахо-
вані і ті з них, які були зекономлені і не ви-
користані, будуть забрані. Тобто, спрямова-
ні на це у рамках соціальної допомоги  ко-
шти, які були на рахунках громадян, будуть 
повернуті до державного бюджету і їх не 
можна використовувати у наступному роз-
рахунковому періоді. Виняток становить 
лише сто кубометрів газу і сто п’ятдесят кі-
ловат електричної енергії, які залишають-
ся домогосподарствам. Для прикладу, якщо 
норма на місяць для сім’ї визначена у шіст-
сот кубометрів газу, а вона використала 
триста кубометрів і стільки ж зекономила, 
то за двісті кубометрів газу необхідно по-
вернути кошти в державний бюджет, а сто 
кубометрів газу залишаються сім’ї  на на-
ступний розрахунковий період. 

- Але ж тоді люди не будуть зацікав-
лені в тому, щоб зекономити.

- Я констатую нормативний документ  - 
така норма прийнята урядом. Досі сім’ї мали 
право подати доходи для призначення жит-
лової субсидії не тільки за дванадцять міся-
ців попереднього року, але і за три місяці пе-
ред зверненням. З першого травня ця нор-
ма скасована, тобто доходи  для розрахунку 
житлової субсидії лише беруться за останні 
дванадцять місяців. Це такі основні зміни. 

- Володимире Івановичу,  що змінило-
ся в порядку нарахування пільг громадя-
нам? 

- Дуже важлива норма, якщо сім’я ко-
ристується пільгами, відповідна постано-
ва передбачає її право на одержання субси-
дії або одержання пільг.  У нас дуже багато 
сімей, які користуються пільгами на оплату 
житлово-комунальних послуг і їм необхідно 
визначатися, як краще: або одержувати суб-
сидію, або пільги. До цього субсидія нарахо-
вувалася з врахуванням пільг.

 Як і стосовно субсидій, якщо у попере-
дній розрахунковий період право на пільги 
надавалося залежно від сукупності доходу 
сім’ї і пільга розраховувалася на півроку, то 
з першого травня вона надається вже на рік. 

Світлана ВІТРОВА.

Володимир СУЛИМА: 
«Субсидії 
перерахують 
по-новому»

Перерахунок субсидій – це те, що сьогодні чи не найбіль-
ше хвилює споживачів житлово-комунальних послуг як 
міста, так і області. У зв’язку з періодичним внесенням 
змін до нормативних документів, які регулюють порядок 
надання субсидій, у людей виникає чимало запитань. На 
найактуальніші з них ми попросили відповісти начальни-
ка управління соціальної політики Тернопільської міської 
ради Володимира СУЛИМУ.

У багатьох державних вузах 
Німеччини, Франції, Італії, Чехії, 
Словаччини, інших країн є по-
вністю безкоштовні програми 
для іноземців. Більш того, в де-
яких вищих школах Європи для 
українців передбачені “бонуси”.

Освіта задарма існує лише в 
державних вузах. І ще один ню-
анс: потрібно вільно розмовляти 
мовою країни, в якій ви збирає-
теся гризти граніт науки, і під-
твердити знання сертифікатом.

Що означає “безкоштов-
не навчання”? Студент ні копій-
ки не платить вузу. Але слід вра-
ховувати, що йому доведеться 
платити невеликі внески в сту-
дентську профспілку – близько 
200-300 євро на рік. Або опла-
чувати додатково будь-які по-
слуги: відвідування бібліотеки, 
спортзалу, спортивних секцій, 
гуртків і т.д.

Так, у Фінляндії платять сту-
дентські внески близько 600 
євро в рік. В Австрії  – більше, 
але частина коштів йде в страхо-
вий фонд студента. В Італії сту-
дент зобов’язаний заплатити 
податок.

У вишах Греції, Чехії, Сло-
ваччини, Естонії  ніяких внесків 
немає.   Отож, куди найкраще по-
датись українському студенту?

Німеччина. Віднедавна тут 
повністю скасували плату за на-
вчання для приїжджих студен-
тів. Однак відразу після школи 
вступити нелегко: складні іспи-
ти і завищені вимоги до абіту-
рієнтів. Експерт з освіти в Євро-
пі Анна Шумська радить порта-
лу kiev.zagranitsa.com підкорю-
вати німецькі вищі школи з до-
кументами про те, що ви не мен-
ше двох років провчилися в уні-
верситеті або інституті України.

Перелік держвузів ФРН вели-
кий. Відзначте для себе Берлін-
ський університет імені Гум-
больдта і Вільний університет 
Берліна.

Польща.  Тут також перед-
бачені безкоштовні місця для 
іноземних студентів. До того ж: 
в польських вишах діють піль-
ги для українців – 50-відсоткова 
знижка на навчання.

Австрія. Тут на більшість 
спеціальностей можна вступи-
ти після школи, без мовного сер-
тифікату, і вивчати німецьку вже 
в країні. Внески для студентів з 
України становлять 400-700 
євро в рік. Майте на увазі: окре-
мі виші Австрії самі вирішують: 
вчити студента безкоштовно чи 
ні. І останнє: Віденський техніч-
ний університет бере подвій-
ний збір (1500 євро в рік), Віден-
ський університет просить 700 
євро в рік, а Віденська приклад-
на школа – 350 євро в рік.

Словаччина. Оскільки ця 
країна не надто популярна серед 
іноземних студентів, то правила 
вступу доволі поблажливі. Тож 
це може бути хорошим варіан-
том для українців. Тим паче, що 
освіта безкоштовна і студенти 
не платять ніяких внесків.

Найкращі 
вузи Європи, 

де українці 
можуть здобути 
освіту задарма
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Навчання у школі вже завершилося, 
а в класній світлиці гамірно і людно. У 
2-В класі Збаразької школи №1, який на-
вчає добрий, мудрий, чуйний педагог Ма-
рія Іванівна Мавдюк, відбулося свято “Ба-
буся — берегиня роду українського”. Серед 
різнобарв’я ірисів та півоній — лагідні по-
смішки бабусь, які залишивши свої негайні 
справи, на крилах прилетіли до своїх ону-
чат звідусіль: з міста і сіл району. Під му-
зичний супровід  Михайла Станіславовича 
Каліновського учні зустріли гостей.

“Бабуся, бабусенька, бабунечка” - на-
зивають найдорожчих сивочолих людей 
їхні онуки і протягом усього свята зверта-
ються до них, щоб щастя побажати. З дитя-
чих уст звучать стародавні і сучасні пісні, 
прислів’я, гуморески, вірші.

Щоб свято було цікавішим, бабусі самі 
беруть участь у конкурсах,  відгадуванні 
загадок. Бабуся Настусі Якубовської розпо-
відає про давню традицію випікання хліба, 
а бабця Насті Мацієвської виконує поетич-
ний твір про Україну, якого навчила свою 
онуку. Іванко Остапчук з бабусею зіграли 
сценку “Непослух”. Милують око вишиван-

ки вправних майстринь учнів класу. Були 
присутні і ті рідні похилого віку, які нещо-
давно повернулися з далеких заробітків, і 
ті, які з болем і смутком у серці за тривожні  
дні і ночі в думках за своїх синів і чоловіків, 
що захищають на сході нашу Батьківщи-
ну, спокійні сни своїх онучат. А вони в свою 
чергу мріють про те, аби припинилась не-
оголошена війна в Україні і щоб ніхто не 
плакав від болю військових втрат рідних 
солдатів. Нікого не залишив без сліз і смут-
ку вірш “Чужина”, який прочитала Марія 
Іванівна. Після хвилини мовчання, якою 
пом’янули покійних бабусь, свято ще дов-
го продовжували виступи маленьких і рід-
них онуків.

Зі словами ніжної і щирої любові висту-
пили мами Каті Ятищук і Володі Тивоню-
ка, які подякували берегиням роду за не-
доспані ночі, за тривоги, за любов і ласку.

Учні 2-В класу обдарували своїх бабусе-
чок поцілунками, квітами, малюнками і спі-
вами “Многая літа”. Завершальним акор-
дом свята було вдячне слово Ганни Воло-
димирівни Тивонюк, бабусі Володі, яка з за-
хопленням і щирістю говорила про змужні-

лих, працьовитих і люблячих онуків.
А яке родинне свято без частування? 

Тож весь клас ласував запашними пиріж-
ками бабусі Володі Ковтуна. На згадку про 
міцні родинні зв’язки кількох поколінь: ба-
буся – матуся – дитя - зробив пам’ятні фо-
тографії батько Дарини Слюсарчук.

“Ми ваші слова розважні пам’ятати бу-

дем, і в життя вашу науку понесемо всюди” 
- саме цього прагнуть люблячі онуки, які 
шанують своїх рідних, поважають традиції 
свого народу і в майбутньому стануть гід-
ними громадянами неньки-України.

З повагою і вдячністю батьків-
ський комітет учнів 2-В кл. 
Збаразької ЗОШ  І-ІІІ ст. №1.

Свято 
для бабусі: 
за тривоги,
за любов 
і ласку

Побувати в кожному із них закликає 
очільник краю Степан Барна. На його пере-
конання потрібно більше використовувати 
туристичний потенціал області, адже збіль-
шення туристів – це додаткові кошти, які 
можуть заробити народні майстри, місце-
ві підприємці, це ресурс, який залишиться 
в області. Окрім того, зростання туристич-
ного попиту стимулює покращувати інфра-
структуру – дороги, транспортне сполучен-
ня, розвиток «зеленого туризму» тощо.

«Мальовничі краєвиди, численні 

пам’ятки архітектури та колорит куль-
турної спадщини задовольнять найвиба-
гливіші смаки любителів подорожувати. 
Всі, хто відвідає Тернопільщину, зможуть 
оцінити гостинність нашого краю. Подо-
рожуйте Тернопільщиною самі, й запрошуй-
те друзів, колег приїхати до нас», - закликає 
Степан Барна.

Цьогорічний туристичний сезон охо-
плює 11 замків, де заплановано провести 
видовищні дійства. Розпочався він у травні 
у м. Збараж, а закінчиться 14 жовтня у смт. 

Вишнівець. Минулими вихідними «Свя-
то Замку» відбулось у м.Бережани, яке тре-
тім за рахунком приймало естафету -  пре-
зентувало свій туристичний потенціал не 
лише гостям, але й жителям області. До цьо-
го свята замків вже відбулися у м.Збараж та 
м.Кременець. 

У кожному замку гостей намагають-
ся вразити цікавими заходами: у них мож-
на послухати не лише музику та співи, але  
часом і казки; працює містечко майстрів, ді-
ють дитячі локації, можна повправлятися у 

стрільбі з лука або випробувати свою міць у 
спортивних забавах. І, безумовно, у замках 
обов’язково можна зустріти відважних ко-
заків та шляхетних лицарів.

Найближчої неділі - 12 червня, у гос-
ті запрошує с. Сидорів, Гусятинського ра-
йону. Спорудження тутешнього замку да-
тується XVII ст. А напередодні Дня Кон-
ституції, 26 червня, не забудьте завітати 
у м. Скалат Підволочиського району, аби 
побачити замок з 400-річною історією.

