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У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Передплата-2017 на «Наш ДЕНЬ»
незалежний громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 16,96 грн.
3 місяці – 49,82 грн.

6 місяців – 96,98 грн.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

21 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 17-
20, вдень 20-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30. 

22 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 13-
16, вдень 19-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.08, захід - 21.30. 

23 червня - хмарно, дощ, 
гроза, вночі 15-20, вдень 21-26 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.09, захід - 21.30. 

24 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 16-
18, вдень 21-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.30. 
Новий місяць. 

25 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 17-
20, вдень 22-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 21.30. 

26 червня - ясно, без опа-
дів, вночі 17-23, вдень 23-29 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.10, захід - 21.30. 

27 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 19-
24, вдень 26-30 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.10, захід - 21.30. 

Погода в Тернополі 
й області

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". Тел.: +38 (0352) 40-77-60

10-11 стор.

Парасолька 
з р   машками

Парасолька 
з р   машкамиз р   машкамиз р   машками

не лише  
дітям, а й 
дорослим

Кір загрожує
В області на небезпечну 
недугу вже захворіло 
33 людей7  

стор.

Чи поборють європейці 
УКРАЇНСЬКУ КОРУПЦІЮ? 

4 стор.
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Ранок народного 
депутата 
розпочався 

у Тернополі з 
покладання квітів 
до пам'ятника Івану 
Франку - засновнику 
Радикальної партії. В 
часі виборів до Сейму 
батько радикалізму 
Іван Якович Франко 
п'ятдесят разів 
відвідував Тернопіль 
і саме тут розробляв 
та виголошував свої 
програмні документи, 
багато з яких актуальні 
і зараз. До речі, Ігоря 
Мосійчука призначено 
куратором нашої 
області.

Опісля Ігор Володимиро-
вич вирушив на Теребовлян-
щину, у с. Іванівка, до госпо-
дарства відомого не лише на 

Тернопіллі, а й в Україні агра-
рія Антона Білика. Недарем-
но Антон Іванович підтримує 
ініціативу Радикальної партії 

Олега Ляшка щодо внесення 
змін до Конституції України, 
якими назавжди буде закрі-
плено фермерство, як основа 
сільгоспустрою в нашій дер-
жаві, підтримує збережен-
ня мораторію на продаж сіль-
ськогосподарських земель та 
нашу політику економічно-
го націоналізму, спрямовану 
на відродження вітчизняного 
виробництва та сільськогос-
подарської переробки. На міс-
ці депутат оглянув масштаби 
господарства, обговорив пер-
спективи розвитку фермер-
ства в Україні, вислухав про-
блеми, поспілкувався з селя-
нами. 

- Я був в Італії на виставці 

сільськогосподарських вироб-
ників і побачив, що там немає 
вільного ринку, на все є кво-
та. Ніколи італієць не віддасть 
перевагу закордонному про-
дукту, перш за все купуватиме 
свій. Націоналізм у них в крові 
і нам до цього треба ще довго 
йти. А якщо купити там землю 
і захотіти вирощувати  пшени-
цю, то це не буде просто за ба-
жанням, бо прийде політик і 
скаже, що тут можна вирощу-
вати лише виноград, - каже 
Ігор Мосійчук.

Далі народний обранець 
відвідав унікальне виробни-
цтво ялинкових прикрас ТОВ 
"Орбітал", директором якого 
є Олександр Дзюбан. Ялинко-
ві прикраси ручної роботи, ви-
готовлені на цьому підприєм-
стві, реалізовують не тільки 
в Україні, а й у Франції, Гол-
ландії, Німеччині і навіть у 
США. Нардеп поспілкувався з 
працівниками щодо так зва-
них пенсійної, медичної та зе-
мельної реформ. А ще під час 
прямих ефірів на місцевому 
радіо та телебаченні отримав 
доручення від виборців пе-
редати останнє попереджен-
ня народним депутатам, міні-
страм та Президенту, щоб по-
чали нарешті працювати на 
Україну і українців, а не на 
власні кишені. 

«Українські землі повинні належати тим, 
хто живе і працює на них»

На Тернопільщині 
з робочим візитом 
перебував депутат 
Верховної Ради 
України, заступник 
лідера Радикальної 
партії Олега Ляшка - 
Ігор Володимирович 
Мосійчук. 

Президент Петро 
Порошенко 
переконаний, що 

покращення економічної 
ситуації в країні нині дає 
можливість здійснити 
кроки, спрямовані 
на підвищення 
забезпечення 
пенсіонерів, які 
найбільше потребують 
підтримки з боку 
держави. Про це він 
заявив на засіданні 
Національної ради 
реформ, присвяченому 
пенсійній реформі. 

Серед заходів, які можна 
здійснити вже цього року, Пре-
зидент назвав осучаснення 
пенсій. 

«Уряд має здійснити швид-
кі практичні кроки, які вже за-
раз полегшать страждання 
пенсіонерів. Це моя вимога як 
Президента і, впевнений, – ви-
мога суспільства», - наголосив 
він. 

«Людина, яка виходить на 
пенсію у 2016-2017 роках, ма-

ючи високу заробітну платню, 
має високу пенсію. Людина, яка 
вийшла на пенсію у 2009-2010 
роках має той самий стаж, спла-
чувала внески із середньої за-
робітної плати так само, як це 
робили у 2016-2017 роках, тоб-
то, робила все, що може, але 
пенсію на сьогодні має набага-
то меншу. В першу чергу, як ре-
зультат осучаснення, отрима-
ють підвищення пенсій най-
менш захищені – ті, хто на сьо-
годнішній день отримує не-
справедливо найнижчі пенсії», 
- додав Петро Порошенко. 

Також, на переконання Пре-
зидента, цього року необхід-
но здійснити підвищення мі-
німальної пенсії. «Думаю, що 
можна розглянути можливість 
перенести це з грудня на лис-
топад, або, може, навіть на жов-
тень. Прошу уважно вивчити 
цю можливість», - зауважив він. 

Окрему увагу Петро Поро-
шенко звернув на питання об-
меження пенсій для працюю-
чих пенсіонерів та їх оподат-
кування. «Я наголошую, що 
на сьогоднішній день ми за-

цікавлені в тому, щоб пенсіо-
нери продовжували працюва-
ти. Не треба їх вичавлювати з 
робочих місць. Думаю, що не-
виправ дане на сьогоднішній 
день і обмеження пенсій пра-
цюючим пенсіонерам, і опо-
даткування пенсій», - наголо-
сив Глава держави. Він звер-
нувся з проханням, щоб при 

доопрацюванні законопроекту 
ця позиція була врахована.

 Глава держави також нага-
дав, що останні три роки було 
резонансним питання пенсій-
ного віку. «Можу відкрити та-
ємницю - коли Уряд завершу-
вав черговий меморандум з 
МВФ, я брав на себе ініціати-
ву і ми робили все можливе, 

щоб не дати нашим опонентам 
можливості завалити пенсійну 
реформу, штучно маніпулюю-
чи з пенсійним віком. Вважаю 
основним досягненням, що 
для більшості пенсіонерів за-
значений законопроект не пе-
редбачає підвищення пенсій-
ного віку», - резюмував Прези-
дент. 

Президент доручив Уряду 
вже восени підвищити пенсії
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Антоніна  
БРИК.

Здійснити те, на що за десятки 
років незалежності не спромогла-
ся влада, вдалося групі активістів. 
Вони буквально за місяць перетво-
рили звичайне село на Тернопіль-
щині, про які в нас прийнято пи-
сати з приставкою "депресивне", в 
перспективне і привабливе для са-
мих мешканців і гостей. А старий 
магазин тепер можна знайти на-
віть на гугл-мапі.

"Наш ДЕНЬ" уже писав про те, 
як починався проект у Травневому. 
Наприкінці минулого тижня акти-
вісти презентували, що їм вдалося 
зробити і як за місяць можна змі-
нити життя одного села.

Маленькі справи 
замість "радянських" 
пам’ятників 

Про Травневе Україна дізнала-
ся після Майдану, коли виявилося, 
що в ньому народився Назар Вой-
тович. Йому було 17 років і він був 
наймолодшим із тих, хто загинув 
під час протистоянь у Києві. 

З часів Революції Гіднос-
ті її учасникам поставили чима-
ло пам’ятників. Споруди з каменю 
й металу, які так нагадують мону-
ментальні радянські меморіали 
вождям народу, охоче встановлює 
до різних свят і нинішня пост-
майданна влада. 

Найкраще вшанування геро-
їв - це не піар на пам’яті, а втілення 
їхніх мрій, продовження того, чим 
вони займалися і за що загинули, 

переконані автори проекту "Від-
знаки героїв". Не монументи, а не-
хай маленькі, але конкретні спра-
ви, які покращать життя україн-
ців у селах і містах. За це боролися 
на Майдані, каже Людмила Ничай, 
яка разом з групою молодих людей 
розпочала створювати в Травнево-
му відзнаку для Назара.

- "Відзнаки героїв" - це програ-
ма, яку ми втілюємо по всій Україні, 
- розповідає Людмила. - Проект за-
початкований "Конгресом активіс-
тів культури" та громадською ор-
ганізацією "Родина Героїв Небесної 
Сотні". Ідея така, щоб створити від-
знаку для кожного з наших сучас-
них героїв. Але не пам’ятник, а, на-
приклад,  конкурс або іншу можли-
вість для розвитку в тому напрям-
ку, у якому вони працювали. Це до-
зволяє втілювати ті мрії, до яких 
прагнули всі ми, коли їхали на Май-
дан.

Повернути культуру  
в будинки культури   

Сьогодні активісти вже реалі-
зували п’ять відзнак, і одна з них 
- на Тернопільщині, у Травнево-
му. Назар навчався на дизайнера і 
мріяв бути художником. Тому при-
свячена хлопцеві відзнака - нара-
зі єдина, пов’язана з мистецтвом. 
У колись розваленому магазині 
тепер діє "Мистецька резиденція 
Назара Войтовича". Старе примі-
щення перепланували й зробили 
справді комфортним і сучасним. 

- Перше питання, яке виникає 
в людей: а де ж ви берете на це ко-
шти? - ділиться Людмила. - Вели-
ка наша перемога, що невелики-
ми  можливостями долучилося ба-
гато благодійників. Завдяки цьому 
змогли запустити ремонт самого 
приміщення. Будинок, у якому ми 
почали працювати, побудований у 
1991 році як звичайний магазин. 
Згодом у вже закинутому примі-
щенні збиралися місцеві парафія-
ни, поки не мали свого храму. 

Мистецька резиденція у Трав-
невому діятиме постійно, каже 
Людмила Ничай. Молоді люди змо-
жуть працювати тут над своїми 
проектами. Для мешканців села 
проводитимуть зустрічі, кінопока-
зи, заплановані різноманітні освіт-
ні проекти, зокрема для дітей. 

- Ми приїжджали в Травневе 
ще до того, як почали працювати, 
й почули від людей, що їм потріб-
но, - розповідає Людмила. - Надалі 
хочемо цей проект зробити части-
ною культурної політики в Україні. 
Є багато будинків культури, ви зна-
єте, у якому вони стані. Це певна 
модель, яку можна взяти до осно-
ви, щоб робити ці будівлі функціо-
нальними й актуальними. 

Ревіталізація: 
відновлення людей  
і приміщень 

Резиденція розпочала робо-
ту в червні, а наприкінці минуло-
го тижня в Тернопільській галереї 

презентували перші результати. 
Протягом кількох тижнів у Травне-
вому митці з різних регіонів Укра-
їни створювали картини, фотогра-
фії і залучали до сучасного соціо-
культурного простору мешканців 
села. 

- Коли ми відбирали учасників 
проекту, я питала, чому вони хо-
чуть приїхати, - розповідає Люд-
мила. - Адже для нас дуже важли-
во було задіяти насамперед гро-
маду. Перші учасники резиденції 
рефлексували на тему ревіталіза-
ції, тобто відновлення. Чому реві-
талізація? Не тому, що ми робимо 
ремонт приміщень. Ми прагнемо 
змінити напрямок думок, аби кон-
кретні об’єкти, людей і сенси пере-
осмислювати по-сучасному.

Фотохудожник  Андрій Парахін 
приїхав у Травневе з Бахмуту До-
нецької області. За два тижні він 
створив серію яскравих робіт під 
назвою "Шлях". 

- Невеликі села, такі як Трав-
неве, - це місце, де можна знайти 
шлях до себе, - каже він. - Коли я 
їхав, мав технічні напрацювання, 
але вважав, що за два тижні не-
можливо їх завершити. Але коли 
виходиш у поля, і вже кілометрів 
п’ять пройшов, з’являється і на-
тхнення, і простір для творчості.  

Фотограф з Києва Олександра 
Павловська розповідає, що зна-
йшла у Травневому справжніх лю-
дей. За два тижні вона створила 
цикл неймовірних світлин сіль-
ських бабусь. Виявляється, вони 

можуть не лише доглядати внуків, 
поратися на господарстві, а й усмі-
хатися, як справжні парижанки, і 
мають чим поділитися зі світом.

- Я хотіла зафіксувати лю-
дей такими, як вони є, - розпові-
дає Олександра, - без "правильно-
го" світла чи фотошопу. Думала, що 
буду з ними ходити на город, щоб 
"розрухати", бо важливо зловити 
момент, яким можна показати лю-
дину справжньою. Але вони вже 
були такими, як є. Щирі й зі світли-
ми думками. 

50 кілограмів  
книжок для села

Створені в Травневому роботи 
можна переглянути в тернопіль-
ській галереї "Бункермуз". Роботи 
ж у самій резиденції тривають. Тут 
раді всім охочим допомогти - ко-
штами, матеріалами чи власною 
працею. Можна надсилати й су-
часні видання для бібліотеки, яку 
теж почали облаштовувати. Лише 
за тиждень силами організаторів 
проекту вдалося зібрати для села 
50 кілограмів книжок. Є ідея, щоб 
включити  Травневе у туристич-
ний маршрут по Тернопільщині. 

- У маленьких селах, де один 
раз ходить автобус і ввечері жит-
тя завмирає, люди покинуті самі на 
себе, - каже Людмила Ничай. - Ми 
зачепили людей увагою - і вони 
розкрилися, відчули в собі потен-
ціал. Коли прощалися з громадою, 
нас довго не відпускали і дуже про-
сили, щоб надовго не їхали і повер-
талися. 

Багато українців уже встигли 
розчаруватися у своїй країні. Від-
знака Героїв Небесної сотні - це 
приклад, як багато можна зроби-
ти, якщо об’єднатися і не опускати 
рук, а з дня у день робити маленькі 
справи для великої перемоги.

«Вшанування героїв - 
це не піар на пам’яті, 
а втілення того, за що 
вони віддали життя»

Невеличке село Травневе на Збаражчині схоже на сотні інших українських 
сіл. Донедавна сюди не було дороги й життя минало навколо городів, 
зі своїм своєрідним символом занепаду - розваленим магазином на два 

поверхи. Сьогодні по відремонтованій дорозі гасають на велосипедах діти, а 
радянська крамниця стала центром перевтілень. 

Як за місяць 
змінилося 
рідне село 
Героя 
Небесної 
Сотні 
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Науковöі ТНÅÓ налагоджують 
співпраöю з американськими 

партнерами 

Упродовж 9-18 червня цього року делегація 
Тернопільського національного економічного 
університету на чолі з ректором вищого навчального 

закладу, доктором економічних наук, професором Андрієм 
Ігоровичем Крисоватим перебували у м. Нью-Йорк (США) 
в компанії «Global Professional Consulting» з метою участі 
у державно-екзаменаційній комісії та налагодження 
співпраці з американськими партнерами.

Під час перебування у США делегація ТНЕУ провела ряд зустрічей, 
переговорів, ділових візитів. Зокрема, підписано угоду про співпрацю 
з Нью-Йоркською вищою школою бізнесу та адміністрування Джозе-
фа Любіна, а також започатковано спільну роботу з «Pace University».

Колеги обговорили магістерські програми, які реалізовувати-
муться у Тернопільській бізнес-школі  спільно з бізнес-школою Нью-
Йоркського університету. Також ректор Тернопільського національ-
ного економічного університету А. І. Крисоватий підписав угоду про 
започаткування процедури акредитації за американськими стандар-
тами освіти підготовки бакалаврів і магістрів напрямку «Бухгалтер-
ський облік» у ТНЕУ для он-лайн освіти на території США.
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Люди з різних планет. Це - про 
українське чиновництво і гро-
мадян. Так, уряд не втомлю-

ється рекламувати дивовижне «покра-
щення»: мінімальні зарплати і пенсії 
зросли, купівельна спроможність та-
кож та інше бла-бла-бла… Радості не-
має меж. Але самі українці мають абсо-
лютно іншу думку щодо свого фінансо-
вого становища. 

Більше 60 відсотків наших співвітчиз-
ників стверджують: за останні 12 місяців 
їхній матеріальний стан погіршився. 30 
відсотків - не відчули змін. І лише кожен 
16-й українець, а це складає всього скром-
них шість відсотків, відчув покращення у 
фінансовому плані.

