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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.

Життєві історії 
у “Сімейному 
гніздечку”4 стор.

Чим загрожує 
сміття Тернополю?

Таємниці Малашівського сміттєзвалища 
від кореспондентів «Нашого ДНЯ» 3  

стор.

Після трагедії на Грибовецькому 
сміттєзвалищі тема побутових 
відходів та їх утилізації вкотре 

набула актуальності. Багато українців 
задумалися – до чого може призвести 
така безпечність у поводженні із 
сміттям і чи не перетвориться Україна 
у величезне звалище, якщо не почати 
вирішувати проблему вже сьогодні.  
Щоб з’ясувати, яка ситуація на 
Тернопіллі, кореспонденти «Нашого 
ДНЯ» вирішили дослідити сміттєву 
тему в обласному центрі та дізнатися 
про усі небезпеки та перспективи 
Малашівського звалища.

10-11 стор.

Дари вiд
Творця

Талановиту 
тернополянку 
Зоряну Жукову 
жорстоко вбили 
у В’єтнамі

Заплатити 
за комуналку 

і - зуби на 
поличку?

7 стор.
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Особовий склад 44 окремої артилерій-
ської бригади не може повністю розмісти-
тися на території Тернопільської області. 
Частково ситуацію рятує те, що бійці пере-
бувають на виконанні завдань. Але вони по-
вернуться додому, і повинні мати належні 
умови для продовження служби. Тому адмі-
ністрація області взялася за реконструкцію 
занедбаних військових частин. 

«Для нас є пріоритетно, щоб найперши-
ми запрацювали військові частини у Тере-
бовлі та Чорткові, далі працюватимемо над 
Бережанами та Кременцем», - зазначає Сте-
пан Барна, голова Тернопільської ОДА.

Щоб запрацювала Теребовлянська вій-
ськова частина потрібно відновити казар-
ми, штаб, їдальню, медпункт та забезпечи-
ти теплопостачання. «Ми беремо на себе 
зобов’язання повністю відновити котель-
ню. Вартість робіт орієнтовно складе 1,5 

млн. гривень. Думаю цей об’єкт ми здамо 
вчасно – до кінця нинішнього року, профі-
нансований він буде з місцевого бюджету», 
- зазначає Степан Барна.

В такий спосіб обласна адміністрація до-
водить, що не усувається від проблем армії, 
а шукає шляхи їх реального вирішення. 

У командуванні 44 окремої артилерій-
ської бригади, яка вже зараз налічує 3,5 тис. 
військовослужбовців, найближчим часом 
очікують збільшення особового складу. Ціл-
ком вірогідно, що на території області ма-
тимемо дивізію. Тому відновлення військо-
вої інфраструктури – вкрай необхідне. На 
ці потреби Міноборони повинно виділити 
близько 47 млн. грн., наразі є лише 13 млн. 
грн. Очільник області каже, що буде клопо-
тати про збільшення фінансового ресурсу. 

«Ми забезпечуємо комунікативну скла-
дову – водо- та каналізаційне відведення, 

електропостачання, робимо підстанцію. 
Крім того, один з об’єктів, які потребують 
відновлення, повністю беремо на себе. Далі 
чекаємо підтримки з боку держави», - гово-
рить Степан Барна.

Якщо з реконструкцією частини у Тере-
бовлі справа цілком зрозуміла – будуть ко-
шти, буде й робота. То, як з’ясувалося під час 
виїзної наради, у Чорткові ситуація гірша. 
При значно більшій території, усі об’єкти 
потребують капітального ремонту. Наразі 
робоча група визначиться з пріоритетними 
завданнями і складе кошторис. 

«Однозначно, що Чортківська військова 
частина не буде довгобудом. Нам треба, щоб 
у максимально короткі терміни вона могла 
прийняти військовослужбовців. Щойно ми 
чітко зрозуміємо поетапність робіт – зна-
йдемо і фінанси», - запевняє голова облас-
ної адміністрації.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Ідея у такий спосіб підтримати наших військо-
вих виникла у викладача ТНПУ Володимира Кіца-
ка торік. Відтоді разом зі студентами вже пере-
дали сотні кілограм маскувальних сіток і теплих 
шкарпеток. Допомагали як бійцям 44-ї артилерій-
ської бригади, так і «Правому сектору» та «Азову». 
Відколи захищати рідну землю добровольцем пі-
шов викладач з їхньої кафедри – почали підтриму-
вати частину, в якій він служив. Історики не лише 

плетуть необхідні на війні речі, а й особисто пе-
ревіряють їх якість. Так, під двома маскувальни-
ми сітками, розповідають, можна повністю схова-
ти БТР, а одна пара шкарпеток носиться мінімум 
місяць.

Голова фракції БПП «Солідарність» у Тернопіль-
ській міськраді, викладач історичного факультету 
Володимир Місько наголошує, що останнім часом 
волонтерство пішло на спад. Відповідно така ініці-

атива студентів не лише необхідна, а й варта неа-
биякої підтримки. Саме тому Блок Петра Порошен-
ка всіляко допомагає молодим історикам, заохочує 
їх й надалі не забувати про українських воїнів на 
Сході.

На історичному факультеті розповідають - виго-
товляти сітки та шкарпетки не припинять. І, навіть 
незважаючи на канікули, знаходитимуть час на добру 
справу на благо нашої Батьківщини.

2016-й і 2017-й – роки відновлення 
військових частин на Тернопільщині

Студенти-історики 
з «Солідарністю» передали 
маскувальні сітки в зону АТО

Чергову партію маскувальних сіток, 
сплетених студентами історичного фа-
культету ТНПУ, передали 80-й брига-
ді в зону АТО. Майбутні педагоги, за під-
тримки тернопільського БПП «Солідар-
ність», власноруч сплели сітки, а також 
зв’язали шкарпетки для воїнів на Сході.

Тернопільщина втрачає 
у неоголошеній війні своїх 
кращих синів. 

Виконуючи бойове за-
вдання у складі підрозділу 
11 червня загинув старший 
офіцер відділення комп-
лектування Кременецько-
го об’єднаного міського вій-
ськового комісаріату Тер-
нопільської області, майор

Борис 
Макаревич 

із села Білокриниця Кре-
менецького району. 

Йому було 45 років.  Цьо-
горіч 29 квітня Бориса при-
значили на посаду коман-
дира мінометної батареї 
військової частини В 2950 і 
направили в зону АТО. 

Боєць загинув під час 
виконання завдання в ре-
зультаті підриву штатного 
автомобіля на протитанко-
вій міні.

Висловлюємо співчуття 
близьким та рідним заги-
блого офіцера. 

Герої не вмирають! 

Прощалися 
з героєм
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Рекультивація,  
чайки та 45-метрова 
гора відходів

Отож вирушаємо у саме «серце» 
міських відходів. Від Тернополя до 
Малашівців близько 20 кілометрів. 
Саме таку відстань щодня долають 
майже 30 вантажівок із сміттям. 
Щодоби це приблизно 1200 метрів 
кубічних відходів, у рік – 500 тисяч. 
А загальний запас на сміттєзвали-
щі – більше 13 мільйонів метрів ку-
бічних відходів.

Дорога до звалища страшен-
но розбита. Нам назустріч їде сміт-
тєвоз, далі – величезна цистерна. У 
ній сироватка, яку теж виливають 
на полігон. Далі зустрічаємо чоло-
віка на невеликій вантажівці. Він 
кричить, щоб не фотографували. «Я 
все життя дихаю цим смородом, то 
що, не маю права сміття вивезти», - 
горланить він і їде далі. 

А  перед нами вже відкриваєть-
ся панорама сміттєзвалища. Якщо 
закрити очі і ніс, то спершу може 
здатися, що ви на морі. Адже тут ве-
личезна кількість чайок – цілі зграї. 
А от запах – не з найприємніших. 
Якщо розглянутися довкола, то 
можна побачити мальовничі кра-
євиди. А під ногами  – приблизно 
45 метрів сміття вглиб. Це заввиш-
ки як 16-поверхівка.  Саме стільки 
назбиралося із 1977 року – почат-
ку роботи Малашівського сміттєз-
валища. 

Довкола ви не побачите гори 
непотребу. Сміття тут «ховають» 
– утрамбовують і пересипають 
кар’єрною висівкою. Це так звана 
рекультивація. Подейкують, пере-
йняли цей досвід у Польщі та Ав-
стрії і це допомагає підтримувати 
на сміттєзвалищі порядок і уника-
ти пожеж. Остання тут була у 2014 
році. 

Проводить рекультивацію 
Юрій Йордан. Чоловік тут працює 
вже шість років. 

- Сміття привозять щодня, не-
діля – вихідний, - розповідає він. 
-  Кількість залежить від пори. Вліт-
ку, коли починаєтся сезон фруктів 
– тоді більше значно. Якби сортува-
ли, сміття було би менше. Найбіль-
ше шкоди від поліетиленових паке-
тів. Вітер їх розносить повсюди. 
Сміттєсортувальна  
лінія ... селян

На перший погляд на сміттєзва-
лищі тихо і безлюдно. Але це тіль-

ки так здається. На одному з флан-
гів активно працюють кілька де-
сятків людей – вони вибирають із 
привезеного сміття цінні матері-
али – пластик, метал, папір, скло і 
все це фасують у білі поліетиленові 
мішки. Саме ці люди чи не перші в 
Україні по-справжньому усвідоми-
ли, що сміття – це гроші. На жаль, 
не від легкого життя... 

Тож допоки тернопільська вла-
да роздумує над будівництвом 
сміттєпереробного заводу або ж 
хоча б встановленням сміттєсор-
тувальної лінії, винахідливі селяни 
сортують відходи самотужки, щоб 
заробити собі на хліб. Побачивши 
журналістів, чоловіки і жінки вті-
кають.  

- Це місцеві жителі з сіл, - роз-
повідає Юрій Йордан. – Переваж-
но з Ігровиці й Івачева. З Малашів-
ців ніхто не ходить сюди - там їм да-
ють на оздоровлення кошти. Робо-
ти нема в селі, кожен хоче зароби-
ти пару гривень на прожиття. Бом-
жів і циганів у нас немає – це лише 
селяни працюють. Потім приїздять 
заготівельники і забирають у них 
все зібране. 
Бомба сповільненої дії

Частина сміттєзвалища вже за-
консервована – зверху росте тра-
вичка. Самого полігону, каже пан 
Юрій, вистачить ще на кілька років. 
Спускаємося до підніжжя звали-
ща – тут шари сміття, як на долоні. 
Сюди під час сильних дощів і танен-
ня снігів стікає вода. А далі в грунт... 

Саме забруднення води і є най-
більшою загрозою і небезпечним 
наслідком роботи Малашівського 
сміттєзвалища. 

- В основі звалища – глибо-
кий вапняковий кар’єр, - розпові-
дає начальник управління екології 
та природних ресурсів Тернопіль-
ської ОДА Орест Сінгалевич. - Саме 
це ускладнює ситуацію. Адже він не 
ізольований, і фільтрат, який фор-
мується в тілі сміттєзвалища, зро-
зуміло, потрапляє в підземний го-
ризонт. Але ускладнюється ситуа-
ція тим, що вже у 1980-му році не-
подалік було побудовано основний 
водозабір для Тернополя. А сміттєз-
валище потрапило в другий пояс 
зони санітарної охорони. Фактично 
на сьогоднішній день ми сидимо на 
бомбі сповільненої дії, бо ймовірне 
забруднення підземних горизонтів, 
у результаті  чого можуть виникну-
ти серйозні проблеми з водопоста-

чанням Тернополя. Водозабір за-
безпечує 70 відсотків потреби міс-
та. Тобто це фактично всі мікрора-
йони, крім центру.

Екологи зізнаються: точних да-
них про те, чи потрапляють шкід-
ливі речовини із сміттєзвалища у 
грунтові води – а звідти у криниці 
селян та водосховище немає. Що-
правда у деяких свердловинах були 
виявлені сліди важких металів. 

- Інфільтрати – це стічні води, 
які проходять через шари сміття і 
вбирають в себе всі шкідливі речо-
вини, - каже представник громад-
ської ініціативи «Включайся» Де-
нис Милий. - Є дуже великі ризи-
ки, що вони можуть потрапляти до 
Івачівського водозабору. Про цю за-
грозу місцеві екологи наголошува-
ли вже давно. 

На сьогодні спеціального місця 
для збору інфільтрату немає. У Ма-
лашівцях люди хвилюються – чи не 
п’ють вони, бува, отруєну воду. 

- Колись у цьому кар’єрі добува-
ли камінь вибухівкою – там тріщи-
ни. Через них всі шкідливі речови-
ни йдуть в землю, а, може, й у воду. 
Ми не знаємо, що п’ємо, - бідкається 
житель Малашівців пан Ігор. 

А ще селяни страждають від не-
приємного запаху. Щоправда, за не-
приємне сусідство, розповідають, 
раз у три місяці їм платять по 1 ти-
сячі гривень на оздоровлення. 

Еколог Олександр Філь пере-
конаний: потрібно регулярно ви-
вчати стан води та повітря у райо-
ні сміттєзвалища, щоб уникнути 
лиха. 

- Ми переконуємо самі себе, що 
проблеми не існує, - каже чоловік. 
- Цього не можна робити. Адже це - 
здоров’я сотень тисяч людей. Треба 
проводити детальні дослідження. А 
цього, наскільки мені відомо, ніхто 
не робить. 
Менше води -  
менше небезпеки

У «Тернопільводоканалі» запев-
няють, за останніх 30 років лабора-
торні дослідження та спостережен-
ня санепідемстанції жодного разу 
не реєстрували впливу Малаші-
вецького сміттєзвалища на якість 
питної води у Тернополі та навко-
лишніх селах. 

- Наш водозабір розташова-
ний на правому березі річки Се-
рет, - каже директор КП «Терно-
пільводоканал» Володимир Кузь-
ма. - Частково вздовж Верхньоі-

вачівського ставу розташований 
комплекс свердловин. Ми воду бе-
ремо з підземних свердловин гли-
биною 50-60 метрів, а Малашівське 
сміттєзвалище, хоча і знаходиться 
в охоронних зонах, але це аж третя 
зона і розташована вона на досить 
безпечній відстані. Підземні води 
сміттєзвалища знаходяться в одно-
му напрямку, а ми беремо з іншого, 
і тому наразі не відчуваємо впливу 
звалища. 

Уникнути забруднення води до-
помагає економність тернополян. 

- Якщо проектна потужність во-
дозабору 87 тисяч метрів кубічних 
води на добу, то зараз вона стано-
вить усього 32-35 тисяч метрів ку-
бічних води на добу, , - додає голо-
вний інженер КП «Тернопільводо-
канал» Роман Романів. -  Об’єм за-
бору води зменшився більш, ніж на 
половину. Люди почали економи-
ти. Зменшення об’єму забору води 
та зниження потужності водозабо-
ру призводять до зменшення роз-
міру депресивної воронки, тобто 
зони забору підземних вод, а отже 
- зниження можливості того, що не-
чистоти із сміттєзвалища можуть 
потрапити у воду.
Велика  
політика сміття

Поки у всьому світі на смітті 
заробляють і вже навіть експорту-
ють його, у нас на ньому роблять 
велику політику. Тема відходів 
вже давно перетворилася в Украї-
ні на чудовий інструмент для різ-
номанітних маніпуляцій. Зміню-
ються влади, режими, а  сміття за-
лишається. 

Сміттєсортувальна лінія, яку 
придбали за 2 мільйони гривень з 
обласного бюджету простоює вже 
не один рік в практично робочому 
стані. Громадські активісти кажуть 
– потрібно лише замінити гумові 
деталі. У місті лише подекуди вста-
новили контейнери на пластик – 
про скло і папір навіть не йдеться. 

- Проблема полягає в тому, що 
в  Тернополі немає продуманої сис-
теми поводження з твердими по-
бутовими відходами, не ведеться 

роз’яснювальна робота з населен-
ням - каже представник громад-
ської ініціативи «Включайся» Де-
нис Милий. -  Як і за радянських ча-
сів, відходи просто збирають і ви-
возять без будь-якого сортування 
і подальшої утилізації. Місто витра-
чає на вивіз сміття приблизно 25 
мільйонів гривень на рік. Їх отри-
мують три фірми, які просто виво-
зять відходи на сміттєзвалища. Ви-
трачаються значні площі корисних 
земель під полігони відходів, а міс-
то не отримує від цього жодної ко-
ристі.

Щоправда є і зрушення. Чинов-
ники запевняють – от-от нарешті 
офіційно виділять ділянку під бу-
дівництво сміттєпереробного заво-
ду поряд із сміттєзвалищем. Адже 
згідно з діючим законодавством, 
полігон, сміттєсортувальна лінія 
або сміттєпереробний завод, мо-
жуть бути розміщені виключно за 
межами населеного пункту. А для 
цього має бути закріплена земель-
на ділянка. Це може зробити лише 
облдержадміністрація. Подейку-
ють, саме з цим виникає проблема 
в багатьох українських містах через 
заполітизованість питання. Досі не 
виділили цю землю і у нас.  У Терно-
полі кажуть – вже найближчим ча-
сом проблему вирішать і тоді сер-
йозно займуться сміттєвим питан-
ням. 

Сподіваємось, так і буде. А тра-
гедія на Грибовецькому звалищі 
стане для усіх нас – і пересічних 
українців, і чиновників уроком та 
стимулом вирішувати питання від-
ходів. 

Адже на Тернопіллі зареєстро-
вано 740 стихійних сміттєзвалищ. 
Кількість відходів щороку зростає, 
але усім нам чомусь здається, що 
коли біля багатоповерхівок стоять 
порожні контейнери, а на власному 
подвір’ї чисто, то все у нас гаразд. І 
лише лихо може зворохобити і зму-
сити хоча б задуматися: щось таки 
потрібно робити.

