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«Від метеозалежності 

страждає 
понад 
75 відсотків 
населення»

У старовинному 
містечку розгорілася 
справжня суперечка 
щодо місця, де мав 
би бути встановлений 
пам’ятник Героям 
Небесної Сотні
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Чай 
із суасепом

Шановні 
бухгалтери!

Прийміть  
найщиріші вітання  

з професійним  
святом -  

Днем бухгалтера.

Ваш фах оцінений та ви-
знаний давно, а в останні роки 
набув ще більшої соціальної 
вагомості, адже у сьогодніш-
ніх умовах бухгалтерський об-
лік - це не тільки податкова та 
фінансова звітність, а й фунда-
мент для прийняття серйозних 
управлінських рішень. Пред-
ставники податкових органів, 
як ніхто інший, розуміють важ-
ливість обраної вами професії 
та високо цінують її.

Тож, з нагоди свята, зичу 
здоров’я вам та вашим роди-
нам, любові та затишку вдома, 
твердої руки при заповненні 
податкової та іншої звітності, 
розуміння керівників, поваги 
колег, добра та гідної винагоро-
ди за нелегку працю.

Зі святом вас!
З повагою, начальник 

Тернопільської ОДПІ  
Петро ЯКИМЧУК.

Як благородна ідея вшанувати Героїв 
РОЗСВАРИЛА БЕРЕЖАНЦІВ

Мешканці міста  
вважають, що саме 
тут, у центрі Бережан  
(на фото ліворуч),  
має постати  
цей монумент

3  
стор.

Вадим БОЯРСЬКИЙ:
«На добробут краян,  
які отримують субсидії, 
зрослі тарифи жодним 
чином не впливатимуть»
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Степан Барна: Ми вивели 
процес децентралізації 
в публічну площину 
і це забезпечило успіх

Тернопільщина має одні 
з кращих показників 
щодо втілення реформи 

децентралізації. Громадам 
краю вдається забезпечувати 
перевиконання місцевого 
бюджету. Важливо, що тепер 
кошти залишаються на місцях 
– і як ними розпорядитися, 
вирішують місцеві жителі.

В немає жодних проблем і з виділен-
ням держсубвенцій на реалізацію проек-
тів, які подали громади. 

Секрет успіху Тернопільщини, за сло-
вами голови ОДА Степана Барни, поля-
гає в тому, що реформу в нашому краї 
максимально вивели в публічну площи-
ну. 

«Розпорядження про формуван-
ня робочої групи щодо децентралізації 
було одним із перших, які я підписав на 
посаді голови Тернопільської ОДА. До 
складу цієї робочої групи увійшли всі 
без винятку представники влади, очіль-
ники районних адміністрацій, голо-
ви міст тощо. Ми прагнули забезпечи-
ти максимально публічне обговорення 
цієї реформи і шляхи її впровадження 
в Тернопільській області. Важливу під-
тримку також надали європейські екс-
перти та представники Міністерства ре-
гіонального розвитку, які постійно кон-
сультували нас», - зазначає Степан Бар-
на. 

Сьогодні громади області вже мо-

жуть розпочати реалізацію влас-
них проектів. Так, у  Міністерстві ре-
гіонального розвитку будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України наразі затвердили  80 проек-
тних заявок на суму 83,3 млн. грн. Таким 
чином, держава в повній мірі виконує 
зобов`язання щодо підтримки громад. 

До прикладу, Колиндянська 
об’єднана територіальна громада, яку 
днями в рамках робочого візиту на 
Чортківщину відвідав Голова ОДА Сте-
пан Барна, цього року отримає 4,1 млн. 
грн. субвенції з державного бюджету. В 
першу чергу кошти у сумі 1,5 млн. грн. 
планують спрямувати на реконструкцію 
приміщення адмінбудинку. Цей проект 
уже затвердили у профільному мініс-
терстві. Ще 1,5 млн. грн. виділять на за-
міну даху місцевої школи. Також у пла-
нах - ремонт приміщень та перекриття 
даху дитячого садочка, заміна вікон в 
медпункті. Загалом громада підготува-
ла 16 проектів. 

На сьогодні, об`єднані територіаль-
ні громади мають можливість пода-
ти проекти на суму ще близько 19 млн. 
грн. Тому їхнім представникам варто по-
квапитися, щоб ефективно використа-
ти всю суму субвенції з державного бю-
джету.

Загалом, цьогоріч очікуване фінансу-
вання з державного бюджету для фор-
мування інфраструктури об`єднаних те-
риторіальних громад Тернопільської об-
ласті складає 141,5 млн. грн.

Делегація України була 
представлена першим 
заступником Міністра 

регіонального розвитку 
України В’ячеславом Негодою, 
Президентом Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого 
самоврядування  Сергієм 
Черновим, керівниками 
Одещини, де і відбувалася 
зустріч, та іншими 
представниками державної 
влади України. 

Від європейців до робочої гру-
пи увійшли Президент Комітету Регіо-
нів ЄС Маркку Марккула, перший Віце-
президент Комітету Карл-Хейнз Лам-
бертс, Віце-президент Конгресу місцевих 
та регіональних влад Європи  Мослер-
Торнстрем Гудрун. Також на засідан-
ня були запрошені новообрані голови 
об’єднаних територіальних громад, місь-
ких та селищних рад, державних адміні-
страцій, представники  Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого самовряду-
вання, експерти комітету регіонів ЄС. 
Учасники обговорили перспективи, хід 
та мету  впровадження адміністративно-
територіальної реформи в Україні, фор-
мування концепції співпраці з інституці-
ями Євросоюзу та шляхи заохочення міс-
цевих органів влади та територіальних 
громад до кардинальних змін у принци-
пах та діяльності.

Відкриваючи засідання, перший за-
ступник Міністра регіонального розви-
тку України В’ячеслав Негода зазначив, 
що на даному етапі проведення реформи 
першочерговим завданням є підтримка 
об’єднаних територіальних громад необ-
хідними фінансовими ресурсами та здій-
снення організаційного та методично-
го супроводу їхньої діяльності, надання 
допомоги для реалізації різноманітних 
проектів.

Віктор Овчарук переконаний: «Укра-
їна вже багато зробила у напрямку ре-
форм, зокрема - відбулося об’єднання ба-
гатьох місцевих органів влади, збільше-
но фінансування місцевих бюджетів. Тер-
нопілля одне із перших відчуло перева-
ги цього, адже додатково об’єднані гро-
мади отримали чималі кошти. Нині вже 
створена система інституційної підтрим-
ки регіонального розвитку, запущено 
механізм його планування. Безперечно, 
є певні перешкоди. Жодна нова справа 
без цього не буває. Але ми маємо бути 
відкриті до змін, навіть жертвуючи яки-
мись сьогоденними преференціями, за-
ради успішного, заможного майбутнього 
наших громад. Переконався під час засі-
дань робочої групи Комітету регіонів ЄС 
– Україна, що  «Партнерство, діалог, згур-
тованість» – головні гасла цієї зустрічі 
мають стати основою і нашої щоденної 
праці, а  Тернопілля повинно використо-
вувати усі наявні інструменти та досвід 
європейських партнерів».

«Наближення реформ в 
Україні до європейських 

стандартів є можливістю 
поліпшити діяльність  

влади, отримати  
інвестиції  та доступ  
до великого ринку»

Так вважає голова обласної ради Віктор Овчарук, 
який взяв участь у роботі  другого засідання  
робочої групи Комітету регіонів ЄС – Україна. 
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Невеличкий скверик, 
який обрали 
для вшанування 

загиблих Героїв, 
розташований між 
вулицями Вірменська та 
Академічна неподалік 
Бережанського 
агротехнічного інституту. 
У 2014 році міська 
рада присвоїла йому 
ім’я «Сквер Устима 
Голоднюка». Адже саме тут 
навчався Герой Небесної 
Сотні зі Збаража. У закладі 
також встановлена 
пам’ятна дошка на його 
честь.  

Сам же сквер – невеличка зе-
лена зона між двома будинками, 
засаджена липами. На траві гра-
ються діти із сусідніх будинків. 

- Тут під землею каналіза-
ція, водопровід, старі труби, 
- розповідає місцева жителька 
Люба Орийник. -  Як щось тра-
питься, то що сквер будуть руй-
нувати, щоб відремонтувати 
трубу? Це ж значні кошти. А ще 
сюди часто приїздять туристи, 
іноземці, які колись тут жили 
або ж їх рідні. До того ж усі 14 
лип хочуть зрізати, щоб поса-
дити нові дерева. Навіщо це ро-
бити - не розумію. 

Електроопори у сквері вже 

почали переставляти. Та і в 
цьому люди бачать небезпе-
ку – адже одну з них встанови-
ли ледь не за метр від будинку. 

Люди запевняють, вони 
дуже хочуть, аби пам’ять героїв 
вшанували у їхньому місті. Од-
нак зелена зона поряд з домів-
кою, на їх переконання, не най-
краще для цього підходить. 

- Наші діти тут граються. Ін-
шого подвір’я у нашого будинку 
немає - каже мама двох діток Га-
лина Станічна. – У місті є лише 
один нормальний майданчик. 
Куди ж подітися малечі? 

Нарікають люди і на сусід-
ство з інститутом. Кажуть, сту-
денти під їх вікнами курять на 
перервах, а ввечері приходять 

сюди з пивом та залишають по-
близу будинку купу сміття. 

Проблеми з облаштуванням 
скверу можуть виникнути і че-
рез те, що це історична части-
на міста.  

- Ця територія входить в іс-
торичний ареал міста. І якщо 
тут проводити якісь  роботи, то 
треба здійснювати археологічні 
розкопки, — розповідає історик 
та краєзнавець Богдан Тихий. – 
За Австрії, Польщі, Радянського 
Союзу тут ніхто нічого не буду-
вав, адже тут прокладені кому-
нікації – каналізації, вода, висо-
ковольтний кабель. Ці два бу-
динки – пам’ятки архітектури 
місцевого значення. Свого часу 
тут жив Маркіян Шашкевич під 

час навчання в гімназії. Тут ко-
лись знаходилася міська рада. 
А ось ліпнина на старовинно-
му будинку надзвичайно цінна. 
Таку ж можна побачити лише у 
Відні. Пам’ятник абсолютно не 
вписується у цей сквер, а точ-
ніше, це місце не підходить для 
подібного монумента. Він буде 
затиснутий між двома вулиця-
ми. 

Пан Богдан додає, що елек-
тромережі у сквері вже давно 
потрібно ліквідувати і модер-
нізувати. Адже через них не-
можливо розгледіти та сфото-
графувати старовинні будинки, 
Вір менську церкву. 

У двох будинках, які оточу-
ють сквер, мешкає кілька де-
сятків людей. Вони нарікають, 
коли чиновники обирали місце, 
їх думки не запитали. 

У міській раді вже є гото-
ва проектна документація з ре-
конструкції скверу. Запевняють, 
він стане набагато затишнішим 
і діти зможуть там гратися.  

- Це буде сучасний, красивий 
сквер. Спеціалісти з ландшаф-
тного дизайну висадять  деко-
ративні дерева, сформують від-
повідно територію.  Доріжки ви-
стелимо бруківкою і тоді вста-
новимо пам’ятник, - розповідає 
секретар Бережанської міської 
ради Петро Гончар. – Ми не руй-
нуватимемо сквер,  навпаки, він 
стане кращим. Нас підтримує 
більшість жителів міста і сту-
дентство інституту, який знахо-

диться неподалік. 
До слова, як розповіли у 

міськраді, долю пам’ятника за-
гиблим на Майдані Героям ви-
рішував організаційний комі-
тет, який складався приблиз-
но з двох десятків чоловік. Це і 
громадські активісти, і політи-
ки, і активні бережанці.  Проект 
вигляду пам’ятника винесли на 
голосування громади. У центрі 
міста встановили скриньки для 
голосування. Обрали проект 
місцевого митця Олега Шупля-
ка. Згодом колегіально з пред-
ставниками громадськості об-
рали місце для монумента. 

Натомість жителі вулиць Ві-
рменської та Академічної пере-
конані – варто встановити  по-
стамент Небесній Сотні у центрі 
міста – поблизу будинку райра-
ди, там де колись був пам’ятник 
Леніну або поряд з символічним 
«Вічним вогнем», щоб чиновни-
ки не забували, за що боролися 
наші Герої і сумлінно працювали. 

У міській раді називають цю 
ідею абсурдною. Кажуть, чому ж 
люди не опротестовували це рі-
шення, коли воно було прийня-
те, а активізувалися тільки тоді, 
коли розпочалися роботи. Адже 
вартість лише розробки проек-
ту – більше 10 тисяч гривень. 

Отак благородна ідея вша-
нувати Героїв Небесної Сотні у 
Бережанах розсварила людей. І 
хоч незадоволених не так бага-
то, та все ж, думаю, що вони за-
слуговують бути почутими. Хіба 
не за це боролися і гинули на 
Майдані наші Герої? 

Адже пам’ятники – це не мо-
нументи з металу чи каменю, а, 
насамперед, пам’ять і шана тим, 
хто мріяв змінити країну і не 
побоявся віддати за це життя. 
Адже пам’ять... Вона не у поста-
ментах – вона у наших серцях. 

Як благородна ідея вшанувати Героїв 
РОЗСВАРИЛА БЕРЕЖАНЦІВ

У старовинному містечку розгорілася справжня суперечка щодо місця, де мав би бути 
встановлений пам’ятник Героям Небесної Сотні. Кілька десятків бережанців виступили 
проти спорудження монумента у них під вікнами. Кажуть, для такого важливого 
пам’ятника потрібно знайти достойніше місце, наприклад, у центрі Бережан.

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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«Завдання обласної ради – зберегти та розширити мережу ко-
мунальних аптек та аптечних пунктів, - наголосив голова обласної 
ради Віктор Овчарук. – Кілька кроків для цього уже зроблено – де-
путати затвердили нового керівника виробничо-торгового аптечно-
го об’єднання, яка представила власне бачення вирішення нагальних 
питань із збереження комунальних аптек. Під суворим контролем пе-
ребуває  діяльність усіх комунальних аптек, щоб не допустити їх бан-
крутства». 

Для покращення роботи  мережі комунальних аптек у виробничо-
торговому аптечному об’єднанні  впроваджено спеціалізовану 
комп’ютерну програму «Моріон»  для обліку та автоматизації відпус-
ку лікарських засобів з метою створення автоматизованої системи 
обміну даними між структурними підрозділами. Окрім цього, прове-
дено ремонт аптеки на вул. Бродівська, 5 у Тернополі, оновлено ап-
течні  меблі в аптеці № 168, облаштовано два комп’ютеризованих  ро-
бочих місця (одне місце виділено для обслуговування пільгової кате-
горії населення),  проведено поточний ремонт приміщення для від-
криття аптеки у Новому Селі Підволочиського району.

За пропозицією Віктора Овчарука в комунальних аптеках, які пе-
ребувають у виробничо-торговому аптечному об’єднанні, введе-
но знижки на відпуск лікарських засобів для учасників АТО у розмі-
рі 15%. Поки що такі знижки діють у Тернополі – в аптеці №168 (вул. 
Бродівська,5) та аптечному пункті №5 аптеки №168 (вул. Клініч-
на,1). З часом такі послуги надаватимуться в усіх аптеках виробничо-
торгового аптечного об’єднання області.

На Тернопільщині зростає кількість комунальних аптек

За сприяння обласної ради  розпочала роботу 
комунальна установа  «Тернопільське обласне 
виробничо-торгове аптечне об’єднання» - аптечний 
пункт № 1 аптеки №37 в поліклінічному відділенні 
Кременецької районної лікарні.

Віктор ШУМАДА: 

Депутати Тернопільської 
міської ради  від 
«Солідарності» 

переконані, що вартість 
комунальних послуг повинна 
визначатись у Тернополі, а не 
затверджуватись у Києві. 

Відповідне звернення до прем’єр-
міністра України та Національної ко-

місії, що здійснює державне регулю-
вання в сфері енергетики та кому-
нальних послуг було підтримане на 
сесії міської ради, що відбулась 12 
липня.  

За словами Віктора Шумади, у 
кожному регіоні рівень доходів гро-
мадян відрізняється. До прикладу, се-
редня зарплата тернополянина і ки-
янина істотно різна, у зв’язку з цим і 

можливості оплати комунальних по-
слуг різні.

«Ми вважаємо, що люди мають пла-
тити за комунальні послуги не біль-
ше 10%  від власного доходу, а різни-
ця повинна бути компенсована за ра-
хунок субсидії, - зазначив Віктор Шу-
мада. - Тому повноваження щодо вста-
новлення тарифів мають бути переда-
ні на місця».

«Вартість комунальних послуг 
має визначатись на місцях»

1. Потрібно скласти список 
тих професій, які найбільше 
до вподоби. Наприклад, напи-
сати 10 спеціальностей і ско-
ротити їх до 5, потім до 3. І вже 
з останніх вибрати те, чим би 
ви хотіли займатися все жит-
тя. 

2. Повсякчас потрібно слу-
хати лише своє серце, а не ба-
жання батьків чи думки сус-
пільства. Завжди потрібно йти 
за своєю мрією!

3. Напевно, дуже часто ви 

чули, що одного таланту зама-
ло. Але це дійсно так, потріб-
но завжди розвиватися та вдо-
сконалюватися. Ніколи не зу-
пинятися, працювати над со-
бою. Багато годин навчання, 
практики та невдач - ось що 
призводить до успіху. Працьо-
витість допоможе вам досяг-
нути мети.

4. Не бійтеся бунтувати. 
Дуже часто оточуючі не дуже 
раді чужому успіху і, на жаль, 
серед таких можуть опинити-

ся ваші близькі друзі. Якщо 
відчуваєте, що всі та все проти 
вас, але знаєте, що це – справа 
вашої мрії,  то робіть, як вва-
жаєте за потрібне.

5. Не менш важливі й тен-
денції на ринку праці. Головна 
помилка випускників та їхніх 
батьків – те, що вони вибира-
ють спеціальність, яка корис-
тується попитом сьогодні. Але 
ринок праці дуже швидко змі-
нюється і часто колись попу-
лярні професії за кілька років 

вже не викликають інтересу в 
роботодавців. Отже, приймаю-
чи рішення, потрібно прислу-
хатися до прогнозу фахівців.

