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Життєві історії  
у “Сімейному 

гніздечку”

13  
стор.

як тернопільський 
мандрівник  
іде босий 
з Ужгорода  
до Харкова

Без взуття 
і грошей: 

«Мабуть, я одружуся 
з вами…»

10-11 стор.

Тернопілля знову в скорботі
У наш край знову прийшла сумна звістка зі Сходу. У зоні АТО за-

гинув Руслан ГЕВКО із села Медин Підволочиського району. Життя 
військовослужбовця 128-ї гірсько-піхотної бригади обірвалося під 
час виконання бойового завдання на території Донецької області.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби сьогодні буде 
приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою 
на адміністративних будівлях  Також на Тернопільщині відмі-
нять проведення розважально-концертних заходів, спортивних 
змагань та внесуть відповідні зміни до програм теле- та радіо-
передач обласної державної телерадіокомпанії.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та 
бойовим побратимам загиблого. 

Герої не вмирають!

Богдан 
ЯЦИКОВСЬКИЙ:
«Найголовніше – 
бути відповідальним 
перед собою і людьми»

Україна третій рік 
у чорній хустині

5 стор. 8 стор.
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Об’єднання громад, яке 
в даний час не без 
ініціативи центральної 

влади активізоване обласною 
владою, немає нічого спільного 
з децентралізацією влади. 
Зазначу, що з метою оптимізації 
коштів в умовах погіршення 
соціально-економічної 
ситуації на селі і високої 
міграції сільського населення 
розглядати питання об’єднання 
окремих громад в деяких 
випадках дійсно доцільно. 

Однак, ми маємо розуміти, що при 
таких об’єднаннях ніякої реальної де-
централізації не відбудеться, навіть з 
врахуванням того, що нібито громадам 
нарешті дадуть право розпоряджатись 
землями поза населеними пунктами. Це 
в кращому випадку буде оптимізацією 
трудових і фінансових ресурсів, а те, що 
проводиться владою, я б назвав  елемен-
том адміністративно-територіальної 
реформи з засадами централізації.

Що ж мало б 
відбутися при 
децентралізації? 
В першу чергу 
потрібно внести 
довгоочікува -
ні і надзвичайно 
потрібні зміни 
до Конституції 
України, якими ліквідувати обласні і ра-
йонні державні адміністрації та визна-
чити нові органи виконавчої влади, які 
вже будуть обиратись районними та об-
ласними радами – наприклад, виконав-
чі комітети рад. Це був би перший і ре-
альний крок з децентралізації.

 Також необхідно передати розпоря-
дження землями поза населеними пунк-
тами сільським і селищним радам, адже 
вільних земель і так вже майже не зали-
шилося. Невже розподіляючи сільські 
землі, чиновник в районі чи області ду-
мав про селянина чи про розвиток села?

Тому, нарешті, потрібно довірити-
ся власному народу і передати ці повно-
важення сільським та селищним радам. 
Якщо на державному рівні строго контр-
олювати дотримання цільового призна-
чення землі, нічого поганого з землею 
не станеться. А рішення із земельних пи-
тань сільськими радами, вірю, будуть 
прийматися  справедливіші, ніж їх при-
ймали до сьогоднішнього дня. 

Я хочу навести один приклад зі сво-
го життя, який свідчить, як люди на селі 
вболівають за землю.  Крім того, на цьо-
му прикладі, вважаю, можна зрозуміти 
засади створення реальних громад, які 

базуються на таких поняттях, як НАШЕ 
і НЕ НАШЕ.

У 60 -х роках колгосп нашого села, а 
я народився в селі Кошилівці Заліщиць-
кого району, був об’єднаний з колгос-
пом сусіднього села Цапівці (теперішнє 
Поділля) і центральна садиба на кіль-
ка років була перенесена до сусідів. У 
1968 році роз’єднали колгосп, але після 
роз’єднання певна частина поля, влас-
ником якого раніше були мої односель-
ці, відійшла до сусіднього села. Хоча 
у 70-80 роках діяли колгоспи і вже не 
було приватної власності на землю, все 
ж у розмовах люди часто говорили, що 
Поділля забрало наше поле! Здавалось, 
яка людям різниця, адже все поле було 
одержавлене, націоналізоване (ми ж ро-
зуміємо, що в радянський час не було 
справжньої колективізації, коли колек-
тив і його члени є власниками чогось!), 
однак навіть в той період люди говори-
ли: “ЦЕ БУЛО НАШЕ ПОЛЕ!” 

Я в січні цього року був на зборах 
громади свого села і люди спокійно, але 

з болем в серці ще зга-
дують, що в них забра-
ли поле! 

 ЩО З ЦЬОГО ПО-
ТРІБНО ЗРОЗУМІТИ?

 Несприйняттям 
людей в селах, а відтак 
і знущанням над міс-
цевим самоврядуван-

ням є те (хоча не лише це), що земля-
ми поза населеними пунктами розпоря-
джаються чиновники в районах і облас-
тях. Це є зневагою до людей села, влада, 
напевне, вважала селян нездатними са-
мостійно розпоряджатись своїм спіль-
ним майном.

А яке сьогоднішнє бачення  влади і 
що вона пропонує людям на перспекти-
ву? 

Якщо буде створена “об’єднана гро-
мада” (не можу творіння із 10-20 чи 30 
сіл в рамках цілого чи половини райо-
ну називати громадою), то залишок 
історично-сільських 
земель запасу чи ре-
зерву того чи іншого 
села буде і далі розпо-
ділятися не мешкан-
цями села і не владою, 
створеною мешканця-
ми села, а кимось і десь 
далеко - за 20-25 км. Тобто, землею і далі 
будуть розпоряджатися, не враховуючи 
волі людей конкретного села. 

Не зможе вплинути на процес розпо-
ділу землі навіть найбільш чесний, від-
повідальний і професійно підготовле-
ний депутат, адже він буде один від села, 

з 10-20 чи 30-ти депутатів такої “грома-
ди”! А між депутатами різних сіл, загна-
них в таку “громаду”, прогнозую, буде 
протистояння, адже перед ними будуть 
стояти зовсім різні цілі, а тому в їх сто-
сунках буде перетягування канату, дуже 
важко буде добиватися справедливості.

У виграші будуть лише базові насе-
лені пункти, де буде центр “громади” і, 
звичайно, голова районної державної 
адміністрації, а пізніше його правонас-
тупник - префект, який, як передбачено 
проектами змін до законодавства, буде 
мати ще більші повноваження за свого 
попередника тому, що буде наділений 
правом зупиняти дію рішень органів 
місцевого самоврядування, тобто ново-
створених територіальних “громад”. 

 Великий вплив префекта буде та-
кож і на інші ласі шматки владних по-
вноважень: при розпорядженні нерухо-
мим майном села та використанні бю-
джетних коштів “об’єднаної громади”. 

Прошу зрозуміти, що староста села в 
тому процесі також буде ніким, точніше 
кур’єром, а так, як від села буде обраний 
лише один депутат, тому в такій “грома-
ді” вплив чиновників-префектів, а тепе-
рішніх державних адміністрацій, буде 
ВИЗНАЧАЛЬНИМ(!). Влада буде скон-
центрована у префекта! Вважаю, цього 
теперішня влада і добивається! І це буде 
- централізацією влади при задекларо-
ваній децентралізації!

Виходячи з цього, ці творіння (такі 
“громади”)  нічого доброго людям не 
принесуть. Все, що пов’язано з їх ство-
ренням, я називаю втратою сил і коштів. 

Тому такі “громади” будуть лопати, 
як мильні бульки, а ми, українці, знову 
втратимо час, а виграють від цього хіба 
що чиновники і олігархи!

Поки в цьому процесі ми зайшли ще 
не дуже далеко, прошу обласну владу 
зупинитися! 

Знаю, що є села, які одноосібно в да-
ний час виживати не можуть. Як еконо-
міст, я розумію потребу ефективно роз-

порядитися ко-
штами громади, 
і для цього необ-
хідно оцінюва-
ти завантаження 
роботою голови 
сільської ради, 
секретаря, бух-

галтера, інших осіб та  порівнювати ви-
трати на їх утримання з реально заро-
бленими коштами. 

Однак об’єднувати села в громади 
потрібно лише там, де це вкрай необ-
хідно, тобто там, де самостійно громада 
функціонувати не зможе. 

Тому Верховна Рада на законодав-
чому рівні має детально виписати цілі, 
причини і підстави для об’єднань гро-
мад. Необхідно кардинально змінити 
критерії утворення громад, так як гро-
маді не обов’язково мати приміщення 
для казначейства, свої управління чи 
відділи освіти, або свою пожежну служ-
бу, тощо, як виписано в теперішньому 
законодавстві. Цю роботу і далі може 
виконувати держава.

  Необхідно визначити ті функції, які 
на сьогоднішньому етапі доцільно зали-
шити громадам базового рівня, а які бу-
дуть делеговані районним та обласним 
радам.

При цьому для громад, також на за-
конодавчому рівні, потрібно закріпи-
ти податки, як джерела власних надхо-
джень коштів. Адже податок на доходи 
фізичних осіб раніше поступав в бюдже-
ти сіл і селищ, а тепер його забрали і ка-
жуть: “Створіть об’єднану громаду - бу-
дете мати 60% цього податку! Якщо не 
створите - не буде у вас цих коштів!” 
Хіба це чесно? Хіба справедливо? 

Або ще: центральна влада передба-
чила трохи більше 1-го мільярда гри-
вень в державному бюджеті 2016 року 
на розвиток “об’єднаних громад”. А 
якщо б їх спробували розподілити між 
усіма селами України, то на що б їх ви-
стачило, адже цих коштів було б трохи 
більше 30 гривень на одного мешканця 
села? І чому окремо передбачено кошти 
на розвиток “об’єднаних громад”, а не 
об’єднані громади, як мають жити і роз-
вивати свою інфраструктуру, якщо вла-
да декларує, що процес об’єднання гро-
мад є добровільним? Чому села, які не 
хочуть об’єднуватися, не можуть отри-
мати державних коштів? Хіба це спра-
ведливо?  Хіба це не штучне фінансуван-
ня так званих “об’єднаних громад”?

Тому лише там, де є необхідність, 
де громаді важко виживати, потріб-
но проводити  процес об’єднання сіл. 
Однак, він має проходити еволюцій-
но, поступово, з детальним поясне-
нням людям всіх причин, підстав і пере-
ваг. Тоді, на моє переконання, у грома-
ди будуть об’єднуватися не більше ніж 
2-3-4 села, а значна частина сіл не буде 
об’єднуватись, адже вони мають спро-
можність жити і управляти самостійно 
і в даний час.

Влада має розуміти, що кінцеве рі-
шення щодо створення об’єднаних гро-
мад залишається за людьми!

Петро ЛАНДЯК, депутат Тер-
нопільської міської ради, голова 
обласної організації політичної 
партії «Громадянська позиція».

Сьогодні на це актуальне та одне з найболючіших для 
мешканців нашої аграрної області питань  

відповідає відомий громадсько-політичний діяч краю,  
депутат Тернопільської міської ради, голова обласної організації 

політичної партії «Громадянська позиція» Петро ЛАНДЯК.

Як має проходити 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ?

Влада має розуміти, 
що кінцеве рішення щодо 
створення об’єднаних 
громад залишається 
за людьми!

Об’єднання громад, яке... не 
без ініціативи центральної 
влади активізоване 
обласною владою, 
немає нічого спільного 
з децентралізацією влади.
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Тернопільська обласна  
державна адміністрація: 
акценти липня

Понад 24 млн. грн. отримали вісім 
районів нашої області на заходи щодо 
соціально-економічного розвитку. Ці ко-
шти є субвенцією з державного бюджету 
і завдяки ним цьогоріч на Тернопільщині 
відремонтують майже 100 об`єктів. 

Зокрема, Бережанський район отри-
має 2,4 млн. грн. Найбільш коштовним 
проектом тут стане реконструкція бу-
дівлі з утепленням горищного пере-
криття у навчально-виховному комп-
лексі у Куропатниках, куди срямують 
1,2 млн. грн.

Борщівському району виділено 4 
млн. грн. За ці гроші планують рекон-
струювати будинок культури у с. Коро-
лівка, провести внутрішній ремонт 
фельдшерсько-акушерського пункту у  
с. Цигани, придбати котел у школу  
с. Устя, здійснити ремонт теплотраси у 
школі с. Іване-Пусте, замінити вікна у 

Гермаківській та інших школах і садоч-
ках. 

У Заліщицький район надійде 4 
млн. грн. Їх спрямують на реконструк-
цію навчально-виховних закладів, у 
тому числі аграрного коледжу. Най-
більше фінансування отримає школа у 
с.Зозулинці - 400 тис. грн.

Субвенція Козівському району скла-
дає 3,7 млн. грн. Тут зосередились на 
трьох основних об’єктах: планують ре-
конструювати частину адмінбудинку під 
дитячий садок – 1,2 млн. грн.; збудують 
каналізаційний колектор – 1,9 млн. грн.; 
відремонтують футбольний майданчик 
та встановлять тренажери - 684 тис. грн.

Зборівський район отримав - 892 
тис. грн. Гроші витратять на капремонт 
дитсадка у с. Жабиня та спортивний 
майданчик у м. Зборів.

В Тернопільському районі увагу ви-

рішили зосередити на ремонті сільських 
шкіл. На ці потреби матимуть 3,3 млн. грн.

На Підгаєччині кошти субвенції у 
розмірі 1,9 млн. грн. спрямують на ре-
монт опалення у районній лікарні, ре-
конструкцію котельні у дитсадку, ре-
конструкцію системи водовідведення  

та спортивний майданчик у м. Підгайці. 
Чортківський район має 4 млн. грн., 

які невеликими частинами розподілять 
між об’єктами соціальної інфраструкту-
ри. Одну з найбільших сум - 300 тис. грн. 
спрямують на ремонт музею у с. Ягіль-
ниця.

Цивільний захист
На підтримку рятувальників Тернопільщини цьогоріч ви-

ділено майже 1 млн. грн. з обласного бюджету. Минулого тиж-
ня автопарк Управління ДСНС України у Тернопільській облас-
ті поповнився ще одним спецавтомобілем – пожежною авто-
драбиною, обладнаною на шасі RENAULT Midliner M200. Авто-
мобіль, який раніше вірно служив французьким вогнеборцям, 
відтепер буде надійним помічником і для українських ряту-
вальників та допоможе зберегти не одне людське життя.

Як наголошує голова Тернопільської ОДА Степан Барна, 
покращення технічних засобів в системі цивільного захисту 
для обласної адміністрації є пріоритетом, а практику, коли 
десятиліттями не відбувалося технічного оновлення спец-
служб, що працюють на порятунок, збереження життя та 
здоров’я громадян, має бути подолано. Тому в рамках децен-
тралізації та створення територіальних громад, перед Терно-
пільщиною стоїть завдання - відновити всі місцеві пожежні 
частини. Водночас, важливим залишається питання модерні-
зації існуючих технічних засобів. За словами Степана Барни, 
у цьому році відповідно до програми підтримки Державної 
служби надзвичайних ситуацій виділено майже 1 млн. гри-
вень з обласного бюджету. Одночасно триває активна робо-
та із залучення спонсорської допомоги та участі в гуманітар-
них проектах осучаснення системи пожежної безпеки в Тер-
нопільській області.

Прозорі закупівлі
Використання системи ProZorro допомогло зе-

кономити Тернопільській області майже 3 млн. 
гривень. Завдяки тому, що наша область актив-
но включилася в нову систему електронних заку-
півель, державні кошти використовуються більш 
ефективно, а відстежити їх рух може кожен гро-
мадянин. Згідно з аналітичними даними системи 
ProZorro, практично за рік часу на Тернопільщи-
ні планувалося закупити товарів та послуг на суму 
43,8 млн. грн., з них вдалося зекономити 2,7 млн. 
грн. Від липня минулого року, станом на 22 лип-
ня нинішнього, 165 організаторів оголосили 1159 
закупівель.

Опанувати роботу в новій системі допомогли 
17 безкоштовних семінарів, які були проведені в 

області за сприяння департаменту економічного 
розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА. Навчання 
проходили як місцеві бізнесмени, так і працівники 
апарату та структурних підрозділів облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрацій та органів місце-
вого самоврядування.

Нагадаємо, центральні органи виконавчої вла-
ди й великі держпідприємства всі закупівлі по-
чали здійснювати через систему ProZorro, після 
того, як 1 квітня набрав чинності Закон України 
«Про публічні закупівлі». А з 1 серпня використан-
ня електронної системи стане обов’язковим для 
решти державних замовників. Згідно з розпоря-
дженням голови Тернопільської ОДА Степана Бар-
ни, здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг з 
використанням електронної системи ProZorro ре-
комендується на суму від 3 тис. гривень.