Юля ТОМЧИШИН.

Фото Андрія БРИКА.

Чим загрожує 
сміття Тернополю?
Таємниці Малашівського сміттєзвалища 
від кореспондентів «Нашого ДНЯ»
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Передусім, Юлія Тимошенко пояс-
нила мету свого приїзду у наш облас-
ний центр необхідністю поспілкувати-
ся з представниками органів місцевого 
самоврядування Тернопільської,  Львів-
ської, Івано-Франківської, Чернівецької 
та Закарпатської областей, обраних від 
партії, яку очолює.

- «Батьківщина» досить потужно 
представлена у місцевій владі. У скла-
ді нашої команди - більше 9 тисяч де-
путатів різних рівнів, голови обласних, 
районних, міських, селищних та сіль-
ських рад, - повідомила вона на корот-
кому брифінгу для журналістів місце-
вих та всеукраїнських ЗМІ. – Відтак,  у 
Тернополі відбулося вже одинадцяте за 
рахунком навчання наших делегованих 
громадою представників - щоб вони не 
лише досконало володіли поточною си-
туацією, а й могли якнайефективніше 
служити людям. У цьому черговому се-
мінарі взяли участь фахівці бюджетної 
та житлово-комунальної сфер, сфери зе-
мельних відносин, спеціалісти коміте-
тів Верховної Ради тощо.

На нараді Юля Тимошенко однознач-
но заявила, що «політика так званої «де-
централізації», яку здійснює пан Грой-

сман і всі, хто біля нього працює, - це 
фейк. Насправді це – програма зачистки 
малих і середніх сіл та згортання Украї-
ни. А не буде українського села – не буде 
української нації». Тож, за її словами,  під 
прикриттям гарного слова «децентралі-
зація» Україну звільняють від українців.

- Саме тому ми намагалися поясни-
ти головам сільських та селищних рад, 
як їм протриматися, поки ця нікчемна, 
маріонеткова вища влада відійде в не-
буття. Лише тоді ми зможемо будува-
ти успішну Україну, – підкреслила полі-
тик, назвавши нинішні реформи хаосом 
та безладом.

Так вже співпало, що саме 9 черв-
ня, коли лідер «Батьківщини» відвідала 
Тернопіль, на засіданні НКРЕКП у столи-
ці прийнято рішення про чергове підви-
щення комунальних тарифів на тепло 
та гарячу воду.

- Майже половина українців буде 
змушена «сісти»» на субсидії, а для цьо-
го потрібно 35 мільярдів гривень з дер-
жавного бюджету. І це замість того, щоб 
дати людям гроші на руки: на зарпла-
ти, пільги та пенсії, – прокоментувала 
цей документ Юлія Тимошенко, пообі-
цявши, що всі «тарифні» рішення наці-

ональної комісії з державно-
го регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг 
«Батьківщина» оскаржить у су-
дах.

Тож, на її переконання, до-
строкові вибори – єдиний мир-
ний, конституційний шлях, 
який може врятувати Україну.

- Вони не хочуть, щоб ми 
«розхитували човен», бо їх 
може «знудити». Їм краще в 
тиші продовжувати займатися 
корупцією і нищити країну. Бо-
ротьба дуже складна, але наша 
команда не складає рук. Ми бу-
демо організовувати суспіль-
ство, щоб провести достроко-
ві парламентські вибори, тому що в пар-
ламенті сидить більшість з партій По-
рошенка, Яценюка та Партії регіонів. 
Справжніх реформаторів у Раді лише 
одиниці. А нам потрібен український 
парламент, який буде боротися за нашу 
націю», – підкреслила народний депу-
тат.

Підсумовуючи свій короткий ви-
ступ, лідер партії акцентувала увагу на 
тому, що саме фракції «ВО «Батьківщи-

на» у Верховній Раді вдалося добитися 
скасування податку на пенсію, а зараз 
вона ініціює скасування податку на пен-
сії для працюючих пенсіонерів.

- Але не можна кожного разу «зуба-
ми» виривати у чергової «п’ятої коло-
ни» все, що потрібно для людей. Ні! Нам 
треба міняти їх доти, поки не отримає-
мо нову владу – розумну та українську», 
– резюмувала Юлія Тимошенко.

Олег ГРУШКОВИК.

Юлія ТИМОШЕНКО: «Так звана 
«децентралізація» – це фейк, 
а нинішні реформи – хаос і безлад»
Під час свого короткотермінового візиту у Тернопіль лідер 
ВО «Батьківщина» зробила кілька резонансних заяв з приводу 
суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні.

Крім того, Нацкомісія підви-
щила майже удвічі тарифи і на те-
плову енергію та центральне опа-
лення з 1 липня. Ціна збільшуєть-
ся із 650 гривень за одну гігака-
лорію - до 1043. А в окремих ре-
гіонах, за підрахунками спеціа-
лістів, тариф може сягнути понад 
1600 гривень. Детальні розцінки 
щодо кожного міста поки що не 
оприлюднили. Це зроблять після 
реєстрації документа в Мін’юсті. 

Експерти припускають: пе-
реважна більшість споживачів з 
1 липня сплачуватиме не менше 
тисячі гривень за гігакалорію. 

Загалом, після чергового зрос-
тання тарифів на опалення, га-
рячу воду та природний газ (для 
опалення) середній рахунок за ко-
мунальні послуги складе майже 
три тисячі гривень в опалюваль-
ний період і тисячу - в неопалю-
вальний. Спеціалісти «Публічного 
аудиту», які вже півтора року за-
ймаються тарифними питаннями, 
зробили висновок, що високі ціни 
на комуналку є деструктивними, 
призводять лише до «вимивання» 
заощаджень громадян, мільярд-

них заборгованостей бюджету пе-
ред постачальниками компослуг 
та абсолютно не сприяють покра-
щенню показників енергоефек-
тивності серед населення.

Заговорили в НКРЕКУ і про 
можливе подорожчання холод-
ної води. В середньому на 15 від-
сотків. Ціну хочуть збільшити у 
зв’язку із зростанням вартості 
електроенергії та зниженням об-
сягів споживання. 

Слід нагадати, що наступне 
підвищення тарифу на електрое-
нергію очікується з 1 вересня.

Щодо газу, то теперішня його 
вартість складає 6879 гривень за 
тисячу кубів. І майже 50 відсотків 
цієї суми, а саме - 3617,4 гривні - 
це ПДВ (20 відсотків) і податок на 
прибуток (30 відсотків), розмір 
яких регулюється державою. 

Громадські аудитори розраху-
вали: газ для населення повинен 
коштувати не більше 3,5 тисячі 
гривень. Вони наголошують: не-
коректно порівнювати вартість 
газу в Україні та інших європей-
ських країнах. Адже в нашій дер-
жаві видобувають 19,9 мільярда 

кубів газу, при цьому, для потреб 
населення потрібно лише 17,2 мі-
льярда кубів. Тобто, ми споживає-
мо свій, вітчизняний газ, а не ім-
портний. І на нього не повинні 
встановлювати таку драконів-
ську ціну.   

Після чергового підвищення 
цін на соціальну допомогу з опла-
ти за житлово-комунальні послу-
ги претендуватиме близько 80 
відсотків населення. У якій дер-
жаві таке є?

В Україні, за даними Держ-
стату, лише 16,2 мільйона або 39 
відсотів  працездатного населен-
ня. Решта - потенційні отримува-
чі субсидій: пенсіонери, діти, без-
робітні. Й навіть із цих 16,2 міль-
йона українців більше половини 
перебувають за межею бідності, 
отримуючи мінімальну зарплату 
- 1450 гривень.

Отже, навіть за середньомі-
сячного доходу в п’ять тисяч гри-
вень на сім’ю виникне потреба в 
субсидіях. Бо людям доведеть-
ся віддавати від 50 до 80 відсо-
тків зароблених коштів на опла-
ту комуналки. А харчі, ліки, одяг? 
За що все це купувати? Про відпо-
чинок доведеться просто забути.     

Проблема і в тому, зазнача-
ють експерти, що, оскільки люди 
не отримують субсидії «живими» 
грошима, вони абсолютно не за-
цікавлені в економії енергоносіїв.  

А в перспективі субсидій-
на «щедрість» може «вилізти бо-
ком» і держбюджету. Вже нині 
держава заборгувала постачаль-
никам житлово-комунальних по-
слуг 25,3 мільярда гривень за на-
раховані субсидії. І це при тому, 
що цьогоріч на субсидії передба-
чено близько 40 мільярдів гри-

вень. Що буде, коли ця сума  сяг-
не 80 мільярдів? Представники 
Мінфіну вже офіційно повідоми-
ли: майбутні витрати на субсидії 
можуть скласти 3,8 відсотка ВВП. 

Протягом двох останніх років 
комунальні тарифи підвищують  
мало не щомісяця. Влада каже: 
цього вимагає МВФ для надан-
ня чергового кредитного тран-
шу. Але Фонд давати гроші не по-
спішає, зважаючи на відсутність 
справжніх реформ, корупцію та 
офшорні скандали.   

Політики ж використовують 
комуналку для самопіару й під-
вищення рейтингів. Одні роз-
кидаються голослівними заява-
ми, інші звинувачують опонен-
тів. Людям від цього жодної ко-
ристі. Бо ні конкретні політики, 
ні їхні фракції не зробили нічо-
го, аби змінити ситуацію. А могли 
б, наприклад, як зазначає «Теле-
канал новин 24», підготувати за-
конопроект, згідно з яким високі 
тарифи на газ встановлювалися 
б для величезних особняків, а не 
для звичайних сільських будин-
ків. Чи законопроект про податок 
на розкіш, якою насолоджують-
ся депутати, урядовці та інші чи-
новники. 

Для багатьох пересічних 
українців літньо-осінні стрибки 
на компослуги стануть непосиль-
ним тягарем. Заплатив - і зуби на 
поличку клади… 

Ольга ЧОРНА.  

Заплатити за комуналку і - зуби на поличку?
Комуналка «з’їдала» значну частину коштів 

українців. І «апетити» продовжують зростати. 
Цього літа і восени компослуги значно подорожчають. 

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), 
вирішила підвищити тарифи на централізоване постачан-
ня гарячої води для населення. З 1 липня кубометр гарячої 
води сягне 63-78 гривень.
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Звичайно ж, це не все, чим ву-
лиця Чумацька  може похвалитися 
перед гостями. Тим паче, що лопу-
хи, кропива і борщівник, яких на Чу-
мацькій значно більше, ніж людей 
– то лише один бік медалі. Точніше 
– один бік вулиці. А є ж ще й другий. 
На якому добротні, переважно дво- і 
триповерхові котеджі. Дбайливо до-
глянуті, за добротними огорожами, 
з квітниками, грядка-
ми і далеко не рідкіс-
ними табличками «У 
дворі злий собака»... 
Правда, діставати-
ся як до котеджів, так 
і до унікальних – як 
для міста – густих, ряс-
них і високих бур’янів 
треба однією доро-
гою. Дуже-дуже «щер-
батою», тобто – у більших і менших 
численних ямах. Починаються вони 
одразу за готелем «Галичина», тоб-
то майже на самісінькому початку 
Чумацької, і тягнуться майже до са-
місінького її кінця... Тобто упродовж 
восьми десятків приватних будин-
ків.

Правда, з кількома приємними 
винятками. А саме: один із господа-
рів вистелив дорогу біля свого бу-
динку бруківкою, ще один – заас-
фальтував... І, нарешті, до новень-
кої 5-поверхівки в самісінькому кін-
ці досить довгої вулиці пішоходів 
веде акуратний тротуар, а під коле-
сами автівок шурхотить рівненький 
асфальт...

Судячи з добротності, ошат-
ності й чималих розмірів абсолют-
ної більшості котеджів, догляну-
тості подвір’їв та гаражів практич-
но на кожному з них, на Чумацькій 
живуть далеко не бідні, не самотні 
й, тим паче, не хворі літні люди, за 
якими нікому доглянути чи допо-
могти по господарству. Це я в тому 
сенсі, що навіть у недужого або дуже 
старенького  власника чи власниці 
такого будиночка, як  на згадуваній 
мною вулиці, та ще й буквально за 
кілометр-два від центру Тернополя, 
як правило, не буває проблем з опі-
кунами, родичами , а отже – поміч-
никами...

Чому ж тоді  на другому боці ву-
лиці – бур’яни, бур’яни і бур’яни? А 
ще – купи сміття? Попри самісіньку 
дорогу, поміж деревами та у видо-
линку, через який у ще не дуже дав-
ні часи струменіла чистенька річеч-
ка?

Є, правда, і на цьому, 
забур’яненому та засміченому боці 
Чумацької, як уже згадувала, при-
ємні винятки. Скажімо, кілька гос-

подарів, не витримав-
ши джунглів навпро-
ти своїх подвір’їв, а це 
і ряснюща кропива, і 
розлогі лопухи, і висо-
ченний  борщівник, таки повикошу-
вали всю цю нечисть... Але – всього 
кілька. Щоб не ятрили очі та душу, 
адже бачити їх треба було чи то з ві-
кон будинків, чи то з подвір’їв день 
за днем, з весни і до осені... Нормаль-
ній людині таке не під силу – гостра 
коса, аби позбутися цієї нечисті, на-
багато легша. Котрийсь із господа-
рів, до речі, навіть кілька плодових 
дерев на розчищеному місці поса-
див – так що скоро матиме власні 
вишні й горіхи.

Найбільше ж мене вразило – ви-
дно, через тривале блукання поміж 
бур’янів, смітників і спотикання по 
ямах? - несподіване закінчення Чу-
мацької. З рівненьким асфальтом на 
дорозі, а навпроти будинку, де мали 
б рости, як те заведено у більшості 
«чумаків», бур’яни - акуратний май-
данчик із зеленою травичкою, мо-
лодими деревцями, дитячою пісоч-
ницею і яскравими гойдалками...

За весь час мого блукання вули-
цею не проїхала жодна автівка.

І перехожих я майже не зустріла. 
За винятком  молодої жінки з дитя-
чим візочком...

- Ви когось шукаєте? – запитала 
вона. 

- Шукала, але не знайшла. Хоча 
через Загребелля дійшла аж до Кут-
ковець, - на хвильку зупинилася я 
біля жінки. - Ви не знаєте, тут десь 
полин росте? Дуже люблю, як він 
пахне...

- Та що ви, - засміялася у відпо-
відь моя співрозмовниця. – Хіба 
така делікатна рослина в нашій тай-
зі, серед кропиви і борщівнику, ви-
живе?

- А чому їх ніхто не косить? Ви б у 
міську раду звернулися. Або чолові-
ків зі своєї вулиці  попросили...

- Мого й просити не треба, - від-
повіла жінка. – Він з батьком зма-
лечку порядок наводить не тіль-
ки на подвір’ї, а й навпроти нього. А 
щодо інших... 

На вулиці, до слова, я не помі-
тила десь на узбіччі чи біля будин-
ку жодного контейнера для сміття. І 
хоч це зовсім не моя справа, та коли 
повернулася з мандрів Чумацькою, 
не втрималася і зателефонувала до 
жеку. Аби дізнатися: куди викида-
ють сміття  мешканці Чумацької? 

- У контейнери, - ввічливо відпо-
віли мені.

- Але я не  бачила жодного кон-
тейнера!

- А  вони їх ховають, - пояснили 
мені.

Справді, як я сама не допетрала? 
Ховають. І від людського ока, і щоб 
довше служили. Тим паче, що сміт-
тєвий контейнер заховати набагато 
легше, ніж ями на дорогах, непрохо-
димі хащі бур’янів і купи сміття...

І ще одне важливе я зрозуміла. 
А саме: чому пам’ятник наймолод-
шому воякові  Першої світової ві-
йни Славкові Луцишину не постави-
ли на вулиці, де він народився, тоб-
то - на Чумацькій (тоді вона назива-
лася Болотною). Тому що не годить-
ся пам’ятнику юного сміливця сто-
яти серед бур’янів, сміття та ще й 
при дорозі, яка і через сто років піс-
ля тієї війни під час кожного дощу 
вкривається калюжами і болотом... 

Дарія МАЧКІВСЬКА.
м.Тернопіль                                                                                                                           

Прочитав у «Нашому ДНІ» про свята, які 
гірчать, і вирішив доповнити написане 
пані Моравською власними роздумами.

По-перше, авторці листа та її матері-свекрусі, які 
рано-вранці у парку Топільче  зустріли лише трьох де-
пресивних собак,  ще пофортунило. Бо у нас на Алясці 
псячі зграї набагато численніші та й поводяться вони 
вкрай агресивно, нерідко нападаючи на перехожих. Вже 
не кажу про те, що собаки творять під вікнами тернопо-
лян уночі. Але, як бачимо, ні на Дружбі, ні на Сонячному, 
ні на інших житлових масивах комунальні підприємства 
місцевої влади зовсім не переймаються і долею бродя-
чих Жучок і Бровків, і спокоєм людей, які змушені вдень 
та вночі терпіти таке сусідство.

По-друге, а саме про пияцтво серед малоліток. В 
Україні діє заборона на продаж алкогольних напоїв осо-
бам до 21 року. І, якби бодай хтось – чи держава, чи пра-
воохоронці, чи місцеві самоврядні органи – контролю-
вали виконання цього закону, то ситуація була б зна-
чно кращою. Бо у нас молоді люди у 21 рік не почина-
ють пити, а вже «зав’язують». 