6. Вибравши майбутню спе-
ціальність, потрібно вивчити і 
дослідити все про неї. Бо потім 
ви можете бути розчаровані і 
незадоволені своїм вибором.

7. Вірте в себе та у свої мрії, 
вчіться і вдосконалюйтеся! Це 
те, що завжди стане вам у при-
годі! 

Софія КОРОЛЬ.

Як обрати професію до душі
Поради тернопільської абітурієнтки
Літо у розпалі. Залишилося ще кілька днів до 

часу, коли цьогорічним абітурієнтам потрібно 
буде обирати майбутню професію. А це 

надзвичайно важливо, адже робота займає вагоме 
місце у нашому житті. Звичайно, хотілося б, щоб вона 
приносила і задоволення, і прибуток. На жаль, є дуже 
багато прикладів, коли люди вибирали професію, 
яка їм не до душі. Іноді – через батьків, які  бачать 
своїх дітей в іншій галузі або хочуть здійснити свою 
нереалізовану мрію. Також це трапляється тому, 
що випускники ще не до кінця впевненні у своєму 
виборі. Тож пропоную кілька рекомендацій, якими 
користувалася сама при виборі професії.

На Тернопільщині 
бійців АТО  
забезпечать  
квартирами за 
державні кошти

Десять квартир 
планують 
придбати для сімей 

загиблих учасників 
антитерористичної 
операції та 
військовослужбовців, 
які стали інвалідами 
внаслідок участі в АТО й 
потребують покращення 
житлових умов. 

Про це повідомив началь-
ник управління  капітально-
го будівництва Тернопільської 
обл держадміністрації Віктор 
Кузяк.

Йдеться про закупівлю 
восьми однокімнатних, однієї 
двокімнатної та ще однієї три-
кімнатної квартир.

«Для надання житла вій-
ськовослужбовцям та сім’ям за-
гиблих Тернопільщини з дер-
жавного бюджету виділено орі-
єнтовно 5-7 мільйонів гривень. 
Уже сформовані списки, до кін-
ця року квартири будуть при-
дбані», – зазначив Віктор Кузяк.
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- Звичайно, це менше, ніж 
було під час  минулого опалю-
вального сезону. Адже під час 
перерахунку субсидій на літню 
пору виявилося, що, незважа-
ючи на зрослі тарифи, фінан-
совий стан деяких тернополян 
дозволяє їм розраховувати-
ся за спожиті енергоносії без 
допомоги держави, - пояснив 
директор департаменту со-
ціального захисту населен-
ня Тернопільської облдер-
жадміністрації Вадим БОЯР-
СЬКИЙ.

За словами посадовця, зо-
всім іншою буде ця «арифме-
тика» вже незабаром – з на-
станням осінньо-зимового 
опалювального періоду, коли 
людям доведеться оплачувати 
обігрів своїх осель. Та навіть 
напередодні цього сезону у де-
партаменті соціального захис-
ту населення не прогнозують 
тотального збільшення кіль-
кості претендентів на субсидії.

- За попередніми підрахун-
ками, чисельність одержува-
чів державної допомоги може 
зрости максимум на 50 ти-
сяч, - відповів Вадим Андрійо-
вич на уточнююче запитан-
ня кореспондента «Нашого 
ДНЯ» і наголосив, що на добро-
бут цієї категорії наших краян 
зрослі тарифи жодним чином 
не впливатимуть. Обов’язкова 
плата за житлово-комунальні 
послуги, розрахована на під-
ставі доходу сім’ї, й надалі буде 
залишатися у межах соціаль-
них норм, а натомість змінюва-
тиметься тільки сума субсидії. 

- А якщо в Україні, дай 
Боже, зростуть розміри мі-
німальної зарплати та про-
житкового мінімуму, чи не 
призведе це до нових перера-
хунків при визначенні пла-
тоздатності споживачів 
комунальних послуг?

- Обов’язкова плата – це 
відносно стала величина і ніх-
то не має права довільно кори-
гувати її у будь-який бік упро-
довж 12 місяців – на період дії 
субсидії. 

- Торік бланки докумен-
тів для оформлення субси-
дій клали у кожну пошто-
ву скриньку. Для багатьох 
це справді стало у нагоді. А 
як діяти тим, хто вирішив 
звернутися за допомогою 
аж цьогоріч?

- У механізмі оформлення 

субсидій фактично нічого не 
змінилося. Необхідні заяву та 
декларацію можна заповни-
ти безпосередньо у відділі со-
ціального захисту населення 
за місцем постійної реєстрації 
або навіть вдома, а вже потім 
вислати ці документи поштою. 
Щоправда, все ж раджу звер-
нутися до наших працівни-
ків особисто, оскільки, як свід-
чить практика, далеко не всі 
можуть без кваліфікованої до-
помоги правильно та повністю 
заповнити необхідні докумен-
ти. А ще можна зареєструвати-
ся для отримання субсидій на 
веб-ресурсі Міністерства соці-
альної політики України.

- А який пакет докумен-
тів потрібно мати людині, 
яка звернулася у відділ соц-
захисту?

- При стандартній проце-
дурі – заява та декларація, при 
собі мати паспорт та ідентифі-
каційний номер.

- Тож є ще й нестандарт-
ні?

- Це так звані виняткові ви-
падки, які потребують окремо-
го рішення комісії. Наприклад, 
кількість людей, які фактич-
но проживають у помешкан-
ні не співпадає з кількістю за-
реєстрованих у ньому. Хтось із 
членів сім’ї тривалий час пе-
ребуває за кордоном. Тоді за-
явник має надати довідку про 
місце фактичного проживан-
ня цього родича чи родички, 
а, якщо це неможливо, то по-
трібно викликати соціально-
го інспектора, який засвід-
чить цей факт.  На підставі за-
віреного ним акту обстежен-

ня встановлюється фактична 
кількість мешканців і саме їх-
ній сукупний дохід беруть до 
уваги при призначенні субси-
дії. Або інша виняткова ситуа-
ція: – сім’я придбала товар чи 
товари на разову суму понад 
50 тисяч гривень. Згідно із за-
коном вона втратила право на 
субсидію. Однак, у житті тра-
пляються різні ситуації. Тож, 
якщо заявник надасть серйоз-
не обґрунтування того, що не 
може самотужки  оплачувати 
комунальні послуги, комісія 
при райдержадміністрації або 
при виконкомі у містах облас-
ного підпорядкування зможе 
прийняти позитивне рішення 
на його користь, враховуючи 
особливі обставини.

- Якщо не помиляюся, цьо-
горіч законодавець поста-
вив питання руба: або піль-
ги, або субсидії.

- Саме так.  Відтепер кожен 
вправі вибирати, що для ньо-
го вигідніше. Для прикладу до-
цільно проаналізувати два ва-
ріанти. Перший, коли людина 
користується пільгами та не 
користується субсидією - для 
цієї категорії абсолютно нічо-
го не змінилося. Другий, коли 
пільговик отримував ще й суб-
сидію, яка, до речі, раніше при-
значалися з врахуванням вже 
наданих йому пільг. Тепер так 
не буде. На час дії субсидії на-
дання пільг цим людям при-
зупинено.  Їхній сімейний бю-
джет від цього не постраждає. 
Адже обов’язкова плата, яку та 
чи інша сім’я має перерахува-
ти за житлово-комунальні по-
слуги, не залежить ні від тари-

фів, ні від пільг. Вона залежить 
винятково від доходу цієї сім’ї. 
Тож не важливо, як саме нази-
ватиметься державна допомо-
га, а те, що вона збереже пла-
тежі людей у межах соціальних 
норм. Якщо ж після розрахун-
ку розмір субсидії вийде «ну-
льовим», громадянам автома-
тично відновлять передбачені 
їм пільги.

- Звичайно, перед тим, як 
звертатися у відділ соціаль-
ного захисту населення, чи 
не кожен з нас старається 
самостійно порахувати сі-
мейні статки, щоб, м’яко ка-
жучи, не виглядати в очах 
працівників профаном. Від-
так, з тими, хто працює, все 
зрозуміло. З пенсіонерами – 
теж. А який середньомісяч-
ний дохід плюсувати до су-
купного, якщо один з членів 
сім’ї – підприємець? 

- Якщо підприємець плат-
ник єдиного податку напри-
клад першої категорії - то на 
рівні двох прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб – 
зараз це 2900 гривень. Інфор-
мацію про дохід одержувачів 
субсидій нам подає фіскальна 
служба.

- Цікаво, чи при призна-
ченні субсидії  враховують-
ся у дохід виплати за наро-
дження дитини?

- Разова при народженні – 
ні, а ті, що нараховують щомі-
сячно  протягом трьох років, 
- так.

– Інша ситуація: людина 
тимчасово не працює. Який 
дохід їй впишуть у деклара-
цію? 

- Якщо цей громадянин пе-
ребуває на обліку у центрі за-
йнятості і отримує допомогу з 
безробіття, то саме її вносять 
у декларацію. Якщо ж перебу-
ває на обліку, але не отримує 
виплат, то при визначенні роз-
міру субсидій йому зарахують 
як щомісячний дохід один про-
житковий мінімум для працез-
датних осіб, тобто – 1450 гри-
вень. Якщо ж людина не пра-
цює і не зареєстрована у цен-
трі зайнятості, то цю суму 
треба множити на два.

- ?!

- Очевидно, законодавець 
мотивував таку норму тим, що 
в Україні ще дуже багато лю-
дей працюють без належного 
оформлення трудових відно-
син.

 - Але ж, таким чином 
під «підозру» законотвор-
ців  потрапили і ті, хто на-
справді підробляє «наліво», 
і ті, хто не може знайти 
бодай якусь роботу. А чи не 
можна було б зробити суб-
сидії більш адресними, щоб 
їх міг  отримати лише той, 
хто такої допомоги справ-
ді потребує. А ще краще – да-
вати соціально незахище-
ним реальні гроші. Якщо зе-
кономлять на компослу-
гах – решта залишиться на 
щось інше.

- Меж для удосконален-
ня будь-якої справи немає, зо-
крема і Порядку щодо надан-
ня субсидій. Обговорюються 
різні варіанти, зокрема щодо 
їх монетизації. Є ризик в тому, 
що отримавши кошти на руки 
людина може потратити ці ко-
шти не для оплати житлово-
комунальних послуг, а на інші 
цілі. На мою думку доцільно 
було переводити кошти  дер-
жавної допомоги на картковий 
рахунок, але так, щоб витра-
чати їх можна було тільки на 
оплату  житлово-комунальних 
послуг. Коли ж опалювальний 
період завершиться, напри-
клад, 1 травня, ці рахунки ав-
томатично розблоковуються і 
тоді залишок витрачайте на що 
хочете. Тоді споживачі – одер-
жувачі субсидій були б зацікав-
лені в економії енергоресурсів.

- От, якби так було, я усі 
свої споживчі кредити зміг 
би погасити… Але поки-що 
маємо те, що маємо. Дякую 
за розмову. Сподіваюся, що 
ваші змістовні відповіді до-
поможуть нашим читачам 
вчасно зорієнтуватися у не-
простих реаліях сьогодення.

Інтерв’ю 
взяв

Вадим БОЯРСЬКИЙ:
«На добробут краян,  
які отримують субсидії, 
зрослі тарифи жодним 
чином не впливатимуть»

Станом на початок липня 187 тисяч мешканців Тернопільської області  
отримують державні дотації на оплату житлово-комунальних послуг

Олег  
ГРУШКОВИК
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Субсидії, які, мов крихту з пан-
ського столу, кидають людям, на-
справді - обман. Виділені з держ-
бюджету 40 мільярдів гривень 
йдуть не в кишені українців, а в 
кишені олігархів-власників енер-
гетичних компаній. Це - «компен-
сація» за штучно завищені тари-
фи. А люди, які чесно сплачують 
податки, повинні платити за ко-
рупцію влади, яка «прибідняєть-
ся», ховаючи мільйонні статки в 
офшорах.

«Нашо ті субсидії – краще б 
нормальні зарплати і пенсії лю-

дям дали, - обурюється лідер Ра-
дикальної партії Олег Ляшко. – А 
у нас влада вважає «багатими» се-
лян, в яких забрали пільговий ре-
жим оподаткування, підприємців, 
в яких позносили кіоски і позба-
вили можливості заробляти і го-
дувати сім’ї… А Порошенко у нас, 
виявляється, «бідняк», бо він та 
його бізнес-оточення ховає стат-
ки в офшорах, не сплачує податки 
та змушує платити простих укра-
їнців за свою корупцію».

Олег Ляшко та його коман-
да понад місяць блокують парла-

ментську трибуну з вимогою зни-
зити тарифи на комуналку для 
населення та повернути пільго-
вий обсяг споживання газу. Каже: 
ціна у 7000 гривень за тисячу ку-
бів – висмоктана з пальця. І еконо-
мічно доводить, що газ для людей 
має коштувати не більше 3000 
грн/тис. куб.

«Сьогодні собівартість видо-
бутку українського газу з усіма по-
датками складає 1580 грн. за ти-
сячу кубів. Громадяни зараз отри-
мують газ по 7000 грн. Це абсо-
лютно космічна ціна, яка не має 
жодного обґрунтування. Очевид-
но, ті люди, які складали цю вар-
тість, не вивчали курс економічної 
теорії, де є чітка калькуляція вар-
тості видобутку нафти і газу», - по-
яснив нардеп. 

Нещодавно Ляшко навідався 
на засідання комітету ВР з питань 

паливно-енергетично комплек-
су та дав кілька уроків з економі-
ки присутнім представникам На-
фтогазу та голові НКРЕ, які  так і 
не змогли йому пояснити, з якої 
стелі взяли тарифи та чому прода-
ють людям вітчизняний газ за ці-
ною імпортного. Тому лідер Ради-
кальної партії вимагає скасувати 
рішення про підвищення ціни на 
газ для людей.

«Що ми робимо для знижен-
ня ціни на газ? По-перше, добива-
ємося в суді скасування постанови 
про підвищення тарифів. По-
друге, добиваємося рішення, щоб 
український газ йшов тільки на 
потреби ЖКГ, на потреби грома-
дян. По-третє, вимагаємо ліквіда-
ції Нафтогазу, корупційної струк-
тури, через яку з бюджету вимива-
ються мільярди. По-четверте – ви-
магаємо усунення Президента від 

можливості в ручному режимі че-
рез НКРЕ встановлювати косміч-
ні тарифи. 

Днями до депутатів з Ради-
кальної партії, які понад місяць 
блокують трибуну, прийшло під-
кріплення – до протесту долучи-
лася «Батьківщина».

«В єдності - сила. Бо разом ми 
завжди можемо більше, ніж поо-
динці. А ситуація в країні настіль-
ки патова, що єдність сил здорово-
го ґлузду потрібна, як ніколи. Тому 
закликаю колег з демократичних 
проукраїнських опозиційних сил 
не лише словом, а і ділом - прояви-
ти єдність і підтримати нашу бо-
ротьбу у парламенті, зокрема ого-
лошений нами сидячий протест. 
Назад дороги немає. Або ми доби-
ваємося зниження тарифів – або 
перевибори», - наголосив Ляшко.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

ШОКОВІ ТАРИФИ
Як їх знизити, знає лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Українці ще не оговталися від попереднього підвищення та-
рифів на комуналку, не вилізли з боргів по квартплаті, аж раптом 
– новий удар. З 1 липня ціни на тепло і гарячу воду знову зрос-
ли вдвічі, у стільки ж подорожчав і газ для населення… Міль-
йони людей з жахом чекають на прихід зими, яку з такими здир-
ницькими тарифами можуть просто не пережити.

Законом України «Про 
забезпечення прав і 
свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» 
(далі – Закон) визначено статус 
території України, тимчасово 
окупованої внаслідок 
збройної агресії Російської 
Федерації, встановлено 
особливий правовий режим 
на цій території, визначено 
особливості діяльності 
державних органів, органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і 
організацій в умовах цього 
режиму, додержання та 
захисту прав і свобод людини 
і громадянина, а також прав і 
законних інтересів юридичних 
осіб.

На виконання вказаних поло-
жень Закону Міністерством юстиції 
України наказами від 12.06.2014 № 
919/5, від 10.09.2014 № 1517/5, від 
09.12.2014 № 2079/5 внесено зміни 
до Правил державної реєстрації актів 
цивільного стану в Україні, затвер-
джених наказом Міністерства юсти-
ції України від 18.10.2000 № 52/5 (у 
редакції наказу Міністерства юсти-
ції України від 24.12.2010 № 3307/5), 
зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції України 18.10.2000 за № 719/4940 
(далі – Правила державної реєстрації) 
та Правил внесення змін до актових 
записів цивільного стану, їх понов-
лення та анулювання, затверджених 
наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 12.01.2011 № 96/5, зареєстро-
ваних в Міністерстві юстиції України 
14.01.2011 за № 55/18793 (далі – Пра-
вила внесення змін), якими врегу-
льовано питання державної реєстра-
ції актів цивільного стану, внесен-
ня змін до актових записів цивільно-
го стану, їх поновлення та анулюван-
ня за заявами громадян, які прожива-
ють на тимчасово окупованій терито-
рії України або переселилися з тимча-
сово окупованої території України.

Так, у зв’язку з неможливістю ви-
конувати повноваження відділами 
державної реєстрації актів цивільно-

го стану Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя на тимчасово 
окупованих територіях проведення 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану, внесення змін до актових за-
писів цивільного стану, їх поновлен-
ня та анулювання за заявами грома-
дян України, які проживають на тим-
часово окупованій території Украї-
ни, здійснюються відділами держав-
ної реєстрації актів цивільного стану 
за межами цієї території (на вибір гро-
мадян).

За заявами громадян України, які 
переселилися з тимчасово окупованої 
території України, державну реєстра-
цію актів цивільного стану, внесен-
ня змін до актових записів цивільно-
го стану, їх поновлення та анулюван-
ня здійснюють відділи державної ре-
єстрації актів цивільного стану за міс-
цем їх фактичного проживання, пе-
ребування (пункт 3 розділу І Правил 
державної реєстрації).

У разі необхідності внесення змін 
до актового запису цивільного стану, 
що зберігається на тимчасово окупо-
ваній території України, цей запис по-
передньо поновлюється у відділі дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану, до якого подано відповідну за-
яву громадянами України, які прожи-
вають на тимчасово окупованій тери-
торії України; у відділі державної реє-
страції актів цивільного стану за фак-
тичним місцем проживання, перебу-
вання громадян України, які пересе-
лилися з тимчасово окупованої тери-
торії України; у відділі державної реє-
страції актів цивільного стану за міс-
цем проживання заявника.