Практично усі опитані - 97 відсотків - 
запевнили: відчувають на собі підвищен-
ня цін. Причиною поганого економічного 
стану в країні більшість респондентів на-
звали непрофесіоналізм та корупцію чин-
ної влади. Загалом 85 відсотків українців 
вважають, що країна сьогодні перебуває у 
стані хаосу. 

Днями прем’єр Володимир Гройсман 
під час засідання Нацради реформ озву-
чив статистику «щасливого» життя: по-
над 80 відсотків українських пенсіоне-
рів, незалежно від стажу, живуть на міні-
мальну пенсію, яка не покриває й поло-
вини так званого «споживчого кошика». 
І наголосив: треба відновити справедли-
вість й вивести українських пенсіонерів 
з-за межі бідності. А що заважає? Слід пе-
рестати перекачувати гроші в офшори, не 
ховати мільйони під депутатські та чинов-
ницькі матраци... 

Кому не слід хвилюватися про забез-
печену старість? Депутатам, наприклад, 
суддям, прокурорам. Держава надто ви-
соко оцінила їхні заслуги перед суспіль-
ством. Як повідомили у Пенсійному фон-

ді, станом на 1 травня українські судді 
отримували в середньому 23,7 тис. гри-
вень пенсії. Нардепи - 15,2 тисячі. Проку-
рори - 9,9 тисячі. А от військовим «віддя-
чили» скромними 2,77 тис. грн. До слова, 
у 385,5 тисячі осіб, що становить 3,3 відсо-
тка, розмір пенсії не дотягував навіть до 
тисячі гривень. 

Щодо розрекламованої владою пен-
сійної реформи, то в українців від неї вже 
оскома. Уряд обіцяє, що буде більше спра-
ведливості у пенсійних питаннях, підви-
щення пенсійного віку не передбачається, 
літні люди стануть заможнішими тощо. 
Стосовно останнього, то високі ціни не да-
ють затримуватися зайвим грошам у га-
манцях українців. 

Є також нюанси і в так званому непід-
вищенні пенсійного віку. Як зазначає на 
сторінках «Економічної правди» нардеп 
Тетяна Острікова, пенсійний вік уряд не 
підвищує, але підвищується стаж роботи, 
необхідний для виходу на пенсію. Тепер 
цей стаж складає 20 років. У законопроек-
ті про пенсійну реформу пропонують про-
тягом десяти наступних років підвищити 
його до 35 років. Нині середній стаж лю-
дини, яка виходить на пенсію, - 32,5 років. 
Це означає, що більшості людей, які досяг-
нуть пенсійного віку, не вистачить стажу 
для пенсії. Їм доведеться працювати в се-
редньому ще 2,5 роки або купувати стаж. 
Якщо на це знайдуться гроші.

Крім того, уряд розглядає можливість 
скасування прив’язки пенсії до прожит-
кового мінімуму людям у віці 60-65 років. 
Начебто, вона здійснюватиметься лише 
після 65 років за наявності необхідно-
го трудового стажу. Як це можна назвати, 
якщо не прихованим підвищенням пен-
сійного віку?

Як зазначають експерти, реформу слід 
було починати з аудиту Пенсійного фонду…

Не може наша влада ніяк впоратися і 
з корупцією. Тому за справу беруться єв-
ропейці - виділяють на боротьбу з цим га-
небним явищем величезні гроші. 

Днями стартував проект Євросою-
зу в Українi (EUACI) із загальним бюдже-
том у 15 мiльйонiв 840 тисяч євро, розра-
хований на три роки. В ЄС сподіваються: 
ці гроші допоможуть побороти хабарни-
цтво. Як зазначив комiсар ЄС із питань єв-
ропейської політики сусідства та розши-
рення Йоганнес Ган, це - наймасштабнiша 
iнiцiатива з протидії корупції. 

Зараз Україна на 142 мiсцi у свiтi за 
рівнем боротьби з корупцією. Член прав-
ління «Transparency International Украї-
на» Андрiй Марусов у інтерв’ю «Експре-
су» наголосив: лише інвестицій наша кра-
їна недоотримує щороку більше чотирьох 
мільярдів доларів - не через війну й теро-
ризм, а через неймовірні апетити одних 
громадян i нездатність допомогти вгаму-
вати ці апетити - інших. 

А доктор юридичних наук, професор, 
експерт Центру політико-правових ре-
форм Микола Хавронюк зазначив: зараз 
усе виглядає так, що держава виконала не 
антикорупційну, а власне корупційну про-
граму. Адже жодних законодавчих пере-
пон для корупції, як i раніше, немає. 

І все ж європейці вірять в успіх бороть-
би з корупцією. А українці? Чи знову не 
осядуть виділені мільйони в кишенях ла-
сих до нечесної наживи чиновників? Сус-
пільству ж продемонструють шоу про за-
тримання хабарників. Потім «невинних 
жертв» відпустять. Ті яки-
мось дивним чином опи-
няться за кордоном. І… 
реформи тривають… 

Власні чи орендовані 
приміщення - у різних 

регіонах: куди сплачувати 
податки? 

Якщо платник податку має власні чи орен-
довані приміщення (будівлі) у різних регіо-
нах, в яких працюють та отримують зарплату 
наймані працівники, то він зобов’язаний ста-
ти на облік як платник окремих видів подат-
ків та перерахувати податок на доходи фізич-
них осіб із доходів у вигляді заробітної плати 
до відповідного бюджету за місцезнаходжен-
ням (розташуванням) таких приміщень (нео-
сновне місце обліку). 

Водночас, податковий агент, який здій-
снює нарахування (виплату) фізичній особі 
доходу у вигляді орендної плати, сплачує (пе-
рераховує) податок на доходи фізосіб до від-
повідного бюджету за своїм місцезнаходжен-
ням. Військовий збір юрособа перераховує як 
за себе, так і за не уповноважені відокремле-
ні підрозділи до  бюджету за своїм місцезна-
ходженням (реєстрації) на відповідні рахунки.

Консультації - у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 і за тел.: 
43-46-41.

Відділ організації 
роботи Тернопільської ОДПІ.

Платники Тернопільщини 
підтримали армію на 67,5 

млн. грн. 
Із початку року платники Тернопільщи-

ни перерахували до бюджету 67,5 мільйонів 
гривень військового збору. Це склало 111 від-
сотків прогнозного показника. Порівняно з 
січнем-травнем минулого року, сплата «патрі-
отичного платежу» зросла на 18,6 мільйонів, 
або більше, ніж на третину. 

Слід нагадати, що військовим збором опо-
датковуються доходи у формі зарплати, ін-
ших заохочувальних та компенсаційних ви-
плат або виплат і винагород, які виплачують-
ся платнику у зв’язку з трудовими відносина-
ми. Ставка військового збору складає 1,5 від-
сотків. 

Відділ організації роботи 
Головного управління ДФС 

у Тернопільській області.  

До уваги фізичних осіб-
підприємців, які обрали 

спрощену систему 
оподаткування, та віднесені 

до першої групи платників 
єдиного податку!

З 1 січня 2017 року фізичні особи - підпри-
ємці, які обрали спрощену систему оподатку-
вання, та віднесені до першої групи платників 
єдиного податку, зобов’язані сплатити єди-
ний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 міні-
мального страхового внеску. Відповідні періо-
ди здійснення підприємницької діяльності до 
страхового стажу зараховуються пропорційно 
до сплаченого єдиного внеску.

У 2017 році мінімальний страховий вне-
сок для фізичних осіб підприємців становить 
704 грн. на місяць (3200 грн. х 22 відсотки). 
Отже, для фізичних осіб - підприємців, які об-
рали спрощену систему оподаткування, та від-
несені до першої групи платників єдиного по-
датку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у 
сумі не менше 352 грн. щомісяця.

Водночас, для зарахування періодів здій-
снення підприємницької діяльності до страхо-
вого стажу як повний місяць, необхідно спла-
тити за місяць єдиний внесок в сумі не мен-
шій, ніж мінімальний страховий внесок, тоб-
то 704 грн.

У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 
грн. за місяць страховий стаж буде зараховано 
пропорційно, а саме: 0,5 місяця, що в подаль-
шому може вплинути на визначення права на 
пенсію за віком та її розмір.

 Олена БАБІЙ,
завідувач сектору забезпечення 

наповнення бюджету ТО УПФУ 
Тернопільської області.

лідерами електоральних 
симпатій залишаються

 Юлія Тимошенко та партія 
«ВО Батьківщина»

Соціологічні 
дослідження 
знову підтвердили 

лідерські позиції 
Юлії Тимошенко 
та партії «ВО 
Батьківщина», свідчать 
дані опитування, 
проведеного групою 
«Рейтинг». 

Якби вибори Президента України відбулися най-
ближчої неділі, Юлія Тимошенко виграла б їх і в пер-
шому, і у другому турі. Юлія Тимошенко – єдиний полі-
тик, який впевнено перемагає Петра Порошенка.

Також в уподобаннях українців лідирує партія «ВО 
Батьківщина», яка займає перше місце в симпатіях 
громадян.

Крім того, 85 відсотків українців впевнені, що 
Україна перебуває у стані хаосу. Більшість опитаних за 
останній рік стали жити гірше, зокрема, через високі 
тарифи.

На думку 65% опитаних, головною причиною та-
кого жахливого стану є непрофесіоналізм та коруп-
ція чинної влади. Більше половини українців виступа-
ють за розпуск парламенту і проведення позачергових 
парламентських та президентських виборів. 

Опитування проведене соціологічною групою 
«Рейтинг». Аудиторія: населення України від 18 років 
і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, 
регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 
2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю 
(face-to-face). Помилка репрезентативності досліджен-
ня: не більше  2,2%. Терміни проведення: 19-25 трав-
ня 2017 р.

Соціологічна група «Рейтинг».

×и поáорють європейöі 
ÓКÐÀ¯НСÜКÓ КÎÐÓÏÖ²Þ? 
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  «Я не трачу 
хвилинки – витираю 

пилинки з душі»
А плекався її талант у роди-

ні, де батько Василь Микола-
йович, залізничник за фахом, у 
вільний час керував сільським 
оркестром, грав на скрипці. 
Мати Євгенія Петрівна була 
великою трудівницею, палкою 
патріоткою рідної землі. Олен-
ку рідні називали «донькою 
Лесею», віддаючи шану Лесі 
Українці, і виховували в атмос-
фері любові до рідного слова, 
батьківщини. Змалку дівчин-
ка любила танцювати, читати, 
організовувала драматичні ви-
стави у сільській стодолі. А чи-
тати і писати її навчив дядько 
Ілля Яремчук, який через ба-
гато років став першим почес-
ним громадянином Збаража, 
відомим меценатом.  

У житті жінки, немов на 
українському рушникові, пере-
плелися червоні нитки радості 
і чорні – смутку. Та від пережи-
того душа не зачерствіла. Ві-
йна, роки безрадісного дитин-
ства загартували її, навчили 
мужньо зустрічати труднощі 
і йти до людей з добром. Сво-
їм фахом вона обрала Слово. «Я 
не трачу хвилинки – витираю 
пилинки з душі». Це її життє-
ве кредо. 

Олена Рутецька народила-
ся 22 червня 1937 року. У 1954 
році закінчила Збаразьку се-
редню школу №1 і вступила 
на філологічний факультет 
Чернівецького держунівер-
ситету. Після отримання ди-
плому залишилася працювати 
на Буковині. Там вийшла за-
між, стала відомим педагогом, 
там розцвів її поетичний та-
лант. Упродовж чотирьох де-

сятиліть Олена Василівна да-
рувала дітям знання, віддава-
ла їм тепло свого щирого сер-
ця, об’єднувала талановитих 
буковинців у гуртки, літера-
турні клуби, організовувала 
свята рідної мови, краєзнав-
чі екскурсії. Де б не працюва-
ла – чи в редакції Глибоцької 
районної газети, заочній чи 
денній школах, ліцеї, які б по-
сади не обіймала, завше праг-
нула рідне слово вивищувати, 
чутливо і небайдуже відгуку-
валася на всі події сьогодення. 
На Буковині вийшли поетичні 
збірки Олени Рутецької «Ве-
ликдень», «Рути цвіт», «Барви 
життя», «Я з вами не розмину-
лася». 

До меценатів – 
високі пороги

«Життєві спалахи» - уже 
шоста збірка Олени Рутецької. 
На відміну від попередніх, є у 
ній і прозові твори – спогади, 
нариси, новели, роздуми ав-
торки. 

Сюрпризом для поетеси 
став приїзд у Збараж її одно-
сельців. Зустріч з Оленою Ва-
силівною, як зізналися, є за-
вжди значною подією, святом 
слова і людяності. 

Винуватиця події подяку-
вала всім присутнім за добрі 
слова і побажання.

 – Майже піввіку мені дове-
лося жити і працювати на Бу-
ковині, але я часто приїжджа-
ла на Збаражчину – до бать-
ків, на зустрічі з однокласни-
ками, в свою рідну першу шко-
лу, щоб вручити обдарованим 
дітям премії дядька Іллі, - зі-
зналася пані Олена. - Як поет-
ку мене «винайшла» праців-
ник збаразького музею Ната-
ля Ганусевич і запросила ви-
ступити на районному радіо, у 

районній газеті. А якось, про-
читавши твори для дітей Во-
лодимира Кравчука, я подума-
ла: а хіба сама не можу напи-
сати поезії для своїх внуків? 
Так з’явилася на світ збірка 
«Онучата-маківчата», чудово 
ілюстрована художницею Раї-
сою Рєзановою. Зараз ця книж-
ка, а також збірка «Життєві 
спалахи» є на виставці україн-
ської книжки в Ізраїлі.  

Олена Рутецька відкрила 
присутнім секрет, що викликає 
її захоплення сьогодні:
Дивуюся усміхненому сонцю,
Що так ласкаво світить 

у віконце.
Дивуюсь світлим, 

ніжним росам,
Що бризкають кришталем 

на покоси.
Дивуюся маленькій мурашині,
Що двигає тягар важкий 

на спині.
Дивуюся весні, 

по-великодньому святковій,
Що в оксамити одяга діброви…

Теплими словами згадала 
Олена Василівна батька, дядь-
ка Іллю, який заповів своїм ді-
тям після його смерті упро-
довж десяти років, а за можли-
вості й довше, надсилати що-

року школі №1 Збаража тися-
чу доларів, аби преміювати ді-
тей, які мають найкращі успі-
хи з української мови та істо-
рії України. 

- Про це я писала у район-
ній, обласних газетах, - каже 
Олена Рутецька. – Писала про 
талановитих сусідів, з яки-
ми познайомилась, переїхав-
ши до Збаража, про рідну шко-
лу, своїх однокласників, дру-
зів. Так назбиралося матеріалу 
на книжечку. Але коштів, щоб 
її видати, не було. Почала шу-
кати меценатів. А до них іти не 
так легко. Я навіть вірш напи-
сала: «Якби ви знали, мецена-
ти, яким високим є до вас по-
ріг. Де тої мужності набратись? 
Хай би хто збоку спостеріг». 
Але якось в День міста Зба-
ража, пролунав телефонний 
дзвінок. Це був Богдан Яци-
ковський, депутат обласної 
ради. Тоді він дуже щиро по-
говорив зі мною, зрозумів, що 
я хочу новою збіркою «Життє-
ві спалахи» прокласти місток 
між Буковиною і Тернопіллям. 
Дуже вдячна панові Богданові 
за те, що допоміг мені видати 
цю книжку!  

«Пишаюся, що 
мав можливість 

допомогти»
Богдан Яциковський у свою 

чергу подякував Олені Васи-
лівні за її невтомну творчу 
працю, побажав довгих років 
життя.

- Приємно, що є такі люди, з 
якими хочеться не тільки поді-
литися частинкою своєї душі, 
але й допомогти, чим можеш, 

- сказав пан Богдан. - Меценат-
ство серед українців має давні 
традиції. Згадаємо хоча б Ан-
дрея Шептицького. Серед ві-
домих меценатів Збаражчи-
ни – дядько Олени Рутецької 
Ілля Яремчук, який, прожива-
ючи в Канаді, завжди знаходив 
можливість допомогти края-
нам. Це гідний для наслідуван-
ня приклад. Пишаюся, що мав 
можливість допомогти Олені 
Василівні. Вірю, що доки існу-
ватиме українське слово, піс-
ня, ми будемо незламні.  

На презентацію разом з 
Богданом Яциковським заві-
тав народний депутат Украї-
ни від Радикальної партії Оле-
га Ляшка, перший заступник 
голови Комітету Верховної 
Ради з питань бюджету Ва-
силь Амельченко. Він зачитав 
один із віршів Олени Рутецької 
«Фальшивим політикам», а по-
тім прокоментував його, зау-
важивши, що такі поезії дають 
можливість знаходити й у собі 
помилки і виправляти їх.

Сьогодні Олена Рутецька – 
щаслива мама, бабуся, праба-
буся. Вона залюблена не лише 
в людей, а й у квіти. Мабуть, 
саме у поєднанні неповторної 
чарівності природи та образ-
ного, поетичного слова, в одві-
чній гармонії земного і велич-
ного з’являються на світ і ви-
ростають чарівні квіти її поезії. 