Також, якщо мені не зраджує пам’ять, ніхто не від-
міняв рішення Тернопільської міськради про заборо-
ну продажу в місті алкогольних напоїв у нічний час – з 
22 до 8 години. А ще у Тернополі, і не тільки у громад-
ських місцях, не можна розпивати навіть пиво. Відтак, 
патрульні мали б визначитися, чи допомагати неповно-
літнім пиякам добратися додому, викликаючи для них 
таксі, а чи притягувати їх, а також їхніх батьків,  до ад-
міністративної відповідальності. А заодно і продавців 
спиртного, яким зазвичай байдуже кому і коли окови-
ту продавати.

А тепер про фестивалі, які один за одним з’являються 
у нашому місті, як гриби після дощу. Основна прикмета 
цих масових заходів – довгі ряди наметів з алкогольни-
ми напоями у в тому числі – самогоном, медовухою, си-
вухою, кропив’янкою і т д. Так що пивом там тільки «по-
лірують» значно міцніше і не завжди сертифіковане пій-
ло. Прикро, що наша міськрада нерідко виступає співор-
ганізатором таких попоїщ та ще й виділяє для їх про-
ведення найкращі місця відпочинку. Наприклад, парк 
імені Т. Шевченка, у якому, за великим рахунком, мож-
на влаштовувати хіба що літературні читання, а не пив-
ні атракціони.

Узагалі ж складається враження, що чим далі в ліс, 
тим грубші партизани. Або, іншими словами, чим даль-
ше від фронту, на якому щодня гинуть наші хлопці, тим 
більше нахабніють у погоні за прибутками місцеві так 
звані бізнес-еліти. Адже останнім часом на жодній афі-
ші про черговий тернопільський масовий захід я не ба-
чив ремарки на кшталт «виручені кошти організатори 
використають на допомогу (чи лікування) українським 
воїнам».

Невже у бійців на Сході вже все є – і тепловізори, і 
одяг, і техніка? Невже, коли у нашому спільному домі ві-
йна, доцільно в одній кімнаті співати за упокій невинно 
убієнних агресором, а в іншій – тішитися тим, що жо-
ден військкомат не забрав на фронт ще жодного круто-
го бізнесмена? 

Я далекий від думки, що у цей час всі українці мають 
носити траур. Але, погодьтеся, що перед тим, як влашто-
вуючи «народні» гулянки тут, у Тернополі, не зайвим 
було б подумати й про тих, хто там – на Сході, робить усе 
можливе, щоб ми мали змогу фестивалити… У хорошо-
му значенні цього слова.

Юрко СНІГУР.

Чим дальше в 
ліс, тим грубші 

партизани…

Що не так у Файному місті?

ЛОПУХИ – ДО КОЛІН, 
КРОПИВА – ДО ПОЯСА,

БОРЩІВНИК – ВИЩЕ ГОЛОВИ...
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Втім, українською мовою він володіє добре, у багатьох 
випадках – набагато досконаліше від високопоставлених 
чиновників, народжених в Україні. Та й інтереси України 
намагається захищати з усіх сил і можливостей. Іноді, прав-
да, занадто  імпульсивно. Один із найсвіжіших прикладів: 
під час недавньої зустрічі в  «нормандському форматі» у Па-
рижі наш Павло Анатолійович ледве не побив свого росій-
ського колегу Сергія Лаврова.

Притім, цілком заслужено. На жаль, ляпаса хамовитий 
Лавров отримати не встиг – від нього його врятував фран-
цузький дипломат...

Так що слова і вчинки глави української дипломатії мені 
частіше зрозумілі, ніж навпаки.

Втім, необхідності у створенні в Україні «патріотично-
го російськомовного телеканалу» я не сприймаю. І ніколи 
не сприйму.

Найперше тому, що  більшість центральних телекана-
лів у нас настільки російськомовні – аж зашкалює. І всі вони 
при цьому не проти при першій-ліпшій нагоді зіграти роль 
патріотичних. Починаючи від «Інтера», який ніяк не може 
українізуватися навіть після того, як до його російськомов-
ного власника Дмитра Фірташа додався ще один. Точніше – 
одна. Це мати олігарха, Марія Дмитрівна, котрій він передав 
частину акцій... Цілковито україномовна, як стверджують її 
земляки із заліщицького Синькова. То, може, й «Інтер» на-
решті перейде з «Подробностей» на «Подробиці»?  Та  й чи-
мало інших його програм і журналістів згадають, що вони 
працюють в Україні й для українців?

Хто у нас далі? Майже цілковито патріотичний 
(трансляцію кількагодинної зустрічі Путіна з жур-
налістами не братимемо до уваги?) канал «112.

Україна». Російської мови в ньому теж не бракує. Принай-
мні, у співвідношенні 50 на 50. Плюс усі основні випуски 
«новостей» та щосуботні інтерв’ю Наталії Влащенко з відо-
мими людьми...

Про вже традиційно «переслідуваного» Савіка Шустера 
і згадувати незручно. На всіх десяти українських телекана-
лах, які він оббігав за 10 років роботи в Україні, українську 
мову він як ігнорував, так і досі ігнорує. Але наша мова – на 
відміну від правдолюбця Савіка - ображену не вдає, голоду-
вання не оголошує і на переслідування не скаржиться. Про-
сто терпляче чекає, коли Шустер докумекає: шляхетній лю-
дині, яка вже 10 років їсть український хліб, годилось би 
давно вивчити українську мову. 

Хто у нас далі?
Ще один, наскільки проукраїнський – настільки й росій-

ськомовний телеканал: «1+1». Чи насправді щодо його ро-
сійськомовності я переборщила? Та ні. Якщо випуски но-
вин, «Наші гроші»  та окремі серіали тут україномовні, то 
Володимир Зеленський зі своїм «Вечірнім кварталом» ні-
чого змінювати не збирається. По-російськи тут розмовля-

ють усі, починаючи від «тамбовського вовка» і закінчуючи 
самим Зеленським. Правда, тижнів два тому в «кварталі» 
дебютувала тернополянка Таня Песик, але  її суржик (так 
задумано за сценарієм) українською мовою назвати мож-
на хіба з великою натяжкою. І за це спасибі? Решті ж «квар-
талівців», попри весь їх можливий патріотизм, перейти на 
державну  мову так само тяжко, як огрядному Юзику – схуд-
нути...

Більше того, знехтувавши офіційною забороною на по-
каз російських стрічок і серіалів, у яких зайняті актори, які 
підтримали агресивні дії  Путіна проти України, на «1+1» 
повернули  творіння все того ж Зеленського – безкінечні 
«Свати». Із Федором Добронравовим у головній ролі. Ко-
трий після анексії Криму заявив, що «насправді Крим пови-
нен був повернутися в лоно Росії. І він повернувся».

Іще про «патріотичні» російськомовні канали? Будь 
ласка, ахметовський ТРК «Україна»... У якому всі 
основні випуски «событий» мають дві обов’язкові 

ознаки: російську мову і репортаж про черговий патріо-
тизм Ахметова. Який спершу допоміг місцевим українофо-
бам під проводом регіоналів та москалям у руйнації Донба-
су, а тепер возить голодним, «визволеним» від України дон-
басівцям крупу, олію і дешеві консерви... Зрештою, не тіль-
ки випуски новин на «Україні» російськомовні. Це ж стосу-
ється як старих, так і нових шоу, фільмів і абсолютної біль-
шості серіалів... Все це звучить державною мовою сусідньої 
держави.

То що будемо їй активно допомагати в цьому й ми? У 
сенсі «протистояти російській пропаганді» російською мо-
вою – як те радить Клімкін. Але чому ми – на своїй землі, у 
своєму домі та ще й під час російського вторгнення в Укра-
їну маємо робити це мовою нашого ворога? Що за брехня 
така безкінечна – про начебто утиски російськомовних в 
Україні?

- Ми не будемо спокійно дивитися на те, як утискують 
російськомовне населення у деяких колишніх республіках 
СРСР, - заявила днями спікер Ради федерацій Росії Валенти-
на Матвієнко. - Російські люди, російська культура стають 
об’єктами утисків і гонінь у Латвії, Естонії, Україні, низці ін-
ших держав. Там нагнітається конфронтація щодо Росії, по-
ширюється русофобія...

На цьому цитування злобної українофобки, до 
речі, уродженки української Шепетівки, я за-
кінчу. Бо що взяти з людини із хворою уявою? У 

чому її можна переконати, якщо у неї свій бог – Путін? Теж 
далеко не здоровий чоловік, про що добре відомо не тільки 

його близькому оточенню, а й усьому цивілізованому сві-
ту. Правда, ким саме він себе уявляє – Наполеоном, Гітле-
ром чи Сталіним - широкому загалу невідомо. Про це зна-
ють поки що лише психіатри. Але - мовчать. У Росії взага-
лі майже всі мовчать. А хто не мовчав - тих уже нема. Того ж 
Нємцова, для прикладу.

Так що в пошані у фюрера-імператора-генералісимуса 
Путіна лише ті, хто ловить кожне його слово, молиться на 
нього – і теж бреше, бреше, бреше...

Звісило з трибуни блазенський ковпак
забрехуще слово:
було так, було так, було так...
А може, було інакше? 
Здається мені, що саме про таких, як колишня українка 

Валентина Матвієнко та їй подібних написала ці рядки ве-
лика українка Ліна Костенко.

Саме під брехливим гаслом захисту росіян Москва вдер-
лася до Криму і на Донбас.

Саме під фальшивим лозунгом «допомоги російсько-
мовним» російські терористи разом з місцевими бойови-
ками обстрілювали з «Градів» українську армію і вбива-
ли мирних жителів: як україно- так і російськомовних, та 
нищили їхні оселі, змушували покидати рідні міста і села. 
Привчали людей, які ніяк не можуть змиритися зі смертю 
СРСР розмахувати триколорами і чіпляти на груди стрічки-
колорадо, доносити окупантам на тих, хто не боявся нази-
ватися українцями і гордиться цим...

На щастя, Кремль не врахував головного: серед 
російськомовних українців дуже багато патріо-
тів України. Саме України, а не Росії! Тож воюють 

вони пліч-о-пліч з україномовними українцями, виносять 
одні одних з поля бою, рятують, діляться всім, чим можуть.

І, зрештою, віддають життя за Україну. Рідну, як їм, так 
і їхнім дітям.

Ніхто зі справжніх російськомовних українців ніколи і 
нікому не збреше, що їх зневажають або ображають за те, 
що вони поки не знають української мови. Нема такого! Ні 
на Заході України, ні на Півдні, Півночі... Не кажучи вже про 
Схід. Якщо ж хтось іноді дозволить собі скоса глянути на 
людину, яка розмовляє по-російськи, то це буває украй рід-
ко. І «утиском» це можуть вважати хіба Путін, Матвієнко і 
їм подібні. На жаль, останніх набагато більше,  ніж насправ-
ді «утиснутих»... А в Кремлі від них узагалі аж кишить. І, що 
головне, душать кремлівських небожителів одразу і нена-
висть до України та низки інших країн колишнього Союзу, і 
страх перед ними. Адже відчувають: уже недалеко той час, 
коли «вєлікій і могучій язик» зникне з ужитку тамтешніх 
російськомовних громадян узагалі. Так само, як свого часу 
зник СРСР...

Для порівняння: в епоху «розвинутого соціалізму» ро-
сійською добровільно або примусово розмовляли 286 міль-
йонів людей. Відповідно, ця мова входила до першої десят-
ки найпоширеніших у світі. За 25 останні років кількість ро-
сійськомовних людей зменшилася до 152  мільйонів. З  них 
147 мільйонів проживають у самій Росії. Якщо й далі спра-
ва посуватиметься такими темпами, то... Справи у Кремля й 
справді кепські. Але мене це чомусь не засмучує ... Навпаки, 
я продовжую залишатися категоричною противницею ідеї 
Павла Клімкіна про створення «патріотичного російсько-
мовного каналу». Адже українську мову в Україні нині до-
бре розуміють всі. Головне, аби це зрозуміли ще й власни-
ки та журналісти досі вперто російськомовних телеканалів. 
Адже глядачів у них ставатиме все менше і менше.

Тетяна САВКІВ.

 «ЗВІСИЛО З ТРИБУНИ БЛАЗЕНСЬКИЙ КОВПАК  

ЗАБРЕХУЩЕ СЛОВО»Перемогти  російську пропаганду 
в Україні допоможе російськомов-
ний канал проукраїнського спря-
мування. Так вважає міністр за-
кордонних справ України Павло 
Клімкін.
- Що нам потрібно? Та просто зі-
брати ресурси і створити неупе-
реджений, але ефективний теле-
канал, російськомовний телека-
нал,  - наголосив росіянин за похо-
дженням Клімкін.

З 1 липня цього року в Тернопільсько-
му об’єднаному управлінні Пенсійного фон-
ду України області запроваджують центра-
лізовану систему призначення та виплати 
пенсій, яка базується на формуванні та ве-
денні електронної пенсійної справи. 

Нововведення повністю автоматизує 
обробку даних та документів та забезпе-
чить максимальну доступність громадян 
до послуг Пенсійного фонду незалежно від 
місця їх проживання. 

Окрім того, функціонування електрон-
ної пенсійної справи не лише дозволить від-
мовитися від величезного паперового доку-
ментообігу, а й спростить процедуру прийо-
му та обслуговування громадян, істотно ско-

ротить час їх спілкування з фахівцями Фон-
ду. Вся інформація про особу відразу потра-
плятиме в Електронну пенсійну справу, яку 
формуватимуть під час першого звернення 
громадянина в Пенсійний фонд та обробля-
тимуть за допомогою централізованої сис-
теми призначення й виплати пенсій. 

Ця система є єдиною для всіх управлінь 
Фонду, захищеною за сучасними стандарта-
ми, що унеможливлює втрату персональ-
них даних та витік інформації. Безперечни-
ми перевагами централізованої системи є:

надання послуг громадянам неза-
лежно від місця їхньої реєстрації; мож-
ливість дистанційного обслуговування; 
автоматичний розрахунок оптималь-

ного виду та розміру пенсії; зменшення 
часу обслуговування; відмова від вели-
чезного паперового документообігу за 
рахунок запровадження електронного 
документообігу; забезпечення надійного 
захисту даних.

Насправді процедура дуже проста: для 
призначення пенсії людина подає пра-
цівникові Пенсійного фонду всі оригіна-
ли потрібних документів (паспорт, трудо-
ву книжку тощо), потім їх сканують (оциф-
ровують) і формують Електронну пенсій-
ну справу. Фахівець Пенсійною фонду запо-
внює в електронній формі заяву про при-
значення пенсії й роздруковує її, а людина, 
якій призначають пенсію, лише посвідчує 

цю заяву своїм підписом.
Електронні пенсійні справи, які місти-

тимуть скановані пенсійні документи, а та-
кож усі розрахунки під час призначення та 
перерахунку пенсії, становитимуть осно-
вний пенсійний архів.

Передбачено також, що пенсіонери змо-
жуть у будь-який час через Інтернет озна-
йомитися з даними своєї пенсійної спра-
ви за допомогою електронного цифрового 
підпису.

Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника 

Тернопільського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду 

України Тернопільської області.

У Пенсійному фонді запрацює нова система обслуговування громадян
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Отримайте консультацію у податковій
«Я - новостворений підприємець, обрав спрощену систему опо-

даткування. Який порядок отримання витягу з реєстру платників 
єдиного податку?»

Податковим кодексом України передбачено, що за бажанням за-
реєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати 
витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не 
повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження за-
питу. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Платники податків можуть отримати консультацію з питань по-
даткового законодавства, в тому числі щодо заповнення запиту про 
отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та сам витяг 
з реєстру платників єдиного податку - у Центрі обслуговування плат-
ників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1. 

ЦОП працює: у понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; у п’ятницю - з 
9.00 до 16.45; у суботу - з 9.00 до 13.00. Неділя - вихідний. Обідня пе-
рерва - з 13.00 до 13.45. В останній день граничного строку подання 
звітності, час роботи ЦОП подовжується до 20.00.

За відсутність у підприємця 
«загальносистемника» книги 

обліку доходів і витрат - штраф
У Тернопільській ОДПІ зазначають, що фізична особа-підприємець 

на загальній системі оподаткування зобов’язана вести книгу обліку 
доходів і витрат. У разі нереєстрації чи неведення книги обліку до-
ходів та витрат, до фізичної особи-підприємця застосовується така 
відповідальність: відповідно до Податкового кодексу України - 510 
гривень (за повторні дії протягом року - 1020 гривень). Згідно з Ко-
дексом України про адміністративні правопорушення: попереджен-
ня або штраф від 3 до 8 (від 51 - до 136 гривень) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а при накладенні штрафу протягом року 
за те ж порушення - від 5 до 8  н/м (від 85 - до 136 гривень).

Детальніше проконсультуватись із даного питання можна у Цен-
трі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за теле-
фоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Співчуття
Колектив газети «Наш 

ДЕНЬ» висловлює щире спів-
чуття керівнику Всеукраїн-
ської благодійної християн-
ської церковної місії “Віфле-
єм” Лесі Михайлівній Дубі-
левській з приводу тяжкої 
втрати – смерті її чоловіка 

Дубілевського 
Михайла 

Михайловича
Хай земля йому 

буде пухом.

Двох мешканців 
обласного 
центру 

знову обманув 
хитрий пройдисвіт. 
Невідомий 
зловмисник 
розробив непогану 
схему як придбати 
техніку, натомість 
не витратити ані 
гривні.

28-річна тернополянка 
продавала на Інтернет-сайті 
свій ноутбук. Покупець зате-
лефонував їй, домовилися зу-
стрітися, аби чоловік міг огля-
нути комп’ютер. Вже при зу-
стрічі незнайомець вирішив 
одразу забрати товар, а гро-
ші перевести на картку. СМС-
повідомлення про оплату семи 
тисяч гривень надійшло до по-
терпілої через декілька хви-
лин. Вона спокійно віддала 
ноутбук до рук зловмисника. 
Лише при спробі зняти готівку 
в банкоматі дівчина зрозуміла, 
що стала жертвою шахрайства.