Духовність
Цього місяця в Марійському 

Духовному Центрі сотні тисяч 
вірян молилися за мир в Укра-
їні. Для нашого краю проща у  
с. Зарваниця – завжди вели-
ка подія. Слово Боже та наста-
нови мудрості можна було по-
чути під час проповідей Глави 
УГКЦ Блаженнішого Святосла-
ва. Також до прочан звернувся 
й Глава польського католиць-
кого Єпископату, Познанський 
Архиєпископ і Митрополит 
монс. Станіслав Гондецкі. Разом 
з краянами та усією громадою у 
спільній молитві взяли участь 
голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна та голова обласної 
ради Віктор Овчарук. У Зарва-
ницю також приїхали Генераль-
ний прокурор України Юрій Лу-
ценко, міністр культури Украї-
ни Євген Нищук, народні депу-
тати від області Олег Барна, Та-
рас Юрик, Микола Люшняк. Се-
ред прочан були гості з Італії, 

Іспанії, Португалії, Франції.
На честь воїнів, які загинули 

за Україну в антитерористич-
ній операції, у Зарваниці спору-
джено каплицю святого вели-
комученика Юрія Переможця. 
Цьогоріч тут встановили ку-
пол та провели благоустрій до-
вкола, також постійно оновлю-
ється список героїв та вдоско-
налюється програмне забезпе-
чення в електронному меморі-
алі. 

Видовищною і захоплю-
ючою стала традиційна моли-
товна хода зі свічками, яку по-
рівнюють з тим, ніби на нас ди-
виться Господь і ангели зі сво-
їх висот… 

На переконання голови Тер-
нопільської ОДА Степана Бар-
ни, Зарваниця - це не лише ду-
ховний центр, а й центр єд-
нання українства незалеж-
но від політичних переконань, 
об’єднань чи рухів.

Соціально-економічний розвиток

Закінчення на 4-й стор.

СТЕПАН БАРНА ТА МІНІСТР КУЛЬТУРИ ЄВГЕН НИЩУК  
ПІД ЧАС ПРОЩІ У ЗАРВАНИЦІ.

РЯТУВАЛЬНИКАМ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ -  
ПІДТРИМКА АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТІ.

ГОЛОВА ОДА ПІДТРИМУЄ ПОСТІЙНИЙ ДІАЛОГ З РАЙОНАМИ ОБЛАСТІ.
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Тернопільська обласна  
державна адміністрація: 
акценти липня

Підбиваючи підсумки 
ІІІ сесії обласної 
ради, можна сказати, 

що вона стала плідною 
та результативною. 
Майже мільйон гривень 
направлено на придбання 
шкільних автобусів для 
громад. Внесені зміни до 
бюджету забезпечили 
надходження близько 
мільйона гривень на 
потреби аеропорту, що 
дасть можливість поновити 
ліцензію. Прийнято 
ряд програм та інших 
господарських рішень. 

Разом з тим, неабияким роз-
чаруванням і не лише для мене, 
як голови обласної ради, а й для 
громад краю стало неприйняття 
рішення «Про схвалення змін до 
перспективного плану формуван-
ня територій громад Тернопіль-
ської області». У сесійній залі під 
час його обговорення було бага-
то розмов та галасу, колеги депу-
тати зламали чимало списів. Од-
нак, потрібного людям результа-
ту  не досягнуто – депутати так і 
не спромоглися проголосувати за 
це рішення. Популістські балачки 
переважили здоровий глузд і де-
путатський обов’язок працюва-
ти для громади. Не допомогли і 
звернення до депутатів сільсько-
го голови Великих Дедеркал Іва-
на Данилюка з проханням при-
швидшити процес створення но-
вої об’єднаної громади навко-
ло їхнього села. Чоловік відверто 
сказав, що, спостерігаючи за сусі-
дами, які об’єдналися, його одно-
сельці переконалися, що саме та-
кий шлях веде до успіху та пози-
тивних змін. Те ж саме говорили 
і представник Великоглибочець-
кої громади, і голова Заводської 
селищної ради об’єднаної терито-
ріальної громади Людмила Прав-
лінська.

І  не дивно, що люди хочуть 
об’єднуватись, адже реалізація  
адміністративно-територіальної 
реформи за рік  принесла кон-
кретні результати. До прикладу, 
за півріччя поточного року у Бай-
ковецькій громаді виконали бю-
джет на  127%, а це – плюс 4 млн. 
207 тис. грн., у Великих Гаях –  на 
понад 164% - майже 4 млн. 300 

тис. грн. Золотий Потік, де бага-
то років поспіль було невиконан-
ня бюджету, сьогодні  має 180 % 
перевиконання. І так практич-
но усюди. Децентралізація у сфе-
рі бюджетних відносин сприяла 
виконанню Тернополем бюджету 
за півроку на 141, 4% - майже 104 
млн. грн.

Уже в цьому році на розви-
ток інфраструктури об’єднаних 
громад в область надійшло 155,5 
млн. грн. субвенції з державного 
бюджету. Для прикладу: Велико-
гаївська об’єднана громада отри-
мала понад 8 млн. грн., Байко-
вецька – 4 млн. грн.,  Золотників-
ська – більше 8,5 млн. грн., Золо-
топотіцька – майже 6,5 млн. грн. 
тощо.

Що скажемо людям, шановні 
колеги, якщо знову область втра-
тить чималі кошти, і, що найне-
безпечніше, шанс на зміни?! Як 
пояснюватимемо блокування ре-
форм? Адже минулорічне зво-
лікання із прийняттям рішень 
щодо перспективного плану та 
об’єднання громад, вартувало об-
ласті мінус 90 млн. грн. Ми не на-
стільки багаті, щоб розкидати-
ся такими сумами. І, власне, це ж 
не просто цифри - це нові чи від-
ремонтовані заклади соціально-
побутової сфери, дороги, вулич-
не освітлення і ще багато того, що 
потрібно нашим містам і селам. 
Саме поліпшенням умов життя 
людей та якості адміністратив-
них послуг має вимірюватись ро-
бота депутата. А всі інші балачки 
– здебільшого популізм та дема-
гогія. Переконаний, рано чи пізно 
краяни дадуть цьому оцінку. 

Медицина
У Тернополі з’явиться Центр, де навчатимуть 

порятунку життя пораненого та симуляційний 
центр для студентів-медиків. Це стане можли-
вим завдяки підписаній у липні угоді між Терно-
пільським державним медичним університетом 
І.Я. Горбачевського та компанією MEDlineSp.z.o.o. 
Тернопільська обласна адміністрація в цьому 
проекті виступила гарантом інвестицій та нада-
ватиме всебічне організаційне сприяння. 

На першому етапі навчання з курсу пер-
шої домедичної допомоги європейського рів-
ня пройдуть тернопільські поліцейські. Рані-
ше в рамках цього ж проекту надавати пер-

шу невідкладну допомогу, дотримуючись стан-
дартів НАТО, вчилися підрозділи Національ-
ної поліції, Національної гвардії, 44 артиле-
рійської бригади. У перспективі співпраця з 
MEDline передбачає створення у Тернополі цен-
тру TacticalCombatCasualtyCare, який спеціалізу-
ватиметься на симуляції надання першої доме-
дичної допомоги на полі бою для мілітаризова-
них структур. Для студентів-медиків створять 
симуляційний центр, відповідно до сучасних 
тенденцій ЄС. Таким чином, мобілізовані юнаки, 
студенти, а також представники силових струк-
тур Тернопільщини зможуть проходити підго-
товку в осередку, аналогів якого по всій Украї-
ні лише одиниці.

Ремонту доріг на Терно-
пільщині приділяють особли-
ву увагу. Дорожнє полотно 
оновлюють як у невеличких 
населених пунктах, так і на ма-
гістралях державного значен-
ня. Ліквідація ямковості про-
водиться щодня - дорожни-
ки здійснюють роботи із без-
пеки дорожнього руху, лікві-
довують колійність, просад-
ки, напливи та інші дефор-
мації дорожнього покриття. 
Ліквідацію ямковості до 5 см 
у глибину та тріщин дорож-
нього покриття здійснюють 
ін’єкційно-струменевим ме-
тодом, вагоміші пошкоджен-

ня усувають гарячим асфаль-
тобетоном, а на окремих ді-
лянках доріг замінюють верх-
ній шар асфальтобетону. Чіт-
кий план ремонтів в районах 
області розробляли спільно з 
місцевою владою, адже на міс-
цях краще орієнтуються, що є 
більш пріоритетним. 

Серед стратегічних завдань 
– ремонт трас Тернопіль-Дубно 
та Тернопіль-Львів. Ці авто-
шляхи оновлюють за європей-
ськими технологіями – мето-
дом холодного ресайклінгу. Як 
стверджують у Службі автомо-
більних доріг в Тернопільській 
області, такий ремонт хоч і ко-

штовний, але надійний. 
Водночас, голова Терно-

пільської ОДА Степан Барна 
акцентує на необхідності збе-
реження оновленого дорож-
нього полотна – це питання 
контролю, але не тільки з боку 
органів виконавчої влади. 
Дбати про наші дороги мають 
і представники органів місце-
вого самоврядування, і гро-
мадських організацій, адже це 
- спільна відповідальність. Усі 
зусилля, витрачені на ремонт 
доріг будуть знівельовані, 
якщо ці шляхи знищать ванта-
жівки. За підрахунками спеціа-
лістів, щорічні збитки, які за-
вдаються дорожньому госпо-
дарству внаслідок руйнуван-
ня доріг, спричиненого рухом 
великовагових транспортних 
засобів, складають  більше  2 
млрд. гривень. Тому важливо 
не тільки ремонтувати доро-
ги, а й правильно використо-
вувати їх, звернув увагу очіль-
ник краю.

Дорожнє господарство

ЯКІСНІ  ДОРОГИ  -  НОВІ  ЛОГІСТИЧНІ  
МОЖЛИВОСТІ  ТЕРНОПІЛЬЩИНИ.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДА - ГАРАНТ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСВІТНІЙ МЕДЦЕНТР.

Закінчення. Поч.  на 3-й стор.

Віктор Овчарук: 
«Саме поліпшенням
 умов життя людей 
та якості адмінпослуг 
має вимірюватись 
робота депутата»

Довідково: 
На даний час на території області функціонують 

26 об’єднаних територіальних громад. У результаті 
об’єднаними громадами охоплено близько 27% площі об-
ласті (3830 км²), 167 рад (283 населені пункти) та 229 тис. 
населення.

Зміни до перспективного плану формування територій 
громад Тернопільської області передбачають функціонуван-
ня всього 49 об’єднаних громад - шляхом утворення 24 но-
вих громад, а також розширенням 18 з 26 існуючих.
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Другий - на продаж земель-
ної ділянки площею 160 кв. м 
під будівництво та обслуго-
вування будівель торгівлі за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Ми-
кулинецька. 

«У нас є гарний досвід прода-
жу землі на аукціоні. Адже 24 бе-
резня цього року вже відбувся зе-

мельний аукціон з продажу 0,13 
гектара на вулиці Микулинець-
кій, під будівництво пункту при-
дорожнього сервісу. При старто-
вій ціні у майже 416 тисяч гри-
вень, ділянка була продана за 
один мільйон 20 тисяч гривень», 
- зазначає секретар міської ради, 
голова міського осередку Блоку 

Петра Порошенка «Солідарність» 
Віктор Шумада. 

Крім цього, за словами по-
садовця, на чергову сесію місь-
кої ради депутатам уже запропо-
новано до розгляду ще декіль-
ка рішень щодо продажу земель-
них ділянок на конкурсних заса-
дах. «Ми вважаємо, що земель-

ні аукціони - це, насамперед, про-
зорість, чесність, запобігання ко-
рупційним проявам, відкрита 
конкурентність і максимальне 
поповнення бюджету. А, відтак, 
можливість спрямувати вируче-
ні кошти на потреби мешканців 
міста», - переконаний Віктор Шу-
мада.

Україна, за словами керівників держави, 
«стоїть пліч-о-пліч» з Німеччиною і Францією, 
де зараз часті теракти. Співчуває туркам, си-
рійцям… І полякам - за Волинську трагедію. 

Випадки терактів у Європі активно ви-
світлюють у ЗМІ, зазначають експерти. За два 
останніх місяці, приміром, на українському 
Сході загинуло не менше людей, ніж у Європі. 
Але на Заході навколо цих подій створюють 
сильний інформаційний шум.       

А наша власна біда стала статистикою. 
Мало не щоранку чуємо у новинах: «Сьогодні 
в зоні АТО загинули…» Без імен, прізвищ, емо-
цій…

Уже третій рік Україна у чорній хустині. Хо-
ває своїх кращих синів. Плаче…  Проте можно-
владці не стають на коліна перед загиблими 
солдатами. А родини добровольців, які повер-
нулися зі Сходу в домовинах, змушені доводи-
ти в судах, що їхні сини чи чоловіки воювали в 
АТО. Хіба це поза законом - любити і захищати 
свою Батьківщину?   

Чимало політиків та представників влади 
третій рік нарікають, що Захід не дає Україні 
зброю. Панове, але ж у нас офіційно немає ві-
йни. У той же час, є чужа армія, зброя, окупо-
вані території. Як за Путіним: нас тут нема, але 
ми тут є. Хоча президент Петро Порошенко ми-
нулого місяця заявив: «В Україні, через росій-
ську (!) агресію, на Донбасі загинули 10 тисяч 
людей, ще 20 тисяч були поранені». 

У липні ця жахлива цифра зросла. Зре-
штою, хіба ми знаємо правду, скільки насправ-
ді смертей і каліцтв?   

Секретар РНБО Турчинов Олександр, у 
свою чергу, зазначає: Донбас - це російський 
випробувальний полігон. За його словами, 
Кремль на території окупованої частини Укра-

їни просто випробовує свою нову зброю. А те, 
що це спричиняє страшні наслідки, Путіна не 
хвилює. 

Цьогоріч зафіксовано використання воро-
гом нової мінометної установки КМ-8 «Грань», 
яка стріляє керованими мінами калібру 120 
мм. Вона здатна знищити з одного пострілу 
броньовані об’єкти та укріплення військових 
груп без попереднього пристрілювання. А ще 
- установка «випльовує» керовані тепловізора-
ми міни. 

Також окупанти випробовують автомати-
зовану систему керування вогнем «Малахіт». 
Прилади лазерної локації та лазерні прилади 
оптико-електронної протидії останнього по-
коління. Боєприпаси з посиленими бойовими 
характеристиками, заборонені міжнародними 
конвенціями. 

Турчинов наголосив: згаданою новітньою 
зброєю користуються лише бійці збройних 
сил Росії. 

А Україна виконує Мінські домовленості. 
Влада продовжує називати війну антитерорис-
тичною операцією з танками, «Градами», зни-
щеними містами і селами, «вбитими» промис-
ловими підприємствами. І з тисячами смертей.

Це звучить жорстоко, але суспільство, не-
наче, змирилося з неоголошеною війною. 
«Проковтнуло» зухвале, викличне вбивство 
журналіста Павла Шеремета. Що це: втома? 
Байдужість? 

…Україна отримала ще один головний біль. 
Волинська трагедія. У 2003 році польський 
Сейм і українська Верховна Рада одночасно 
приймали постанову про примирення. Цього-
річ Сейм уже засуджував «український націо-
налізм» без будь-яких консультацій з Радою.   

Справедливо зазначив у статті «Геноцид - 

лише початок» для Інтернет-видання «Zaxid.
Net» журналіст Юрій Опока: цікаво було б по-
чути хоча коротенький звіт, як спеціалісти від 
зовнішньої політики Верховної Ради працюва-
ли, щоб запобігти цьому голосуванню. Скільки 
разів голова комітету ВР у закордонних спра-
вах Ганна Гопко відвідала Варшаву, коли там 
вирували волинські страсті?

Варто нагадати, група українських інтелек-
туалів, політиків і духовних осіб надіслала лист 
полякам, пов’язаний з непростою історією двох 
народів. Він містив таку культову фразу: «Ми 
просимо вибачення і так само пробачаємо зло-
чини і кривди, заподіяні нам». Але це звернення 
залишилося без відповіді. А факт визнання «Во-
линського геноциду», безпрецедентне падіння 
прихильності до українців серед поляків та без-
карні напади на українські меншини свідчать: 
українсько-польський «медовий місяць» закін-
чився. 

І ще - цікавий нюанс. Поінформовані 
львів’яни кажуть, що поляки почали актив-
но вивчати архівні документи, які стосують-
ся власності  їхніх предків у Львові. Начебто, до 
державного архіву щодня надходить близько 25 
запитів із сусідньої країни. А далі можуть бути 
позови у європейські суди визнати їх власника-
ми львівських будинків, квартир, земельних ді-
лянок. Тобто, останнє рішення Сейму щодо по-
дій понад семидесятирічної давності підштов-
хує поляків шукати змогу по-
вернення нерухомого майна в 
Галичині та на Волині.

Якось так, «по-сусідськи», 
коли «за городами» війна…   

Земельні аукціони - 
це прозорість, запобігання 

корупції, наповнення бюджету 
17 серпня 2016 року відбудуться два земельних аукціони. Перший 
- на право оренди земельної ділянки площею 0,80 га на вулиці 
Яреми у Тернополі для будівництва багатоквартирного житлово-
го будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громад-
ського призначення. Стартова річна плата оренди - 67666 грн. 

Україна третій рік 
у чорній хустині
Що скаже Брюссель? Вашингтон? Москва? Як відреагує на цей чи 

інший крок України канцлер Німеччини? Президенти Франції 
і США? Як це розцінять під час перемовин у Мінську? Саме цим 

чи не найбільше переймається українська влада. А кого турбує, що 
думають та відчувають українці?