Упродовж усієї зустрічі для 
Олени Василівни і присутніх 
звучали прекрасні пісні у ви-
конанні хористок Союзу украї-
нок, Любові Шарко та Марії Ві-
тенько, сім’ї Попельовських. 

Світлана ЛІЩУК.

Своїм фахом вона 
обрала Слово

В органному залі старовинного 
Збаразького замку відбулася презентація 
книжки «Життєві спалахи», яку написала 
уродженка села Красносільці Олена 
Рутецька – поетеса, член Національної 
спілки журналістів, відмінник освіти 
України, лауреат педагогічної премії імені 
Омеляна Поповича та літературної премії 
імені Ольги Кобилянської. На зустріч з 
нею прийшло багато збаражан, приїхали 
земляки з Красносільців.

Зміни до «акцизної» декларації
6 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну 

№ 451, яким затверджено Зміни до форми декларації ак-
цизного податку та Порядку заповнення і подання де-
кларації акцизного податку.

Змінами, зокрема, передбачено доповнення розділу В 
«Податкові зобов’язання з реалізації пального» деклара-

ції акцизного податку новим рядком за кодом операції В18 
«Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1-В1о 
та В17 за вирахуванням рядка В11)».

Також уточнено, що розділ ІІ Розрахунку суми ак-
цизного податку з реалізації суб’єктами господарюван-
ня роздрібної торгівлі підакцизних товарів заповнюєть-
ся платниками податку при виправленні або уточнен-

ні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 
01.01.17.

Довідково: наказ № 451 опубліковано в бюлетені 
«Офіційний вісник України» від 06.06.17 р. № 44.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

nday.te.ua
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Управління патрульної поліції 
Тернополя оголошує набір канди-
датів до своїх лав. Наразі вакант-
ними є 116 посад. Подати анке-
ту можна з 12 червня до 11 липня 
2017 року. Конкурс на відбір до лав 
патрульної поліції складатиметь-
ся з шести етапів, як це було ра-
ніше під час оголошення першого 
набору до нової патрульної поліції.

Он-лайн анкета вже доступна 
на сайті патрульної поліції Украї-

ни в розділі «Заповнити анкету» 
за посиланням: http://patrol.police.
gov.ua/jobs/

ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ - ЦЕ:
- робота, що допомагає зробити 

життя людей безпечнішим;
- дружна команда, що стане 

сім'єю;
- можливості кар'єрного зрос-

тання та розвитку;
- заробітна плата від 8000 грн.

Вкрав авто 
у свого боржника

Курйозний випадок трапився 
у Монастириському районі. 
Чоловік декілька років 

тому позичив сто доларів своєму 
знайомому, але назад грошей так і не 
дочекався. Не раз нагадував, що час  
повернути борг, та знайомий просто 
почав ігнорувати його дзвінки.

 Будучи в справах у селі, де живе боржник, 
прийшов до нього на подвір’я, щоб віч-на-віч по-
спілкуватися з недобросовісним товаришем, але 
той навіть не вийшов з хати. Відтак візитер при-
грозив взамін грошового боргу забрати автів-
ку, що була припаркована на обійсті. Виправдо-
вується, що хотів лише налякати знайомого, і 
для більшої достовірності сів у транспортний 
засіб, а машина покотилася вниз з горбка і зу-
пинилася він удару в огорожу. Серйозних ушко-
джень авто не зазнало. Чоловік втік з місця події, 
а от власник автівки звернувся у поліцію. Особу 
викрадача-невдахи правоохоронці оперативно 
встановили. Слідство у справі ще триває. Право-
охоронці перевіряють версію підозрюваного, по-
передньо його дії кваліфікували як незавершену 
спробу заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці затримали на українсько-польському кордо-
ні чоловіка, який вербував дівчат для надання сексуальних по-
слуг за гроші. Винахідливий тернополянин налагодив нехитрий 
бізнес – спершу пропонував клієнткам роботу прибиральниць, 
а згодом переконував зайнятися проституцією за значно вищу 
зарплатню. 

 За словами керівника відділу боротьби зі злочина-
ми, пов'язаними з торгівлею людьми, обласного управлін-
ня поліції Олександра Буняка, вербуванням дівчат займався 
тридцятидев'ятилітній тернополянин. Він через своїх друзів та 
знайомих шукав молодих жінок віком від 20 до 30 років модель-
ної зовнішності для роботи за кордоном у Республіці Польща.

 Роботодавець пропонував охочим підзаробити місця приби-
ральниць у готельних комплексах. Зарплата у місяць там мала 
бути в межах п'ятисот євро. Коли дівчата погоджувалися, чоло-
вік розповідав й про альтернативу із доходом, який в 3-4 рази пе-
ревищував попередню суму.

 За 1,5-2 тисячі євро дівчата мали працювати повіями у бор-
делях. Двоє мешканок Тернопільської області погодилися на 
пропозицію торгувати тілом.

 Виготовленням документів, оформленням візи, працевла-
штуванням та транспортним перевезенням займався вербу-
вальник сам. Гроші, витрачені на них, заробітчанки мали повер-
нути згодом. 

 Правоохоронці затримали роботодавця разом із двома заро-

бітчанками та водієм на пункті державного пропуску "Шегині". 
До Польщі вони їхали автомобілем марки Mercedes з польською 
реєстрацією.

 Вербувальника затримали відповідно до статті 208 КПК. Ді-
вчат, які погодилися на добровільне "сексуальне рабство" опи-
тали та відпустили додому. Наразі оперативники встановлюють 
місця, де мали працювати мешканці краю, а також з'ясовують, 
скільки українських дівчат тернополянин таким способом пере-
правив за кордон. 

 Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за статтею 149 частина 2 ККУ - торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо людини.
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Майже щохвилини в 

Україні трапляється 
одна квартирна 

крадіжка. Сучасні злодії стають 
професійними. Добре відомі 
і надійні способи захисту від 
«домушників» перевірку на 
придатність проходять не завжди.

 Не врятують ні замки, 
ні пластикові вікна

Сучасні квартирні злодії вигадують 
усе нові й нові способи проникнення до 
чужого житла. На першому місці – підбір 
ключів та злам замків.

  Другу позицію посідають крадіжки 
шляхом вільного доступу - через відчи-
нені двері чи вікна, без їх пошкодження. 
Тут основну роль відіграє легковажність 
самих мешканців, які залишають незачи-
неними двері, вікна та балкони своїх по-
мешкань.

  На третьому місці – злам вхідних 
дверей, а на четвертій позиції проник-
нень – «віджим» або пошкодження вікон. 
В основному – пластикових. Донедавна 
громадяни тішили себе думкою, що від-
чинити пластикове вікно неможливо. 
Винахідливі злочинці цей міф розвіяли. 
Зламати пластикові вікна набагато лег-
ше, ніж дерев’яні.

 Найчастіше крадуть 
золото і гроші

Цікавим є питання, що крадуть зло-
чинці найчастіше. Наступний рейтинг, 
складений за заявами потерпілих. 

 Отже, перше місце з величезним від-
ривом від другого і приблизно однако-
вими результатами посідають гроші та 
ювелірні вироби - в основному золото. 
Це крадуть чи не в 75 відсотках випадків. 
Менш популярні комп’ютери, ноутбуки, 
мобільні телефони, фотоапарати та теле-
візори. Приблизно 25% заявників вказу-
ють у переліку викрадених речей саме їх.

 Як вберегтись від квартирної крадіж-
ки? Нехтувати не варто нічим. В першу 
чергу, замками. Вони повинні бути захи-
щеними і надійними.

 Не рекомендується ставити китайські 
металеві двері. Матеріал, з якого вони ви-
готовлені, лише за назвою – метал. На-
справді відчинити їх можна консервним 
ножем. Не залишайте відчиненими вікна, 
коли йдете з дому, і обов’язково ставте ре-
шітки, якщо живете на нижніх поверхах.

 Якщо є можливість, обладнайте своє 
житло сигналізацією. Підключення до 
централізованої охорони Управління по-
ліції охорони – задоволення недешеве, 
але без вкладених у це кількох тисяч гри-
вень і невеликої абонплати в місяць ви 
можете залишитися без цінних речей, а 
в деяких випадках – позбутися життя і 
здоров’я.

 Не кваптеся з укріпленням передніх 
дверей – це може викликати небажану 
цікавість сторонніх. Є кращий вихід. Не 
міняючи передніх, відразу встановіть 
другі двері. Вони повинні бути надійні та 
міцні. Можна встановити металеві две-
рі, але монтаж провести так, щоб злодії 
не могли підчепити їх ломом. Надійно, 
коли вхідні двері мають два замки. Один, 
так би мовити, для повсякденного вико-
ристання, інший – серйозніший. Вікна та 
балконні двері необхідно оснастити ме-
талевими ґратами.

 

У Дністрі втопилися 
ВЧИТЕЛЬ І УЧЕНЬ

Нещастя трапилося 
у вівторок 
близько обіду. За 

даними поліції, двоє 
вчителів і семеро учнів з 
Підгаєччини вирушили у 
триденний туристичний 
похід. Йшли берегом 
вздовж Дністра, ночували 
у наметах. 

- Опівдні туристи зупини-
лися перепочити, - розповів на-
чальник Монастириського від-
ділення поліції Владислав Ла-
зебнік. - Два хлопчики зайшли у воду. Стояли неподалік берега і 
не на глибині. В якийсь момент, розповідає один з юнаків, каміння 
пішло у них з-під ніг і їх почало закручувати у водяний вир. 

Товариш не вмів плавати, тому хлопець спробував витягти 
його. На допомогу кинувся й учитель. Проте вода крутила занад-
то сильно і вибратися самотужки було складно. Одного з школярів 
рибалки все-таки витягнули за допомогою вудочки. Інша дитина 
разом з учителем пішли під воду.

Загиблій дитині було чотирнадцять років. Учитель - 1964 року 
народження.

 

Тернополян запрошують
 на роботу в поліцію

Вербував дівчат  для польських борделів
За роботу прибиральниці - 500 євро, за роботу повії – 2 тисячі

ПІД КОЛЕСА АВТО ПОТРАПИВ 
ТРИРІЧНИЙ ХЛОПЧИК

Аварія трапилася у  вівторок ввечері на ву-
лиці Лесі Українки у Тернополі. За словами оче-
видців, трирічний хлопчик проходив тротуаром 
з мамою, але в якийсь момент вирвався та ви-
біг на проїжджу частину дороги, неподалік пі-
шохідного переходу.

Як наслідок - малеча потрапила під колеса 
автомобіля. Водій не встиг вчасно загальмува-
ти і травмував хлопчика. 

Дорогою до лікарні у кареті швидкої допо-
моги дитина померла. Його травми виявилися 
несумісними з життям.

Причини ДТП встановлюють слідчі, а також 
опитують очевидців цього нещастя.
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З кожним днем зростає 
кількість хворих на кір. 
Фахівці кажуть, це лише 

початок. Серед постраждалих і 
дорослі, і діти. Наймолодшому– 
4 роки, найстаршій – 50. Наразі 
випадки захворювання на 
кір зафіксували у чотирьох 
районах області – Бучацькому, 
Борщівському, Чортківському 
і Збаразькому, а також у  
Тернополі. У чому причина 
спалаху кору, як вберегтися 
від цієї небезпечної недуги 
і які симптоми повинні 
насторожити кожного, «Наш 
ДЕНЬ» дізнавався у фахівців 
Тернопільського обласного 
лабораторного центру та 
лікаря-інфекціоніста. 

Під загрозою – 
дитсадки і літні табори

На сьогодні випадки захворюван-
ня на кір зафіксовано у 15 областях 
України. Вже захворіло майже 800 
осіб, з них понад 500 - діти. Спалах не-
дуги був прогнозований, кажуть фа-
хівці, оскільки їй характерна цикліч-
ність. За останній час було три під-
йоми захворюваності у 2001, 2006 та 
2012 роках. На Тернопіллі перші ви-
падки інфікування кором зафіксува-
ли у дитсадку «Теремок» у Бучачі. Сьо-
годні хвороба поширилася на чотири 
райони. Виявили кір і у Тернополі. 

- За результатами епідрозсліду-
вання ми прослідковуємо зв’язок з 
Івано-Франківською областю, де на 
сьогодні зафіксовано вже більше 300 
випадків захворювання на кір, - каже 
заступник директора Тернопільсько-
го обласного лабораторного центру 
Володимир Паничев. – У Чорткові 
захворіли підлітки, які навчаються в 
Івано-Франківську. Оскільки інфек-
ція не має умовних бар’єрів у вигляді 

меж області, тож швидко поширюєть-
ся, зважаючи на доволі тривалий ін-
кубаційний період. 

Тривалий час кір був керованою 
інфекцією. Цього вдалося досягти за-
вдяки вакцинуванню. Однак в остан-
ні роки багато батьків почали від-
мовлятися від щеплень. Тож сьогод-
ні Україна за рівнем вакцинування за-
ймає останнє місце в Європі. Тож од-
нією з причин значного поширення 
кору є низький колективний імунітет. 
На жаль, за даними фахівців, ситуація 
буде погіршуватися і кількість хворих 
зростатиме. 

- В короткотерміновому прогно-
зі ми бачимо, що кір буде поширюва-
тися на інші території області, - каже 
Володимир Паничев. -  Не виключає-
мо спалахів захворювання в садочках 
чи таборах відпочинку. А в довгостро-
ковій перспективі — до кінця року, 
враховуючи циклічність недуги, очі-
куємо до кількох тисяч випадків за-
хворювання. В епідпроцес будуть за-
діяні і діти, і дорослі. Можливі спала-
хи в організованих колективах. Най-
більшою проблемою є те, що перші 
випадки кору фіксуються дуже пізно 
і це провокує ріст захворювання. Та-
кож буває так, що коли інфікується 
щеплена дитина, то недуга у неї може 
протікати атипово і тому її складно 
діагностувати. 

Не хочете хворіти –
 варто вакцинуватися

Кір передається повітряно-
крапельним шляхом і дуже швид-
ко поширюється. Найефективнішою 
профілактикою є вакцинування. Згід-
но календаря щеплень його прово-
дять у віці 12 місяців і 6 років. 

- Проаналізувавши показники охо-
плення щепленнями за останні роки, 
бачимо, що вони доволі низькі, - каже 
завідувач відділу епіднагляду облас-
ного лабораторного центру Марія Па-

вельєва, - Якщо ще в 2015 році показ-
ники охоплення вакцинуванням сяга-
ли 50-60%, то в 2016 році – це 20%. 

- Більше половини хворих – не 
мали жодного щеплення, - додає лікар-
епідеміолог Світлана Маціпура. – На 
сьогодні лабораторно підтверджено 5 
випадків кору. Найбільше інфікованих 
у віковій групі 5-9 років. 

За інформацією медиків, в облас-
ті є 22 тисячі доз бельгійської вакци-
ни КПК проти кору, паротиту і крас-
нухи. Щеплення проводять у всіх  
медзакладах за місцем проживання. 
Медики розробили розклад вакцину-
вання для дітей з порушеннями ка-
лендаря щеплень, тож у будь якому ку-
точку області можна звернутися до пе-
діатрів або сімейних лікарів і захисти-
ти своє маля від небезпечної недуги. 

Займатися 
самолікуванням 

не варто
Кір – інфекційне захворювання, яке 

характеризується високою температу-
рою і яскраво вираженими катараль-
ними проявами та висипкою. Джере-
лом інфекції є хвора людина. Вона осо-
бливо небезпечна за два дні до почат-
ку катаральних проявів. Загалом же за-
разність триває протягом десяти днів, 
якщо недуга проходить без усклад-
нень. Варто зазначити, що вірус кору 
дуже сильно поширюється. За інфор-
мацією медиків, із 100 людей, що кон-
тактували з хворим, можуть захворіти 
95-100 осіб. Вірус може поширюватися 
на значні відстані з потоками повітря, 
також через вентиляційні шахти. Хоча 
є дані, що поза організмом людини ві-
рус кору може жити лише півгодини. 

- Інкубаційний період триває від 9 
до 17 днів. Першими ознаками захво-
рювання є висока температура – 38-39 
градусів, яка погано корегується жа-
рознижувальними препаратами, - за-
значає завідувач інфекційного відді-
лення Тернопільської міської дитячої 
клінічної лікарні, обласний дитячий ін-
фекціоніст  Ольга Дивоняк. - Також по-
чинається нежить, сльозотеча, закла-
дений ніс, частий кашель, що порушує 
сон дитини. Це так званий період «за-
плаканої дитини», який триває чоти-
ри доби. На кілька годин температура 
може падати, але потім наростати з но-

вою силою. На 4-5 добу з'являються ви-
сипання. Починаються зазвичай, з го-
лови – за вухами та на передніссі. Далі 
за чотири дні висипка поширюється 
по всьому тілу і може перетворювати-
ся у суцільні плями. В цей період продо-
вжується нежить, кашель, кон’юктивіт 
і можлива поява ускладнень. Найпоши-
реніше – запалення вуха. Найважче – 
корова пневмонія або енцефаліт. 