За заявами іноземців, осіб без гро-
мадянства, громадян України, які про-
живають за кордоном, такий актовий 
запис цивільного стану поновлюєть-
ся у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану Печерського район-
ного управління юстиції у місті Києві 
(п. 2.28 Правил внесення змін).

У разі якщо неможливо витре-
бувати документи про державну ре-
єстрацію актів цивільного стану у 
зв’язку зі зберіганням актових за-
писів цивільного стану на тимчасо-
во окупованій території України, ак-
товий запис цивільного стану понов-

люється у відділі державної реєстра-
ції актів цивільного стану, до якого 
подано відповідну заяву громадяна-
ми України, які проживають на тим-
часово окупованій території України; 
у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану за фактичним міс-
цем проживання, перебування грома-
дян України, які переселилися з тим-
часово окупованої території Украї-
ни; у відділі державної реєстрації ак-
тів цивільного стану за місцем прожи-
вання заявника.

За заявами іноземців, осіб без гро-
мадянства, громадян України, які про-
живають за кордоном, такий актовий 
запис цивільного стану поновлюєть-
ся у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану Печерського район-
ного управління юстиції у місті Києві 
(п. 3.13 Правил внесення змін).

У разі якщо неможливо витребу-
вати підтвердження відповідності ві-
домостей у Державному реєстрі ак-
тів цивільного стану громадян даним 
паперових носіїв актових записів ци-
вільного стану або копії актових запи-
сів цивільного стану у зв’язку з тим-
часовою окупацією території України, 
державна реєстрація актів цивільно-
го стану підтверджується відповідни-
ми свідоцтвами, якщо вони не містять 
незастережених виправлень, дописок 
чи явних ознак підробки (пункти 2.7, 
3.9, 4.7 Правил внесення змін, пункт 6 
глави 4 розділу ІІІ Правил державної 
реєстрації).

Зазнали певних змін окремі пи-
тання, пов’язані з державною реє-
страцією розірвання шлюбу.

Зокрема, при одержанні заяви 
про державну реєстрацію розірвання 
шлюбу на підставі рішення суду, у ви-
падку, якщо актовий запис про шлюб 
зберігається на тимчасово окупованій 
території України, перевірка відділом 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану наявності в актовому записі 
про шлюб відомостей про розірвання 
шлюбу здійснюється лише за даними 
Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян без надіслання відпо-
відного запиту за місцем зберігання 
актового запису про шлюб.

При необхідності доповнення ак-
тового запису про розірвання шлюбу, 

який був складений за заявою одно-
го з подружжя, у разі зберігання цього 
актового запису на тимчасово окупо-
ваній території України, державна реє-
страція розірвання шлюбу проводить-
ся відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану, до якого подано за-
яву про розірвання шлюбу на підставі 
рішення суду (пункти 7, 11 глави 3 роз-
ділу ІІІ Правил державної реєстрації).

Відмітка про розірвання шлю-
бу за рішенням суду проставляєть-
ся в паспортах громадян України, 
шлюб між якими розірвано, у разі їх 
звернення до відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану та 
пред’явлення рішення суду.

При зверненні осіб для простав-
лення вказаної відмітки відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану одночасно перевіряє у Держав-
ному реєстрі актів цивільного стану 
громадян наявність в актовому запи-
сі про шлюб відомостей про розірван-
ня шлюбу. У разі відсутності актово-
го запису про шлюб у Державному ре-
єстрі актів цивільного стану грома-
дян особам роз’яснюється, що відміт-
ку про розірвання шлюбу в паспорті 
громадянина України буде проставле-
но після одержання відповіді відділу 
державної реєстрації актів цивільно-
го стану України за місцем зберігання 
актового запису про шлюб. Зазначена 
перевірка не здійснюється у випад-
ку зберігання цього запису на тим-
часово окупованій території України 
(пункт 25 глави 3 розділу ІІІ Правил 
державної реєстрації).

З метою належної реалізації прав 
та інтересів осіб, які вимушені зали-
шити місця проживання внаслідок об-
ставин, пов’язаних з проведенням ан-
титерористичної операції на терито-
рії України, відділами державної реє-
страції актів цивільного стану засто-
совуються відповідні положення Пра-
вил державної реєстрації, при розгля-
ді заяв вказаних осіб щодо державної 
реєстрації актів цивільного стану, вне-
сення змін до актових записів цивіль-
ного стану, їх поновлення та анулю-
вання, за принципом аналогії закону.

Головне територіальне 
управління юстиції   

у Тернопільській області.

Особливості проведення державної реєстрації  
актів цивільного стану за заявами громадян України, 
які проживають на тимчасово окупованій території

Чек на пальне без 
«роздрібного»  
акцизу: нюанси

У відділі контролю за обі-
гом та оподаткуванням під-
акцизних товарів Тернопіль-
ської ОДПІ повідомили, що 
касові чеки, видані спожива-
чам пального на АЗС під час 
його продажу, можуть й не 
містити реквізити «Акциз-
ний податок», у разі їх дру-
кування РРО, які включені 
до Держреєстру РРО раніше 
11.03.2016 року.

Такі касові чеки є чинни-
ми й мають прийматися як 
документ, що підтверджує 
сплату за придбане пальне 
при звітуванні працівника-
ми підприємства за витраче-
ні кошти.

Детальнішу консульта-
цію можна отримати у Цен-
трі обслуговування плат-
ників за адресою: вул. Бі-
лецька, 1 та за телефоном: 
43-46-10.

Перевірки  
поповнили  
бюджет на  
1,8 мільйонів грн

Близько 2,5 мільйонів 
гривень податків і штрафних 
санкцій дорахували податко-
ві ревізори  Тернопільської 
ОДПІ за наслідками прове-
дених перевірок юридичних 
осіб у першому півріччі 2016 
року. Про це інформувала на-
чальник управління аудиту 
Людмила Кривик.

До бюджету уже надійшло 
1,8 мільйонів гривень.

Відділ організації  
роботи Тернопільської 

ОДПІ.
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“ “«Рада буде працювати все літо. 
Ми точно не закриємо сесію. Єди-
не, що узгоджених законів, які 
можна швиденько проголосува-
ти, нема. Тому доведеться працю-
вати кілька днів у комітетах, щоб 
доопрацювати їх. Ми взагалі ре-
кордсмени за кількістю законів. 
Тому вони часом не відпрацьова-
ні як з юридичної точки зору, так 
і з контексту».

Про це лідер фракції БПП Ігор 
Гринів повідомив якраз на Іва-
на Купала. Тобто, у четвер, 7 лип-
ня. І запевнив, що наступний день 
– п’ятниця, точно буде сесійним 
днем.

Ну, про те, чому цього не стало-
ся – трішки згодом. А зараз – про 
«рекордсменів» із законотворчос-
ті. У заголовку цього слова я зу-
мисне не взяла у лапки. Заради не-
величкої інтриги. Адже у ці літні 
дні стільки різних спортивних зма-
гань відбулося,  відбувається і від-
будеться. Починаючи від футболь-
ного «Євро-2016» у Франції і за-
кінчуючи літньою Олімпіадою в 
Ріо-де-Жанейро. До речі, туди до-
недавна наш співвітчизник і народ-
ний депутат Онищенко збирався. 
Може б і в’їхав у переможці разом зі 
своїм породистим конем. Не встиг... 
Зате змитися з України встиг. Бук-
вально за лічені години до арешту. 
Хоч як наші депутати-рекордсмени 
(з бігу на місці?) не відтягували роз-
гляду питання про зняття з нього 
недоторканності та всього, що піс-
ля неї відбувається. Включно із за-
триманням...

С тосовно ж «рекордсменів» 
у сфері законотворчості, 
як цілком серйозно назвав 

себе і своїх колег-парламентарів 
Ігор Гринів, то я іншої думки. І ціл-
ком упевнена: не я одна така. Бо на-
справді наші дорогі-предорогі зако-
нодавці (у сенсі того, наскільки до-
рого обходяться бідній-пребідній 
не без їхньої активної участі Укра-
їні) якщо і рекордсмени, то хіба зі 
швидкісного збагачення та ледарю-
вання. Хро-ніч-но-го! Червень і пер-
ша половина липня тому – яскра-
вий приклад. Зрештою, як і весь по-
передній час, починаючи з жовтня 
2014-го. Саме тоді  почала працюва-
ти теперішня Верховна Рада.

Але ми з вами, дорогі мої чи-
тачі, не будемо аналізувати діяль-
ність нардепів за весь цей період. 
Для цього вистачить одного тиж-
ня. Минулого, для прикладу. Перед 
яким більш як два тижні сесійна 
зала була абсолютно порожньою. 
Оскільки парламентарі, якщо віри-
ти графіку роботи, начебто працю-
вали в комітетах – над удосконален-
ням законопроектів.

То де ж ті напрацювання?

Невже їх вдалося довести до 
ладу так мало, що для ухвален-
ня вистачило двох днів – вівторка і 
четверга? Та й у ці дні обговорення 
та голосування зайняли максимум 
2-3 години. А законів ухвалено аж 
цілих...три. Так що насправді при-
чина була не стільки в блокуванні 
президії і трибуни депутатами від 
«Батьківщини» і Радикальної пар-
тії – скільки у відсутності докумен-
тів, готових до ухвалення.

Тим більше, що у чет-
вер коаліціянти за-
стосували деблокува-

вання, виставивши для захис-
ту президії екс-комбатів у ка-
муфляжах. Тільки-но побачив-
ши це, я аж настрашилася: що, 
москалі зі своїми яничарами-
ополченцями вже до Києва діс-
талися? Отже, зона АТО не на 
жарт розростається?

На щастя, мій переляк виявив-
ся марним...

То своїх депутатів-комбатів мо-
білізувало на захист столу і крісел 
президії керівництво коаліції. На-
чебто для того, аби можна було про-
голосувати вкрай необхідні зако-
нопроекти. Для оборонної галузі та 
МВФ.

А створення робочої групи для 
вивчення обґрунтованості грой-
сманівських тарифів? Тисячі й тися-
чі народу з усієї України хіба не че-
рез них, непідйомні, зібралися тиж-
день тому біля Верховної Ради?

А обіцяне давним–давно онов-
лення складу ЦВК? Скільки ще нею 
заправлятиме ставленик Янукови-
ча Охендовський з компанією?

І цей перелік можна  продовжу-
вати. Та от біда – нема такого ба-
жання ні в коаліції, якої насправ-
ді теж давно нема, ні в спікера... Ко-
трий попри голосну заяву, що (ци-
тую) «всі, хто зриває роботу пар-
ламенту під будь-якими привода-
ми, свідомо або несвідомо грають 
на руку ворогові», у п’ятницю шви-
денько закрив пленарне засідання. 
Аж до вівторка...

Начебто знову через блокуван-
ня президії тимошенківцями і ра-
дикалами. Постривайте...

А хіба блокувальники вимага-
ли не надважливого – перегляду та-
рифів?

А хіба в ложі уряду не сидів 

прем’єр  в оточенні  міністрів, очі-
куючи на розмову про тарифну по-
літику? Адже саме їй планувало-
ся присвятити годину запитань до 
уряду.

Зрештою, можна було ще раз 
спробувати скористатися  методом 
деблокування президії з допомо-
гою комбатів-коаліціянтів... Видно, 
не послухалися хлопці свого пар-
ламентського начальства вдруге? 
Зрозуміли, що їхні камуфляжі – одяг 
не для зали з розкішними люстра-
ми і килимовими доріжками, кон-
диціонерами і комп’ютерами, а для 
окопів, бункерів і бронетранспорте-
рів... Та й соціальні мережі і зарубіж-
ні ЗМІ одразу зацікавилися: чому у 
Верховній Раді України з’явилися 
люди у військовій формі? Це що – 
військовий переворот?

Власне, може бути, що керівни-
цтво як парламенту, так і коаліції  
до проведення пленарного засідан-
ня цього разу й само не рвалося. З 
двох причин:

1). Сесійна зала у п’ятницю тра-
диційно заповнена не більш як на 
третину.

2). Тема години запитань до 
уряду – тарифна політика Кабміну.

Ну, хто таке витримає? Соці-
альний віце-прем’єр Розенко? Ні! 
Міністр соцполітики Рева? Теж ні. 
Тоді, можливо, прем’єр Гройсман 
утре опонентам носа чіткими ар-
гументами на користь стрімкого 
підвищення оплати за житлово-
комунальні послуги?

Ні, ні й ще раз – ні! Зокрема й 
тому, що якийсь в’їдливий опозиці-
онер, окрім запитання про фальшу-
вання тарифів, може поцікавитися: 
чому зарплата Володимира Бори-
совича росте так само швидко, як  
ціни на газ, світло і воду? Оскільки 
за перший місяць роботи в Кабміні, 
а то був квітень, він  отримав 14 ти-
сяч гривень , за другий – 22 тисячі, а 
за третій (червень) – вже понад 28 
тисяч?

Б езперечно, це не най-
вища в Україні зарп-
лата. Є в десятки ра-

зів вищі. Однак... От би україн-
ським учителям хоч половину 
такої! А також інженерам, гір-
никам, будівельникам, бібліо-
текарям... Не кажучи вже про 
бійців у зоні АТО – під «града-

ми», гранатами, кулями, поміж 
мінами...

Так що якусь хвилину подумав-
ши, спікер Парубій оголосив про за-
вершення пленарного засідання 
тривалістю 26 хвилин – і разом з 
опозиціонерами почав співати Дер-
жаний гімн. Те саме зробив і більш 
як наполовину порожній зал та уря-
довці.

Тим не менше, як я вже згадува-
ла, нардепи готові самовіддано пра-
цювати не тільки цього тижня, а й 
цілісіньке літо. Правда, збиратися 
в будинку під куполом  планують 
лише в екстраординарних ситуаці-
ях.

Вже сьогодні не важко уявити 
це видовище. Тобто скликання чер-
гового або позачергового пленар-
ного засідання Верховної Ради – з 
викликами нардепів, які засмага-
ють і купаються не тільки у воді, а й 
в усіх мислимих та немислимих роз-
кошах десь на Сейшелах, Адріатиці, 
Лазуровому березі, в Ріо, Монако та 
ще хто зна де...

Х тось може уявити за-
повненою сесійну залу 
влітку? Я – ні. Адже 

навіть узимку, навесні й восе-
ни вона – за рідкісними винят-
ками – напівпорожня. А коли в 
ній якась частина депутатів і 
з’являється, то до роботи біль-
шість із них не рвуться: прогу-
люються між рядами і в кулу-
арах, розмовляють з сусідами  
або по телефону... А ще дріма-
ють, гортають газети, сварять-
ся, б’ються...

Робочий день у «рекордсменів»-
законотворців починається аж о 10 
годині. А закінчитися може і через 
годину-дві, максимум – через 5-6. 
Але останнє украй рідко буває.

Цікаво, якби так працювали 
вчителі, лікарі, будівельники? Чи – 
продавці, двірники, виховательки 
у дитсадках? Хтось би їх на роботі 
тримав? Зарплату, хай і не депутат-
ську – мізерну, платив би?

Про воїнів і згадувати боюся. 
Бо хронічне ледарювання більшос-
ті нардепів – не що інше, як відверте 
знущання над захисниками Укра-
їни. Котрі ось уже третій рік ряту-
ють її, а отже, і  кожного з нас – без 
канікул та вихідних, без елементар-
ного комфорту і ще багато без чого, 
включно з тишею, сном і ліками...

Таке от різне життя-буття у про-
стих українців та у вас, невтомні 
наші «рекордсмени»-законотворці. 
Абсолютно антагоністичне. Адже 
для себе ви вже сотворили рай. Ще 
при житті. А для народу? Просто 
підніміть руки, хто має що сказати. 
Але – тільки правду... Бо все інше на-
род уже від вас чув. Багато-багато 
разів...

Тетяна САВКІВ.

АЛЕ ДО 
НОВИХ 

РЕКОРДІВ 
ГОТОВІ?

Рекордсмени дуже втомилися.

Анекдоти до теми
*   *   *Блокуванням президії парламентська опозиція зірвала годи-

ну запитань до уряду. Хоча в народу до урядовців було одне-єдине 
запитання: ”Коли ви нарешті виступите з останнім словом?” 

*   *   *- Куме, ви чули? У коаліції заявили, що Верховна Рада буде пра-
цювати все літо...

- От лихо! Тоді літа зовсім не буде!

Швидке 
 оформлення  
відправлень 
для клієнтів-

юридичних осіб

Для прискореного 
обслуговування 
у відділеннях 

поштового зв’язку 
Укрпошта впровадила 
спеціальний 
excel-шаблон для 
корпоративних 
клієнтів.

 
Задовольняючи потре-

би юридичних осіб та опти-
мізуючи процес роботи з 
приймання поштових від-
правлень фахівці Укрпошти 
розробили спеціальний excel-
шаблон для формування 
списку ф. 103 на реєстровані 
поштові відправлення, який 
є обов’язковим при переси-
ланні згрупованих внутріш-
ніх поштових відправлень.

Шаблоном буде зруч-
но користуватися клієнтам-
юридичним особам, які пе-
ресилають більше 5 одиниць 
поштових відправлень одно-
часно. Він дозволить клієн-
там формувати списки ф.103 
та автоматично розраховува-
ти вартість пересилання по-
штового відправлення.

Також за допомогою елек-
тронного шаблону клієнт 
має можливість друкувати 
адресні дані відправника та 
одержувача на конвертах (C6 
114*162, DL 110*220), фор-
мувати супровідну адресу на 
посилку (формат А5, А6), су-
провідну адресу до посилки 
за межі країни СР71, повідо-
млення про вручення ф. 119, 
бланк переказу післяплати 
ф. 115а та митні декларації 
CN23.

Обов’язковою умовою ви-
користання шаблону є збере-
ження сформованого файлу 
на електронний носій та пе-
редавання його до відділен-
ня поштового зв’язку для за-
вантаження даних в автома-
тизовану систему, якою ко-
ристуються у відділенні Ук-
рпошти.

Шаблон форми 103 можна 
скачати на сайті Укрпошти.