Ольга 
ЧОРНА.

Відстежити рекомендоване відправлення, 
яке пересилається територією України чи за її 
межі можна на сайті Укрпошти через трекінг-
сервіс 

Сервіс онлайн-відстеження надасть інформа-
цію про:

– внутрішні реєстровані поштові відправлен-
ня, що пересилаються в межах України;

– міжнародні реєстровані поштові відправ-
лення, що пересилаються за межі України;

– міжнародні реєстровані поштові відправ-
лення, що надійшли в Україну.

 Для отримання більш детальної інформації 
про пересилання таких відправлень на терито-
рії іноземних держав необхідно зайти на сайт по-
штової адміністрації країни призначення. Там не-
обхідно зазначити унікальний трек-код відправ-
лення і вся інформація про поточне місцезнахо-
дження з’явиться на екрані.

 Для відстеження відправлення необхідно 

ввести без пропусків та інших символів повний 
13-символьний номер (штрихкодовий ідентифі-
катор) поштового відправлення, який зазначе-
но на розрахунковому документі (касовому чеку, 
розрахунковій квитанції тощо) та натиснути на 
кнопку «Пошук». В спеціальному ідентифікаторі 
букви відображають код країни-відправника (на-
приклад, UA — Україна, US — США, IL — Ізраїль 
тощо). Наприклад: CA123456789UА.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

Укрпошта 
інформує!

Пільги окремих 
категорій 

населення
 з плати за землю

У відділі адміністру-
вання майнових подат-
ків і зборів з фізичних 
осіб Тернопільської ОДПІ 
повідомили, що на даний 
час діють пільги з плати 
за землю для певних ка-
тегорій  населення.

Від сплати податку 
звільняються: інваліди 
першої та другої групи; фі-
зичні особи, які виховують 
трьох й більше дітей віком 
до 18 років; пенсіонери (за 
віком); ветерани війни та 
особи, на яких поширю-
ється дія Закону України 
«Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціально-
го захисту»; фізичні особи, 
визначені законом особа-
ми, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської ка-
тастрофи.

Слід зазначити, що 
звільнення від сплати по-
датку за земельні ділян-
ки, передбачене для відпо-
відної категорії фізичних 
осіб, поширюється на одну 
земельну ділянку за кож-
ним видом використання 
у межах граничних норм: 
для ведення особисто-
го селянського господар-
ства - у розмірі не більше 
як два гектари; для будів-
ництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, гос-
подарських будівель і спо-
руд (присадибна ділянка) 
- не більше, аніж 0,10 гек-
тара; для індивідуального 
дачного будівництва - не 
більш як 0,10 гектара; для 
будівництва індивідуаль-
них гаражів - не більше як 
0,01 гектара; для ведення 
садівництва - не більш як 
0,12 гектара.

Також від сплати по-
датку звільняються на пе-
ріод дії єдиного податку 
четвертої групи власни-
ки земельних ділянок, зе-
мельних часток (паїв) та 
землекористувачі за  умо-
ви передачі земельних ді-
лянок та земельних часток 
(паїв) в оренду платнику 
єдиного податку четвертої 
групи.

Водночас, слід зауважи-
ти, що громадяни, які ма-
ють підстави для отриман-
ня пільг щодо сплати зе-
мельного податку, повинні 
надати у податкову інспек-
цію документи, що посвід-
чують їх право на пільгу.

Відділ 
організації роботи 

Тернопільської 
ОДПІ. 
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Тим паче, що є вагома причина, аби Ар-
сеній Петрович нарешті повернувся до 
роботи. Адже поки він нудьгує, густими 
бур’янами обростає його дітище. Конкрет-
но – найперший і найграндіозніший про-
ект Яценюка епохи парламентської кампа-
нії-2014. 

То був початок вересня... Назва проек-
ту – «Стіна».

Ні, нічого спільного з найдовшою і най-
міцнішою у світі Великою Китайською сті-
ною наша, українська, не має. На жаль... 
Хоча задум був, і це – без  жартів, гранді-
озний. «Стіна», на спорудження і облашту-
вання якої планувалося витратити до 8 мі-
льярдів гривень, і яка мала надійно захи-
щати український кордон від російських 
агресорів, була озвучена  як «стратегічний 
фортифікаційний проект». І мала, окрім 
першої, іще одну назву, аж надто претен-
зійну  – «Європейський вал».

Тут доцільно уточнити: довжина 
українсько-російського кордону – 2295 кі-
лометрів. Перший етап передбачав обла-
штування 400 кілометрів...

Що цікаво, всеєвропейського розго-
лосу Яценюків задум («Німецька хвиля», 
до речі, одразу назвала його провальним) 
набув саме під час парламентської кампа-
нії. Яценюк-прем’єр тоді особисто їздив на 
Харківщину і Чернігівщину, вивчав темпи  
робіт... Велися вони за бюджетні кошти –  
до кінця 2014 року вдалося виділити 135 
мільйонів гривень. У майбутньому плану-
валося, окрім бюджету, долучити інвесто-
рів. Як вітчизняних, зокрема – Коломой-
ського, так і зарубіжних.

А невдовзі... Після того, як «Народний 
фронт» Яценюка здобув переконливу пе-
ремогу на парламентських виборах, випе-
редивши навіть «Блок Петра Порошенка», 
будівництво «Стіни» завмерло. Начебто че-

рез несприятливі погодні умови...
А потім настав новий, 2015-й, рік.
Яценюк знову став прем’єром.
Відповідно, бюджетні мільярди знову 

опинилися в його розпорядженні.
Відповідно, знову з’явилися кошти на 

продовження реалізації ще невидимої, але 
все ще грандіозної «Стіни». Спершу – 200 
мільйонів гривень. А потім, як стверджує 
народний депутат Борислав Береза,  ще 
400 мільйонів...

Правда, на справжню міцну, високу й 
довгу – як у Китаї або, для прикладу,  ко-
ротшу, але дуже надійну й сучасну ізра-
їльську, наша стіна абсолютно не схожа. 
Бо піднялася чомусь не увись, а заглиби-
лася в землю. Тобто, це звичайний глибо-
кий рів, довжиною у якихось 20-30 кіломе-
трів, стверджує народний депутат Олена 
Сотник... Над яким піднімаються стовпчи-
ки, оцінені у 10 тисяч гривень кожен – при 
справжній ціні, додає Береза, 800 гривень...

Між стовпчиками натягнута металева 
сітка, а над нею – колючий дріт...

Оце і весь «Європейський вал»?
Ні, не весь... Бо несправедливо було б 

не згадати сьогодні рясних бур’янів, які 
ростуть ось уже два літа з обох боків лже-
стіни... Цей «проект» Яценюка у всій його 
красі кілька днів тому сфотографувала і 
виклала в соцмережі вже згадувана Олена 
Сотник.

Оскільки ж до глибокої осені – коли ці 
бур’янища самі висохнуть і впадуть – ще 
дуже далеко, то...

Арсенію Петровичу, беріться за косу – і 
швиденько їдьте до своєї «Стіни». Точніше 
– до її, пересохлих від забуття, витоків. Все 
одно вам зараз робити особливо нічого. І 
не тільки вам – компанію нехай складуть 
вірні друзі, депутати з «Народного фрон-
ту». Повоюєте хоч з бур’янами. З грибни-

ками місцевими познайомитеся… Тим 
паче, що то саме вони, після недовгих роз-
думів – що то за «стіна» така, у землю вко-
пана? –вирішили,  що то орієнтир саме для 
них. Аби москалики зі своїми кошиками до 
українських грибів не пролізли,  а україн-
ці  – на москальські маслята з опеньками 
не напали...

Зрештою, якщо хтось з одного боку на 
інший захоче перелізти – Яценюкова «Сті-
на»  цьому не перешкодить... Не кажучи 
вже про сяку-таку техніку. Адже ні залізо-
бетонних укріплень, ні спостережних ви-
шок, ні інфрачервоних відеокамер, як те 
планувалося, досі нема. 

Грошей не вистачило?
А якщо спробувати пошукати ті сотні 

мільйонів гривень, що були на «Стіну» ви-
ділені – і наче розтанули?

Думаю, такі пошуки – марна справа. 
Грошей в Україні навіть удень зі свічкою  

не знайдете. Злодії все розікрали і надійно 
заховали. Можливо навіть, що в іншій «сті-
ні» - офшорній...

Зате можна спробувати пошукати ві-
деокамери. Правда, не інфрачервоні – зви-
чайні. Оті, яких на цілий мільярд гривень 
начебто закупив попередник Яценюка на 
посаді очільника Кабміну Микола Азаров.

Начебто для встановлення на вибор-
чих дільницях.

То де ж ті відеокамери нині? І чи були 
вони взагалі? А  що, як це був черговий 
злодійський проект Азарова? Адже що-що, 
а красти він теж умів віртуозно – не згірш 
свого шефа Януковича.

...А поки Арсеній Петрович з побра-
тимами коситимуть бур’яни обабіч «Сті-
ни», НАБУ і Антикорупційна прокуратура 
спробують – у відповідь на звернення гру-
пи народних депутатів – знайти «кишені», 
в яких осіли сотні мільйонів гривень, на-
чебто витрачених на «Стіну» Яценюка. Яка 
мала захистити Україну від вторгнення з 
боку Росії.

Про це повідомив Борислав Береза. І 
додав: кошти на цей проект виділяються 
досі. Так що продовження 
історії з фіктивною «Сті-
ною» неодмінно буде...

АРСЕНІЮ, БЕРИСЯ ЗА КОСУ!
Не за Юлину, звісно. Хоча... Косу Тимошенко вже кілька мі-
сяців не заплітає. Тож Яценюкові, якого більше ста днів 
тому у кріслі глави Кабміну змінив Гройсман, гріх так довго 
байдикувати. Бо навіть найдовші в Україні депутатські ка-
нікули вдвічі коротші... 

Тетяна
САВКІВ.

Спільними зусиллями 
Тернопільської обласної, міської 
та молодіжної організацій 

партії ВО«Батьківщини» в Тернополі 
відбувся шаховий турнір для дітей 
віком до 8-ми років.

Окрім тернополян, до шахового клубу «Гам-
біт» у Тернополі, завітали учасники з Почаєва, 
що на Кременеччині.

За словами організаторів змагань, турнір 
присвятили Міжнародному дню шахів, який з 
1966 року відзначають у всьому світі 20 липня.

«Шахи – не проста гра, вона розрахована на 
логічне мислення, тому всі звикли, що це гра для до-
рослих. Але як вміло та зосереджено грають в шахи 
діти! Такі дитячі вміння та здібності однозначно ви-
кликають захоплення та заслуговують на повагу», - 
поділився враженнями від турніру заступник голови 
Тернопільської обласної організації з агітаційних пи-
тань Микола Дурай.

Співорганізатором змагань була представник Тер-
нопільської міської молодіжної організації ВМГО 
«Батьківщина» молода» Анастасія Антошків. Незважа-
ючи на юний вік, дівчина вже є кандидатом в майстри 
спорту з шахів.

«Це спорт, який тренує мислення та логіку, тому 
шахами корисно займатися саме з дитячого віку», - пе-
реконана Анастасія.

Переможці турніру були нагороджені кубками, ме-
далями та грамотами. 

Всі учасники отримали грамоти та солодкі пода-
рунки від «Батьківщини».

Також, з нагоди Дня шахів, голова Тернопільської 
обласної партійної організації Василь Деревляний пе-
редав книги про Романа Шухевича головному судді 
турніру Ігорю Подольському.

До Дня шахів «Батьківщина» 
в Тернополі провела 

шаховий турнір для дітей 
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Дорогі журналісти «Нашого ДНЯ»!
Читаю вашу газету майже від початку 

її виходу. А якщо бути точною, то з десято-
го номера. І чим далі, тим ріднішою вона 
стає і мені, і моєму маленькому внукові 
Степану. А особливо зятеві Сергію, бо до-
бре пише «про спорт і життя», як він каже.

Я ж узялася за ручку після того, як про-
читала в «НД», що наші народні депутати 
готові відмовитися від канікул – й працю-
вати аж до вересня. Щоб прийняти всі не-
обхідні закони. А це і оновлення складу 
ЦВК, і допомога родинам заручників, які 
мучаться  у полоні бойовиків, і контроль 
держави над видобутком бурштину та по-
вернення грошей, украдених Янукови-
чем... Коротко кажучи, обіцяли трудитися 
без канікул і Гринів з Парубієм, і Береза та 
багато інших – щоб зробити все, чого не 
встигли упродовж сесії...

А як могли встигнути, скажіть, люди 
добрі? Коли у сесійній залі більшість на-
родних обранців з’являлася від випад-
ку до випадку, та й то на 2-3 години? Тим 
не менше, дуже хотілося вірити, що цього 
разу нардепи свою обіцянку виконають. 
Адже ситуація на Сході України вкрай на-
пружена, обстріли практично не припи-
няються і  хлопців наших гине чимраз 
більше... То про які канікули на Канарах 
або навіть у Карпатах зовсім не втомле-
ним від роботи державним мужам може 

іти мова?
Але настала середина липня – і їх,  

«працелюбних», наче вітром здуло з Вер-
ховної Ради... На цілих 50 днів.

Де ж вони зараз, наші недоторканні 
слуги?

Невже на Донбас подалися – допома-
гати нашим бійцям відбивати атаки теро-
ристів?

Чи хліб допомагають селянам збирати 
в рідних округах, адже жнива у розпалі?

Про це на підсумковій прес-кон-
ференції спікер Парубій скромно промов-
чав. Зате багато говорив про успіхи Вер-
ховної Ради. Запевнивши наостанок жур-
налістів,  що коли «буде активізація бойо-
вих дій на Сході й необхідні будуть рішен-
ня для стабілізації, ми швидко зберемо-
ся у сесійній залі. Депутати мобілізовані, 
всі перебувають у близькій віддаленос-
ті...» Мене, українського філолога з 30-річ-
ним стажем, два останніх слова спанте-
личили. Це як їх розуміти – як «мєста нє 
столь отдальонниє»? Правду кажучи, де-
кому з депутатів вони давно світять... Але 
тільки світять, не більше. Оскільки втіка-
ють депутати від кари набагато швидше, 
ніж правоохоронці намагаються їх затри-
мати...

Та й яких рішень щодо «стабілізації на 
Сході» можна чекати від цього парламен-
ту, якщо навіть у сесійній залі стабілізаці-

єю не пахне? Б’ються, обзивають один од-
ного, нікого, крім самих себе, не чують... 
То де вже їм своїх виборців почути? А тим 
паче, допомогти хоч комусь із них? 

Нероби і прогульники. Інакше назва-
ти депутатів нинішнього скликання язик 
не повертається. Ні, є серед цих чотирьох 
з половиною сотень парламентарів 6-7 
десятків цілком нормальних людей. Але 
– не більше. Решта ж зациклені на влас-
них бізнесових та інших інтересах. При 
цьому вони так ревно вдають великих па-
тріотів України, день при дні ходять у ви-
шиванках (певно, й уночі їх не знімають?)  
та ледве не щодня співають Державний 
гімн, що й самі, здається, повірили у свій 
щирий патріотизм. При цьому для Украї-
ни й українців майже нічого не роблять. 
Не звикли? Не хочуть? Не можуть?

По-перше, не звикли.
По-друге, не хочуть.
По-третє, можуть. Але тільки для себе.
Тому й живуть, приспівуючи, за майже 

мільярд бюджетних гривень на рік. Наче 
бронею, прикриваючись від усіх можли-
вих звинувачень і претензій своєю не-
осяжною недоторканністю. А народові 
якщо й кажуть щось, то хіба – щоб поля-
кати. На кшталт: про позачергові вибо-
ри навіть мови не може бути. Бо їх Украї-
на не витримає. Та й для Путіна такі вибо-
ри – велика радість.

Та не лякайте нас, панове депутати! 
Бо якщо Україна вже понад два роки ви-
тримує бандитські набіги «старшого бра-
та» та його лизоблюдів  і майже два роки 
- відверте ледарювання теперішнього 
свого парламенту, то й позачергові вибо-
ри витримає. Адже це насправді – наймен-
ша з усіх бід. Так що доживемо до осені, а 
це – і нова сесія, і нові тарифи, тоді й поба-
чимо, як ситуація повернеться.

До речі, невтомні ви наші... Раджу вам 
ще і ще раз уважно переглянути і послуха-
ти  недавнє відеозвернення бійців АТО до 
народних депутатів України:

- Дивлячись, як ви поводитеся у пар-
ламенті, як у п’ятницю під кінець робо-
чого дня  у залі 14-17 людей залишаєть-
ся... Знаєте, нам прикро за таких депута-
тів – прогульників і кнопкодавів. Ви все 
робите для того, щоб ми вжили адекват-
них заходів. Досить дурити людям голо-
ви! Досить прикриватися депутатською 
недоторканністю! Бо якщо ми зберемося 
під Верховною Радою – ваша недоторкан-
ність вас не врятує! – попереджають бійці.

Сподіваюся, навіть хронічні парла-
ментські ледарі і циніки розуміють, що 
військові не жартують. Адже вони ря-
тують Україну по-справжньому, а не по-
депутатськи. 

Софія МАРКЕВИЧ.
м.Чортків.

Навіщо  депутатам канікули?