Від спалаху кору у минулі роки 
в Україні померло 11 дітей. На щас-
тя, немає жодної дитини з Тернопіль-
щини. Тож лікарі закликають людей 
бути на сторожі і не займатися само-
лікуванням. 

- Найпоширеніша помилка бать-
ків, коли у дитини з’являється не-
жить і  кашель, вони ведуть її в полі-
клініку, - додає Ольга Дивоняк. – Це 
– неправильно. Необхідно виклика-
ти лікаря додому, щоб уникнути роз-
повсюдження вірусу. По-друге, якщо 
дитині діагностували кір, варто попе-
редити захворювання у всіх контак-
тних осіб. Для цього потрібно ввести 
імуноглобулін до п’яти днів з момен-
ту контакту або виявлення хвороби у 
дитини.  Це вбереже від недуги або ж 
полегшить її протікання. Часто бать-
ки запізно звертаються за медичною 
допомогою або самостійно лікують 
дітей. Якщо дитина має кілька днів 
температуру, вони дають їй антибіо-
тики. Через 1-2 доби з’являється ви-
сипка – батьки трактують це як алер-
гію. Це зовсім не так – при перших 
симптомах недуги потрібно зверта-
тися до лікаря, який встановить пра-
вильний діагноз. Лікувати кір мож-
на амбулаторно. Однак, якщо недуга 

проходить із ускладненнями, при хро-
нічних патологіях, у дітей до одного 
року або ж, коли немає можливості 
ізолювати хворого (наприклад, якщо 
дитина живе в гуртожитку), прово-
диться госпіталізація. 

Медики зазначають, сьогодні кір 
є не лише дитячою інфекцією. Зокре-
ма, в  групі ризику особи до 30 років. 
Тож закликають усіх мешканців Тер-
нопільщини бути обережними, при 
перших ознаках неду-
ги звертатися до ліка-
рів та не займатися са-
молікуванням. 

Кір загрожує не лише дітям, а й дорослим
В області на небезпечну недугу

 вже захворіло 33 людей

Юля ТОМЧИШИН.
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Частина друга
Що більше днів збігає з часу моєї 

подорожі до Тунісу, то яскравіше в 
уяві вимальовуються яскраві кар-
тинки спогадів про цю чудову ман-
дрівку. Колоритний східний ринок, 
де ми з колегами-журналістами з 
усієї України купували запашні пря-
нощі і неймовірно смачнющі фініки. 
І де місцеві завзято торгуються з ту-
ристами, однак, якщо вдасться, ціну 
можуть скинути удвічі. Пекучі піски 
Сахари і ласкаві води Середземного 
моря. Місто закоханих Сіді-Бу-Саїд і 
теплі мармурові колони Карфагену 
з якогось там тисячоліття, що збере-
глися, незважаючи на жорстокі Пу-
нічні війни, і всівшись на які, ти по-
зуєш для фото... 

Отож, частина друга, бо про свою 
подорож до Тунісу я уже трішки роз-
повідала у позаминулому  номері 
«Нашого ДНЯ». 

"Oasis  Travel Ukraine" є туристичним оператором 
з 1998 року. Основні напрямки: Туніс, о.Джерба, 
Марокко, Єгипет, ОАе, Гоа, Таїланд.

"Oasis Travel Ukraine" - це компанія, яка цінує свою  репутацію, ділові стосунки з 
партнерами, а головне «ОАЗИС» - це чітка і злагоджена робота професіоналів туризму. 
Ліцензія: АЕ № 185717 от 15/03/2013
Центральний офіс компанії, адреса: 04071, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49 
(вхід з вулиці Нижній Вал). Станція метро "Контрактова Площа".
Телефон: +38 0(44) 425-96-36 (багатоканальный). Факс: +38 0(44) 425-96-33.

Сахара – одне з головних див
Чому, розповідаючи про Туніс, де море 

і пляжі з дивовижно білим піском дрібного 
«помолу», я знову повертаюся у пустелю? На-
певне, тому, що досі увляла Сахару мертвою, 
а побачене на власні очі здивувало, захопи-
ло, закохало в себе. Справжньою казкою ста-
ла зустріч у пустелі сходу сонця, а найнеймо-
вірнішим моїм вчинком - катання на верб-
людах. Після цього поїздка на джипах трасою 
(уже недіючою) Париж-Дакар - таке собі ралі. 
Адреналін зашкалює! І раптом, виїхавши на 
верх чергової дюни, перед очима відкрива-
ється нереальний вигляд, як міраж. Ідеально 
рівне плато, посередині якого – невелике міс-
то. Тут, як на базарі, продають східні солодощі, 
а ще пропонують за один динар (приблизно 
50 центів) зробити фото з мініатюрною пус-
тельною лисичкою. А місто – це залишені де-
корації, які були спеціально збудовані у пусте-
лі для фільму «Зоряні війни».

Сахара жива, з вражаючою енергетикою. 
В ущелинах і низинах багато оазисів з фіні-
ковими пальмами, невеликими водоспадами 
і рятівним джерелом з прісною водою. Руїни 
стародавнього селища і величавий каньйон – 
цього ви не забудете ніколи. 
Руїни Карфагену і богемне 
містечко Сіді-Бу-Саїд 

 Карфаген – місто, яке виникло раніше за 
Рим. Яке, за легендою,  збудувала донька фіні-
кійського царя Дідона ще у IХ столітті до н.е. 
Та сама, що закохалася в Енея. Однак Рим не 
міг простити могутності Карфагену, тож вре-
шті, після виснажливих воєн, місто було не 
тільки вщент зруйноване, а й засипане сіллю 
та піском. Тим не менше – дещо збереглося.

Згодом на місці пунічного Карфагену 
римляни, котрі, як передає історія, дуже жалі-
ли про витівку із сіллю, збудували своє місто, 
яке збереглося вже значно краще. Наприклад, 
велика лазня, що вміщувала до 8 тисяч осіб.

До речі, легендарний Карфаген,  древ-
нє місто, яке повелівало в  Середземномор’ї, 
розташоване лише за 20 км від столиці Туні-
су – Тунісу. Поряд з руїнами знаходиться ре-
зиденція нинішнього президента країни, тож 
не дивно, що тут можна побачити поліцей-
ських, які у виснажливу спеку схожі на прима-
ри римських воїнів. 

А від Карфагена зовсім недалеко до ще 
одного передмістя столиці – богемного Сіді-
Бу-Саїда – міста художників, закоханих і рев-
нивців. Вузенькі вулички збігають до самого 
моря. Стародавні білі  будиночки із світлоси-
німи вікнами та дверима, у яких досі живуть 
люди. Тут торгують сріблом, коралами, су-
мочками, сувенірами, різними дрібничками. 
Запрошують до себе затишні кав’ярні та не-
великі крамнички. 

Колись гостей Сіді-Бу-
Саїда зустрічав справжній 
султан. І зараз господар ме-

діни (історичної частини міста) в особливих 
випадках переодягається у святковий одяг і 
спілкується з туристами. Група журналістів 
була тим особливим випадком. «Султан» те-
пло поспілкувався з нами, залишивши гарні 
враження і світлини із собою на пам’ять. 
Кайруан – священне місто

Будучи в Тунісі, варто обов’язково заїха-
ти в Кайруан – релігійний центр країни, най-
більшу мусульманську святиню Магрибу, що 
стоїть в одному ряду з Меккою, Мединою та 
Єрусалимом. Саме тут є величезна старовин-
на мечеть VII століття, що виконувала також 
функції фортеці. І все-таки у 1057 році місто 
вщент було зруйноване, і ця мечеть – єдине, 
що залишилося від стародавнього Кайруана. 

Не оминете ви і магазину, який торгує ки-
лимами ручної роботи. Вироби, як правило, 
в одному екземплярі. Ціна, звісно, теж відпо-
відна, особливо цінуються килими із шовку. 
Для прикладу: маленький килимок півметра 
на півметра вартує 1200 і більше доларів. Але 
кайруанський килим – обов’язковий елемент 
тамтешнього весілля. 

Ще одна цікавинка чекає на вас у перед-
місті Тунісу – Ле Бардо. Тут розташований На-
ціональний музей, де зберігаються древні ре-
ліквії. Зокрема, унікальні мозаїки із зображен-
ням сцен побуту та життя древніх римлян. 
Сонце, море і пляж...

Найвідоміші у Тунісі місця для туристів, 
які люблять морський відпочинок, – Монас-
тір, Хаммамет і Сус. Насправді можна обирати 
готель у будь-якому місці узбережжя – навіть 
у найменшому селищі є всі умови для відпо-
чинку та розваг. Замість купання в морі мож-
на також обрати басейн з морською чи пріс-
ною водою, джакузі. 

До речі, у Хаммаметі є резиденція прези-
дента країни, тут бували Флобер, Мопассан, 
Черчіль, Софі Лорен, Франсуаза Саган...

У Сусі, третьому за величиною місті кра-
їни, варто зупинитися в готелі MOVENPIK, із 
новітнім центром таласотерапії. А якщо хо-
четься спокою, тоді слід їхати у Махдію, де ма-

лолюдні пляжі з білим піском. І де також один 
з кращих на узбережжі центрів таласотерапії. 

Скрізь на пляжах до послуг туристів – ле-
жаки з матрацами. Біля кожного – смітнички. 
А ще перед входом на пляж стоять полички 
для вашого взуття – на теплий пісок усі сту-
пають босими. 
Про національні особливості 

Туніс – мусульманська країна. Тут немає 
нічного життя, кафе та крамнички зачиня-
ються о 8-9 вечора. Всі розваги для туристів 
– дискотеки, шоу – влаштовують на території 
готелю. В карооке легко почуєте й українську 
музику. Принаймні, мої колеги з азартом ви-
співували «Червону руту» і не тільки...

Тунісцям дозволено мати лише одну дру-
жину. Перший президент країни Хабіба Бургі-
ба бажав, аби його співвітчизниці мали пра-
ва, як його дружина-француженка. При роз-
лученні чоловік залишає все майно дружині. 

В уряді Тунісу – 9 жінок-міністрів. У парла-
менті - 30 відсотків також представниці слаб-
кої статі. Причім, зараз порушують питання 
про абсолютну гендерну рівність, про те, що у 
законодавчому органі країни жінок має бути 
не менше половини.

Та запам’ятовується Туніс морем, сонцем, 
привітністю його жителів. Плантаціями оли-
вок. Основний дохід країні приносить саме 
експорт оливкової олії. У Тунісі висаджено 72 
мільйони оливкових дерев. Населення краї-
ни – до 11 мільйонів, отож на кожного туніс-
ця припадає 7 олив. Якщо випадає великий 
урожай, збирати оливки цивільним допома-
гає армія. Пальми дають не лише фініки. З 
них раз у два роки ще й спускають сік, схожий 
на наш березовий. А щоб пальма давала щедрі 
плоди, на 50 «дівчаток» треба обов’язково са-
дити одного «хлопчика». 

Величезні кактуси тут використовують 
замість огорож від дороги, а також, як межу 
від сусіда. А потім з цієї колючої рослини зби-
рають, хоч це і нелегко, смачні плоди, з яких 
виходить таке ж смачне варення. 

...І знову хочеться сказати цій африкан-
ській країні «аслама» - «привіт»... Тому ви-
словлюю щиру вдячність за сприяння у по-
їздці Українсько-Туніській 
групі «ОАЗІС» (www.oasis.
com.ua) та Українському 
журналістському фонду.

Зіна КУШНІРУК.
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ЄС продовжив санкції 
проти Московії

Євросоюз продовжив санкції для не-
законно анексованого Росією Криму і 
Севастополя ще на рік. Рішення ухвалили 
в Люксембурзі у рамках засідання Ради ЄС 
на рівні міністрів закордонних справ, пере-
дає УНІАН. Таким чином санкції, застосова-
ні до Криму та Севастополя, продовжать до 
23 червня 2018 року. Заборони були запро-
ваджені Євросоюзом 14 червня 2014 року 
на імпорт продукції, виробленої у Криму чи 
Севастополі, на інвестиції у Крим чи Севас-
тополь і туристичні послуги. 

Ватикан може відлучати 
від церкви за корупцію

Ватикан розглядає заходи, які можуть 
бути вжиті до членів мафії і корупціоне-
рів у всьому світі. Як повідомляє RFI з по-
силанням на представника Святійшого пре-
столу, розглядається питання про відлучен-
ня від церкви за корупцію та членство у ма-
фіозних організаціях. Представники церкви, 
юристи, дипломати і поліцейські з 50 країн 
у Ватикані взяли участь у проведенні «Між-
народних дебатів про корупцію». «У даний 
час виникла необхідність у поглибленні, як 
на міжнародному рівні, так і на рівні право-
вої основи церкви, питання про відлучення 
від церкви за корупцію і членство в мафіоз-
них організаціях», - йдеться у спільній заяві 
за результатами зустрічі.

Нігерієць мав 203 дітей
 і 130 дружин

У Нігерії помер від невідомої хворо-
би 93-літній мусульманський священ-
нослужитель Мухаммед Белло Абуба-
кар. На його похорон зібралася величезна 
юрба. І, мабуть, ця подія не викликала б та-
кого великого резонансу, якби не одне але... 
Цей мусульманський проповідник був до-
сить відомим у Нігерії. І не тільки завдяки 
своїм проповідям. На батьківщині він був 
відомий і тим, що мав 130 дружин і більш, 
аніж 200 дітей. У 2008 році він зіткнувся з 
критикою з боку інших мусульманських 
проповідників, які вимагали, щоб Мухам-
мед розлучився із 82 зі своїх 86 дружин 
протягом 48 годин. Але він сказав, що це 
його «божественна місія» - продовжува-
ти збільшувати своє сімейство. Щоправ-
да, інших чоловіків проповідник закликав 
не йти по його стопах, оскільки «лише він 
в змозі впоратися з наявністю сотні дру-
жин через божественну місію, покладену 
на нього». Мухаммед залишив кількох сво-
їх дружин, за їхніми словами, вагітними.

У парламенті Канади закликали 
запровадити безвіз для українців 

Під час виступу у федеральному пар-
ламенті Канади депутат від правлячої 
Ліберальної партії Борис Вжесневський 
заявив, що «зважаючи на рішення Євро-
союзу про скасування віз для українців, 
Канаді теж слід розглянути можливість 
подібного рішення». Про це повідомляє 
«Укрінформ». «Прийшов час Канаді вивчи-
ти можливість зняття візових обмежень з 
Україною - останньої радянської спадщи-
ни, яка розділяє наші держави», - сказав 
Вжесневський. Окрім цього, політик закли-
кав уряд відновити дію угоди про мобіль-
ність молоді, аби дозволити молодим укра-
їнцям та канадцям подорожувати між дво-
ма державами і збагачувати професійне та 
особисте життя.

Кремль причетний 
до 14 вбивств у Британії

Кремль, імовірно, причетний до 14 
вбивств, скоєних у Великій Британії з 
політичною метою. Про це йдеться у роз-
слідуванні «Buzzfeed» із красномовною на-
звою «З Росії з кров’ю». Перш за все, йдеть-
ся про вбивство екс-працівника ФСБ Олек-
сандра Литвиненка, повідомляє espreso.tv. 
Серед інших людей, імовірно, вбитих Крем-
лем у Британії, - знайдений мертвим Борис 
Березовський. Ще один - колишній муль-
тимільйонер Скотт Янг, якого росіяни сво-
го часу таємниче «позбавили» всього ба-
гатства. Відтоді на нього полювала група 
російських кілерів. Основна «проблема» 
Скотта Янга була в тому, що він став на бік 
Березовського - запеклого ворога Кремля. 
Журналістське розслідування «Buzzfeed», 
яке тривало більше двох років, надало ва-
гомі докази причетності РФ до цих та низ-
ки інших убивств. 

У турецькому метро з’являться 
вагони для жінок 

У місті Бурса на північному заході 
Туреччини почали реалізацію проек-
ту зі створення «жіночих» вагонів у ме-
тро, повідомляє агентство «Anadolu». 
Мер Бурси Реджеп Алтепе заявив, що це не 
дискримінація жінок, а навпаки, намаган-
ня зробити їх пересування максимально 
приємним. І послався на світову практику, 
в тому числі, на досвід Японії та США. Та й 
місцеві жителі позитивно сприйняли ініці-
ативу. Торік, до слова, у Китаї з’явилися ав-
тобуси, призначені для жінок. Вони позбав-
ляють китаянок і туристок від домагань з 
боку чоловіків. 

У світі близько 
66 мільйонів біженців

Загальна кількість осіб, які виму-
шено залишили свої домівки, станом 
на кінець 2016 року сягнула у світі 65,6 
мільйона осіб. Такі дані наводить ООН. Ця 
цифра включає біженців, внутрішніх пе-
реселенців і шукачів притулку. Порівня-
но з 2015 роком, вона зросла на 300 тисяч 
осіб. Торік вимушено залишили своє жит-
ло близько 10,3 мільйона осіб. Головною 
країною-джерелом внутрішніх переселен-
ців та біженців залишається Сирія, де за 
роки громадянської війни з 2011 року свої 
домівки залишили чи втратили 12 мільйо-
нів осіб - близько двох третин населення.