Сидорів та Скалат 
запрошують на «Свято Замку»  

Цьогорічною новинкою, яку запропонував 
реалізувати в області голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна стали «Свята Замків». 

Традиційно своїми фортецями славиться Львівщина, 
чим і приваблює туристів з усієї України та іноземних 
гостей. Однак Тернопільщина може сміливо в цьому 
позмагатися за першість – адже тут налічується 
понад три десятки замків та фортець! 

nday.te.ua
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ЄС відклав безвізовий 
режим з Грузією

У Брюсселі представники ЄС обго-
ворювали можливість безвізового ре-
жиму з Грузією, але в результаті від-
клали вирішення цього питання. Се-
ред країн, які виступили проти скасу-
вання віз для Грузії, були Німеччина і 
Франція, повідомляють іноЗМІ. Зокре-
ма, Берлін приписує грузинським угру-
пованням великий вплив на організо-
вану злочинність у ФРН. В ЄС бояться 
збільшення потоку мігрантів. Тим ча-
сом, на 14 червня заплановано обгово-
рення технічно більш складного випад-
ку з Україною. Затримки з введенням 
«безвізу» може очікувати й Косово, неза-
лежність якого досі визнали не всі члени 
ЄС. Зараз угоди про безвізовий режим з 
ЄС мають близько 60 держав.

82 охоронці Євро-2016
 виявилися потенційними 

терористами

Управління внутрішньої безпеки 
Франції перевірило працівників при-
ватних охоронних фірм, задіяних для 
охорони чемпіонату Європи з футбо-
лу, який стартує 10 червня. Про це по-
відомляє «Le Point». За інформацією ви-
дання, французькі спецслужби переві-
рили 3500 охоронців. І виявили 82 лю-
дей, які внесені до бази даних осіб, що 
загрожують державній безпеці та мо-
жуть здійснити теракт. Як відомо, до цієї 
бази вносять осіб, пов’язаних з екстре-
містськими організаціями. 

У Пакистані дівчину спалили 
заживо через відмову 

вийти заміж 
У Пакистані померла дівчина піс-

ля того, як її катували та спалили, 
оскільки вона відмовилася від про-
позиції вийти заміж. Про це повідо-
мляють її родичі і поліція, передає «Ра-
діо Свобода». На 19-річну Марію Сада-
гат напала група людей у селі на око-
лицях Ісламабада. Її сильно катували 
та спалили живою. «Ми її відвезли до 
шпиталю в Ісламабаді, але від отрима-
них ран вона померла» - розповів дядь-
ко дівчини Абдул Басіт. За його слова-
ми, на дівчину разом зі спільниками на-
пав директор приватної школи, де вона 
раніше працювала, після того, як Марія 
відмовилася вийти заміж за його сина. 
У Пакистані рішення жінок щодо кохан-
ня чи заміжжя часто робить їх мішеня-
ми для нападу.

Польща створює загони 
самооборони на випадок 

агресії Московії
Польща створює загони добро-

вольців на випадок ймовірної росій-
ської агресії. Про це заявив уповнова-
жений у справах створення підрозділів 
територіальної оборони польського мі-
ністерства національної оборони Ґже-
ґож Квасняк. За його словами, мета ство-
рення добровольчих формувань - підго-
товка до можливої гібридної війні, схо-
жої на ту, яку Росія веде проти України. 
З початку українсько-російської війни 
чимраз більше людей у Польщі вступає 
до різноманітних загонів самооборони. 

Передбачається, що у вересні за форму-
вання підрозділів тероборони в Польщі 
централізовано й фахово візьметься мі-
ністерство національної оборони,  пові-
домило видання «Rzeczpospolita». До їх-
нього складу увійдуть 35 тисяч добро-
вольців, які пройдуть курси військової 
підготовки.   
Чому в Еміратах слід фотографу-

ватись у безлюдних місцях?
Закон в Об’єднаних Арабських 

Еміратах дуже суворий до фотолю-
бителів. Якщо у кадр, окрім вас, ви-
падково потрапить інша людина, то 
це вже - порушення закону. Зображе-
ний на фото має право подати до суду. 
А покарання для того, кого визнають 
винним у злочині, може бути дуже 
серйозним, пише larossaart.com. Від-
повідно до закону «Про боротьбу з кі-
берзлочинністю», фотографа можуть 
ув’язнити на півроку, а також оштра-
фувати на суму від 40 до 136 тисяч до-
ларів. 

Плани Путіна: три країни, 
де варто чекати на війну

Кремль може розв’язати військо-
ві конфлікти у Латвії, Естонії та Бі-
лорусі під приводом «захисту росі-
ян за кордоном», як це вже зробив в 
Україні. Так вважає журналіст Євген 
Кисельов. «Я роблю цей вкрай тривож-
ний висновок після кількох очевидних 
сигналів небезпеки, які надійшли бук-
вально в останні дні. Перш за все, маю 
на увазі недавню жорстку заяву голови 
Ради Федерації Валентини Матвієнко. 
Росія, сказала Матвієнко, не хоче «спо-
кійно спостерігати» на утиски росіян в 
ряді республік колишнього СРСР і захи-
щатиме своїх співвітчизників за кордо-
ном. Матвієнко назвала Латвію, Есто-
нію, Україну і, що несподівано - Біло-
русь», - пише журналіст у своєму блозі. 
За Конституцією РФ, глава Ради Феде-
рації Валентина Матвієнко може дозво-
лити Путіну розпочати війну за межами 
російських кордонів.

Французи викидають 
щороку в смітники їжi 
на 16 мільярдів євро

Про це йдеться у звiтi французь-
кого агентства навколишнього се-
редовища й енергетики «Ademe». 
Занепокоєнi марнотратством, вони 
iнiцiюють нацiональну iнформацiйну 
кампанiю з ощадливого використання 
продуктiв. «Фактично, харчів, що опи-
няються на смiтнику, вистачило б, аби 
прогодувати 10 мiльйонiв осіб протягом 
року», - сказав Антуан Верньє, куратор 
секцiї харчових вiдходiв у «Ademe».

Швейцарці не хочуть 
«дармових грошей»

Швейцарці на референдумі відмо-
вились від соціальних виплат від дер-
жави. Ініціатива передбачала допла-
ту кожному громадянину щомісяця по 
2,5 тисячі євро, якщо цю суму він сам 
заробити не може. Цих грошей достат-
ньо, аби покрити усі базові потреби. Од-
нак, за попередніми даними, майже 80 
відсотків учасників референдуму сказа-
ли «ні». На думку прихильників ініціа-
тиви, така допомога дозволила б людям 
більше часу приділяти сім’ї та займати-
ся творчістю, і не вплинула б на бажан-
ня працювати. Адже сума для країни не 
велика - середня зарплата тут переви-
щує шість тисяч євро. До того ж, більше 
швейцарців могли б працювати там, де 
їм подобається, а не там, де більше пла-
тять. Не голосувати за ініціативу закли-
кав уряд. Чиновники наполягали, що 
нові виплати стали б невиправданим тя-
гарем для бюджету. До того ж ослабили 
б економіку країни. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Скільки грошей «з’їли» субсидії?

Загальна сума субсидій, призначе-
них для компенсації витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, у січні-
квітні цього року склала два мільяр-
ди 65,8 мільйонів гривень, що у 12,3 
рази, або на один мільярд 897,5 міль-
йонів гривень перевищує показник 
січня-квітня 2015 року. Про це повідо-
мили у Держстаті. У січні-квітні субсидії 
були призначені одному мільйону 702 
тисячам сімей. Це у 3,3 рази перевищує 
показник січня-квітня 2015 року.

Число «євроскептиків» 
збільшилося

В Україні збільшилася чисель-
ність громадян, які не вірять в лібе-
ралізацію візового режиму з Євросою-
зом. Про це свідчать дані соцдосліджен-
ня, проведеного експертами TNS, повідо-
мляє «Оглядач». Так, порівняно з даними 
2015 року (25 відсотків), кількість «єв-
роскептиків» склала 33 відсотки. І лише 
16 відсотків українців вірять, що безвізо-
вий режим буде у нинішньому році. Се-
ред жителів західного регіону держави 
набагато менше тих, хто не вірить у мож-
ливість скасування візового режиму з ЄС.

ВР не розглянула жодного 
подання про звільнення 
«майданівських суддів»

Вища рада юстиції (ВРЮ) протя-
гом року схвалила звільнення за по-
рушення присяги 29 з 46 суддів, які су-
дили активістів Євромайдану. Про це 
в інтерв’ю агенції «Українські новини» 
сказав голова ВРЮ Ігор Бенедисюк. Він 
зазначив, що до ВРЮ від Тимчасової спе-
ціальної комісії надійшла 41 ухвала за 
46-ма «майданівськими суддями». Було 
розглянуто 40 ухвал, одну справу відкла-
ли у зв’язку з призовом судді на військо-
ву службу. «Розглянувши ці 40 справ, 29 
суддів ми рекомендували на звільнення, 
серед них і п’ять суддів апеляційної ін-
станції», - повідомив Бенедисюк. І наго-
лосив, що Рада за рік не розглянула жод-
ного подання ВРЮ про звільнення «май-
данівських суддів».
Захоплення Луганська військами 

РФ узгоджував Єфремов
Екс-глава фракції Партії регіонів 

у Раді, колишній керівник Луганщи-
ни Олександр Єфремов особисто до-
мовлявся про захоплення області ро-
сійськими військами. Про це виданню 
«Online.ua» заявив екс-регіонал Володи-
мир Ландик. «У лютому 2014 року в Лу-
ганську був «сходняк». Приїхав брат На-
талії Королевської Костянтин, - колиш-
ній заступник міністра регіонального 
розвитку Росії і Сергій Глазьєв, радник 
Путіна, який часто до нас їздив. Вони зу-
стрілися з Єфремовим і домовилися, як 
ділити активи після повалення україн-
ської влади в Луганську», - розповів Лан-
дик. За його словами, росіяни пообіцяли 
Єфремову контроль над Луганськом піс-
ля вторгнення. Також розподілили міс-
цевий бізнес: шахти, підприємства, рин-
ки тощо. Екс-регіонал наголосив, що цю 
інформацію отримав від «найближчих до 
Єфремова людей». Але після захоплення 
Луганська росіяни обманули Єфремова. 

В Путіна просте виправдання: україн-
ська армія не пустила нас на Київ, от я і 
не виконав обіцянку. 
Членство України в ЄС: у Німеччи-

ні дали сумний прогноз
Україні не варто думати про член-

ство у Євросоюзі. Так вважає член ні-
мецької партії канцлера Ангели Мер-
кель Норберт Реттген. «Україна ще дуже 
далека від того, щоб навіть заїкатися 
про членство у ЄС», - сказав політик у 
інтерв’ю «Німецькій хвилі». 
Буде ще одна поліція - військова

Військову службу правопорядку ЗСУ 
перетворять у військову поліцію. Про це 
йдеться у тексті Стратегічного оборон-
ного бюлетня. Ця структура зможе про-
водити оперативно-розшукову діяль-
ність. Військова поліція також матиме 
право здійснювати досудове розсліду-
вання злочинів, скоєних у зоні ведення 
бойових дій, а також злочинів, учинених 
військовослужбовцями проти встанов-
леного порядку несення служби. Поліцію 
мають створити до 2020 року. Петро По-
рошенко підписав указ про введення в 
дію Стратегічного оборонного бюлетня 
України. На основі цього важливого до-
кумента прийматимуть чимало рішень в 
оборонній сфері.