Анекдоти до теми
Підсумок четвертої сесії ВР: скандалів і бійок було удвічі більше, ніж ухва-

лених законів.
*****

Нардепи так рвонули на канікули, аж здалося: вони у них – точно останні...

Вони й так дуже рідко 
ходили на роботу

Жебрак 
із Закарпаття 

грабував селян
Правоохоронці затримали 

16-річного уродженця Закар-
паття, який поцупив вісімсот 
гривень з помешкання жите-
ля Великої Березовиці.

Як повідомили в секторі ко-
мунікації обласної поліції, того дня 
неповнолітній шастав господарс-
твами жителів селища, просячи 
милостиню. Зайшовши на  обійстя 
61-річного потерпілого, став кли-
кати господарів, а коли ніхто не 
відгукнувся, вирішив самостійно 
заглянути до приміщення літньої 
кухні, двері якої були незамкнені. 
На холодильнику побачив гама-
нець і вхопив його.  

Правоохоронці розшукали ла-
сого до чужих грошей закарпатця. 
Незважаючи на зовсім юний вік, 
хлопець уже двічі притягувався до 
відповідальності за майнові зло-
чини. До нашого міста зловмисник 
перекочував з усією родиною і тра-
диційно займався  тим, що випро-
шував у людей гроші, вигадуючи 
щоразу нові історії, аби розчулити 
тернополян.

Щодо зловмисника розпо-
чато кримінальне проваджен-
ня за частиною третьою статті 
185 ККУ. Триває досудове розслі-
дування.

У жителя села Романівка Тернопільського 
району правоохоронці вилучили предмет,  схо-
жий на гранату «Ф-1».

 Як пояснив 45-річний чоловік, вибуховий 
предмет він тиждень тому знайшов в обласно-
му центрі. Якийсь час зберігав у себе вдома, а на 
момент виявлення поліцейськими, а сталося це в 
центрі міста на вулиці Чорновола, якраз пряму-
вав дорогою до відділу поліції, аби здати небез-
печну знахідку.

 Свідчення раніше судимого романівчани-
на поліцейські перевіряють. Кримінальне про-

вадження розпо-
чато за частиною 
першою статті 
263 ККУ. Вилуче-
не направлено в 
Тернопільський 
НДЕКЦ МВС для 
проведення екс-
пертизи.

Продав чужу автівку
Раніше судимий житель Цеб-

рова Зборівського району продав 
чужу автівку за 8 тисяч гривень.  

До поліцейських із заявою звер-
нувся потерпілий. Чоловік пояснив: 
тримав свої «Жигулі» в гаражі знайо-
мої, та одного дня машина кудись 
пропала.

 Правоохоронці встановили, спів-
житель знайомої інколи користував-
ся транспортним засобом, бо ключі 
від автівки були у жінки. Та одного 
разу раніше судимому  цебрівчани-
ну прийшла у голову думка збага-
титися за чужий рахунок. Знайшов 
покупця і продав «Жигулі» за вісім 
тисяч гривень.

 Правоохоронці вилучили про-
дане авто, вирішується питання про 
обрання міри запобіжного заходу 
зловмисникові та оголошення йому 
підозри у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого час-
тиною першою статті 289 ККУ.

На Шумщині вкоротив собі віку 
67-річний пенсіонер. Чоловік облив себе 
бензином і підпалив через важке ма-
теріальне становище.

Як повідомили в обласному управлін-
ня поліції, 67-річного жителя села Загайці 
Шумського району привезли до лікарні з 
термічними опіками третього ступеня у 

стані опікового шоку. У реанімації він помер.
Поліцейські з’ясували, що чоловік вирі-

шив себе підпалити через постійні докори 
дружини та матеріальну скруту. Як вияви-
лось, у сім’ї не було коштів на лікування 
сина, який переніс інсульт.

У поліції зазначають, що звернуться до 
благодійних фондів, аби допомогти родині 
загиблого пенсіонера. 

Збільшились штрафи 
за «п’яне» водіння  

Президент Петро Порошенко під-
писав закон про посилення адміністра-
тивної відповідальності за водіння у 
стані сп’яніння. Про це повідомляє сайт 
Верховної Ради. Прийнятий 7 липня 
парламентом законопроект передба-
чає штраф від 600 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (близько 
10,2 тисячі гривень) і позбавлення пра-
ва керування транспортними засобами 
на рік за водіння у стані алкогольного, 
наркотичного або іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, які 
знижують увагу та швидкість реакції. 
Раніше цей штраф передбачав 200 нео-
податковуваних мінімумів і позбавлен-
ня права водіння на термін від одного 
до двох років. 

За друге протягом року аналогічне 
порушення покарання буде 1,2 тисячі 
неоподатковуваних мінімумів (20,4 ти-
сячі гривень) і позбавлення водійських 
прав на три роки. За третє - 2,4 тисячі 
неоподатковуваних мінімумів і позбав-
лення права керування транспортними 
засобами на 10 років.

Якщо водій вживатиме алкоголь чи 
наркотики після ДТП або після того, 
як його зупинили поліцейські, до про-
ведення медогляду, передбачається 
штраф у розмірі 1,2 тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів (20,4 тисячі гри-
вень) і позбавлення права водіння на 
три роки або адміністративний арешт 
на 15 діб.

Надзвичайні новини
Спалив себе, бо не мав коштів на лікування сина

У центрі Тернополя– 
чоловік з гранатою
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З Богданом Яциковським 
ми зустрілися у минулу 
п’ятницю зранку. Молодий 

політик поспішав на зустріч із 
своїми виборцями у село Бодаки 
на Збаражчині. Власне, з цього і 
почалася наша розмова. З того, 
що нині турбує людей найбільше. 

- Пане Богдане, ви – єдиний пред-
ставник в обласній раді від Збаражчи-
ни. По-суті, вам делегують вирішення 
проблем на цьому рівні мешканці ра-
йону.  

- Знаєте, коли ми говоримо про людей, 
ми вже говоримо про проблематику. Бо, 
незалежно від територіального принци-
пу – чи то Чернігівщина, чи Тернопільщи-
на, сьогодні політику, яку проводить уряд, 
інакше як геноцидом не назвеш. Людям 
вже так затягнули паски, що називається, 
не на животі, а на хребті. Ціни на ліки  по-
рівняно з минулим роком виросли удвічі, 
на житлово-комунальні послуги – більше, 
як на сто відсотків. Прожитковий мінімум 
нині - 2200 гривень, а мінімальна зарпла-
та і пенсія – 1300 з копійками. Це просто 
парадокс. Як людині існувати, якщо її пен-
сія чи зарплата ледь не у два рази менша 
від офіційного прожиткового мінімуму? 
Сьогодні і на дві з лишком тисячі не по-
розкошуєш. До речі,  Радикальна партія у 
Верховній Раді зареєструвала проект про 
те, щоб була прив’язка «мінімалки» до 
прожиткового мінімуму. А на минулій се-
сії обласної ради наша фракція ініціювала 
звернення до Кабміну, парламенту щодо 
запровадження мораторію на підвищен-
ня цін і тарифів на житлово-комунальні 
послуги.  

- Ви працюєте у столиці, однак по-
стійно проводите прийом виборців 
свого округу, доїжджаєте практично 
до кожного села.

- Я вважаю, найголовніше – бути від-
повідальним перед собою і людьми. Якщо 
тобі довірили, якщо від тебе сподівають-
ся реальних справ, а не лише красивих 
слів чи привабливої картинки, цю довіру 
треба відпрацьовувати. Мені, наприклад, 

приємно, що зусиллями фракцій Ради-
кальної партії у Збаразькій районній та в 
обласній радах ми домоглися реконструк-
ції даху школи у Вищих Луб’янках, де ро-
ками не могли вирішити цього питання. 
За рахунок співфінансування – 10 відсо-
тків з місцевих бюджетів, решта – за ко-
шти Фонду регіонального розвитку. За-
гальна вартість – один мільйон 800 тисяч 
гривень.     

 - Ви – успішна молода людина. Сьо-
годні займаєте досить вагому поса-
ду – заступника голови Державної ко-
місії України по запасах корисних копа-
лин. Скажіть відверто, а для чого вам 
депутатство в обласній раді?

-  Є речі, які приносять моральне задо-
волення  і певний життєвий досвід. Коли 
ти сидиш лише у столичному кабінеті, ні-
коли не знатимеш реального стану речей 
на селі, у районі та й навіть в області. Ти до-
помагаєш людям і водночас багато вчиш-
ся у них. От Збаражчина, моя мала батьків-
щина. Нині у її мешканців проблеми, як у 
всіх українців. Безробіття, бідність. Сьо-
годні особливої уваги потребують учасни-
ки АТО. Крім вирішення проблеми з пра-
цевлаштуванням, їм необхідна кваліфіко-
вана психологічна реабілітація. Розумію, 
багато чого потрібно вирішувати на дер-
жавному рівні. Але немало, у тому числі за-
конодавчо, можна і на рівні області. Коли я 
працював на Львівщині в ОДА директором 

департаменту економіки, ми за рік залучи-
ли у регіон понад 200 мільйонів доларів ін-
вестицій.

 - На вашому рахунку й інвестицій-
ний проект у Збаражі.

-  Коли був заступником голови РДА, 
відкрили у місті філію з виробництва 
електролампочок. 40 людей отримали 
роботу. Для мешканців невеликого міс-
та, думаю, це важливо. Взагалі, інвести-
ції – це не тільки робочі місця, це – розви-
ток інфраструктури, наповнення бюдже-
ту. Ми сьогодні хвалимося, що маємо най-
більшу кількість замків на Тернопільщи-
ні, унікальні святині. А де реклама усьо-
го цього на міжнародних заходах, презен-
тації економічно привабливих об’єктів? У 
нас за два останні роки – відтік іноземних 
інвестицій! Значить, щось не так. В окре-
мих наших чиновників з ОДА, обласної 
ради скоро пролежні будуть від сидіння 
на місці. Їдьте в райони, слухайте людей, 
спілкуйтеся з потенційними інвесторами, 
залучіть кошти, хай навіть, на перший по-
гляд, мінімальні. Допоможіть налагоди-
ти чесні, прозорі взаємовідносини з мит-
ними, контролюючими органами. Тоді за-
втра цей інвестор приведе ще десятьох. А 
повертаючись до свого депутатства, хочу 
сказати: Збаражчина – унікальний район 
в області й в Україні. Одна частина - Гали-
чина, інша – Волинь, є конфігурація різ-
них віросповідань. І головне моє завдан-

ня, як депутата, це – чути людей і старати-
ся їм допомогти. 

- До речі, на сесіях обласної ради ви 
часто озвучуєте не зовсім, скажемо 
так, зручні для колег питання. А чи 
умієте іти на компроміс? Чи завжди 
відстоюєте свою точку зору?

- Якщо хтось зуміє мене переконати, 
прислухаюся. Але я справді уперта люди-
на в хорошому розумінні слова. Якщо по-
обіцяв – виконай. Якщо маєш план – реалі-
зуй. Дорогу осилить той, хто йде. Усі ми, бу-
ває, помиляємося. Але прикро, що інколи 
надто довго вчимося на своїх помилках. Я 
виховувався у християнській родині, де па-
нували патріотичні настрої. Мій дідусь по 
батьковій лінії за зв’язки з ОУН-УПА відбув 
десять років каторги у Воркуті. І, мабуть, 
тому я вважаю, що не може бути гнучкості, 
лавірування у питаннях, котрі  стосуються 
долі людей, інтересів країни. 

- У вас дві вищі освіти, ви вільно во-
лодієте кількома іноземними мовами. 
Ви вчилися за кордоном і мали чудові 
перспективи там залишитися. У вас 
потужний управлінський досвід. Чи не 
затісно вам в Україні?

– Перебуваючи на різних посадах у 
Збаражі, Тернополі, Львові, Києві, набув, 
як на мене, неоціненного управлінського, 
економічного і, передусім, інвестиційно-
го досвіду. Коли ще навчався у Львівсько-
му університеті, за відмінні успіхи я три-
чі побував у Швеції, мені справді пропо-
нували там  продовжити здобувати осві-
ту і гарантували місце роботи. До речі, 
під час навчання у Швеції шведську мову 
нам викладали англійською, отож так я її 
вивчив. Дехто з моїх друзів залишився у 
цій країні. Я повернувся. Тому що люблю 
Україну. Тут я виріс, тут живуть мої рідні. 
І я хочу своїм досвідом, працею прислужи-
тися Україні.  Своїй державі, яка нині у ба-
гатьох випадках потребує радикальних 
змін. Ці зміни стосуються політики, еко-
номіки, ми маємо поміняти філософію і 
психологію побудови якісно нової силь-
ної держави. Радикальні зміни – це осві-
чена патріотична молодь, яка має прийти 
до влади, працювати у державних струк-
турах. Вважаю неправильним, що ми за-
прошуємо керувати державою іноземних 
фахівців, коли в Україні є достатньо своїх 
прекрасних спеціалістів. 

А на закінчення хочу сказати: днями 
побував у Киданцях, своєму рідному селі 
на Збаражчині. Там, у дідуся з бабусею ми-
нали мої літні канікули, моє дитинство. 
Селяни збирають хліб. 
Значить, все у нас, в Укра-
їні, буде добре.                       

   

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Найголовніше – 
бути  відповідальним 
перед  собою  і  людьми»

Візитівка
Богдан Ігорович Яциковський, депутат Тернопільської обласної ради, керівник 

фракції Радикальної партії. Народився у 1984 році у Збаражі. Закінчив третю Тер-
нопільську школу, яка спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов.     

Має дві вищі освіти – міжнародно-економічну та юридичну (Львівський наці-
ональний університет ім. І. Франка). Закінчив також магістратуру Тернопіль-
ського національного економічного університету за спеціальністю «Державна 
служба». Вільно володіє трьома іноземними мовами. Свою трудову діяльність 
розпочав  юристом у Тернополі. Згодом працював у виконавчих структурах Львів-
щини, зокрема, очолював головне управління економіки, а також в одному зі сто-
личних банків, де були потрібні фахівці зі знанням шведської мови. Працював у мі-
ністерстві фінансів. Відповідав за економічно-господарську галузь у Збаразькому 
районі. Із червня 2014 працює у Києві на посаді заступника голови Державної ко-

місії України по запасах корисних копалин.       

До Богдана Яциковського за допомогою звернув-
ся дідусь загиблого в зоні АТО Володимира Магльони. 
Життя хлопця трагічно обірвалося 13 листопада 2015 
року на Донеччині. Володимир Юрійович Довгалюк 
похоронив онука і тепер в міру своїх сил облаштовує 
могилу Героя. Наразі уже придбав пам`ятник та части-
ну матеріалів для його встановлення. Але коштів не 
вистачає, а мізерна пенсія ніяк не зарадить.  

Директор місцевої школи Світлана Пойдич проси-
ла допомогти замінити у навчальному закладі п’ять ві-
кон. Турбує мешканців села і відсутність дитячого сад-
ка. У селі підростає 70 малят, але вони мусять бути вдо-
ма. Богдан Яциковський пообіцяв допомогти. 

Під час прийому громадян у селі Бодаки на Збаражчині 

Зіна
КУШНІРУК.
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Московити хочуть на Захід
Майже кожен четвертий росіянин 

замислюється над тим, аби емігрува-
ти за межі колишнього Радянсько-
го Союзу. 19 відсотків стверджують, що 
хотіли б поїхати за кордон на постійне 
місце проживання. Про це повідомляє 
«Телеканал новин 24». Основні причи-
ни - нестабільна економічна ситуація 
та бажання забезпечити майбутнє сво-
їх дітей. Водночас, майже кожного чет-
вертого росіянина дратують люди, які 
пов’язують своє життя із Заходом.

Олланд просить Британію
 чимшвидше залишити ЄС

Президент Франції Франсуа 
Олланд після першої зустрічі з новим 
прем’єр-міністром Британії Терезою 
Мей закликав Сполучене Королівство 
почати процес виходу з ЄС якомога 
швидше. Про це повідомляє ВВС. Водно-
час, він заявив, що Великобританія може 
отримати вільний доступ до європей-
ського ринку, якщо на неї буде поширю-
ватися право вільного пересування лю-
дей, як у решті Європи. «Це - найважли-
віший момент. Британії доведеться ви-
брати: залишитися на єдиному ринку 
та прийняти право на вільне пересуван-
ня, або отримати інший статус», - заявив 
французький лідер. Тереза Мей, у свою 
чергу, підкреслила, що не хоче офіцій-
но починати процес виходу з ЄС раніше 
2017 року. І зазначила, що має намір збе-
регти тісні зв’язки з Євросоюзом.

В ООН назвали кількість 
терористів у світі

Тероризм, який нараховує більше 
30 тисячі бойовиків із майже 100 кра-
їн у всьому світі, є глобальною загро-
зою, яка вимагає всеосяжної та єдиної 
відповіді. Про це заявив керівник вико-
навчого директорату Антитерористич-
ного комітету ООН Жан-Поль Лаборде, 
повідомили у Центрі новин ООН. Лабор-
де наголосив, що країни не в змозі бо-
ротися з цим явищем поодинці. І додав: 
світ навряд чи стане «більш безпечним 
місцем» найближчим часом з огляду на 
гнучкість терористів, проте здолати це 
зло можна лише спільними зусиллями.