Заробітчани у Польщі частіше 
натраплятимуть на шахраїв

«За оцінкою львів’янки Уляни Во-
робець, адміністратора польсько-
українського порталу із пошуку праці 
pracadlaukrainy.pl, що допомагає укра-
їнцям знайти у Польщі роботу, побічни-
ми наслідками скасування віз будуть де-
далі частіші випадки, коли її земляки 
стикатимуться з нечесними працедав-
цями», - пише «Gazeta Polska codzinnie». 
Дуже часто громадяни України потрапля-
ють у пастку, коли, будучи вже у Польщі, 
підписують договір із польським праце-
давцем, не розуміючи, якими будуть умови 
майбутньої роботи. Уляна Воробець зазна-
чає: до неї нерідко звертаються нелегальні 
працівники з України, які отримують низь-
ку зарплатню або взагалі працюють безко-
штовно. І звертає увагу своїх співвітчизни-
ків: виїзд без візи не означає, що ЄС дав зе-
лене світло армії іммігрантів, які можуть 
працювати в Польщі, Німеччині, Австрії, 
Греції, Італії або Іспанії без відповідного 
дозволу. Іноземець, який хоче працювати в 
Польщі, повинен мати візу. Найкраще - D05 
на 180 днів. І слід пам’ятати, що пропози-
ції роботи в Польщі безкоштовні, як і зая-
ви про намір працевлаштування. Посеред-
ник, який бере за це гро-
ші, просто заробляє, пору-
шуючи закон.

Аби знали московити 
і шанувальники «руского міра»

Кількість громадян України, які вва-
жають себе українцями за національ-
ністю, сьогодні складає 90,6 відсотків 
населення. На це вказують дані великого 
соцопитування, який провели провідні со-
ціологічні центри країни КМІС, «Рейтинг», 
СОЦІС, і «Центр Разумкова». Результати со-
цопитування навели у статті для DT.UA на-
родний депутат Ігор Гринів і польський по-
літик Мирослав Чех. Згідно з даними дослі-
дження, росіянами за національністю вва-
жають себе лише 6,3 відсотки, а представ-
никами інших національностей - 2,7 відсо-
тків громадян. Автори констатують: число 
людей, які задекларували українську на-
ціональну ідентичність, значно збільши-
лося. Водночас, 50,5 відсотків населення 
використовують українську мову в якості 
основної мови повсякденного спілкуван-
ня. Найбільше людей, які розмовляють пе-
реважно українською, проживає на Заході 
країни - 97,2 відсотки і Південному Заході 
- 91,6 відсотків. Російську, як основну мову 
повсякденного спілкування, використову-
ють 24 відсотки опитаних. Стільки ж рес-
пондентів розмовляють обома мовами.

«Стіну Яценюка» будують 
три роки, а результат… 

«Стіну» на українсько-російському 
кордоні будують уже третій рік. Але за 
цей час не звели навіть і чверті від запла-
нованого, повідомляє «24 канал». Майже 
дві тисячі кілометрів міцного оборонного 
муру, відеоспостереження, сейсмодатчи-
ки, тепловізори та налагоджений зв’язок 
між підрозділами безпеки, - так після за-
вершення будівництва мала б вигляда-
ти стіна. Наразі ж на кордоні з Росією зве-
ли тільки 300 кілометрів паркану. Це - 14 
відсотків від запланованих робіт. На дея-
ких ділянках будівництво ще навіть не по-
чали. Головною причиною називають не-
дофінансування. Аби вирішити пробле-
му, в парламентському комітеті з Нацбез-
пеки пропонують використати заарешто-
вані гроші Януковича та його поплічників. 
Прикордонники наголошують: затягувати 
будівництво в умовах агресії з боку Росії не 
можна. Стіну треба завершити терміново. 

Інтернет і телебачення 
подорожчають

Розцінки медіагруп для провайде-
рів програмних послуг у найближчі 
три роки можуть підвищитися у чоти-
ри рази. Якщо цього року вартість телека-
налів телегруп складає 5,05 гривень на мі-
сяць з абонента, то в 2018-у сягне 8,75 гри-
вень, у 2019-у - 14,75, а в 2020-у - 20,75 гри-
вень. Про це розповів гендиректор групи 
компаній «Тріолан» Вадим Сидоренко, по-
відомляє businessua.com. Медіагрупи поки 
офіційно не підтверджують озвучені тари-
фи. Їх підвищення загрожує зростанням 
плати для абонентів провайдерів.

Через «Приват» у держави хочуть 
«вкрасти» ще майже 50 млрд.
Чиновники намагаються роздути 

рекапіталізацію «Приватбанку» ще до 
50 мільярдів гривень. Про це повідомляє 
DT.UA з посиланням на власні джерела. 

Видання зазначає, що до 1 липня компа-
нія «E&Y» представить аудит «Приватбан-
ку». Зараз в кулуарах обговорюють два ва-
ріанти документа - оптимістичний - з по-
требою в докапіталізації на рівні 36-38 мі-
льярдів і песимістичний, - в якому ця циф-
ра збільшується до 50 мільярдів. При цьо-
му, за інформацією джерела DT.UA в Мінфі-
ні, головний розпорядник бюджетних гро-
шей сумнівається в обґрунтованості озву-
чених наглядовою радою банку вимог і 
вважає, що державна скарбниця вже й так 
достатньо витратилася на націоналізацію 
«Привату». І нові вливання не потрібні. 

Які хабарі найпоширеніші?
Крім відвертих хабарів, в Україні є 

категорія так званих вимушених пла-
тежів, які також можна віднести до ко-
рупції. За повідомленням «Transparency 
International Україна», у навчальних закла-
дах вимагають хабарі за успішне складан-
ня іспиту чи заліку, а також збирають гро-
ші на ремонт та інші господарські потреби. 
У лікарнях поширена практика натяку на 
благодійні внески. Також в медичних уста-
новах відверто вимагають гроші за «без-
коштовні» послуги. У кадастрі просять ха-
бар при оформленні документів на землю, 
при приватизації та виділенні земельних 
ділянок, а в армії - «відступні» при призо-
ві. У структурах МВС вимагають зайві пла-
тежі при оформленні реєстрації. А в ЖКГ 
- при підключенні автономного опалення 
або проведення будь-яких ремонтних ро-
біт. Раніше були названі найбільш корум-
повані сфери діяльності в країні. Експерти 
оцінювали період з 2013-2016 років. Най-
більше зростання корупції за останні кіль-
ка років було зафіксовано в судах - 18,7 від-
сотків. Якщо в 2013 році воно трималося 
на позначці в 47,3 відсотки, то вже до 2016 
року зросло до 66 відсотків.

Ганьба: пасажира МАУ 
покарали за українську мову
Авіакомпанія «Міжнародні авіалі-

нії України» (МАУ) потрапила у мовний 
скандал. Пасажира намагались зняти з 
рейсу за те, що він розмовляв українською. 
Про це потерпілий написав у Facebook, по-
відомляє видання «Знай». Викладач та 
директор і засновник Українського кі-
ноклубу Колумбійського університету в 
Нью-Йорку Юрій Шевчук зіткнувся з не-
приємною ситуацією в аеропорту, коли хо-
тів вилетіти до Києва. Інцидент трапився 
у аеропорту Барселони. «Сьогодні я відчув 
нову форму національного приниження», 
- написав автор посту. За словами Шевчу-
ка, працівниця МАУ, яка виявилась україн-
кою, намагалась зняти його з рейсу за те, 
що він почав з нею розмовляти рідною мо-
вою. Жодні аргументи, що з документами 
та квитком усе гаразд не впливали на рі-
шення неадекватної жінки. З’ясування си-
туації затягнулось на годину, весь цей час 
пасажир добивався, щоб його впустили на 
літак, адже він не порушив норм броню-
вання і мав повне право безперешкодно 
вилетіти до Києва. Упродовж спілкування 
працівниця зверталась до нього виключ-
но російською. 

Азаров знову отримуватиме 
пенсію

Представники екс-прем’єр-міністра 
Микола Азарова, який втік в Росію, че-
рез суд, фактично добилися віднов-
лення виплати пенсії, яку він перестав 
отримувати 1 квітня 2015 року. Про це 
стало відомо «Главкому» з низки ухвал, 
розміщених у Єдиному державному реє-
стрі судових рішень. Згідно з документами, 
Азаров ось-ось поновить отримання цих 
грошей. Крім того, наприкінці травня цьо-
го року його представники через суд доби-
лися зняття арешту з особистих речей та 
майна, куди увійшли раритетні твори мис-
тецтва, літератури, зброя, вартістю у кіль-
ка мільйонів доларів. Колишній прем’єр 
фігурує у кримінальній справі з розтрати 
бюджетних 220 мільйонів гривень.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Іван не міг забути 
Софію. Спогад 
про колишню 

однокласницю рятував 
його, коли дивився на 
нетверезу, розчіпчену 
дружину. Люська була 
спокутою його гріха, був 
упевнений чоловік. І, 
якби не діти, подався б у 
світи…  

Син з донькою уже вирос-
ли. Мають свої сім’ї. Іван розмі-
няв п’ятий десяток. Тепер піз-
но щось змінювати в житті. І ко-
хання в нього лише одне: синьо-
ока дівчина. Соня. Його загубле-
не Сонечко... 

…Сонин дід був дяком у сіль-
ській церкві. Тому дівчину тро-
хи сторонилися. Релігія в ті часи 
була не в пошані. А Господь по-
дарував Софійці чарівну вроду і 
добре серце. 

Іван закохався у дякову внуч-
ку, мабуть, ще з першого кла-
су. Коли ж почав ходити до Соні 
на побачення і хтось про це до-
ніс його батькам, ті сина висва-
рили. Іванові батько з матір’ю 
були при посадах в колгоспі і з 
партквитками. Сподівалися, що 
юне Іванове захоплення мине. 
Але коли в десятому класі по-
мерла Сонина матір, хлопець за-
явив: закінчить школу й одру-
житься на коханій дівчині.    

- Думати про це не смій, - мо-
вив на те батько. - Хай собі яко-
гось попа шукає.  

Іван не зважав на батькові 
слова. Залишити Соню? Нізащо!

Якось колгоспний парторг 
зле пожартував над Івановим 
батьком:

- Кажуть, твій малий до дя-
кової внучки клинці б’є. Скажи, 
Степане, хлопчиськові, аби не 
бавився в любов. Софія - дякова 
внучка. Сам розумієш…  

Степан після цього страшен-
но репетував на сина. А потім пі-
шов на «розбірки» до Софії. Обі-
звав безпутнім дівчиськом. І 

пригрозив: не подивиться, що 
сирота - ославить на всю округу. 
Хоча Іванова матір і так мейдала 
про дівчину язиком всяке різне…  

- Дідусю, чому нам так не 
щастить? - запитала крізь сльо-
зи Софія, коли Степан пішов з їх-
нього подвір’я. - Мене залишив 
батько. Рано відійшли бабуся і 
мама. І цей нинішній скандал…    

- На все воля Божа, дитино, - 
зітхнувши, відповів Семен. - Не 
одним днем живемо. Побачимо, 
як воно буде…      

Іванові було соромно перед 
Софією. І за батькову витівку. І 
за те, що більше не приходив на 
побачення. Він кохав Софію. Але 
боявся батькового гніву. 

На випускному тримався 
осторонь, жодного разу не за-
просив Софію до танцю. Вона 
ж не дочекалася завершення 
свята, пішла додому. Якби Іван 
знав, що коїлося в її душі…    

Згодом Софія поїхала з села. 
Разом із дідом. Старша донька 
забрала батька до себе в сусід-
ню область. А Софія там вступи-
ла в інститут на історичний фа-
культет. 

Іван запитував про Софію у 
Валі. Дівчата дружили змалечку. 
Але та затялася: нічого не знаю. 
Він хотів попросити вибачення. 
Сказати, що кохає…  

…Іван відслужив у армії, за-
кінчив ветеринарний технікум. 
Почав працювати в колгоспі. 
Батьки натякали: пора думати 
про одруження. А він сподівався 
на зустріч із Софією. 

- Не чекай її, - сказала Валя. - 
Софія вийшла заміж. Вона щасли-
ва. А ти... вона тебе так любила… 

- Де Софія живе?
- Ніколи мене про це не запи-

туй!

Іван одружився на 
Люсьці - доньці бригадира. 
Люську не кохав. І вона про це 
знала. Але була втішена, що діс-
тався чоловік з багатої родини. 
І вродою не обділений. 

До чарки Люська почала за-
глядати, коли працювала в ма-
газині. Чоловіки нерідко відкри-
вали пляшку, як кажуть, не від-
ходячи від каси, і запрошува-
ли «на п’ятдесят грамів» моло-
ду продавщицю. Не відмовляла-
ся. А потім сама почала в підсоб-
ці випивати для настрою і «щоб 
простуда не причепилася». 

Іван просив дружину сха-
менутися, дітей не соромити. 
Люська відповідала:

- Яка тобі різниця? Ти ж досі 
за Сонькою сохнеш. 

…Коли змінився лад, чимало 
партійців-атеїстів подалися в 
релігію. Тільки Степан з колиш-
нім парторгом так і не пересту-
пили поріг церкви. 

…З магазину Люську «піш-
ли». Через «п’ятдесят грамів». 
Іван заробляв, як  міг і де міг. 
Треба було ставити дітей на 
ноги. А Люська тратила сякий-
такий гріш на чвертку. 

…Пристав у зяті Іванів син. 
Донька також жила з чоловіком 
окремо. 

А потім зліг Степан. Інсульт 
розбив. Люська називала неміч-
ного свекра «старим гріхом». А 
в селі казали: то покара за дяко-
ву внучку і за паскудне ставлен-
ня до людей.

Іван, дивлячись на хворого 
батька, казав:

- От і прийшла розплата. І 
вам, і мені. 

...Щойно Софія повернулася 
із закордонного відрядження, 
їй зателефонувала Валя. Роз-

повіла, що перенесла операцію. 
Вже поправляється. Але дуже 
хотіла б побачитись.    

- Я приїду.
- Правда, Соню?! Це ж 

минає тридцять п’ять 
років, як ми закінчили 

школу. І стільки ж часу ти 
не була в селі. Скажу своєму, 
щоб виїхав за тобою до ра-

йону. Ти автобусом приїдеш?
- Ні, машиною. 
- Дорогу не забула?
...Подружки не могли нагово-

ритися. По телефону всього не 
розкажеш. Уже заспівали перші 
півні, а розмові не було кінця. 
Софія розповідала про малень-
ку внучку, про кафедру, на якій 
викладає історію, про відря-
дження у закордонні універси-
тети. Про чоловіка, який досі за-
коханий в неї, наче хлопчисько.            

А Валя - про сільські будні, 
про однокласників, половина з 
яких на заробітках. 

- Іван часто запитує про 
тебе, Софійко. Біда його обсі-
ла…

…Валя цитькала на чоловіка, 
аби ходив тихо й не збудив Со-
фію. Сама ж видоїла корову, на-
шпортала молодої картоплі, на-
рвала зеленини. Подружка при-
везла різних смаколиків. Але 
своя городина найсмачніша. 

Цього дня Іван пас череду. 
Валя вигнала корову до воріт. 

- Йди-но, сюди, щось скажу, - 
покликала Івана. - Софія приїха-
ла в гості. Спить ще. 

- Жартуєш?
- Бачиш машину на подвір’ї? 

Софіїна. 
- Яка вона тепер? 
- Гарна. 
Увечері Валя накривала стіл 

надворі під липою. 
- Софійко, може, вана покли-

кати? Якщо не хочеш, то…
- А чому ні? Я не тримаю на 

нього зла. 
- Зараз скажу своєму, щоб пі-

шов і покликав. Але щоб Люсь-
ка не чула. Може без запрошен-
ня прийти, аби п’ятдесят грамів 
налили.    

Іван шукав чисту сорочку 
і краватку. Сорочку знайшов. 
А краватка - стара й пожмака-
на. Не знав, що з собою взяти. 
Якби були квіти… Але Люська 
вже давно їх не сіє. Хіба що в 
пшениці на городі ромашок на-
рвати. 

В оброшених черевиках з 
букетом польових квітів несмі-
ливо ступив на Валине обійстя. 
Серце ладне було вистрибнути 
з грудей, коли побачив на ганку 
вишукану тендітну жінку - своє 
втрачене кохання. 

- Прости мене, Сонечко, - ска-
зав замість «доброго вечора». 

Ромашки розсипалися на 
спориш. 

Валя кликала вечеряти. 
Іван збирав квіти. 
Ніхто не помітив Люську, 

яка, спершись на хвіртку, вити-
рала п’яні сльози…       

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Надя злилася сама 
на себе: якась 
вона, ніби не своя 

останнім часом. Ось і 
про парасольку згадала 
лишень сьогодні, коли 
надворі періщить 
сильний дощ, хоч минув 
тиждень, як виходила з 
нею. Перебирала у пам’яті 
той день, коли навідувала 
подругу Ірину. Вийшла від 
неї іще з парасолею, потім 
зайшла в магазин, у парк, 
де продають її улюблене 
морозиво з абрикосовим 
джемом…

Розтяпа! Це ж був останній 
мамин подарунок! Сльози поко-
тилися з очей Надії.