Адміністрація ТД 
УДППЗ «Укрпошта»
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– Не варто “списувати” на погоду всі 
свої недуги, однак не враховувати такий 
фактор, як залежність від неї нашого са-
мопочуття, було б неправильно, – каже лі-
кар. – Мінливість погоди, а останнім ча-
сом  таке буває доволі часто, призводить 
до того,  що у деяких людей спостеріга-
ються зміни в артеріальному тиску – під-
вищення або зниження, починає боліти 
голова, “ломити” суглоби, підвищуєть-
ся стомлюваність, з’являється слабкість. 
У старших людей загострюються хроніч-
ні недуги, болять суглоби. Таке реагуван-
ня організму на зміни погоди називають 
метеозалежністю, від якої, за результата-
ми досліджень, страждає понад 75% насе-
лення. Метеопатами можна вважати тре-
тину чоловіків і майже половину жінок. 
Подібні ознаки відчувають не лише літні 
люди, а й молодь і навіть діти. 

– Яким чином, все-таки, ми зале-
жимо від навколишнього середовища?

– Вчені роблять припущення про те, 
що причини подібних реакцій організму 
зумовлені певною атмосферною цирку-
ляцією повітря – теплого, холодного та 
їх змикання. Коли відбувається зміна по-
вітряних мас, тобто один атмосферний 
шар зіштовхується з іншим, він володіє 
особливими фізичними властивостями. У 

цій перехідній зоні відбуваються перепа-
ди рівнів тиску, зниження або підвищен-
ня вологості, а також зміна температур. 
Все це не може не позначитися на організ-
мі людини. 

На мінливість погоди насамперед реа-
гують нервова та судинна системи. У ба-
гатьох людей при змінах атмосферно-
го тиску змінюється тиск у судинах, вони 
спазмуються або розширюються. Реагує 
нервова система, а саме вона, як відомо, 
контролює органи тіла. В такому стані ор-
ганізм “шукає” слабке місце і загострю-
ються різні болячки.

– Що більше впливає при метеоза-
лежності – потепління чи похолодан-
ня?

–  Все залежить від людини і особли-
востей її організму. Атмосферне потеплін-
ня веде за собою зменшення обсягу кис-
ню, а похолодання – підвищення його 
кількості. При браку кисню це відбиваєть-
ся, насамперед, на тих людях, які схильні 
до серцево-судинної та легеневої недо-
статності. Тому гіпертоніки погано пере-
носять спеку. По-своєму реагує організм 
і на перепади тиску, і на підвищення або 
зниження вологості повітря – спастичні 
болі, біль у суглобах і попереку, загострен-
ня жовчнокам’яної та сечокам’яної хво-

роб, мігрень, стрибки артеріального тис-
ку та інше.

– Чому одні люди реагують на пого-
ду, а інші – ні?

– Основною з причин є стан здоров’я. 
Розвитку метеозалежності сприяє нездо-
ровий спосіб життя, неправильне харчу-
вання, погана екологія і генетична схиль-
ність до деяких захворювань.

Якщо останнім часом ви стали відзна-
чати, що через погоду відчуваєте негатив-
ні зміни в організмі, то це привід зверну-
тися до лікаря і провести обстеження сер-
ця, судин, кісткової тканини тощо.

– Чи є способи лікування метеоза-
лежності?

– Метеозалежність – це все-таки не 
хвороба, а її наслідок. Тому лікування зво-
диться до того, щоб усунути ті хвороби, 
які проявляються при зміні погоди, ви-
кликають збої в роботі систем організму 
і провокують виникнення больових ре-
акцій. Є недуги, на які потрібно звернути 
особливу увагу, адже за їх наявності най-
більш гостро відчуваються зміни погоди. 
Серед них – подагра, радикуліт, остеоар-
троз, остеохондроз, артрит, артроз, веге-
тосудинна дистонія, поліартрит. 

При підвищенні артеріального тис-
ку необхідно зробити масаж шийно-
плечового відділу і прийняти ножні гірчич-
ні ванни. Щодо медикаментозного лікуван-
ня, то можна прийняти засоби, що заспоко-
юють нервову систему і знижують тиск.

Людям, які реагують на різке поте-
пління, допоможуть тривалі прогулянки 
на свіжому повітрі та дихальна гімнасти-
ка, яку необхідно проводити кілька разів 
на день. Полегшують стан тонізуючі пре-

парати та прийом вітамінів В, С, РР. 
Від перезбудження і занепокоєння, які 

виникають при змінах погоди, рекомен-
дують теплі ванни з лавандою і чай з ро-
машкою, фенхелем. Якщо ж відбуваються 
суттєві порушення в роботі організму, то 
лікарі призначають засоби, які покращу-
ють циркуляцію крові і нормалізують ро-
боту вегетативної системи.

– А що робити, аби попередити та-
кий вплив погоди на організм? 

– Як би банально це не звучало, але 
допоможе здоровий спосіб життя – пра-
вильне, здорове харчування, помірні фі-
зичні навантаження, прийняття повітря-
них і сонячних ванн, відсутність шкідли-
вих звичок, своєчасне лікування при пер-
ших ознаках інших недуг. 

При зміні погоди відмовтеся від жир-
них і білкових страв. Віддайте перевагу 
молочним і рослинним продуктам харчу-
вання, морепродуктам. Не перевантажуй-
те шлунок перед сном. Заведіть хорошу 
звичку – приймати вранці контрастний 
душ. При сильних головних болях маса-
жуйте мочки вух. Використовуйте інгаля-
ції ефірних масел.

Щоб застерегти організм від знижен-
ня артеріального тиску, займайтеся будь-
якою нетяжкою фізичною працею або 
простими фізичними вправами. У разі за-
непаду сил приймайте настоянку елеуте-
рококу, якщо немає протипоказань. 

Якщо це повністю не попередить ме-
теозалежність, то вже точно помітно її 
знизить. У будь-якому разі тільки вам ви-
рішувати – чи є у природи погана погода, 
і чи маєте ви повністю від неї залежати?

Софія КОРОЛЬ.

Наталія ХАРЧЕНКО: 
«Від метеозалежності 
страждає понад 
75 відсотків населення»
Як пережити примхи погоди і що зробити, щоб при її зміні 
почуватися людиною, а не аморфною субстанцією?

Важко знайти людину, яка ніколи не скаржилася на погоду. 
А багато хто вже звично звіряє самопочуття із прогнозами 
синоптиків і точно знає, коли випаде дощ чи різко потепліє. 

Чи справді “підступна” погода впливає на самопочуття людей? Чи, 
все-таки, метеозалежність – це спосіб виправдати власну лінь і 
млявість? На ці та інші питання ми попросили відповісти завідуючу 
відділенням комунальної установи Тернопільської обласної ради 
“Центр здоров’я” Наталію ХАРЧЕНКО.  

Результати тесту  
на метеозалежність

Якщо більше відповідей А: ваш організм досить часто 
реагує на будь-які зміни погоди, виконуючи в таких випадках 
функцію барометра. Щоб цей стан не погіршився, допоможуть 
прості заходи профілактики, які включають в себе здорове 
харчування, заняття фізкультурою і загартовування. Приві-
вши в порядок свій спосіб життя, ви зможете підготувати ор-
ганізм і протистояти змінам за вікном.

Якщо більше відповідей Б: ви можете не помітити, що 
за вікном йде дощ, якщо не подивитеся туди. Ваш організм не 
знає, що таке метеозалежність або погіршення самопочуття 
під час зміни погоди. Періодичне зміцнення імунітету допо-
може зберегти цю особливість на довгі роки.

Якщо більше відповідей В: ви – та людина, яка відчуває 
будь-які зміни в погодних умовах на себе, постійно страждаю-
чи від різких перепадів температури або тиску. У разі хроніч-
них захворювань (особливо серцево-судинної системи) такі 
періоди можуть перетворюватися в справжні тортури і спри-
чинити за собою серйозні наслідки. Щоб цього не сталося, вам 
необхідно проконсультуватися з лікарем, а також, залежно 
від показань, краще завжди мати при собі засоби, які можуть 
допомогти в разі появи неприємних відчуттів (пустирник, ва-
леріана, корвалол). Хорошим рішенням стануть профілактич-
ні процедури, що включають плавання, заняття в кардіо-залі, 
загартовування, ходьба і прийом трав’яних чаїв (наприклад, 
відвар ромашки).

Тест на  
метеозалежність

1. Чи помічали ви погіршення 
самопочуття в результаті змі-
ни погоди за вікном?
А. Так, часто.
Б. Так, рідко.
В. Ні, ніколи.
2. Чи знайоме вам погіршення 
настрою або поява дратівли-
вості при різкій зміні погоди?
А. Ніколи.
Б. Іноді буває.
В. Досить часто стикаюся з цим.
3. Чи бувало так, що в періоди 
постійної зміни погоди у вас 
погіршувався зовнішній ви-
гляд (з’являлися вугрі, темні 

кола під очима і т.п.).
А. Так, але дуже рідко.
Б. Ні, не помічала.
В. Так, я завжди погано вигля-
даю в такі періоди.
4. Страждаєте ви від сильного 
головного болю під час або пе-
ред початком магнітних бур?
А. Ні, дуже рідко.
Б. Ніколи.
В. Час від часу головний біль 
мене турбує.
5. Чи з’являються у вас в до-
щову або снігову погоду ломо-
та і болі в суглобах?
А. Рідко.
Б. Не було такого.
В. Досить часто, що це стало вже 
звичкою.

6. Чи бувають у вас болі в об-
ласті серця, коли погода різко 
змінюється?
А. Час від часу страждаю від 
цього.
Б. Цієї осені буду носити з собою 
препарати для “швидкої допо-
моги”.
В. Ні.
7. Чи помічали ви за собою по-
ліпшення настрою і збільшен-
ня енергії в гарну сонячну по-
году?
А. Іноді буває.
Б. Ні, від цього не залежить то-
нус мого організму.
В. Так, через це я мрію жити в 
теплій країні.
8. Реагує ваш організм на змі-
ну кліматичного поясу під час 
відпустки або відрядження?
А. Іноді.
Б. Майже ніколи.
В. Досить часто.

Чи метеозалежні ви?
Відповівши на кілька запитань, ви 

зможете визначити, наскільки виражена 
метеозалежність саме у вас і як підтримати 

організм в критичних ситуаціях.
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Московія погрожує ще одним 
«Кримом» у Європі

Віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Ро-
гозін передбачає повний розпад Молдови, 
якщо вона робитиме кроки у бік Румунії. 
Про це він заявив у інтерв’ю виданню «Ко-
мерсант». «Якщо Молдова зробить крок у 
бік Румунії, Придністров’я на цьому круто-
му віражі відвалиться», - зазначив Рогозін. 
За його словами, зближення Румунії та Мол-
дови є неможливим, якщо Кишинів має на-
мір домогтися відновлення територіаль-
ної цілісності та повернути до свого складу 
Придністров’я, де розміщені російські вій-
ськові, яких Кремль вважає миротворцями.

Американський бомж  
загубив $187 тисяч

Бостонський таксист Реймонд Мак-
Косланд вирішив повернути значну суму 
грошей бездомному, який забув їх під час 
проїзду в авто, повідомляє CNN. Бездо-
мний перевів у готівку свою спадщину, 
яка склала $187 тисяч і під час проїзду в 
таксі забув гроші в машині. Однак, йому 
недовго довелося кусати лікті, бо таксист 
виявився порядним і повідомив у полі-
цію про знахідку. Коли поліцейські запи-
тали забудькуватого чоловіка, як він від-
дячить водієві, який повернув гроші, той 
дав йому $100. «Я думаю, що це забагато 
за повернення загубленого гаманця», - 
сказав 72-річний МакКосланд, який пра-
цює водієм таксі вже понад 50 років.

Голландці скаржаться  
на порожні в’язниці

Міністерство юстиції Нідерландів зая-
вило про зменшення кількості ув’язнених 
із 2011 по 2015 рік на 27 відсотків, повідо-
мляє «The Washington Post». Ця ситуація 
суперечить світовій тенденції зростання 
числа ув’язнених у багатьох країнах світу. 
У Голландії - один із найнижчих показни-
ків ув’язнення в Європі. Протягом остан-
ніх кількох років рівень злочинності там 
знижується на 0,9 відсотка щороку. Мето-
ди покарання злочинців в країні поступо-
во змінюються від тюремного ув’язнення 
- до носіння контрольних браслетів. Зни-
ження числа ув’язнених призводить до за-
криття в’язниць. Невикористані виправ-
ні установи Нідерланди здають в оренду 
норвезьким і бельгійським тюрмам. У де-
яких порожніх в’язницях розміщують бі-
женців та мігрантів.

Як і з ким живе  
Лазаренко у США

Екс-прем’єр-міністр України Павло Ла-
заренко живе в каліфорнійському перед-
місті - в окрузі Марін - з молодою дружи-
ною й няньчить трьох дітей. Будинок до-
волі комфортний, однак йому далеко до 
маєтку в Новато - одного з найбільших у 
Каліфорнії, який Лазаренко купив, перш, 
ніж втекти з України у 1999 році. За час су-
дових баталій особисте життя Лазарен-
ка змінилося. Зараз він одружений з Окса-
ною Циковою, яка була його переклада-
чем на суді у 2004 році. Вона - власниця їх-
нього нинішнього будинку, вартість яко-
го складає $1,8 мільйона, і є адвокатом у 
фірмі Горовиця - захисника Лазаренка, за-
значає «New York Times». Зараз колиш-
ній український політик чекає на рішен-
ня американського уряду щодо надання 
йому політичного притулку. Лазаренка у 
2004 році засудили у США за звинувачен-
ням у відмиванні грошей. Тепер він запев-
няє, що безробітний, не має доходу й живе 
на зарплату дружини. Проте прокурор у 
справі Лазаренка Марта Борщ наголошує, 
що у нього є чимало прихованих коштів.

Російська мафія  
атакує Німеччину

Російська мафія почала активну діяль-
ність щодо збільшення присутності у Ні-

меччині. Про це заявив керівник Феде-
рального відомства кримінальної поліції 
Гольґер Мюнх, передає «Deutsche Welle». 
«Ми спостерігаємо динамічний розвиток 
російсько-євразійської організованої зло-
чинності. Зараз вона почала поширюва-
тись на Захід», - сказав Мюнх. За його сло-
вами, російські мафіозі також активні у 
«непопулярних» для організованої зло-
чинності типах правопорушень, як-то кра-
діжки чи пограбування магазинів. Одним 
із найбільш небезпечних явищ Мюнх на-
звав «злодіїв у законі» - мафіозних лідерів, 
які в Німеччині збирають довкола себе не 
лише росіян, але й абхазців, грузинів, турк-
менів. За даними поліції, раніше у ФРН 
було близько 20-40 тисяч осіб, пов’язаних 
із такими утвореннями. Зараз ідеться про 
«п’ятизначну цифру». У мафіозі міцні ме-
режі зв’язків, побудовані як у колишньому 
СРСР, так і в німецьких в’язницях. 8-10 від-
сотків в’язнів німецьких тюрем - російсько-
мовні або вихідці з РФ, а це близько 5000 
осіб, - наголосив Мюнх.

Заходу слід серйозно  
ставитися  

до «параної Путіна»

Президент Литви Даля Грибаускай-
те переконана: Заходу необхідно серйоз-
но ставитися до «параної Путіна», який всі 
колишні території Радянського Союзу вва-
жає винятково зоною впливу Росії. Про це 
лідер Литви заявила у інтерв’ю німецько-
му виданню «Spiegel», додавши, що не ви-
ключає нападу на країни Балтії після того, 
як РФ анексувала Крим. «Ідея Путіна по-
лягає у тому, щоб повернути в зону впли-
ву Росії всі країни колишнього Союзу. Він 
хоче відновити колишній розмір старої Ро-
сії. Це - його параноя, і ми маємо сприйма-
ти її всерйоз», - сказала Грибаускайте. Вод-
ночас, за її словами, жителям Литви добре 
відома непередбачуваність свого східного 
сусіда. «Мені не подобається слово «страх». 
Ми жили під радянською окупацією, знає-
мо, що цей сусід непередбачуваний і здат-
ний атакувати», - зазначила Грибаускайте. 

У Польщі відтепер  
треба реєструвати 

свою sim-карту
У Польщі в липні розпочнуть рєстра-

цію sim-карт. Якщо цього не зробити, на 
початку 2017 року оператор заблокує но-
мер телефону, пише «Наш вибір». У мобіль-
них мережах Польщі активними є близько 
27 мільйонів sim-карт prepaid, з них бага-
то незареєстровані. Остаточний термін, до 
якого треба це зробити, - лютий 2017 року. 
Обов’язок стосується не лише громадян 
Польщі, але й іноземців, які змушені будуть 
оприлюднити свої дані: ім’я, прізвище, міс-
це народження й проживання тощо. Іно-
земцям для цього потрібно мати паспорт 
або карту перебування. Особам, які мають 
у Польщі свою фірму, вистачить подати но-
мер NIP або REGON. Обов’язок реєстрації 
sim-карт пов’язаний із прийняттям у Поль-
щі антитерориcтичного закону. Подібний 
уже діє в інших країнах ЄС. Необхідність 
контролю мобільного зв’язку пов’язана з 
випадками терактів, які взимку й навес-
ні цього року відбулися у Західній Європі. 
Такі зміни в законі є проблемою не лише 
для користувачів мобілок, а й для операто-
рів - вони боротимуться за кожного нового 
клієнта. Реєстрація, за оцінками експертів, 
триватиме не більше 20 хвилин. Однак не 
варто її відкладати до нового року.

Ольга ЧОРНА.

Третина нардепів - «жебраки» 
У червні компенсацію вартості орен-

ди житла або готельного номера отри-
мали 170 нардепів, повідомляє видан-
ня «Українські новини». Виділили гро-
ші й спікеру парламенту Андрієві Пару-
бію. Найбільше депутатів, які отрима-
ли кошти з держбюджету, у фракції БПП 
- 62 із 142-х. У «Народному фронті» - 42 
із 81 депутата, у тому числі глава фрак-
ції Максим Бурбак і його заступник Юрій 
Береза. У «Самопомочі» бюджетні кошти 
отримали 15 із 26 депутатів разом із ке-
рівником фракції Олегом Березюком. Із 
«Опоблоку» - 11 із 44 нардепів, зокрема 
Дмитро й Михайло Добкіни. Також ком-
пенсація дісталась 13 із 41 позафракцій-
ного депутата; 10 із 23 депутатів групи 
«Відродження»; 5 із 19 нардепів групи 
«Воля народу»; 6 із 21 - із фракції Ради-
кальної партії Олега Ляшка і 4 із 19 нар-
депів з «Батьківщини».