Від спеки закипає 
бензин у машинах

У Кувейті зафіксували найвищу 
температуру повітря за всю історію 
спостережень. Найспекотніший день на 
планеті зафіксував та підтвердив істо-
рик погоди Крістофер Берт, пише «Daily 
Mail». Зокрема, у місті Мітрібах темпера-
тура повітря сягнула 54 градуси тепла за 
Цельсієм. На одну десяту градуса до цієї 
позначки не дотягнув спекотний рекорд 
у деяких районах Іраку - там зафіксува-
ли 53,9 градуса. Від спеки у бензобаках 
автомобілів закипає паливо.

Хто може стати 
«кошмаром» для Путіна?

Дональд Трамп у якості нового 
президента США може завдати бага-
то клопоту президенту Росії Володи-
миру Путіну. Про це у «Gazeta Wyborcza» 
написав оглядач Бартош Велинский. 
За словами журналіста, Путін, ймовір-
но, розглядає Трампа як свого можливо-

го партнера, однак, російському прези-
денту слід турбуватися. Адже поява не-
передбачуваної людини у Білому домі, а 
саме таким є Трамп, - для Кремля менш 
комфортна, ніж абсолютно прихильний 
до Росії президент, про якого точно мож-
на сказати, що він робитиме. Слід зазна-
чити, раніше Дональд Трамп сказав, що 
не схвалює дії глави РФ Путіна на сході 
України. 

Дітям емігрантів в Італії 
видаватимуть «бебі-пермессо»

Діти іноземців, які проживають в 
Італії, відтепер отримуватимуть осо-
бистий дозвіл на проживання. Цю нор-
му вже додали та затвердили в італій-
ському «Законі про імміграцію», пише 
«Українська газета». «Неповнолітньо-
му іноземцю надається дозвіл на про-
живання, виданий за сімейними обста-
винами, дійсний до досягнення ним по-
вноліття або довготривалий дозвіл на 
проживання в ЄС», - зазначається в до-
кументі. Таким чином, скасовується нор-
мативний акт, який діяв до цього часу, 
згідно з яким, дітей до 14 років просто 
вписували у дозвіл на проживання бать-
ків. Ті, хто зараз вписаний у документ 
батьків, отримають новий дозвіл на про-
живання. Для цього дорослі повинні по-
дати запит на його продовження. «Бебі-
пермессо» коштуватиме стільки ж, що й 
стандартний дозвіл на проживання для 
повнолітніх іноземців», - зазначили іта-
лійські депутати.

Главу МВФ запідозрили 
у фінансових махінаціях

Згідно з рішенням Верховного суду 
Франції, розпочинається судовий роз-
гляд справи, в якій замішана Кріс-
тін Лагард, голова Міжнародного ва-
лютного фонду. Про це повідомляє «Ра-
діо Свобода». Лагард буде змушена по-
стати перед судом, оскільки за нею ве-
деться спостереження з 2008 року, коли 
вона обіймала посаду міністра фінансів 
Франції за президентства Ніколя Сар-
козі. Тоді, згідно з розпорядженням, біз-
несмен Бернар Тапі отримав компенса-
цію у 400 мільйонів євро, і в цьому про-
цесі найактивнішу участь брала саме ни-
нішня глава МВФ. У кінці минулого року 
Бернар Тапі був змушений повернути 
близько 285 мільйонів євро на основі рі-
шення апеляційного суду.

РФ може атакувати Польщу
Росія має достатньо сил, щоб поча-

ти захоплювати Східну Європу, а Во-
лодимир Путін може протягом кіль-
кох годин вирішити атакувати Поль-
щу. Так вважає британський генерал, 
колишній заступник верховного голов-
нокомандувача об’єднаних збройних 
сил НАТО в Європі сер Олександр Річард 
Ширрефф, пише «Апостроф». «Існує ве-
лика потреба зміцнення обороноздат-
ності Польщі для зменшення бажання 
несподіваного нападу з боку Росії», - вка-
зує британський генерал у своїй допові-
ді.

У Грузії знайшли столицю 
невідомої держави

У грузинській долині Ширакі знайде-
но столицю невідомої держави, повідо-
мляє «Оглядач». Як випливає з повідо-
млення вчених, їм вдалося знайти части-
ни будівель ще два роки тому за допомо-
гою фотографій з космосу. Однак, вивчи-
ти знахідку вдалося тільки зараз. Це - ве-
лике древнє поселення на Південному 
Кавказі. За приблизними розрахунками, 
місто було побудоване у XII-IX століттях 
до нашої ери, а потім у IX столітті до на-
шої ери - зруйноване землетрусом. Вче-
ні знайшли рештки військового знаряд-
дя: наконечник, стріли та меч із бронзи. 
Були знайдені й інші бронзові речі. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
На чому їздять нардепи?

Народні депутати віддають пере-
вагу автомобілям брендів «Mercedes-
Benz», «Toyota Land Cruiser», «Range 
Rover» і «Toyota Corolla». Про це розпо-
вів Павло Миронов, аналітик руху «Чес-
но». Щоб дізнатися про «залізних улю-
бленців» народних обранців, рух пере-
глянув та проаналізував декларації нар-
депів. Вони найчастіше декларують ма-
шини ще радянського випуску: ВАЗ, ЗАЗ, 
ГАЗ. Однак, якщо дивитися на марки авто, 
то найдорожчі - у «мажоритарників», а 
більш скромні - у «списочників». 

Надзвичайний стан 
у Туреччині: що робити 

українським туристам?
Після оголошення у Туреччині над-

звичайного стану, МЗС України просить 
громадян, які планують відвідати Ту-
реччину, завжди носити з собою паспор-
ти. Також рекомендується виявляти під-
вищену пильність і обережність, не відвід-
увати місця проведення мітингів, уника-
ти тривалого перебування в аеропортах, 
на вокзалах, в адмінбудівлях, неухильно 
виконувати законні вимоги правоохорон-
ців та стежити за новинами щодо розви-
тку ситуації в країні. У разі затримання або 
загрозливої для життя ситуації, слід невід-
кладно звертатися до: Посольства Украї-
ни в Туреччині: +90 533 307 72 32, e-mail: 
emb_tr@mfa.gov.ua; Генерального консуль-
ства України в Стамбулі: +90 530 612 55 77, 
e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua; на цілодобову га-
рячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57. 
Режим надзвичайного стану в Туреччині 
діятиме три місяці. 

Наші співвітчизники 
скуповують закордонне житло

Щороку українці купують понад 
200 помешкань за кордоном. Здебіль-
шого, задля подальшої оренди, перепро-
дажу або для відпочинку. Вже кілька ро-
ків поспіль попитом користується житло 
в Португалії. Законодавство для інозем-
ців там досить лояльне, пише «24tv.ua». 
Приваблюють українців і ціни на іспан-
ську нерухомість. Там квартири площею у 
75 «квадратів» можна придбати від 30 ти-
сяч євро. Проте, щоб отримати вид на про-
живання в Іспанії, потрібно заплатити по-
даток від 10 відсотків вартості житла. По-
купець нерухомості у Прибалтиці й Туреч-
чині автоматично отримує вид на прожи-
вання. Квартиру, площею 60 м кв. у Юр-
малі можна придбати за 70 тисяч євро. В 
Аланії на первинному ринку можна купи-
ти житло за тисячу доларів за «квадрат», а 
після завершення будівництва перепрода-
ти його вдвічі дорожче. Вигідна «первин-
ка» і у Болгарії. Українці охоче купують не-
рухомість і в екзотичному Таїланді – одно-
кімнатне помешкання можна придбати за 
$25 тисяч. Там, здебільшого, купують квар-
тири для подальшої здачі в оренду. 

«Рідні» ліки дорожчають 
швидше за імпортні  

Українські фармацевти користа-
ють із зубожіння наших громадян, які 
далеко не завжди можуть дозволити 
собі дорогі імпортні ліки. Хоча остан-
нім часом особливих коливань на валют-
ному ринку не спостерігалося, медика-

менти вітчизняного виробництва стрім-
ко дорожчають. За даними дослідження 
«PharmXplorer/»Фармстандарт» компа-
нії «Proxima Research», у червні середньо-
статистична упаковка українських ліків 
зросла в ціні на 13,2 відсотка, тоді як ім-
портна - лише на 4,7 відсотка. Нашим ви-
робникам можна особливо не стримува-
ти апетитів, адже вони монополізували 
нижній ціновий сегмент фармацевтично-
го ринку.

У серпні на АЗС подорожчає газ  
За останній місяць зріджений газ 

для заправки автомобілів подорож-
чав майже на дві гривні.  Нині його ціна 
складає 9,70 грн. «Це відбувається через 
дефіцит газу на заправках і його подорож-
чання на українському кордоні. Зараз де-
фіцит становить 20 відсотків. Він спричи-
нений тим, що з-за кордону це паливо ста-
ли ввозити за вищими цінами», - пояснив 
Інтернет-виданню «Знай» Геннадій Ряб-
цев, директор науково-технічного центру 
«Психея». У кінці червня оптові ціни на 
паливо підвищилися із 210 до 370 дола-
рів. До України газ надходить із двох дже-
рел - Росії та Білорусі. Там на нього також 
зріс попит, тому виробники підвищили 
вартість. У консалтинговій компанії «А-
95» вважають, що протягом серпня ціна 
на паливо може зрости до 11 гривень.

Виплата пенсій опинилася 
під загрозою

Дефіцит Пенсійного фонду України 
у нинішньому році складає 82 мільяр-
ди гривень. Така величезна «діра» ста-
вить під загрозу виплату пенсій у майбут-
ньому, оскільки дефіцит повністю ком-
пенсується з держбюджету, який не є до-
статньо збалансованим. Про це повідо-
мляє «Вusinessua». Раніше міністр фінан-
сів Олександр Данилюк заявив, що МВФ 
не бентежить дефіцит Пенсійного фонду. 
Одним із варіантів вирішення проблеми 
є підвищення пенсійного віку, на чому, за 
неофіційними даними, наполягає Фонд. 

Ціна солодкого продукту 
дещо «згіркне»

Восени ціна на цукор зросте до 15 
гривень за кілограм, а, можливо, й біль-
ше. Про це повідомив голова асоціації «Ук-
рцукор» Андрій Дикун. На даний час цу-
кор у середньому коштує 12-13 гривень. 
За його словами, така вартість зумовлена 
тим, що з Аграрного фонду України вкра-
ли понад 30 тисяч тонн цукру, а потім ви-
ставили його на продаж за низькою ціною. 
Компанії, щоб хоч якось вижити й конку-
рувати, стали знижувати ціни. «Звичайно, 
для українського споживача таке знижен-
ня приємне, особливо у нинішніх склад-
них економічних умовах. Однак, галузь по-
чне «загинатися», - заявив Андрій Дикун. 
І спрогнозував, що при такій динаміці бу-
дуть закриватися заводи, а потім Україна 
почне завозити «чужий» цукор тому, що 
у нас його просто не буде, і тоді вартість 
справді «злетить». Голова асоціації «Ук-
рцукор» сподівається на скасування Каб-
міном держрегулювання цін на солодкий 
продукт і скасування їх декларування. На 
сьогодні ціни контролює Аграрний фонд.

Найбільше купують 
маленькі квартири

Найбільшим попитом на ринку не-
рухомості в Україні користуються одно-
кімнатні квартири - 50 відсотків. Таку 
думку висловив експерт з питань неру-
хомості Денис Сєдаков, пише «Сьогодні». 
30 відсотків - двокімнатні та відсотків 
двадцять - трикімнатні й більші. Компак-
тні квартири площею 40-45 м кв. - зараз 
у попиті, далі - двокімнатні - 70-80 «ква-
дратів». На думку експертів, такі кварти-
ри дозволяють швидше придбати власне 
житло і поліпшити умови у першу чергу 
молодим сім’ям. Та й за компослуги треба 
менше платити. 

Україна Світ
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Струни серця
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*     *     *
Вiдлуння слiв i аромат волосся,
Цiлунку чад i вiдчуття руки -
Все пам’ятаю, все переплелося
В єдину нить кохання i жаги.

Хоч вiрю в сни i вiрю у прикмети,
Хто я без тебе? 

Хто без мене ти?
Життя завжди вiдведене 

для злету,
I лише мить, 

щоб впасти з висоти.

Холодний дощ, 
чи снiговi фортецi,

Серпнева стиглiсть, 
чи квiтневий цвiт,

I ми удвох. Хiба таке минеться?
Хiба хтось взмозi 

зупинить полiт?

Без вiри в завтра, 
без п’янкого чаду

Не змiг би, 
та й не захотiв би жить...

А днi бiжать, 
лишивши сум позаду,

I заплiтають цю одвiчну нить.
*     *     *

Зорi падають з неба
I живуть помiж нас,
Щоб зустрiти їх, треба
Лиш не втратити час.

Треба серце вiдкрите
Для кохання нести,
Треба мрiяти й жити,
Як живеш й мрiєш ти.

Зорi -  вони, як люди,
Але їм вперекiр
Лиш з тобою я буду -
Найяснiшою з зiр.
*     *     *
Скупо листя дарує 

останнi принади,
I зрадливо додолу 

вiд гiлля втiка.
Лише я, як ранiше, 

шукаю поради,
Де твоїх чистих 

дум повноводна рiка.

З твоїх прагнень i мрiй 
свої мрiї будую,

З твоїх зiрок-очей 
розфарбовую свiт,

I нiколи за це, вiрю, не пошкодую,
Бо моє ти життя 

i його заповiт.

Що для мене оте старе листя 
зжовтiле?

Що осiння негода? 
Коли сонце в душi,

Я кохаю тебе, твою вроду i тiло,
Лише не залишай, 

тiльки не залиши...
О. ОЛЬЖЕНКО.

Маленька дерев’яна церков-
ця грілася на сонці. Вона була така 
древня, що, здавалося, ангели під-
пирають її крильми. Софія торкну-
лася рукою і душею старенького 
храму. Давно вона тут не була…   

У дитинстві Софія ховалася 
біля церкви від гніву п’яного бать-
ка. Втікала з дому через город. Сі-
дала на осонні, й разом з великими 
хмарами і мініатюрними хмарин-
ками мандрувала у світи.

Прості, наївні мрії маленької 
дівчинки пливли попід небесами. 
Вона хотіла, щоб тато не пив, не 
плакала мама. І щоб літо було ві-
чним. Бо коли холодало, Софія не 
мала прихистку. 

Ангелики сумували, коли слу-
хали думки сполоханого дівчатка. 
Але вони знали таємницю, що ко-
лись…

Мами не стало, коли Софії за-
лишався рік до закінчення школи. 
У селі казали: 

- Дарка померла не від хворо-
би, а від смутку. Довів Іван…   

І справді, вона ні на що не скар-
жилась. Хіба що купувала в апте-
ці пігулки, коли голова боліла «на 
зміну погоди». А тут раптом запе-
кло біля серця раз, вдруге… 

Після похорону Софія пішла 
до старої церкви. Ридала, щоб ніх-
то не чув і не бачив. Вона була така 
самітня і нещасна… Незчулася, як 
задрімала. Їй приснилося багато 
хрестів. Великих, менших і зовсім 
малесеньких. І силует Матінки Бо-
жої на невисокій горі. У неймовір-
ному сяйві. Богородиця наблизи-
лася й тихо мовила:

- Твоя доля тут…
Софія прокинулася. Звечоріло.          
…Іван не оплакував покійну 

дружину. Та й у вдівцях довго не 
ходив. Привів із сусіднього села 
Гальку-помело. Прізвисько діста-
ла за те, що всіх язиком дістава-
ла й скандалила на кожному кро-
ці. Галька була розлучена. Чоловік 
утік від «коханої» через кілька мі-
сяців після шлюбу. 

До Софії мачуха ставилася ніяк. 
Наче її не існувало. Бувало, за два 
дні й слова не мовить. Хіба що обі-
дати чи вечеряти покличе.  

А Іван, за звичкою, взявся «ви-
ховувати» Гальку. І яким було зди-
вування односельців, коли чоловік 
якось прийшов до буфету з вели-
чезним синцем під оком. Соромно 
було зізнатися, що писок «розма-
лювала» нова дружина. Та Галька 
сама похвасталась. І хоча жіноцтво 
її терпіти не могло, проте вчинок 
схвалило.  

- Помело «строїти» Івана поча-

ло, - жартували молодиці. - Галь-
ка - не Дарка. Покійна була худень-
ка, як бадилиночка. А ту - конем не 
об’їдеш…        

Іван почав побоюватися благо-
вірну. Особливо, коли одного разу 
пригрозила:

- Ще раз прилізеш п’яний без 
пам’яті - приб’ю. 

Навіть про доньку згадав. 
- Ти того… після школи куди 

підеш? На роботу? Чи вчитися? 
Вдома нема чого сидіти. Та змію-
ка й тобі життя не дасть. Якщо зі 
мною щось станеться, вона буде 
винна. Так і скажеш, як запитають. 

Софія ж подумки дякувала ма-
чусі, що «вистроїла» батька.  

Сусідка, тітка Надя, мала ста-
ру швейну машинку. Навчила ре-
месла й Софію. Вона ще в сьомо-
му класі пошила собі першу про-
стеньку ситцеву сукенку. І вирі-
шила: вчитиметься на швачку. Але 
після смерті матері змінила думку: 
вступатиме у медичне училище. 