Раді запропонували садити 
нардепів за «кнопкодавство»
Верховній Раді пропонують вста-

новити кримінальну відповідальність 
за використання картки іншого на-
родного депутата під час реєстрації та 
голосування за допомогою електро-
нної системи «Рада». Відповідний за-
конопроект зареєстрував позафракцій-
ний нардеп Юрій Дерев’янко. Зокрема, 
«кнопкодавство» пропонується карати 
позбавленням волі на термін від п’яти до 
семи років з позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до п’яти років. 

Коломойський - про главу НБУ: 
«Вона чистить ринок для нас»
Біля приймальні голови Нацбан-

ку Валерії Гонтарєва журналісти зі-
ткнулися з олігархом Ігорем Коломой-
ським і головою правління «Приват-
банку» Ігорем Дубілетом. Про цю зу-
стріч розповіла «Українська правда», за-
значивши, що Гонтарєва відмовилася 
прийняти Коломойського - послалася на 
відсутність зустрічі з ним у розкладі й 
заплановану сімейну вечерю. Журналіс-
ти поцікавилися у Коломойського, як він 
оцінює роботу голови Нацбанку. «Відмін-
но! - не забарився з відповіддю олігарх. 
- Валерія Олексіївна чистить ринок для 
нас». «УП» зауважує, що Гонтарєву цей 
жарт не порадував.

Росія знову відмовилася 
видати Януковича

Генпрокуратура Росії знову відмо-
вилася заарештувати й видати за за-
питом Києва екс-президента Укра-
їни Віктора Януковича. Про це «Ін-
терфаксу» повідомив офіційний пред-
ставник наглядового відомства Олек-
сандр Курінний. За його словами, в лю-
тому 2015 року з Генпрокуратури Укра-
їни, «у зв’язку з проведенням досудово-
го розслідування за одним із криміналь-
них проваджень, надходило клопотан-
ня про тимчасове затримання та взяття 
під варту Януковича до отримання запи-
ту про його видачу. За результатами роз-
гляду клопотання залишено без вико-
нання за підставами, передбаченими Єв-
ропейською конвенцією про видачу пра-
вопорушників від 13 грудня 1957 року, 
про що українська сторона поінформова-
на». Раніше українська ГПУ отримала від 
Кремля відмови за двома запитами на 
видачу Януковича.

Україна Світ



Сонячне промін-
ня ще не пробило-
ся крізь ранкову за-
вісу туману,  а я вже 
відчула на своїй щоці 
легенький блажен-
ний дотик. Це твій 
поцілунок розбудив 
мене.

- Кохана, час вста-
вати, - сказав ти ла-
гідно так, наче будив малень-
ку дитину. Ці слова я чула від 
тебе тисячу разів, ти не втом-
лювався їх говорити. Адже ви-
мовляв їх не ти, а твоє серце, 
яке так вірно і гаряче билося 
в твоїх палаючих грудях лише 
для мене.

Одного разу, прокинув-
шись, я побачила в ліжку білу 
півонію в краплинах ранкової 
роси. Божественний аромат 
її пахощів заполонив кімнату. 
Яка краса! Ці незабутні хвили-
ни щастя будуть в моїй душі 
завжди, це тепло не пропаде. 
Бо ти – моє сонце. Мій коханий. 
Мій лицарю. Мій друже. Я тебе 
можу називати ще багатьма 
красивими словами, але всіх їх 
ти достойний. Бо ти мій най-
кращий, найдорожчий, най-
сокровенніший,  даний Богом 
чоловік! Скільки романтики 
ти приніс в моє життя, скільки 
незабутніх подорожей, скіль-
ки пригод ми з тобою пережи-
ли. Ми виховали двох прекрас-
них синів, збудували будинок, 
посадили калину біля води.

 Хтось скаже, скептично, 
що такі речі роблять багато сі-
мейних пар. Це так, але ми за-

вжди розуміли один одного з 
півслова, з пів погляду. Ти до-
помагав мені в усьому, закри-
ваючі сірі будні побуту свої-
ми дужими плечима, розсува-
ючи чорні хмари незгод свої-
ми ніжними руками. Пам’ятаю 
тебе красенем-юнаком, коли 
мені заздрили всі дівчата, і 
статечним поважним мужчи-
ною із посрібленими сивиною 
скронями, який добився успі-
ху в житті, але твоя душа і твоє 
серце такі ж молоді, запальні і 
закохані, як колись. Навіть не 
віриться, що ми з тобою про-
жили спільно вже тридцять 
років.

А може, ти мій добрий ан-
гел, що спустився з неба на 
землю, щоб оберігати мене? 
Не знаю, чи ангел  вміє так ко-
хати, як ти. А може, ти чаклун, 
що заворожив мене своєю лас-
кою і любов’ю? Але ж чаклуни 
зазвичай бувають одинокими.

Я знаю лишень одне, що 
кохаю тебе до безтями, кожної 
миті, дивуючись твоїй незви-
чайності, дякую Богу, що зу-
стріла тебе. Бо ти один-єдиний 
у цілому світі – мій рідний, ми-
лий, коханий, дорогий чоловік.

Закохана жінка. 

“ “...Я знаю лишень одне, що 
кохаю тебе до безтями, 
кожної миті, дивуючись 
твоїй незвичайності, дякую 
Богу, що зустріла тебе. Бо 
ти один-єдиний у цілому 
світі – мій рідний, милий, 
коханий, дорогий чоловік...

Струни серця

І чи треба мені чогось 
більшого в світі,

Ніж плече твоє вірне, 
твій погляд ясний,

Ніж здорові батьки 
та усміхнені діти,

Справжня радість – 
турбота безмежна про них.

То фортеця моя! 
Інше все неважливо.

Віра, впевненість, 
сила в родині моїй,

Там я дихаю легко, 
там дійсно щаслива,

Туди сходяться стежечки 
щирих надій.

Бережіть своїх рідних, 
не раньте словами,

Не кидайте знічев’я 
пекучих образ,

Біля дому рясний сад 
ростіть молитвами,

Бо ж на грішній землі 
живемо лише раз…

*     *     *
Пробивалося сонце крізь хмар 

срібно-купчасті туби,
І жар-птицею ніч закрутила 

хвостом, полетіла.
Мов дорослий мужчина, 

відпив ти із вуст моїх згуби,
Й мов бездумне дівчисько, 

тебе обіймала й грішила.
А чи можна щасливими бути 

усупереч всьому?
Бо ж осудять, розіпнуть, 

обгидять. На те вони й люди.
Ми ж не в лісі живемо – 

в шпарині суспільного дому,
Тут пильнують моральність 

і дбають про совість повсюди.
Тож зібрала докупи всю волю, 

бо я ж сильна жінка,
І по мріях тихенько туди, 

звідки не повертають.
Ще зустрінеш своє, 

ще напишеться нова сторінка,
Зараз душу не рви, почуття 

ці нехай догорають.
Заніміють слова. 

І про те, що чекатимеш вічно.
І про пошуки, чим би заповнити, 

щоб не боліло.
Ця хвороба між нами така 

затяжна і хронічна,
За байдужість ховається 

так кострубато невміло…
Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Прописнi 
iстини
 Коли слухаєш – не перебивай;
 Коли говориш – не звинувачуй;
 Коли даєш – не шкодуй;
 Коли обіцяєш – не забувай;
 Коли відповідаєш – не сперечайся;
 Коли поступаєшся – не претендуй;
 Коли робиш – не скаржся;
 Коли віриш – не сумнівайся;
 Коли прощаєш – не дорікай.

Отож, стався до людей так, як би ти 
хотів, щоб люди ставилися до тебе.

Щастя має бути справжнім. 
Будинок – теплим.  
Кохання – взаємним.  
Погода… Та без різниці, яка погода…

Еріх Марія РЕМАРК.
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Галина зі своїм 
нареченим якось 
дивно розійшлися. 

Не сказали одне одному 
жодного слова на 
прощання, ніби нічого 
спільного між ними не 
було: ні дружби, ні любові.

Це тільки в перші дні Мак-
сим видався дівчині ввічли-
вим, серйозним. Він приділяв 
їй багато уваги, називав «лас-
тівкою», і вона вірила, що в них 
усе буде добре. Але помилитися 
в житті дуже легко. Й особливо 
важко стає на душі, коли близь-
ка людина зраджує твої почут-
тя. Так, як вчинив Максим. 

Неприязнь і розчарування 
осіли на дні дівочого серця, яке 
ще недавно радісно билося на-
зустріч коханому у передчутті 
чогось гарного і приємного. А 
нині той, кого вважала своїм – 
далекий і чужий. Галя знала, що 
Максим уже не повернеться до 
неї. А якщо і хотів би перепро-
сити, то вона йому не простить. 

Донедавна ще вірний друг 
уже не з нею блукає вечірніми 
вулицями міста, а з її подругою 
Оксаною. Він уже забув її, Гали-
ну, не помічає, хоч на одній фа-
бриці працюють, тільки у різ-

них цехах. А Оксана сказала Га-
лині прямо в очі, ніби насміха-
ючись: «Хіба це має значення з 
ким тепер Максим? Був твій, а 
стане моїм».

Галі неприємно було диви-
тися, як Максим обіймає Окса-
ну. «Чому йому так легко все да-
ється? – думала. – Одну обма-
нув, а другій зорі з неба дістає. 
Ще місяць тому клявся мені у 
вірності, говорив про одружен-
ня і раптом…» 

Але Галя змогла себе опа-
нувати. На людях була усміхне-
ною, привітною, наче зовсім ні-
чого не трапилося. Її променис-
ті очі світилися добротою і лас-
кою. Обман, зрада її першої лю-
бові не зробили дівчину егоїс-
тичною чи жорстокою. Навпа-
ки, Галя почала краще розумі-
ти реалії життя. З Оксаною вона 
далі товаришувала, бо жила з 
нею в одній кімнаті гуртожит-
ку. Не заздрила подрузі й не гні-
валась на неї, хоч із спогадів 
часто виринав той вечір, коли 
сама  познайомила її з Макси-
мом. Але Галя ще не підозрюва-
ла, що вже тоді в Оксани визрі-
ла думка відбити хлопця у по-
други. 

Оксана переконувала себе, 
що Галя – не пара красунчику 

Максиму, а от вона… Тож усіля-
ко намагалася частіше потра-
пляти хлопцеві на очі, дотиком 
руки, лагідною усмішкою натя-
кала на свої почуття. Максим 
спочатку уникав Оксану, але не-
дарма кажуть: хто стукає – тому 
відчиняють. 

