
28 червня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 16-18, вдень 25-280 тепла. Схід сонця 
- 5.11, захід - 21.30. 

29 червня - хмарно з проясненням, 
дощ, вночі 20-21, вдень 23-290 тепла. Схід 
сонця - 5.12, захід - 21.30. 

30 червня - ясно, без опадів, вночі 20-
24, вдень 24-290 тепла. Схід сонця - 5.12, 
захід - 21.30. 

1 липня - хмарно з проясненням, без 
опадів, вночі 18-22, вдень 22-240 тепла. 
Схід сонця - 5.13, захід - 21.29. 

2 липня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, вночі 16-19, вдень 20-230 
тепла. Схід сонця - 5.13, захід - 21.29. 

3 липня - хмарно, можливий дощ, 
вночі 15-16, вдень 18-190 тепла. Схід сон-
ця - 5.14, захід - 21.29. 

4 липня - хмарно, можливий дощ, 
вночі 13-16, вдень 19-200 тепла. Схід сон-
ця - 5.15, захід - 21.28. 

Погода в Тернополі й області

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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З Днем Конституції України, 
вельмишановні краяни! 

К о н с т и т у ц і й н и й 
обов‘язок держави - га-
рантувати  права та сво-
бодигромадянам, гід-
ні умови життя. Прагну-
чи розвивати і зміцнюва-
ти демократичну, соціаль-
ну, правову Україну, впев-
нені: від щоденних дій 
кожного з нас залежить  
     успіх у  будівництві  

країни, якою пишатимуть-
ся наші діти та онуки.

Разом з вами, шанов-
ні краяни, колектив управ-
ління виконавчої дирекції 
Фонду соціального стра-
хування України в Терно-
пільській області, згурто-
ваний спільною метою, ро-
бить все для поліпшення 
життя наших громадян. 

Та зичить усім міц-
ного здоров’я, добробу-
ту і затишку у ваших ро-
динах, мудрості та дале-
коглядності. Хай прибуває 
упевненість, гідність та 
усвідомлення захищенос-
ті прав та свобод, всього 
того, що дає нам Конститу-
ція і високе звання грома-
дянина України!

Федір БОРТНЯК,  начальник управління виконав-
чої дирекції Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України в Тернопільській області.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Я ніколи його 
не бачила…» 8-9 стор.

В Європі тернопільський студент 
може заробити до 800 євро  
у місяць, у США - до 1500 доларів

4 стор.
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За словами очільника об-
ласті, найвищою цінністю від-
повідно до Конституції є лю-
дина. Саме тому сьогодні 
обов’язок кожного представ-
ника державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування 
зробити все, щоб були захище-
ні громадянські права кожної 
людини. 

«Одночасно хочу подякува-
ти сьогодні за те, що в нас є ар-
мія, є воїни, які захищають те-
риторіальну цілісність нашої 
держави. Нині бійці з Терно-
пільщини, військовослужбов-
ці 44-ої бригади, батальйону 
«Тернопіль», зведеного загону 
Національної поліції і Націо-
нальної гвардії та Служби без-

пеки захищають конституцій-
ний порядок і закон України 
на східному фронті – у Доне-
цькій та Луганській областях. 
І саме завдяки їм ми сьогодні 
маємо спокій та стабільність. 
При цьому, їх сильна й незлам-
на позиція передує нашим кро-
кам в напрямку європейської 
інтеграції. І саме тому я вірю, 
що завдяки нашим солдатам і 
нашим конституційним прин-
ципам ми будемо повноцінною 
країною європейської спільно-
ти», – наголосив Степан Барна.  

Степан Барна: «Конституція – 
це принципи, на яких будується держава»

Понад 400 його 
учасників з України, 
Польщі, Угорщини, 

Румунії впродовж 
трьох днів – з 23 до 25 
червня –обговорювали 
теми регіонального 
розвитку Карпат, 
децентралізації та 
роботу органів місцевого 
самоврядування.

«У створенні об’єднаних те-
риторіальних громад в Украї-
ні передує Тернопільщина, - на-
голосив голова облради Віктор 
Овчарук під час пленарної дис-
кусії: “Децентралізація: векто-
ри руху для посилення спро-
можностей місцевих громад”. 
-  На початок 2017 року в об-
ласті діє 36 об’єднаних терито-
ріальних громад, які охоплю-
ють 34% (4,6 тис. км²) території, 
27%  (286,1 тис. осіб) населен-
ня області. Загалом об’єдналося 
206 міських, селищних та сіль-
ських рад (345 населених пунк-

тів), що складає третину від за-
гальної кількості. Ми маємо чи-
малу кількість ефективних та 
самодостатніх громад, котрі за 
короткий термін змогли довес-
ти свою спроможність. Це Бай-
ковецька, Шумська, Великогаїв-
ська, Новосільська громади та 
багато інших. Попередньо утво-
рилось 26 об’єднаних терито-
ріальних громад. Як показало 
життя, ми не помилилися: та-
кого перевиконання місцевих 
бюджетів за 25 років область 
ще не знала. Побачивши успі-
хи, так би мовити, «першопро-
хідців», за ними потягнулись й 
інші громади – зорганізували-
ся ще десяток  об’єднаних гро-
мад.  Таким чином, зміни в ад-
міністративно–територіально-
му устрої краю ще у поточно-
му році відбудуться фактично 
майже на 50 відсотках Терно-
пільщини. Ми впевнені, що таке 
реформування  адміністративно-
територіального устрою – 
невід’ємна складова реформи 

місцевого самоврядування та 
територіальної організації вла-
ди, яка покликана оптимізува-
ти систему управління терито-
ріями, впорядкувати взаємо-
відносини органів влади різних 
рівнів, а в кінцевому результа-
ті – сприяти підвищенню рівня 
життя кожного громадянина в 
кожному міському чи сільсько-
му населеному пункті. У такий 

спосіб разом з краянами працю-
ємо на благо Тернопільщини».

Також під час Форуму відбула-
ся дискусія «Карпатська макроре-
гіональна стратегія: чи можемо 
творити нову якість спів праці в 
центрі Європи», участь в якій взя-
ли голова Верховної ради Укра-
їни Андрій Парубій і Маршалок 
Сейму Республіки Польща Марек 
Кухцінський.

Програма форуму була над-
звичайно насиченою - відбуло-
ся більше 10 пленарних диску-
сій, на яких його учасники могли 
вести перемовини. Також гос-
ті та організатори побачили міс-
тичну феєрію у виконанні театру 
“Воскресіння” та взяли участь у 
двокілометровому фітнес-забігу 
“Форум місцевого розвитку – за 
здоровий спосіб життя”.

У Трускавці завершився ІІ Форум місцевого розвитку

Конституція – це не просто Основний закон 
України. Конституція – це принципи, на яких 
будується будь-яка держава. І саме Україна є 

основоположником європейської демократичної 
Конституції часів Пилипа Орлика. Про це зазначив 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час 
урочистостей з нагоди 21-річниці Дня Конституції, 
що відбулися на Театральному майдані в Тернополі.
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Наймолодшим учасником змагань 
став 7-річний Максим Репетівський. 
«Ми, усі учасники цього турніру, зна-
йомі між собою, всі з цього району. Я 
граю за команду «Говерла». Часто гра-
ємо у футбол тут, на стадіоні Текстер-
но», - розповів Максим. - «Моїм куми-
ром є Кріштіану Роналду. Він є най-
кращим футболістом у світі, тому беру 
приклад з нього». 

Перше місце у турнірі посіла коман-
да «Дніпро». «Я дуже радий, що ми ви-
грали», - каже 11-річний капітан ко-
манди Артем Золотий. – «У першій грі 
ми перемогли з рахунком 1:0. Другу 
гру ми зіграли 2:0. Я дуже щасливий 
результатом. Граємо ми разом однією 

командою не дуже давно, десь місяць. 
Перемога далася нелегко. Суперники 
були сильні». 

Проведення футбольних турнірів 
серед дворових команд стане традиці-
єю, каже депутат округу № 35 Віктор 
Шумада. А з найкращих учасників зма-
гань «Футбольні вихідні» планують 
сформувати команду.  «Вже є домов-
леність з Федерацією футболу області 
про те, що буде тренер, який тут займа-
тиметься з дітками. Буде сформована 
команда цього району, яка буде грати 
разом з іншими дворовими командами 
міста. Відповідно, будуть вже змагання 
на Кубок міста й інші», - зазначає секре-
тар Тернопільської міської  ради, голо-

ва міської організації партії «Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність» Віктор 
Шумада. 

Усім учасникам турніру «Футболь-
ні вихідні» вручили грамоти, медалі та 
цінні подарунки. Кожна команда отри-
мала футбольні м’ячі. Як зазначає го-
лова Федерації футболу Тернопільської 
області, народний депутат України Та-
рас Юрик, розвиток дитячо-юнацького 
футболу в області є пріоритетним на-
прямком роботи ФФТО. 

«Проведення міждворових турні-
рів - це один із форматів розвитку ди-
тячого футболу. У нас системний підхід 
до розвитку дитячо-юнацького футбо-
лу. З 1 вересня розпочинаємо дуже сер-
йозний турнір дитячо-юнацької фут-
больної ліги. Окрім того, будемо збіль-
шувати в Тернополі кількість турнірів, 
адже їх недостатньо, особливо дитячих 
і юнацьких. У цьому напрямку будемо 
серйозно активізувати роботу. Прове-
дення турнірів між мікрорайонами, де 
діти будуть формувати збірні і змага-
тимуться між собою - це дуже важливо 

для розвитку футболу в місті та облас-
ті», - зазначив Тарас Юрик. 

Для розвитку футболу необхід-
на інфраструктура. У мікрорайоні «Со-
нячний» стадіон «Текстерно» є одним 
з основних осередків розвитку спорту, 
здорового способу життя. Тому прово-
диться ряд заходів, щоб  зберегти стаді-
он як спортивний об’єкт. А навесні цьо-
го року з ініціативи депутата округу 
№35 Віктора Шумади на стадіоні про-
вели дві масштабні толоки, в результа-
ті вивезли понад 100 мішків сміття. 

«Незабаром ця ділянка офіційно пе-
рейде у власність громади міста, вже на 
завершальному етапі оформлення від-
повідної документації. Після цього ста-
діон закріплять за однією з освітніх або 
спортивних установ. Тоді вже будемо 
виділяти кошти, щоб облаштувати те-
риторію відповідно», - сказав Віктор 
Шумада. Біля стадіону (Злуки,11) пла-
нують зробити спортивний майданчик 
з вуличними тренажерами. Відповід-
ний проект переміг у 2016 році у кон-
курсі «Громадський бюджет».

Вперше в Тернополі провели турнір 

«Футбольні вихідні»
«Футбольні 

вихідні» - 
турнір серед 

дворових команд за 
участю півсотні дітей 
провели в Тернополі на 
стадіоні «Текстерно». У 
спортивному заході було 
представлено 5 команд, у 
двох з них – діти старшого, 
а у трьох - молодшого віку.

Наймолодший учасник змагань - 
семирічний Максим Репетівський.

Нагородження капітана “Дніпра”  Артема Золотого.

nday.te.ua

Цьогоріч «Коропфест» святкувати-
муть чотири дні – з 6 по 9 липня у пар-
ку ім. Т. Шевченка, поблизу Тернопіль-
ського озера.

Зі слів організаторів, на тернопо-
лян та гостей міста чекатимуть смач-
ні рибні страви: паелья з риби, фарши-

рована скумбрія, короп печений, рибна 
юшка з білими грибами та чимало ін-
ших рибних страв. Головною родзин-
кою стане приготування 3000 літрів 
рибної юшки – нового рекорду Украї-
ни, якою частуватимуть усіх присутніх 
безкоштовно.

Також у програмі запланований ви-
ступ гуртів «OT VINTA», «308», «Медо-
вий полин», «Gloria Band», «Шосте Чут-
тя» та ін. Цікавою буде програма свят-
кування Івана Купала, адже у цю ніч за-
палять вогнище та open-air під відкри-
тим небом. Будуть також вогняні шоу 
та запуск небесних ліхтариків.

Нагадаємо, що раніше «Коропфест» 
проводився у Коропці Монастирись-
кого району.

У Тернополі приготують три тонни ухи
Рибний фестиваль «Коропфест» цього року  
вперше проводитимуть в обласному центрі 
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- Чи існують економічні під-
стави для підвищення міні-
мальної заробітної плати у 2018 
році?