- Хто тебе там буде вчити? - за-
питала у Софії Галька.  

- Цить! - прикрикнув на мачу-
ху батько. - Не сидимо без копій-
ки. Якщо вступить, голодувати не 
буде.   

Софія стала студенткою. 
Одногрупниці бігали на поба-

чення. Зустрічалися-розлучалися. 
Софія ж сиділа у книжках. Вона 
мусіла отримувати стипендію, бо 
мачуха контролювала, щоб бать-
ко не вділив доньці зайвої копій-
ки. 

До закінчення училища зали-
шалося кілька місяців. Хоча Софія 
вчилася добре, їй «світила» пер-
спектива працювали у селі. 

…Того року весна була затяж-
ною і норовливою. Софія у вихід-
ний не хотіла їхати додому. І в гур-
тожитку сидіти не було бажання. 
Повільно йшла слизьким від при-
морозку тротуаром. Раптом сол-
дат, який порівнявся з нею, по-
слизнувся і впав, мало не збивши 
дівчину з ніг. Схопився за коліно. 
Збентежився. Почав просити про-
бачення російською мовою з силь-
ним акцентом. 

- Нога болить? - запитала Со-
фія. - Вам би в поліклініку… 

- Мені потрібно повернутися у 
військову частину. У нас є свої ме-
дики. 

Хлопець кривився від болю. 
- Як же ви доберетеся? 
- Дострибаю, - пожартував. 
- Спирайтеся на мене, допомо-

жу дійти до зупинки. 
Софіїного «підопічного» звали 

Леонас. Він був родом з литовсько-

го міста Шауляй. 
- Моє ім’я означає «лев», а я 

шкандибаю, спираючись на ху-
деньку дівчину. Ні, я вас обіймаю. 
Ви така добра.

Леонас жартував над своїм 
«цивільним пораненням» і розпи-
тував, чим вона займається. 

Софія допровадила хлопця аж 
до воріт частини. Леонас попросив 
її адресу. Подякував за допомогу. І 
на прощання сказав:

- А, знаєте, мабуть, я одружуся 
з вами.               

Софія зашарілася. По правді ка-
жучи, хлопець їй сподобався. 

Бігли дні, тижні... Леонас не да-
вався чути.

…Після училища почала пра-
цювати у лікарні в сусідньому селі. 
До молодої медички залицялися 
місцеві парубки. А вона згадувала 
симпатичного литовця.

- Софіє, зачекай-но! - гукнула 
одного дня листоноша. - Листа для 
тебе маю. Добре, що зустріла, не 
треба йти на другий куток. 

Написав Леонас. Притулила до 
серця аркуш паперу, списаний ру-
кою малознайомого хлопця. Він 
розповів, що з ногою все гаразд. 
Знову подякував за допомогу. Уже 
демобілізувався. Попросив виба-
чення, що довго мовчав. Але він не 
забув свою тендітну рятівницю.

Вони листувалися майже рік. 
Проте Леонас не запитував про зу-
стріч. 

…Біля лікарні зупинилося так-
сі. І в хворих, і в здорових це викли-
кало цікавість:  

- До кого ж такий слічний блон-
дин завітав?   

Він озирнувся. Рушив до две-
рей. Зайшов у вестибюль. Софію 
в білому халаті і в білій шапоч-
ці упізнав одразу. Обійняв, став на 
коліно, вийняв пуделочко з пер-
стеником і мовив: 

- Я хотів би одружитися з вами. 
Пропоную… 

Село було на вухах: такого тут 
ще не бачили. Звістка про галант-
ного Софійчиного кавалера аж із 
Литви облетіла умить всю окру-
гу. Хтось радів, хтось - заздрив, а 
хтось пліткував. Але Софії було 
байдуже. Вона почувалася на сьо-
мому небі від щастя…

У них було два весілля: в Укра-
їні та Литві. Леонас забрав кохану 

жити на свою батьківщину.
Після литовського весілля Ле-

онас сказав:
- Софійко, я хочу показати тобі 

дуже цікаве місце. Воно пов’язане 
з релігією, містикою і… туди люди 
йдуть за здоров’ям та щастям. Нас 
переконують, що релігія - це пере-
житок, неправда. Але моя родина 
вірить. І я вірю. Ми поїдемо на Свя-
щенну гору Хрестів. Це недалеко. І 
також зможемо залишити там свій 
хрестик.  

Те, що побачила Софія, змуси-
ло її зойкнути і застигнути. Перед 
нею у реальності був її сон. Бага-
то великих хрестів, малих і навіть 
натільних хрестиків. І яскраве сон-
це...  

- Що трапилося, кохана?
- Я тут була. У сні. Я запам’ятала 

це місце. Господи, невже так бу-
ває?!

Софія розповіла чоловікові 
свій сон. А він вийняв з кишені ма-
ленького хрестика, дав дружині: 

- Залиши його тут. Хай Священ-
на гора береже наше кохання і по-
дарує удачу й щастя.  

…Майже тридцять років по-
дружнього життя пролетіли, як 
мить. Стали дорослими двоє дітей. 
Старший син подарував Софії з Ле-
онасом внучку Агне. 

Коли народжувалися діти, Со-
фія з Леонасом їздили на Священ-
ну гору Хрестів. Попросити для 
них щастя. Є там і хрестик малень-
кої Агне.     

…Софія три роки після смер-
ті батька не була на рідному обі-
йсті. Тепер там господарює мачу-
ха. Постаріла і притихла. Але в селі 
її й далі, за звичкою, називають 
Галька-помело.  

Мачуха, мабуть, уперше в жит-
ті, зраділа, коли Софія з Леонасом 
завітали в гості. Пригощала смач-
ним зеленим борщем і молодою 
картоплею. Нарікала на самітність 
і болячки. Одна розрада - церква за 
городом. 

…Софія обійняла душею ста-
ренький храм. А високий, стат-
ний Леонас обійняв свою малень-
ку дружину. Вітер, розімлілий від 
гарячого полудневого сонця, лед-
ве дихав на хмарки. А вони й ніку-
ди не поспішали...     

Ольга ЧОРНА.

- Двадцять років? Чи скільки мину-
ло? – першим оговтався Андрійчук. – А 
ти погарнішала, ні, їй Богу, роки обма-
нула чи що? 

Мар’яна усміхнулася у відповідь.
- Оце так зустріч, правда, і ти майже 

не змінився, – зробила йому крок назу-
стріч, щоб обійняти. 

- Та де не змінився? – чоловік зні-
тився, розправив сорочку, яка мов шка-
ралупка, обтягувала чималий кавунчик 
його живота. – Ти в село до нас? Вирі-
шила могилки навідати?

- Так, перед Великоднем треба… 
Давно вже не була…

Мар’яна щойно повернулася з Іта-
лії. Не від хорошого життя чи у пошу-
ках пригод подалася туди – після смер-

ті чоловіка залишилася одна із трьома 
дітьми на руках. Потрібно було якось 
заробляти на навчання та життя. Сво-
їх батьків поховала давно, тому мусила 
залишити  дітей на свекра й свекруху.  
Подруга, яка уже давно працювала до-
глядальницею в заможній італійській 
родині в Болоньї, покликала і Мар’яну 
до себе. 

- Ходімо присядемо, онде вільна лав-
ка, – запропонував Олег, по-діловому 
глянувши на годинник. – До автобуса 
ще є час, розкажеш про свої заробітки. 

- Що розказувати? Спочатку було 
дуже важко, не знала мови і прийшло-
ся  вчитися усьому з нуля. Але мені по-
щастило, бо господарям сподобалася. 
Старенька  сеньйора, з якою довелося 
працювати, страждала паралічем. Одя-
гати, годувати, мити її, і крім цього ви-
конувати всю хатню роботу – оце таке 
було моє існування.  Знаєш, не стільки 
фізична втома, як моральне виснажен-
ня вбивало. А ще - за дітьми скучала…

- Вірю, але ж тут ти б їм на житло не 
заробила.

- Звісно, людина звикає до всього. 
А дітям, дякувати Богу, і освіту гарну 
дала, й житло купила. Уже можна й мені 
відпочити. А там буду онуків бавити. Та 
що я все про себе, як ти? Ще вірші пи-
шеш?

- Та яке там… – чоловік зітхнув і по-
тер порепані чорні долоні. – Часу немає. 
Працюю, в батьківській хаті з родиною 
живу. Доньки дорослі. Заміж повидавав 
торік. Худобу, город, господарство ве-
лике маю. Я ж так і не закінчив навчан-
ня у вузі, одружився, а там - діти малі, 
гроші потрібні… 

Мар’яна не встигла нічого відпові-

сти, бо у цей час поруч захекано плюх-
нулася на лавку чимала молодичка, за-
пнута яскравою хусткою на сільський 
манер, у зеленому светрі на ґудзиках і 
рясній спідниці. Бахнула поруч важкою 
торбою й гнівно зміряла Мар’яну з ніг 
до голови.

-  Здрастє вам, пожалуста! Не можна 
чоловіка й на минуту лишити! 

Олег почервонів по кінчик носа, а 
Мар’яна здивовано підняла брови.

- Люсю, чого ти розійшлася? – нама-
гався втихомирити дружину, яка заки-
пала з кожним словом, мов справжній 
самовар. – Зустрів ось свою одноклас-
ницю, Мар’яну Онищук, нашу землячку, 
хіба не впізнала?

- Та якраз і впізнала! – огризнула-
ся у відповідь Люся, витираючи кінцем 
хустини червоне мокре обличчя. – Од-
нокласниця! Думаєш, я не помню, що 
ти за нею упадав? Я хоч і молодша, але 
добре про вашу любов знаю, все ж село 
гуло!

Мар’яна лише тепер зрозуміла, кого 
їй нагадує Олегова дружина. 

- Оце так, то ти Людмила, молодша 
донька Іванчуків?

- Ага, вона і є! Тільки я люблю, щоб 
мене Люсею звали.

- Зрозуміло, Люсю, – Мар’яна підве-
лася, – що ж була рада побачити…вас. 
Хай щастить.

- Он і автобус, – бачила, як Олего-
ві було незручно за поведінку й слова 
дружини. Опустивши очі, збирав торби 
й пакунки з покупками. Запитав несмі-
ливо:

 - Мар’яно, ти, може б, в гості до нас 
зайшла, як матимеш час…

- Де у неї той час, вона ж не чаювати 

їде, правда? – Люся штовхнула чоловіка 
в плечі. – Та і нам нема коли розсідати-
ся! Роботи повно, давай рот не роззяв-
ляй, іди, місце в автобусі займай швид-
ше!

Ніжні спогади з минулого огорнули 
Мар’яну тихенько за плечі. В сільсько-
му автобусі вона майже нікого не знала, 
давно уже в селі не була. Відчувала лиш 
Олегів погляд на потилиці. Який же 
він був цікавий молодим! Які вірші пи-
сав для неї! Куди подівся його юнаць-
кий запал, жага до нових знань? Він за-
вжди мріяв бути відомим вченим, літе-
ратурознавцем. Чому воно так в житті 
буває? Вони змалку дружили, а згодом 
відчули, що щирі дитячі почуття пере-
росли у ніжне перше кохання. Обстави-
ни і час розлучили їх, розкидало жит-
тя по різні боки своєї нестримної ріки. 
Як багато для здійснення мрій важить 
те, що поруч людина, яка тебе розуміє 
й підтримує! Мар’яна повернула голо-
ву у бік  Андрійчуків. Люся зі шматком 
ковбаси в одній руці й  хлібом у другій 
щось смачно розповідала чоловікові. 
«Це ж вона років на сім молодша за нас, 
напевно, Олег щасливий, якщо усе жит-
тя прожив з нею», - подумала.  

Коли збиралася на батьківщину, й 
через багато років уявляла зустріч із 
ним, гадала, яким він  став. Але не спо-
дівалася побачити таке. Хтозна, як би 
склалося їхнє майбутнє і чи склалося б 
взагалі. Вона своє життя змарнувала по 
далеких закордонах у важкій праці. І не 
знає, хто з них щасливіший…

Старенький ЛАЗ поволі доплентав-
ся до села. Мар’яна зійшла на першій 
зупинці, й вузькою стежкою спусти-
лася до сільського цвинтаря. Хотілося 
плакати. Небо захмарилося, важкими 
краплями розсипало те, що давно про-
силося з душі.  Олег, попри смачну лай-
ку дружини, стояв на зупинці й довго 
дивився услід своєму єдиному кохан-
ню, мов проводжав останні надії й спо-
дівання на те, що таємно беріг у серці 
багато років.

Анжела ЛЕВЧЕНКО. 

гніздечкоСімейне
Три донечки, як сонечка, 
Немов ангелята,
В день погожий вийшли в місто
З мамою і татом.

Не морозива чи сочку
Хотіла малеча,
Бо нагода зовсім інша  -
Літечко, до речі.

Щоб теплом зігріло щедро
Сонячну родину –
І Христину, і Дарину,
Й маленьку Ярину.

Посміхається привітно  
Матінка щаслива,
Бо лиш місяць, як з’явилось 
Наймолодше диво.

Тепер старшенькі тихенько 
Візочок гойдають,
Заглядають на сестричку,
Пісеньку співають.

Хай ростуть щасливо дітки,
Здорові й багаті,
Щоб завжди пишався ними
Їх найкращий тато.

На фото: сім’я 
Ратушняків із 
Тернополя – донечки 
Христинка, Даринка 
та малесенька 
Яринка у візочку, 
мама Галина,  
тато Михайло.

Сонячна родина

Невигадане

Любов - це сильний ліх-
тар, що висвітлює весь світ, 
а без цього світла наша 
планета була б просто пус-
телею, а люди - пилом. 

Бреддон

*   *   *
Ніяка зовнішня чарів-

ність не може бути по-
вною, якщо вона не осяя-
на внутрішньою красою.

Віктор Гюго

*   *   *
Чим сильніше ми лю-

бимо жінку, тим більше 
ми схильні її ненавиді-
ти.
Франсуа де Ларошфуко

*   *   *
Жодна людина не 

може стати більш чужою, 
аніж та, яку ти в минуло-
му любив.

Еріх Марія Ремарк

*   *   *
Людина любить лиш 

свої бажання, а не бажане.
Фрідріх Ніцше
*   *   *

Найбільше щастя в 
житті - це впевненість, 
що тебе люблять.

Віктор Гюго

*   *   *
Жінка створена для 

того, щоб її любити, а не 
для того, щоб її розуміти. 

Оскар Уайльд
*   *   *

Любов, яка щодня не 
відроджується, щоденно 
вмирає. Халіль Джейран.

Устами вiдомих про кохання

Відблиск 
далекої юності

“ “

«Скільки ж це ми не 
бачилися з тобою?» – 
Мар’яна не могла повірити 
своїм очам. У голові, мов 
комети, шугали думки, 
а слова десь зникли усі. 
Наче оніміла, дивилася на 
Олега й мовчала. Мабуть, 
те ж саме відчував і він, 
бо від несподіванки, як 
укопаний стояв, і топив 
свої запитання у синій 
безодні очей свого 
юнацького кохання. 

Сокровенне«Мабуть, я одружуся з вами…»
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Міжнародний олімпійський ко-
мітет так і не ризикнув дисква-
ліфікувати збірну Росії з Олімпі-
ади-2016 через її великий вплив 
у світовому спорті, зазначає 
«Еспресо-ТБ».

Минулого тижня з новою си-
лою спалахнув допінговий скандал. 
Всесвітнє антидопінгове агентство 
(ВАДА), вивчивши факти з фальсифі-
каціями допінг-проб під час Олімпіа-
ди-2014 в Сочі, рекомендувало Міжна-
родному олімпійському комітету дис-
кваліфікувати усю російську збірну.

Головним аргументом було не лише 
систематичне вживання заборонених 
препаратів, а й те, що це порушення росі-
яни «узаконили» на державному рівні – у 
міністерстві спорту та за підтримки Фе-
деральної служби безпеки (ФСБ).

Вірогідність дискваліфікації суттє-
во зросла 21 липня, коли Спортивний ар-
бітражний суд відхилив позов росіян до 
Міжнародної федерації легкої атлетики 
(IAAF), яка раніше відсторонила від Олім-
піади збірну Росії з цього виду спорту.

Про те, що росіян не пустять до Ріо, 
ще 24 липня вранці повідомляли й дже-
рела в МОК, виконком якого у неділю 
мав ухвалити рішення на засіданні, яке 
відбувалося у телефонному режимі.

Але  керівники світового спорту до-
зволили росіянам виступати на Олімпі-
аді-2016. При цьому МОК рекомендував 
олімпійським федераціям вивчити до-
пінгову історію спортсменів, спираючись 
на результати тестів міжнародних, а не 
національних, антидопінгових лаборато-
рій. Їм також доручили вивчити факти зі 
звіту ВАДА та відсторонити від змагань 
усіх порушників, які у ньому фігурують.

Крім того, росіян змусили виключи-
ти зі складу команди усіх спортсменів, 
які раніше були впіймані на вживанні до-
пінгу, навіть, якщо вони вже відбули по-
карання. Також російських спортсменів 
додатково тестуватимуть поза олімпій-
ськими змаганнями.