Яку зарплату отримав Гройсман  
за червень?

Зарплата прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана за червень скла-
ла 28129 гривень. Про це йдеться у від-
повіді секретаріату Кабміну на запит 
«Українських новин». Посадовий оклад 
- 6115 гривень, надбавка за вислугу ро-
ків - 1223, надбавка за особливий харак-
тер роботи - 7338, зарплата за час відря-
дження - 5616 гривень. У червні прем’єру 
була нарахована премія в сумі 7834 гри-
вень. Сума утриманих податків склала 
5485 гривень. Як повідомлялося, Грой-
сман задекларував 1,487 мільйонів гри-
вень доходів і 2,561 мільйона гривень на 
банківських рахунках у 2015 році.

Заробітки «бурштинових» ділків 
захмарні

Обсяги доходів від нелегального ви-
добутку бурштину в Україні дорівню-
ють річним потребам військового бю-
джету країни. Про це в інтерв’ю ТСН зая-
вив генпрокурор Юрій Луценко. «Покла-
ди бурштину знаходяться практично по 
всьому українському Поліссю. Тому це 
серйозна перспектива для держави. По-
трібно легалізувати те, чим займається 
місцеве населення, але направити гроші 
не в кишені бандитів і міліції, яка з ними 
співпрацює, а в державну скарбницю», - 
сказав Луценко. Він вважає, що Рада має 
прийняти закон, згідно з яким весь цей 
бізнес повинен стати контрольованим 
державою. 

78 відсотків українців  
хочуть в НАТО 

У разі гіпотетичного референдуму 
щодо членства України в НАТО, майже 78 
відсотків українців підтримали б вступ 
до Альянсу. Такими є дані опитування, 
проведеного Фондом «Демократичні іні-
ціативи» імені Ілька Кучеріва та соціоло-
гічною службою Центру Разумкова. 17,4 
відсотка були б проти, решта - не визна-
чилися. Найбільшою є підтримка вступу 
до НАТО у західних областях, а також у 
Центрі. На Півдні переважають прихиль-
ники позаблокового статусу - 44 відсо-
тки.
Провінція у Нідерландах має ВВП, 

як вся Україна
65 відсотків українців віком до 35 ро-

ків хочуть виїхати на роботу за кордон 

або ж емігрувати. Вплинути на цей про-
цес влада може, зупинивши економічну 
кризу. Проте, поки що ВВП Україна має 
таке, як провінція у Нідерландах. Про це 
в коментарі «Газеті по-українськи» ска-
зав голова Аграрної партії Віталій Ско-
цик. «Людям треба запропонувати про-
ект нової України. А у нас на початок цьо-
го року ВВП на душу населення - 1750 до-
ларів. У 1990-у було 6400. Це - непрямий 
показник купівельної спроможності лю-
дей. За 25 років він упав у чотири рази. 
Нідерланди за площею - як Вінницька 
область. Лише на овочівництві там заро-
бляють 80 мільярдів євро. Це, для при-
кладу, якою повинна бути Україна. По-
трібно перепрофілювати промисловість. 
Тоді їхати з України не будуть», - зазна-
чив політик.

Скоро й хліб стане  
делікатесом?

До осені можуть різко зрости ціни 
на хліб. Такий прогноз озвучив дирек-
тор Української асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Доро-
шенко. «Приклад з гречкою заразний: 
бізнесмени побачили, що на одному ло-
кальному ринку можна добре заробити. 
В Україні стає дедалі менше виробників 
хліба. Раніше в кожному регіоні було чи-
мало таких заводів. Зараз їх небагато, 
ринок монополізується, залишається 
кілька великих заводів. Якщо в регіоні 
працюють дві-три компанії, з іншої об-
ласті хліб туди вже не повезуть», - ска-
зав експерт. І наголосив: значна части-
на зерна йде на експорт, усередині кра-
їни споживається менше. Тому скупити 
зерно, щоб потім зіграти на підвищен-
ні ціни на хліб, стало можливим. «У ре-
зультаті, можемо отримати ту ж пробле-
му, як і з гречкою», - підкреслив Доро-
шенко.

Жахіття, а не дороги
За словами міністра інфраструкту-

ри Володимира Омеляна, 97 відсотків 
українських доріг фактично зруйнова-
ні, причому, це проблема усієї країни, а 
не лише окремих регіонів. Про це він за-
явив у інтерв’ю «Еспресо». За його слова-
ми, абсолютно зруйновані автодороги на 
Півдні. Там, не те що асфальту, основи не 
залишилося, тобто все знищено. Жахли-
ва ситуація і в Карпатах, де є чудова мож-
ливість для зеленого туризму, але люди 
просто не можуть елементарно добрати-
ся. «У нас проблеми і зі сходом України, 
де через військові дії з Російською Фе-
дерацією маємо зруйновані дороги вій-
ськовою технікою», - зазначив Омелян. І 
додав: цього року Кабміну вдалось нако-
пичити рекордну суму для фінансуван-
ня ремонту та будівництва доріг - 19 мі-
льярдів гривень.

ЄС ухвалить «безвіз»  
восени. Справді?

Євросоюз може прийняти остаточне 
рішення щодо запровадження безвізо-
вого режиму з Україною на початку осе-
ні. Про це, як повідомляє «Європейська 
правда», заявив у Києві єврокомісар з 
питань розширення та європейської по-
літики сусідства Йоганнес Ган. «Упевне-
ний, що ми можемо прийняти остаточ-
не рішення на початку осені. Наразі це 
питання знаходиться в Європейському 
парламенті. Ми сподіваємося, що зможе-
мо прийняти рішення найпізніше в жов-
тні», - підкреслив єврокомісар. 7 липня 
Комітет Європарламенту у закордонних 
справах проголосував, щоб рекоменду-
вати якнайшвидше скасувати візові ви-
моги для українських громадян щодо 
короткострокових подорожей Шенген-
зоною. Однак, ЄП у закордонних спра-
вах має лише допоміжну роль у схвален-
ні безвізового режиму. Головним є комі-
тет з громадянських свобод та внутріш-
ніх справ. 

Україна Світ



Вітер завивав у трубі комина, ви-
свистуючи похоронний марш і пого-
да сльотилася, наближаючи похму-
рий осінній вечір. А в низенькій, сірій, 
наче гриб-моховик хатині, недобрим 
оком блимала одинока лампа. 

Безвухий не міг померти… Він то 
корчився у нестерпно-болючих кон-
вульсіях і глухий стогін розривав 
його старечі немічні груди, то випро-
стовувався у ще більших муках і вже 
тоді просто вив в унісон сусідського 
пса, та померти, чи ба, навіть втрати-
ти свідомість, не міг.

 Старий вже майже місяць нічо-
го не їв, лишень пив криничну воду, та 
смерть не приходила, як він її про це не 
благав. Було безвухому дев’яносто три 
роки. Але життя його довге промину-
ло якось сіро і безпросвітно, проскака-
ло, як той боязкий заєць по перелісках. 
Так і не одружився, сім’ї не завів. Пра-
цював диспетчером у локомотивному 
депо, потім, вийшовши на пенсію, оди-
ноко нидів у старій, ще батьківській 
хаті. А був же колись час, коли він ко-
ролем ходив. З хлопцями по лісах бо-
ронили Україну.  Як гордо і шалено би-
лося тоді в молодих грудях його гаряче 
серце! Почував себе героєм. Таким і був. 
Безстрашно  виконував завдання, а по-
тім і сам приймав рішення. А безвухим 
прозвали від того, що не слухав нікого 
ніколи, а завжди робив все по-своєму. 
Закохався в одиначку Лесю, але та по-
боялася зв’язувати свою долю з «бан-
дерівцем». Не відомстив, пожалів. Ли-
шень клуню вночі спалили…

Безвухого доглядала племінни-
ця Галя. Видно ця робота їй була не 
до душі, але християнське виховання 
зобов’язувало. Старий був вередли-
вим, все хотів щось говорити, а Галю-
ня чекала його смерті з дня на день, 
бо мала в планах їхати до Англії на 
заробітки. Там за таку роботу щедро 
платили.   Безвухого вона не любила, 
бо ж за все своє довге одиноке життя 
він не дав їй ні копійки. 

- Дядьку, - почала вона якось мову, 
- от помрете, то за що вас хоронити 
будемо? Ви ж, напевно, наскладали 
собі на смерть, бо де ж гроші дівали? 
Самому вам скільки треба було? 

Безвухий мовчав. Йому було бай-
дуже, хто його поховає і як. Страшний 
гріх, який він спокутував усе життя 
тиснув йому груди, але не давав віді-
йти у вічне життя, зробивши пекло на 
землі. А він спокутував… Усі гроші із 
зарплати, а потім і з пенсії віддавав до 
сиротинця. Не помогло. 

- Священика поклич, - сказав глухо 
до Галини і затих.

Отець Григорій прибув зранку, ще 
й не світало. Галюня запалила свічку 
і вийшла до кухні. Смертельно-бліде, 
давно не брите обличчя Безвухого 
здавалося восковим. Сиві волоски об-
ступили чорну дірку рота. Очі його то 
спалахували, то згасали.

- Грішний я, отче, дуже грішний… 
- Нема такого гріха, якого б не про-

стив Господь наш милосердний, -  від-
повів священик.

- Я собі не прощу, – застогнав Без-
вухий і поринув уже, мабуть, мільйон-
но в той далекий страшний час…

Вони йшли попід лісом. Троє по-
встанців. Безвухий, Береза і Рудий по-
спішали на завдання. А тут назустріч 
сільські молодиці з ряднами за плечи-
ма. Сіно несли. Усі зразу ж поопускали 
голови, а Віра – ні. Ще й привіталася, 
наче з викликом: «Слава Україні!». І 
тут, наче перемкнуло Безвухому:

- Завтра ж донесе на нас! Що буде 
з батьками, коли дізнаються, – Сибіру 
не минути. 

Притупивши совість самогонкою, 
підстерегли Віру наступного вечора. 
Відвели до лісу – знущалися, ґвалту-
вали. Просилася, молилася Вірка: 

- Я ж годую грудьми, вдома Іванко 
піврічний, відпустіть! 

- Годуєш? – по-звірячому оскалив-
ся Безвухий. – То в тебе кров з моло-
ком! 

І шарнув ножем по грудях. Кров з 
молоком залила йому руки, забриз-
кала очі. Коли отямився – Вірка лежа-
ла мертва з пошматованими грудьми. 
Її навіть не закопали. Пішли геть. Не-
вдовзі Березу і Рудого знайшли під се-
лом із розпореними животами. Хтось 
помстився за Віру. 

А Безвухий мучиться. Навіть свя-
щеник, хоч і відпустив гріх, якось не 
добре на нього подивився. А Галюнь-
ка, що все чула з кухні, почала збира-
ти свої речі.  От тільки вітер не поки-
дав Безвухого. Він так само безпорад-
но стогнав і вив, а більше нічого не 
міг зробити.

Раїса ОБШАРСЬКА.

Липневі грози такі непередба-
чувані, мов жінки. Ще звечора на-
планувала собі стільки справ, най-
оптимальніші уявні маршрути ви-
малювала, щоб жодної хвилини не 
розгубити. Напрасувала легесень-
ку сукенку, босоніжки на шпильці 
з антресолі дістала. Справ на сьо-
годні робити - не переробити. Але 
у неї, у природи, свої плани. Що їй 
до твоїх маршрутів? 

Ще лиш почало розвиднюва-
тися, а крізь прочинену кватирку 
прокралося «відчуття дощу». Ніз-
дрі тремтливо лоскотав прониз-
ливий запах озону, який нагнав ві-
тер звідкись, де уже господарюва-
ла гроза. За кілька секунд блискав-
ки різонули набрякле небо й важкі 
краплі посипалися до землі.

Настася неохоче вислизнула 
з теплої постелі. До біса тепер ви-
сока шпилька, бузкова сукня! На-
кручені звечора на папірці локо-
ни закрутила у хвіст, натягла старі 
джинси й кросівки, сьорбнула пару 
ковтків кави й сховалася у метуш-
ливій вулиці серед сотень парасо-
льок. 

Вирішено було день при-
святити науці. Аспірантка-
другокурсниця Настя Антипенко 
старанно опрацьовувала першо-
джерела свого дослідження когні-
тивного і емоційного компонен-
ту любові. З теоретичною складо-
вою усе зросталося. А от з практич-
ною… Любов взагалі важко підда-
ється будь-яким логічним пояс-
ненням, схемам, аналізу. А вона у 
своїх… як казала бабуся – двадцять 
сім - це не двадцять з хвостиком, а 
без трьох хвилин тридцять. Так от 
у своїх без трьох хвилин тридцять 
Настя  любові своєї ще не зустріла. 
Занурившись у роздуми, доплен-
талася до центрального корпусу 
наукової бібліотеки. Дощ то сти-
шував свій хід, то знову набирав 

розгону. Біля самих дверей парасо-
лю викрутило й вирвало з рук ді-
вчини. Розбишака-вітер крутонув 
нею кілька разів у повітрі й кинув 
просто межи очі чоловікові, який 
саме підіймався східцями до входу.

Настя лише й встигла ойкнути. 
- Не найприємніший початок 

дня! – незнайомець розглядав роз-
бите скельце своїх окулярів, які на-
віжена парасоля кинула йому під 
ноги.

- Вибачте, мені дуже прикро, 
– Настя переминалася з ноги на 
ногу. – Не змогла втримати, мені 
так незручно. Вибачте, у вас ще й 
обличчя подряпане. Може, я допо-
можу хоч якось? Окуляри ж можна 
нові… я відшкодую…

Чоловік склав скельця у кише-
ню й галантно пропустив поперед 
себе Настю.

-  Пусте, не переймайтеся. Оку-
ляри запасні маю, – і, дивлячись на 
перелякану дівчину, додав. – А от 
рани доведеться вам заліковувати.

- А…я… – пробелькотіла у від-
повідь.

- Жартую, ходімо напою вас те-
плим чаєм, – усміхнувся приязно, 
– бо ви на мене так дивитися, ніби 
маю вас з’їсти.

Настася слухняно піднялася за 
ним на другий поверх і зупинила-
ся перед красивими дверима з та-
бличкою «Директор бібліотеки 
Шумський Олег Олегович». Чоло-
вік  вставив ключ у замок і легким 
рухом запросив дівчину до кабіне-
ту.

- То ви…. – Настя аж рот розкри-
ла від несподіванки, показуючи на 
табличку на дверях.

- Саме так, я директор бібліо-
теки. А що – не схожий? – чоловік 
мружачись глянув на неї.

- Ні, чому ж… – Настя зміря-
ла декілька разів його з голови до 
п’ят. Костюм, краватка. Без оку-
лярів він мав по-дитячому ніж-
ний  вираз обличчя, вони додава-

ли йому солідності.
Олег Олегович якраз дістав з 

шухляди футляр, примостив на 
носі запасні окуляри й продезінфі-
кував легкі подряпини на обличчі. 

- Ну, тепер зовсім інша справа! 
То що? – уже звертаючись до ді-
вчини запитав, – чай чорний, зеле-
ний? Який будете? І, до речі, як вас 
звати?

- Настя… Настасія Дмитрівна,  – 
і додала. –  Зелений, якщо можна.

Директор усміхнувся її нама-
ганню бути серйозною.

- І що привело вас, Настасія 
Дмитрівна, в таку негоду в нашу 
аптеку для душі? Ви студентка?

- Гірше, аспірантка! Хіба хочеш 
– мусиш!

- З гумором братися за дисер-
тацію – не кожен уміє. Цікаво, і що 
ж досліджуєте?

- Любов… – зітхнула.
- Так приречено про любов? От 

зараз приготую для вас такий ан-
тидепресант, одразу настрій змі-
ниться й з’явиться  натхнення, обі-
цяю!

- І що ж це за такий чудодій-
ний напій? – Настя заглянула че-
рез його плече на столик.

- Ніяких чарів! Справжній ки-
тайський чай із суасепом.  Китай-
ські знахарі приписували цьо-
му екзотичному плоду дивовижні 
якості, вважали його панацеєю від 
безлічі хвороб. Ось зробите кілька 
ковтків і відчуєте!

Чай  мав дійсно неймовір-
но ніжний аромат і солодкуватий 
присмак. За невимушеними роз-
мовами минула щонайменше го-
дина.

- Ой, я напевно вас затримую! 
– спохватилася дівчина. – Чай не-
ймовірний! Але піду уже працюва-
ти над розкриттям сутності любо-
ві.

- Радий був знайомству. Про-
поную продовжити дослідження 
зв’язку компонентів почуття лю-

бові, поглибивши феноменологіч-
ний аспект проблеми у практич-
ній площині… 

Молоді люди розсміялися ра-
зом.

- Науковці… то певно діагноз? 
– Олег не приховував, що дівчина 
його зацікавила. – Може, в своєму 
насиченому графіку аспіранта ви 
знайдете місце для мене? Обіцяю 
– говоритимемо винятково про 
тему дисертації – любов!

Дівчина зашарілася. 
- Ну хіба, якщо так, я залишу 

вам свій номер, якось зустрінемо-
ся… 

І чи то чай із тим екзотичним 
суасепом так подіяв на серце Насті, 
чи харизматичний директор зача-
рував, але натхнення на писання 
наукових текстів не було. 

У місті  господарювали гро-
зи ще кілька днів, а коли нарешті 
вмитий до блиску липень огорнув 
квітковими пахощами усе довкола, 
сонце затанцювало в калюжах і ви-
сушило їх геть дочиста. Прекрасна 
нагода вигуляти нарешті  нову су-
кенку й  лаковані туфлики на ви-
соких підборах. Настя вицокува-
ла тротуаром, привертаючи увагу 
перехожих. І сама собі подобалася. 
Новий знайомий, який запросив її 
на побачення, не впізнав відразу 
в легкій, мов хмаринка, бузково-
сонячній дівчині, запрацьовану 
аспірантку. Декілька разів протер 
схвильовано окуляри і  розсипався 
в компліментах. 