- Відповідно до чинного зако-
нодавства розміри мінімальної 
зарплати в Україні мають вста-
новлюватись шляхом укладання 
відповідної угоди між державою, 
роботодавцями та профспілка-
ми. І ці розміри, у першу чергу, за-
лежать від економічної ситуації в 
країні. Лише стабільне економіч-
не зростання формує передумо-
ви для стійкого підвищення соці-
альних стандартів в оплаті праці, 
- відповідає на запитання «На-
шого ДНЯ», Володимир Петро-
вич ГОРИН (на фото), кандидат 
економічних наук, доцент кафе-
дри фінансів ім. С. І. Юрія Терно-
пільського національного еко-
номічного університету. - Щодо 
обґрунтованості підвищення мі-

німальної зарплати, то слід нага-
дати, що частина експертів про-
гнозували катастрофічні наслідки 
двократного зростання цього по-
казника з початку 2017 року, наче 
б це неминуче мало призвести до 
падіння економіки, високої інфля-
ції і розширення масштабів безро-
біття. Однак реалії першого пів-

річчя засвідчують: такі песиміс-
тичні прогнози не справдились, а 
інфляція за підсумками поточного 
року прогнозується у межах 10-12 
відсотків. Насправді таке, на пер-
ший погляд, ризиковане рішення 
уряду з економічної  точки зору 
було цілком виправданим, оскіль-
ки сумарна інфляція за 2014-2016 
роки перевищила 200 відсотків, 
а розміри мінімальної зарплати 
зросли за цей період всього на 30 
відсотків. У результаті співвідно-
шення мінімальної та середньої 
платні впало нижче 30 відсотків, 
тоді, як за рекомендаціями Міжна-
родної організації праці, має ста-
новити не нижче 40 відсотків. А в 
країнах ЄС воно складає 60 відсо-
тків. Таким чином, підвищення мі-
німалки у 2017 році лише компен-
сувало її знецінення під впливом 
інфляції.

Щодо підвищення мінімальної 
платні на 2018 рік, передбаченого 
бюджетною резолюцією, то воно 
не є таким значним, як у поточ-
ному році і має скласти близько 
16 відсотків. Підґрунтя для цього 
має закласти продовження зрос-
тання економіки, яке, враховую-
чи високі темпи приросту інвес-
тиційних витрат і сприятливу ці-
нову кон’юнктуру на світових то-
варних ринках, прогнозується на 
рівні 1,5-2,0 відсотки. Водночас, 
приріст мінімальної зарплати ло-

гічно не повинен бути нижчим за 
рівень інфляції, щоб не допусти-
ти зниження її реальної вартості. 
Якщо врахувати синергетичний 
вплив цих двох чинників, то роз-
рахунки уряду щодо розміру міні-
мальної зарплати є цілком реаліс-
тичними. За нашими оцінками, це 
рішення матиме також позитив-
ний вплив на показники доходів 
бюджетів різних рівнів та до Пен-
сійного фонду України.

- Чи не призведе урядова іні-
ціатива до звільнення праців-
ників окремими роботодавця-
ми або до «тінізації» заробіт-
них плат? Адже зросте не лише 
платня, а й податок. І чи не спри-
чинить це ще більшу трудову 
міграцію?

- Не можна виключати певно-
го скорочення зайнятості на еко-
номічно слабших підприємствах 
та намагань бізнесу зменшити 
свої податкові зобов’язання за ра-
хунок виплати зарплат у «конвер-
тах». Однак, стверджувати, що по-
казники «тінізації» трудових до-
ходів цілком залежать від рів-
ня мінімальної зарплати, не вар-
то. На проблему тінізації трудових 
доходів населення треба диви-
тись глибше, оскільки вона спри-
чинена комплексом причин, се-
ред яких - низький рівень подат-
кової культури вітчизняного біз-
несу, слабкий контроль за неофі-

ційною зайнятістю з боку органів 
влади тощо. Як показав попере-
дній рік, дворазове зниження роз-
мірів єдиного соціального внеску 
не спричинило адекватного зрос-
тання рівня оплати праці, а масш-
таби її «тінізації» залишились на 
рівні 35-40 відсот ків. 

Інше питання: підвищення 
соцстандартів має супроводжува-
тися поліпшенням умов для ве-
дення бізнесу, аби підприємці 
мали змогу компенсувати зрос-
тання своїх витрат за рахунок до-
даткових доходів. Попри низку 
позитивних рішень останнього 
часу, кардинального поліпшення 
бізнес-клімату поки не відбулось. 

Щодо впливу зростання міні-
мальної зарплати на показники 
трудової міграції, також не мож-
на дати однозначної відповіді. Го-
ловна причина, яка змушує на-
ших співвітчизників виїжджати 
за кордон з метою працевлашту-
вання - відсутність роботи в Укра-
їні. Зростання чисельності безро-
бітних лише посилюватиме тру-
дову міграцію. Але в сучасних умо-
вах можна спостерігати цілком 
нове явище - нестачу кваліфіко-
ваної робочої сили, навіть у трудо-
надлишкових регіонах. Вона зна-
чною мірою спричинена низьки-
ми стандартами оплати праці. Ба-
гато громадян, маючи можливість 
працевлаштуватись за кордоном і 
отримувати високу, за українськи-
ми мірками, платню, свідомо від-
мовляються від пошуку аналогіч-
ної роботи в Україні. І, зважаючи 
на високий інтерес з боку наших 
сусідів до залучення працівників з 
України, стримування росту зарп-
лати в нашій державі може мати 
вагомий вплив на показники тру-
дової міграції.

Чи існують економічні підстави 
для підвищення «мінімалки»?

Мінфін пропонує підвищити наступного року 
мінімальну зарплату на понад п’ять сотень  
- до 3723 гривень. Про це йдеться у тексті 
бюджетної резолюції на 2018-2020 роки. Згідно 
з документом, у 2019 році мінімальна платня 
складе 4173 гривні, а в 2020-у - 4425 гривень. 
Відповідно, мінімальний єдиний соціальний 
внесок складе 819 гривень у 2018 році, 918 
гривень - у 2019 та 973,5 гривень у 2020 році.

…І що з цим робити? Переважна біль-
шість українців незадоволені ситуацією в 
країні. Такі результати Першого Всеукра-
їнського Форуму фахівців у сфері урядових 
комунікацій «Єдиний голос».

«У нас дуже високий рівень недові-
ри до влади і політиків, високі негативні 
оцінки вектора, за яким розвивається кра-
їна. У чому причина? Проблема в тому, що 
найбільший дефіцит суспільства - дефіцит 
майбутнього, коли немає впевненості і ба-
чення того, куди ми рухаємося», - заявив 
стратегічний радник глави уряду Мирос-
лав Кошелюк. За його словами, кількість 
людей, які вважають, що справи в державі 
йдуть не в тому напрямку, складає близь-
ко 70 відсотків.

І поки чимало українців достойно опла-
чувану роботу і «дефіцитне майбутнє» шу-
кають в чужих країнах, а інші виживають 
від зарплати до – зарплати, чи від пенсії - 
до пенсії, «слуги» народу не втомлюються 
облаштовувати щасливе й сите життя собі 
та своїм вірнопідданим. У бюджеті не ви-
стачає грошей? Дивлячись, на що. Ось дня-
ми, приміром, депутати «провели» своїм 
помічникам ще 25 відсотків до зарплати.

Якщо ж йдеться про важливі закони 
для країни, приймати їх парламентарі не 
поспішають. Власну вигоду (чи невигоду) 
ставлять вище за суспільну. Наприклад, по-
літики, які після Майдану обіцяли змінити 
виборче законодавство, цього не зробили. 
Навіть не можуть поставити на порядок 
денний це питання. Все тому, що бояться у 
новій системі стати неконкурентоздатни-
ми. Адже без зміни виборчого законодав-
ства українці щоразу обиратимуть людей, 
яких у списки вноситимуть олігархи. Ці 
обіцянки, нагадав на телеканалі ZIK поза-
фракційний нардеп Віктор Чумак, були го-
ловними і в спічах діючого президента, і в 
екс-прем’єра Яценюка, і в голови Верховної 

Ради Парубія та інших політиків. 
Для того, щоб продуктивно працював 

парламент, його потрібно обирати мен-
ше, аніж на чотири роки, кажуть експер-
ти. І не треба українцям аж понад чотири 
сотні нардепів. Вистачить і 240. По-перше, 
значно зменшилася чисельність населен-
ня. А, по-друге, у випадку з (без)діяльністю 
багатьох парламентарів, кількість не озна-
чає якість.  

Раду потрібно обирати на три роки, 
вважає блогер Роман Шрайк. «На мій по-
гляд, дуже швидко відбувається «оскоти-
нювання» депутатів. Три роки є критич-
ним терміном і після нього депутатам пе-
реважно стає на все наплювати. Близь-
ко півроку Верховна Рада активно пра-
цювала, далі депутати перестали ходити 
у п’ятниці на засідання. Зараз наприкінці 
тижня на роботу приходить близько два-
дцяти осіб. Тому, три роки є критичним 
терміном, після якого вже практично нічо-
го не відбувається», - зазначив він. 

В цьому немає ноу-хау. У США депута-
тів нижньої палати обирають на два роки. 

Аби отримати мандат довіри повторно, 
слід довести це своєю діяльністю. 

В Україні ж позбутись із парламенту 
«довгожителів» надто важко. У них своє, 
окреме життя. Політика перетворилася у 
прибутковий бізнес. А проблеми народу – 
у щось далеке й незрозуміле.

Зате наші «слуги» люблять фантазува-
ти на тему: як ускладнити життя людям. 
Свіжий приклад. Депутат від БПП Олексій 
Мушак висловив думку: якщо відмовити-
ся від пенсійних виплат в Україні, то у гро-
мадян з’явиться можливість більше заро-
бляти. А пенсіонерів мають годувати їхні 
діти. Це, фактично, азіатський підхід - ска-
сування пенсій в обмін на економічне зрос-
тання. Краще б пан Мушак думав, яким чи-
ном покращити вітчизняну економіку і ви-
коренити корупцію. І не лише думав, а й 
щось робив…

І ще новина: у держави закінчують-
ся гроші на субсидії. Зараз субсидії отри-
мують більше семи мільйонів домогоспо-
дарств. Це майже 50 відсотків усіх укра-
їнських сімей. У бюджеті на комунальну 

знижку заклали 47 мільярдів гривень на 
рік. Проте більшу частину цієї суми вже ви-
тратили. У результаті держава заборгува-
ла постачальникам послуг мільярди гри-
вень, і на нові субсидії грошей немає, ін-
формує «Сьогодні». 

У Мінфіні підрахували: цьогоріч на 
субсидії потрібно приблизно 75 мільяр-
дів гривень. Для дофінансування уряд по-
винен підготувати рішення щодо проекту 
змін до бюджету країни. А депутати - про-
голосувати. І бажано зробити це до парла-
ментських канікул. Адже, якщо гроші за-
кінчаться, підготуватися до опалювально-
го сезону постачальникам буде не під силу. 

А, взагалі, у якій ще країні світу май-
же половина сімей сидить на комунальних 
субсидіях? 

І поки рідна влада випробовує сус-
пільство на витримку й виживання, за-
кордонні роботодавці очікують працівни-
ків з України. Експерти передбачають: не-
забаром у Євросоюзі розіграється «битва» 
за українського працівника. Це може сти-
мульнути пакувати валізи тих, хто раніше 
вагався: їхати на заробітки, чи ні. 

Тим часом, вітчизняні владоможці по-
чали вести мову про наступне підвищен-
ня мінімалки. До 5000 
гривень і навіть до 7500. 
А де взяти гроші на своє 
«волонтерство» не поду-
мали?

В українців - дефіцит майбутнього, 
а в політиків - дефіцит совісті

Ольга ЧОРНА.

Запитання від “Нашого ДНЯ”
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Трагедія трапилась у сели-
щі Вишнівець Збаразького ра-
йону. На світанку у понеділок, 
26 червня, тіло дівчини місце-
ві мешканці виявили на око-
лиці села. Викликали поліцію 
та «швидку», повідомляють в 
обласному управлінні поліції. 

Загиблою дівчиною вия-
вилася цьогорічна випускни-
ця Ірина Макоїд. Дівчина ра-
зом з друзями того дня піш-
ла на святкування Дня молоді. 
Приблизно о пів на другу вона 
востаннє спілкувалася з ма-
мою. Сказала їй, що збираєть-
ся йти додому. Знайшли Ірин-

У Вишнівці жорстоко вбили 17-річну дівчину

Як повернути зайво 
сплачені кошти?

Тернопільська ОДПІ повідо-
мляє: 19 травня 2017 року на-
брав чинності наказ Мінфіну № 
415, яким передбачено зміни до 
Порядку повернення коштів, по-
милково або надміру зарахова-
них до державного та місцевих 
бюджетів.

Змінами, зокрема передбачено, 
що у разі повернення надміру спла-
чених податкових зобов’язань з по-
датку на додану вартість, зарахова-
них до бюджету з рахунку платни-
ка податку в системі електронного 
адміністрування податку на дода-
ну вартість, у порядку визначено-
му Податковим кодексом, такі ко-
шти підлягають поверненню ви-
ключно на рахунок платника в сис-
темі електронного адмініструван-
ня податку на додану вартість. А 
в разі його відсутності на момент 
звернення такого платника із зая-
вою про повернення надміру спла-
чених податкових зобов’язань з по-
датку на додану вартість чи на мо-
мент фактичного повернення ко-
штів - шляхом перерахування на 
поточний рахунок платника по-
датків в установі банку.