Попри солідний перелік вимог, рі-
шення МОК насправді виглядає м’яким, 
адже збірній Росії загрожувала повна 

дискваліфікація. Цілком вірогідним був і 
варіант відсторонення команди, але з до-
зволом виступати окремим спортсменам 
під олімпійським прапором.

Схоже, МОК на кілька днів відклав рі-
шення стосовно дискваліфікації збірної 
Росії недаремно. Росіяни отримали до-
датковий час та використали його, щоб 
максимально тиснути на членів викон-
кому та спортивну громадськість.

Із заявами стосовно можливої дис-
кваліфікації виступили російський мі-
ністр закордонних справ Сергій Лавров, 
який прямо звинуватив США у намаган-
нях усунути Росію від ігор у Ріо.

А президент Росії Володимир Путін 
сказав про втручання політики у спорт 
та нагадав про бойкот Олімпіад у Мо-
скві та у Лос-Анджелесі. Згадка про по-
дії часів “холодної війни” була не випад-
ковою. Таким чином у Кремлі натякнули, 
що можуть влаштувати у світовому спор-
ті нову кризу. 

Також не варто забувати, що Росія має 
великий вплив на світовий спорт. Ска-
жімо, Міжнародну федерацію фехтуван-
ня очолює російський мільярдер Алішер 
Усманов, завдяки можливостям якого не 
надто рейтинговий вид спорту є фінансо-
во благополучним та добре розвиваєть-
ся. А президент МОК Томас Бах є олімпій-
ським чемпіоном саме з фехтування. 

Гроші Усманова працюють і на ху-
дожню гімнастику, де великий вплив має 
його дружина – президент російської фе-
дерації художньої гімнастики Ірина Ві-
нер. І це - не поодинокі приклади.

До того ж росіяни охоче беруться за 
організацію великих міжнародних зма-

гань, приймати які у часи світової еко-
номічної кризи дуже мало охочих.

Достатньо згадати Олімпіаду-2014, 
яка стала найдорожчою в історії та ко-
штувала росіянам $50 млрд. Також 
у Росії у 2013 році відбувалися інші 
масштабні змагання – літня Універсіа-
да у Казані, а у 2019 році у Краснояр-
ську мають пройти зимові Всесвітні 
студентські ігри.

Росіяни також регулярно прийма-
ють чемпіонати світу та Європи з ін-
ших видів спорту. Так цієї весни у Мо-

скві відбувся Чемпіонат Світу з хокею. А 
ще варто згадати й про Чемпіонат Сві-
ту з футболу, який має відбутися у Росії 
у 2018 році.

Тож члени виконкому, серед яких був 
і українець Сергій Бубка, роблячи вибір 
між цивілізованим світом, який вима-
гав дискваліфікації порушників, та ро-
сійськими фінансами, проголосували за 
гроші. За словами президента олімпій-
ського комітету Росії Олександра Жуко-
ва, рішення було ухвалено одноголосно. 
Президент МОК Томас Бах вважає, що ви-
конком дав шанс російським спортсме-
нам довести свою чесність.

Разом з тим, рішення МОК обурило 
багатьох спортивних діячів у світі. При-
міром, голова антидопінгового агент-
ства США Тревіс Тайгерт звинуватив 
МОК у тому, що цей орган самоусунувся 
від вирішення питання, яке перебуває у 
його безпосередній компетенції. Також 
він піддав сумніву  спроможність міжна-
родних федерацій провести адекватну 
експертизу менш, ніж за два тижні до по-
чатку Олімпіади, яка стартує у Бразилії 5 
серпня.

А от у Росії вже святкують чергову пе-
ремогу над “ворогами” зі США, які, за сло-
вами члена виконкому Європейських 
олімпійських комітетів росіянина Олек-
сандра Козловського, чинили тиск на ке-
рівництво МОК. Щоправда, у Москві нео-
хоче коментують рішення Міжнародно-
го олімпійського комітету про те, що мі-
ністр спорту РФ Віталій Мутко не отри-
мав акредитацію на Олімпійські ігри в 
Ріо-де-Жанейро. 

Напередодні першого туру 
Чемпіонату у Будинку футболу 
відбулася прес-конференція, 

присвячена офіційній презентації 
нових емблем Прем’єр-ліги та Ліги 
Парі-Матч.

 Виконавчий директор УПЛ Євген Ди-
кий офіційно представив логотипи організації 
та Ліги Парі-Матч. Надалі їх будуть  використо-
вувати в усіх продуктах УПЛ. Ще одним ново-
введенням стане гімн Прем’єр-ліги, який було 
презентовано під час жеребкування календа-
ря. Ця композиція буде невід’ємним атрибутом 
усіх матчів Ліги Парі-Матч і супроводжувати-
ме футболістів під час їхнього виходу на поле.

А ось які результати 
зафіксовані у першому турі 
Чемпіонату України:

 «Шахтар» - «Зірка» - 4:1
Віце-чемпіон України здобув у Львові ре-

зультативну та переконливу перемогу над но-
вачками - гостями з Кропивницького.

«Сталь» - «Карпати» - 0:3
Львів’яни приголомшили господарів, не 

лише грамотно перегравши їх, а й не залишив-
ши сумнівів у своїй перевазі.

«Ворскла» - «Чорноморець» - 1:0 
Втретє поспіль команда з Полтави вдома 

здолала із «сухим» рахунком гостей із Півден-
ної Пальміри.

«Динамо» - «Олександрія» - 5:1 
Старт динамівців з хет-триком Джуніора 

Мораєса виявився і справді чемпіонським.
«Зоря» - «Олімпік» - 3:0
Луганська команда виправдала статус фа-

ворита, продовживши тур «великих» рахунків.
«Дніпро» - «Волинь» - 5:0
Саме молоді футболісти здобули таку по-

трібну «Дніпру» перемогу. 

У стартовому матчі нового 
футбольного сезону ФК 
«Тернопіль» у гостях поступився 

харківському «Геліосу» – 1:4.
Незважаючи на кардинальні зміни на тре-

нерському містку, «Тернопіль» поки що не зміг 
гідно протистояти супернику. Матч розпочали 
з атак господарі поля і вже на 26-й хвилині  від-
крили рахунок - після подачі з кутового наш за-
хисник зрізав м’яч у власні ворота (1:0). 

У другій 45-хвилинці новий головний тре-
нер ФК «Тернопіль» Іван Марущак змінив роз-
ташування кількох гравців і це активізувало 
гру гостей. Ближче до закінчення зустрічі тер-
нополянам вдалося скористатися чисельною 
перевагою і Ігор Курило ударом головою  за-
бив гол (1:1). 

А далі, доволі несподівано, муніципали 
«провалилися» у центрі оборони і, як резуль-
тат, змушені були розпочинати з центр поля 
(2:1). 

Пішовши великими силами відіграватися, 
ФК «Тернопіль» пропустив ще два голи.

 31 липня ФК «Тернопіль» у першому до-
машньому матчі проти чернівецької «Букови-
ни» спробує  реабілітуватися за невдалу гру у 
Харкові.

На Софійській площі у 
столиці офіційно провели 
олімпійську збірну країни 

на Ігри до Ріо-де-Жанейро. 
Успіхів спортсменам від імені 
держави побажав прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. 
Саме він передав олімпійцям 
прапор України.

Олімпійську команду на проводах, 
організованих Національним олімпій-
ським комітетом, представляло чима-
ло “зірок” - чемпіони і призери ігор ми-
нулих років шаблістка Ольга Харлан, 

лучник Віктор Рубан, веслувальниця 
Анастасія Коженкова, стрибун у воду 
Ілля Кваша, борець Валерій Андрійцев.

Серед них було і чимало перемож-
ців та призерів чемпіонатів світу - гім-
настка Ганна Різатдінова, стрибунка 
у воду Юлія Прокопчук, легкоатлетка 
Анна Касьянова (Мельниченко), вело-
гонщиця Ганна Соловей, боксер Мико-
ла Буценко та інші.

Останнім акордом урочистих про-
водів уже традиційно стала пісня-гімн 
української команди «Чемпіони», яку 
виконує Віталій Козловський. 

Олімпійські ігри-2016 відбудуться 

в Ріо-де-Жанейро 5 - 21 серпня.
На цих змаганнях Україну пред-

ставлятимуть більше 200 спортсменів 
у майже 30 видах спорту.

До речі, як повідомив президент На-
ціонального олімпійського комітету 
України Сергій Бубка, організація, яку 
він очолює, встановила власні грошові 
винагороди для медалістів ХХХІ Олімпі-
ади – на доповнення до державних пре-
мій. Таким чином олімпійці, які здобу-
дуть «золото», «срібло» та «бронзу», 
отримають по 300, 200 і 120 тисяч 
гривень відповідно.

Вдалих стартів у Ріо! Нові емблеми 
та ще й гімн

Міжсезонні ротації 
не допомогли

Росіяни уникли 
покарання
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Без взуття, без грошей і без речей 
вирушив з Ужгорода до Харкова Іван 
Онисько – мандрівник родом із села 

Сущин на Теребовлянщині. Разом з ним у 
дорозі Юрій Регліс із Житомирщини. Обоє 
хлопців мають досвід подорожей на трьох 
континентах – Європі, Африці й Азії. Цього 
разу вони вирушили у безпрецедентну босу 
ходу з одного краю України в інший. 

2080 кілометрів і 10 областей 
Хлопці пройдуть Вишиваним шляхом – туристич-

ним маршрутом, який самі ж вигадали для популя-
ризації внутрішнього туризму в Україні. Він проля-
гає через 10 областей, його довжина – 2080 кіломе-
трів. Окрім великих міст, таких як Львів, Київ, Полта-
ва, маршрут охоплює безліч живописних місцинок та 
архітектурних пам’яток. Таких в Україні, кажуть хлоп-
ці, дуже багато, але самі ж українці про них не завжди 
знають. 

Одягнуті мандрівники у вишиванки та штани зі 
старого лляного полотна. У сумках лише найнеобхід-
ніше – паспорти, телефони, портативна камера з за-
пасними батареями і флешками, зубна паста й щітки. 
Є ще навушники – одні на двох. Хлопці жартують, що 
це на випадок, коли комусь набридне слухати балач-
ки іншого А ще мають із собою блокнот із побажання-
ми від українців.

«Ця мандрівка втілює в собі такі речі, які я ніколи 
не робив раніше, – розповідає Іван. – Я не ходив так да-
леко пішки, ніколи не мандрував босий, завжди брав із 
собою значно більше речей. Цього разу все простіше і 
складніше водночас». 
Перша подорож в Україні 

«Наш ДЕНЬ» уже розповідав про 26-річного Івана 
Ониська. До 13 років далі рідної Тернопільщини бува-
ти йому не доводилося. А потім, коли навчався у Чер-
нівцях в університеті, він почав їздити додому, зупи-
няючи попутки. Згодом вирушив у мандрівку авто-
стопом по Європі, а далі почав подорожувати й на інші 
континенти. Минулої осені Іван зібрав свій наплічник, 

узяв карти й український прапор і вирушив автосто-
пом до Китаю. Єдині гроші, які з собою мав, – одно-
гривневі банкноти. Їх давав людям у дорозі як малень-
кий знак вдячності за допомогу. В результаті за півро-
ку без знання мови, квитків на потяги, літаки чи авто-
буси, без грошей на готелі та їжу він побував у 12-ти 
країнах.

З Юрієм Іван познайомився під час Революції Гід-
ності в Києві. Хлопці згодом потоваришували і працю-
вали разом у Пошті Майдану, але, не дивлячись на до-
свід подорожей, разом їм мандрувати не доводилося. 

Плануючи спільну подорож, вони вирішили не за-
надто полегшувати собі завдання – подолати шлях 
пішки, проте – босоніж. Це перша мандрівка такої до-
вжини і в таких умовах в Україні. 
Коли дорогу відчуваєш… шкірою

Хлопці вирушили з Ужгорода 9 липня. У дорозі 
вони знімають відео, роблять фото та пишуть про свої 
пригоди у соцмережах. У перший день пройшли 14 кі-
лометрів. За час у дорозі найважче, розповідають, саме 
босим ногам. Особливо, коли дорогою трапляється ка-
міння або від спеки плавиться асфальт. Незважаючи на 
мозолі й рани, відступати від своєї затії Іван і Юрій не 
планують.

«Шкіра на наших стопах стерлася! Такого тяжкого 
дня в нас ще не було. Зранку Іван проходить перші 150 
метрів і сідає на дорогу. Я витягую голкою камінець 
з-під тріщини, заклеюю лейкопластирем (його та інші 
медикаменти й солодощі нам переслала Аня - сестра 
Івана) і ми пробуємо йти. Наша швидкість – 1.8 км на 
годину. Зустрічаємо дівчину із тачкою і просимо в неї 
взяти цей транспортний засіб для транспортування 
Івана. Відмовляє. Але привітно посміхається. Під вечір 
стирається і моя шкіра. Ледь-ледь йдемо. Завтра має-
мо кам’янисту дорогу в 6 км до Східниці, яку ніяк не 
оминути. Головна проблема: шкіра на ногах стираєть-
ся швидше, ніж відновлюється», – описує Юрій 13-ий 
день мандрівки.

Хлопці розраховують виключно на широту україн-
ської душі. Їх уже впізнають, запрошують переночува-

ти і пригощають харчами. Проте, розповідає Іван, іноді 
виникають проблеми з нічлігом – люди звикли не до-
віряти незнайомцям і ставляться з підозрою.

«Дійшли висновку, що впустити на ніч мандрівни-
ків може далеко не кожен. Люди зазвичай відповідали, 
що у них немає місця, але швидше за все не було до нас 
довіри. Ми щиро дякуємо всім, які допомагали і допо-
магають нам в дорозі: хтось пригощає, бере до себе на 
нічліг, хтось просто підтримує добрим словом», – роз-
повідають мандрівники.
«Дозвольте пригоді бути»

Щоденник подорожі та пости про людей, які зустрі-
чаються у дорозі, мандрівники пишуть щодня. А ще 
підбивають своєрідні підсумки життя без взуття, гро-
шей і взагалі всього, без чого люди себе не уявляють. 

«Подорож без їжі, грошей та взуття – це саме той 
випадок, коли цигани дають тобі дріб’язок і солодощі, 
а не навпаки. Унікальний досвід, чесно кажучи», - жар-
тують мандрівники.

Сьогодні Іван і Юрій уже 19-ий день у дорозі. За 
день проходять 12-27 кілометрів. За підрахунками 
мандрівників, на дорогу вони витратять кілька міся-
ців. 

Вони запрошують усіх охочих приєднуватись до 
них на різних ділянках шляху. Босими, взутими, на 
кілька днів або на кілька тижнів. 

«Я багато подорожував в різних країнах і скрізь зу-
стрічались добрі люди, які завжди мені допомагали в 
дорозі, – каже Юрій. – Тепер є нагода випробувати на 
гостинність українців. У той же час наша мандрівка – 
спроба показати власним прикладом, що подорожува-
ти – це просто. Та й зрештою – хто із нас не мріє про по-
дорожі? Пригода розпочнеться, щойно залишиш свою 
домівку і просто відправишся назустріч невідомому. 
Дозвольте пригоді бути».

Антоніна КОЛЯДА.

як тернопільський 
мандрівник 
іде босий 
з Ужгорода 
до Харкова 

Без взуття і грошей:

Світ цікавий і в ньому багато добрих 
людей, і щоб відчути це, іноді 
достатньо просто… роззутися. 
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Пиріг з абрикосами 
Потрібно: 500 г абрикосів, 3 скл. бо-

рошна, 2 яйця, 1 скл. молока, 150 г верш-
кового масла, 1 скл. цукру, 10 г ванільного 
цукру, 1 ч. л. цукрової пудри, 3 ч. л. розпу-
шувача тіста, дрібка солі.

Приготування: абрикоси помити й 
висушити, розділити на половинки і ви-
далити кісточки. Далі приготувати тісто 
для пирога. Розм’якшене вершкове мас-
ло збити з цукром і сіллю добіла. Додати 
до масла яйця, молоко і ще раз усе збити.

Насипати просіяне борошно з розпу-
шувачем і ванільним цукром і гарненько 
перемішати. Має вийти тісто з консистен-
цією густої сметани. Більшу частину тіста 
викласти у форму діаметром 25-27 см., за-
стелену папером для випічки. Розподіли-
ти по всій формі абрикоси, а зверху зали-
ти їх рештою тіста.  Якщо абрикоси кис-
лі, можна трохи підсолодити їх цукром 
або цукровою пудрою. Відправити пиріг з 
абрикосами у розігріту до 180°С духовку 
на 10 хв. Потім зменшити температуру до 
160°С і випікати ще приблизно 50 хв. до 
золотистого кольору.

Готовність пирога з абрикосами мож-
на перевірити за допомогою дерев’яної 
палички. Якщо паличка суха - значить, пи-
ріг готовий. Готовий пиріг з абрикосами 
трохи остудити на решітці, дістати з фор-
ми, посипати цукровою пудрою, порізати 
на порційні шматочки і подавати теплим.

Абрикосова пастила 

Потрібно: абрикоси (стиглі) - 2, 5 кг, 
цукор - 1 кг, пектин з лимонною кисло-
тою - 10 г.