 В аналогічну пастку потра-
пив і 25-річний мешканець об-
ласного центру. 7400 гривень 
не потрапили на рахунок хлоп-
ця, а техніка пропала разом з 
незнайомим покупцем, який 
нібито придбав її.

 Це вже третій такий випа-
док  шахрайства  задокументу-
вали працівники поліції за дві 
доби.  Правоохоронці радять 
бути дуже обачними у торгах 
дороговартісними речами. Не 
довіряйте незнайомцям  - спо-
чатку добре перевірте, чи на-
дійшли кошти на рахунок, а 
лише тоді віддавайте до рук 
покупців товар! 

Більше мільйона гривень 
втратили обдурені клієнти лі-
зингової компанії, яка працю-
вала впродовж кількох міся-
ців у Тернополі. За попередні-
ми даними, у тенета шахраїв 
лише за кілька місяців потра-
пило 29 мешканців західної та 
центральної України.

Лізингова компанія 
“Делюкс-Авто” займалася у 
Тернополі продажем техніки в 
лізинг 

Як розповідає старший 
слідчий в особливо важливих 
справах слідчого управлін-
ня ГУНП в Тернопільській об-
ласті Сергій Гончарук, працю-

вали вони спершу за адресою 
Острозького, 30, а згодом пе-
реїхали на Чорновола, 1а. Клі-
єнтів заманювали через ого-
лошення на сайтах “Авто-Ріа” 
та “Делюкс-Авто”. Люди теле-
фонували, спілкувалися з кон-
сультантом, а далі приїздили 
до Тернополя, оскільки ціна на 
автомобіль була меншою рин-
кової. Перший внесок - лише 
15-40 %  від вартості, а це від 
десяти до шістдесяти тисяч 
гривень. Однак автівок ніхто 
так і не отримав. 

Перша заява від обдурено-
го клієнта надійшла у поліцію 
наприкінці травня 2015 року. 

В подальшому правоохоронці 
встановили 29 фактів заволо-
діння коштами громадян. На 
сьогодні є 19 заяв від потер-
пілих, особи ще десятьох вста-
новлюють.

Правоохоронці просять 
усіх, хто мав справу з това-
риством “Делюкс-Авто”, від-
гукнутися та повідомити ін-
формацію, яка допоможе у 
розслідуванні, за телефоном 
Головного управління На-
ціональної поліції в Терно-
пільській області (067)471-
66-23, (0352) 27-15-88 (слід-
чий Гончарук Сергій).

«Наш ДЕНЬ» висловлює найщиріші спів-
чуття близьким та рідним загиблих. 

Наше видання писало про Зоряну Жукову, 
цю талановиту тернополянку, та її цікаві про-
екти. Зоряна була надзвичайно творчою і ціка-
вою особистістю, неодноразово брала участь у 
різноманітних акціях і проектах. Серед останніх 
– акція “Моє місто - Тернопіль”. 

Зоряна Жукова створювала оригінальні об-
рази для фотосесії дівчат, які пригощали тер-
нополян яблуками на свято Спаса, а згодом цю 
фотовиставку можна було переглянути у фойє 
міської ради. 

- Я бажаю всім тернополянам бути краси-
вими і жити в атмосфері краси і гармонії. Саме 
краса приносить радісний, піднесений настрій 
і спрямовує нас до добра і щастя, - говорила Зо-
ряна в одному з останніх інтерв’ю. Вона була 
надзвичайно натхненною і щирою людиною. 

Жінка працювала стилістом на острові Гоа, 
Таїладі, Сінгапурі, В’єтнамі. У її доробку – тися-
чі неординарних зачісок і макіяжів. Вона мрія-
ла втілити в життя ще багато цікавих проектів у 
Тернополі, подорожувати та займатися улюбле-
ною справою. Та, на жаль, не судилося...

Всі охочі можуть 
допомогти рідним 
Зоряни Жукової 
зібрати кошти
на транспортування 
тіла в Україну. 
Номер картки її матері 
5167490026517749 
(Рижак Надія Іванівна)  

Талановиту тернополянку 
Зоряну Жукову 

жорстоко вбили у В’єтнамі

Як з’ясували правоохоронці, це 35-річна тернополянка Зоря-
на Жукова та її чоловік 43-річний Едуард Пащенко. Пара не один 
рік мешкала у В’єтнамі і мала власну справу. Жінка працювала 
стилістом, а її чоловік організовував весільні церемонії.

Рідні та друзі пари шоковані їх загибеллю. Сподіваются, що 
правоохоронці знайдуть винуватців вбивства, а тіла якнай-
швидше доправлять додому.

У в’єтнамському місті Нячанг знайшли 
мертвими двох українців з ознаками 
насильницької смерті. 

Справжній сімейний скандал влаштував 
дружині чоловік-іноземець. 

Жінка викликала поліцію,  коли 38-річний громадя-
нин Нігерії вирішив з’ясувати стосунки. Чоловік в Україні пе-
ребуває законно і документований посвідкою на постійне про-
живання.

 Про сімейну сварку із благовірним жінці ще деякий час 
нагадуватимуть забої надбрівної дуги та плечового сугло-
бу. Потерпілій видали направлення на проходження судово-
медичної експертизи.

 Щодо дебошира поліцейські тернопільського відділу Наці-
ональної поліції відкрили кримінальне провадження за части-
ною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне лег-
ке тілесне ушкодження.

ОБМАНУЛИ НА МІЛЬЙОН

Купував ноутбуки... 
без грошей

Добу рідні та 
поліцейські 
розшукували 

81-річну пенсіонерку з 
Бучаччини. На щастя, 
стареньку знайшли і  
повернули додому. Увесь 
цей час вона блукала 
лісом.

 Пенсіонерка, яка страж-
дає розсіяним склерозом, 
пішла з дому в невідомому 

напрямку. Рідні усю ніч шу-
кали немічну жінку самостій-
но, а коли пошуки не дали ре-
зультату, звернулися у полі-
цію.

Правоохоронці негайно 
розпочали пошуки. Вже через 
кілька годин пенсіонерку зна-
йшли в лісі неподалік Скомо-
рохів, що більше десяти кіло-
метрів від її місця проживан-
ня. Живою та неушкодженою 
її доставили додому.

Тернополянку побив
 чоловік з Нігерії

Знайшли бабусю у лісі
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За життя свого на землі ми 
часто милуємося красою при-
роди і в усьому цьому бачимо 
та пізнаємо всемогутню силу 
Творця. Мимоволі наш розум 
схиляється перед Джерелом 
життя, великим Творцем Всес-
віту, перед Його втіленим Бо-
жественним Словом, нашим 
Спасителем Ісусом Христом, 
Котрого послав Отець на зем-
лю ради любові до роду люд-
ського. Господь справдив і по-
яснив Писання, усиновив нас 
усіх Отцеві Своєму. Він відкрив перед нами новий шлях – 
шлях любові. Господь усіх кличе прийти до Нього, Джере-
ла любові й істини, кличе іти цим шляхом.

Та скінчилось Його перебування на землі. Ось Ісус 
Христос  відходить від нас, возноситься до Отця Свого, але 
і тоді Господь Бог не покидає людей. Він через Свого улю-
бленого Сина посилає  у світ Святого Духа. Його благодат-
тю переповнились серця апостолів, Він навчив їх розуміти 
Писання і через них всюди навчити людей.

Святий Дух зійшов на апостолів не тільки для того, 
щоб надихнути їх на благовісницькі труди і керувати 
ними в безприкладному в історії Церкви подвигу їх, але і 
щоб залишатися в Церкві Христовій на всі часи. Апостоли 
одержали владу подавати благодатні дари Святого Духа 
вірним, передавати цю владу своїм наступникам – єписко-
пам і священикам. Кожний із священнослужителів Церк-
ви Христової, через спадкоємність від святих апостолів 
одержав у таїнстві священства цю владу подавати вірую-
чим людям благодатні дари Святого Духа. І багато, багато 
разів за своє життя ми поповнюємо і збільшуємо в собі ці 
благодатні дари, одержувані нами в церковних таїнствах, 
обрядах, через слово Боже і молитву.

Як садок росте і цвіте, дає плоди, коли має досить во-
логи, так і душа кожного з нас зріє для життя вічного тіль-
ки тоді, коли її зрошує спасенний дощ благодаті Святого 
Духа. Адже, «Святим Духом всяка душа живиться»…

Благодать Святого Духа народжує віру в серці людини і 
веде кожного з нас дорогою спасіння. Відновлює нашу за-
непалу природу, формує в нас нову людину, «створену за 
Богом, в праведності і святості істини» (Єф.4,24).

Дух Святий – Утішитель наш і Освятитель, бо Його 
благодатними дарами освячується наша душа. У Ньому – 
наша втіха в усіх житейських випробуваннях. А коли бла-
годать Святого Духа така необхідна для віруючої людини, 
що без її допомоги вона не може ні знати шляхів до жит-
тя вічного, ні очиститися від гріхів, ні мати успіху в подви-
гах християнського життя, то нам конче треба постійно, 
невідступно бажати дарів Святого Духа. Ми і просимо їх 
на кожній відправі у храмі: «Царю небесний, Утішителю, 
Душе істини.., прийди і вселися в нас і очисти нас від вся-
кої скверни, і спаси,благий, душі наші».

Благаймо щоденно, щоб Дух Святий оселився в нас, на-
вчаючи і потішаючи нас. І Його всесвята  благодать нехай 
завжди буде з нами.

о.Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної 
спілки журналістів України.     

Розпочався літній сезон! 
А це означає, що багато людей будуть 

їхати в довгоочікувану відпустку на море, 
студенти з навчання до батьків, діти у ди-
тячі табори тощо. Всіх цих людей об’єднує 
одне бажання – швидко, зручно та завчас-
но придбати квиток на поїзд, літак чи ав-
тобус. 

Що ви зазвичай робите, якщо живе-
те в маленькому містечку, де немає тран-
спортних кас, а вам вкрай потрібен кви-
ток на поїзд чи літак? Вивчаєте маршрут 
руху автобусів, сідаєте в транспорт та їде-
те до районного центру чи найближчого 
міста, в якому є каси. Витративши макси-
мум часу на дорогу, чергу в транспортній 

касі та кошти на проїзд, зрештою, якщо 
пощастить, ви придбаєте потрібний кви-
ток. 

Завітавши до найближчого відділення 
Укрпошти як міського, так і сільського, ви 
зможете придбати електронний квиток 
на обраний вами транспорт у будь-якому 
напрямку перевезень, не витрачаючи за-
йвого часу, коштів та нервів. Так, саме Ук-
рпошта допоможе вам придбати швидко, 
якісно та комфортно пасажирський кви-
ток для запланованої подорожі.

Замовляючи через Укрпошту квиток 
ви отримуєте повноцінний електронний 
проїзний документ, що не потребує обмі-
ну в касах вокзалу. Для здійснення посад-

ки на потяг або літак пасажиру достатньо 
пред’явити QR-код або роздрукований 
електронний квиток та документ, що по-
свідчує особу. Завдяки QR-коду, зазначе-
ному на електронному посадочному до-
кументі, в електронній базі даних збері-
гається вся необхідна інформація про па-
сажира. 

Для здійснення посадки в автобус па-
сажиру необхідно обміняти маршрут-
квитанцію на квиток в касі автовокзалу без-
посередньо перед відправленням автобу-
са. Обмін маршрут-квитанції на квиток здій-
снюється без черг та додаткової оплати.

Адміністрація ТД УДППЗ 
«Укрпошта»

Проща до Марійського духо-
вного центру в селі Зарваниця 
на Тернопільщині відбудеться 
16-17 липня. Участь у палом-
ництві, кажуть в обласній ад-
міністрації, можуть взяти 
близько 1 мільйона вірян.

– Щороку тисячі людей від-
відують Марійський духовний 
центр у Зарваниці. Але найчи-
сельнішою є Всеукраїнська про-
ща. Цього року вона загально-
національна. Тому ми повинні 

докласти всіх зусиль, аби про-
ща відбулася на належному рів-
ні. Насамперед – це порядок та 
безпека прочан, – зазначив голо-
ва обласної адміністрації Степан 
Барна.

Традиційно колона паломни-
ків вирушить і з Тернополя. 15 
липня о 8.30 віряни розпочнуть 
ходу до Зарваниці від Архикате-
дрального собору. Колона людей, 
які йтимуть до святого місця, за-
звичай налічує кілька тисяч. 

Вже у Зарваниці основні за-
ходи розпочнуться у суботу, 16 
липня, Блаженніший Святослав 
зустрінеться з молоддю. Тради-
ційно буде похід зі свічками до 
чудотворного місця.

Цьогоріч проща приурочена 
Року Божого Милосердя та мо-
литві за мир. Учасники прощі 
молитимуться за героїв Небес-
ної Сотні, всіх воїнів та невинно 
вбитих, які віддали своє життя за 
Україну. 

Мандрівка починається з Укрпошти

- Ми хотіли мати храм, де б 
могли молитися разом нашою 
спільнотою, і щоб він уособлю-
вав пам’ять про наше минуле, 
про трагедію нашого народу, –за-
значив голова товариства Тер-
нопільської обласної організації 

товариства «Лемківщина» Олек-
сандр Венгринович. - Тому сьо-
годні ми дуже раді, що нарешті 
досягли своєї мети. 

Церква збудована за зраз-
ком святинь Лемківщини, Над-
сяння і Холмщини і є унікаль-

ною для Тернополя і області. 
- За допомогою лемківської 

громади, небайдужих громадян 
нам вдається зберігати і примно-
жувати багатогранність україн-
ської культури, - зазначив у ві-
тальному слові міський голо-
ва Сергій Надал. -  Адже кожна 
лемківська традиція виражена 
у вишиванці, архітектурі, побуті 
— це частина традиції великого 
українського народу. 

Освятив храм архиєпископ 
і митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій (Семенюк). 

Опісля завершення святко-
вої літургії священнослужителі 
від імені парафіяльної громади 
храму «Вознесіння Господнього» 
вручили подячні грамоти усім 
жертводавцям та благодійникам, 
які долучилися до будівництва 
церкви. 

«Дух Святий – 
Утішитель наш

 і Освятитель»…

Тернопілля готується 
до прощі у Зарваниці

Цьогоріч очікують рекордну кількість вірян

У  Тернополі  освятили 
єдину  в  області 
Лемківську  церкву
На свято Вознесіння 

Господнього у 
Тернополі на вул. 

Львівській освятили 
Лемківську церкву 
Вознесіння Господнього. На 
цю урочисту подію у храм 
завітали сотні тернополян, а 
також представники міської 
та обласної влади. 
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На ЧС-2018 росіяни просто 
вбиватимуть гостей

Витівки російських фанатів на 
футбольному чемпіонаті у Франції 
стали для Європи найяскравішою і 
найпереконливішою демонстраці-
єю того, чим зараз є Росія. Таку думку 
в блозі для «Оглядача» висловив попу-
лярний блогер і політолог Кирило Сазо-
нов. «Натовп агресивних бандитів, які 
кидаються на людей - але ж це ті, у кого 
знайшлися гроші на квиток і кому дали 
візу. Це - російський середній клас, ма-
буть. Думаю, тепер у Європі зможуть уя-
вити, як виглядає російський люмпен. 
Цікаво, ФІФА розуміє, що буде відбува-
тися на матчах і в перервах, якщо їх бу-
дуть у 2018 році проводити в Росії? Там 
будуть просто вбивати всіх гостей, тому 
що «встає з колін» Росія саме так, - вби-
ваючи оточуючих. Що цікаво, міністр 
спорту РФ президент Російського фут-
больного союзу Віталій Мутко заявив: 
бійок на трибунах одразу після матчу 
Англія-Росія не було. Взагалі не було. 
Знайомо, чи не так? Їх (росіян) там не-
має. А прапори можна купити у війсь-
кторзі. У цьому вся Росія - влаштувати 
бійню замість свята і пізніше все запе-
речувати… Їм візи  взагалі не треба ви-
давати. Тому що нема чого робити лю-
дожерам і дикунам у цивілізованих кра-
їнах». 

Євросоюз відклав 
«безвіз» для України

Ухвалення рішення про надання 
безвізового режиму для України, Гру-
зії і Косово країни Євросоюзу відкла-
ли до вересня, повідомляє «The Wall 
Street Journal». Комітет постійних пред-
ставників країн ЄС не зміг прийти до од-
ностайної згоди з цього питання. Від-
повідно до джерел, надання «безвізу» 
гальмує Німеччина, яка висловлює стур-
бованість щодо грузинських організова-
них злочинних угруповань. Берлін, зо-
крема, попросив Єврокомісію підготу-
вати доповідь про присутність грузин-
ських злочинців у країнах ЄС. Водночас, 
Італія та Франція закликають дочекати-
ся схвалення загального механізму при-
зупинення безвізового режиму. За сло-
вами дипломатів, є також країни, які не 
хочуть приймати рішення про безвізо-
вий режим для України, Грузії і Косово 
поки не буде розглянуто запроваджен-
ня «безвізу» для Туреччини. Тим часом, 
ЄС скасував візи для громадян острівних 
держав у Тихому океані - Тонго і Палау, 
а також південноамериканської держа-
ви Колумбія. 