Мама знала, що Надя дуже 
любить ромашки. На кухні у них 
– ромашковий рай. Шпалери у ро-
машках, на фіранках – ромашки. І 
навіть абажур у формі ромашки. 
Коли ж на день народження мати 
подарувала Наді парасольку з ро-
машками, вона дуже раділа. І де 
вона могла її загубити?

Бідолашна матуся, ось уже 
рік, як вона загинула неподалік 
їх дому. Її збив п’яний водій, коли 
виходила з магазину. Заїхав про-
сто на тротуар…

Надя гадала, що не пережи-
ве таке горе. Зберегла усе, що в 
їх домі нагадувало про маму. А 
скільки барвистих ясиків, дорі-
жок і серветок вишили мамині 
руки!

На жаль, батько недовго су-
мував за мамою. Пішов до іншої, 

на три роки 
старшої від На-
дії. Ще й мамині 
золоті речі прихо-
пив… Якось Надя пе-
рестріла їх. «Не тісний 
тобі мамин ланцюжок, паскудни-
це?! А сережки її не гризуть вуха, 
скажи?» - сльози текли з очей На-
дії. Батько став перед своєю па-
сією, захищаючи її: «Заспокойся, 
Надю, не чіпляйся до моєї дружи-
ни!». «Дружини? Та вона у доньки 
тобі годиться!» - крикнула Надя 
і пішла геть… Потім він телефо-
нував, але Надя вимкнула теле-
фон. Не хотіла навіть голосу його 
чути…

… Якось вона побачила на ву-
лиці чоловіка з парасолею у ро-
машках. Чоловік із жіночою пара-
солею?

Пригледілася. О, Боже, саме 
таку вона загубила! А, може, це її 
парасолька?

Пішла слідом за ним. Незна-
йомець відчув, мабуть, її погляд. 
Зупинився. 

«Благаю, повернуть мені пара-
солю! Врешті, я заплачу вам за неї, 
або обміняю на іншу. Я впевнена – 
вона моя!» - мовила Надя схвильо-
вано. Чоловік розгублено дивився 
на неї. «Повірте, я її не вкрав. Ле-
жала на лавочці в парку. Ніхто за 
нею не приходив – тому й забрав. 
Хотів навіть в Інтернет оголошен-
ня подати. Моя парасоля зламала-
ся, а надворі, як бачите, дощ. Тому 
й скористався нею…»

Надя винувато заспокоювала 
чоловіка. Ні, вона ні в чому його 
не звинувачує. Просто, це – пода-
рунок покійної матері. І він дуже 
їй дорогий. Усі магазини обійшла, 
але саме такої парасольки там не 
виявилося.

Василь, так звали чоловіка, 
простягнув Надії парасолю: «Що 
ж, якщо ваша – забирайте! А ін-
шої – не треба. Не з цукру – не 
розмокну. Тим паче, що живу не-
подалік. Он у тому новозбудова-
ному будинку», - кивнув у сторо-
ну.

Весь день Надію мучили сум-
ніви: чи правильно вона вчини-
ла, відібравши парасолю? Згада-
ла, як колись тішилася, мов ди-
тина, знайшовши новесенький 
набір кольорових кулькових ру-
чок. Із задоволенням користува-
лася ними на роботі, підписувала 
святкові листівки подругам і на-
віть не задумувалася, що хтось, 
мабуть, теж сумував… Але ж у неї  
особливий випадок – це мамин 
подарунок!

Саме це і спонукало її підійти 
до цього незнайомого симпатич-
ного чоловіка. Намагалася при-
гадати, де вона раніше бачила 
його, бо надто знайомим здавав-
ся їй його іскристий погляд, щира 
усмішка.

Через тиждень пішла Надя на 
ринок купити яблук. Шукала на 
прилавках малинівку. Не повіри-
ла своїм очам, коли побачила, як 
її  новий знайомий Василь тор-
гує яблуками. Ось, де вона бачи-
ла його раніше! Чомусь вирішила 
перейти на інший бік, вдати, що 
не помітила його, як почула за 
спиною його голос: «Мої яблука - 
найсмачніші на базарі. Чуєте, На-
дійко?». Вона завмерла, вмить зу-
пинилася. Відчула,  як сильно за-
пульсувало у скронях. Повільно 
обернулася, підійшла до Василя. 
«Яблучок захотілося, Надю? Да-
вайте пакет», -  сказав він. «Мені 
– два кілограми». «Кажу ж – па-
кет давайте», - усміхнувся Василь 
і Надія запримітила, які в ньо-
го красиві очі – сіро-зелені, жва-
ві, як нива навесні. Василь ще-
дро насипав яблук. «Ви що – на 
балконі їх вирощуєте?». «З села 
від мами привожу. У неї великий 
сад», - відповів Василь. 

Надія похнюплено мовила: 
«А в мене немає мами. Я вже ка-
зала вам. І взагалі – нікого в мене 
нема». Вона попросила дозволу 
залишити важкий пакет біля Ва-
силя, поки не скупиться на ринку, 
але Василь запропонував доста-
вити яблука їй додому. Здається, 
вони на одній вулиці мешкають? 
Це була гарна ідея і Надя, не роз-
думуючи, назвала свою адресу.

Увечері вона запікала яблу-
ка у духовці. Начиняла їх сиром із 
корицею. Зверху – полила шоко-
ладною помадкою. Покликала су-
сідку Аню на смакоту. Весело роз-
повідала їй про знайдену парасо-
лю, про Василя і його яблука.

«І ти не запросила його 
на такий смачнючий десерт? 
Обов’язково зроби це, коли іще 
на ринок підеш», - сказала Аня. Її 
пропозиція заінтригувала Надій-
ку. Справді, чому б і ні? Он, скіль-
ки яблук привіз. Ні копієчки не 
взяв.

Увесь тиждень підбирала На-
дія слова, які хотіла сказати Ва-
силеві. Цікаво, як зреагує він на її 
запрошення? Ще ніколи вона не 
була такою рішучою, коли йшло-
ся про чоловіків.  Їй 34, а справж-
нього кохання у неї ще й не було. 
Лишень короткочасні захоплен-
ня… Покійна мати не раз говори-
ла, щоб не шукала вона ідеалу, бо 
й так у дівках засиділась.

Якось Надія спаленіла: «Не 
жени мене заміж, мамочко. Жі-
ноче щастя чомусь обминає мене, 
розумієш? А що тобі, окрім сліз, 
дало твоє заміжжя?». Мати роз-
плакалась. Знала, донька вже до-
росла і розуміє, чому батько час-
то не ночує вдома, чому пахне чу-
жими парфумами. Але терпить 
його заради Наді, бо ж сама росла 
без батька і знає, як це…

«Прости мені, доню, що не діс-
тався тобі порядний тато», - ви-
мучила крізь сльози матір.

Більше про батька вони мови 
не вели. Навіть, коли по кілька 
днів не бував удома – ніби не по-
мічали цього.

У суботу, як і збиралася, піш-
ла Надя на ринок. Все ще сумніва-
лася – підходити до Василя, чи ні? 
А що, коли той відмовиться при-
йти? Несміливо, крок за кроком, 
наблизилася до нього. Привіта-
лася. «О, кого я бачу! З’їли яблуч-
ка, Надійко?» - спитав він.

«Та ні – я не по яблука. Їх ще 
вдосталь зосталося. За вами при-
йшла».

Василь глянув здивовано: «За 
мною?». Надія зашарілася. Що 
таке вона белькнула? Дарма, що 
готувалася до тієї зустрічі. Ва-
силь весело засміявся. Він зрозу-
мів її.  Радо подякував за запро-
шення, подав візитку. «Телефо-
нуйте у будь який час. Буду чека-
ти», - пронизав її своїми гарними 
очима.

…У неділю зранку спекла 
Надя пиріг із яблуками. А ще – 
яблука, начинені сиром і кори-
цею. Духмяно пахло у її квартирі, 
мов у яблуневому саду. Вона від-
шукала забуту косметику, зроби-
ла легкий макіяж, вдягнула улю-
блену голубу сукню. Тоді набрала 
номер Василевої мобілки. 

Вони насолоджувалися яблу-
невою смакотою і розмовою, 
що текла невимушено, легко, як 
хвильки весняного струмочка. 
Так, ніби вони були знайомі все 
життя. З того дня світ для Надії 
замайорів яскравими кольора-
ми. Вона лягала і вставала з дум-
кою про Василя. Розуміла – ко-
хання нарешті прийшло і до неї! 
Невдовзі Василь повів її до вівта-
ря. Нині вони чекають первіст-
ка. Знають – це буде хлопчик. На-
дія упевнена – це там, на небесах, 
мати випросила для неї щастя у 
Бога.  

Матуся не раз повчала: не слід 
побиватися, загубивши якусь річ, 
бо натомість можна знайти щось 
значно цінніше…

Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця

Прийди у сни
В тобі щось є: святкове, неземне.
Хвилююсь, коли бачу карі очі.
І радує й окрилює мене
Те, що в тобі згубити я не хочу.
ПРИСПІВ:
Прийди у сни і запитай,
Чому сумую я щоночі.
Прийди у сни і не ховай
Свої прекрасні милі очі.
Прийди у сни і зачаруй
Ще не розгаданим бажанням.
Прийди у сни і подаруй
Ще не дароване кохання.
В тобі знайшла одвічне і просте.
Та я тебе про давнє не питаю.
Твоє мовчання – щастя золоте.
Твої слова для себе залишаю.
ПРИСПІВ.
В тобі щось є:
Таємна, мабуть, суть.
І я її стараюсь розгадати.
Те, що було, не можу я забуть.
Те, що прийде, я змушена чекати.
ПРИСПІВ.

*     *     *
Гомонять карпатські води –
Гірськії джерела.
Лине музика повсюди –
Дзвінка і весела.
Трембітає трембітонька,
Водограй шепоче.
Він про наші стрімкі гори
Розказати хоче.
ПРИСПІВ:
Кришталеві водограї 
У Карпатах грають
І співаночки чудові 
Горянки співають.
У Черемош несуть води 
Світлі водограї.
Завітайте у Карпати 
Там вас привітають.
Зачаровує трембіта,
В Карпатах світання.
Це горяночки співають 
Про своє кохання.
Пливуть стрімко водограї –
Гірськії потоки.
І Черемош їх приймає
Вже одвічні роки.
ПРИСПІВ.

*     *     *
Україна - мати
В мальвах біля хати
Одягла калинове намисто.
І стрічки шовкові
В радості й любові
Україна – мати,
Земленька барвиста. 
ПРИСПІВ:
Україно, Україно,
Славна і багата.
Хай в твоїй родині вільній
Буде завжди свято.
Україно, Україно,
Земле, дана Богом,
Хай веселка прокладає
Для тебе дорогу.
Україна – ненька –
Золоте серденько.
Одягла вишивану сорочку.
І вінець з колосся,
Щоб краще жилося.
Україна – мати,
І сини, і дочки.

Оксана КИШКАНЮК.
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На фото Івана ПШОНЯКА: медсестра Борщівської ЦРКЛ Уляна Семчишин, медсестра 
Лановецької ЦРКЛ Мирослава Лихач та медсестра Чортківської ЦРКЛ Анастасія Сенишина.

Цілодобово з нами медсестра,
Це – терапевт, хірург, 

це - лікар честі,
Часом за зміну вигорить дотла,
А завтра мусить 

знову службу нести.
Сестричко, дякую 

за людяність твою,
За те, що у таку важку хвилину,
Ти на посту завжди, як у бою,
Спасаєш до останнього людину.
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Надя злилася сама 
на себе: якась 
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дії. Ще й мамині 
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Невигадана історія

В одному з 
американських 
штатів жив чоловік, 

котрий дуже любив 
читати Біблію. Він не 
уявляв свого життя 
без неї. Біблія була 
для нього своєрідним 
другим диханням. Через 
Біблію чоловік відчував 
неперервний зв'язок  
з Богом.

Та якось з ним трапилося ве-
лике нещастя. На виробництві, 
де працював той чоловік, ста-
лася аварія, внаслідок якої він 
втратив руки, ноги, зір. Його об-
личчя було настільки пошко-
джене, що носа і губ майже не 
було. Але в цьому знівеченому 
тілі ще жевріло життя, яке  праг-
нуло зв’язку з Богом. Кожного 

ранку він починав свій день з 
молитви, щиро дякуючи Богові 
за допомогу в тяжких життєвих 
випробуваннях. А ще той чоло-
вік мріяв знову читати Біблію. 
І хоч для оточуючих його лю-
дей це здавалося неймовірним, 
та він сміливо повторював сло-
ва апостола Павла: «Я все можу 
в тім, хто мене підкріпляє, - в Іс-
усі Христі».

І Господь оцінив довіру цього 
чоловіка до нього. Він спонукав 
друзів потерпілого подарувати 
йому Біблію шрифтом Брайля, 
хоча ті не усвідомлювали, як лю-
дина без рук зможе користува-
тися цим шрифтом. Чоловік і сам 
цього не знав. Але одного разу, 
коли він в задумі сидів над Біблі-
єю, на книгу капнула слина. Щоб 
витерти її, чоловік використав 
свій язик. І тут його осінила дум-

ка, що він може навчитися чита-
ти шрифтом Брайля, використо-
вуючи свій язик. Так і сталося: 
навчившись читати за допомо-
гою язика, чоловік тричі прочи-
тав Біблію від початку до кінця. 
Він втратив руки, ноги, зір, але 
доклав усіх зусиль, щоб не втра-
тити зв'язок з Богом.

Любі друзі, а скільки ми, хо-
дячі, працюючі, зрячі, доклада-
ємо зусиль, щоб тримати кон-
такт з Богом через читання Бі-
блії?  Пам’ятайте, що втрата 
будь яких фізичних можливос-
тей – ніщо, у порівнянні з втра-
тою зв’язку з Богом. Не забувай-
мо про це – читаймо Біблію що-
денно і тоді ми весь час будемо 
«в мережі» з Богом.

Оксана ҐУДЗЬ.
с. Огризківці,

Лановецький район.

Зв'язок з Богом

Іван одружився на 

хотіла б побачитись.    

школу. І стільки ж часу ти 
не була в селі. Скажу своєму, 
щоб виїхав за тобою до ра

Загублене Сонечк

гніздечкогніздечкоСімейне
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Українська тенісистка  Еліна Світо-
ліна вийшла на п'яту - рекордну для 
себе позицію в оновленому рейтингу 
WTA.  А кращою тенісисткою світу визна-
ли Анжеліку Кербер з Німеччини, на дру-
гому місці рейтингу - румунська спортс-
менка Сімона Халеп, на третьому - чешка 
Кароліна Плішкова, четверта - Серена Ві-
льямс зі США.

Чоловіча збірна України з гандбо-
лу не зуміла кваліфікуватися до фі-
нальної частини Чемпіонату Європи, 
поступившись у заключному матчі гру-
пової стадії збірній Ісландії (26:34). Матч 
у Рейк'явіку був найважливішим для 
синьо-жовтих у відборі, адже в разі пе-
ремоги, українці могли поїхати на Євро 
вперше з 2010 року. Гості непогано розпо-
чали зустріч, проте з часом Ісландія пере-
хопила ініціативу і протягом усього поє-
динку мала комфортний запас, а в кінців-
ці і зовсім пішла у відрив, здобувши впев-
нену перемогу. Таким чином, українцям 
не вистачило всього одного очка для ви-
ходу з групи.

У зоні проведення АТО в Луганській 
області загинув майстер спорту з кара-
те Тарас Білецький. Спортсмен проходив 
військову службу в Збройних Силах Укра-
їни по мобілізації, а згодом – за контрак-
том, був учасником бойових дій. На почат-
ку червня Тарас загинув в результаті об-
стрілу терористів.

Колиш-
ній хавбек 
" Д и н а м о " 
Олег Гусєв 
повернувся 
у рідну ко-
манду. Уго-
да розрахо-
вана до літа 
наступного 
року. Вже 26 
червня Гусєв 
поїде з ко-
мандою на 
літні збори 
до Австрії. 
Нагадаємо, другу частину сезону 34-річний 
гравець був вільним агентом, а до того про-
вів у "Динамо" понад 13 сезонів.

Футбольний клуб української 
Прем'єр-ліги "Іллічівець" переймену-
вали на "Маріуполь". Таку назву команді 
у ході голосування на клубному сайті об-
рали вболівальники. Маріупольский фут-
больний клуб навіть за радянських часів 
не носив назву "Іллічівець", а називався 
"Азовсталь", "Азовець", "Металург", "Ло-
комотив" та "Новатор". У 1996 році до ви-
щої української ліги клуб вийшов під на-
звою "Азовець", однак одразу був пере-
йменований на "Металург". У 2002 році 
керівництво маріупольського металур-
гійного комбінату ім. Ілліча, яке утриму-
вало клуб, вирішило назвати команду "Іл-
лічівець". Найвищим досягненням маріу-
польців у Чемпіонаті України є 4 місце у 
сезоні 2000/2001.