Приготування: перебрати і помити 
абрикоси, вийняти кісточки.

Перемолоти, додати цукор і желю-
ючий порошок. Варити півгодини, постій-
но помішуючи. Остудити, акуратно пере-
лити на деко, застелене фольгою або пер-
гаментним папером. Шар повинен бути 
близько 0, 5 см.  Просушити в духовці при 
низькій температурі або при кімнатній 
температурі на кухні. Відокремити пасти-
лу, перевернути, щоб просохнуло дно. На-
різати на порційні шматочки.

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

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

Приготування: перебити сир зі смета-
ною і цукром в блендері. Абрикоси вими-
ти і вийняти кісточки. Молоко вилити в 
блендер, покласти туди ж абрикоси. Зби-
ти до утворення піни. Вилити молочно-

абрикосову суміш у сирну масу. Желатин 
розвести водою, розмішати до однорід-
ності, дати набрякнути. Потім розтопи-
ти на водяній бані, щоб крупинки розчи-
нилися. Остудити. Вилити желатин з во-
дою в сирно-абрикосову масу і збити. Ви-
лити у форми і поставити в холодильник 
на кілька годин.

Морозиво з йогурту 
з абрикосами

Потрібно: абрикоси нарізані - 3 скл., 
йогурт ванільний - 900 г, рідкий мед - 2 
ст. л.

Приготування: змішати йогурт, мед і 
половину абрикосів, збити в блендері до 
однорідності. Вилити масу в пластико-
вий контейнер, висипати решту фруктів, 
перемішати, накрити і помістити в мо-
розилку на 4 год. У холодну велику мис-
ку викласти суміш, збити міксером на се-
редній швидкості до пишноти. Знову по-
ставити в морозильну камеру в контейне-
рі на 8 год.

Шарлотка з персиками 
Потрібно: 1 кг персиків (або нектари-

нів), 4 яйця, 180 г цукру, 150 г борошна, 
200 г сметани, 50 г вершкового масла, 10 г 
ванільного цукру, 1 ч. л. розпушувача, 50 г 
панірувальних сухарів, щіпка солі.

Приготування: міксером збити в гус-
ту піну яйця, поступово додаючи цукор 
і ванільний цукор. Додати до цукрово-
яєчної суміші сметану і збити до однорід-
ності. Поступово ввести у суміш просіяне 
борошно з розпушувачем, посолити, ви-
мішати тісто і залишити на 15 хв. З пер-
сиків очистити шкірку. Це можна зроби-
ти ножем, а можна бланшувати, занурив-
ши на хвилину в киплячу, а потім у холод-
ну воду. Видалити кісточки і порізати пер-
сики середніми шматочками. Вершковим 
маслом змастити форму для випікання і 
присипати панірувальними сухарями. Ви-
класти на дно форми половину тіста. На 
тісто викласти персики, а зверху накрити 
рештою тіста і розрівняти. Випікати шар-
лотку у розігрітій до 180°С духовці 45-50 
хв. Важливо в процесі випікання не від-
кривати духовку, інакше шарлотка осяде. 
Перевірити готовність можна дерев’яною 
паличкою. Готовий пиріг має охолонути 
на решітці. Прикрасити шарлотку з пер-
сиками цукровою пудрою або шматоч-
ками свіжих персиків. Подавати зі смета-
ною, вершками або медом.

Чізкейк із персиками

Потрібно: для тіста – 250 г борошна, 
125 г масла, 75 г цукру,  трохи солі; для на-
чинки – 500 г персиків, 3 яйця, 750 г зне-
жиреного кисломолочного сиру, 100 г 
масла, 200 г цукру, 200 г сметани, 4 ст. л. 
рому або коньяку, цедра 1 лимона, 75 г 
манної крупи, по одному пакетику вані-
ліну, розпушувача для тіста й ванільного 
пудингу, трохи солі.

Приготування: всі вказані інгредієн-
ти для тіста перемішати, додати 2 ст. л. 
теплої води й замісити. Скачати тісто в 
кулю і покласти його в морозилку на 30 
хв. Приготувати сирний крем. Відокре-
мити білки від жовтків, масло збити з цу-
кром і ваніліном. Додати ром, цедру лимо-
на і жовтки. Окремо змішати манку, роз-
пушувач для тіста й порошок для пудингу. 
Додати суміш у жовткову масу. Кисломо-
лочний сир розтерти зі сметаною й аку-
ратно додати у крем. Білки збити з дріб-
кою солі і ввести в сирний крем. Форму 
для запікання змастити маслом, розка-
чати тісто й викласти у форму, зробивши 
бортик. Персики очистити від шкірки й 
нарізати скибочками. Акуратно розклас-
ти персики на тісто, зверху викласти сир-
ний крем. Помістити чізкейк у розігріту 
духовку при температурі 180 градусів. Че-
рез 40 хв. накрити чізкейк фольгою й за-
лишити у вимкненій духовці ще на 10 хв. 
Посипати чізкейк цукровою пудрою, охо-
лодити й подати до столу.

Штрудель 
з персиками і грушами

Потрібно: вершкове масло - 200 г, сир 
- 250 г, цукор - 100 г, борошно - 350 г, яйце, 
персики - 3-4 шт., груші - 3-4 шт., родзин-
ки - 4 ст. л., лимонна кислота – 0,5 ч.л., цу-
крова пудра і прянощі (гвоздика, кориця, 
цедра) за смаком.

Приготування: сирне тісто необхід-
но приготувати за день до випікання 
штруделя. У глибокому посуді збивалкою 
або блендером змішати сир, масло і цу-
кор, потім додати борошно і збити суміш 

до однорідної маси. Викласти тісто з по-
суду на стіл і обома руками добряче ви-
місити його. Розрізати готове тісто на 4 
шматки і розкачати їх у коржі, обмотав-
ши харчовою плівкою, які потім потрібно 
покласти на 24 год. в холодильник. На-
ступного дня викласти тісто з холодиль-
ника, дати йому трохи розм’якнути. При-
готувати начинку. Дрібно порізати свіжі 
персики і груші, змішати їх з родзинками, 
заливши кип’яченою водою. Проварити 
фрукти 5-10 хв., щоб вони були м’якші. 
Злити воду через друшляк і додати у на-
чинку прянощі й цукрову пудру. Тонко 
розкачати тісто, викласти на край кор-
жа начинку, підкрутивши край, скрутити 
тугий рулет. Покласти штрудель на деко, 
застелене пекарським папером і змаще-
не олією. Збити яєчний жовток, щоб по-
крити ним сирне тісто. Вмочити пензлик 
у яєчну бовтанку і змастити штрудель 
зверху і з боків - так утворюється золо-
тава блискуча скоринка, що надає випіч-
ці естетичного вигляду. Випікати штру-
дель в попередньо розігрітій духовці при 
температурі 180-200 градусів 30-40 хв. 
Готовність перевірити зубочисткою або 
сірником.

Варення з персиків: 
простий рецепт

Потрібно: персики - 1 кг, цукор - 800 
г, ваніль, паличка кориці, сік одного лимо-
на.

Приготування: персики помити і роз-
різати на тонкі шматочки. Покласти їх у 
каструлю або миску, в якій буде варити-
ся варення, засипати цукром, накрити 
рушником і залишити на ніч. Цукор роз-
чиниться, а персики пустять сік. До ран-
ку вони вже будуть плавати у власному 
соку. Помістити каструлю на вогонь, до-
дати щіпку ваніліну, паличку кориці (або 
просто щіпку меленої кориці) і лимонний 
сік. Коли варення закипить, зменшити во-
гонь і варити ще 40 хв. Після цього можна 
розливати по банках, попередньо забрав-
ши звідти паличку кориці

Персиковий смузі 
з малиною 

Потрібно: персики - 3 шт., малина – 
жменя, апельсиновий сік - 50 мл.

Приготування: персики почистити, 
вийняти кісточки, порізати на шматочки 
та покласти в блендер. Туди ж покласти 
малину та влити апельсиновий сік. Збити 
все до утворення піни, налити в склянки і 
одразу пити.

Друга половина липня – 
розпал сезону перси-
ків і абрикосів. Ці солод-
кі фрукти допоможуть 
зарядитися вітаміна-
ми, позбутися проблем 
зі шлунково-кишковим 
трактом, зміцнити 
імунітет і приготувати 
багато смакоти. РАЙ
Персиково - абрикосовий
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Відповіді

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

Обласна організація Національної Спілки журналістів Укра-
їни, колектив газети «Наш ДЕНЬ» глибоко сумують з приводу 
смерті відомого краєзнавця, архівіста, громадсько-культурного 
діяча, голови обласного просвітницького товариства «Меморіал» 
ім. В. Стуса 

Богдана Васильовича Хаварівського. 

На 68-му році життя відійшов у вічність укра-
їнський архівіст, педагог, краєзнавець, громадсько-
культурний діяч, літератор, Заслужений працівник 
культури України, голова організаційного комі-
тету з присудження Всеукраїнської літературно-
мистецької премії імені Братів Лепких

Богдан Васильович 
Хаварівський

Перестало битися відкрите для добрих справ 
серце великого патріота, інтелігента, щирої  люди-
ни, яка не уявляла себе без активної громадської ді-
яльності, без вірних друзів та доброзичливих колег.

Ліга підприємців «Українська справа», оргкомі-
тет з присудження премії імені Братів Лепких гли-
боко сумують з приводу цієї непоправної втрати та 
висловлюють щирі співчуття родині померлого.

Десятиліттями, не жалію-
чи сил і часу, він працював для 
Тернопільщини. Багато зусиль 
Богдан Хаварівський присвя-
тив упорядкуванню фонду гро-
мадських організацій, збережен-
ню архівних документів періоду  
незалежності України та кому-
ністичної тоталітарної системи. 
Саме він, наш славетний земляк, 

зібрав чималу добірку з життя 
відомих, талановитих людей, ді-
яльність яких пов’язана з нашим 
краєм. Заслужений працівник 
культури України Богдан Васи-
льович був глибоко ерудованою, 
приязною і щирою людиною. 

Він ще дочекався народжен-
ня третього внука. І відійшов так 
передчасно у засвіти. 

Нехай земля буде йому пухом!  
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На численні прохання тернополян!

ЗНАХАР та СПАСИТЕЛЬ 

ОЛЕКСАНДР
«Бажання знати правду ніколи не було гріхом. Для того, щоб подолати 

проблему, потрібно знайти причину – не зривати листя, а знищити корінь!»
З давніх-давен люди знають про існування потойбічного світу, хоча «офіційно» усі 

його ігнорують. Пан Олександр вважає, що більшість людей, які страждають від на-
вроків, самотності, алкоголізму, переляку, приворотів, прокльонів, хронічного неве-

зіння та інших подібних проблем, можуть позбутися цих «недуг» за допомогою саме тих сил, до яких ставляться 
несерйозно. Потрібна лише віра та людина, яка зможе пропустити через себе потік цілющої енергії й передати її за 
призначенням. Саме таким ключем між двома світами є пан Олександр. Ніхто не може пояснити таємницю його фе-
номену, який проявляється під час обряду та проголошення старовинних молитов, у результаті якого відбуваються 
неймовірні чудотворні перетворення та зцілення.

Чекаю вас з 9 до 16 год. 27, 28, 29, 30, 31 липня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 серпня.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, каб. 307 (3 поверх у приміщенні видавництва «Збруч»,

 біля центрального ринку).
Індивідуальний прийом. Окремо можна придбати обрядові засоби, фотографії, тощо. Ціна 20 гривень.

Діяльність здійснюється згідно із статтями 42, 43, 44, 45 Господарського кодексу. Витяг №1517053400227 від 02.09.2015 р., св. А-1787 від 21.11.2008 р.

27 липня - ясно, 
без опадів, вночі 18-
23, вдень 26-31 гра-
дус тепла. Схід сон-
ця - 5.41, захід - 21.07. 

28 липня - ясно, 
без опадів, вночі 21-24, вдень 
26-32 градуси тепла. Схід сонця - 
5.42, захід - 21.05. 

29 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 19-23, 
вдень 24-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.43, захід - 21.04. 

30 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 19-23, вдень 26-30 

градусів тепла. Схід сонця - 
5.45, захід - 21.02. 

31 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 19-23, 
вдень 25-30 градусів тепла. 

Схід сонця - 5.46, захід - 21.01. 
1 серпня - хмарно з прояс-

ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 20-24, 
вдень 24-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.47, захід - 20.59. 

2 серпня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 18-19, 
вдень 20-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.49, захід - 20.58. Новий 
місяць. 

Погода в Тернополі й області

Вітаємо!
Ольгу Петрівну Марценюк 

 із Залісців на Збаражчині 
з ювілеєм!

Вітаємо!
Сумлінного працівника фермерського 

господарства «Вікторія-92»
Віталія Івахіва

з Днем народження!
Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається у Вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро в святковий цей час.

Вітаємо!
Надію та Мирослава Ковалів 

з села Теофіпілка Козівського району
із 40-річчям подружнього життя!

Життя подружнє, як лелека в небі,
Якому долетіть до щастя треба.
А ви пройшли крізь бурі і завії,
Здолали всі життєві заметілі.
Тож хай лебеді білі у серці живуть,
Нехай квітами будні квітують,

А у долю щасливу роки нехай йдуть,
Сонцем будні і свята малюють.
Нехай долоні неба голубого
Над Вами будуть дуже-дуже довго. 
Хай в життя насівається знов
Лише радість, здоров’я, й любов!  

З повагою і любов’ю - донька Алла, син Олександр, зять Олег, 
невістка Наталя, внуки Каріна, Віталій, Ангеліна, Максим, 

сестра Марія і братова Надія з сім’ями. 

Вітаємо!
Ганну Георгіївну Дмитрук,

лікаря акушер-гінеколога 
Лановецької ЦРЛ

із ювілеєм!
Небагато і зовсім немало
Налічила зозуленька літ, 
Та в сонечко небо вбирало
Дарований Господом світ. 
Тож нехай у життєвих хоромах
Буде затишно й тепло завжди
І нехай не долає утома,
Щедрих років – з роси та води!
А також ще духмяного літа,
І щоб осені стиглої сад
Зустрічав врожаями привітно,
У житті – буде спокій і лад.
Бажаємо радості повну криницю,
Не у небі – в руках синицю, 
Все, що миле, хай поруч живе,
Матінка Божа щастя дає!
Здоров’я Вам зичим і років без ліку,
Господньої ласки на многії літа!

З повагою - друзі по роботі.

З повагою і любов’ю – мама, чоловік, діти, онуки.

Усміхається сонце ласкаве,
Буйним колосом квітне земля,
А у нас сьогодні свято – 
День народження мама стріча.
Ви до нас уставали ночами 
І носили Ви нас на руках.
Тільки ми зрозуміли з роками
Чому сльози були на очах.
 Спасибі, матусю, 

за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, 
внучат пригортають.

 Тож дозвольте, рідненька, 
Вас привітати
І найтепліші слова 

Вам сказати.
Бо, поки є мама – доти є сонце,
Доти пташина  і  цвіт 

під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, матусю, 

сто років на радість! 

З найкращими побажан-
нями - адміністрація 

фермерського господар-
ства «Вікторія-92» і  

колеги по роботі.

Вітаємо!
 Сьогодні відзначає своє 70-річчя

 Ліда Яківна Кругляк
 з Козови – добра і побожна лю-
дина, уміла господиня, квітни-

карка, вишивальниця. 
Доля не завжди була милосердною 

до неї. Виростала в багатодітній сім’ї, 
але найбільше пережиття - втрата до-
нечки Наталі, красуні, відмінниці, по-
етки. І хоч болем материнське серце 
щемить донині, однак Ліда Яківна не 
замикається в собі, а знаходить сили, 
щоб робити людям добро. Заспоко-
єння знаходить також у квітах та ви-
шиванні. До церкви у своєму рідному 
селі вишила фелон, а пошиті її рука-
ми фелони є в Козівському та інших 
храмах. 

А ще вона любить читати і писати 
вірші, а улюбленою газетою є « Наш 
ДЕНЬ».
Хай вам, шановна, буде завжди мило 
між людьми! Хай вітер ніколи не дме 
в обличчя! Здоров’я бажаємо, щастя, 
радості на многії і благії  літа!

Коліжанки та сусіди. 

Відвідувач ресторану зверта-
ється до офіціанта: 

- Ну, що це за курка?! Одна шкі-
ра й кістки! 

- А ви хочете з пір’ям?
  

Жінка скаржиться подругам: 

- Ніяк не можу привчити сво-
го чоловіка до порядку: завжди 
ховає свій гаманець у нове місце.

  
Адвокат телефонує клієнто-

ві: 
- Сьогодні вночі померла ваша 

теща. Що замовити: похорон, кре-
мацію чи бальзамування?  

- Замовте все, не хочу ризикува-
ти.

  
- Коханий, у мене складаєть-

ся враження, що ти футбол любиш 
більше, ніж мене. 

- Не хвилюйся, зате я люблю 
тебе більше, аніж хокей.

  
- Офіціанте, це м’ясо дуже твер-

де. Його неможливо вкусити. По-
кличте адміністратора. 

- Він вам не допоможе - у нього 
вставні зуби.

  
- Куме, чому у вас чай без цукру? 
- Я гроші на машину збираю.

Украiнськi 
жарти

.