Хлопець був між двома вог-
нями. Галю він любив, але й 
Оксана почала йому подобати-
ся. Галя це зауважила. Не раз 
бачила, як Оксана перестріває 
Максима, як нав’язується, нама-
гаючись знайти шлях до його 
серця. А невдовзі Галя взага-
лі змушена була взяти за влас-
ний рахунок відпустку і поїха-
ти в село, бо хворіла її мама. За 
цей час дружба Оксани з Макси-
мом переросла у сердечну лю-
бов. Максим остаточно втратив 
голову. 

…Одного вечора у кінотеа-
трі міста крутили новий фільм. 
Галя так хотіла побачити цю 
стрічку… Дівчина одягнула біле 
платтячко в синій горошок, яке 
їй нагадувало про першу зу-
стріч із Максимом, підфарбува-
ла губи і пішла до кінотеатру. 
Черга до каси була досить вели-
кою і Галя засумнівалася: ста-
вати їй у неї чи повертатися до 
гуртожитку? 

- Дівчино, може, вам потрі-
бен квиток? У мене є зайвий, 
- почула позаду себе чоловічий 
голос. Оглянувшись, зустрілася 
із синьооким поглядом високо-
го вродливого юнака. 

- Так, - мовила стиха.
- Тоді йдемо, - усміхнувся 

хлопець і сміливо взяв дівчину 
за руку. 

Максим з Оксаною, які теж 
прийшли подивитися фільм, 
застигли від несподіванки, по-
бачивши Галю з незнайомцем. 

А той зайвий квиток впли-
нув на подальшу долю Галі й 
Олега. За деякий час молодя-
та стали на рушничок щастя. 
Справді, ніколи напевне не зна-
єш, де тебе чекає доля.

Оксана КИШКАНЮК.

гніздечкоСімейне

На фото: чотирирічний Костик Мороз із села Вікнини на Збаражчині.

Земля родюча та багата,
І неслухняні лелечата
Втекли з батьківського гніздечка,
Щоб походити по ріллі…
Хлопчина в полі біля тата
Зрадів, що бавляться малята,
Що вірні друзі недалечко,
Й до лелечат побіг мерщій.

Довгий телефонний дзвінок ожив-
ляє тишу. «Доброго ранку!» – чується в 
трубці приємний дівочий голос.

– Доброго ранку! – відповідає радіс-
но хлопець. Ця голубоока струнка дів-
чина, що несподівано зателефонувала 
до нього зранку, викликає в його душі 
завжди якесь особливо ніжне почуття. 
Коли він довго не бачить її, то весь світ 

навколо стає пусткою. В такі хвилини 
він почуває себе дуже самотнім. 

– Я кохаю тебе! – каже наступної 
миті хлопець і в телефонній слухавці 
чується схвильоване дихання дівчини.

– Що ти сказав? – здивовано питає 
вона. Дівчина не чекала цього почути.

– Я кохаю тебе! – повторює ще раз 
хлопець і кладе слухавку. Це він ро-

бить навмисне, щоб дати дівчині час 
подумати. Коли вона поставиться до 
його слів небайдуже, то з хвилини на 
хвилину знову має пролунати теле-
фонний дзвінок.

Хлопець поглядає на годинника і 
починає рахувати секунди: «Одна, дру-
га, третя, четверта, п’ята…» І ось наре-
шті дзвінок!

– Алло! – підносить він слухавку.
– Це я! – чує схвильований голос ді-

вчини. – Ти не пожартував? Ти справді 
кохаєш мене?

– А хіба я такий несерйоз-
ний, щоб мені не вірити?

– Ні, що ти! – ніяковіє дівчина. – По-
втори ще раз…

– Я кохаю тебе! – вимовляє він ці 
слова втретє, і на другому кінці зв’язку 
чується схлипування.

– Ти плачеш? – питає розгублено 
хлопець.

– Це я так… Від щастя, – відповідає 
радісно дівчина. – Я кохаю тебе також!

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків. 

Татова
Уляна має лише два чорно-

білих фото, де вона разом з ма-
мою. На одному -  малеча в про-
стих колготах, натягнутих мало 
не до вух, в льолі на виріст, три-
мається за мамину сукенку. На ін-
шому - тато тримає її на руках, а 
мама стоїть поруч. 

Коли дівчинці виповнилося 
п’ять років, мама залишила їх з 
татом і перебралася жити до чу-
жого дядька в передмістя. 

- Казали ж Петрові, що Ліда 
йому не пара, - пліткували в селі. 
- Гарна, бестія. А Петро… простий 
хлопець. Тракторист. Потрібна 
була йому та женячка? Тепер сам 
з малою залишився.  

- Може, Ліда отямиться. 
- Ага! Бачили, як в місті дефі-

лювала під руку з новим чолові-
ком. Модно вдягнута, в туфлях на 
високих обцасах. Навіщо їй Пе-
тро?! І роботу гарну знайшла.     

- Що ж то за мати така, від рід-
ної дитини відреклася…

…Петро навчився заплітати 
доньці кіски й розповідати не-
зграбні казки. Ні, казки були до-
брими і навіть смішними. Він їх 
сам придумував. «Списував» об-
рази з найколоритніших сіль-
ських жінок. Доня сміялася. І він 
разом з нею. А коли малеча заси-
нала, йшов у садок, курив дешеві 
цигарки і багато думав… Не три-
мав зла на Ліду. Мав лише образу. 
Не за себе - за доньку. 

Петро боявся залишати Уляну 
на цілий день вдома. Тому вран-
ці розкотурхував малу, брав на 
руки, вмивав холодною водою 
сон не личко, одягав, наливав 
горня молока на сніданок, клав 
у торбинку нехитрий обід і вони 
разом йшли на роботу. 

Трактористи знаходили в сво-
їх кишенях для малої «дюшеску» 
чи «барбариску» від зайчика. Пе-
тро садив Уляну біля себе і вони 
до пізнього вечора орали поле. 
Дівчатко навіть примудрялося 
дрімати під гиркотіння гусенич-
ного трактора. 

По неділях Петро варив 
борщі-супи і ліпив вареники. Ва-
реники виходили великі. Можна 
було одним наїстися. 

Інколи приходила Петрова 
тітка, рідна сестра покійної ма-
тері, й відганяла його від плити. 
Готувала і цабанила про Ліду. Тіт-
ка була добра, але простити Лі-
диного вибрика не могла. Бува-
ло, перебирала розлучених жінок 

та удовиць у на-
вколишніх 
селах і 
припа -
совува-
ла їх до 
П е т р а . 
Він зло-
стився. Розум осуджував Ліду, а 
душа ще любила… Крім того, Пе-
тро не був упевнений, що чужа 
жінка зможе стати для Уляни до-
брою матір’ю. Він не міг дозволи-
ти, аби хтось образив доньку. 

…Сільська головиха завела 
з Петром мову, коли треба було 
збирати Уляну до школи: 

- Вислухай і не гнівайся за по-
раду. Віддай доньку до інтернату. 
Як будеш раду давати, коли Уля-
на школяркою стане? Зможеш її 
з навчанням допомагати? Ти ж 
зранку й до смерканку працюєш. 
Дитина цілими днями сама вдо-
ма після уроків буде. А там догля-
нуть. Та й місто не за горами. Що 
таке два десятки кілометрів? Бу-
деш забирати Уляну на вихідні, 
на канікули.   

Петро роздумував над сло-
вами головихи. Розумів: добре 
каже. Але й з донькою розлуча-
тися не хотів. 

Сільське начальство підтри-
мала й тітка. 

…Учителі хвалили Уляну. Чем-
на, вчиться на відмінно. Петро ті-
шився. І сумував: чула б Ліда. А 
вона про доньку й не згадувала. 

Найбільше за все Петро че-
кав канікул. Уляна читала йому 
вголос дитячі казки. Малюва-
ла дивні квіти, їхню хату, поле... 
Він складав малюнки в шухляду. 
І коли залишався сам, діставав їх, 
розглядав, аби не було так сумно. 

Тітка й далі діставала Петра, 
аби знайшов собі дружину. Сва-
тала овдовілу Люську з сусідньо-
го села, в якої велика господарка, 
дві корови і купа іншої живнос-
ті. Колись, у школі, Люська огрі-
ла Петра портфелем, аж в голові 
замакітрилося. Тому тітчину про-
позицію відмів раз і назавжди. 

...Уляна подорослішала і по-
гарнішала. Тепер, коли була вдо-
ма, готувала Петрові обіди. При-
бирала. Доводила квітник до 
ладу. Сапала грядки. А ввечері су-
сідські дівчата кликали Уляну до 
клубу. Відмовлялася. Не хотіла 
залишати батька самого. Не дар-
ма в селі її по-доброму називали: 
татова доня. 

…На доньчин випускний Пе-
тро вперше за багато років спра-

вив собі нового костюма і купив 
туфлі. Уже й забув, коли так пара-
дував. Почувався незграбно в об-
новках. 

- Куди, Петре, вибрався? - за-
питували сільські сороки, коли 
йшов на зупинку.  

Про Петра в селі ніхто погано-
го слова не сказав. 

- Ти ба, - взялася руки в боки 
перша пліткарка Ксенька, - золо-
тий чоловік! Не спився. Уляна в 
нього, наче квітка. Дурна, Лідка, 
ой, дурна. Все життя молодою і 
гарною не буде. Хтозна, де і біля 
кого на старість доведеться го-
лову прихилити. Дітей з тим... не 
має.

- Чекай-чекай, ще прийде 
доньку перепрошувати, - кинула 
котрась з жінок.

- Я б її паршивим віником гна-
ла, - розійшлася Ксенька.

…В сукенці небесно-голубого 
кольору, з довгим розпущеним 
золотим волоссям, Уляна вигля-
дала справжньою красунею. 

- Доню, ти така… така гарна, - 
мовив охриплим голосом Петро.  

Горло душили сльози. Від 
щастя. І від смутку. Ліду зга-
дав. Якби бачила, яка слічна їхня 
донька…

- Ой, тату, і ти такий святко-
вий…

…Уляна закінчила інститут. 
Вийшла заміж. Оселилися з чо-
ловіком в обласному центрі. На-
родила Петрові внучку і внучка. 
Коли привозила малих до села, 
він розповідав їм незграбні каз-
ки, як колись малій Улянці. А ще 
почав розводити бджіл, бо ді-
тям, був переконаний, потрібен 
спражній, а не купний мед. Вну-
ки бджіл не боялися, бо дід Пе-
тро казав, що чемних дітей вони 
не кусають. А Оксанка з Сергій-
ком вважали себе дуже чемними.             

…Внуки виросли. Петро по-
старів. Уляна кликала батька до 
міста, а він не міг залишити сво-
їх вуликів, садка, хати.

- Ми ж не на поверсі живемо. 

Власний будинок звели. Місця 
вдосталь. 

- Хіба я вже зовсім немічний? - 
віднікувався. - Ви там своїми біз-
несами займаєтесь, а я що буду 
робити? 

- Тату, ви все життя тяжко 
працювали. Пора відпочити.

- На тім світі відпочину. Ось 
скоро липи зацвітуть. Знаєш, 
який липовий мед помічний?! А 
потім гречка... Бачила, за нашим 
городом фермер гречку посіяв? 