Докладні консультації - у Цен-
трі обслуговування платників Тер-
нопільської ОДПІ та за телефона-
ми: 43-46-10, 43-46-22, 43-46-24.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Щоб отримати  
довідку про  

доходи - подайте 
декларацію

Відповідно до п. 296.8 ст.296 
Податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), платники єдиного 
податку мають право для отри-
мання довідки про доходи по-
давати до контролюючого орга-
ну податкову декларацію за ін-
ший, ніж квартальний (річний) 
податковий (звітний) період, що 
не звільняє такого платника по-
датку від обов’язку подання по-
даткової декларації у строк, 
встановлений для квартально-
го (річного) податкового (звіт-
ного) періоду. Така податкова 
декларація складається з ураху-
ванням норм пп. 296.5 і 296.6 ст. 
296 ПКУ і не є підставою для на-
рахування та/або сплати подат-
кового зобов’язання. 

Податкова декларація платни-
ка єдиного податку - фізичної осо-
би - підприємця (далі - декларація) 
затверджена наказом Мінфіну від 
19.06.2015 року №578. Для отри-
мання фізичною особою - підпри-
ємцем - платником єдиного подат-
ку довідки про доходи за інший, 
ніж квартальний (річний) подат-
ковий (звітний) період, нею пода-
ється декларація з позначкою «До-
відково» у полі 01 заголовної час-
тини декларації. 

При цьому у полі 02 заголовної 
частини декларації заповнюється 
показник «місяць» (вказується но-
мер календарного місяця, за який 
подається декларація з позначкою 
«Довідково»). Розділ V «Визначен-
ня податкових зобов’язань по єди-
ному податку» декларації не запо-
внюється фізичною особою - під-
приємцем - платником єдиного 
податку, що подає декларацію з 
позначкою «Довідково». 

Відділ організації роботи 
Головного управління ДФС  

у Тернопільській області.

Удар ножем у серце обірвав 
життя красуні-випускниці

Сумна звістка надійшла на 
Тернопілля зі Сходу. Під 
час виконання службових 

обов’язків загинув уродженець с. 
Скородинці Чортківського району 
45-річний Ігор Штуник.

Військовий служив молодшим сержан-
том ЗСУ, стрільцем-зенітником військової 
частини ВО259. Трагічна подія сталася на 
території Луганської області. Причин заги-
белі не називають. 

Для вшанування пам’яті загиблого Ге-
роя у Чорткові 27, 28, 29 червня оголоси-

ли днями жалоби, - повідомляють на сай-
ті Чортківської міськради. - На знак скор-
боти за загиблим на будівлях і спору-
дах органів державної виконавчої вла-
ди, місцевого самоврядування, підприєм-
ствах, установах і організаціях міста, при-
спустили Державний Прапор України з 
чорною стрічкою. Відмінити проведення 
розважально-концертних заходів на тери-
торії міста.

Привезуть тіло загиблого у середу, 28 
червня. Коли відбудеться похорон, наразі 
невідомо. У Скородинцях Чортківського ра-
йону розповідають, що Ігор Штуник був чу-

довою людиною, добрим майстром і госпо-
дарем. На війну пішов добровольцем – під-
писав контракт майже рік тому. Сиротами 
залишилися дві доньки. 

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирий сум з 
приводу важкої втрати близьким і рід-
ним Ігоря Штуника. Герої не вмирють!

Тернопілля у жалобі
У зоні АТО загинув житель Чортківщини

ку мертвою недалеко від рід-
ної оселі…

Мешканці Вишнівця шо-
ковані тим, що трапилося. Ка-
жуть, Іринка була дуже хоро-
шою дівчиною. За словами од-
носельців, виховувала її дру-
жина материного брата, яка 
й була офіційним опікуном ді-
вчини. Вона мала Іринку за 
рідну, як і дівчина її. Біологіч-
на мама Ірини працювала за 
кордоном, у тата - нова сім’я. 

Тільки в суботу разом з од-
нокласниками вони відсвят-
кували випускний. «На цей 
момент це була найкраща ніч 
у моєму житті», - написала 
Іринка у соцмережах. Її світли-
ни і пости сповнені оптиміз-
му і любові до життя. На жаль, 
через кілька годин Іринки не 
стало.

У поліції розслідують об-
ставини вбивства і шукають 
нелюда, який обірвав життя 
випускниці. При огляді тіла ді-
вчини експерти виявили одне 

ножове поранення в області 
серця. Судмедекспертиза вста-
новила, саме це стало причи-
ною смерті. За попередніми ре-
зультатами, нападник, окрім 
того, що смертельно поранив 
загиблу, ще й зґвалтував її.

Слідчі припускають, що 
вбивство трапилося на тому 
ж місці, де знаходилося тіло. 
Про це свідчать знайдені по-
руч речі – ймовірне знаряд-
дя вбивства – ніж та мо-

більний телефон Іринки. 
Право охоронці опитують дру-
зів загиблої, а також встанов-
люють свідків даної події та 
людей, з якими вона повер-
талася зі свята. Подія внесена 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за статтею 115 
ККУ – умисне вбивство.

Коли ховатимуть дівчину, 
наразі невідомо. У Вишнівці 
кажуть, родина чекає на рідну 
маму і бабусю Іринки, які по-
вертаються з-за кордону. 

«Наш ДЕНЬ» висловлює 
щирі співчуття родині заги-
блої. Нехай земля буде тобі 
пухом, Іринко…

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тер-
нопільській області звертаються до водіїв, які 26 червня в 
період з першої по п’яту годину ранку проїжджали дорогою 
Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в 
напрямку Рівного:

- Якщо в даний час ви їхали неподалік місця злочину, а в ав-
томобілях є відеореєстратор, принесіть відео та допоможіть 
встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцяти-
річної дівчини.

Повідомити інформацію можна за номерами телефонів 
у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – 
(0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію «102».

Анонімність гарантується.

На Зборівщині  
зникла бабуся

Правоохоронці просять допомо-
ги у пошуку 86-річної Кравець Сте-
фанї Семенівни, жительки села Крас-
не Зборівського району. Про зник-
нення пенсіонерки 26 червня повідо-
мив її онук.

У день зникнення літня жінка бу-
ла одягнена в коричневе плаття та 
рожевий светр.

Інформацію про можливе місце-
перебування пенсіонерки поліцей-
ські просять повідомляти за номера-
ми телефонів у Зборові (код 03540) 
2-20-46 або на лінію “102″.

Від трьох до восьми років позбавлення волі 
з конфіскацією майна загрожує викладачеві од-
ного з вищих навчальних закладів Тернополя. 
Педагог вимагав та отримав від студента три 
тисячі гривень за успішне складання останнім 
державного іспиту.

 Співробітники управління захисту еконо-
міки Тернопільської області спільно зі слідчи-
ми задокументували факт отримання неправо-

мірної вигоди педагогом від одного зі студентів. 
Три тисячі гривень мали гарантувати успішне 
складання державного іспиту, адже науково-
педагогічний співробітник, будучи членом ек-
заменаційної комісії, пообіцяв повпливати на 
інших членів та голову комісії.

Кримінальне провадження розпочато за 
частиною третьою статті 369-2 Кримінального 
кодексу. Проводиться досудове розслідування.

На Тернопільщині 
трагічно загинув 
50-річний 

чоловік. Його вбило 
відро, яке впало з 
20-метрової висоти. 

Інцидент трапився у селі 
Чайчинці Лановецького ра-
йону, повідомляє ГУ НП в 

Тернопільській області.
Чоловік чистив колодязь, 

однак обірвалося кріплення і 
йому на голову впало відро. 
З важкими травмами потер-
пілого доставили до реані-
мації. На жаль, врятувати чо-
ловіка не вдалося.

Схожа трагедія трапилась 
у Кременці. Внаслідок обвалу 

грунту загинув 49-річний чо-
ловік. Інцидент трапився ми-
нулого тижня на території бу-
дівельного майданчика. На 
жаль, врятувати потерпіло-
го не вдалося. Тіло чоловіка 
було піднято на поверхню, по-
відомляють в управлінні з пи-
тань цивільного захисту на-
селення Тернопільської ОДА.

Хочеш скласти іспит – плати
На хабарі спіймали викладача тернопільського вишу

Чоловікові вкоротило віку… відро

Підготувала Аліна МАКСИМІВ.
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- Так вже склалося, що з цією 
авторитетною фірмою наше гос-
подарство працює з першого 
дня відкриття її представництва 
на Тернопільщині, - зауважив 
Микола Пилипів, зазначивши, 
що День поля на землях очолю-
ваного ним агропідприємства, 
став лише проміжним результа-
том цієї співпраці. 

За словами керівника «Ар-
кадії»,  без наукового підходу до 
обробітку землі та використан-
ня інноваційних технологій, без 
належної культури землероб-
ства і чіткого дотримання агро-
технічних вимог нині годі й роз-
раховувати на високі врожаї, а 
отже – успішно конкурувати на 
ринку сільгосппродукції. 

- Щоб добиватися стабільно 
високих виробничих показни-
ків у рослинництві, тваринни-
цтві та садівництві, ми їздимо по 
всьому світу, шукаємо нові тех-
нології та переймаємо досвід, 
нерідко дуже ризикуємо, але 
не програємо, - зізнався  Мико-
ла Іванович, виступаючи перед 
своїми колегами-хліборобами з 
різних регіонів України, які пе-
ред початком об’їзду полів «Ар-
кадії» зібралися у графському 

палаці ХVІІІ століття, що у Хо-VІІІ століття, що у Хо-ІІІ століття, що у Хо-
росткові. 

Згодом представники 
«Спектр-агро» ознайомили при-
сутніх з новинками своєї про-
дукції, розповіли як «працю-
ють» мікродобрива, під які куль-
тури їх доцільно застосовувати,  
а потім майже 200 учасників за-
ходу вирушили, щоб на власні 
очі побачити ефект від співпра-
ці науки та виробництва.

У ПАП «Аркадія» обробляють 
4 тисячі гектарів землі.

- У структурі посівних площ 
понад 26 відсотків складає ози-
ма пшениця, стільки ж – цукро-
ві буряки, на кожному десятому 
гектарі культивуємо озимий рі-
пак, - розповів Микола Пилипів. 
– Також цьогоріч посіяли куку-
рудзу, сою і горох. «Спектр-агро» 
допомагає нашим хліборобам 
належно захистити рослини, ре-
алізовує якісне насіння, біости-
мулятори його росту.

На усіх трьох локаціях, об-
лаштованих на полях господар-
ства, спеціалісти компанії пе-
реконували своїх потенційних 
клієнтів використовувати пре-
парати англійського виробни-
цтва «Спектрум», розповіда-

ли про їх переваги над подібни-
ми засобами інших виробників, 
але найбільше запитань в учас-
ників Дня поля було саме до Ми-
коли Івановича. І це не дивно, 
адже одна справа почути, а зо-
всім інша – навіч переконатися, 
що «хімія» працює. 

У розмові зі мною Микола 
Пилипів зізнався, що до прийо-
му гостей спеціально не готу-
вався:

- Хай бачать все так, як є на-
справді. Адже наші поля – не до-
слідні ділянки, на яких не пови-
нно бути жодного бур’яна. Ми на-
віть не обкошували краї площ, що 
межують з дорогою. Більше того, 
я хочу, щоб мої колеги з інших об-
ластей відвідали не тільки вибра-
ні для огляду посіви, а й проїхали 
грунтівкою повз всі землі, де ви-
рощуємо різні культури.

 А подивитися й справді було 

на що. Гарно вродив горох, ще-
дро наливається пшеничний ко-
лос, набирають ваги корені цу-
крових буряків…

- Я завжди радо приймаю 
гостей, передусім, щоб почути 
від них слушну пораду чи навіть 
зауваження, - сказав керівник 
«Аркадії».

 В Оленівку, де знаходить-
ся центральний офіс агропід-
приємства, Микола Іванович на 
кілька хвилин завітав якраз в 
обідню пору. У їдальні частували 
працівників, які трудяться тут. 
А іншим, зайнятим на польових 
роботах чи будівництві, достав-
ляють обіди безпосередньо на 
місце праці.

Впадало у вічі, що в «Аркадії»  
турбота про високі виробничі 
показники базується на постій-
ній турботі про людей. 