Єгипетські піраміди 
хочуть підірвати

Бойовики «Ісламської держа-
ви» погрожують підірвати пірамі-
ди в Єгипті. Про це повідомляє видан-
ня «Fars News». Терористи ІДІЛ у чер-
говому відеозверненні сказали, що 
«знищують побудоване невірними». І 
єгипетські піраміди планують висади-
ти так само, як і храм Набу в Іраку. ІДІ-
Лівці не щадять пам’ятки всесвітньої 
спадщини, якщо вони не пов’язані з 
ісламом. Так, у Сирії, після захоплен-
ня Пальміри в травні 2015 року, вони 
зруйнували значну частину старожит-
ностей. 

Довіра до ЄС серед 
європейців падає

Незадовго до референдуму у Вели-
кобританії про вихід або збереження 
членства в Євросоюзі (Brexit), скеп-
тичні настрої до ЄС помітно зроста-
ють і в багатьох інших європейських 
країнах, включаючи найбільші. Про 
це повідомляє «Німецька хвиля». Висо-
кою репутацією ЄС користується лише 
у жителів нових країн-членів, напри-
клад, Польщі та Угорщини, свідчать ре-
зультати опитування, проведеного аме-
риканським соціологічним інститутом 
«Pew Research Center». А в Німеччині до 
ЄС зараз позитивно ставляться лише 50 
відсотків респондентів, у Франції - 38, в 
Греції - 27. У Великобританії негативно 
відгукуються про ЄС 48 відсотків опи-
таних, а позитивно - 44. На погіршення 
ставлення європейців до ЄС вплинули 
невдоволення діями Брюсселя щодо ви-
рішення проблем з біженцями, а також  
економічна та валютна кризи. 

Трамп закликає заборонити 
мусульманам в’їзд до США 

Ймовірний кандидат на висунення 
у президенти США від Республіканської 
партії Дональд Трамп, коментуючи на-
пад у Флориді, знову повторив заклик 
заборонити в’їзд до країни мусульма-
нам. У своєму мікроблозі в «Twitter» він 
написав: «Те, що відбулося в Орландо, 
лише початок. Наша влада слабка і нее-
фективна. Я закликаю до заборони. Необ-
хідна жорсткість». І також закликав пре-
зидента Барака Обаму піти у відставку, а 
свого ймовірного опонента на виборах де-
мократа Гілларі Клінтон - відмовитися від 
участі в кампанії. Унаслідок стрілянини в 
гей-клубі в американському місті Орлан-
до в ніч на 12 червня загинули 50 людей, 
ще понад півсотні були поранені. Напад 
вчинив 29-річний Омар Матін, америка-
нець афганського походження. Угрупован-
ня «Ісламська держава» взяло на себе від-
повідальність за теракт.

Дівчина померла 
від алергії після поцілунку 

Чотири роки тому 20-річна Мірі-
ам Дукре-Лемай померла після того, 
як її поцілував хлопець, який щойно 
з’їв бутерброд з арахісовим маслом. 
Тепер її мати, Мішлін Дюкре, розпочала 
інформаційну кампанію, аби застерег-
ти інших людей від повторення подібної 
трагедії, пише «Newsar». Як повідомили 
ЗМІ, після повернення додому з вечір-
ки хлопець приготував бутерброд з ара-
хісовим маслом, а потім поцілував Мірі-
ам перед сном, після чого у дівчини по-
чалися проблеми з диханням. Інгалятор 
від астми не допоміг й вона попросила 
викликати лікаря. Медпрацівники при-
були протягом кількох хвилин, але Мірі-
ам померла в лікарні через нестачу кис-
ню в мозку. Дівчина не попередила сво-
го коханого, що у неї була алергія на ара-
хіс. Мішлін Дюкре хоче, щоб люди зна-
ли наскільки важливо розповісти іншим 
про свою алергію та носили з собою спе-
ціальні ліки.

Наші абітурієнти - у трійці лідерів 
серед вступників у німецькі виші

Кількість іноземних студентів, які 
навчаються в Німеччині, зросла на 
п’ять відсотків, порівняно з попере-
днім роком. У 2015 в німецькі універси-
тети було зараховано 321569 іноземних 
студентів, що робить Німеччину однією 
з п’яти найпопулярніших в освітній сфе-
рі країн світу. Найбільша кількість зая-
вок на отримання грантів для навчан-
ня в Німеччині надходить від амери-
канських, російських і українських абі-
турієнтів та студентів, зазначає портал 
immigrant.today.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Савченко виступає

за позачергові вибори до Ради

Народний депутат від «Батьківщи-
ни» Надія Савченко вважає, що в Украї-
ні необхідно провести позачергові пар-
ламентські вибори, аби «влити свіжу 
кров» у політику. Про це політик сказа-
ла в інтерв’ю агентству «Associated Press». 
«Українці заслуговують на кращий уряд, 
ніж той, який вони мають зараз», - заяви-
ла Савченко, не уточнивши, коли саме слід 
провести вибори. 

Наша держава - у десятці 
найнебезпечніших країн 

У новому рейтингу світової безпеки 
«Global peace index 2016» Україна опи-
нилася у десятці найнебезпечніших кра-
їн, посівши 156 місце зі 162. Автори рей-
тингу оцінювали країни за трьома крите-
ріями: мілітаризація, суспільна безпека та 
внутрішні конфлікти. Згідно з досліджен-
ням, Україна стала більш мілітаризованою. 
Росія опинилася на 151 місці. Сирію взага-
лі залишили поза рейтингом, віддавши їй 
163 позицію зі 162 можливих, тобто, фак-
тично, визнавши її найнебезпечнішим міс-
цем на землі. А до переліку країн, де можна 
не хвилюватися за власну безпеку, потра-
пили Швейцарія, Ісландія, Канада, Португа-
лія, Австрія, Чехія, Словенія, Нова Зеландія, 
Японія, Данія.

Субсидії коштують як оборона
У 2017 році Україна витрачатиме 

3,8 відсотка ВВП на субсидії, якщо не 
проведе реформи, заявив міністр фі-
нансів Олександр Данилюк, передає 
«Інтерфакс-Україна». «Рівень видатків 
бюджету на житлові субсидії має тенденцію 
до стрімкого зростання... Отримання субси-
дій половиною населення України створює 
величезне навантаження на держбюджет», 
- сказав посадовець. Причини таких витрат 
на субсидії - низькі доходи населення та не-
ефективне споживання, яке втричі переви-
щує аналогічний показник у країнах ЄС. За 
оцінкою «Berlin Есопомісѕ» і «McKinsey», ви-
трати на виплату житлово-комунальних 
субсидій населенню у 2017-у можуть зрос-
ти до 80 мільярдів гривень із 35 мільярдів 
у цьому році. Слід нагадати, Україна витра-
чає п’ять відсотків бюджетних коштів на 
оборону.

За який борг можуть 
забрати квартиру?

Перевищення суми заборгованості за 
компослуги на суму понад 10 мінімаль-
них зарплат (14500 гривень) надає пра-
во будь-якому комунальному підприєм-
ству подати позов до суду із вилученням 
та подальшою реалізацією майна борж-
ника. Про це заявила гендиректор кому-
нального концерну «Центр комунального 
сервісу» Катерина Саркісова. За її словами, 
позов до суду щодо кожної особи прийма-
ється в індивідуальному порядку, оскіль-
ки існують об’єктивні причини несплати за 
комуналку. Наприклад, людина пише заяву 
про те, що виїжджає й тимчасово не прожи-
ватиме за місцем реєстрації.

Рішення КС про необмежені 
суддівські пенсії обійдеться
у десятки мільйонів щороку

Рішення Конституційного Суду про 
повернення необмежених довічних до-
плат до пенсій суддям буде коштувати 

держбюджету десятки мільйонів гри-
вень щорічно. Про це заявив представ-
ник фракції «Народний фронт», перший 
заступник голови Комітету з питань пра-
вової політики і правосуддя Леонід Ємець. 
Він нагадав, що Верховний суд звернув-
ся до Конституційного Суду з проханням 
скасувати прийнятий парламентом за-
кон, згідно з яким були скасовані величез-
ні довічні доплати до пенсій суддям. «Кон-
ституційний Суд скасував наш закон, і те-
пер всі судді, які йдуть у відставку, і ті, які 
вже пішли, - отримають супер-доплати, які 
є набагато більшими, ніж пенсії», - обурив-
ся нардеп. І додав: тепер пенсія судді фак-
тично необмежена і може складати 20, 30 і 
40 тисяч гривень. 

МОЗ не доклав жодних зусиль 
для створення військових 

госпіталів на Донбасі 
Перший заступник голови коміте-

ту Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я Оксана Корчинська повідоми-
ла, що Міністерство охорони здоров’я 
не доклало зусиль для відновлення 
військово-польової медицини, яка стала 
б у нагоді на фронті під час АТО. «МОЗ вза-
галі не цікавило, що відбувається в Доне-
цькій і Луганській областях», - сказала Кор-
чинська в інтерв’ю «112-Україна». Пробле-
ми у військовій медицині на Донбасі три-
вають і це пов’язано, як не парадоксально, 
з демобілізацією. Корчинська підкреслює: 
четверта хвиля була наймасовішою, яка 
привела на фронт до тисячі медиків. Саме 
їх зусиллями відбувалося відродження вій-
ськової медицини сучасної України, перед 
якою постало випробування військовим 
конфліктом. Зараз на фронті працюють 17 
лікарень. Слід нагадати - ще не призначили 
главу Мінохорони здоров’я - попередні кан-
дидати відмовлялися його очолювати. 

Гречка зрівняється 
за ціною з курятиною

У червні гречка дорожчатиме що-
тижня на півтори гривні й до кінця мі-
сяця сягне середньої ціни - 38 гривень. 
Про це розповів генеральний директор 
і засновник Української асоціації поста-
чальників торгівельних мереж Олексій 
Дорошенко, інформує ТСН. «Гречка за ці-
ною зрівняється з курятиною. Люди, які 
скупили весь минулорічний урожай, що-
тижня підвищують ціни на півтори грив-
ні», - сказав Дорошенко. Тим часом, Ан-
тимонопольний комітет з’ясовує, чи 
пов’язані причини різкого збільшення 
ціни на гречану крупу з порушеннями за-
конодавства про захист економічної кон-
куренції. Якщо виявиться, що учасники 
ринку перебувають у змові, комітет може 
накласти штрафні санкції у розмірі до 10 
відсотків від доходу за попередній фінан-
совий рік. Крім того, за словами експерта, 
можливе й подорожчання цукру.

Матіос озвучив вражаючу цифру 
небойових втрат у війську

Головний військовий прокурор Ана-
толій Матіос озвучив жахливу статисти-
ку про те, яких небойових втрат зазна-
ло українське військо за час проведен-
ня АТО на сході України. Про це він роз-
повів у ефірі «5 каналу». Матіос повідо-
мив, що за два роки з початку проведен-
ня АТО небойові втрати серед українських 
військових склали 1294 військовослуж-
бовці, із яких 259 випадків самогубств та 
405 смертей від хвороб. Військовий про-
курор озвучив, із яких ще причин україн-
ська армія втрачала бійців: ДТП - 112 ви-
падків; отруєння, в тому числі, наркотич-
ними засобам та алкоголем - 96; самогуб-
ства - 259; умисні вбивства - 121; нещасні 
випадки - каліцтва, травматизм - 148; по-
рушення правил пожежної безпеки, пово-
дження зі зброєю та боєприпасами - 111; 
порушення заходів безпеки - 40; захворю-
вання - 405; інші причини - 2.

Україна Світ
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Материнська 
любов

Хоч вже срібна паморозь починає 
вимальовувати нам скроні, але для 
матері ми завжди чомусь такі, яки-
ми були колись. Може, тому так ра-
дісно спалахують неньчині очі, коли 
ми переступаємо рідний поріг. Для 
матері ми – ще десь там, в тому да-
лекому дитинстві чи юності, що світ-
лим спогадом тішать її душу. 

Ох, рідна мамо! Літа вкрали твою 
молодість, а що дали взамін? Ти, як 
пташка, що пригортає своїх пташе-
нят крилом. У твоєму серці – тільки 
любов.

Ми у вічному боргу перед матір’ю 
і завжди маємо пам’ятати, що нема 
нічого милішого у світі за неньку. 
Тож хай не зачерствіє наше серце до 
найріднішої людини. Шануймо  кож-
ну  хвилину її життя. Материнська 
любов – це те найдорожче, що пода-
рував нам Господь Бог…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

Струни серця

Для всієї10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬродини

Напередодні свята останнього дзво-
ника зустріла я свою давню знайому. 
Ольга бідкалася, що нема де квітів ку-
пити – усі розібрали, а своїх нема де по-
садити. 

- Буду з ромашок і незабудок букет 
складати, що в парку біля річки рос-
туть. Що скажеш? - спитала.

- Поганих квітів не буває, - запев-
няю Ольгу і за компанію йду до річки. 
Тут, на березі, купками-хмаринками го-
лубіють незабудки, а між пелюстками 
тендітних ромашок ніби сонечка всіли-
ся…

Дорогою додому мені пригадалося 
свято останнього дзвоника три роки 
тому, коли я теж не змогла купити кві-
тів. Сусідів, на квітнику яких угледіла 
квіти, вдома не було, інші – відмови-
ли квіти продати. Святковий настрій, 
звісно, пропав. І  тут я побачила сусідку 
Ганну Слойко  з онуком Іллею.

- Чому понура, - питає. Жаліюся, 
що не знайшла квітів для свого онука 
Арсенка. Вислухавши мене, Ганя веде 
мене на свій квітник. А там – диво! Ве-
ликі кущі червоних троянд аж гнуть га-
луззя.

- Зривай, які подобаються, - сказала. 
Я несміливо зірвала три квітки.

- Не годиться на таке свято бідний 
букет, - дзвінко засміялася Ганнуся і ста-
ла сама зривати квіти впереміж із зеле-
ним шпарагусом. – Глянь, яка краса!

Я, розчулена до сліз, відкрила га-
манець, щоб розрахуватися з нею, але 
Ганна категорично відмовилася – їй 
приємно квіти дарувати, сказала. І до-
дала, що троянди її чоловік Богдан до-
глядає, коли її вдома нема. З тих пір ми 
й подружилися. Ганна їздила в Польщу 
на заробітки, шила заготовки для взут-
тя. Мала до того неабиякий хист, могла 
і власну модель створити, адже колись 
працювала на Теребовлянській взуттє-

вій фабриці.
Коли Ганна приїжджала  із заробіт-

ків, ми не могли наговоритися. Відчи-
няли одна одній жіночі жалі, дарували 
подаруночки.

Дуже вродлива, з виразними кари-
ми очима і витонченою фігурою, вона 
виглядала старшою сестрою своїх до-
ньок – Богдани і Зоряни. Й не скажеш, 
що уже – бабуся. 

Доньками Ганна дуже пишалася. 
Богдані легко давалися  точні пред-
мети. Навчалася у виші на фізико-
математичному факультеті. Зоряна чу-
дово співала і грала на бандурі. Обидві 
ввічливі, виховані.

А одного дня я побачила сум в очах 
Ганусі. Обличчя бліде, схудле.  – Чому 
не сповістила, що приїхала, - спитала.

- Хворію я. Проходила обстежен-
ня. І хоч лікарі запевняють, що нічого 
страшного, все ж чомусь передчуття в 
мене недобре. Сни погані почали сни-
тися. Рідним цього не кажу, щоб не 
хвилювалися.

 Серце її боліло не за себе, а за 
доньок. Богдана із сім’єю живе в 
Америці, Зоряну з сім’єю доля за-
кинула в Португалію.

- Порозліталися діти. Дуже сумую за 
ними і онуками: Афіною, Іллею  і Зла-
тою.  Мріяла, що колись вони всі збе-
руться за святковим столом і заспіва-
ють під акомпанемент Зоряниної бан-
дури.

 Не судилося. Там, у далекій Амери-
ці, куди полетіла з надією на одужання, 
лікарі констатували страшний діагноз. 
Не вірила, що нічого не можна зробити, 
вона ж іще молода, завжди була енер-
гійною, працелюбною – звідки взяла-
ся ця біда? Адже їй ще так багато тре-
ба зробити! Для доньок, онуків і її Бог-
дана.

Однак хвороба прогресувала, і од-

ного лютневого дня Господь покли-
кав Ганну у засвіти, в тиху, мирну міс-
цину, де цвітуть райські сади і немає ні 
страждань, ні болю. В американському 
місті  Маямі  на католицькому кладови-
щі Ганну поховали.

Нині знову цвітуть під її вікном кра-
сиві трояндові кущі. Їх ніжний аромат 
розливається довкола, долітає до ві-
кна, за яким опустіла оселя – без Ганни. 
А я ніби бачу серед них її вродливе об-
личчя, щиру усмішку і доброту в очах.

Ніколи не забуду тебе, мила Гану-
сю. Хай там, де немає ні війни, ні страху 
твоїй душі буде тепло…

Марія МАЛІЦЬКА.

Через літа, 
через роки

Ця радість 
для родини - 

І педагог 
й випускники

З батьками - 
на світлині

гніздечкоСімейне

- Гей, Люсю! 
Люсю! - сусідка аж пе-
рехилилася через тин. 
- Йди-но сюди, щось 
тобі скажу.

- Що вона знову хоче? – 
подумала Людмила, знаю-
чи недобрий характер Варвари. 

- Слухай, твій милий знову в Марії. 
Сама бачила і чула їхні реготи на подвір’ї, 
як ішла додому з крамниці.

- Та я його до неї послала, – Люда ви-
давила ці слова разом із солоним клуб-
ком, повернулася, і швидко пішла, по-
хнюпивши голову.

- Ну, ну... – по-
чулося вслід су-
сідчине злорад-
не. – Послала вона!