- Тату, пам’ятаєте мою подру-
гу Ганну? Вона зараз - директор 
притулку для стареньких людей, 
що в нашому райцентрі. У на-
ступні вихідні повеземо туди гу-
манітарну допомогу. 

- Може б, меду взяли? Зараз 
принесу. Бідні люди в тих при-
тулках. Ні рідні, ні дітей…

У суботу Уляна з чоловіком 
привезли в притулок одяг, харчі, 
інші речі. І мед з батькової пасіки. 
Ганна представила колективу та 
підопічним свою шкільну подру-
гу, а тепер бізнесмена й мецената 
Уляну Петрівну та її чоловіка Ми-
рослава Івановича, які завітали з 
обласного центру зі щедрими по-
дарунками. 

Уляна запрошувала усіх ску-
штувати меду з пасіки свого 
батька. І обіцяла приїхати ще. 

- Уляну Петрівну виховував 
батько. Гарний, добрий чоловік. І 
мед з його пасіки дуже смачний, - 
додала Ганна.     

Одна з її підопічних тихо зой-
кнула, почувши ім’я, по-батькові 
благодійниці та її історію. Це 
була Ліда. Вона здогадалася, що 
ця вродлива й успішна жінка - її 
донька. 

Ліда дивилася через вікно, як 
Уляна прощалась із директрисою, 
сіла в машину. Не жаль чи докір со-
вісті відчувала, а… заздрість. За-
здрила своєму колишньому першо-
му чоловікові та зрадженій доньці. 
Вони без неї не пропали. А вона вже 
давно нікому не потрібна… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Душі пориви

доня

Мить щастяЕтюд

Ти – моє с нце
Зайвий 
квиток

Невигадана історія
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Напередодні старту

Товариські спаринги
Національна збірна Румунії – 

національна збірна України – 3:4

За 12 днів до старту континентальної першо-
сті і рівно за два тижні до свого першого матчу 
на цьому турнірі національна збірна України зу-
стрілася в Італії з іншим учасником майбутнього 
Євро – командою Румунії. Головне завдання, яке 
стояло перед тренерським штабом на чолі з Ми-
хайлом Фоменком – сформувати підсумкову заяв-
ку з 23-х футболістів, адже на тренувальному збо-
рі перебувало 29 гравців.

 Поєдинок залишив багато підстав для розду-
мів, проте більшість з них все ж дають привід для 
оптимізму. Гра подарувала одразу 7 голів. Перши-
ми відзначились опоненти, коли ніхто не завадив 
пробити румунському нападнику, а Андрій П’ятов 
зіграв непереконливо. Втім, за дві хвилини до пе-
рерви чергове підключення до атаки В’ячеслава 
Шевчука завершилось гольовим пасом на Романа 
Зозулю – 1:1.

Одразу чотири заміни від наших наставників 
перед початком другої половини гри фактично 
вирішили долю зустрічі. Вже у дебюті тайму мо-
лодий Олександр Зінченко перехопив м’яч та са-
мостійно використав побачення віч-на-віч з гол-
кіпером румунів. До речі, цьому воротареві невдо-
взі ще двічі довелося капітулювати. Євген Коно-
плянка та Андрій Ярмоленко по черзі виводили 
один одного на завершальні удари і лідери укра-
їнської збірної довели рахунок до 4:1 на нашу ко-
ристь.

 Певне заспокоєння у нашій команді призвело 
до того, що суперники українців загострили ситу-
ацію у матчі. Румунські футболісти двічі наноси-
ли влучні удари з-за меж штрафного майданчи-
ка у ближній від П’ятова кут воріт. Та фінальний 
свисток зафіксував бажану перемогу над гідним 
опонентом – 4:3.

До речі, саме у грі з румунами Олександр Зін-
ченко побив рекорд Андрія Шевченка, став-
ши наймолодшим бомбардиром в історії збірної 
України.

Свій гол юнак забив у віці 19 років 
165 днів, а легендарний український 
форвард Андрій Шевченко вперше вра-
зив ворота суперника нашої збірної коли 
йому виповнилося 19 років і 214 днів. 

Олександр вийшов на поле у друго-
му таймі замість Сергія Рибалки і відзна-
чився через три хвилини. Це був другий 

матч Олександра Зінченка за збірну України.
Національна збірна Албанії – 

національна збірна України – 1:3
Там же - в Італії підопічні Михайла Фоменка 

3 червня провели завершальну репетицію боєм 
напередодні старту у континентальному форумі. 
Нехай титулів у збірної Албанії досі немає, однак 
вона теж є учасником фінальної стадії у Франції. 

Старт зустрічі виявився багатим на події. М’ячі 
залітали у ворота несподівано. Українці швидко 
розіграли штрафний і пасом Євгена Коноплянки 
скористався Тарас Степаненко. Проте, через чоти-
ри хвилини голкіпер албанців вибив м’яч далеко 
у поле, чого вистачило для результативного вихо-
ду віч-на-віч з Андрієм П’ятовим  нападника на-
ших суперників – 1:1.

Друга 45-хвилинка стала більш успішною для 
наших земляків – як за змістом, так і за результа-
том. Швидкий м’яч у другому таймі відбувся за-
вдяки проходу Коноплянки лівим краєм, вигра-
ній боротьбі на «другому поверсі» Романом Зозу-
лею та своєчасному добиванню Андрія Ярмолен-
ка. А вже ближче до завершення зустрічі  сам Ко-
ноплянка з близької відстані встановив остаточ-
ний рахунок матчу. 

Черговий поєдинок для національної збірної 
буде офіційним – першим у рамках Євро-2016. 12 
червня суперником нашої команди стане збірна 
Німеччини.

До речі, тиждень тому головний тренер 
національної команди України Михайло Фо-
менко визначився із заявкою національної ко-
манди на фінальний турнір Євро-2016.

До складу 23-х кращих 
футболістів потрапили:

Воротарі: Андрій П’ятов  («Шахтар» Донецьк), 
Денис Бойко («Бешикташ» Стамбул, Туреччина), 
Микита Шевченко («Зоря» Луганськ).

Захисники: Артем Федецький («Дніпро» Дні-
пропетровськ), В’ячеслав Шевчук, Олександр Ку-
чер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко (усі − «Шах-
тар»), Євген Хачеріді («Динамо» Київ).

Півзахисники:  Андрій Ярмоленко, Сергій Си-
дорчук, Денис Гармаш, Сергій Рибалка (усі − «Ди-
намо»), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степа-
ненко, Віктор Коваленко (обидва - «Шахтар»), 
Олександр Караваєв («Зоря»), Анатолій Тимо-
щук («Кайрат» Алма-Ати, Казахстан), Євген Коно-
плянка («Севілья», Іспанія), Олександр Зінченко 
(«Уфа», Росія).

Нападники: Роман Зозуля («Дніпро») , Пилип 
Будківський («Зоря»), Євген Селезньов («Шах-
тар»).

Натомість Олег Гусєв, Артем Кравець, Мики-
та Каменюка, Євген Шахов, Іван Петряк та Мак-
сим Малишев залишили розташування «синьо-
жовтих» і повернулися у свої клуби.

Євро-2016

 Календар     
12.06.2016 19:00 Польща   Пн. Ірландія
12.06.2016 22:00 Німеччина Україна
16.06.2016 19:00  Україна   Пн. Ірландія
16.06.2016  22:00 Німеччина Польща
21.06.2016 19:00 Пн. Ірландія Німеччина
21.06.2016  19:00 Україна   Польща

У Лізі Чемпіонів УЄФА український футбол 
буде представлений двома найкращими колекти-
вами. «Динамо» Київ, як чемпіон стартуватиме 
одразу з групового турніру (перший тур заплано-
вано на 13 та 14 вересня, а жеребкування визна-
чить суперників динамівців 25 серпня). Срібно-
му призеру – донецькому «Шахтарю» –щоб по-
трапити до числа 32-х у головній фазі змагань по-
трібно пройти два відбірних раунди за «шляхом 
не чемпіонів», де на старт вийдуть колективи з перших 15-ти кра-
їн за клубним рейтингом УЄФА. Донеччани черговий похід до конти-
нентальних вершин розпочнуть у 3-му відбірному раунді (його мат-
чі пройдуть 26-27 липня та 2-3 серпня). Жеребкування для нашого 
віце-чемпіона – 15 липня.

До Ліги Європи УЄФА від України потрапило 3 команди, одна з 
яких має право бути звільненою від кваліфікації. Оскільки Кубком 
України заволодів «Шахтар», який гратиме в іншому турнірі, то та-
кий привілей мав би відійти до бронзового призера. Проте і «Дні-
про» не гратиме там через річну дискваліфікацію у Єврокубках. Тому 
вперше в історії до групового етапу потрапила луганська «Зоря». 
Підопічні Юрія Вернидуба свій перший матч зіграють15 вересня, а 
команди опонентів будуть названі 26 серпня. Натомість, 4-а та 5-а 
команди за підсумками Ліги Парі-Матч 2015/16 розпочнуть випро-
бування у 3-му відбірному раунді (28 липня та 4 серпня, жеребкуван-
ня цієї стадії – 15 липня).«Ворсклі» з Полтави, а також дебютанту 
міжнародних змагань «Олександрії», аби потрапити до числа 48-ми 
учасників головного раунду Ліги Європи УЄФА, необхідно перемогти 
по 2 суперники кожному.

 Україна у Єврокубках

Представництво України на 
міжнародній клубній арені не 
зміниться – старт візьмуть 5 

вітчизняних клубів.

Тернополяни не змогли гуч-
но грюкнути дверима наприкін-
ці сезону. І цьому є логічне пояс-
нення. Виконувач обов’язків го-
ловного тренера ФК «Тернопіль» 
Іван Марущак у звітному матчі 
з різних причин не зміг скорис-
татися послугами одразу сімох 
футболістів. Замість них на поле 
вийшли ті, хто упродовж сезону 
здебільшого відсиджувався на 
лаві запасних.

Відтак, перший більш-менш 
небезпечний момент у матчі тер-
нополяни організували лише на-
прикінці першої десятихвилин-
ки. Згодом біля воріт господарів 

ще кілька разів з’являлися наші 
нападники, однак перший тайм 
завершився безрезультатно.

Натомість «Нафтовик» повів 
у рахунку вже на початку дру-
гої половини зустрічі.  А всі на-
дії тернополян відігратися були 
зведені до мінімуму після вилу-
чення Ігоря Сороцького, який 
отримав друге попередження. 
Господарям не склало великих 
зусиль реалізувати чисельну пе-
ревагу і забити другий гол.

Поразка залишила в акти-
ві ФК «Тернопіль» 22 очки і під-
сумкове 15 місце в турнірній та-
блиці. 

Завершили сезон поразкою
В останньому поєдинку чемпіонату в першій лізі ФК «Терно-
піль» поступився у гостях охтирському «Нафтовику» – 0:2.

СПОРТАРЕНА
Найкращий результат сезону у Європі справа ніг українок 

– Наталії Строгової, Єлизавети Бризгіної, Олесі Повх і Наталії По-
гребняк. Саме у такому складі наша жіноча четвірка виграла еста-
фету 4х100 з результатом 43,64 секунди. Друге місце посіла коман-
да Польщі, третє – Італія.