- У нас зайнято приблиз-

но по 3-6 працівників на кожні 
сто гектарів земель. Щоправда, 
тут є своя специфіка, бо більше 
п’ятдесяти гектарів займає сад, 
а кожнісіньке яблуко збирає-
мо вручну. Тож і робочих рук по-
трібно більше. - розповів Мико-
ла Пилипів. – Торік середня за-
робітна плата наших працівни-
ків складала 6 тисяч гривень. З 
нового року прийняли рішення 
підвищити її до восьми тисяч. 
Перші місяці підтвердили, що 
це нам під силу, хоча, поживемо 
– побачимо. Попереду – жнива, 
осінньо-польові роботи. Лише 
після їх завершення, реалізації 
вирощеного, розрахунку з дер-
жавою, банками зможемо більш 
детально говорити про еконо-
мічний стан господарки.

У діалогах з керівником «Ар-
кадії» деякі учасники Дня поля 
нарікали на плинність кадрів, 
скаржилися, що чимало селян, 
а особливо – працьовитих і тя-
мущих, виїжджають на заробіт-
ки закордон. І хоча на нині це - 
глобальна проблема України та 
українців, проте Микола Пили-
пів переконаний, що вирішувати 
її повинен кожен господар, робо-
тодавець на кожному конкрет-
ному місці:

- Наприклад, у нас жоден ме-
ханізатор у сезон не поїхав на за-
робітки. Люди впевнені, що тут 
їх працю зможуть оцінити на-
лежним чином. Головне – не роз-
чарувати їх у цьому.

Ближче до вечора учасни-
ки заходу знову з’їхалися у Хо-
ростків. Організатори Дня поля 
і, зокрема, керівник регіональ-
ного структурного підрозділу 
«Спектр-агро» у Тернопільської 
області Юрій Войчишин подя-
кували «Аркадії» за гостинність, 
а учасникам заходу – за готов-
ність до співпраці.

У свою чергу Микола Пили-
пів побажав усім гостям нових 
здобутків, щедрих врожаїв, ін-
шими словами - всього найкра-
щого, що може зичити хлібороб  
хліборобам – людям, які своєю 
нелегкою працею розбудовують 
Україну. 

Олег ГРУШКОВИК.

шукаємо, ризикуємо, 
але не програємо»

«Їздимо по 
всьому світу,

Керівник ПАП «Аркадія» Микола ПИЛИПІВ 
розповів учасникам Дня поля про складові  
успішного ведення землеробства у господарстві

Депутати-аграрії Тернопільської обласної ради з 
фракції Блоку Петра Порошенка: керівник ПАП «Аркадія» 
Микола Пилипів, керівник ПАП «Нічлава» с. Колиндяни 
Чортківського району Володимир Заліщук та керівник ПАП 
«Ягільниця-В» с. Ягільниця Чортківського району Василь 
Вислоцький.

Гості Дня поля з Волині.

Найбільше запитань в учасників Дня поля було до Миколи Івановича.

На День поля у Хоростків, що на Гусятинщині, 
з’їхалися агрономи, фермери та 
сільгоспвиробники з кількох областей України. 

Організатором заходу, який відбувся на базі приватного 
агропідприємства «Аркадія», стала компанія «Спектр-
агро», - один з лідерів вітчизняного ринку з реалізації 
мікродобрив, пестицидів, насіння та спеціалізованої 
сільгосптехніки.
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Росіян впускатимуть  
в Україну з біопаспортами 

Громадян Росії впускатимуть на тери-
торію України лише з біометричними пас-
портами. Додатково перевірятимуть від-
битки пальців або сітківку ока. Про це за-
явив секретар Ради нацбезпеки і оборо-
ни України Олександр Турчинов під час 
відкриття нового прикордонного відді-
лу «Тополі» Харківського прикордонно-
го загону. «Прикордонники розраховують 
технічні деталі та обладнання для того, 
щоб забезпечити пропуск по біометрич-
них паспортах. При перетинанні кордону 
будь-яким росіянином будуть відбирати в 
нього ідентифікаційні ознаки - відбитки 
пальців або скан сітківки ока. Це потріб-
но, аби завадити проникненню до нашої 
країни агентів російської розвідки та ди-
версантів», - заявив Турчинов, повідомляє 
«Радіо Свобода». Уряд виділив кошти на ці 
роботи. Планують завершити їх протягом 
місяця. Терміни введення віз поки не на-
зивають
У Польщі змінили правила щодо 

працевлаштування іноземців
Сейм Польщі разом з урядом прийняв 

новий законопроект про популяризацію 
працевлаштування та заклади ринку пра-
ці. Про це повідомляє «Польське радіо». 
Змінами передбачено введення оплати за 
реєстрацію заяви роботодавцю про намір 
найняти на роботу іноземця. Запропоно-
вані законом рішення стосуються інозем-
ців, які виконують довгострокову роботу 
в Польщі. Зокрема, йдеться про громадян 
Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, України 
та Росії, які зможуть користуватися спро-
щеною процедурою доступу до ринку пра-
ці. Відтепер, окрім права на роботу, введе-
но дозвіл на сезонну роботу, який видава-
тиме староста на період до восьми місяців 
протягом року. Закон передбачає внесення 
платежу 30 злотих за реєстрацію заяви ро-
ботодавця про намір працевлаштування 
іноземців. Це дозволить ефективніше об-
слуговувати зацікавлених осіб повітовими 
управліннями праці. 

У світі більше чоловіків,  
аніж жінок

У 2023 році чисельність населення сві-
ту досягне восьми мільярдів людей, з пе-
реважною більшістю чоловіків. У наступ-
ному році число осіб, віком понад 60 ро-
ків, уперше складе мільярд, згідно з дослі-
дженням ООН. А до 2050 року населення 
світу зросте з нинішніх 7,6 мільярда людей 
- до 9,8 мільярда. Переважно приріст насе-
лення відбудеться у південній частині Са-
хари, інформує «The Guardian». Половину 
зростання забезпечать дев’ять країн: Ін-
дія, Нігерія, Демократична Республіка Кон-
го, Пакистан, Ефіопія, Танзанія, США, Уган-
да та Індонезія. До 2050 року семеро із 20 
найбільш густонаселених країн світу бу-
дуть африканськими. І навпаки, у всіх єв-
ропейських країнах чисельність населен-
ня неминуче знизиться. Особливо сильно 
вплинуть демографічні тенденції на Схід-
ну Європу. Кількість населення у таких 
країнах як Болгарія, Хорватія, Латвія, Лит-
ва, Польща, Республіка Молдова, Румунія, 
Сербія та Україна скоротиться більше, ніж 
на 15 відсотків. У дослідженні ООН також 
встановлено: у світі більше чоловіків, аніж 
жінок - 102 чоловіки на кожних 100 жінок. 

В Арізоні від спеки плавляться 
сміттєві баки

На південному заході США встановила-
ся екстремальна спека - температура пові-
тря іноді сягає 48 градусів за Цельсієм. Че-
рез неймовірну спеку на вулицях Арізони 
почали плавитися сміттєві баки та інші 
пластикові вироби. А господарі домашніх 
тварин змушені одягати своїм улюблен-

цям спеціальне «взуття», щоб ті не обпе-
кли лапки на розпеченому тротуарі, пові-
домляє УНІАН. Також в Арізоні через над-
звичайну спеку були скасовані кілька де-
сятків авіарейсів. Четверо людей у Шта-
тах внаслідок сильної спеки померли. Ме-
теорологи і чиновники закликають місце-
вих жителів залишатися вдома і пити ба-
гато води.
У Німеччині офіційно випустили  

купюру в нуль євро 

У німецькому місті Кіль випустили 
офіційний обмежений наклад банкнот в 
0 євро. Однак коштують вони за 2,5 євро. 
За повідомленням «Platforma», на купю-
рі зображено навчальний вітрильник 
військово-морських сил Німеччини «Горх 
Фок ІІ», зведений у 1958 році. Центробанк 
ЄС дозволив випустити безцінні банкно-
ти, адже це зображення раніше прикра-
шало 10-марочну купюру німецького Бун-
десбанку. А портом приписки вітрильни-
ка є якраз Кіль. У Німеччині вже не вперше 
випустили купюру номіналом у нуль євро. 
Нещодавно в країні видали банкноту, при-
свячену 500-річчю Реформації, де зобрази-
ли Мартіна Лютера. Такі купюри є справ-
жнім скарбом для колекціонерів.

NASA пророкує людству  
вічні дощі

Науковці NASA стверджують, що вже у 
найближчому майбутньому людство че-
кають вічні дощі і потопи. Це пов’язано 
із зменшенням кількості висотних хмар, 
які утримують вологу. Невтішні прогно-
зи вчені зробили після проведеного аналі-
зу даних, що надходили від метеослужб за 
останні 40 років. Глобальне потепління б’є 
по всіх фронтах, вважають фахівці. Через 
зміни клімату відбуваються непоправні 
зміни в циркуляції повітряних мас в атмос-
фері, інформують «Аспекти». Над еквато-
ром повітряні потоки, які рятують людей 
від тривалих злив, з кожним роком стають 
слабкішими. Саме ці «пробоїни» стають 
причиною сильних дощів. Вчені передба-
чають, що першими від злив постражда-
ють мешканці тропічних регіонів. Потім 
зона «дірок» у повітряних масах буде по-
ступово поширюватися по всій Землі.

Московити - хвора нація
Сталін став лідером в опитуванні ро-

сіян про найвидатніших особистостей в 
історії. Путін і Пушкін - на другому міс-
ці, пише «Інтерфакс» з посиланням на со-
цопитування «Левада-Центру». Соціологи 
попросили росіян назвати найвидатніших 
людей усіх часів і народів. У першій п’ятірці 
опинилися: Йосип Сталін, Володимир Пу-
тін, Олександр Пушкін, Ленін і Петро I. Та-
кож до першої десятки рейтингу увійшли 
Юрій Гагарін, Лев Толстой, Георгій Жуков, 
Катерина II і Михайло Лермонтов.

Собака щодня сам  їздить  
до парку

Собака на ім’я Екліпс із Сіетлу щодня 
самостійно добирається автобусом до 
улюбленого парку. Завдяки цьому пес став 
всесвітньовідомим і навіть має власний 
профіль у «Facebook», повідомляють іно-
ЗМІ. Все почалося з того, що господар со-
баки надто довго палив на зупинці. Пес не 
став чекати, самотужки сів у автобус і дої-
хав до парку. Собаку вже знають усі водії на 
маршруті. Пасажири також радо зустріча-
ють незвичного супутника. Чотирилапий 
поводиться абсолютно, як людина. Сідає 
на сидіння і їде три-чотири зупинки. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Банки вимагають довідку про 
зарплату при переказі грошей
Українцям стало складніше перека-

зувати гроші за допомогою банків. Піс-
ля вступу в силу постанови Нацбанку 
№43 співробітники банків почали стави-
ти українцям запитання про походження 
коштів і навіть заморожувати окремі опе-
рації. Поки це ще не набуло масового ха-
рактеру, але нові правила вже застосову-
ються, повідомляє «Gazeta.ua». «Відбуло-
ся незначне зменшення кількості опера-
цій у зв’язку з тим, що не всі клієнти мо-
жуть швидко надати додаткові докумен-
ти за запитом банку», - розповів началь-
ник управління партнерських продажів 
Максим Куліш. Банкіри стали цікавити-
ся доходами населення, в основному, при 
оформленні грошових переказів на зна-
чні суми. Причому, йшлося про переве-
дення грошей з будь-якої причини: від 
переказів іншій людині - до платежу на 
адресу комунального підприємства або 
будівельної компанії, наприклад, за квар-
тиру, що купується. 

Хліб значно подорожчає 

Ціни на хліб підвищать аж на 30 від-
сотків протягом наступних півроку. І тор-
кнеться це не лише приватних пекарень, 
а й великих заводів по всій Україні, інфор-
мує ТСН. Найчастіше виробники йдуть на 
такі кроки через неврожай зернових. Але 
аграрії запевняють: пшениці на полях до-
статньо. Аналітики пояснюють, що ціна 
на продукт залежить не лише від сиро-
вини. Це лише трохи більше третини від 
вартості. Ще п’ята частина йде на подат-
ки, майже стільки ж - на зарплатню пра-
цівникам, 11 відсотків - оплата електрики 
та газопостачання. І лише невелика част-
ка - трохи більше десятини - чистий при-
буток виробника.

Дефіцит Пенсійного фонду -  
140 мільярдів  

На сьогодні дефіцит Пенсійного фон-
ду України складає 140 мільярдів гривень, 
це приблизно 5,5 мільярдів доларів. Про 
це під час засідання уряду заявив прем’єр 
Володимир Гройсман, передає УНН. При 
цьому, за його словами, 80 відсотків укра-
їнських пенсіонерів живуть на мінімаль-
ні пенсії. «Це говорить тільки про те, що 
система не здатна забезпечити соціальну 
справедливість», - сказав Гройсман.
Найбільше українців турбує війна

72 відсотки українців занепокоєні ві-
йною на Сході. 60 відсотків турбуються 
про рівень життя. Такі результати дослі-
дження наводить Київський міжнарод-
ний інститут соціології. Порівняно з 2016 
роком, рівень занепокоєності громадян 
суспільними проблемами мало змінився, 
але українців дещо менше стали турбува-
ти відносини з Росією та злочинність. Ще 
47 відсотків українців стурбовані еконо-
мічною ситуацією, а 21 відсоток - питан-
нями безпеки. Найменше наших співгро-
мадян турбує статус російської мови в 
Україні - всього один відсоток і відноси-
ни між громадянами країни різних націо-
нальностей - два відсотки. 