Сльози лилися горохом, а Люся ніяк 
не могла вгамуватися. Боже! Чому так 
має бути? Що знову не так? Любила Гри-
ця до нестями. Годила йому, як могла, як 
вміла. І зварено завжди у неї, і спечено, і 
випрано, і застелено. Квіти цвітуть – око 
милують, сад, город, як намальовані. Та й 
сама непогана. У свої сорок ще свіжа, за-
вжди весела та привітна. Як кажуть, і до-
бра, і гарна, і господиня. Але одна біда – 
що своя, якби чужа – то б і ціни їй не було.

Прийшов Гриць п’яненький аж над 

ранок. Людмила не спала. Відчинила 
двері, обняла.

- Зробити чаю?
- Не хочу, - промовив чоловік, ховаю-

чи очі.
- Ось свіжий рушник, йди помийся. 

Лягай у покоях, завтра неділя, не буди-
тиму, сама впораюся з господарством.

Засіріло. Так вже й не спала. А вста-
ла - пішла корову доїти, кури, свині наго-
дувала. Згадувала юність, перші ніжні по-
бачення з Грицем, те, як разом на Північ 
за довгим рублем їздили, про народжен-
ня первістка. А чоловік у неї – красень, хоч 
за ікону став. Що правда, то правда. За це 
любить і шанує його. А що у гречку скаче, 

то не його провина. 
Все ті кляті спокусни-
ці. Завидки їх беруть, 
що у неї такий слав-
ний чоловік. Гриць... 
Гриньо... Грицуньо... 
Солодкий, як мед. Ка-
роокий, чорнобро-
вий, станистий. Ось 
він ще спить, її скарб 
найдорожчий, хоча 
вже й дванадцята го-
дина. Люди з церкви йдуть, а у неї варе-
ники на столі парують. Навшпиньки піді-
йшла до дверей. Тихо. Нічого, хай відпо-
чиває її золотко. Люся усміхається, щоки 

рожевіють, а під ребром смокче щось 
млісно-солодке.  Мій, мій...

Пробудився Гриць після полу-
дня. Взявся до ва-
реників. Жінка 
сіла навпроти. Ми-
лувалася ним. А 
потім заметуши-
лася.

- Ще добавки. І 
сметанки долию. 
Їж любий, їж...

П о о б і д а в ш и , 
Гриць, не сказав-
ши ні слова, почав 
збиратися. Дістав 
новенький білий 

костюм, такі ж мешти, червону сорочку. 
Чисто виголився. Шлейф дорогих пар-
фумів, що Люся подарувала на день на-
родження, паморочив їй голову. Вона ні 

про що не запитувала у чоловіка, знала, 
він не любить того. Сіла тихо на крісло і 
читала газету.

Гримнули двері. Пішов Гриць. Люд-
мила виглянула на вулицю. Ой, лишень-
ко! Густі чорні хмари застелили небо, 
звіявся вітер, ось-ось буде гроза. Люся 
схопила парасольку і кинулася бігти. 
Наздогнала Гриця недалеко від хати на 
курній дорозі. 

- Грицю! – мовила захекавшись. - Ось 
візьми, - простягнула парасолю, - дощ 
буде, змокнеш, не дай Боже, застудишся. 

На очах у неї виступили сльози три-
воги. Гриць глянув на дружину якось по-
новому. Вихопив парасолю, люто кинув 
нею до землі, плюнув у густу пилюку! Та 
хай йому грець!... Обняв Люсю за плечі, і 
вони удвох пішли додому. Більше він до 
Марії не ходив...

Раїса ОБШАРСЬКА.

Поезія в прозіСвітлий спомин

День
Ніч скрадливо 
Скидає туманні завіси.
Сяйво місячне котиться
Ген поза лісом.
Зірка гляне востаннє
На землю й погасне.
Розвидняється день,
Новий день з новим щастям.
Простягаю до сонця
Натруджені руки.
Срібний ранок –
Відгомін луни
В тихих звуках.
Голубіє край неба,
Цвіте синьо-синьо.
Випливає із далі
Білява хмаринка.
Легковій, наче птах,
Розгортаючи крила,
Лине в простір до світла,
Набираючи сили.
Зустрічається з днем,
Розливаючи ніжність,
Що під сонцем дзвенить,
Мов закохана пісня.

У розмаїтті літа
Пахне літо медами,
Пахне літо житами,
Сяйво маків горить, як вогонь.
І таке все жадане,
І таке все кохане,
І торкається ніжність долонь.
Грає літо дощами,
Грає літо вітрами,
І дзвенить переливами даль.
Це летять берегами
Журавлі із піснями
І зникає із серця печаль.

Приспів: 
Заросилось літо, заросилось
І землі зеленій поклонилось,
І сплело віночок із пшениці,
Що на сонці щедро колоситься.

Квітне літо садами, 
Квітне літо гаями,
І твоєю любов’ю цвіте.
Сіє щастя між нами,
Як зірки між зірками,
І корінням надії росте.

Приспів.

Оксана КИШКАНЮК.

тепло…Хай душі буде 

“ “...Гриць... Гриньо... 
Грицуньо... Солодкий, 
як мед. Кароокий, 
чорнобровий, 
станистий. Ось він 
ще спить, її скарб 
найдорожчий, хоча вже 
й дванадцята година...

парасолька

Сокровенне

Леся часто заходила в магазини дитячого 
одягу. Спостерігала, як щасливі матусі купу-
ють своїм донечкам-синочкам крихітні одя-
ганки, малесенькі капчики, мініатюрні шкар-
петки, іграшки. А коли виходила, ховала очі за 
темними окулярами, аби ніхто не бачив сліз…

Майже дев’ять років прожили Леся з Тара-
сом, а дітей нема. Зверталися до лікарів. І до 
знахарів їздила молода жінка. Та лелеки по-
спішали до інших родин… 

- Пильнуй, Лесю, свого чоловіка, - сказала 
колишня одногрупниця, яка працює разом з 
Тарасом. - Біля нього Віка увивається. Нахабне 
дівчисько. Не встигло й місяця попрацювати, 
а вже чужим чоловікам голови крутить.  

- Гарна?
- Ноги від вух.   
…Тарас був чудовим чоловіком. Але остан-

нім часом щось змінилося… Став мовчазним. 
Почав палити, хоча раніше до цигарок був 
байдужий. На запитання дружини, що трапи-
лося, відповідав: усе гаразд.  

І ось Тамара розповіла про якесь дівчись-
ко…

Леся не уявляла, що Тарас може піти 
з її життя. Вони закохалися, коли були 
студентами-першокурсниками. Він називає 
її: моя дівчинка. Хоча… вона й не помітила, що 
останнім часом чоловік до неї так не зверта-
ється. Від нього почало віяти прохолодою…

- Знайома розповіла про жінку з Карпат, 
яка допомагає таким, як… ми. Може, поїдемо? 
- запитала Леся в чоловіка.   

- Не вірю я в це. Хочеш - їдь сама. 
- Тарасе…
Не дослухав, пішов у іншу кімнату. А на-

ступного дня уперше повернувся додому піз-
но, напідпитку, із запахом чужих парфумів. 
Леся одразу подумала про Віку. 

Тарас очікував скандалу. Він хотів цьо-
го. Так було б легше сказати дружині, що він 
втомився від очікування її вагітності, змирив-
ся, що у них не буде малюка. Гримнути двери-
ма, аби ще трішки поніжитися в обіймах юної 
спокусниці. А потім… повернувся б додому. Та 
Леся мовчала…

У неділю збиралася до старого, доброго 
міста, де минули студентські роки. Це місто 
було ліком для її душі. Воно вміло вислухову-
вати думки. Водило вузькими вуличками, аби 
вона розгубила свої смутки. Відкривало двері 
древніх намолених храмів…

Находившись, присіла на лавку, аби послу-
хати молоденького скрипаля. Веселі й сумні 
мелодії торкалися людських душ. Скрипочка 
промовляла до кожного, хто зупинявся біля 
хлопчини.

- Гарно грає, - почула поруч себе. 
Кивнула у відповідь. 
- Але ваше серце не чує.
Леся з цікавістю глянула на свою співроз-

мовницю. Незнайомка середніх років приєм-
но усміхалася. Чомусь захотілося відкрити пе-
ред нею книгу свого життя… 

- А тепер послухайте мене, - жінка торкну-
лася Лесиної руки. І від цього дотику стало 
враз так спокійно.

- Якщо не допомагає медицина, потрібно 
звертатися до природи. Бо природа - це Тво-
рець. Маленька рослинка має чудодійну силу 
від недуг. Краплина води - дарує життя. При-
рода - це віра, земна молитва…

Незнайомка розповіла про село на Черка-
щині. Коржовий Кут. Місцину, яка зцілює. Там 
є камені, на яких - три сліди. Кажуть, їм п’ять 
мільйонів років. Один слід - Богородиці, дру-
гий - Миколи Чудотворця, а третій - малень-
кої дитини, яка, можливо, з Божою Матінкою 
була. Ці таємничі сліди приносять удачу та лі-
кують. Треба стати на сліди босими ногами і 
звернутися до Небесного Отця з найсокровен-
нішим. Він почує…           

- Їдьте туди разом з чоловіком, - радила 
жінка.

Леся слухала розповідь, наче добру казку. І 
незчулася, як незнайомки не стало. Хотіла по-
дякувати. Але її ніде не було…

Пригадала бабусині слова: Господь зверта-
ється до нас чиїмись устами. Може, це той са-
мий випадок…  

Вона довго просила чоловіка, аби згодив-
ся на поїздку. 

- Це востаннє, - пообіцяла. - Якщо виявить-
ся намарно… я відпущу тебе. Зможеш знайти 
жінку, з якою будеш щасливий. А, може, вже 
пригледів. 

Урешті Тарас погодився. 
…Вони приїхали у Коржовий Кут вранці. 

Ось і долина, про яку розповідала жінка. Уся 
в квітах. Наче її засіяли ангели. Сонце спива-
ло роси з кожної рослинки, обціловуючи її 
благодійним теплом. Леся не бачила стільки 
різнотрав’я… Ще трішки сонні бджілки неква-
пом смакували прохолодні після ночі меди.       

До каменів ведуть сходи. Доволі круті. Їх 
поволі долають люди літнього віку, батьки з 
маленькими дітьми…   

Леся ступила на першу сходинку, другу… 
Тарас узяв її під руку, аби підтримати. Усміх-
нувся. Вона усміхнулася у відповідь. Стало 
легко й щасливо. 

Ось і сліди. Роззулася. Торкнулася босими 
ногами каменю. Душа творила молитву. Нічо-
го не просила у Небес, лише дитинку…

…- У вас буде двійня, - сказала здивована 
медичка, яка знала Лесю роками. - Давно не 
навідувались. За кордоном лікувалися? 

Подружжя очікувало хлопчика й дівчинку. 
Сина назвуть Святославом. А доньку - Дарин-
кою. Бо ці діти - найцінніші дари Творця.     

Ольга ЧОРНА.

Дари вiд
Творця “ “

…- У вас буде двійня, 
- сказала здивована 
медичка, яка знала 
Лесю роками. - Давно 
не навідувались. За 
кордоном лікувалися? 
Подружжя очікувало 
хлопчика й дівчинку. 
Сина назвуть 
Святославом. А доньку 
- Даринкою. Бо ці діти - 
найцінніші дари Творця.     

На фото Мирослава Коломійчука: випускники Ванжулівської ЗОШ I-II ступенів 
Лановецького району з класним керівником Олегом Войцещуком і батьками.
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Варто згадати, що наша ко-
манда вже мала досвід стартово-
го матчу на великому турнірі про-
ти збірної-гранда. У 2006-му році 
на Мундіалі “жовто-сині” програ-
ли Іспанії (0: 4), але у підсумку ви-
йшли з групи з другого місця. Але 
це вже історія…

На жаль, підопічні Михайла 
Фоменка програли стартовий 
матч і на цьогорічному турні-
рі, проте продемонстрували хо-
рошу гру, змусивши немало по-
хвилюватись свого іменитого 
суперника, особливо у першо-
му таймі.

Німці хоч і почали гру на пра-
вах фаворита, але перший мо-
мент створили саме футболісти 
збірної України: Федецький побо-
ровся на лівому фланзі за м’яч та 
виконав передачу на Коноплян-
ку. Євген з лінії карного цілив у 
9-тку воріт суперника, однак Но-
йєр у видовищному стрибку па-
рирував удар на кутовий.

А забили німці після виконан-
ня штрафного – їхній нападник 
головою переправив м’яч у воро-
та нашого голкіпера. Після цьо-
го команди почали грати на зу-
стрічних курсах, і саме наша збір-
на була ближчою до того, щоб за-
бити гол. Українці навіть «зане-
сли» м’яч у ворота, але зробили 
це вже після офсайду... Німці так 

і не змогли гідно відповісти сво-
їм суперникам і команди пішли 
на перерву.

Другий тайм збірна Украї-
ни також почала активно, але, на 
жаль, чемпіони світу швидко зро-
зуміли цей задум та забрали м’яч 
під свій контроль.  Вже на 52-й 
хвилині м’яч сковзнув по хресто-
вині воріт П’ятова після потуж-
ного удару від Крооса. Наша збір-
на відповіла через 5 хвилин, коли 
нашій команді міг допомогти 
стандарт. Втім, потужний удар Ра-
кицького без особливих проблем 
парирував Нойєр. Потім гра ста-
ла в’язкою, а небезпечні моменти 
у більшості випадків виникали 
біля наших воріт. На третій дода-
ній арбітром хвилині наша збірна 

пропустила контратаку і рахунок 
став 0:2.

В іншому матчі групи С збірна 
Польщі перемогла команду Пів-
нічної Ірландії – 1:0. Саме з бри-
танцями 16 червня українці зма-
гатимуться у другому поєдинку 
на турнірі, і в цьому матчі підо-
пічним Фоменка програвати вже 
не можна. Як, до речі, і в наступ-
ному – зі збірною Польщі. Зви-
чайно, якщо наші футболісти хо-
чуть вийти з групи.

До речі, голкіпер збірної Укра-
їни Андрій П’ятов вийшов на пер-
ше місце за кількістю сейвів на 
Євро-2016. У матчі проти збірної 
Німеччини наш воротар сім ра-
зів рятував українські ворота від 
майже стовідсоткових голів.

Найочікуваніша подія 
спортивного життя червня - 
п’ятнадцятий Чемпіонат Євро-
пи з футболу - розпочався. Те-
леканал «24» запропонував ра-
зом згадати цікаві моменти 
футбольного турніру, починаю-
чи з 1960 року, коли він відбув-
ся уперше.

Чемпіонат проводиться під 
егідою УЄФА раз у чотири роки. 
Щоправда, спочатку турнір на-
зивався Кубок європейських на-
цій, а у 1968 році назву змінили 
на Чемпіонат Європи з футболу.

До слова, “Євро” в ієрар-
хії спортивних подій вважаєть-
ся третім у світі за важливістю 
- після літніх Олімпійських ігор 
та Чемпіонату світу з футболу.
Євро-2016

Чемпіонат Європи з фут-
болу 2016 став першим, в яко-
му беруть участь 24 команди: 
кількість учасників цього року 
збільшилася на 8. У попередніх 
п’яти чемпіонатах Європи ви-
ступало 16 команд. На правах 
господині Франція потрапила 
прямо у фінальний турнір, де 
до неї приєдналися 23 команди, 
які успішно пройшли відбірко-
ву стадію, в якій виступила ре-
кордна кількість збірних - 53.
Найдосвідченіша — 
Німеччина

Загалом 56 різних збірних 
брали участь у відбіркових зма-
ганнях за всю історію Чемпіона-
ту Європи з футболу. Найбіль-
ше у фінальну частину через 
сито відбору проходили збір-
на Німеччини - 11 разів, Іспанії 
та Нідерландів - по 9 разів, по 
8 - збірні Франції, Данії, Італії та 
Англії.

Перший фінал
За всю історію Чемпіонату 

Європи з футболу фінальну час-
тину приймали 12 країн, при-
чому Італія, Франція й Бельгія 
- двічі. Перший фінал пройшов у 
Парижі в 1960 році. У 2000 році 
вперше Чемпіонат Європи при-
ймали відразу дві країни - Бель-
гія та Нідерланди.
Данія: з корабля на бал

У 1992 році турнір проходив 
під час політичної нестабіль-

ності в Європі. Збірну Югославії, 
що потрапила у фінальну части-
ну чемпіонату, зняли зі змагань 
перед самим початком - через 
санкції проти цієї країни. Збір-
на Данії, замінивши Югославію, 
змогла виграти чемпіонат, обі-
гравши у фіналі Німеччину з ра-
хунком 2:0.
П’ятірка дебютантів

На кожній із фінальних час-
тин турніру виступає хоча б 
одна команда-дебютант. Дебют 
збірної України відбувся у 2012 
році. Цього ж  року у фіналь-
ній частині бачимо п’ять нових 
команд: Албанії, Ісландії, Пів-
нічної Ірландії, Словаччини та 
Вельсу.
Кубок Анрі Делоне

Вартість кубка, який діста-
ється переможцям, оцінюють 
у 20 000 євро. Він зроблений з 
чистого срібла й важить вісім 
кілограмів. Кубок, який отри-
мує чемпіон Європи, названо 
на честь Анрі Делоне, першого 
генерального секретаря УЄФА, 
який придумав турнір, але по-
мер в 1955 році - за 5 років до 
першого чемпіонату. Починаю-
чи з першого в історії турніру, 
чемпіон нагороджувався куб-
ком Анрі Делоне і зберігав його 
4 роки - до наступного чемпіо-
нату Європи.