Міжнародний олімпійський комі-
тет прийняв рішення про включення в 

програму Олімпіади-2020 п’ятнадцяти 
нових дисциплін. Відтак, олімпійськими 
видами стали: змішана естафета в легкій 
атлетиці 4 по 400 метрів, змішані команд-
ні змагання з дзюдо і стрільби з лука, зма-
гання з баскетболу серед команд 3 на 3; 
змішані змагання з настільного тенісу; 
командні змагання з фехтування серед 
чоловіків і жінок; змішана естафета з три-
атлону; комбінована естафета з плаван-
ня 4 по 100 метрів; змагання з плавання 
на дистанції 800 метрів у чоловіків і 1500 
метрів у жінок, а також змагання з фріс-
тайлу у чоловіків і жінок та чоловічий і 
жіночий медісон у велотреку.

 
Українські дебютанти Євроліги з во-

лейболу не просто пробилися до фіна-
лу чотирьох, а й оформили вихід із гру-
пи з першого місця. У заключному турі 
синьо-жовтим гідно протистояли угорці - 
суперники по черзі виграли по дві партії. 
Однак у заключному відрізку гри підсум-
кову перемогу з рахунком 3:2 святкува-
ла українська команда. Вирішальна ста-
дія змагань відбудеться 1 - 2 липня у Да-
нії. Квартет найсильніших розіграє путів-
ку в наступний турнір волейбольної сві-
тової ліги.

Уже другий світовий рекорд вста-
новив харків'янин Андрій Надутий. 
Українець підняв на біцепс штангу, на 
4 кілограми важчу за його власну вагу. 
Рекорд фіксували у Києві на відкри-
тому Кубку Світу з пауерліфтингу. Ат-
лет вагою 61 кілограм підняв на біцепс 
штангу вагою 65 кілограмів. Свій пер-
ший рекорд спортсмен встановив рік 
тому. Тоді штанга була на один кіло-
грам легшою.

У Фінляндії відбувся міжнародний 
легкоатлетичний турнір. У двох його 
дисциплінах перемоги відсвяткували 
українки: Анна Плотіцина виграла зма-
гання з бігу на 100 метрів з бар’єрами, а 
Катерина Табашник перемогла у секто-
рі для стрибків у висоту. На жаль ще одна 
українка -  Марина Килипко не змогла по-
долати стартові 4,22 метри у секторі для 
стрибків з жердиною.

В італійському місті Ріміні фінішу-
вав Кубок світу з кікбоксингу. Участь 
у цьогорічному турнірі взяли 34 бійці з 
України. За підсумками змагань у медаль-
ній скарбничці синьо-жовтої збірної 21 
нагорода -  вісім золотих, сім срібних та 
шість бронзових медалей. Участь у цього-
річному Кубку світу взяли 1200 учасників 
із 40 країн світу.

Українці стали авторами кількох 
перемог на змаганнях серед легкоат-
летів на території Німеччини, Фран-
ції та Ізраїлю. Ольга Земляк на міжна-
родних легкоатлетичних змаганнях у 
Дессау найшвидше подолала дистанцію 
400 метрів. Ще одна перемога в Німеччи-
ні на рахунку Наталії Прищепи у бігу на 
800 метрів. Ольга Саладуха стала п’ятою 
з потрійного стрибка, а Руслана Цихоць-
ка посіла у цьому секторі шосте місце. 
Сергій Смелик переміг на дистанції 200 
метрів на легкоатлетичному турнірі у 
Франції, а Віктор Лонський посів друге 
місце зі стрибків у висоту на міжнарод-
ному турнірі в Ізраїлі.

У столиці Японії стартував Чемпіо-
нат світу з важкої атлетики серед юні-
орів (U-20). Першу нагороду до медаль-
ного кошика української збірної поклала 
Марія Гангур. Наша співвітчизниця стала 
віце-чемпіонкою світової першості у ва-
говій категорії до 53 кг. Срібну нагороду 
17-річна спортсменка здобула у сумі дво-
борства з результатом 188 кг. 

У поєдинку росіянина Олексан-
дра Повєткіна проти українця Ан-
дрія Руденка, який відбудеться у Мо-
скві 1 липня, на кону стоятиме ти-
тул інтерконтинентального чемпіона 
Всесвітньої боксерської організації.

Промоутер росіянина Андрій Ря-
бінський розраховує, що завдяки пе-
ремозі у цьому поєдинку його підопіч-
ний зможе повернутися до рейтингів 
боксерських організацій. До речі, свій 
останній поєдинок 37-річний Повєт-
кін провів у грудні минулого року, но-
каутувавши француза Йоанна Дюопа, 
хоча перед боєм стало відомо, що одна 
з допінг-проб росіянина дала позитив-
ний результат. Відтак, у березні цьо-
го року Повєткіна було відсторонено 
від участі в офіційних двобоях на не-
визначений термін, а Міжнародна бок-
серська федерація (IBF) заявила, що не 
включатиме колишнього регулярного 
чемпіона Всесвітньої боксерської асо-
ціації у рейтинг впродовж року. Єдиної 
у кар'єрі поразки Олександру Повєт-
кіну у 2013 році завдав українець Во-
лодимир Кличко. А от Андрій Руденко 
провів на професійному рингу 33 поє-
динки, здобув 31 перемогу та зазнав 2 
поразки.

* * *

Уже наступного року український 
супертяж Віталій Кличко зможе по-
повнити список членів Міжнародно-
го залу боксерської слави, до якого 
входять такі спортсмени, як Мохам-
мед Алі, Майк Тайсон, Джо Луїс, Макс 
Шмеллінг, Роккі Марчіано, Джо Фрей-

зер, Евандер Холіфілд. 
* * *
Відбувся матч-реванш між аме-

риканцем Андре Вордом та росіяни-
ном Сергієм Ковальовим. Незважаю-
чи на серйозні висловлювання напере-
додні бою та погрози, Ковальов цього 
разу не зумів протриматися навіть 12 
раундів. У восьмому раунді Ворд влу-
чив у росіянина, після чого взявся до-
бивати його сильними ударами в кор-
пус. Рефері вирішив зупинити бій, за-
рахувавши американцю перемогу тех-
нічним нокаутом. Таким чином, Ворд 
захистив титул чемпіона світу у напів-
важкій вазі за версіями WBA, WBO та 
IBF.

* * *
На Харківщині прикордонники 

не пустили до України 9 громадян 
Росії, які їхали на Чемпіонат Європи 
з боксу в Харків. Українські правоохо-
ронці встановили, що росіяни поруши-
ли порядок в'їзду на тимчасово окупо-
вану територію Криму, тому було вирі-
шено заборонити їм в'їжджати в Укра-
їну впродовж 3 років. У числі цих гро-
мадян - безпосередні учасники змаган-
ня, тренери, представник по роботі з 
медіа, вболівальники, а також 2 журна-
лісти російського пропагандистського 
каналу LifeNews.

Чемпіонат Європи з боксу серед чо-
ловіків в Харкові, який розпочався 16 
і триватиме до 24 червня, - один з го-
ловних кваліфікаційних турнірів. На 
ньому розіграють ліцензії на Чемпіо-
нат світу, який відбудеться в Гамбурзі 
восени.

У Києві завершилися змагання європейської першості зі стрибків 
у воду. На престижному Чемпіонаті наша команда здобула 
рекордну кількість нагород. В активі українців - 10 медалей, три 

з яких - найвищого ґатунку, 4 срібні та три бронзові. За підсумками 
змагань збірна України виборола перше місце у командній першості.

Коли рідні стіни допомагають АРеНА

НОВИНИ ВелИКОГО БОКСУ
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Фарфорові 
тарілки, глиняні 
глечики, шкіряні 

сумки або ж звичайні 
джинсові куртки в 
руках Ірини Дорошенко 
стають ексклюзивними 
і незвичайними. 
Дівчина розмальовує 
їх у яскраві барви і 
оздоблює дивовижними 
орнаментами, які просто 
заворожують погляд. 

Ірина працює у техніці крап-
кового розпису або ж «point-

to-point» (крапка за крапкою).  
Цей вид рукоділля відомий вже 
давно. Започаткували його ще 
в  Індії та Персії. Зображення 
людей в одязі, прикрашеному 
таким візерунком можна поба-
чити в старовинних скульпту-
рах, фресках, рельєфах. Елемен-
ти «point-to-point» простежу-
ються у малюнках австралій-
ських аборигенів. 

Захоплення точковим роз-
писом у дівчини з’явилося ви-
падково – знайомим подарува-
ли тарілку, оздоблену в такий 
спосіб. Ірина була справжньою 
шанувальницею хенд-мейду, 
тож їй припала до душі ця річ. 
Захотіла  спробувати зробити і 
собі щось схоже. 

- Я відразу ж почала шука-
ти в інтернеті інформацію про 
точковий розпис, - зізнається 

майстриня. – Переглянула сотні 
різноманітних відео, майстер-
класів. Врешті спробувала і роз-
малювала свою першу тарілку. 
Мені дуже сподобався сам твор-
чий процес – хотілося працюва-
ти далі і вдосконалюватися. 

З часу першої спроби вже 
минуло п’ять років. І хоч най-
перша розмальована тарілка 
розбилася, за цей час тернопо-
лянка створила більше сотні 
робіт. Вони прикрашають осе-
лі мешканців не лише нашого 
міста, а й розлетілися у різні ку-
точки України. Тарілки від Іри-
ни Дорошенко купували на по-
дарунок у Німеччину, Білору-
сію, Польщу. Під час нашої зу-
стрічі дівчина закінчувала ро-
боту над тарілкою для роди-
ни кримських татар – у розписі 
вона використовувала їх етніч-
ні орнаменти, посередині нама-
лювала дерево життя. 

Матеріали для розпису Іри-
на замовляє в інтернеті. На 
жаль, доводиться купувати за-
кордонні акрилові фарби, адже 
українські надзвичайно низь-
кої якості. Орнамент і кольоро-
ву гаму розпису дівчина обго-
ворює із замовниками. Однак 
часто клієнти довіряють її сма-
ку та інтуїції. На виготовлен-

ня однієї тарілки в середньому 
потрібно два тижні, адже після 
нанесення контуру та кожно-
го кольору необхідна ретель-
на просушка виробу. Тож поспіх 
може лише нашкодити справі. 

Для речей, оздоблених крап-
ковим розписом, потрібен осо-
бливий догляд. Їх не можна 
мити у посудомийній машині. 
Можна протирати сухою ганчір-
кою чи кісточкою або ж помити 
водою без додавання хімічних 
засобів і ретельно витерти. 

Крапковим розписом мож-
на оздоблювати не лише пред-
мети інтер’єру. Він чудово ви-
глядає на одязі. 

- Я розмальовую шкіряні 
вироби – сумки, гаманці, курт-
ки, взуття, - розповідає Ірина. 
-  Також оригінально виглядає 
джинсовий одяг, прикрашений 
у такий спосіб. Крапковий роз-
пис може стати чудовою аль-
тернативою вишивці нитками 
і бісером – це нова техніка, яка 
чудово підходить для різнома-
нітних творчих експериментів. 
Я навіть вишиванку собі розма-
лювала – вийшла дуже оригі-
нальна і цікава річ. 

Крапковий розпис - це не 
тільки творчість, але і відмін-
ний спосіб помедитувати, від-

воліктися від побутових і жит-
тєвих складнощів. 

- Творчий процес мене над-
звичайно захоплює, - зізнається 
майстриня, - це особливий стан 
душі, справжня арт-терапія. 
Спробуйте – не пошкодуєте. 

Ірина Дорошенко мріє на-
вчитися власноруч виготовля-
ти форми для своїх орнамен-
тів. 

- Хочу опанувати мистецтво 
гончарства, - розповідає вона. – 
Самотужки створювати виро-
би для розпису, адже це дасть 
можливість втілювати в жит-
тя найсміливіші творчі ідеї. 
Моя найбільша мрія – гончар-
не коло і піч, де я випалювати-
му свої вироби.

А ще, зізнається майстриня, 
дуже хотіла б, аби українці на-
решті навчилися цінувати ви-
роби власних майстрів, а не від-
давали перевагу китайському 
ширпотребу. 

- У такий спосіб ми підтриму-
ватимемо розвиток нашої куль-
тури, - каже 
Ірина. - Це і є 
справжній па-
тріотизм.  

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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незвичайні орнаменти 
тернополянки 

ірини Дорошенко
З допомогою 

фарб і 
пензля 

майстриня 
перетворює 
буденні речі 

у витвори 
мистецтва

Відома українська співоча 
пара Тоня Матвієнко і Арсен 
Мірзоян відсвяткували 

весілля. Відомо, що на святі 
молодих були присутні близько 
60 гостей – тільки найближчі 
друзі та родичі. Привітати Тоню 
та Арсена прийшли, зокрема, 
співак Олександр Пономарьов 
і лідер "Тартака" Сашко 
Положинський.

Наречена Тоня Матвієнко була у двох 
сукнях. На офіційній частині – у пишному 
платті від Slanovskiy, а під час святкування 
у сукні бренду Aysina. Арсен обрав темно-

синій костюм Carl Gross. До речі, Мірзоян 
до весілля не бачив суконь своєї коханої. 
Наречену вів до вівтаря батько – відомий 
художник Петро Іванович Гончар під ба-
дьору пісню американської співачки укра-
їнського походження Квітки Цісик.

Весілля проходило на березі Дні-
пра. Ведучим церемонії виступив Олег  
Винник. А перший танець подружжя ви-
конало під супровід Олександра Понома-
рьова. Колись ще на “Голосі країни” Олек-
сандр сказав: “Якщо одружитесь, заспі-
ваю у вас на весіллі”. Наречені танцювали 
під живе виконання композиції “Я люблю 
тільки тебе”.

Звичайно, на святі дочки була присут-
ня і знаменита мама – народна артистка 
України Ніна Митрофанівна. Батьки наре-
ченої розповіли, що вони спеціально в За-
поріжжі для свята дочки замовляли руш-
ники та ікони, які служать оберегом. А ще 
тато Тоні влаштував сюрприз – подару-
вавши молодим виступ етно-колективу 
Ukrainska Selska Orchestra.

Нагадаємо, торік Тоня Матвієнко і Ар-
сен Мірзоян стали батьками. У них наро-
дилася донька Ніна. У співака є сини від 
попереднього шлюбу – Владислав і Ар-
тем, Тоня також виховує старшу доньку 
Уляну.

Тоня Матвієнко вийшла заміж
Святкування на березі Дніпра і ведучий Олег Винник
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Весняний салат з редискою 
і соковитою курячою 

грудкою
ПОТРІБНО: 200 г курячої грудки, 100 

г редиски, 50 г помідорів чері, пів цибули-
ни, кілька листків салату, 50 г сметани, 15 
мл соєвого соусу, 15 мл оливкової олії, су-
шений базилік, сіль і чорний мелений пе-
рець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: для маринаду змі-
шати олію, соєвий соус і чорний перець. За-
маринувати грудку на 15-20 хвилин.

Салат порвати руками на невеликі 
шматочки. Додати сметану, нарізану тон-
кими кружечками редиску, червону цибу-
лю, порізану півкільцями, половинки по-
мідорів чері, перемішайте руками з дода-
ванням солі і перцю. Викласти салат на та-
рілку.

На розпеченій сковороді обсмажити 
курячу грудку з маринадом. Одну сторо-
ну курки посипати сухим базиліком. Курку 
обсмажувати максимум 1,5 хвилини з кож-
ного боку. Нарізати грудку скибочкою під 
кутом і покласти на салат.

Салат з креветками і 
помідорами чері

ПОТРІБНО: листя салату, 8-10 помідо-
рів чері, 10-12 креветок, 2-3 ст. л. олії вино-
градних кісточок, 1,5 ч. л французької гір-
чиці, 1-2 ст. ложки соку лайма, скибочка 
лайма, оливкова олія - для смаження, іта-
лійські сухі трави, сіль, чорний мелений 
перець - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: креветки обсмажи-
ти в оливковій олії з додаванням трав і 
солі. У мисці змішати олію виноградних 
кісточок, гірчицю, сік лайма і трави, зби-
ти виделкою. Помідори розрізати на по-
ловинки. Все з’єднати, посолити, заправи-
ти соусом і прикрасити скибочкою лайма.

Салат зі шпинатом 
та буряком

ПОТРІБНО: 1 буряк варений, 150 г 
шпинату, 50 г бринзи,  30  мл оливкової 
олії, 1 ч. л. гірчиці в зернах, 1 ст. л. волось-
ких горіхів, сіль, перець

ПРИГОТУВАННЯ: буряк почистити і 
порізати тонкими невеликими скибочка-
ми. Бринзу розім’яти виделкою. Приготу-
вати заправку. Для цього змішати масло, 
гірчицю і перець. Заправити буряк. Шпи-
нат вимити, обсушити і викласти на таріл-
ку. Зверху викласти буряк. Посипати брин-
зою і волоськими горіхами, посолити і по-
перчити.