Український легкоатлет Богдан Бондаренко став перемож-
цем змагань зі стрибків у висоту на етапі “Діамантової ліги”, який 
проходив в Римі. Йому, єдиному з усіх учасників цих змагань, під-
корилася планка на позначці у 2,34 метра. Це - персональний ре-
корд українця в сезоні.

Нокаут у виконанні Олександра Гвоздика в бою із Наджи-
бом Мохаммеді визнали найкращим переможним ударом з почат-
ку 2016 року. Українець весь час контролював хід поєдинку з фран-
цузом, а у другому раунді потужним ударом правою відправив су-
перника в нокаут.

Українські спортсме-
ни перед стартом Олім-
піади в Ріо-де-Жанейро 
продовжують збирати на-
городи європейських та 
світових змагань. Дзюдо-
їст Георгій Зантарая (на 
фото) виграв Континен-
тальний кубок у Мадриді. 
Ганна Різатдінова теж по-
вернулася з Іспанії з медаллю. Українка здобула бронзу етапу Куб-
ка світу в багатоборстві. Гімнастка показала найкращий результат 
у кар’єрі — 75,150 бала.

Жіноча збірна України з гандболу вперше в історії не змогла 
кваліфікуватися на чемпіонат Європи. “Синьо-жовті” на виїзді про-
грали чешкам та посіли лише третю сходинку відбіркового квар-
тету.
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Вирощування баклажанів у багатьох 
моментах схоже з доглядом за томатами, 
хоча і є ряд відмінностей.

Грунт
Баклажанам необхідний родючий ґрунт. Для цього під 

час перекопування додають мінеральні й органічні добри-
ва. Вирощувати баклажани краще в легкому ґрунті. Важкі 
ґрунти сприяють формуванню компактних кущів, що не за-
вжди добре. Баклажани мають потужну кореневу систему, 
що може вилитися в перерозвиток стебел. У зв’язку із цим 
добрива повинні мати акцент на калій.

Якщо стебла розвиваються слабко, то в добривах підви-
щують у два рази частку азоту. Ґрунт повинен мати кислот-
ність приблизно 6,5-7,2.
Саджання

Рослина погано переносить пересадження - страждає її 
коренева система, і тільки тому вирощування розсади реко-
мендують відразу робити в торф’яних горщиках, не пікіру-
ючи. Якщо ж немає такої можливості, то пікіровка має виро-
блятися дуже акуратно, з мінімальним ушкодженням коре-
невої системи. 

Через кожні 2-3 дні розсаду варто добре поливати.
Підживлення

Під час росту рослини за сезон можна проводити від 3 
до 5 підживлень. Перше підживлення здійснюють приблиз-
но через 2-3 тижні після висадження саджанців, раніше ро-
бити цього не потрібно, оскільки слабкі корені ще не в змо-
зі всмоктувати корисні елементи. До появи плодів піджив-
леня здійснюють комплексними мінеральними добривами.

Під час плодоносіння використовують азотно-фосфатні 
добрива, які роблять із 1 ст.л. суперфосфату й 1 ч.л. аміачної 
селітри розведені в 10 літрах води. Щоб суперфосфат краще 
розчинився у воді, з нього роблять витяжку.

Органічні добрива варто застосовувати в міру, тому що 
вони сприяють росту стебел, а не плодів. Замінити органіч-
ні добрива можна зброженою травою, наприклад, настоєм 
з кропиви. Також для підживлення підійдуть суміш добрив 
для томатів і перців.

Мінеральні й органічні підживлення радять чергувати. 
А для того, щоб стимулювати ріст баклажанів, використо-
вують позакореневе підживлення через 12-15 днів після ви-
садження.

У період плодоносіння ґрунт також посипають попелом, 
а під кінець краще підійде сульфат кальцію, що розводить-
ся в 10 л води на 1 ч.л.

Якщо погано проходить цвітіння, то рослину можна об-
прискувати борною кислотою, розчиненою в гарячій воді.

Якщо є присутнім надлишок зеленої маси, то рослину 
підживлюють калієм, а при слабкому розвитку як добриво 
беруть підживлення з вмістом азоту.

Під час вологої і прохолодної погоди, необхідно проводи-
ти позакореневе підживлення рослини мікроелементами.
Полив

Полив баклажанів необхідно здійснювати регулярно, 
оскільки у них велика потреба у волозі. При недоліку воло-
ги в рослини опадають плоди й квіти, а також зупиняється 
розвиток. Для поливу використовують теплу воду - не мен-
ше 20°С.

Після того як рослини висадили, перший полив здій-
снюють тільки через 5 днів. Згодом полив виконують що-
тижня. При спекотній і сухій погоді поливають частіше. По-
ливати необхідно рослини під корінь, при цьому намагаю-
чись не замочити стебла і листя. Необхідно постійно рихли-
ти міжряддя і проводити боротьбу з бур’янами. Баклажани 
дуже вимогливі до тепла, особливо в період вегетації, тому 
обробляти міжряддя необхідно часто, що буде сприяти гар-
ному зігріванню ґрунту. Під кінець сезону верхівки стебел 
прищипують, залишаючи по 5-7 дрібних зав’язей, які в стані 
визріти до перших заморозків. Видаленню в цей період під-
лягають і квітки, що з’являються.

Якщо дотримуватися цих правил, то можна одержати 
великі й гарні плоди в умовах короткого осіннього сезону.

Причому найбільшу шкоду при-
носить не доросла особина коло-
радського жука, а саме його потом-
ство, що вилуплюється з яєць, від-
кладених на нижньому боці карто-
пляного листа та знищує все на сво-
єму шляху. Тому успішна боротьба 
з колорадським жуком різними ме-
тодами найбільш ефективна на по-
чатковій стадії, тобто спрямована 
на недопущення кладки яєць.

Кожен городник сам вибирає 
методи боротьби з колорадським 
жуком:  народні, або ж за допомо-
гою хімічних препаратів. 

Якщо ділянка, відведена під 
картоплю невелика, то найкраще 
збирати жуків вручну в банку. Опіс-
ля із зібраних колорадських жуків 
можна приготувати відмінний за-
сіб для відлякування його побрати-
мів надалі. Готується цей засіб так: 
зібрати 0,5 літрову банку колорад-
ських жуків, висипати їх у ємність, 
залити 20 літрами води, щільно за-
крити. Коли всі жуки опиняться на 
дні ємності, через тиждень розвес-
ти розчин у пропорції 1:1 з водою й 
обприскати ним посадки картоплі. 

Незабаром від колорадських жуків 
на ваших грядках не залишиться й 
сліду. За необхідності такий метод 
можна повторити.

Боротьба з колорадським жу-
ком різними методами полягає й 
у сполучених посадках картоплі з 
рослинами, аромату яких жук не пе-
реносить.

Гарним засобом відлякування 
колорадського жука є посадки на 
картопляних грядках квітів кален-
дули, ярового часнику, полину гір-
кого, бобів. Ці рослини саджають 
навколо картопляних грядок і по 
діагоналі.

Деревний попіл є справжнім во-
рогом колорадського жука й у той 
же час відмінним добривом для 
картопляних кущів. При посадці 
картоплі в кожну лунку вноситься 
по жмені деревного попелу, а запи-
лення попелом картопляних кущів 
призводить до загибелі не тільки 
дорослих особин, але і їхніх личи-
нок. У панчоху або сито насипають 
деревний попіл і запилюють кожен 
кущ, бажано після дощу або ранко-
вої роси.

Настій деревного попелу з по-
лином є не менш згубним для ко-
лорадського жука. Готується він та-
ким чином: 200 г свіжого полину 
подрібнюють, додають склянку де-
ревного попелу і все це заливають 5 
літрами гарячої води. Протягом 2-3 
годин настоюють, ретельно перемі-
шують, проціджують і обприскують 
картопляні кущі.

Для боротьби з колорадським 
жуком у хід ідуть горіхове листя і 
молоді плоди. Два кілограми свіжо-
го горіхового листя або плодів зали-
вають 10 літрами окропу і ставлять 
у темне місце настоюватися протя-
гом тижня. Потім настій проціджу-
ють і обприскують ним картопляне 
бадилля.

Добре допомагає в боротьбі з 
жуком і настій цибулевого лушпин-
ня: на 1 кг сировини беруть 3 літри 
води. Дають настоятися добу або 
кип’ятять протягом 15-20 хвилин. 
Потім обприскують рослини.

Можна скористатися й розве-
деною у воді соняшниковою олією. 
Потрібно 1 склянку олії на відро те-
плої води. Добре перемішати й об-
прискати картоплю або просто вмо-
чити бадилля у відрі. 

З кропиви
Зберіть кропиву (важливо 

це зробити до появи насіння. А 
якщо з насінням, то просто про-
цідіть настій через сито). По-
дрібніть пагони й помістіть їх у 
чисту ємкість (приміром, відро 
з-під фарби або діжку) і залий-
те 3/4 водою. Зверху ємкість 
щільно закрийте і раз на кіль-
ка днів настій відкривайте і пе-
ремішуйте. На сонці процес бро-
діння відбувається швидше. Че-
рез 2-3 тижні добриво готове! 
Розчин відразу застосовуйте за 
призначенням. 

Для підживлення під корінь 
добриво розбавте (1:10). Для об-
прискування настій процідіть і 
розбавте (1:20). Важливо дотри-
муватися пропорцій і пам’ятати, 
що краще недогодувати, ніж пе-
регодувати.

Кропиву можна використо-
вувати як самостійно, так і дода-
вати в настій інші трави, такі, як 
окопник, пижмо звичайне, хвощ 
польовий, гіркий полин.

З бур’янів
У бочку приблизно на 3/4 

помістіть зрізану траву, бадил-
ля, виполоті з корінням бур’яни 
(можна навіть із насінням), па-
синки томатів і т.д. і залийте во-

дою. Потім закрийте кришкою 
або поліетиленовою плівкою, 
проробивши в ній кілька діро-
чок для газообміну і зафіксуй-
те скотчем або мотузкою. Зали-
шіть для настоювання і бродін-
ня на 7-10 днів - зелене добриво 
готове до застосування! Його ко-
лір має стати мутнувато-зелено-
жовтим.

Для підживлення добриво 
розбавте (1:10). Не варто робити 
підживлення “густішим” - можна 
тільки нашкодити рослині і спа-
лити її корені, тому що настій ви-
ходить досить концентрованим.

Коли витратите всю рідину, 
траву, що залишилася, ще раз за-
лийте водою і через день-два ви-
користайте для поливу вже без 
розведення. А “відпрацьовану” 
зелену масу вилийте під ягідні 
кущі або в компостну купу.

Підживлення настоєм 
бур’янів потрібно сполучати з 
поливами. Гущу, що залишилася, 
можна покласти в компост, мож-
на нею замульчувати малину або 
гарбузові культури, прикривши 
зверху виполотими бур’янами, 
щоб прибрати неприємний за-
пах. Його також можна значно 
зменшити, якщо додати в єм-
кість з бур’янами валеріану ра-
зом з коренем.  