У домівках мають бути  
лічильники тепла і води

Депутати ВР підтримали законо-
проект «Про комерційний облік кому-

нальних послуг». Документ передбачає 
обов’язкове встановлення лічильників у 
всіх будівлях, приєднаних до зовнішніх 
теплових мереж, і мереж гарячого та хо-
лодного водопостачання. Відповідно до 
закону, такі лічильники мають бути вста-
новлені операторами зовнішніх мереж до 
1 жовтня 2018 року для житлових будин-
ків або до 1 жовтня 2017 року для нежит-
лових будівель. Для багатоквартирних 
будинків обов’язковим буде оснащення 
індивідуальними приладами обліку або 
приладами-розподільниками показників 
споживання теплової енергії. Такі лічиль-
ники мають бути встановлені до 1 жов-
тня 2018 року (для нежитлових будівель 
з декількома споживачами - до 1 жовтня 
2017 року). Закон забороняє приєднання 
до мереж нових будівель, які не обладна-
ні необхідними лічильниками. Розрахун-
ки за компослуги повинні здійснюватися 
виключно на підставі даних комерційно-
го обліку, який гарантує доступ до таких 
даних для споживачів.

З’явилося нове шахрайство  
на дорогах

Шахраї придумали новий спосіб «за-
робітку», жертвами якого можуть ста-
ти водії вантажівок. «Автори» схеми са-
дять на узбіччі безлюдної дороги мане-
кен, який своєю позою здалеку нагадує 
п’яного чоловіка. Коли повз ляльку про-
їжджає вантажівка, виконавець смикає за 
мотузку, щоб «людина» впала під колеса і 
у водія склалося враження, ніби він збив 
пішохода. Варіантів розвитку подальших 
подій два. Найчастіше вчиняють так: шо-
кований водій зупиняє вантажівку і бі-
жить дивитися на «збитого пішохода». У 
цей момент з’являються молодики, які 
«обчищають» кабіну машини або, оскіль-
ки справа відбувається вночі і в безлюд-
них місцях, погрозами вимагають гроші. 
А якщо шокований водій продовжує рух, 
його починає переслідувати легковик. І 
коли вантажівку змушують зупинитися, 
хлопці, які виходять з машини, поясню-
ють, що стали свідками, як водій скоїв на-
їзд на пішохода й, відповідно, їх мовчан-
ня коштує певну суму, інформують «Фі-
нанси.ua». 

Думки про безвіз: для когось  
важливо, для багатьох - ні 

55 відсотків українців не вважають 
введення безвізового режиму з ЄС чимось 
важливим. Про це свідчить дослідження, 
проведене соціологічною групою «Рей-
тинг», передає «Цензор.нет». Для 40 від-
сотків громадян нашої країни безвіз є 
важливим, а сім відсотків не визначились. 
Найбільш важливим безвізовий режим є 
для жителів Західної України. Люди пен-
сійного віку вважають його неважливим.

Для таксі хочуть запровадити 
жовті номери

Міністерство інфраструктури спіль-
но з МВС хочуть зобов’язати ліцензо-
ваних пасажирських перевізників ви-
користовувати номери жовтого кольо-
ру. Про це повідомив заступник міністра 
інфраструктури з економічного розви-
тку Юрій Лавренюк, пише «Тиждень.ua». 
За його словами, запровадження жов-
тих номерних знаків дасть перевізникам 
низку переваг. «Це не обмежуватиме офі-
ційного перевізника, а навпаки, у ньо-
го будуть переваги. Якщо ми говоримо 
про місто, то буде дозволена зупинка в 
місцях висадки і посадки пасажирів гро-
мадського транспорту, де на даний мо-
мент зупинятися їм заборонено. Також 
за рух по смузі громадського транспорту 
вони не притягуватимуться до відпові-
дальності», - сказав він. Крім того, завдя-
ки номерам жовтого кольору пасажири 
зможуть відрізняти ліцензованого пере-
візника. І, що важливо, такий перевізник 
нестиме повну відповідальність за без-
пеку пасажира. 

Україна Світ



№26 (210) / 28 червня-4 липня 2017 р. №26 (210) / 28 червня-4 липня 2017 р.

Виринувши з юрби 
пасажирів міського 
автобуса, я вдихнула 

на повні груди свіжого 
весняного повітря і 
глянула на небо. Погода 
обіцяла бути чудовою – ні 
хмариночки. Правда, усі 
мої плани провести вихідні 
з друзями на природі 
розлетілися, як зграйка 
голубів, що їх годувало 
біляве дівча на подвір’ї 
автостанції. А все через те, 
що наша родина цьогоріч 
делегувала мене привітати 
із Днем народження мою 
любу тітоньку Лізу – 
мамину рідну сестру. 

В одній руці у мене був 
«Київський торт»,  акуратно 
перев’язаний червоною стріч-
кою навхрест для кращого тран-
спортування, в іншій – моя синя 
матерчата сумка-рюкзак, в якій 
не було хіба що, як в нас ка-
жуть, діда з бабкою.  Не буду дов-
го перечислювати, бо й сама не 
пам’ятаю, що там знаходилося, 
крім моєї косметички та тестів з 
енною кількістю запитань, які я 
мала здавати в понеділок.

 Майбутнє тестування не да-
вало мені змоги розслабитися, а, 
наче чорне гайвороння, крутило-
ся в голові. Крім того, у моїх міз-
ках були ще інші плани, мрії та 
думки. Найближчою снувалася 
думка про те, як мені добратися 
до тітчиного села, яке знаходи-
лося в іншому районі за шістде-
сят дев’ять кілометрів від точки 
мого теперішнього знаходження. 
Розклад автобусів у зв’язку з ни-
нішньою кризою змінився, тож 

я його не знала. Як на диво, Бог 
за мною потягнув, бо я побачила 
автобус до Яворівки і настрій у 
мене почав хоч і повільно, але по-
взти вверх по шкалі мого субот-
нього життя. Через лічені хвили-
ни я вже сиділа в автобусі біля ві-
кна і писали друзям «есемески», 
щоб сьогодні на мою персону не 
розраховували. Із магнітофона 
звучали українські весільні піс-
ні, заповнюючи весь салон сіль-
ським колоритом. Вусатий водій 
середнього віку щось записував 
у шляховому листі і зиркав на 
людей, які сиділи.  Вільних місць 
не було. Через кілька хвилин три 
пишнотілі молодиці із сумками-
кравчучками зайшли до автобу-
са і зайняли усю вільну терито-
рію в проході.  Ще купка людей 
тулилися до дверей на вулиці, 
але зайти вже не мали куди.

- Шофер, на вас можна сісти? 
 Захекана жіночка, розіпхав-

ши юрбу стала в дверях. Не доче-
кавшись відповіді водія, озирну-
лася і просто таки загорланила:

- Володька, я стояти не буду, 
чуєш, Володька, щось роби! 

Я виглянула у вікно і побачи-
ла Володьку, худорлявого чоло-
віка від п’ятдесяти, який, зніяко-
вівши, аж зіщулився, але нічого 
не робив. Аж тут виявилося, що 
у водія заклинило двері і він, пе-
рекинувши ногу, щоб вийти че-
рез салон, так і застиг у цікавій 

позі, спантеличений криком жін-
ки.  За мить оговтавшись, ско-
мандував:

- Та розступіться, хай вилізу, 
тоді хоч лягайте. Що за біда, чужа 
машина,  нічого не знаю, Іван 
«путьовки» не підписав. Дайте 
хоч руки змию! 

За мить водій повернувся і 
чистими руками відчинив две-
рі до кабіни. Голосиста жіночка 
звернулася до нього:

- А білет можна взяти, щоб 
сісти?

- Не знаю, йдіть питайте, – 
відповів знервований водій.

- У касі? – допитувалася не-
вгамовна пасажирка.

- Хочете, то беріть в кафе, - 
фиркнув водій і суворо повідо-
мив: - Хто не має квитків – ви-
ходьте, “Правий сектор” дорогою 
провіряє.

- Їм нема що робити? Най ба-
раболі садять, земля вже прогрі-
лася, кахи-кахи-кахи, - порадила 
бабка років вісімдесяти, що сиді-
ла на першому сидінні. 

- Бабко, ви що грип маєте? - 
насторожився водій. – Ану йдіть 
назад, там вас посадять.

- Боже борони, який грип? А 
назад я не піду, бо не буду нічо-
го бачити.

- А вам що треба бачити? – за-
питав водій, але бабка не вва-
жала за потрібне відповідати на 
його запитання.

Рушили. Проїхавши з п’ятсот 

метрів жіночка, що має Володьку, 
знову загорланила:

- Шофер, станьте, я в касі пен-
сійне посвідчення забула!

Жінка почала, наче риба, ков-
тати повітря, і хтось сказав, що 
таки треба стати, бо вона дістане 
інсульт, та інші порадили їй теле-
фонувати  до Володьки, щоб він 
забрав. 

Я дістала тести і спробувала 
зосередитися. Але коли у неве-
личкому містечку біля цвинта-
ря побачила табличку із написом 
«Свіжі шашлики», то не знаю про 
що вже й думала до кінця рей-
су. Бо коли виходила з автобуса, і 
симпатичний юнак, котрий сидів 

навпроти і розглядав мене усю 
дорогу, попросив: «Можна вашу 
ручку?», то я не догнала, що він 
хотів мені допомогти. Просто ав-
томатично дістала з кишеньки 
свою авторучку і,  мовчки йому 
вручивши, поспішила до тітонь-
ки. 

- А може на каву? – гукнув він 
навздогін. Я повернулася і дала 
йому дві гривні, щоб відчепився. 

А в тітоньки що було! Ой, що 
там було! Але це вже інша істо-
рія, яку я вам обов’язково колись 
розповім. 

Раїса ОБШАРСЬКА.

Зазвичай Валерій 
приїжджав сюди на 
світанку. Першим 

поїздом, який зупинявся 
біля селища. Клав квіти 
на Ольжину могилу. І, 
непомічений ніким, знову 
спішив до поїзда.

А нині, як на зло, проспав усе. 
І треба ж було учора прибути дру-
зям: засиділись допізна, випили по 
чарці. Коли спохопився, до поїзда 
бігти уже було пізно. Власною ав-
тівкою їхати після вечірнього за-
стілля теж не випадало. Зателефо-
нував давньому знайомому: “Виру-
чи, підкинь на автобус”.

Він ішов між тихими горбика-
ми. Ніс лимонного кольору троян-
ди. Такі любила Ольга. Він дарував 
їй ці квіти завжди на день народ-
ження.

Подумав, що обманює себе. 
Скільки ж це років вона не хотіла 
бачити ні його, ні подарованих ним 
квітів. І тільки тепер, коли відій-
шла у вічність, дозволила.

Що це з ним? Розчулився зовсім. 
“Старію, - подумав. - Ех, роки. Якби 
можна було вас повернути...”

Скільки  ж це  минуло, як він 
уперше побачив Ольгу? Як не зміг 
оминути її великих сірих очей? 
Цієї осені буде двадцять сім... 
Мав    читати    тоді їм, студентам-
першокурсникам, лекцію з біології. 
Та натомість бачив тільки величез-
ні сірі очі. На практичному занятті 
він навмисне поставив Ользі двій-
ку.

 - Відпрацюєте, - кинув сухо, - 
тоді й оцінка буде кращою.

Вона ще ширше розкрила очі. 
Як же так, адже відповідала не гір-
ше за інших?

Він поспіхом вийшов з аудито-

рії, сердито гримнув дверима: сту-
денти з ним не сперечалися.

Ольга прийшла “виправляти 
двійку” одна. Витягла з сумочки 
конспект.

 - Заховайте,  - зупинив він її. - Я 
не ставив вам цієї оцінки у журнал. 
Я просто хотів, щоб ви прийшли.

Затріпотіли, сполохалися сірі 
очі. І затихли. Вона зрозуміла усе.

Він захворів цим дівчиськом. Не 
міг без неї жити. Ніколи і нікому не 
казав стільки ніжних слів, навіть 
дружині. Крався зі своїм коханням, 
мов злодій, ховаючи його від людей 
у темряву ночі.

 - Я розлучуся з дружиною і 
одружуся з тобою,  - клявся дівчи-
ні. - Зі мною нічого не бійся, я захи-
щу тебе від усього злого. Вір мені.