Салат «Перепілка»
ПОТРІБНО: 200 г зеленого горошку, 

150 г редиски, 6-8 перепелиних яєць, 3 ст. 
л. олії, 1 ч. л. соку лимона, 1 ч. л. французь-
кої гірчиці, сіль та перець за смаком

ПРИГОТУВАННЯ: редиску порізати 
кружальцями, додати горошок. Зелену ци-
булю дрібно порізати. Перепелині яйця 
відварити протягом 5 хвилин в киплячій 
воді, почистити і порізати навпіл. Зробити 
заправку: змішати олію з лимонним соком 
і гірчицею. З’єднати всі інгредієнти. Запра-
вити, посолити, поперчити за смаком.

Салат з авокадо і тунцем

ПОТРІБНО: 1 велике авокадо, пучок са-
латного листя, 300 г помідорів чері, 2 бан-
ки консервованого тунця у воді, 300 г огір-
ка, лимонний сік з половини лимона (або 
лайма), 2-3 ст. л. оливкової олії, сіль, пе-
рець, улюблені приправи.

ПРИГОТУВАННЯ: готується цей салат 
просто. Салатне листя добре помити і по-
рвати руками. Помідори чері порізати на-
впіл. Огірки і авокадо – помити, очистити 
і нарізати. З консервованого тунця злити 
рідину, а самого тунця розібрати на шма-
точки. Усі інгредієнти викласти на тарілку: 
салатне листя, помідори чері, огірки, аво-
кадо і шматочки тунця.

Стосовно заправки. Інгредієнти до неї 
можна змішати в окремій посудині і по-
лити салат готовою сумішшю з оливко-
вої олії, лимонного соку, додати туди тро-
хи перцю і солі, подрібненої зелені (напри-
клад, кінзу). 

Салат «Свіжість»
ПОТРІБНО: 2 помідори, 1 огірок, 2 сте-

бла селери, 7-8 дрібних шампіньйонів, 1 ст. 
л. майонезу, 1 ч. л. лимонного соку, зелень, 
сіль і суха м'ята за бажанням.

ПРИГОТУВАННЯ: овочі помити, просу-
шити. Стебла селери нарізати соломкою. 
Огірки і помідори кубиками. Шампіньйони 
нарізати пластинками. Все змішати, посо-
лити, збризнути лимонним соком, посипа-
ти щіпкою сухої подрібненої м'яти, запра-
вити майонезом і прикрасити зеленню. До 
слова, замість майонезу можна використа-
ти йогурт. 

Салат «Пікантний»
ПОТРІБНО: 0,5 головки капусти, 1 бан-

ка рибних консервів в маслі, 1 банка кон-
сервованої кукурудзи, 2 свіжих огірка, 3 ва-
рених яйця, зелена цибуля, петрушка, кріп, 
майонез, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту дрібно на-
шаткувати і посолити. Додати розім'яті 
вилкою консерви і кукурудзу. Огірок і яйця 
порізати дрібними кубиками, зелень і ци-

булю подрібнити і додати в салат. Посоли-
ти, поперчити, заправити майонезом і пе-
ремішати.
Салат із редиски та руколи

ПОТРІБНО: 200 г редису, пучок руко-
ли, 50 г натурального йогурту, 2 ст. лож-
ки бальзамічного оцту, 50 г пармезану, 50 
г волоських горіхів, 0, 5 ч. ложки цукру, су-
міш перців за смаком, сіль за смаком, 1 ст. 
ложка води.

ПРИГОТУВАННЯ: руколу і редис про-
мити, обсушити, перебрати і очистити від 
хвостиків. Руколу крупно порвати. Редиску 
порізати кружечками. Волоські горіхи тро-
хи обсмажити на сухій сковороді і подріб-
нити. Пармезан натерти на крупній тертці.

Приготувати соус для заправки салату. 
З'єднати натуральний йогурт, бальзаміч-
ний оцет, цукор, сіль, суміш перців, доли-
ти трохи води і перемішати. Викласти в са-
латницю руколу, зверху помістити редис-
ку і заправити соусом. Посипати горішка-
ми і пармезаном.

Салат із молодої картоплі
Класичне поєднання смаку молодої 

картоплі, маринованих огірочків та часни-
ку - все в одній салатниці.

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

ПРИГОТУВАННЯ: молоду картоплю 
відварити в мундирі до готовності, остуди-
ти, почистити і нарізати кубиками. Пере-
пелині яйця відварити, остудити, почисти-
ти і порізати на половинки. Огірки поріза-
ти часточками. Подрібнити часник. Листя 
салату крупно порвати. Змішати у салат-
ниці всі інгредієнти, посолити, поперчити 
і заправити олією.

Салат з овочів із 
кедровими горішками

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

ПОТРІБНО: невеликий качан молодої 
капусти, 1 болгарський перець, 200 г по-
мідорів чері, 50 г кедрових горішків, 0,5 

шт. лимона, 1 ч. ложка гірчиці, 2 ст. лож-
ки оливкової олії, чорний мелений пе-
рець за смаком, сіль за смаком, 1 ст. лож-
ка води.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту нашаткува-
ти. Болгарський перець очистити від на-
сіння і порізати тонкими півкільцями. По-
мідори порізати на половинки.

Приготувати заправку для салату. 
З'єднати оливкову олію, гірчицю, сіль, пе-
рець, лимонний сік і воду і перемішати. 
З'єднати у салатниці всі інгредієнти, за-
правити салат, перемішати і присипати ке-
дровими горішками.

Салат зі свіжих 
овочів із тунцем

ПОТРІБНО: 100 г консервовано-
го тунця, 3 помідора, 1 огірок, 1 болгар-
ський перець, 1 зубок часнику, 2 гілочки 
базиліка, мікс салатів, 0,5 шт. лимона, 3 
ст. ложки оливкової олії, 0,5 ч. ложки цу-
кру, чорний мелений перець за смаком, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: з консервованого 
тунця злити рідину і розібрати на невели-
кі шматочки. Огірок, болгарський перець і 
помідори нарізати кубиками. Часник про-
пустити через часничницю. Подрібнити 
зелень. Листя салату порвати невеликими 
шматочками.

У салатниці з'єднати всі овочі, часник, 
тунець, посолити, поперчити, додати цу-
кор і перемішати. Потім додати салатні 
листя, зелень, скропити соком лимона, за-
правити оливковою олією і акуратно пере-
мішати.

Салат з куркою у 
китайському стилі

ПОТРІБНО: 1 середня морква, поло-
вина великої пекінської капусти, полови-
на пучка кінзи, 1 ст. л. насіння чорного кун-
жуту, 1 ст. л. насіння білого кунжуту, 35 г 
кеш’ю (за бажанням), 200-300 г курячого 
філе, 2 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. білого ви-
нного оцту (за бажанням), 2 см кореня ім-
биру, 3 ст. л. оливкової олії, 2-3 пера зеленої 
цибулі, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: для заправки в не-
великій мисці змішати соєвий соус, оцет, 
оливкову олію, сіль, дрібно порізані ци-
булю і імбир. Ретельно перемішати і дати 
настоятися. У цей час натерти моркву на 
великій тертці, тонко порізати пекінську 
капусту і дрібно порубати кінзу. Куря-
че філе відварити і розділити руками на 
великі шматочки. Овочі і куряче філе по-
класти у велику салатницю, додати кун-
жут, кешью, заправку і добре все перемі-
шати. 

Свіжі ово÷і зірву 
і в салатик покладу

Надворі – початок літа. На городах підростає зелень салату, 
шпинат, зав’язалися головки молодої капусточки. Для 
господинь це чудова пора, адже всі ці інгредієнти так і 

надихають на кулінарні експерименти. Пропонуємо вам смачну 
добірку корисних салатів із свіжих овочів і зелені, які стануть у 
пригоді як у будні, так і у свята. 
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ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!! 
НЕДОРОГО.

Тел.  (098) 707-68-17 Галина, 
e-mail.: gz7907@ukr.net.

nday.te.ua

Продаю
1-кімн. квартиру в центрі Те-

ребовлі, 4/5,  загальна площа 32 
кв.м.,  індивідуальне опалення. 
Тел. (096)405-53-44.

***
Саджанці малини. Надає-

мо консультації з вирощування. 
Телефон: (067) 784-71-36.

***
У селі Біла Тернопільського району 14,8 

га під забудову; дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування фасадів!

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

(Цитати із творів ЗНО з 
української мови

 та літератури) 
«У творі «Лісова пісня» між Мавкою 

і Оверком загорілись почуття. Овер-
ко зажигав з Мавкою». («Лісова пісня», 
Леся Українка).

  
«Пузир намагався піймати курку, що 

втікла від нього, та упав і забив собі пе-
чінку, через що у нього виник пузир, 
який тимчасово треба було оперувати і 
він пошкодував грошей і помер власною 
смертю». («Хазяїн», І. Карпенко-Карий).

  
«Колись жила така жінка - Мать 

Тереза».
  

«Проблеми нам Господь ство-
рив, щоб нам не казалася земля пу-
хом. Покушали не тільки пряник, ну 

і кнут».
  

«Леся Українка затронула мене не 
тільки як поет, а й як жінка».

  
«Книга - це безцінне кладовище 

знань».
  

«Як можна проміняти книгу, її мох-
наті сторінки, її специфічний запах на 
якусь жилізяку - комп’ютер».

  
«Людина, народившись на світ, - це 

вже проблема для батьків».
  

«Лукаш, який дуже кохав Мавку, по-
бачивши її в поганому образі, кинув її». 
(«Лісова пісня»).

  
«Як сказав Шекспір: «Людина родже-

на для любові». Без неї людина засихає. 
Хотіла би доповнити: "Засихає і вже не 
може розпустити свою квітку, у людині 
даже на схилі не ским бути поговорити».

  
«Я не стадо, я лічность, і лідер».

  
«Українська література майо-

рить яскравими прикладами».
  

«Це лісне створіння хотіло відчу-
ти на собі справжнє кохання». («Лі-
сова пісня»). 

Украiнськi 
жарти

.

Чистка подушок
Пошиття пухових ковдр

Постільна білизна 
на замовлення
Вовняні ковдри

Ватяні, ватинні ковдри,
 матраци

м. Ланівці, вул. Грушевського 
(в районі ринку)
Тел. 0989236623

Äозвілля



№25 (209) / 21 червня - 27 червня 2017 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Êàëåéäîñêîï20 nday.te.ua

Овен
У декого з вас можливий роман, який закiнчиться сер-

йозними стосунками. Самотніми залишаться лише тi, хто 
шукатиме легких фліртiв, а не серйозних відносин.
 Телець 

Цього тижня можливі проблеми з родичами, непо-
розуміння і сварки, які виникнуть через вашi погляди 
на життя. Щоб цього уникнути, бiльше спiлкуйтеся на 
вiдволiкаючі теми.
Близнюки 

Якщо до цього ви жили спокійно, не намагаючись змі-
нювати своє життя глобально, то зараз почнете розро-
бляти серйозні плани просування по службі або з розви-
тку власного бізнесу.
Рак 

Фортуна буде прихильна до вас, ви зможете це відчу-
ти. Але через вашi успiхи можливi сварки з колегами та 
колишніми друзями, з якими раніше були теплі стосун-
ки.
 Лев 

Займаючись власним бізнесом, ви працюватимете 
без відпочинку, але отримаєте достойну винагороду. З 
близькими пануватиме тепло і розуміння.
Діва 

Значно покращиться фiнансова ситуація. Безсумнів-
но, збільшаться й витрати, але вони підуть на перспекти-
ву і гарантуватимуть стабільнi прибутки.
 Терези 

Ви почнете вкладати гроші у своїх дітей, це буде на-
вчання або розвиток їхнього бізнесу. Для збережен-
ня своїх капіталів виберете вкладення в нерухомість. 
Вихiднi обiцяють бути веселими.
Скорпіон 

Останнiм часом доводиться багато працювати. Якщо 
ви не будете все робити з оглядкою і стежити за свої-
ми словами, то банальна заздрість може коштувати вам 
кар’єри.
Стрілець 

У вас є всі шанси бути на керiвнiй посадi. Швидше за 
все, робота буде пов’язана з грошима. У професійній ді-
яльності це буде час поновлення, вихід на новий рівень. 
Вас чекають цікаві знайомства.
Козеріг 

Ви звикли планувати не тiльки роботу, а й особисте 
життя. Попереду проекти, якi допоможуть пiднятися по 
кар’єрнiй драбинi. Колектив допоможе блискуче впора-
тися з новими завданнями.
Водолій 

Вам не вдасться скористатися відпусткою і взагалі 
нормально відпочити. Постійна зайнятість погіршить і 
без того натягнутi стосунки з коханою людиною. Ви по-
станете перед вибором: кохання чи робота.
Риби 

Вашi ділові якості та високий професійний рівень під-
твердять високу ділову репутацію. Звичайно, поставлені 
завдання не вирішуватимуться легко й самі по собi, для 
цього буде потрібно працювати з повною самовіддачею.

ГОРОСКОП
З 21 по 27 червня 

Вже 12-ий рік 
поспіль ТМ «Рудь» 
- лідер  України  з  

виробництва  морозива -   
дарує незабутні враження 
дітям і організовує у 
Тернополі Свято Морозива. 

- Це наш традиційний соці-
альний проект, - зазначає прези-
дент компанії «Рудь» – ПАТ «Жи-
томирський маслозавод» Петро 
Рудь. – У роботі нашого підпри-
ємства ми приділяємо найбіль-
шу увагу саме родинному спілку-
ванню та творчому розвитку ді-
тей. Тому кожного року намага-
ємось віднайти ті цікавинки, які 
стануть до вподоби нашим ма-
леньким споживачам. Це стосу-
ється як формату та змісту за-
ходу, так і, найголовніше, нашої 
продукції. Незмінним лишається 
тільки найвища якість морозива 
«Рудь». Ми щиро вдячні кожно-
му нашому споживачеві за дові-
ру та підтримку!»

Святкове містечко «Рудь» 
рясніло безліччю атракціонів, 
майстер-класів і розваг. Казкові 
герої та аніматори організовува-

ли цікаві конкурси, естафети та за-
бави.

Свято Морозива – це,  нена-
че окрема країна, головними «за-
конами» котрої є розваги, весело-
щі і, обов’язково, спілкування, твор-
чий розвиток і дарунки. Тут існують 
навіть особливі гроші — рудики. Їх 
можна отримати за зібрані упаковки 
морозива «Рудь», а потім витрачати 
на участь у майстер-класах, атракці-
онах і на купівлю усіляких сувенірів.

І, звичайно, яке свято без най-
смачнішого морозива «Рудь» - ним 
тут смакували усі – і діти, і дорослі! 

Юлія ТІЩЕНКО.

Â³òàºìî!
Чудову жінку, люблячу маму і бабусю, 

прекрасну дружину 
Любомиру Романівну  Муригіну
із села Лежанівка Гусятинського району

з 50-річним ювілеєм,
 який вона святкуватиме  23 червня! 

Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко лиш вперед іти,
І словом добрим люди хай вітають.
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість - чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай Матір Пречиста завжди помагає
І милість свою на щодень посилає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многі літа, на мир і добро! 

З любов`ю та повагою - син Роман, дочки Наталя і 
Альона, зяті Степан і Віталік, внуки Оля і  Саша,  

чоловік Андрій, мама Марія,  брат і сестра з сім`ями, 
свати і вся родина.

Афіша
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
21 червня – прем’єра музичної комедії «Сорочин-

ський ярмарок»
22 червня - героїчна трагікомедія пам’яті жертвам 

війни «Слава героям»
25 червня - прем’єра музичної комедії «Сорочин-

ський ярмарок»
Поч. о 19.00

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
27 червня – “Український вечір”. Симфонічний ор-

кестр, колективи та солісти філармонії
Поч. о 18.30

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР АКТОРА І 
ЛЯЛЬКИ

25 червня – казка-комедія «Поросятко Чок»
Поч. 12.00, о 14.30

ÑÌÀ×ÍÀ  ÏÎÄÎÐÎÆ 
Ó  ÊÐÀ¯ÍÓ  ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 70 грн.

Для тернопільських дітлахів провели незвичайне свято морозива

Â³òàºìî! 
Дорогу сестричку, донечку, онуку

Марічку Мельничук
з Чорткова

з Днем народження!
Хай доля прихильна, хай настрій веселий
І успіх в усьому шукають Тебе,
Будь завжди щаслива, привітна і щира,
Будь трішки горда і дуже красива.
Хай Тебе люблять, поважають люди,
Нехай таланить Тобі завжди і всюди,
Хай здійсняться усі Твої мрії й бажання
І щедро квітнуть радість та кохання!
Жита – із поля, квіту – із серця,
Мати усе, що в житті заманеться!
Матінка Божа хай охороняє,
А Господь здоров’я посилає!
З любов’ю – мама, тато, бабусі Олена і Ліда, 

дідусь Володимир, сестричка Оксана.