Уникнути зустрічей з попелицею на 
своєму городі допомоме червоний пе-
рець.  Щоб приготувати засіб для бороть-
би з попелицею нам знадобиться півлі-
тра окропу, 25 г червоного меленого пер-
цю. Перець потрібно залити окропом і 
залишити настоюватися на 3-4 години. 

Після того, як настій охолоне, роз-
бавте його з 5 л води й обприскайте рос-
лини, заселені попелицею. Обприскува-
ти таким настоєм рекомендують не час-
тіше, ніж раз на два тижні. Додатково, 
щоб настій краще приліплювався до лис-
тя, можна додати кілька крапель рідко-
го мила. Обприскувати краще ввечері і 
не перед дощем, а то всі ваші зусилля бу-
дуть даремними. 

Такий спосіб гарний для всіх рос-
лин крім огірків. Для них усе трохи по-
іншому: потрібно взяти 20-30 г зви-
чайного гіркого перцю, дрібно наріза-
ти або перекрутити, перемішати його 
зі 100 г тютюнового пилу й залити 5 л 
теплої води. Такі ліки від попелиці ма-
ють настоюватися не менше доби. По-
тім ретельно перемішайте і обприскай-
те. П’яти літрів настою буде достатньо, 
щоб обприскати 5-6 квадратних метрів. 
Якщо раптом помітите, що подекуди по-
пелиця ще повзає, то можете через тиж-
день обприскати ще раз. І не дозволяй-
те бур’янам рости на вашому городі, 
оскільки вони і є найпершою причиною 
появи попелиці.

«СИНЕНЬКІ»

Щоб вродили Рятуємо картоплю 
від заморських 
шкідників
Мабуть, для картоплі немає більш злісного 

шкідника, ніж колорадський жук. Цей 
ненажерливий шкідник може завдати багато 

турбот городникам, а при неналежній боротьбі  
з ним може повністю знищити всі посадки картоплі. 

Червоний 
перець врятує 
від попелиці

Зелене добриво – 
чудовий урожай

Це добриво застосовується для всіх видів 
культурних рослин. Воно, як і всі біологічні 
підживлення, багате азотом та іншими 

корисними елементами. Рецептів готування рідкого 
добрива із зелених рослин багато. Ось деякі з них.
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Салат із редиски та руколи
Потрібно: 200 г редису, пучок руко-

ли, 50 г натурального йогурту, 2 ст. лож-
ки бальзамічного оцту, 50 г пармезану, 50 
г волоських горіхів, 0, 5 ч. ложки цукру, су-
міш перців за смаком, сіль за смаком, 1 ст. 
ложка води.

Приготування: руколу і редис проми-
ти, обсушити, перебрати. Руколу крупно 
порвати. Редис порізати на кружечки. Во-
лоські горіхи трохи обсмажити на сухій 
сковороді і подрібнити. Пармезан натерти 
на крупній тертці.

Соус для заправки салату: з’єднати 
натуральний йогурт, бальзамічний оцет, 
цукор, сіль, суміш перців, долити воду і пе-
ремішати.

Викласти в салатницю руколу, зверху 
покласти редис і заправити соусом. Поси-
пати горішками і пармезаном.
Салат з овочів 
із кедровими горішками

У міру гостренький салатик із незви-
чайним поєднанням смаків молодих ово-
чів і кедрових горішків.

Потрібно: невеликий качан молодої 
капусти, 1 болгарський перець, 200 г по-
мідорів чері, 50 г кедрових горішків, 0,5 
шт. лимона, 1 ч. ложка гірчиці, 2 ст. ложки 
оливкової олії, чорний мелений перець за 
смаком, сіль за смаком, 1 ст. ложка води.

Приготування: капусту нашаткувати, 
болгарський перець очистити від насіння 
і порізати тонкими півкільцями, помідори 
порізати на половинки.

Приготувати заправку для салату. 
З’єднати оливкову олію, гірчицю, сіль, пе-
рець, лимонний сік і воду і перемішати. 
З’єднати у салатниці всі інгредієнти, запра-
вити салат, перемішати і присипати кедро-
вими горішками.
Салат із свіжих 
овочів з тунцем

Просто, смачно, ситно і корисно - спро-
буйте літній варіант салату з тунцем.

Потрібно: 100 г консервованого тун-
ця, 3 помідора, 1 огірок, 1 болгарський пе-
рець, 1 зубок часнику, 2 гілочки базиліку, 
мікс салатів, 0,5 лимона, 3 ст. ложки олив-
кової олії, 0,5 ч. ложки цукру, чорний меле-
ний перець за смаком, сіль за смаком.

Приготування: з консервованого тун-
ця злити рідину і розібрати рибку на неве-
ликі шматочки.

Огірок, болгарський перець і помідори 
нарізати кубиками. Часник пропустити че-
рез часничницю. Подрібнити зелень. Лис-
тя салату порвати невеликими шматочка-
ми.

У салатниці з’єднати всі овочі, часник, 

тунець, посолити, поперчити, додати цу-
кор і перемішати. Потім додати салатне 
листя, зелень, скропити соком лимона, за-
правити оливковою олією і акуратно пере-
мішати.
Салат із молодої картоплі

Класичне поєднання смаку молодої 
картоплі, маринованих огірочків та часни-
ку - все в одній салатниці.

Потрібно: 400 г молодої картоплі, 200 
г малосольних огірків, 1 пучок салату, 8 пе-
репелиних яєць, 1 зубок часнику, 2 ст. лож-
ки нерафінованої олії, чорний мелений пе-
рець за смаком, сіль за смаком.

Приготування: молоду картоплю від-
варити в мундирі до готовності, остудити, 
почистити і нарізати кубиками. Перепели-
ні яйця відварити, почистити і порізати на 
половинки.

Огірки порізати часточками. Подрібни-
ти часник. Листя салату крупно порвати.

Змішати у салатниці всі інгредієнти, 
посолити, поперчити і заправити олією.
Оригінальний салат

Потрібно: консервований тунець -1 
банка, помідор - 1 шт, яйця - 2 шт, масли-
ни - 1 банка, сир “Фета” - 3 ст. л., листя сала-
ту - 3-4 шт , оливкова олія -1 ст. л., петруш-
ка, сіль, перець за смаком, лимонний сік. 
Для соусу: гірчиця - 2 ст. л., часник - 1 зуб-
чик, бальзамічний оцет - 2 ст. л., оливкова 
олія - 5 ст. л ., сіль

Приготування: яйця зварити, наріза-
ти. Помідор, тунець, фету та петрушку по-
різати, листя салату порвати руками на ма-
ленькі шматочки. Додати маслини. Посо-
лити, поперчити, заправити олією та ли-
монним соком.

Для соусу все змішати в окремій посу-
дині, збити. Полити приготованою суміш-
шю салат.
Салат з печерицями 
і куркою

Потрібно: сіль – 0,5 ч. л., перець чорний 
мелений за смаком, салатний мікс - 1 упа-
ковка або 200 г, печериці свіжі - 100 г, цибу-
ля червона - ¼ шт., перець солодкий черво-
ний - ½ шт., куряча грудка варена - 1 шт. За-
правка: бальзамічний оцет - 2 ст. л., вода - 1 
ст. л., олія - 1 ст. л., гірчиця - 1 ч. л., цукор - ½ 
ч. л., сіль – 0,5 ч. л., перець чорний мелений 
за смаком.

Приготування: свіжі шампіньйони по-
мити, великі нарізати пластинками, об-
смажити на олії 5-7 хвилин, посолити і по-
перчити.

Приготувати бальзамічну заправку, до-
бре все перемішавши. Червону цибулю на-
різати тонко, солодкий перець нарізати 
соломкою. Перемішати все з салатним мік-
сом.

Курячі грудки відварити, або підсма-
жити, нарізати соломкою. Розкласти по та-

рілках салатний мікс з овочами, зверху ку-
рячі шматочки, гриби. Полити приготов-
леною заправкою.
Салат з буряків і руколи

Потрібно: 3-4 невеликих варених бу-
ряки, 0,5 л консервованих печериць, 2 
шт. свинячих язиків , 100 г руколи, 1,5 ст. 
л. тертого хрону. Для заправки: 1,5 ст. л. 
французької (діжонської) гірчиці, 1 ст. л. 
соєвого соусу, 1,5 ст. л. яблучного або вино-
градного оцту, 3-4 ст. л. олії (порівну олив-
кової і кукурудзяної) сіль, перець до смаку.

Приготування: відварені буряки і язи-
ки порізати тоненькими брусочками, до-
дати відціджені печериці, хрін і руколу. В 
окремій посудині змішати всі інгредієнти 
для заправки, вилити в салат, акуратно пе-
ремішати, додати сіль і перець до смаку.

Цитрусовий салат зі шпинатом і кур-
кою

Потрібно: 300 г шпинату, 500 г курячо-
го філе, 100 г сиру фета, 1 апельсин, 1 ли-
мон, 1 зубок часнику, 2 ст. л. оливкової олії, 
2 ст. л. гірчиці, чорний мелений перець за 
смаком, сіль за смаком.

Приготування: куряче філе наріза-
ти кубиками, подрібнити часник, з лимо-
на вичавити сік. У розігрітій оливковій олії 
обсмажити курку з усіх боків приблизно 
3 хвилини. Додати часник і смажити ще 2 
хвилини. Потім зменшити вогонь, додати 
лимонний сік, гірчицю, посолити, попер-
чити і тушкувати м’ясо під кришкою до го-
товності.

Шпинат промити, обсушити і крупно 
порвати руками. Апельсин очистити від 
шкірки і плівок і порізати невеликими ку-
биками.

З’єднати шпинат, апельсин, тепле м’ясо 
разом із соусом і акуратно перемішати. 
Зверху посипати сиром фета і подавати.
Салат «Свіжість»

Потрібно: 2 помідора, 1 огірок, 2 шт. 
стебла селери, 7-8 шт. дрібних шампіньйо-
нів, 1 ст. л. майонезу, 1 ч. л. лимонного соку, 
зелень, сіль і суха м’ята.

Приготування: овочі помити, обсуши-
ти, стебла селери нарізати соломкою, огір-
ки і помідори кубиками. Шампіньйони на-
різати пластинками. Все змішати, посоли-
ти, збризнути лимонним соком, посипати 
щіпкою сухої подрібненої м’яти, заправити 
майонезом, прикрасити зеленню. 
Італійська заправка 
для салатів із зеленню 
і помідорами

Потрібно: 100 г меду, 4 бутона сухої 
гвоздики, 0,5 л бальзамічного оцту, 300 мл 
оливкової олії.

Приготування: уварюємо 20-25 хви-
лин на невеликому вогні мед і бальзаміч-
ний оцет з додаванням гвоздики. В резуль-

таті у вас повинно вийти наполовину мен-
ше рідини, ніж до початку приготування. 
Попередньо охолоджену оливкову олію 
вливаємо в соусник. Потім вливаємо в со-
усник з холодною оливковою олією уваре-
ний соус. Перед подачею салату добре зби-
ваємо заправку за допомогою ложки або 
виделки і заправляємо салат із зелені і по-
мідорів.
Заправка для овочевих 
салатів з цибулею, 
редискою, руколою

Потрібно: 300 мл апельсинового фре-
шу, 50 г очищеного підсушеного гарбузо-
вого насіння, 20 мл +300 мл оливкової олії, 
5 г коричневого цукру, трохи апельсинової 
цедри.