Оля вірила. Беззастережно. І 
якби він був трохи настирливішим, 
хтозна, можливо, і зумів би дотри-
мати слова.

У той день на лекції Оля пе-
редала йому записку: “Треба 
обов’язково зустрітися сьогодні, - 
писала. - Маю радісну новину”.

Він сподівався усього. Але аж 
ніяк не того, що почув:

 - У нас буде маля, - горнулася 
до нього Оля. - Ти радий, правда? 
Адже ти сам казав, що дуже хочеш 
дітей.

Йому перехопило подих. Справ-
ді, у них з дружиною не було дітей. 
Справді, він дуже хотів мати доньку 
чи сина, Але ж не так. Не так...

Оля не розуміла. А як інакше? 
Адже усе легко і просто. Йому слід    
лише розлучитися з дружиною і 
взяти шлюб з нею, як Валерій і обі-
цяв.

Смішне, наївне дівчисько. Він 
доцент, невдовзі збирається за-

хищати докторську дисертацію.   
А там і до професора недалеко.  
І раптом роман зі студенткою, яка, 
до того ж, чекає дитину. Та за це 
його відразу ж попросять з уні-
верситету. Скандалу не уникнути.  
А як переживе це його дружина? Не 
може він отак, зненацька, її зради-
ти. Врешті, хай Оля заспокоїться, з 
кожної ситуації є розумний вихід. 
Варто тільки добре подумати.

Наступного вечора він подав 
Олі акуратно заклеєний конверт.

 - Що це?  - запитала вона.
 - Гроші. На те, щоб ти не наро-

джувала дитину. У мене є знайомий 
лікар, усе буде зроблено тихо, ніх-
то і не дізнається. І ти залишишся 
в університеті, і я захищу свою док-
торську.

Ці нерозумні сірі очі. Вони не хо-
тіли нічого чути. Дивилися споло-
хано, наповнюючись слізьми.

 - Добре, - врешті здався він. - 
Роби, що хочеш. Тільки не вплутуй 
у це мене. Я - ні при чім.

Валерій справді невдовзі захис-
тив дисертацію. А Ольга поїхала у 
своє селище до батьків.

Уже завідував кафедрою, його 
поважали, до нього прислухалися. 
І якби не ці спогади... Вони мучи-
ли його ночами, не давали спокою. 
Знав, що Ольга народила доньку, 
що так і не поновилася в універси-
теті. Працювала в місцевому учи-
лищі лаборанткою.

Якось зважився. В Олі був день 
народження. Він купив квіти, ті 
самі лимонні троянди. Прихопив у 
машину пляшку шампанського.

Ольгу знайшов в училищі. І як 
тоді, коли вперше побачив її, затрі-
потіло і завмерло щось всередині.

 - Олю, - простягав їй квіти.
Вона засміялася - холодно, бай-

дуже. Врешті запитала:
 - Що тобі треба?
Він щось казав про те, що не 

може без неї жити, що тільки вона  
- єдина його справжня любов. А те, 
що сталося, то прикра помилка. За-
раз він може допомогти їй закінчи-
ти університет. Може потурбувати-
ся про неї і про доньку.

Вона зупинила його поглядом, 
змусила замовкнути на півслові.

 - Яку доньку? У тебе її нема.
Валерій ще кілька років їздив 

до селища, але Ольга була невбла-
ганна. І тільки якось, один раз, зу-
стріла його не вороже.

 - У Ніни сьогодні день наро-
дження, - всміхнулася. - Вона уже 
майже доросла.

Так він дізнався, як звати його 
доньку. Шукав у кишені гроші.

 - На, передаси доньці. Або щось 
їй купиш.

Ольга відсторонила його руку.
 - Ти уже раз давав мені гроші 

для неї. Пам’ятаєш? Ти ж сам ска-
зав, що ти - ні при чім.

Він гнав щосили машину. Геть з 
цього селища, від Ольги, від донь-
ки. Усе, більше ноги його тут не 
буде.

Та сталося не так. Валерій по-

милився. Доля звела його ще раз з 
Ольгою. Зустрів її у лікарні. Згасала 
тихо від невиліковної недуги. Тіль-
ки великі сірі очі залишилися таки-
ми ж таємничо-глибокими.

Хотів сказати їй щось добре. По-
просити вибачення. Зупинила по-
глядом. Благала: не треба, усе му-
сить бути так, як є...

І тільки тепер вона не може за-
боронити йому приїжджати сюди. 
Привозити квіти на її могилу.

Ось і зараз поряд з рясно роз-
квітлими незабудками, що голубі-
ли у зелені трави, поклав троянди. 
Тремтіли на сонці краплини роси. 
Подумав: треба іти. Не хотів, щоб 
його хтось побачив; Хто він тут, у 
цьому селищі, що робить?

Та вузькою стежиною уже йшли 
йому назустріч. Побачив їх ще зда-
леку: молоду жінку з дівчинкою. 
Несли відро з водою.

Якби він навіть ніколи не бачив 
своєї доньки, все одно упізнав би її. 
Ті ж сірі Ольжині очі, та ж хода, та ж 
усмішка, та ж постава.

 - Ніна, донька, - тенькнуло сер-
це.

Жінка привіталася з ним,  по-
сміхнулася.

Він відповів.
- Приїхав “провідати” давнього 

друга. Колись вчилися разом, тіль-
ки я от живу, а його - нема,  - приду-
мував щось на ходу.

- А ми до нашої мами і бабусі 
прийшли. Правда, Олю? - пригор-
нула жінка до себе дівчинку. - При-
несли води, щоб полити квіти. До-
щів так давно не було. А ще взяли 
вазу, аби поставити троянди. Їх за-
вжди хтось кладе на мамину моги-
лу у день її народження.

Валерій відчув, як червоніє.
 - І що, ви ніколи не бачили 

його? Того, хто привозить квіти. І 
не знаєте про нього нічого?

Ніна якось дивно глянула на 
нього. А, може, йому тільки здало-
ся.

 - Ні, а для чого? Може, це і є ма-
мина таємниця? Адже вона вихова-
ла мене одна, без батька. Я ніколи 
його не бачила і не знаю про нього 
нічого.

Ніна полила квіти, поставила у 
вазу його троянди.

 - Ходімо, Олечко, - покликала 
дівчинку. - Щасливо вам, - поверну-
лася до Валерія.

 - І вам теж щасливо...
Вони пішли, його донька і внуч-

ка. Маленька дівчинка, названа 
Олею у пам’ять тієї, яку любив. За 
якусь мить вони зникнуть за роз-
квітлим кущем жасмину. Господи, 
ще не пізно, ще можна усе змінити...

- Зачекайте... 
Ніна повернулася.
- Ви щось сказали?
У її очах він побачив той самий 

подив, який майнув раніше.
 - Ні... нічого. Я тільки хотів за-

питати, котра година. Боюся спіз-
нитися на поїзд.

Зіна   КУШНІРУК.
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Струни серця

Дякую, Боже
Я дякую, Боже, Тобі за життя,
За те, що покликав мене 

з небуття.
За  квіти у росах, 

за сонце ясне,
За те, що теплом 

зігріваєш мене.

Я дякую, Боже, 
за милість Тобі,

За те, що втішаєш 
мене у журбі.

Ти гріх мій простиш 
і сльозину зітреш

І далі за руку мене поведеш.

Я дякую, Боже, Тобі за любов,
Яку Ти посіяв у серденьку знов.
Твоєї любові зерно золоте
У серці колоссям 

рясним проросте.

Я дякую, Боже, за світло Твоє,
Не страшно мені, 

коли ніч настає.
Пітьму ради мене здолав, 

Боже, Ти –
Я світло Твоє буду 

людям нести.

Я дякую, Боже, за ласку Твою
І знов на коліна 

смиренно стаю.
«Я дякую, Боже», - 

шепочуть уста,
І щира молитва до неба зліта.

Мати
Хусткою покрила сиві скроні
Й за ворота – чи не видно доні.
Мабуть, у дорозі забарилась.
Он уже й картопелька 

зварилась.

В мисочці поливаній – 
для доні –

Полунички з грядочки червоні.
Вибирала найстигліші мати,
Бо дитина буде смакувати.

Думаєте, ще вона маленька?
Донечці… за сорок 

вже давненько.
І у неї паморозь на скронях…
Та вона для мами – 

завжди доня.

Бабусина 
колискова
Спи, онученьку, засни,
Хай тобі насняться сни –
Кольорові, веселкові,
Щоб зростав ти у любові.

Спи, рідненький, засинай,
Оченята закривай.
Біля тебе мама й татко,
Спи, маленьке янголятко.

Спи, дитинко, ой люлі,
Сон мандрує по землі…
Хай тебе огорне ласка
І присниться добра казка.

Ой люлі, люлі, люлі,
Діточки вже сплять малі.
Ой люлі, люлі, люлі,
Ой люлі, люлі, люлі…

Ганна НАЗАРКІВ.

Усмішка 

гніздечкогніздечкоСімейне

Тепла літня ніч окутує 
спокоєм і темінню 
усе довкіл. Село, 

натомлене за день тяжкою 
працею, давно спить. Тільки 
Андрієві тривога роз’їдає 
душу. Хоча, здається, чого 
йому хвилюватися? Усе 
ніби зрозуміло. І ніхто його 
не осуджує. Але щось ніби 
муляє Андрія всередині. 
І напливають спогади, як 
сивий туман, що світанками 
вкриває скошені трави.

Скільки пам’ятає себе Андрій, 
вони жили з мамою удвох. І тіль-
ки, коли хлопчик підріс, дізнався, 
що зовсім близько, через кілька 
хат, на одній з ними вулиці меш-
кає його рідний батько. А зали-
шив він їх з мамою, коли Андрій 
був іще немовлям.

Батько ніколи не навідував-
ся до них, не переймався, як їм ве-

деться. Навіть на свято Миколая 
чи Різдво не згадував про сина.

Якось Андрій, повертаючись зі 
школи, зустрівся з батьком на без-
людній вулиці. Хоч був малим, але 
і досі пам’ятає той день. Привітав-
ся. Чекав, і сам не знав чому, що 
той пригорне його, приголубить. 
А він забуде усі образи, мамині 
сльози і притулиться до батько-
вих грудей.

- Зроби це, тату, - благав лише 
очима, вимовляючи подумки сло-
во, яке ніколи не казав уголос. Та 
батько мовчки обминув сина.

Відтоді й Андрій старався не 
зустрічатися з найріднішою лю-
диною.

Виріс, змужнів. Відслужив 
в армії, одружився. Уже й влас-
ні діти дорослі, недавно внучата-
ми потішили. Хоч біля землі тре-

ба тяжко наробитися, Андрій, не 
скаржиться на долю. Головне, аби 
було здоров’я, злагода у родині.

І раптом селом прокотилася 
звістка: Федір Сеників залишив-
ся один. Дружину, яка давно уже 
хворіла, забрала дочка, яка жила 
у Києві. А Федір залишився у селі. 
Сам, як палець, адже не мав ні се-
стри, ні брата.

Федір - то Андріїв батько. З 
новою дружиною у нього так і не 
було дітей. Прийомна донька теж 
не мала вітчима за рідного. Маму 
забрала до себе, а Федора - не за-
хотіла.

Захворів тепер і Федір. А до-
глянути чи навіть супу гарячого 
зварити - нема кому.

Зайшов якось сільський голо-
ва до них.

- Маю, Андрію, до тебе про-

хання, - почав здалеку. А закінчив 
тим, що, мовляв, як не як, а Федір 
таки Андрієві батько. Рідна кров, 
так би мовити. Може, Андрій за-
глянув би до старого. Бо навіть 
води нема кому подати.

- А хто її, ту воду, подавав, коли 
я був маленьким? Хто піклувався 
про мене, возив до лікарні, коли 
хворів? - кричала Андрієва душа. - 
Чи батько хоч раз витер мої сльо-
зи, чи запитав, як нам з мамою жи-
веться? Та з мене тепер люди бу-
дуть сміятися...

- Як знаєш, Андрію, - підсуму-
вав голова. - Я сказав, а ти - вирі-
шуй. Звісно, ніхто тебе не осудить. 
По суті, ви справді – чужі люди.

Сільський голова пішов. Ан-
дрій намагався забути ту розмову. 
Навіть матері не казав.

Тільки чому ж не спиться йому 
ночами? Чому згадується старий, 
давно неголений чоловік, який 
живе майже поруч - на одній з ним 
вулиці?

Аліна МАКСИМІВ.

Веселаподорож

Невигадана історія
На одній вулиці

Просто життя

«Я ніколи його 
не бачила…»

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Юлія Гурзель - учениця Снігурівської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів Лановецького району.