СРСР — чемпіон
У 1960 році перший фі-

нал Чемпіонату Європи з фут-
болу проходив також у Фран-
ції. Участь у ньому взяли 17 ко-
манд. А чемпіоном Євро-1960 
став СРСР, забивши перемож-
ний м’яч у додатковий час.
Ветерани Євро

За попередні чотирнадцять 
Чемпіонатів Європи у фіналь-
них частинах загалом зіграла 
31 збірна, з яких 4 вже не існу-
ють: Чехословаччина востан-
нє пробивалась у фінальну час-
тину в 1980 році, СРСР - у 1988 
році, СНД (Співдружність Неза-
лежних Держав) - штучно ство-
рена збірна - брала участь у зма-
ганнях лише в 1992 році, Югос-
лавія востаннє грала однією ко-
мандою у 2000 році.

Найкращі
Найбільш успішною краї-

ною на європейських форумах є 
збірна Німеччини - вона вигра-
вала чемпіонат тричі і ще три-
чі була фіналістом. На друго-
му місці Іспанія - тричі перемо-
жець й один раз фіналіст. Зами-
кає трійку найкращих Франція. 
Збірна цієї країни чемпіоном 
ставала двічі. 

Український боксер Василь Ломаченко став 
чемпіоном світу відразу у двох вагових катего-
ріях. У п’ятому раунді  він нокаутував чемпіона 
WBO  у другій напівлегкій вазі пуерториканця Ро-
мана Мартінеса.

Після цієї перемоги новоспечений чемпіон сві-

ту заявив, що готовий знову битися з Салідо і ви-
магатиме матчу-реваншу за свою поразку від ньо-
го. 

«Я вже забув ту поразку - вона зробила мене 
сильнішим, вона дала мені великий досвід в про-
фесійному боксі”, - зазначив Ломаченко.

На третьому етапі міжнарод-
ного турніру Маре Нострум-2016, 
який проходив у Барселоні, 
наш Андрій Говоров фінішував 
першим на дистанції 50 метрів 
батерфляєм. Його результат став 
новим рекордом змагань.

На дистанції 50 метрів віль-
ним стилем Андрій також  
здобув «золото», встановивши новий рекорд України.

Нокаут 
від Василя 
Ломаченка

Андрій Говоров - 
автор двох рекордів 

Більше програвати не можна
У своєму дебют-
ному матчі на 
Євро-2016 збір-
на України посту-
пилася чинному 
чемпіону світу – 
збірній Німеччи-
ни з рахунком 0:2. 

Україна зайняла 22-е місце серед країн-
учасниць Євро-2016 за відсотком людей, які 
ходять на футбол. 

За даними ЗМІ, в Україні проживає 42 850 000 людей, з яких 
футбольні матчі регулярно відвідують 121 384 вболівальни-
ки. Це означає, що на футбол в Україні ходить 0,3% населення.

З таким показником Україна випередила лише Туреччину і 
Росію, де футбол відвідують, відповідно, 0,3% і 0,2% населення. 
“Найфутбольнішою” країною називають Ісландію, де на матчі 
ходять 24 684 людини, які складають 7,5% населення країни. 
Також у п’ятірку потрапили Ан-
глія (3,2%), Швеція (2,3%), Бель-
гія (2,2%) і Португалія (2,2%). На-
гадаємо, що згідно з даними укра-
їнської Прем’єр-ліги, найкращу 
домашню відвідуваність у мину-
лому сезоні чемпіонату України 
мало київське “Динамо” з серед-
ньою підтримкою в 13 тисяч гля-
дачів на НСК “Олімпійський”.

Аналітики банку 
Goldman Sachs 
вирахували найбільш 

ймовірного переможця 
чемпіонату Європи з 
футболу. 

На їх думку, перемогти у чем-
піонаті може Франція, повідомляє 
прес-центр банку. Ймовірність та-
кого результату становить 23%, на 
другому й третьому місці - Німеч-
чина та Іспанія з 20% та 13,6% від-
повідно. П’ятірку замикають Вели-
ка Британія та Португалія - 10,5% 
та 8%. У інших країн вкрай незна-
чні шанси. Зокрема, Україна може 
стати чемпіоном лише з вірогід-
ністю 1,9%, а Росія - 2,6%. Аналіти-
ки зазначають, що у Албанії взагалі 
немає можливості перемогти.

Цікаві факти про чемпіонати 
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Цілющі краплини 

народної медицини

Сир
Незважаючи на те, що біль-

шість людей їсть сир на сні-
данок, правильніше вжива-
ти його у вечірній час. У ньо-
му міститься білок, який лег-
ко засвоюється, не виклика-
ючи відчуття важкості. Отже, 
сир - це чудова альтернатива 
традиційній вечері, особливо 
для тих, хто прагне позбутися 
кількох зайвих кілограмів.

Горіхи
Найкращий час для того, 

щоб поласувати жменею горі-
хів - це перекус між сніданком 
та обідом. Так ви швидко попо-
вните запаси енергії, що дозво-
лить вам не переїдати в другій 
половині дня, але при цьому 
буде час для того, щоб витра-
тити отримані калорії. Якщо 
їсти горіхи після обіду, то ви 
ризикуєте з часом набрати 
кілька зайвих кілограмів.
Апельсини

Вони є джерелом необхід-
ного організмові вітаміну С, 
проте, їх краще їсти після обі-
ду, а не на сніданок. Адже, 
якщо вживати їх натщесерце, 
то є великий ризик розвитку 
гастриту й інших проблем з 
шлунково-кишковим трактом. 
Саме тому спробуйте їсти його 
в полудень, щоб трохи приско-
рити метаболізм і поліпшити 
травлення.

Банани
Їх, як і горіхи, найкраще 

їсти на другий сніданок. Для 
першого прийому їжі вони не 
підходять, бо можуть виклика-
ти відчуття важкості в шлун-

ку, а якщо ви їсте їх увечері, то 
ризикуєте порушити роботу 
травної системи і додати кіль-
ка сантиметрів в талії.

Яблука
Ідеальний час для вживан-

ня яблук - це ранок, тому на-
магайтеся їсти їх саме на сні-
данок, щоб “розбудити” трав-
ну систему. Крім того, пектин, 
що міститься в яблуках, і осо-
бливо в яблучній шкірці кра-
ще засвоюється протягом дня, 
а не вночі.

Картопля
Вона є одним з основних 

гарнірів на вечерю, проте най-
краще їсти її в першій полови-
ні дня. Це пов’язано з тим, що 
вона в 2-3 рази калорійніша 
за інші овочі, а значить, ви ри-
зикуєте не влізти в улюблені 
джинси, якщо будете їсти кар-
топлю на вечерю.

Помідори
Якщо вже ми заговорили 

про набряклості, то не варто 
на вечерю їсти помідори, які 
через велику кількість щав-
левої кислоти впливають на 
водно-сольовий баланс і при 
вживанні їх у вечірній час про-
вокують набряклість. Краще 
їсти їх на обід - так ви поліпши-
те травлення і активізуєте ро-
боту підшлункової залози.

Рис
Страви з рису ідеально під-

ходять для обіднього меню. 
Вони наповнять вас енергією, 
дозволяючи до кінця дня за-
лишатися бадьорими, але при 
цьому не вплинуть на вагу. 

Усуває неприємний запах ніг
Цибуля володіє потужними антигрибковими власти-

востями. Якщо ноги мають неприємний запах, коли зні-
маєте взуття після довгого дня, цілком можливо, що у вас 
грибок. В цьому випадку натирайте ступні цибулею про-
тягом десяти хвилин, а потім прополощіть ноги в теплій 
воді. Повторюйте це три рази на день. Неприємний запах 
зникне буквально за два-три дні.

Зменшує прищі
Змішайте одну подрібнену середню цибулину і 1/2 

склянки меду. Тримайте суміш на повільному вогні, поки 
вона не перетвориться в густу пасту. Нанесіть її на ті ді-
лянки шкіри, де регулярно з’являються прищі, щоб їх 
зменшити.

Перешкоджає випадінню волосся
Сірка, яка є в цибулі, запобігає втраті волосся. Так що, 

перед тим як мити голову, спочатку густо нанесіть на ко-
рені волосся сік цибулі. Запах потім легко усуне шампунь, 
а ось коріння волосся серйозно зміцниться.
Допоможе зменшити шрами

Хірургічні рубці дійсно можна робити менш помітними 
за допомогою цибулин. Просто регулярно натирайте ними 
пошкоджену ділянку шкіри.
Загоює укуси комарів

Якщо у вас свербить шкіра після укусу комара, просто 
прикладіть до цього місця половину лушпиння головки. 
Все пройде!

Нове дослідження показа-
ло, що фіторечовини, які міс-
тяться в рослинній їжі, вклю-
чаючи поживні речовини і ан-
тиоксиданти, такі як селен, 
ресвератрол, бета-каротин і 
лікопін, допомагають запобі-
гати розвитку ракових захво-
рювань.

«Хоча сучасне лікування 
є успішним при деяких видах 
раку, багато захворювань, осо-
бливо на пізніх стадіях, прак-
тично не піддаються лікуван-
ню. У зв’язку з цим необхідно 
розробити методи терапії для 
запобігання розвитку ракових 
пухлин. Ми визначили ряд біл-
ків, на які будуть націлені більш 

ефективні профілактичні засо-
би», - розповіли дослідники.

Міріцетин - речовина зе-
леної цибулі - володіє силь-
ними протираковими власти-
востями, а ресвератрол - ан-
тиоксидант, на який багатий 
виноград - захищає не тіль-
ки від раку, але й від хвороб 
серця, старіння, захворювань 
очей, діабету. Серед інших ко-
рисних речовин відзначають 
аллицин (є в часнику), анто-
ціонідін (містять журавли-
на і чорниця), сульфорафан 
(є у хрестоцвіті – наприклад, 
брокколі та цвітній капусті) і 
анти-ароматаза (містять гри-
би).

8 продуктів, які найбільш 
корисні в певний час доби

Часом важливо не тільки те, що і з чим ми 
їмо, але й коли ми це робимо. Розповідаємо 
вам про основні продукти в раціоні і про те, 
коли їх краще вживати.

Властивості цибулі, про які ви не знали

Протягом довгих століть люди викорис-
товували цибулю для лікування чи не всіх 
типів захворювань. Цей їдкий овоч багатий 
сіркою, що дає йому чудові антибактеріаль-
ні та антисептичні властивості. Сірка ро-
бить його ідеальним інструментом гоме-
опатичного лікування. Також вона буде ко-
рисною для краси вашої шкіри і волосся.

Лікарі та дієтологи ра-
дять робити з кабачка... кок-
тейлі! Так ви отримаєте 5 пе-
реваг, які б не помітили під 
час вживання термічно обро-
бленого овоча.

НЕЙТРАЛЬНИЙ СМАК. Каба-
чок багатий клітковиною і без-
ліччю вітамінів, а також він не-
має яскраво вираженого сма-
ку. Тому може стати прекрасною 
основою для будь-якого смузі. 
Змішайте кабачок з ягодами – і 
коктейль матиме ягідний смак, 
змішайте з апельсином і манго – 
і отримаєте екзотичний смак.

ЦЕ КОРИСНО ДЛЯ МОЗКУ. 
Марганець, що входить до скла-
ду жовтого кабачка, сприяє кра-
щій роботі мозку і покращує 
пам’ять. Також цей компонент 
швидше загоює рани.

НІЖНИЙ СМАК. Смузі з жов-

того кабачка виходить набагато 
ніжніше, аніж з банана. Приємна, 
соковита і кремоподібна консис-
тенція забезпечується високим 
вмістом клітковини і низьким 
вмістом цукру. Крім того, каба-
чок багатий калієм і вітаміном C.

ДОПОМОГА ДЛЯ ЗОРУ. Жов-
тий кабачок, або літній гарбуз, 
містить антиоксиданти люте-
їн і зеаксантин, які корисні для 
очей. В основному, ці компонен-
ти сконцентровані в шкірці ка-
бачка, тому очищати овоч не 
слід, потрібно лише добре його 
промити.

ЖОВТИЙ КАБАЧОК БАГА-
ТИЙ ФОЛАТАМИ. Фолати, або 
фолієва кислота, покращує стан 
кровоносної та імунної систем, 
сприяє життєздатності сперма-
тозоїдів і знижує ризик виник-
нення раку товстої кишки.

Рецепти для 
очищення судин

Народна медицина 
пропонує 
використовувати 

різні засоби для 
очищення судин: настої, 
зілля з цілющих трав 
і дикорослих рослин. 
Ось чотири рецепти, які 
можна використовувати 
вдома. 

РЕЦЕПТ 1.
Налити 1/5 частини чаш-

ки теплого молока і доверху 
долити чайної заварки (1 чай-
ну ложку на 200 мл окропу). 
Пити потроху кожні 2 години. 
Курс 2-3 тижні.

РЕЦЕПТ 2.
Випити 300 мл молока, 

а потім сік одного лимона, 
вранці, в обід, увечері. Курс - 
14 днів.

РЕЦЕПТ 3.
250 г тертого кореня хро-

ну, 250 г подрібненого лимо-
на зі шкіркою, 250 г подрібне-
ного часнику залити 1 л талої 
води, настояти в холоді три 
доби. Пити по 1 столовій лож-
ці 1-3 рази на день, за 30 хви-
лин до їжі. Пити до закінчен-
ня суміші.

РЕЦЕПТ 4.
Зробити настоянку че-

ремші на спирті - 1: 2, пити по 
5-10 крапель з 30 г води 1-2 
рази на день.

у  чому  користь 
літнього  овоча

КАБАЧОК:

Кабачок - чи не найпершим потрапляє на прилавки 
та ринки. Він має приємний смак та з нього можна 
приготувати безліч страв. 

Які рослини найкраще 
попереджають рак
Рослинна їжа є ідеальною для запобігання 
розвитку ракових захворювань, особливо у 
людей, які мають до них схильність, заявля-
ють вчені з університету Міннесоти, що у США.
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Коктейль з полуницею 
«Кавова хвиля»

ПОТРІБНО: 100 мл молока холодного, 
50 гр вершкового морозива, 40 гр полуни-
ці, 20 мл вершків 20%, 10 гр розчинної кави.

ПРИГОТУВАННЯ: міксером або блен-
дером збити молоко з морозивом, додав-
ши кави і полуниці. Вершки збити окремо в 
стійку піну. Розлити холодний коктейль по 
келихах та прикрасити вершками і шматоч-
ками або ягодами полуниці.

Замість кави для приготування коктей-
лю можна використовувати какао.

Молочний коктейль 
з яблуком і горіхами

ПОТРІБНО: два яблука, півлітри моло-
ка, 2 ст.л. волоських горіхів, півсклянки цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука очищаємо від 
шкірки, видаляємо насіння, натираємо на 
тертці, засипаємо цукром і гарненько пе-
ремішуємо. Кип’ятимо молоко, охолоджує-
мо, заливаємо яблука. Збиваємо молочно-
яблучну суміш у блендері або міксером. 
Розливаємо напій по склянках і присипаємо 
зверху подрібненими волоськими горіхами.

Полунично-вівсяний 
коктейль з молоком

ПОТРІБНО: 500 мл молока, дві столові 
ложки вівсяних пластівців, півсклянки йо-
гурту без добавок, дрібка кориці, столова 
ложка какао, жменя полуниць.

ПРИГОТУВАННЯ: змішуємо в бленде-
рі свіжі ягоди полуниці з молоком, невели-
кою кількістю вівсяних пластівців і йогурту 
без добавок, корицею і столовою ложкою 
какао. Розливаємо по келихах. Готовий кок-
тейль можна присипати вівсяними пластів-
цями і корицею.

Молочно-банановий коктейль

ПОТРІБНО: 1л молока, 250 г морозива 
(ванільного чи пломбіру), стиглі банани.

ПРИГОТУВАННЯ: блендером або міксе-
ром збити морозиво з холодним молоком, 
додати нарізані банани, знову збити. Розли-
ти коктейль в келихи, прикрасити шматоч-
ками бананів.

Дорослі можуть додати в такий кок-
тейль трохи коньяку.
Молочно-абрикосовий коктейль

ПОТРІБНО: 250 г свіжих абрикосів, 200 
мл молока, 50 г цукру, 5 ст.л. подрібненого 
льоду.

ПРИГОТУВАННЯ: на подрібнений лід 
викладаємо дрібно нарізані абрикоси. За-
сипаємо все цукром, заливаємо молоком і 

змішуємо з допомогою міксера протягом 
двох хвилин при найменшому числі обо-
ротів.

Молочно-малиновий коктейль
ПОТРІБНО: 500 мл молока, 250 г моро-

зива, 2 ст.л. меду, 1 склянка малини свіжої.
ПРИГОТУВАННЯ: молоко злегка піді-

гріти, розчинити мед, покласти в холодиль-
ник. З’єднати молочно-медову суміш з мо-
розивом, збити блендером, покласти мали-
ну, знову збити. Процідити коктейль через 
ситечко, розлити по келихах.

Пропорції морозива і молока в молоч-
них коктейлях можна змінювати на свій 
смак, а для зменшення калорійності можна 
використовувати знежирене молоко.

Молочно-ванільний
 коктейль з ківі і бананом

ПОТРІБНО: 200 мл молока, 2 ківі, по 1 
банану і пакетику ванільного цукру, по 2 
ст.л. ванільного і карамельного морозива.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити ківі та ба-
нани, нарізати дрібно, відклавши кілька 
шматочків для оформлення коктейлю. Ви-
класти фрукти в чашу блендера, додати хо-
лодне молоко, ванільний цукор, збивати 3 
хвилини, додати морозиво, збивати ще хви-
лину. Розлити коктейль по келихах і подати.