Про них сказано – вони зна-
йшли одне одного. Фантастична бі-
охімія почуттів закрутилася з не-
ймовірною силою в головах обох. 
Ейфорія любові піддала сумнівам 
усі наукові твердження й дослі-
дження Настусі. Кохання закрутило 
її у щасливому вихорі днів. І жодна 
наука тут не могла стати на заваді! 
Адже, як заспокоював кохану Олег 
Олегович, справжня інтелектуаль-
на праця має відлежатися, дозріти. 
Як мінімум дев’ять місяців… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Струни серця
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На побачення 
зі спомином

- Пригощайтеся пиріжками з вишнями, - за-
прошував сусід у купе. - Донька з внучкою напе-
кли. Ще б чаю. Він у потязі має особливий смак. 

Пиріжки так пахли... А смак… 
- Їдете до Львова, чи кудись далі? - запитав.
- До Львова…
- І я… Їду на побачення… зі спомином. Ми у 

липні з Іванкою, дружиною моєю покійною, по-
знайомилися. 

Статний сивий чоловік у світлому лляному 
костюмі виглядав щасливим і засмученим вод-
ночас. 

- Іванка ступала по бруківці на пальчиках. 
Думав - балерина. А, виявилось, вона була взу-
та в позичені босоніжки. Боялася підбори об-
дерти. Невисокі, кумедні, квадратні наче. А яку 
косу мало це дівчисько! Вона пройшла повз 
мене. А я стояв, наче вкопаний. Мало не прога-
вив долю. Серце напоумило: чого стоїш, дога-
няй хутчій. І я полетів. Зупинив. І випалив: «Я 
кохаю вас!». Дівчина кліпала очима. А я відчув: 
не лише моє обличчя, а й п’яти почервоніли. А 
ще подумав: що б сказали батьки, довідавшись 
про таку «крамолу». 

Іванка та Дмитро вчилися в університеті 
на різних факультетах. Три роки зустрічалися. 
Одружилися після закінчення навчання. 

Щороку в липні їздили до Львова. Ці поїздки 
стали для них талісманом. 

- Іванка, як тоді, ступала на пальчиках по 
бруківці. А я заново в неї закохувався. Ми були 
щасливі, наче діти. Тридцять років прожили ра-
зом. І жодного липня не пропустили. А потім 
дружини не стало… Напровесні. 

Це була невимовно тяжка втрата. Незчувся, 
як минула весна, настало літо. Як збіг червень. 
Одного липневого дня донька розбудила:

- Тату, пора вставати на потяг. Сьогодні ж… 
Тоді він уперше їхав до Львова сам. Вдома 

було погідно. А там - дощ… У полудень вигля-
нуло сонце. Здавалося: воно світило для ньо-
го. Наче душа Іванки усміхалася з небес. І його 
душа усміхнулася у відповідь… 

Уже десять років він їздить на початку лип-
ня на побачення зі спомином. 

«Цок… цок… цок…» Вистукують мелодії жі-
ночі підбори на старій бруківці…

Сивий чоловік присів на лавку. Поруч - хло-
пець з букетом ромашок на тендітних ніжках. 
Підбігла дівчина з довгим розпущеним волос-
сям, зі смішинками в очах. Хлопець подарував 
їй квіти, підхопив на руки, закружляв… 

Сивий романтик щасливо дивився на зако-
ханих. А серце схлипувало від смутку… 

Ольга ЧОРНА.

Буде сонях дивитись вслiд сонцю,
Птахи будуть ховатись 

вiд грому,
День прийде i загляне в вiконце
Непривiтного темного дому.

Потiм встелиться 
нiч на спочинок,

Рядном вкрившись 
дiрявим iз зiрок.

Не шкодуйте, коли вас покину,
Не садiть на могилi барвiнок.

Я не вмiв оспiвати, як треба,
Його цвiту, що стиглостi 

просить,
Запах лiсу, лани, велич неба
I нiколи не знав слова “досить”.

Всього мало було - 
що ж тут вдiєш?

Не грошей, не посад. Так сплелося,
Що не мав я того, про що мрiяв,
Що наснилось 

й не справдилось досi.

Мало щастя спiзнав i кохання,
Сонця мало у серце вселилось,
I думки мої свiтлi та раннi
Вiдлетiли, втекли, загубились.

Твоїх щирих очей було мало,
Слiв i ласки п’янкої безоднi.
Все це крадене, знав, хоч палало,
Все не вiчне, хоча й не пiдробне.

Не шкодуйте, що жити не вмiв я,
Вiдiйду хай безвiсно i босо,
Як втiкає тепло надвечiр’ям,
Як вмирає стебло у покосах.

I барвiнку не треба - повiри,
Нi камiнного тиску гранiту,
Мало було завжди в менi вiри,
Щоб надовго багаттю горiти.

Лиш прийди, коли осiнь остання
Днiв перелiк свiй 

спинить погожих.
Лиш прийди, помовчи у прощаннi,
Так несхожа на iнших прохожих...

*     *     *
Без тебе день - 

не день i нiч - не нiч,
Без губ твоїх, без ласки, 

без кохання.
I розганяє сни щасливi ранок,
I залишаюсь сам 

з собою вiч-на-вiч.

Завжди чекаю, нiби лист роси
Краплину зустрiчi 

прозоро-нетривкої,
А потiм знову сум заповнює покої,
I дощ у шибу проситься: пусти.

Та ось хвилинно рук твоїх тепло
Я вiдчуваю на своїй долонi,
I мрiями вже знову у полонi,
I щастя знов рiкою потекло.

Без тебе день - не день i нiч - 
не нiч,

Без безлiчi секунд палких 
гарячо-нiжних,

Хiба ж кохання 
може бути грiшним,

Коли з тобою залишаюсь 
вiч-на-вiч?

О. ОЛЬЖЕНКО.

Бувальщина

Новела

гніздечкоСімейне

кров з молоком

Оксана уже тримала ручку дверей до кух-
ні, щоб зайти. Але розмова, яка велась по ін-
ший бік, спершу насторожила, а потім до сліз 
засмутила жінку.

— Тату, з української мови на післязавтра 
нам потрібно написати твір про роботу одно-
го з батьків. Я про тебе напишу, бо ти — вчи-
тель. А що про маму писати? Вона ходить про-
тягом усього дня по тролейбусу, квитки про-
дає. Хіба це робота?..

Що було далі, Оксана не чула. Вона тихень-
ко відпустила дверну ручку і пішла до своєї 
кімнати. Ніяк не могла збагнути щойно почу-
того. Вона ж так старається для них, для своєї 
сім’ї, яку любить понад усе. У вікнах її кімнати 
світло завжди горить ще задовго до того, як 
«прокидається» містечко. Щоранку вона го-
тує сніданок чоловікові і донечці. Поки вони 
ще сплять, одягається і йде на роботу. А потім 
за увесь день находиться по тролейбусу, на-
слухається брудних, лайливих слів від п’яних 
і невихованих пасажирів. Увечері вдома на неї 

чекає гора немитого посуду і брудного одягу. І 
так щодня крутиться, мов білка у колесі. Вона 
ж для них, найдорожчих, старається. А тут 
донька-четвертокласниця заявляє, що мама 
на роботі нічого не робить. Оксані до болю і 
крику було образливо.

Жінка лягла спати, не вечерявши. Їй ніяк 
не виходили з голови слова донечки. Вона 
не винила Софійку, вона себе картала. Бо й 
справді, з дипломом про вищу педагогічну 
освіту Оксана працює кондуктором у тролей-
бусі. Можливо, помилку зробила тоді, коли 
уступила вільну у відділі освіти вакантну 
посаду вчителя  своєму чоловікові. Думала, 
так буде краще. Оскільки Софійці на той час 
було майже три рочки, Оксана продовжила 
декретну відпустку по догляду за дочкою до 
шести років. А коли донечка пішла у перший 

клас, опинилася у списках безробітних. От і 
запропонували їй роботу кондуктора, поки 
щось по спеціальності підшукають. Думала, 
за місяць-два піде до школи вчити учнів. Але 
ось уже чотири роки вона не може вирватись 
із цього замкнутого кола.

Може, доня й має рацію, кажучи про не-
пристижність маминої професії? Та чому так 
гірко в Оксани на душі?!

…Зранку здивувалась, коли у порозі поба-
чила сонну донечку і чоловіка. Оксана вдала, 
хоч як це було важко, що не чула і нічого не 
знає про вчорашню неприємну розмову, і за-
питала:

— Чому ти так рано прокинулась, іще ж 
зарано в школу? 

— Вона не йде сьогодні на уроки, — випе-
редив донечку тато. — Софійка йде з тобою 

на роботу, бо має написати про твою профе-
сію твір.

Оксана була зворушена вчинком чоловіка. 
Вона здогадалась, що вчорашня його розмова 
із дочкою не завершилась на почутому нею, а 

була  довгою і непростою.
Протягом усього дня Софійка уважно сте-

жила за мамою, допомагала їй роздавати 
квитки пасажирам. Повернулася дівчинка до-
дому втомлена, але допомогла мамі приготу-
вати вечерю і, помивши посуд, одразу ж взя-
лася за написання твору з української мови.

Твір Софійки, особливо його кінцівку, 
вчителька визнала найкращим серед усіх ін-
ших. І зачитала уривок з нього: 

«Моя матуся важко працює. Поки ми з та-
тусем ще дивимось кольорові сни, вона готує 
нам сніданок і поспішає на роботу.

Раніше я вважала мамину роботу нудною 
і нецікавою, поки не провела з нею весь робо-
чий день. Тільки одного не розумію: де стіль-
ки сил і енергії бере мама, незважаючи на 
свою щоденну втому?! Мабуть, секрет у мату-
синій безкорисливій і щирій любові, яка нічо-
го не вимагає взамін.

Я так люблю свою неньку, адже бути хо-
рошою мамою — найдостойніша професія!»

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

На фото Віктора СМОЛЯКА: Людмила Павленко 
та її похресниця Христина Плетюк з Сумщини.

Життєві сюжети

Кондукторка з вищою освітою

Чай 
із суасепом

І розрадить, 
й допоможе, 

А ще – приголубить,
Хресна мама 

усе зможе –
Вона ж мене 

любить.



№28 (180) / 13 липня-19 липня 2016 р. №37 (66)/ 10 вересня - 16 вересня 2014 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Португалія вперше святкує перемогу

Зі Словаччини - 
дві нагороди

У місті Дунайська 
Страда 
(Словаччина) 

відбувся Міжна-
родний турнір з 
греко-римської 
боротьби серед 
кадетів та юніорів.

Змагання зібрали 
близько 250 перспек-
тивних борців з 14 кра-
їн. Успішно виступили на 
цьому турнірі і тернопіль-
ські борці - вихованці КЗ 
ДЮСШ з греко-римської 
боротьби.

Так, у своїй ваговій ка-
тегорії золоту нагороду 
виборов Володимир Вой-
тович (учень ЗОШ № 26). 
Друге місце посів Олег Ди-
кий (ЗОШ № 11), за що 
отримав заслужене “срі-
бло”. Студент Тернопіль-
ського Національного пе-
дагогічного університету 
імені Володимира Гнатю-
ка Богдан Бевх став п’ятим. 
Готували спортсменів за-
служений тренер України 
Андрій Телебан та майстер 
спорту України Міжнарод-
ного класу Віталій Ліщин-
ський.

Неординарна подія сталася 
у середині першого тайму – у зі-
ткненні з французьким гравцем 
травму отримав лідер португаль-
ців Роналду. Після кількох невда-
лих спроб продовжити гру, він був 
змушений попросити заміну. 

Усі 90 хвилин матчу пройшли, 
так би мовити, на одному дихан-
ні. Непогані моменти відзначи-
тись мав нападник господарів 
Євро Грізманн, прекрасну гру та-
кож  продемонстрував Сіссоко, 
який був головним мотором атак 
Франції.

Найбільш реальну нагоду 
принести своїй команді перемогу 
мав Жиньяк, але на 90+2 хвили-
ні матчу форвард, обігравши двох 
оборонців у карній зоні, пробив у 
стійку.

В обох овертаймах Португа-
лія була ближчою до перемоги. 
Спочатку Льоріс врятував ворота 
після удару головою Пепе, а потім 
поперечина не дала відзначитись 
Геррейру зі стандарту. Розриви в 
обороні Франції ставали все біль-
шими, команда більше концен-
трувалася на атакувальних діях. 

І вже на 109-й хвилині господа-
рі турніру поплатилися за це. На-
падник португальців  Едер при-
йняв м’яч біля карної зони супер-
ника і без опору пробив точно в 
кут воріт. 

Цей гол став єдиним у матчі, 
який тривав більше 120 хвилин. У 
підсумку Португалія здобула пер-
ший титул Чемпіона Європи у сво-
їй футбольній історії.

Один з героїв збірної Порту-

галії на Євро-2016 - гравець “Ба-
варії” Ренату Санчес став наймо-
лодшим тріумфатором Чемпіона-
ту Європи в історії. На день фіна-
лу йому виповнилося 18 років та 
236 днів.

А найкращим гравцем фі-
нального поєдинку визнали за-
хисника португальців Пепе. До-
свідчений оборонець, футболіст 
мадридського “Реала”,  провів на 
полі усі 120 хвилин та допоміг 

збірній Португалії зберегти свої 
ворота “сухими”.

Найкращим бомбардиром 
Євро-2016 став французький на-
падник Антуан Грізманн, який 
забив у ворота суперників сво-
єї збірної 6 голів. Тож саме він і 
отримав “Золоту бутсу”.

До речі, на проведенні  Чемпі-
онату Європи у Франції Союз єв-
ропейських футбольних асоціа-
цій (УЄФА) заробив 830 млн.євро. 

У фінальному матчі Євро-2016 команда Франції на стадіоні 
“Стад де Франс” поступилася збірній Португалії з рахунком 0:1.

На дистанції вона до остан-
нього берегла сили і не вири-
валася вперед, проте на фініш-
ній прямій обійшла всіх супер-
ниць.

До цього Наталя вже вигра-
вала золото на Чемпіонаті Сві-
ту серед юніорів і бронзову на-
городу Чемпіонату Європи се-
ред молоді у 2015-му році.

На жаль, поповнити ме-
дальну скарбничку нашої збір-
ної на  цьогорічному Чемпіо-

наті Європи з легкої атлети-
ки українським спортсменам 
так і не вдалося. Найближче до 
подіуму опинилися Марія Ша-
талова на дистанції 3000 ме-
трів із перешкодами та дівча-
та в естафеті 4 х 100 метрів – в 
обох дисциплінах українки по-
казали четвертий результат.

Шості результати про-
демонстрували українські 
спортсмени  та спортсменки в 
естафеті 4 х 400 метрів. Також 

Наталія Прищепа - чемпіонка Європи 

21-річна 
спортсменка 
принесла 

українській команді 
першу золоту медаль 
на Чемпіонаті Європи з 
легкої атлетики.

на шостій позиції завершила 
свої виступи у фіналі потрій-
ного стрибка Ольга Саладуха.

Розчарували чоловіки в ес-
тафеті 4 х 100 метрів, фінішу-
вавши останніми, а Андрій 
Проценко в стрибках у висоту 
став дев’ятим. Ще один украї-
нець Микола Нижник вийшов 
до фіналу бігу на 5000 метрів, 
але посів лише 19 місце.

Таким чином Україна, ма-
ючи одну золоту нагороду, по-
сіла 17 місце в загальному ме-
дальному заліку. Найкраще в 
Амстердамі виступили спортс-
мени з Польщі, які завоювали 
шість медалей найвищого ґа-
тунку, але найбільше нагород 
у доробку Німеччини та Вели-
кобританії – по 16.

Спортарена

«Тернопіль» стартує  
у Кубку України

Жеребкування визначило пари, 
які зіграють на перших двох попере-
дніх етапах Кубка України з футболу. 
ФК «Тернопіль» проведе свій матч 
другого етапу вдома. Суперником 
буде Стрийська «Скала». Відбудеть-
ся зустріч 10 серпня у Тернополі.

П’ятеро збаразьких 
гирьовиків, які 
представляли 

Тернопілля на Чемпіонаті 
України у Херсоні, здобули 
одинадцять медалей.

Змагання відбулися у двох впра-
вах — поштовху і ривку, у трьох ві-
кових групах: серед юніорів, чоло-
віків до 40 років, ветеранів після 40 
років. 

Троє учнів Збаразької РК 
ДЮСШ - Богдан Тольпа, Тарас Кузь-
ма, Роман Баланюк - дебютували у 
виступах з 32-кілограмовими ги-
рями. Окрім того, 15-річний кан-
дидат в майстри спорту Богдан 
Тольпа став наймолодшим учасни-
ком турніру. Незважаючи на це він, 
піднявши дві 32-кілограмівки  20 
разів у поштовху та 33 рази у рив-
ку, став другим як серед юніорів, 
так і серед чоловіків. Крім того, 

юнак отримав ще два “срібла” за 
окремі вправи. 

17-річний Тарас Кузьма у по-
штовху також виборов друге міс-
це. Кандидат у майстри спорту Ро-
ман Баланюк завоював чотири сріб-
ні медалі.

Не залишився без нагород і тре-
нер Тараса Кузьми та Романа Ба-
ланюка Віталій Гуголь: за вправу у 
ривку він отримав “срібло”.  А “зо-
лото” приніс тернопільській коман-
ді ветеран, майстер спорту міжна-
родного класу, заслужений тренер 
України Петро Багрій, який випере-
див свого  найближчого конкурента 
на 50 очок. 

Усі наші юні спортсмени та їхні 
тренери за результатами змагань 
вибороли право представляти нашу 
державу у складі збірної України на 
Чемпіонаті Світу з гирьового спорту, 
який відбудеться наприкінці жов-
тня у місті Турин (Італія).

Національний олімпійський комітет України ви-
знав найкращим спортсменом червня шпажиста 
Богдана Нікішина (на фото). На Чемпіонаті Європи 
в польському Торуні Нікішин в індивідуальній пер-
шості здобув “бронзу”, яка стала його першою осо-
бистою нагородою на континентальному рівні.

Разом з колегами по команді - Дмитром Карю-
ченком, Максимом Хворостом та Анатолієм Гереєм 
– Нікішин  посів третє місце у командному турнірі.

Особистий тренер спортсмена Ольга Маркіна 
визнана найкращим тренером червня.

Збаразькі гирьовики 
на Чемпіонаті України

Відлуння війни на Донбасі

Близько 30 спортсменів, які представлять 
Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-
Жанейро, – переселенці зі Сходу.