- Гей, музики, грайте, ве-
селіше грайте. Нехай я до-
схочу потанцюю на своє-
му весіллі, - вигукував мо-
лодий. Аж порох клубився 
з-під його прудких ніг. А він 
все вигулював, вибивав ка-
блуками у такт музик.

- На чужому щасті же-
ниться, - шепнула молоди-
ця іншій.

-  Бач, який радий, - до-
кинула друга.

А музиканти на всі пари 
грали, що аж було чути в су-
сідньому селі.

- А молода, он яка сумна 
сидить. За Іваном серце ту-
жить, - перемовлялись вко-
тре жінки між собою.

- Напевно, вже на шосто-
му місяці, добре видно жи-
віт з-під вельона. Не доче-
калася Івана, два роки вже 
минуло. Не сьогодні-завтра, 
у солдатській шинелі вер-
неться.

- Гей, музики, грайте, ве-
селіше грайте,- вигукував 
молодий господар застілля.

- Музиканте, стійте, му-
зиканте, - наче з-під землі 
раптово пролунав мідний 

голос військового.
- Іван, Іван, повернувся...
Зойкнула молода, за-

крила обличчя руками.
- Заграйте мені, хлопці, 

гуцульської, щоб смерека-
ми запахло і гори здригну-
лися.

І полинула тиха, повіль-
на мелодія.  Затихла забава, 
принишкли гості.

- Прошу молоду до тан-
цю, - і низько вклонився.

- Не треба, Іване. Я не 
гідна цього, - ледь чутно 
мовила вона.

- Прошу молоду до тан-
цю, - і ще раз низько вкло-
нився.

В очах у неї застигли 
сльози, біль і смуток в очах  
його.

Танцювали мовчки. За-
кінчився танець.

- Дякую, Марічко, що не 
погордувала.

- Прости мене, Іване.
- Вибачте, люди добрі.
І пішов. Здалеку доліта-

ла весільна музика. Він біг, 
тікав, щоб не чути її…

Зеновій ВИСОЦЬКИЙ.

ВесілляЕтюд  

Як гарно й хороше 
у рідному краю,

Де кетяги калини червоніють,
Де у дібровах, лісі чи в гаю
Дерева сонцю 

ранньому радіють.
Як гарно й хороше, 

бо тут моя земля,
Тут тато й мама, 

друзі незрадливі,
Тут світле небо 

кличе журавля,
Щоб повертався й знов 

злітав у вирій...
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Андрій Говоров, Дмитро Прожога та Ан-
дрій Хлопцов змагалися на міжнародному 
турнірі з плавання “Сім Холмів” у Римі (Іта-
лія). Обійшовши бразильця Ніколаса Сантоса та 
британця Бена Пруда Говоров завоював золоту 
медаль на дистанції 50 м батерфляєм. На цій же 
дистанції Прожога посів п’яте місце, а Хлопцов 
приплив шостим.

В ізраїльсько-
му Холоні завершив-
ся міжнародний тур-
нір з художньої гім-
настики серед юніо-
рок і сеньорок. Укра-
їнське тріо у складі 
Христини Погранич-
ної, Вікторії Онопрієн-

ко та Влади Нікольченко успішно виконало всі 
свої види програми та зайняло друге місце у ко-
мандній першості. Також Погранична поповни-
ла свою скарбничку трьома медалями: бронзою 
за вправу з обручем і двома срібними за вправи 
з м’ячем і булавами.

На міжнародному турнірі сеньорок Катери-
на Луценко зайняла друге місце у багатобор-
стві та виборола 4 медалі за окремі види: срі-
бло за вправу з обручем і три бронзи за вправи з 
м’ячем, булавами та стрічкою.

Екс-тренер київського “Динамо” Сергій Ре-
бров став новим головним тренером саудів-
ського клубу “Аль-Ахлі”. Угода українця роз-
рахована на 2 роки. У цьому сезоні команда 
“Аль-Ахлі” посіла друге місце в чемпіонаті Сау-
дівської Аравії.

Чемпіон світу за версією WBO у другій на-
півлегкій вазі Василь Ломаченко увійшов до 
п’ятірки найкращих боксерів світу, незалежно 
від вагової категорії, за версією авторитетно-

го видання The Ring. Український боксер впер-
ше потрапив у цей рейтинг 54 тижні тому. Онов-
лена топова п’ятірка боксерів виглядає так: 1. 
Андре Ворд (США); 2. Геннадій Головкін (Казах-
стан); 3. Роман Гонсалес (Нікарагуа); 4. Теренс 
Кровфорд (США);5. Василь Ломаченко (Україна).

У Франції завершився Чемпіонат світу з 
баскетболу 3х3. Жіноча збірна України привез-
ла звідти бронзові медалі. У матчі за третє міс-
це українки обіграли збірну Нідерландів, яким 
поступилися ще в групі. Цей успіх  не міг зали-
шитися непоміченим в Україні. В аеропорту “Бо-
риспіль” дівчат зустрічало чимало вболівальни-
ків. Чоловіча збірна на змаганнях у Франції теж 
показала високий результат, зайнявши 5 місце, а 
українець Вадим Поддубченко зайняв третє міс-
це у конкурсі данків.

Офіційний сайт Європейської спілки фут-
больних Асоціацій (УЄФА) опублікував зве-
дену таблицю найуспішніших клубів-учасників 
Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаємо, що цьо-
горіч найпрестижніший турнір континенталь-
ного футболу візьме старт уже шістдесят тре-
тій раз. За всю історію в ньому виступали шість 
українських клубів - «Динамо», «Зоря», «Дні-
про», «Таврія», «Шахтар» та «Металіст». Найу-
спішніші серед наших - кияни. У зведеній табли-
ці Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА вони посідають 
11 місце.

Новими чемпіонами кон-
тиненту стали Юрій Шестак, 
Олександр Хижняк та Віктор 
Вихрист.  Титул віце-чемпіона 
виборов Микола Буценко, а 
Дмитро Заботаєв і Євген Бара-
банов стали бронзовими при-
зерами змагань.

У фіналі турніру Шестак ви-
явився сильнішим за Габіла 
Мамедова з Росії. Перший ра-
унд поєдинку пройшов май-
же у рівній боротьбі, але пере-
вагою все ж володів українець, 
хоча боксер із сусідньої держа-
ви був дещо влучнішим. У дру-
гому відрізку Шестак у певний 
момент заволодів ініціативою, 
однак дещо захопився і опи-
нився у нокдауні. На вирішаль-
ний раунд Юрій вийшов спо-

вненим рішучості перемогти і 
добився свого.

 Олександр Хижняк у фіналі 
просто знищив Камрана Шах-
суварли з Азербайджану. Укра-
їнець надзвичайно активно по-
чав поєдинок та з перших се-
кунд притиснув суперника до 
канатів і відправив його у два 
нокдауни. На старті другого ра-
унду наш боксер добряче пога-
няв візаві по всьому квадрату 
рингу, а в останній трихвилин-
ці Шахсуварли виглядав при-
речено. Відтак, беззаперечна 
перемога українця - 5:0 і Олек-
сандр Хижняк здобув золоту 
медаль Чемпіонату Європи.

Віктор Вихрист у фіна-
лі турніру не залишив шансів 
Фрезеру Едварду Кларку з Ан-
глії.

Боксери почали бій обе-
режно, а вже на старті друго-
го відтинку бою Віктор провів 

кілька хороших і вдалих атак. 
В одному з епізодів українець 
пропустив контрвипад і отри-
мав розсічення брови. Навіть з 
такою серйозною травмою Ві-
ктор вдало провів третій ра-
унд і у суддів не залишилося 
сумнівів щодо переможця - 5:0 
на користь Вихриста. 

Натомість Микола Буценко 
у фіналі поступився англійцю 
Пітеру МакГрейлу і став двора-
зовим срібним призером Чем-
піонатів Європи (перше срібло 
він здобув у 2013 році у Мін-
ську). 

Дещо гірше виступили на 
турнірі ще два українські бок-
сери, хоча й вони своїми брон-
зовими нагородами поповни-
ли скарбничку команди.

У підсумку збірна Украї-
ни стала першою у медально-
му заліку Чемпіонату Європи. 
Друге місце посіли росіяни, а 
трійку кращих замкнули ан-
глійці. Усього на турнірі було 
розіграно 10 комплектів меда-
лей.

Українські легкоатлети у Франції

Як це булоНапружені двобої на 
харківському рингу
На Чемпіонаті Європи з боксу у Харкові українська 

команда здобула три золота, одне срібло та дві 
бронзи і перемогла у медальному заліку

У 1988році, коли фінальну 
частину Євро приймала ФРН, 
за титул найсильнішої коман-
ди континенту билися 8 най-
кращих збірних, поділених на 
два квартети. Потрапити до фі-
нальної стадії Євро було над-
складно: путівку здобували 
лише переможці відбіркових 
груп. 

Збірна СРСР під керівни-
цтвом Валерія Лобановського 
пробилася до Німеччини, зали-
шивши позаду Францію, НДР, 
Норвегію та Ісландію і потра-
пила у «групу смерті», де крім 
неї виступали збірні Нідерлан-
дів, Англії та Ірландії. 

Обігравши Нідерланди (1:0) 
та Англію (3:1), розписавши 

нічию з Ірландією (1:1), здо-
лавши у півфіналі Італію (2:0), 
збірна СРСР вийшла у фінал, де 
25 червня 1988 року програла 
все тій же команді Нідерландів 
з рахунком 0:2. Голи у ворота 
Ріната Дасаєва забили Руд Гул-
літ та Марко ван Бастен.

26 червня 2006 року збірна України під керівництвом Олега 
Блохіна вперше у своїй історії досягла чвертьфіналу на Чемпіонаті 
світу з футболу - синьо-жовті здолали опір Швейцарії у серії після-
матчевих пенальті, не пропустивши жодного гола.

Феноменальний голкіпер Олександр Шовковський тоді «по-
тягнув» 2 удари з позначки, а ще в одному випадку схибив супер-
ник. Українець став першим в історії воротарем, який не пропустив 
жодного гола у серії пенальті на Чемпіонаті світу. За Україну заби-
вали Артем Мілевський, Сергій Ребров і Олег Гусєв. Схибив лише 
Андрій Шевченко.

У французькому Лілі за-
вершився командний Чемпіо-
нат Європи з легкої атлетики. 
В активі української збірної 
11 нагород, з них дві - найви-
щого ґатунку. Перше золото 
до скарбнички синьо-жовтої 
команди здобула Ольга Ля-
хова. Вона була найшвидшою 
у фіналі забігу на 800 м. Ще 
одну перемогу на дистанції 
200 м здобув Сергій Смелик.

З другим результатом на 
дистанції 400 м фінішува-
ла українка Ольга Земляк, а 
Юлія Шатенко виборола срі-
бло на дистанції 5000 м.

Трійку лідерів на стоме-
трівці замкнула Ганна Пло-
тіцина,  а Наталія Прищепа 
була третьою у забігу на 1500 
м. Також бронзові нагороди у 
скарбничку команди прине-
сли Олена Колісниченко у за-
бігу на 400 м з бар’єрами, Ма-
рина Бех у стрибках в довжи-

ну, Альона Шамотіна в мета-
нні молота. 

Серед призерів також і 
дві українські естафетні збір-
ні. Катерина Климюк, Ольга 
Ляхова, Анастасія Бризгіна й 
Ольга Земляк здобули срібло 
в естафеті 4х400м. Олеся Повх, 
Христина Стуй, Яна Качур та 
Єлізавета Бризгіна вибороли 
бронзу  на дистанції 4х100м.

За підсумками змагань 
українська збірна посіла шос-
те місце і на наступному Чем-
піонаті також виступатиме у 
найсильнішій лізі.

Арена
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Чимало українських 
студентів влітку 
шукають вражень 

і заробітку за кордоном.  
Є й такі, що вирішують 
попрацювати вдома. 
З настанням безвізу 
значно розширилися 
можливості, однак, 
плюсів і мінусів 
в обох випадках - 
безліч. «Наш ДЕНЬ» 
з’ясовував, на яку роботу 
можуть сподіватися 
тернопільські студенти 
за кордоном і вдома. 

Що пропонує світ?
За кордон переважно їдуть ті, 

хто хоче нових вражень, адже це 
- хороша можливість побачити 
нові міста та зустріти нових лю-
дей. Та й заробіток там кращий: 
у Європі звичайний студент може 
заробити до 800 євро, а в США - до 
1500 доларів. Переважно це робо-
та в сфері обслуговування - офі-
ціант, бармен, прибиральник. На 
жаль, знайти роботу за фахом у 
сусідніх країнах дуже важко, тому 
доводиться працювати в інших 
галузях. 

Про досвід роботи офіціан-
том в Польщі розповіла студент-
ка Анна Волянюк. Родом дівчина 
з Тернопільщини, Аня навчаєть-
ся в львівському коледжі за спе-
ціальністю готельно-ресторанна 
справа. 