Для приготування фруктово-ягідних 
коктейлів можна використовувати будь-які 
поєднання фруктів і ягід за смаком. У дано-
му рецепті банан пом’якшує кислоту ківі і 
коктейль виходить дуже ніжним, але з при-
ємним смаком ківі.

Чорнично-молочний коктейль
ПОТРІБНО: 500 мл пломбіру, 1 стакан 

молока, 5 ст.л. чорниці.
ПРИГОТУВАННЯ: охолоджене молоко 

з’єднати з половиною морозива і підготов-
леними ягодами, збити до однорідності, до-
дати морозиво, знову збити. Розлити кок-
тейль по склянках, при бажанні прикраси-
ти збитими вершками та ягодами.

Молочний коктейль 
з малиною та морозивом

ПОТРІБНО: 250 г морозива, 500 мл мо-
лока, 2 ст.л. меду, 1 склянка ягід свіжої ма-
лини.

ПРИГОТУВАННЯ: мед розчиняємо в те-
плому молоці і відправляємо суміш у холо-
дильник. До охолодженої медово-молочної 
суміші додаємо морозиво. Збиваємо все в 
блендері. Додаємо ягоди малини і ще раз 
збиваємо. Перед подачею пропускаємо кок-
тейль через ситечко, щоб видалити кісточ-
ки з ягід малини.
Коктейль «Вишневе божевілля»

ПОТРІБНО: 1 л свіжих вишень, поло-
вина склянки цукру-піску, 500 мл молоч-

них вершків (10% жирності), або морози-
во пломбір. 

ПРИГОТУВАННЯ: вишню промити, ви-
далити кісточки, покласти в блендер, дода-
ти цукор та ретельно збити. Потім додати 
вершки або морозиво і знову ретельно зби-
ти. Розлити в келихи. Подавати з кубиками 
льоду. Можна прикрасити вишенькою на гі-
лочці.

Коктейль «Десертний» 
НА 1 ПОРЦІЮ ПОТРІБНО: 100 мл соку 

червоної смородини, 1 ст. ложка малиново-
го сиропу, 20 г морозива, 1/2 склянки газо-
ваної води. 

ПРИГОТУВАННЯ: у склянки розлити 
сік червоної смородини. Додати, не пере-
мішуючи, малиновий сироп, газовану воду, 
зверху покласти кульку морозива. 
Коктейль шоколадно-грушевий 

НА 1 ПОРЦІЮ ПОТРІБНО: 50 г шоко-
ладного морозива, 160 мл пастеризовано-
го молока, 1 ч. ложку порошку какао, груша 
з компоту. 

ПРИГОТУВАННЯ: видаливши серце-
вину, грушу добре подрібнити, влити мо-
локо, додати морозиво, змішане з какао-
порошком, і збити в блендері або міксері 
протягом 30-40 секунд . Подати в келиху з 
соломинкою. 

Журавлинний коктейль 

ПОТРІБНО: 100 г молочного або 
молочно-фруктового морозива, 40 мл жу-
равлинного сиропу, 100 мл пастеризова-
ного молока, ягоди, фрукти, горіхи, збиті 
вершки для прикраси. 

ПРИГОТУВАННЯ: морозиво, журав-
линний сироп і холодне молоко добре зби-
ти міксером. Розлити коктейль в келихи, 
прикрасити зверху ягодами, шматочками 
фруктів, горіхами, збитими вершками. 

Лимонад по-африканськи 
ПОТРІБНО: 100 г ванільного морозива, 

30 мл малинового сиропу, 50 мл грейпфру-
тового соку, 30 мл збитих вершків, 100 мл 
содової води, лід. 

ПРИГОТУВАННЯ: у високому бокалі 
змішати сік грейпфрута з малиновим сиро-
пом і подрібненим льодом, потім покласти 
ванільне морозиво, обережно долити охо-
лодженої содової води, зверху прикрасити 
збитими вершками. Подати на таці з ложеч-
кою. 

Коктейль «Бахча» 
(цей коктейль більше нагадує хоро-

ший смачний йогурт) 
ПОТРІБНО: 150 мл соку кавуна, 200 

мл кефіру, 100 мл ананасового соку, шма-
точки кавуна.

ПРИГОТУВАННЯ: вичавити з кавуна 
сік і змішати його з кефіром. Додати ана-
насовий сік і все ретельно перемішати. На 
дно келихів покласти невеликі шматочки 
кавуна і залити коктейлем. 

Перед подачею до столу нанизати на 
шпажки шматочки ананаса і занурити їх у 
коктейль. Подавати охолодженим. 

Святковий 
шоколадний коктейль 

ПОТРІБНО: 2 фініки, 1 ст. ложку ягід-
ного соку, 1/4 ч. ложки меленої кориці, 
1/2 ч. ложки какао-порошку, 200 мл мо-
лока. 

ПРИГОТУВАННЯ: покласти в чашу 
міксера фініки без кісточок, додати сік, 
корицю, какао-порошок і 100 мл молока. 
Подрібнити в пюре. 100 мл молока розі-
гріти і змішати з пюре. Перемішати, вили-
ти в стакан і посипати тертим шоколадом. 

Абрикосовий коктейль 
ПОТРІБНО: 0,75 л молока, 250 г свіжих 

абрикосів, 50 г цукру, 4 ст. ложки подріб-
неного льоду. 

ПРИГОТУВАННЯ: на лід покласти на-
різані шматочками абрикоси, засипати 
цукром, додати молоко і змішати все в 
міксері протягом 2 хвилин. Розлити в ке-
лихи і подати з соломинкою. 

Напій «Чумацький шлях» 
ПОТРІБНО: 100 г вершкового морози-

ва, 30 мл солодкого желе з червоної смо-
родини, 3 ст. ложки ягід білої і червоної 
смородини, 100 мл газованої води, лід. 

ПРИГОТУВАННЯ: склянки або висо-
кі келихи заповнити до половини подріб-
неним льодом, потім покласти желе, мо-
розиво і влити газовану воду. Зверху при-
красити ягодами білої і червоної сморо-
дини і подати з соломинкою і ложечкою.

Коктейль «Казка»
ПОТРІБНО НА 4 ПОРЦІЇ: абрикосовий 

сік—160 г, малиновий сироп — 80 г, вино-
градний сік — 80 г, лід — 8 кубиків.

ПРИГОТУВАННЯ: змішують абрико-
совий та виноградний соки, додають ма-
линовий сироп, все добре перемішують, а 
перед подаванням кладуть лід.
Коктейль «Фруктовий букет»

ПОТРІБНО: яблучний сік—120 г, ли-
монний сироп — 120 г, персиковий сік — 
240 г, газована вода — 80 г, лід — 4 куби-
ки.

ПРИГОТУВАННЯ: змішують персико-
вий та яблучний соки з лимонним сиро-
пом. Перед подаванням доливають газо-
вану воду і кладуть кубик льоду.

Вишневий коктейль
ПОТРІБНО: апельсиновий сироп — 40 

г, ананасовий сік — 80 г, вишневий морс — 
200 г, консервовані фрукти асорті — 200 г.

ПРИГОТУВАННЯ: у фужер кладуть 
консервовані фрукти асорті, додають 
апельсиновий сироп, ананасовий сік та 
вишневий морс.

Коктейлі приготуй - 
гостей здивуй

Що може бути кращим у спекотний літній 
день, аніж освіжаючий ароматний ягідний напій, 
який не тільки вгамовує спрагу, але й додає сил та 
енергії? Смачно й корисно – все в одній склянці. Тож 
насолоджуйтесь.
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Дозвілля

Відповіді

Одна баба з Верховини сказала про 
«Facebook»:

- Але ж то вже файна забавка! Маєш 
стілько гостей, і ніц не тра їсти давати!

  
Дружина поїхала у відрядження. Чо-

ловік будить семирічну доньку і веде в 
дитсадок. Прийшли в один, а їм кажуть: 

- Це не наша дитина.
Прийшли в інший - та ж історія. Сіда-

ють в автобус, їдуть. Донька каже:
- Тату, ще один садок, і я спізнюся до 

школи.
  

Не треба на пачках цигарок друкува-
ти всілякі жахітики. Достатньо написа-
ти: «Виручені кошти підуть у фонд до-
помоги народним депутатам», і півкра-
їни палити кине.

  
Зустрілися двоє старих холостяків. 

Один запитує в іншого: 
- У тебе з жінками що-небудь серйоз-

не було?
- Так, раз навіть до суду дійшло.

  
- Куме! Така справа. Маю п’ятнадцять 

гостей, але тільки десять стільців. У тебе 
не має п’яти стільців?

- Є. Як нема?!
- Ото файно! То най ті п’єть зайвих до 

тебе йдуть!
  

Автотурист звертається до мешкан-
ця Карпат.

- Не підкажете, де можна дістати за-
пчастини до автомобіля?

- Там за селом буде крутий поворот 
над прірвою. Запчастини лежать в доли-
ні.

  
Чоловік прийшов до лікаря.
- Маю проблему. Моя дружина засту-

дила горло. Ніц не говорить. Що маю ро-
бити?

- Святкуй, чоловіче! Святкуй!

  
- Куме, куди ви ходите за грибами?
- До сусіда.
- У нього гриби ростуть?
- Нє, сушаться.

  
Екскурсовод розповідає туристам:
- Ця печера з’явилася, коли єден гу-

цул оповів односельчанам, жи у нього 
десь тут сі згубила срібна монетка. 

  
Закарпаття. На зупинці люди очіку-

ють автобус і розмовляють між собою: 
- Чули? Митник на суді заявив, що 

триповерхову хижу з басейном і дівка-
ми йому підкинули, коли проводили 
обшук.

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.

Виконання декоративних робіт. Авторське 
декорування та індивідуальний взірець для 
погодження фактури і кольору.  Досвід робо-
ти. Гнучкі ціни. Безкоштовна консультація. Ін-
формація по тел. 067 98 58 829 

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

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

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).

КУПЛЮ, АБО ВІЗЬМУ 
В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 

землю с/г призначення або пай у Козівсько-
му районі. Телефон: (068) 670-07-42
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ГОРОСКОП
з 15 до 21 червня
Овен  

Найближчі дні стануть хви-
люючими для вас. Очікується ве-
лика кількість важливих справ. 
Особливу увагу зверніть на до-
кументи: ретельно вивчайте все, 
що підписуєте. Довгоочікуваний 
відпочинок проведіть на природі.
Телець

Чекайте серйозних змін в осо-
бистому житті. Ті, у кого ще не-
має другої половинки, мають всі 
шанси познайомитися з нею саме 
в цей період. Будьте уважні до 
свого самопочуття. Якщо є мож-
ливість, візьміть невелику від-
пустку.
Близнюки

Робота вийде на перший 
план. Вам доручать завдання, 
від виконання якого залежатиме 
ваше подальше професійне май-
бутнє. Так що постарайтеся все 
виконати на п’ять з плюсом! Пе-
ріод сприятливий для тих, хто зі-
брався схуднути. Будь-яка дієта 
принесе чудовий результат.
Рак

Намагайтеся триматися 
оптимістично, тоді всі пробле-
ми вдасться вирішити швидко і 
з користю для себе. Можливо, до-
ведеться поступитися і піти на 
компроміс. У стосунках з близь-
кими будьте уважні й терплячі. 
Лев

Вас чекає активний період 
життя. Доведеться вирішувати 
питання на роботі. Але ви з усім 
впораєтеся! Якщо ви водите ма-
шину, будьте особливо уважні за 
кермом. В особистих стосунках 
пануватиме розуміння.
Діва

Почуття втоми не раз відвідає 
вас в цей період. Підбадьорюйте 
себе самі або ж зверніться за мо-
ральною підтримкою до друзів. 
Приділіть більше уваги літнім ро-

дичам. Їм зараз як ніколи потрібна 
ваша присутність поруч.
Терези

Вам буде надходити чима-
ло пропозицій в цей період, але 
перш ніж їх приймати, зважте 
всі «за» і «проти». Встановіть до-
вірчі відносини з дітьми, щоб не 
пропустити важливі події, які бу-
дуть відбуватися у їх житті. Будь-
те акуратніші у фінансових пи-
таннях!
 Скорпіон

Ви звикли бути в центрі ува-
ги, так що вам не складе трудно-
щів знову опинитися на перших 
ролях. Не дивуйтеся, що колеги 
почнуть вам заздрити. Уникайте 
конфліктів з родичами, прими-
рення буде довгим.
 Стрілець

Навіть з незговірливими і 
складними людьми ви зможете 
знайти спільну мову найближ-
чим часом. Так що саме зараз по-
трібно вирішувати спори і обго-
ворювати складності. Будьте ще-
дрими в цей період часу.
 Козеріг

Відносини з партнером ви-
йдуть на новий рівень - стануть 
більш довірливими. У вихідні не 
сидіть вдома, навіть якщо буде 
погана погода. Вас чекають нові 
знайомства, які відіграють важ-
ливу роль у вашому житті.
 Водолій

У вас з’явиться величезна 
спокуса відкласти рішення про-
блем. Не робіть цю помилку: по-
тім може бути вже пізно! На робо-
ті вас можуть спробувати вивес-
ти з рівноваги. Не піддавайтеся 
на провокації.
Риби

Замість того, щоб сидіти 
склавши руки, займіться пошука-
ми додаткового заробітку. Віль-
ний час витрачайте на заняття 
творчістю. Це допоможе розсла-
битися і отримати натхнення. 
Будьте обережні з алкоголем. Не 
зловживайте!

Вітаємо!
Дорогу донечку, внучку і сестричку 

Катрусю Кубай 
із 17-річчям!

У гарний день Ти народилась,
Неначе сонечко з’явилась.
В наш дім з собою принесла
Багато радості й тепла!
А тобі вже 17!
І весь світ біля твоїх ніг.
Бажаємо, щоб найкращу дорогу 
Знайшла ти серед своїх доріг.
Хочемо подарувати добру долю
І прихилити увесь білий світ, 
Щоб в щасті ти жила без болю
Багато довгих і яскравих літ.
Благополуччя тобі зичим і удачі
Здорова будь й красива, як весна.
І щоб в любові не було нестачі.
Бо Богом раз дарується вона.
З любовю – батьки,  бабусі, дідусі, братик і хресні батьки. 

Вітаємо!
Надію Петрівну Райцу 
та її донечку Вікторію 

із с. Денисів 
Козівського району 

з Днем народження!
Нехай буде у Вас все в порядку.
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують здоров’я і силу!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!

З повагою –
 рідні та друзі.

15 червня - 
хмарно з прояс-
ненням, можли-
вий дощ, тем-
пература пові-
тря вночі 14-16,  
вдень 18-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.07, захід - 21.28. 

16 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-19, 
вдень 21-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.07, захід - 21.28. 

17 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 17-21, 
вдень 25-32 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.29. 

18 червня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 

температура повітря вно-
чі 18-20, вдень 21-27 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
5.08, захід - 21.29. 

19 червня - хмарно 
з проясненням, без опа-

дів, температура повітря вно-
чі 17-21, вдень 23-28 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.08, захід 
- 21.30. 

20 червня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 18-21, вдень 22-27 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.30. Повний місяць. 

21 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-19, 
вдень 20-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30.

Погода в Тернополі й області

Вітаємо!
Відповідального голову товариства «Лемківщина» у Козівському райо-

ні та адвоката, чуйного страховика, хорошого сім’янина і чудового друга, 
учасника церковного хору Собору апостолів Петра і Павла

Володимира Миколайовича Бека
з Днем народження!

Вітаємо! 
З професійним святом 

медичну сестричку 
травматологічного 

відділення Козівської ЦРЛ
Ларису Трохимівну 

Гром’як!
Цей день хай дарує усмішок багато,
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай радість приходить і ллється рікою!
Будьте щасливою скрізь і завжди,
Поменше Вам складної роботи,
Відпочинку – хоч іноді,
І забути про турботи!

З повагою – 
ваші пацієнти. 

З повагою – члени товариства «Лемківщина», адміністрація фермерського 
господарства «Вікторія-92», рідні і друзі, хористи, підприємці. 

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Хоча б до ста років щасливої долі,
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце.
Бо слів таких ніхто ще не придумав,

Щоб в них вмістити щиро все про Вас,
Ви – доброта і людяність, і мудрість,
Ми дуже поважаєм і цінуєм Вас!
Тож хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

Вітаємо! 
Найкращого у світі синочка, 

наймилішого онука та правнука
Станіслава Гурняка

із с. Різдвяни Теребовлянського району
з 10-річчям, 

яке він святкуватиме 20 червня.
У цей день народилося хлоп’ятко,
Неначе сонце, миле янголятко.
Хай радіє вся земля –
Для нас кращого нема. 
Нехай у дні Твої прекрасні
Завжди світить сонце ясне,
Ніжним дощиком й теплом
Сіє небо на добро. 
Тож вітаємо Тебе із святом,
Радості й здоров’я зичимо багато!

З найкращими побажаннями і любов’ю – 
тато Михайло, мама Марія, бабуся Леся, дідусь Андрій, 

бабуся Ярослава, прабабуся Стефанія.  

Вітаємо! 
З нагоди професійного свята – 

Дня медичного працівника – сердечно вітаємо  
лікарів, середній та молодший медичний персонал, ветеранів 

і всіх працівників лікувальних установ району!
Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя, родинного затишку, достатку, 
сімейного благополуччя, успіхів і наснаги в усіх Ваших починаннях.

Хай світлим буде кожен день,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають!
Із святом медиків Вас хочем привітати,
І дай Вам, Боже, всім безхмарного життя,
Ви людям віддаєте час і вміння,
Свої знання і сили, й почуття.

З повагою – адміністрація та профспілковий комітет
 Козівської ЦРКЛ та Козівського центру ПМСД. 

 
 