Навесні цього року українська 
команда з синхронного плаван-
ня уперше виступить на Олімпій-
ських іграх. З-поміж дев’яти “ру-
салок” додаткове психологічне 
навантаження лягло на плечі до-
неччанки  Олени Гречихіної, яка  
через війну була змушена стати 
переселенкою. Перед Олімпіадою 
луганську прописку довелося змі-
нити на столичну і найуспішні-

шому українському спринтеру 
Сергію Хмелику. У схожій ситуації 
- майже кожен сьомий представ-
ник української команди на Олім-
піаді в Ріо. А це близько тридцяти 
спортсменів. Для них вага олім-
пійської медалі – це не лише пре-
стиж, але й спроба полегшити 
життя своїм родинам, адже дер-
жава обіцяє за призові місця від 
55 до 125 тисяч доларів.

Британський спортсмен Едді Холл 
підняв штангу вагою в півтонни. Він пе-
ревершив усі попередні світові рекорди 
у становій вазі, у тому числі й власні.

28-річному п’ятиразовому волода-
рю титулу “Найсильніша людина Вели-
кобританії” вдалося не тільки підняти 
екстремальну вагу, але й певний час її 
утримувати. Після цього він навіть втра-

тив свідомість.
Рекордсмен заявив, що найближ-

чим часом свій подвиг повторювати не 
збирається. Однак, якщо хтось спробує 
повторити його рекорд – доведеться 
підвищувати планку.

Півтонни?  
Можна й підняти!

Команди продемонстрували дуже обережний 
футбол. Французи гостріше атакували, а 
португальці у своєму стилі щільно оборонялися 

та чекали нагоди для контратак.
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Замість  
сапи -  

плоскоріз

Тернополянка Люба 
Ткач на своїй дачній ділян-
ці не користується сапою, 
а відмінно справляється 
плоскорізом Фокіна. Каже, 
працювати ним набагато 
зручніше і швидше, а ще 
з цим інструментом для 
земляних робіт витрача-
ється набагато менше сил. 

Плоскорізом можна 
підрізати вуса полуниці, 
поліпшити аерацію, прорі-
дити густі сходи, прополо-
ти та підгорнути грядки. А 
ще його можна використо-
вувати навіть замість горо-
дника і набагато швидше 
скопати грядку, не докла-
даючи особливих зусиль.

Плоскоріз можна при-
дбати у дачному магазині 
або ж виготовити власно-
руч. За кілька днів можна 
навчитися користуватися 
цим інструментом і оціни-
ти його переваги, переко-
нана пані Люба. 

Як бути з грядками, що звіль-
нилися? Найкраще рішення - від-
разу засадити їх сидератами, 
щоб повернути в ґрунт живиль-
ні речовини, “витягнуті” попере-
дньою культурою. Але не кожен 
може собі дозволити половину 
сезону тримати грядки «під па-
ром». Хочеться використати їх 
максимально і встигнути одер-
жати два врожаї з однієї площі. 
Що ж можна посадити на гряд-
ки, що звільнилися, щоб земля не 
пустувала?
Стручкова квасоля

Стручкову квасолю мож-
на посадити і після редису, і піс-
ля цибулі на перо, і після сала-
ту. Для повторних посадок реко-
мендують вибирати кущову фор-
му спаржевої квасолі: невели-
кі кущики не вимагають опори і 
підв’язування.
Картопля

Зібравши перший урожай ре-
дису,  не пізно посадити ранню 
картоплю. Вибираємо скорости-
глі сорти, які дозрівають за 40-60 
днів, щоб у вересні смакувати мо-
лоденькою картоплею. 
Капуста

Капусту саджають на грядки, 
де до цього росла цибуля, салат 
або полуниця, що відплодоноси-
ла останній рік. Літній посів ка-
пусти здійснюють безрозсадним 
способом: насіння висівають від-
разу на постійне місце. При цьо-
му важливо добре полити ґрунт 
перед посадкою і не давати йому 
пересихати. Для цього грядки 
до сходів накривають спеціаль-
ним матеріалом (агроспаном 30, 
спанбондом, лутрасилом). Поса-
джена в червні або липні капус-

та не підходить для тривалого 
зберігання, тому краще вибира-
ти сорти, орієнтовний термін до-
зрівання яких складає 45-55 днів.
Пекінська капуста

До кінця липня - початку 
серпня збираємо горох, часник 
і навіть ріпчасту цибулю. Але 
грядки порожніми не залиши-
мо - наступає найсприятливіша 
пора для літньої посадки пекін-
ської капусти. Цей чудовий овоч 
росте швидко, не боїться затінен-
ня, легко переносить перші мо-
рози і добре зберігається до вес-
ни, загорнений у харчову плівку.
Дайкон, редька, ріпа

На грядках, де до першої по-
ловини серпня ріс часник, цибуля, 
горох, рання стручкова квасоля, 
рання картопля, ранні огірки або 
полуниця, прекрасно себе почува-
ють хрестоцвітні коренеплоди - 
ріпа, дайкон та різновиди редьки. 
Їх сіють відразу на постійне місце, 
дотримуючись двох простих пра-
вил: не зашпаровувати насіння 
глибоко в ґрунт і надати кожному 
майбутньому коренеплоду місце 
для росту (це значить, відстань 
між насінням має бути 20-30 см). 
Друге правило є актуальним для 
ріпи й редьки. Дайкон, що росте 
не в широчінь, а вглиб, можна са-
джати й густіше.
Редис і рукола

У кінці літа, коли більша час-
тина культур уже прибрана, час 
згадати про овочі- спринтери, які 
встигнуть порадувати нас дру-
гим урожаєм в останні дні літа, 
що минає. Наприклад, редиска й 
рукола частенько набагато кра-
ще вдаються ранньою осінню, 
ніж пізньою весною. Світловий 

день стає коротшим, температу-
ра падає, час шкідників уже ми-
нув - є всі умови для вирощуван-
ня найсоковитішої редиски або 
відмінної пряної руколи.
Салат і кріп

Не менш добре й швидко рос-
туть посаджені наприкінці дач-
ного сезону салати і кріп на зе-
лень. Осінній кріп завжди пишні-
ший і соковитіший ніж весняний.

ОСОБЛИВОСТІ  
ПОВТОРНИХ ПОСАДОК

Щоб літньо-осінні посадки 
увінчалися дійсно гарним уро-
жаєм, радимо дотримуватися 
простих рекомендацій досвід-
чених городників, а саме:

• усе насіння й бульби, вико-
ристовувані для повторних поса-
док краще попередньо прорости-
ти. У цьому випадку сходи будуть 
швидкими, дружними і рослини 
швидше наберуть силу.

• для повторних посадок не-
обхідно вибирати найбільш ско-
ростиглі сорти, щоб не тільки по-
садити насіння, а й встигнути зі-
брати плоди.

• після збирання перших 
культур грядки, що звільнилися, 
бажано полити розчином Фітос-
порину з метою профілактики 
грибкових захворювань.

Зняти два врожаї з однієї і тієї 
ж площі - чудово, але не варто за-
бувати про те, що живильні ре-
човини, які «забрали» з ґрунту 
ці врожаї, необхідно поповнити. 
Інакше начувайтеся: виснаження, 
накопичення болячок, знижен-
ня родючості. Тому не забувайте 
мульчувати свої посадки, а восени 
або залишайте товстий шар муль-
чі на грядках, або висівайте швид-
ко зростаючі сидерати.

Звичайні підручні 
засоби часто рятують 
від недуг рослини на 

вашому городі. 
А саме:
• Проти попелиці ефектив-

ний відвар деревного попелу. 
Просійте 330 г попелу, залийте 
окропом і кип’ятіть 20 хв. Відсто-
яний відвар процідіть, долийте 
водою до 10 л і обприскуйте.

• Кліщів треба знищувати 
відразу, як тільки їх виявили на 
рослинах. 60 г порошку гірчи-
ці заваріть в 1 л води й настоюй-
те три доби в щільно закритому 
посуді. Розведіть у 20 л води, об-
прискуйте уражені кліщем рос-
лини.

• 200 г цибулиння залийте 10 
л води, настоюйте15 годин, про-
цідіть, обприскуйте проти паву-
тинного кліща.

• 100 г свіжих, дрібно нарі-
заних стручків гіркого перцю 
кип’ятіть на повільному вогні в 
літрі води 1 годину. Охолодіть, 

перелийте у скляний посуд, дай-
те настоятися протягом двох діб. 
50 г цього відвару розведіть в 10 
л води - обприскуйте проти дріб-
них гусениць.

• 1,2 кг зеленого бадил-
ля картоплі настоюйте 4 годи-
ни на воді. Додайте воду до 10 
л і обробляйте рослини, на яких 
з’явилися попелиці або павутин-
ний кліщ. Бадилля можна заго-
товити  про запас. Його висушу-
ють в тіні. Сухого бадилля для 
приготування настою достатньо 
600-800 г.

• Гіркий полин збирають у 
період цвітіння, пров’ялюють. 1 
кг такої маси протягом 15 хви-
лин кип’ятіть у невеликій кіль-
кості води, охолодіть, процідіть, 
долийте воду до 10 літрів. Засто-

совуйте проти листогризучих гу-
сениць.

• Деревій звичайний, багато-
річну рослину з приємним запа-
хом, збирають на початку цвітін-
ня, висушують. 800 г сухої тра-
ви запарте в окропі (тримати 
півгодини), долийте воду до 10 
л, настоюйте дві доби. Викорис-
товуйте проти попелиць, мідя-
ниць, яблуневої молі, листогри-
зучих шкідників.

• Засіб проти мідяниць дуже 
простий. Голки 1-літнього при-
росту сосни (2 кг) залийте річ-
ковою або дощовою водою (8 л). 
Настоюйте 5-7 днів у тіні, щодня 
перемішуючи. Для обприскуван-
ня беріть 1 л настою на 1 відро 
води.

• Розчин полину знищує 

будь-яких листогризучих гусе-
ниць. 1 кг добре пров’яленої над-
земної маси полину кип’ятіть 10-
15 хвилин у невеликій кількості 
води. Охолодіть, процідіть, роз-
бавте водою до 10 л (додайте 40 
г господарського мила).

• Совка й капустяний білан 
бояться лопуха. Листя цієї рос-
лини (1/3 відра) подрібніть, інші 
2/3 залийте водою і настоюйте 
3 дні. Рослини обприскуйте 3-4 
рази з проміжками 6-8 днів.

• 0,5 кг часнику розітріть і 
залийте водою в 3-літровій бан-
ці. Настоюйте 3 доби в темному 
і теплому приміщенні, процідіть. 
На 10 л води - 50 г настою і 50 г 
господарського мила. Ефектив-
но діє й проти попелиці.

НЕ ЗАЙВИМ 
БУДЕ НАГАДАТИ

Працюючи з рослинною си-
ровиною не забувайте про за-
побіжні заходи. Адже всі засо-
би, хоча вони й рослинного похо-
дження - отрута. 

Ніколи не їжте, не пийте воду 
і не куріть там, де ви обробляєте 
рослини. Не торкайтеся брудни-
ми руками обличчя, а після робо-
ти ретельно вимийте їх.

Сіємо вдруге!
Вже в червні-липні на наших городах 

збираємо перший урожай, а значить і 
звільняються перші грядки - з-під редису, 

цибулі на зелень, ранніх салатів. Не встигнемо 
озирнутися, як прийде час забирати горох, 
часник, ранню пучкову моркву й ріпчасту цибулю.

По-перше, як 
і будь-яка 
інша капуста, 

вона дасть гарний 
урожай тільки на 
високоплодорідних 
ґрунтах. Для 
одержання гарного 
врожаю ділянку під 
капусту необхідно 
добре заправити 
напівперепрілим 
гноєм або повним 
мінеральним 
добривом. 

По-друге, як і всі капусти 
- це дуже вологолюбна куль-
тура. У суху погоду навіть 
голівки, що зав’язалися, ви-
ростуть дрібними та пухки-
ми. Тому її  рясно поливають 
- у спекотну погоду один-два 
рази на тиждень. Корисні та-
кож освіжаючі поливи дощу-
ванням. Часті розпушування 
та підгортання до першого 

листя допомагають утворенню 
додаткових коренів, рятують 
рослини від капустяної мухи. 
Саме посуха і спекотна погода 
заважають зав’язувати голівки.

По-третє, причиною невдач 
може бути і неправильний ви-
бір сорту. Приступаючи до по-
сіву, необхідно планувати, коли 
ви збираєтеся одержати вро-
жай. У південних районах не 
треба орієнтуватися на липень, 
тому що це завжди найспекотні-
ший місяць. Коли, не звертаючи 
уваги на сорт, і ранні, і пізні сор-
ти сіяти в один час (наприклад, 
наприкінці березня - початку 
квітня), то й ті, і інші у найвід-
повідальніший момент - на по-
чатку формування голівки - по-
трапляють на спекотний час, і 
частина рослин буде порожня. 
Так що підбирайте сорти і стро-
ки посіву так, щоб зав’язування 
голівок доводилося на період 
з не дуже високою температу-
рою. Також забезпечте регуляр-
ний полив рослин, не допуска-
ючи пересихання ґрунту.

Чому цвітна капуста  
не в’яжеться?

Рятуємо овочі без хімії

Господар
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Огірки по-польськи
ПОТРІБНО: 2,5 л води, 1,5 скл. 

цукру, 0,5 л оцту, 100 г солі, 2 морк-
вини, 9 зубців часнику, спеції. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
приготуйте маринад. Доза розра-
хована на дві  трилітрові банки. Все 
ретельно розмішайте до повного 
розчинення цукру та солі. На дно 
банки покладіть моркву кружаль-
цями, часник, лавровий лист, пе-
рець чорний та духмяний. Розкла-
діть корнішони (невеличкі огіроч-
ки) та залийте їх маринадом. Сте-
рилізуйте трилітрові банки - 15-20 
хвилин, літрові - 10 хвилин. Така 
кількість маринаду розрахована 
на 6-7 літрових банок. Огірки вихо-
дять дуже смачні. Навіть морква та 
часник. 

Малосольні  
огірочки

ПОТРІБНО: 1 кг дрібних огір-
ків, 3 зубці часнику, 1 лист хрону, 
2-3 суцвіття кропу, 2 ст. ложки солі 
(без гірки), 1 ст. ложка цукру, при-
близно 1 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: помийте 
огірки і залишіть їх у холодній воді 
на 1 годину.

У літрі води розчиніть сіль і цу-
кор, зберігаючи пропорцію.

Помийте і крупно поріжте лист 
хрону, часник почистіть і поріжте 
на часточки.

Якщо хочете, щоб малосольні 
огірки були готові вже наступно-
го дня, то перед засолкою обріжте 
кінчики.

У ємність (скляну банку) скла-
діть часник, частину кропу і хро-
ну, потім покладіть огірки, а звер-
ху - решту зелені і залийте розсо-
лом, так щоб він все покривав. Бан-
ку зав’яжіть марлевою серветкою.

Огірки залишіть на добу. Розсіл 
має помутніти, а огірки трохи помі-
няти колір.

Якщо малосольні огірки вже го-
тові, то для зберігання поставте їх 
у холодильник, щоб вони не пере-
кисли.

Огірочки  
без стерилізації

ПОТРІБНО: з розрахунку на 
трилітрову банку - 1,5 кг огір-
ків, приблизно 1 л води, 3 ст. лож-
ки солі, 3 ст. ложки оцту (9%), 1 ст. 
ложка цукру, 3 зубці часнику, 2-3 
парасольки кропу, 1 листок хрону, 
по 2-3 листочки чорної смородини 
та вишні.

ПРИГОТУВАННЯ: виберіть 

огірки приблизно однакового роз-
міру.

Залийте їх холодною водою на 
4-6 годин, періодично міняючи її на 
свіжу.

Гарненько помийте огірки. 
Банки і кришки попередньо про-
стерилізуйте. Помийте листя і зе-
лень. На дно банок покладіть зе-
лень і часник. Покладіть огірки, за-
лийте окропом і зверху накрийте 
кришками. Дайте огіркам постояти 
10-15 хвилин. Потім за допомогою 
спеціальної кришки злийте ости-
глу воду в каструлю, додайте сіль, 
цукор, оцет і закип’ятіть. Залийте 
огірки киплячим розсолом, покла-
діть зверху кріп і закатайте.

Переверніть банки вниз криш-
кою, закутайте рушником і зали-
ште до повного охолодження.
Огірки по-київськи

ПОТРІБНО: на 2 л води: корі-
нець хрону, 2 - 3 зубці часнику, кріп, 
300 г цукру, 100 г солі, 400 г оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки по-
мийте, викладіть на дно банки по-
різаний хрін, часник, кріп. Зваріть 
маринад із цукру, солі, оцту, залий-
те ним огірки. Стерилізуйте 10 хви-
лин.
Огірки по-чеськи

ПОТРІБНО: 1,5 кг огірків, 4 
моркви, цибулина, столова ложка 
зелені кропу і стільки ж хрону.

ДЛЯ МАРИНАДУ: літр води, 
столова ложка солі, дві-три столо-
ві ложки цукру, лавровий листок, 
три-чотири горошини запашного 
перцю, одна-дві штуки насіння гір-
чиці, склянка оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: овочі, крім 
огірків, почистіть, поріжте й пере-
мішайте. У підготовлені банки по-
кладіть огірки з приготовлени-
ми овочами. У воду додайте всі ін-
гредієнти (крім оцту), доведіть до 
кипіння, зніміть з вогню, додайте 
оцет, перемішайте й залийте в бан-
ки з огірками. Накрийте їх криш-
ками і стерилізуйте: літрові банки 
– 30-35 хвилин, дволітрові – 50-55 
хвилин. Потім їх закрийте і пере-
верніть, щоб вистигли.
Огірки з гірчицею

ПОТРІБНО: 4 кг маленьких 
огірків, 250 г олії, 250 г цукру, 200-
250 г оцту, 100 г солі, 2 ст. л гірчиці 
в зернах, 1 ст. ложка чорного меле-
ного перцю. 

ПРИГОТУВАННЯ:  огірки, 
якщо великі - розріжте повздовж, 
складіть у велику посудину і залий-
те маринадом. Дати постояти 3-4 
год., щоб пустили сік.