Приготування: на сковорідці підсма-
жуємо гарбузове насіння в 20 мл оливко-
вої олії. Вливаємо апельсиновий фреш, до-
даємо трохи апельсинової цедри і корич-
невий цукор.

У соусник вливаємо завчасно охоло-
джену оливкову олію. Переливаємо в соу-
сник з олією вміст сковорідки. Готової за-
правкою поливаємо салат з руколою, реди-
сом, зеленою цибулею, додаємо сіль за сма-
ком.
Ароматизована олія 
і оцет до салату

Ароматизувати рослинну олію і оцет 
в домашніх умовах дуже просто. Потріб-
но додати в них улюблені трави та спеції і 
дати їм настоятися.

Для ароматизації олії або оцту мож-
на використовувати будь-які свіжі або сухі 
трави: чебрець, розмарин, базилік, орегано, 
лаванду, насіння кінзи (коріандру) і кропу, 
часник, лавровий лист, естрагон, шавлія, го-
стрий перець чилі. Оцет також можна аро-
матизувати фруктами або ягодами: апель-
синами, малиною і т.п. Візьміть якісну рос-
линну олію холодного віджиму (оливкова, 
рапсова, авокадо, арахісова, волоського го-
ріха, виноградної кісточки і т.п.) і перелий-
те її в слоїк. Додайте до неї велику кількість 
трав і спецій.  Тверді інгредієнти (напри-
клад, гілочки розмарину) краще спочатку 
розламати і розім’яти. Закрийте кришкою 
і поставте в тепле місце на тиждень-два. 
Коли олія насититься ароматами трав і спе-
цій, процідіть її і перелийте в пляшку або 
спеціальний графинчик з щільною криш-
кою. Для прикраси можете додати в гото-
ву олію свіжу гілочку трави, шматочок час-
нику або перець чилі. Використовуйте олію 
для салатів, овочевих соусів і заправок та як 
приправу до різних страв.

Літо-літечко у хаті: 
на столі - смачні 

салатиНадворі – літо, а  на наших грядках різноманіття зелені: 
салат, шпинат, кріп, петрушка, цибулька, ще трішки 
і з’являться огірочки, помідори та кабачки.  Все це 

не лише надзвичайно смачно, але й дуже корисно. Тож 
пропонуємо вас добірку цікавих ідей для смачних салатів, які 
необмінно стануть вам у пригоді як у будні, так і в свята. 
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Дозвілля

Відповіді

Син вчить матір працювати за 
комп’ютером.

- Ну, вітаю тебе, матусю, ти сама ви-
йшла в Інтернет.

- Як?! - жахнулася та. - Я ж у халаті і в 
старих капцях! 

  
- Яшо, цього року в нашій консер-

ваторії очікується великий конкурс по 
класу скрипки, тому вам треба буде ба-
гато займатися ще й удома.

- Куди вже більше, Семене Маркови-

чу? Сьомий сусід до психлікарні потра-
пив!

    
- Не можу придумати, що купити 

дружині на день народження.
- То запитай у неї.
- Е, ні, в мене стільки грошей немає.

  
- Куме, ви навіть не уявляєте, як важ-

ко бути водієм: однією ногою в машині, 
а іншою - в могилі.

- А якою ж ногою ви гальмуєте?
  

- Мамо, можна, щоб Петро залишився 
в мене ще на хвилинку?

- Гаразд, але вранці хай збігає за газе-
тами для батька.  

  
Двоє пасажирів стоять на палубі.
- Що було б, якби корабель почав то-

нути? Ви вмієте плавати? - запитує один 
із них.

- Плавати - ні, але я шістьма мовами 
можу вигукувати: «Рятуйте!».  

  
Водій запитує у пасажира:
- Ви передавали гроші за проїзд?
- Так.
- Аде ж вони?
- Вийшли на попередній зупинці.

  
Молодий чоловік зайшов у одну з па-

ризьких книжкових крамниць і довго 
розглядає книги на полицях.

- Мсьє, чи можу я вам допомогти? - 
запитує продавець. 

- Так, я шукаю одну книгу. Назву, на 
жаль, забув, але вона про те, як чоловік 
може керувати дружиною.

- О, мсьє захоплюється науковою 
фантастикою?    

  
- Оксанко, ти ходиш до школи? - за-

питує тітка.
- Ні.
- А до дитячого садка?
- Ходжу.
- Скільки ж тобі років?
- Не знаю, але мама казала, що заміж 

виходити ще рано. 

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

щення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна договір-
на. Тел.: 0964956693.

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

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

ЩАСЛИВІ МИТІ ЗАФІКСУЄ 
ФОТООБ’ЄКТИВ

Професійні, якісні та ексклюзивні 
фотосвітлини з вашого весілля 
допоможуть запам’ятати цей 

найщасливіший день на все життя.
Звертатися за 

тел. 067-47-81-111 (Віктор).
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Тернопільські 
одинадцятикласники 
влаштували прощальну 

фотосесію у стилі фільмів жахів. 
Відеоколаж з випускних фото 
розмістив в Інтернеті фотограф 
Роман Савка. За кілька годин 
світлини просто підірвали 
мережу своїм креативом - роботу 
учнів переглянули майже 200 
тисяч користувачів всесвітньої 
мережі. 

Учні 11-А Тернопільської школи №16 
не очікували такої популярності. Зараз 
вони здають останні іспити і готують-
ся до вступу в інші навчальні за-
клади. А ще чи не щодня розда-
ють інтерв’ю журналістам, адже 
незвичний проект зацікавив усю 
країну. 

Ідею випускного альбому у 
стилі хорор учням жартома запро-
понував фотограф Роман Савка. І 
дітям вона припала до душі. 

- Минув день, два, вони підхо-
дять до мене і кажуть, що батьки 
і вчителі не проти. Отож, давайте  
зробимо таку фотосесію, – розпо-
відає Роман. - Над образами шко-

лярі довго не думали, скла-
ли список найвідоміших ге-
роїв голлівудських філь-
мів жахів. Одяг та атрибути 
підбирали самі. Іграшки та 
капелюхи,  знайшли на го-
рищах у бабусь. А от відо-
ме знаряддя вбивці Фреді 
Крюгера хлопці виготови-
ли самі. 

Через тиждень після фо-
тосесії учні виклали випус-
кний альбом в соціальні ме-
режі, а вже за два дні він на-
брав майже сто тисяч пере-
глядів і чимало коментарів. 
Більшість з них - негатив-

ні. Проте школярі на осуд не зважають. 
Кажуть: головне, що їх підтримали дру-
зі, батьки та вчителі. Психологи також 
стверджують – негативні відгуки на кре-
ативний випускний фотоальбом через 
шаблонне мислення українців.

- Старше покоління виросло в по-
страдянські часи і звикло до певних ша-
блонів поведінки, - каже психолог Світ-
лана Яхван. -  Вони переконані, що не 
можна мати свою думку, не можна про-
явити себе. 

 Проте, це не єдиний випускний аль-
бом 11-А. Тернопільські школярі замо-
вили три фотосесії. Окрім героїв з філь-
мів жахів, вони знялися ще й у зимовій, 
а тепер - після здачі ЗНО - будуть позу-
вати для літньої. Тож позитивних емо-
цій на світлинах школярам не бракува-
тиме.

Ірина ВІВЧАР.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Калейдоскоп20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 8 до 14 червня
Овен  

Вас очікує  удача в біз-
несі. Слід чітко виконувати 
зобов’язання і обіцянки, щоб 
не піддавати ризику стосунки з 
партнерами.
Телець

Можливі нові знайомства та 
зустрічі з цікавими людьми. У 
розмовах варто бути відверти-
ми, цілком імовірно, що такі зу-
стрічі будуть доленосними.
Близнюки

Друга половина тижня – чу-
довий час для будь-яких почи-
нань, пов’язаних із довгостро-
ковими проектами. Якщо ви не 
позбавлені цілеспрямованості, 
то зможете втілити в життя свої 
мрії. 
Рак

Не піддавайся на чужі вмов-
ляння, якщо не згодні з думкою 
оточуючих. Вдалий період для 
нових проектів і просування по 
кар’єрних сходах.
Лев

Вас потягне на вивчення но-
вого. Ви у будь-якому випадку 
будете у виграші, тому не сором-
теся ставити питання і розши-
рювати свій кругозір.
Діва

Друга половина тижня - не 
найкращий період для вирішен-
ня юридичних питань. Чудовий 
період для того, щоб зайнятися 
бізнесом - він буде процвітати. 

Терези
Починається період пошуків 

гармонії і компромісів у взаєми-
нах. Намагайтеся бути справед-
ливими і чесними з партнерами, 
тоді ваш союз як у бізнесі, так і в 
особистому житті буде вдалий.
Скорпіон

Ви будете отримувати задо-
волення від роботи, якщо зна-
йдете до неї цікавий нестан-
дартний підхід. Не йдіть на пово-
ду у колег і начальства, тоді змо-
жете уникнути неприємностей.
Стрілець

Починається період актив-
ності, оптимізму і творчості. По-
ставтеся вибірково до своєї ро-
боти - можливо від якихось про-
ектів доцільно відмовитися, а всі 
сили направити в іншу область.
Козеріг

Середина тижня обіцяє 
сприятливий період для якогось 
оновлення - придбання нерухо-
мості, планування подорожі, но-
восілля. У вихідні відпочиньте з 
родиною.
Водолій

“Тихіше їдеш - далі заїдеш” - 
таким має бути девіз Водоліїв у 
цей період. Побудьте стороннім 
спостерігачем - ситуація сама ви-
рулить у потрібному напрямку.
Риби

Період буде вдалим у сфе-
рі бізнесу, але не варто відхи-
лятися від заздалегідь наміче-
ного плану. Займіться роботою, 
яка буде до душі, саме така ді-
яльність принесе і задоволення, 
і прибуток. 

Вітаємо!
У цей чудовий літній день відзначає свій 

ювілей чудова жінка, подруга, колега 
Галина Стасишин  з Козови.

Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай здійсняться всі сподівання,
А в душі горить кохання,
І щоб любий чоловік
На руках носив весь вік.
Хай кожен день приносить тільки щастя.
Робота - насолоду і наснагу,
Бажаємо постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дають,
І сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють!

Школярі створили незвичайний 
випускний альбом

Вітаємо!
Дорогу сестричку, любиму хресну 

і просто гарну людину 
Мирославу Яруш 

з села Вівся Козівського району 
з Днем народження!

Здоров’я, щастя зичим на багато літ,
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей.
Найкращі всі, що до вподоби, квіти,
Даруємо тобі у цей святковий день,
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
Серце твоє  хай не знає болю, 
На довгий вік і світлу долю.
Ми  посилаєм ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многії літа!

 З повагою  - 
дівчата ВПЗ Козова-1.

З повагою - 
сім’я Котило з Козови. 