На дно банки покладіть кріп, 
потім огірки перекладіть в банки і 
залийте тим маринадом (маринад 
не має повністю покривати огір-
ки). Стерилізуйте 30 хв і закрутіть. 

Огірки з корицею
Ми готуємо огірки на зиму і, 

зазвичай, використовуємо оцет 
як консервант. Однак можна не 
використовувати оцет, а заміни-
ти його натуральними консер-
вантами. 

До прикладу - можна марину-
вати огірки з корицею і томатною 
пастою. Томатна паста надавати-
ме цікавий смак і кислинку, а в ко-
риці містяться дубильні речови-
ни. Саме вони будуть консерван-
тами і подовжать термін збері-
гання огірків. 

ПОТРІБНО: з розрахунку на 
банку (1 літр) – огірки, 4 гороши-
ни запашного перцю, 4 гороши-
ни чорного перцю, 3 зубчики час-
нику, 2 лаврових листки, 250 г то-
матної пасти, 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. 
морської солі, 2-3 листки вишні 
або смородини, листя хрону, 2 гі-
лочки кропу, 1 цибулина, 1 ч. л. ко-
риці, гострий перець за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: огірки до-
бре помийте і залийте холодної 
водою та три години. Цибулю на-
ріжте кільцями, часник подріб-
ніть. 

В чисту стерилізовану банку 
покладіть листя вишні або сморо-
дини, хрону, кріп, часник, цибулю, 
чорний і пахучий перець. Але час-
тину зелені залишіть для верху 
банки. Заповніть банку огірками, 
покладіть зверху зелень і залийте 
банку кип’ятком, накрийте криш-
кою і залишіть на 7-10 хвилин. 
Після цього рідину злийте, додай-
те цукор, сіль, корицю, лавровий 
листок і томатну пасту. Доведіть 

маринад до кипіння, залийте ним 
огірки, накрийте кришкою і по-
кладіть у каструлю для стерилі-
зації. Стерилізуйте при помірно-
му кипінні 20 хвилин. 
Пікантні огірки

ПОТРІБНО: 4 кг огірків, 250 
г цукру, 200 г 9% оцту,150 г солі, 
2 ст.л. готової міцної гірчиці (Ро-
сійської, Козацької ), 2 ст.л. чор-
ного меленого перцю, 200 г рос-
линної олії, 2 ст.л. вичавленого 
часнику, петрушка, духмяний пе-
рець 

ПРИГОТУВАННЯ:  огірки по-
мийте і розріжте повздовж на 4-6 
частин. Додайте решту складни-
ків і ретельно перемішайте. Зали-
шіть настоюватися, а через 4 го-
дини розкладіть у банки (на дно 
банки покладіть петрушку і дух-
мяний перець), накрийте криш-
ками і стерилізуйте в киплячій 
воді протягом 40 хв. Вийміть і за-
крутіть кришки. 
Мариновані  
з кетчупом

ПОТРІБНО: огірки, зелень, 
спеції.

ДЛЯ МАРИНАДУ: 1л води, 2 
ст. л. солі, 200 г цукру, 150 г оцту, 5 
ст. л. кетчупу «Чілі», 5 ст. л. кетчу-
пу «Лагідний».

ПРИГОТУВАННЯ: якщо на ва-
шій грядці огірочки переросли, 
то їх можна порізати нетовсти-
ми кільцями і замаринувати. Для 

розмаїття можна додати і кабач-
ки. 

В банку покладіть  часник, 
3-5 горошин духмяного і чорно-
го перцю, лавровий лист, кріп, пе-
трушку. Потім покладіть огірки і 
залийте маринадом. Стерилізува-
ти 15 хв. 
Салат з огірків і  
цибулі в маринаді

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

ПРИГОТУВАННЯ: огірки по-
мийте і поріжте на кружальця. Ци-
булю поріжте напівкільцями, ово-
чі посоліть, перемішайте і зали-
шіть настоюватися. Через десять 
хвилин злийте сік, що утворився, 
додайте цукор, оцет і олію, пере-
мішайте, розкладіть у банки, на-
крийте кришками і стерилізуйте 
в киплячій воді літрові банки - 30-
35 хв., а 0,5-літрові – 25-30 хв. Бан-
ки вийміть і закрутіть кришки.
Бабусин рецепт  
«Все по сто»

Рецепт дуже простий і підходить 
для консервування помідорів. 

Потрібно: огірки, гілочка кропу, 
3-4 зуб. часнику, 5-6 горошин чор-
ного і духмяного перцю, 2 лаврових 
листки, зерна гірчиці, 100 г цукру, 
100 г оцту, 100 г солі. 

Приготування: у трилітрові бан-
ки вкладіть огірки, додайте кріп за 
смаком, кілька зубчиків часнику, 
чорний перець, духмяний перець, 
лавровий листок, можна – кілька зе-
рен білої гірчиці. Залийте окропом, 
дайте постояти кілька хвилин. По-
тім злийте окріп у каструлю, дове-
діть до кипіння, додайте сіль, цукор, 
коли знову закипить – оцет. Залийте 
маринадом огірки і закрутіть. Банки 
накрийте. 

Після рясних дощів на грядках підростають смачненькі огірочки.  
Тож господині вже починають консервацію. Отже, ця добірка рецептів саме до часу. 

На замітку
• Щоб огірки зберегли яскраве зелене забарв-

лення, перед засолюванням їх треба ошпарити.
• Розсіл буде завжди прозорим і смачним, якщо 

в нього додати подрібнене листя хрону.
• Засолені огірки у відкритій тарі не заплісняві-

ють, якщо зверху покласти нарізаний хрін або сухе 
листя хрону.

• Кришки стерилізують у киплячій воді не біль-
ше 3 хв., інакше порушується їх захисний шар.

• Для засолювання відбирають зелені огірки не 
довші 12 см. Плоди зі сформованим насінням для 
консервування не годяться. 

• Перед консервуванням чи маринуванням, не-
залежно від процесу обробки, огірки обов’язково 
миють і замочують у чистій холодній воді мінімум 
на 12 годин, а ще краще на 24. Для того, щоб огір-
ки, які в основному складаються з води, відновили 
свою структуру. Можна не замочувати перед кон-
сервуванням лише щойно зібрані огірки.

• Сіль для консервації обов’язково має бути 

кам’яною, а не йодованою. Інакше зіпсуєте продукт: 
відбудеться пом’якшення структури овочів. 

• Оцет в основному продають 9-відсотковий, 
тому якщо вказано у рецепті інший, то просто ро-
бите перерахунок, це нескладно.

• Квашені огірки обожнюють кріп (з суцвіттям і 
пагонами). Тож - чим більше дасте кропу, тим смач-
ніші вони будуть.

• Надмірна кількість використання часнику під 
час консервації – шкідлива. Часник також має тен-
денцію до пом’якшення структури овочів.

• У рецептах без стерилізації після закручуван-
ня банки треба закутати чимось теплим, напри-
клад, ковдрою.

• Під час стерилізації обов’язково у каструлю 
підстеляйте полотно, поміщуйте банки і заливайте 
водою до шийки. Температура води має бути відпо-
відною до вмісту банки. Під час стерилізації банки 
треба прикрити стерилізованими кришками. Час 
стерилізації рахують від закипання води. Коли вона 
закипає – скручуєте вогонь, щоб було повільне ки-
піння. Перед закатуванням банку виймають з ка-
струлі спеціальними щипцями

Зелененькі огірочки 
так і просяться у бочку
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Відповіді

- Я вчора з кумом горілки випив, і 
вранці, наче заново народився. 

- Що, так добре було? 
- Ні, у капусті знайшли.

  
Північний Кавказ. Розгублений паці-

єнт запитує у стоматолога: 
- Чому у вас лише кілька зубів? Ви ж 

- лікар. 
- Ну, ви ж знаєте наші закони: кров за 

кров, зуб за зуб.

  
Чоловік раненько збирається на ри-

балку. Дружина спросоння запитує: 
- Ти куди? 
- На рибалку. 
- Злови, будь ласка, щуку, кілограм ка-

расів, мішок картоплі й пакет молока.
  

- Учора моя дружина ледве через со-
ром не згоріла. 

- Це як? 
- У будинку пожежа, рятувальники 

дзвонять у квартиру, а їй, бачте, соромно 
двері відкрити, бо не нафарбована.

  
У столиці Московії провели опитуван-

ня на тему: «Як ви ставитесь до українців, 
які приїжджають до Москви?». 40 відсо-
тків відповіли: «А шо нам, хай їдуть». Інші 
40: «Слюшай, дарагой, пусть едут». 20 від-
сотків сказали: «А нам всьо равно, ми нє 
мєстниє».

  
- Чим відрізняються українські учні 

від китайських?
- У нас на уроках праці школярі ро-

блять табуретки, а в Китаї - збирають ай-
фони.

  
- Як називається блондинка, яка пере-

фарбувалась у шатенку? 
- Штучний інтелект.

  
Розмовляють дві працівниці відділу 

освіти.  
- Чули новину? - запитує одна з них. - 

Учитель історії у сільській школі, якому 
учні щороку копали картоплю, вирвав з 
усіх підручників параграф про скасуван-
ня кріпосного права.

  
Розмовляють двоє українців у Мага-

дані. 
- Ти знаєш, я вчора київське телеба-

чення дивився. 
- Як ти його тут зловив? 
- А я на антену шматок сала приче-

пив.

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, 

при потребі допоможу знайти підходящу робо-
ту. Телефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: маляр-
ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Автор-
ське декорування та індивідуальний взірець 
для погодження фактури і кольору.  Досвід 
роботи. Гнучкі ціни. Безкоштовна консульта-
ція. Інформація по тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї 

у Тернополі або поблизу нього - до 10 км. 
Телефонувати: (067) 6872946.

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

КУПЛЮ, АБО ВІЗЬМУ 
В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 
землю с/г призначення або пай 

у Козівському районі. 
Телефон: (068) 670-07-42
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Вітаємо!
Петра Андрійовича Дубового

із села Великі Вікнини Збаразького району
З 60-річним ювілеєм та Днем ангела
Всього найкращого, що в світі буває,
Для Вас, наш рідненький, ми щиро бажаєм,
Найперше - спокою і миру в родині,
Щоб радість всміхалась при кожній хвилині. 
Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.  
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта:
Многая, многая, многая літа!
З любов’ю та повагою - дружина Марія,  
доньки Таня і Оксана, зяті Саша і Руслан,  

внуки Андрій, Марічка, Богдан, свахи Люба і Неля.

Зарваниця  
чекає паломників 
Цими вихідними, 16-17 липня, відбудеться 

загальнонаціональна проща до Зарваниці. 
Учасниками її будуть жителі всіх областей 

України, а також українці діаспори й гості – владики із 
Польщі та Австрії.

– Частина паломників до За-
рваниці йтиме пішки, долаючи 
десятки, а то й сотні кілометрів, – 
розповів архиєпископ і митропо-
лит Тернопільсько-Зборівський 
Василь (Семенюк). – Цей рік у 
Церкві є роком Божого Милосер-
дя, і під його символікою про-
йде цьогорічна проща. Також 
вона присвячена молитві за мир. 
Щиро вірю, що через цю молитву 
Господь почує нас.

На прощу чекають палом-
ників з Італії, Іспанії, Порту-
галії, Франції. Щодо піших па-
ломників, то у Зарваницю тра-
диційно йтимуть гуртом із 
Тернополя, Хмельницького, 
Кам’янця-Подільського, Івано-

Франківська, Коломиї, а також 
із Львівщини. Щоб зробити про-
щу зручнішою, людям варто взя-
ти намети, спальники і карема-
ти – на території духовного цен-
тру буде наметове містечко. 

Із Тернополя прочани ви-
йдуть 15 липня після літургії, ко-
тра розпочнеться в Архикатедрі 
о 7.00. Зареєструватися на пішу 
прощу можна за телефонами: 
096-837-56-72; 097-408-71-17.

У Зарваниці програма прощі 
буде насиченою. Вона передба-
чає зустріч патріарха Святосла-
ва із молоддю, традиційний похід 
зі свічками, Хресну дорогу, нічні 
чування. Організують і духовно-
мистецькі заходи. 

Програма прощі у Зарваниці 
16 ЛИПНЯ
8.00-19.00 – реєстрація учасників при в’їзді до села.
16.00 – зустріч Блаженнішого Святослава з молоддю.
17.30 – вервиця (площа біля собору).
19.00 – вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).
20.00 – Архиєрейська літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
22.00 – похід зі свічками.
23.00 – молебень до Богородиці (площа біля собору).
00.00 – освячення води.
00.30 – Хресна дорога.
00.30 – початок духовного концерту (Співоче поле).
00.30 – нічні чування (парафіяльна та надбрамна церкви, собор).
17 ЛИПНЯ
7.00 – Утреня (собор).
8.30 – похід владик і священиків від собору до подіуму.  
             Привітання владик.
9.00 – Архиєрейська свята літургія.  
             Освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 – літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
12.00, 14.00 – літурія (собор).

Цього року усі чистилівські дівчата були 
у чудових віночках з квітів та зілля. Родини 
зручно вмостилися у кріслах чистилівсько-
го будинку культури та милувалися своїми 
найріднішими виконавцями.  Гостей годува-
ли рибною юшкою, майстри торгували сво-
їми виробами, діти танцювали разом з веду-
чими свята. Організатори подарували моло-
ді зустріч з командою КВК “Ляпас” та гуртом 
“Фіра”, з поетом-піснярем композитором Іва-
ном Кушніром з с. Яблунів, зі Світланою Со-
рочинською. Багато гостей підіймалися на 
освітлену, прикрашену зеленим зіл лям сце-
ну. Подарував свої пісні односельцям і Воло-
димир Вермінський. 

А ще завітав до села відомий тернопіль-
ський астролог Іван Круп’як. Про що говорив 
у купальську ніч з місцевими підприємцями 
залишилось таємницею, але чомусь Чистилів 
вже багато років залишається чи не найохай-

нішим, найпривітнішим та найпривабливі-
шим селом нашого чудового Тернопілля.  

Олена МУДРА для газети “Наш день”.
Фото авторки та Василя СТРИЖКА.

ГОРОСКОП
З 13 по 19 липня
Овен

У вас з’явиться новий предмет 
захоплення. Залежно від обставин, 
це може бути як нове знайомство, 
так і нова робота. У вихідні відпо-
чиньте, проведіть час із сім’єю та 
друзями. 
Телець

Настав час показати себе, не 
бійтеся проявляти ініціативу і про-
бувати свої сили в нових проектах. 
Прибутки будуть трохи менші очі-
куваних, але все ж достатні для 
безбідного існування. 
Близнюки

Ви талановиті, сповнені енергії 
та нових задумів. Головне – віри-
ти в себе і втілити мрії в життя. Час 
подумати про відпустку й заплану-
вати подорож. Літо – пора для вті-
лення найсміливіших  бажань. 

Рак
Енергія бризкає через край, ви 

невтомні й готові робити великі, 
середні й малі подвиги. А ще для 
вас починається період, коли удача 
буде на вашому боці. Не забувайте 
про відпочинок. 
Лев

Пам’ятайте: все, що відбува-
ється, – на краще. Ви сильні, і ви-
пробування, які трапляються на 
вашому шляху, лише допомагають 
вам. Цінуйте близьких людей, які 
є у вашому житті. Вони щиро лю-
блять вас і прийдуть на допомогу. 
Діва

Зараз саме час для того, щоб 
робити вкладення капіталу – за-
собів, інформації, зв’язків. І ще: не 
торгуйтеся особливо щодо заро-
бітку, все одно будете у виграші. 
Терези. 

Хороший період для нових по-
купок і вкладення капіталу. Удача 
на вашому боці. Більше часу приді-
літь стосункам у сім’ї. Вихідні про-
ведіть у гарній компанії. 

Скорпіон
Ви вмієте подобатися, легко 

спілкуєтеся з будь-яким співроз-
мовником, можете тонко і весело 
пожартувати, користуєтеся успі-
хом у протилежної статі. Зараз уда-
ча на вашому боці. А якщо на цьо-
му тижні ви закохаєтесь, то зна-
йте: вступивши з цією людиною в 
шлюб, проживете довге і щасливе 
життя.

Стрілець
Ви налаштовані зробити все 

те, що за браком часу постійно 
відкладали в довгий ящик. Роби-
ти це слід, як і належить, з почат-
ку, а саме: навести тотальний по-
рядок у всіх справах, на робочому 
місці та вдома.
Козеріг

Вміння аналізувати, зістав-
ляти і припускати не робить 
вас щасливішими, а скоріше на-
впаки – деякі виявлені шляхом 
міркування факти змушують 
не на жарт задуматися над тим, 
хто ж сплів такий складний і 
заплутаний клубок подій. По-
думайте про те, що вам справ-
ді потрібно.
Водолій

Середина лютого принесе уда-
чу у всіх сферах життя, але осо-
бливо це стосується фінансових 
питань. Ви завжди будете опиня-
тися в потрібному місці у потріб-
ний час. Одна умова: щоб не зля-
кати везіння, вам слід стримати 
свої амбіції.
Риби

Ви працюєте в режимі гене-
ратора ідей, і тепер ваші проек-
ти стали більш життєвими. Деякі 
з них можуть здійснитися. В осо-
бистому житті вам доведеться чи-
мало попрацювати, щоб зберег-
ти відносини з коханою людиною. 
Приділяйте більше часу своїй дру-
гій половинці.

13 липня 
- ясно, без опадів, вночі 18-22, 
вдень 28-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.24, захід - 21.22. 

14 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 18-
22, вдень 26-30 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.25, захід - 21.22. 

15 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
вночі 17-19, вдень 20-22 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.26, 
захід - 21.21. 

16 липня - хмарно, дощ, 
вночі 14-16, вдень 18-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.27, 
захід - 21.20. 

17 липня - хмарно, дощ, 
вночі 15-18, вдень 23-25 гра-

дусів тепла. Схід сонця - 5.28, 
захід - 21.1 9. 

18 липня - хмарно, дощ, 
вночі 17-19, вдень 22-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.29, 
захід - 21.18. Новий місяць.  

19 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
вночі 17-19, вдень 23-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.30, 
захід - 21.17.

Погода в Тернополі 
й області

Далеко не кожен зможе подарувати односельцям 
свято. А от  тернопільському співаку 
Володимиру Вермінському це вдалося. Вже 

сьомий рік на Івана Купала лунають над селом 
Чистилів пісні.