- Коли почула про можли-
вість заробітку, зацікавилася. А 
коли дізналася, що це зарахують 
як практику, одразу погодилася, - 
каже Аня. 

Дівчина вже три місяці прак-
тикується в місті Колобжег. 

- Спочатку працювати важко, 
нічого не встигаєш і боїшся по-
милитися, та й загалом незвично, 
все-таки 8 годин на ногах, - роз-
повідає дівчина. - Заробіток ста-

новить 500 євро у місяць, не раху-
ючи чайових.

На питання, чи хоче Аня нада-
лі там працювати, відповідає ко-
ротко: 

- Гроші це добре, але дім милі-
ший.

Програми обміну
Є безліч програм для робо-

ти за кордоном: Work and Travel, 
AnyWay, RimTour. Можливість по-
їхати є, але це потребує зайвих 
витрат за житло та проживання. 
Найпопулярнішою серед молоді 
є Work and Travel, адже ця програ-
ма дає змогу не тільки непогано 
заробити, а й побачити світ. Учас-
ник може вибрати будь-яку  краї-
ну з переліку дозволених. 

Студентка Ліля Янішин ско-
ристалася нагодою.

- Програму порадив друг, я за-
цікавилася, адже давно мріяла 
відвідати США. Крім цього, це хо-
роша можливість покращити рі-
вень англійської та заробити гро-
ші. Загальна сума витрат приблиз-
но три тисячі доларів, але їх легко 
відробити, - поділилася дівчина. 

Ліля разом з друзями вина-
ймала кімнату в приватному бу-
динку в місті Льюїс. 

- Працювала спочатку каси-
ром в супермаркеті, оскільки піс-
ля роботи був час, підробляла 
прибиральницею, - каже дівчина. 
- Пізніше влаштувалася в готель 
“хаускіпером”, там і залишилася 
до кінця терміну.

Ліля розповідає, що отримала 
безцінний досвід роботи та яскра-
ві враження від побаченого і радо 
скористалася б нагодою ще раз.

Крім цього, є безліч інших 
програм, які дають можливість 
поїхати працювати в готелі Греції 
та ОАЕ, займатися фермерством в 
Новій Зеландії або агропромисло-
вістю в різних країнах Європи. Го-
ловне - визначитися зі своїми ба-
жаннями.

Заробіток в Україні
Проте і в Україні можна заро-

бити. Як і за кордоном, тут сту-
денти також працюють здебіль-
шого в сфері обслуговування, 
адже це оптимальний варіант 
- можуть взяти на короткий тер-
мін, непогана зарплата, та й чайо-
ві залишаються. 

- Вже третій рік працюю в рес-
торані. Влітку маю повний робо-
чий день, а під час навчання пра-
цюю в другу зміну. Не хочу втра-
чати місце, адже зарплата досить 
висока, - розповідає студент пер-
шого курсу Тернопільського тех-
нічного університету Богдан. 

Хлопець стверджує, що якби 
не батьки, то давно покинув би 
навчання, бо, на його думку, май-
бутній фах не принесе йому вели-
ких грошей. На жаль, студенти все 
частіше розчаровуються в своє-
му виборі й не вірять в успіх сво-
єї професії.

   Для тих, хто хоче працюва-
ти за фахом, експерти радять во-
лонтерство та стажування, навіть 
на безкоштовній основі, адже по-
тім можна буде офіційно влашту-
ватися на роботу. Це хороша мож-
ливість отримати потрібні нави-
чки та досвід роботи в колективі.

Популярною є робота для 
“впарювання” продукції. Таких ва-
кансій безліч: менеджер з прода-
жів, агент із залучення клієнтів, 
промоутер, мерчандайзер - всі ці 
спеціальності, пов'язані із прода-
жем або просуванням продукції 
чи послуг. Така робота, однак, по-
требує вміння спілкуватися та ве-
ликої наполегливості.

Влітку  легко можна влашту-
ватися  аніматором. Чим займа-
ється аніматор? В обов’язки лю-
дини на цій посаді входить, в 
основному, складання та прове-
дення розважальної програми 
для різних груп осіб. Часто сту-
денти вибирають  вакансію ані-
матора в дитячому таборі. Така 
посада — це прекрасна можли-
вість побути далеко від міської су-
єти і зануритися в  дитяче життя.

Перетворити хобі 
на роботу

Крім цього, зараз набуває по-
пулярності перетворення захо-
плення на власну справу. Це може 
бути що завгодно: в'язання одягу, 
оздоблення вишивкою, перукар-
ські послуги, створення прикрас 
і квіткових композицій. Звичай-
но, подібними речами займають-

ся здебільшого дівчата, але хлоп-
ці також не пасуть задніх. Вони 
займаються заміною програмно-
го забезпечення, ремонтом елек-
троприладів та гаджетів.

Першокурсниця Настя захо-
пилася нейл-артом: покриває ніг-
ті гель-лаком та оздоблює ма-
люнками, прикрасами. 

- Спочатку робила нігті собі та 
рідним, бо не мала потрібних на-
вичок. Пізніше почали з'являтися 
перші охочі, звичайно, оплату бра-
ла тільки за матеріали, небагато. 
На всі гроші купувала більше ла-
ків, поповнювала асортимент ін-
струментів. З кожним разом удо-
сконалювала свої навички, тому 
тепер маю непоганий дохід, - по-
ділилася дівчина.

Випускниця Юлія Барська за-
ймається танцями з дитинства, 
завжди багато працювала в цьо-
му напрямку та віддавалася спра-
ві. Недавно дівчина отримала 
змогу набрати власну групу діток. 
Для неї це - швидше задоволення, 
ніж робота, на кожне тренування 
Юля ходить з чудовим настроєм. 
За словами дівчини, немає нічого 
кращого за усмішки дітей.

Стають популярними й занят-
тя приватним репетиторством. 
Якщо є хороший рівень знань 
якоїсь мови, математики, історії 
чи будь якого іншого предмету, то 
можна допомогти іншим покра-
щити їх знання і отримати непо-
гані гроші - від 60 до 100 гривень 
за одне заняття.

Такі типи  заробітку набира-
ють популярності, адже робити 
те, що вмієш найкраще, - одне за-
доволення.

Отож, можна зробити висно-
вок: робота як і закордоном, так 
і в Україні потребує зусиль та ста-
рань. Варіантів безліч, як кажуть, 
на будь-який смак. Головне - чітко 
знати, чого хочеш, і твердо поста-
новити цілі. А “тут чи там” - вирі-
шувати кожному.

Василина БОГУЦЬКА.

«Спочатку працювати важко, 
нічого не встигаєш 
і боїшся помилитися»

В Європі тернопільський студент 
може заробити до 800 євро у 
місяць, у США - до 1500 доларів

Юля Барська з групою дiтей.

Лiля Янiшин на роботі 
в супермаркетi.

Анна Волянюк з 
адмiнiстратором готелю.
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Суп-пюре з кабачків
ПОТРІБНО: 1 кг невеликих молодих 

кабачків, 2 зубчики часнику, базилік, 4 ст. 
л. сиру, 750 мл гарячого молока, оливкова 
олія, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати кабачки, 
обсмажити в оливковій олії. Подрібни-
ти часник і додати до кабачків. Обсмажу-
вати протягом 20 хв., помішуючи. Пере-
класти все у блендер, долити молоко, по-
солити, поперчити і подрібнити. Оливкову 
олію і подрібнений базилік подати до супу 
окремо.

До речі, до цього супу можна підготува-
ти підсмажені тости. Їх треба натерти час-
ником і нарізати кубиками. 
Кабачки, запечені  
з цибулею і помідорами

ПОТРІБНО: 2 молодих кабачки, 5 вели-
ких помідорів, 1 цибулина, 200 г твердого 
сиру, сіль, перець, базилік.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки очистити і 
нарізати кружечками. Помідори так само 
кружальцями, цибулю кільцями. Форму 
змастити олією, викласти шар кабачків, 
злегка посолити, зверху цибулю і помідо-
ри. Ще трохи посолити, поперчити, поси-
пати дрібно порізаним базиліком (якщо 
немає свіжого, можна використовувати 
сушений). Зверху додати трохи тертого 
твердого сиру і поставити в духовку на 15-
20 хв. Смачна соковита запіканка готова.
Запіканка з кабачків  
з фаршем і помідорами

ПОТРІБНО: 5 невеликих кабачків (1,2 
кг), 400 г фаршу, 3 середні цибулини, 2 ст. 
л. томатної пасти, 7-8 невеликих помідо-
рів, 100 г твердого сиру (можна і без ньо-
го), 4 яйця, 150 г сметани, сіль, перець, со-
няшникова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю обсмажити 
на сковороді, додати фарш, посолити, по-
перчити, додати томатну пасту. Кабачки 
натерти на крупній тертці, посолити, від-
жати сік. Помідори нарізати кружальцями. 
Яйця збити зі сметаною, посолити.

Форму змастити олією, викласти по-
ловину кабачків, зверху фарш, потім зно-
ву кабачки. Викласти помідори. Залити 
сматанно-яєчною сумішшю, посипати тер-
тим сиром. Випікати в розігрітій до 180 
градусів духовці 30-35 хв.
Фаршировані кабачки

ПОТРІБНО: 1 кг кабачків або цукіні, 
400 г м’ясного фаршу, 0,5 склянки рису, 1 
склянка сметани, 150 г твердого сиру, 1 ве-

лика цибулина, 2-3 зубчики часнику, зе-
лень - кріп або петрушка, сіль, перець - за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки вимити і 
нарізати кружальцями завтовшки 2 см. 
Середину вирізати ножем, товщина стінки 
приблизно 1 см. Якщо кабачки дрібні, то 
можна розрізати їх уздовж, у формі човни-
ків. Рис відварити до готовності. Ріпчасту 
цибулю почистити, дрібно порізати і об-
смажити.

Додати у фарш рис, цибулю, подрібне-
ний часник, сіль, перець, зелень. Цибулю 
можна додавати і необсмажену, тоді її по-
трібно пропустити через м’ясорубку.

Фарширувати підготовлені кабачки, 
викласти на деко. Приготувати сметанний 
соус. У сметану додати сіль, перець, час-
ник, зелень, можна додати приправи на 
ваш смак. Залити цим соусом кабачки. По-
сипати тертим сиром. Поставити в духо-
вку на 40 хв. при температурі 200 градусів.
Мариновані кабачки

ПОТРІБНО: 1,5 кг молодих кабачків, 50 
мл оливкової олії, 1 ч. л. солі, 2 ст. л. оцту, 
2 ч. л. меду (можна замінити цукром), пе-
трушка або кріп, перемелений або горо-
шком перець, 2-3 зубчики часнику.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки помити і 
нарізати тонкими пластинками з допомо-
гою овочечистки. Покласти кабачки в єм-
ність для маринування, посолити і зали-
шити на 30 хв., доки кабачки не пустять 
сік. Рідину злити, кабачки обережно від-
жати. Зелень помити, обсушити і дрібно 
порізати. Часник подрібнити. Приготува-
ти маринад. Для цього потрібно добре пе-
ремішати часник, зелень, перець, оливко-
ву олію, оцет, мед. Кабачки помістити в єм-
ність з маринадом, перемішати, накрити 
кришкою і поставити у холодильник міні-
мум на 2 години. 
Закусочний торт  
із кабачків

ПОТРІБНО:
Для млинців: 300 г обчищених кабач-

ків, 2 яйця, 1 склянка борошна, сіль, олія 
для смаження.

Для начинки: 1 морква, 100 г твердо-
го сиру, 2 зубчики часнику, 100 г майоне-
зу, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки натерти 
на великій тертці чи на тертці для морк-
ви по-корейськи. Віджати сік, який виді-
лився. Додати яйце, борошно, сіль і пе-
ремішати. Викласти тісто на добре розі-
гріту сковорідку з олією і смажити вели-
чезні млинці з двох боків на середньо-
му вогні до готовності. Обсмажені млин-

ці викласти на серветку, щоб стекла за-
йва олія.

ДЛЯ НАЧИНКИ: сир і моркву натерти 
на дрібній тертці, додати майонез, сіль, пе-
рець, пропущений через прес часник. Усе 
добре перемішати.

Кабачкові млинці викладати один на 
один, перекладаючи начинкою. 
Кабачкова ікра (на зиму)

ПОТРІБНО: 2 кг кабачків, 700 г помідо-
рів, 600 г цибулі, сіль, перець чорний меле-
ний, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки помити, 
відрізати кінчики, порізати кубиками 1 см, 
обсмажити в олії. Цибулю почистити, порі-
зати дрібно, обсмажити в олії.

Помідори також помити, порізати 
шматочками, трохи підсмажити в олії. 
Усі овочі перемолоти на м’ясорубці, дода-
ти сіль та чорний мелений перець на свій 
смак, закип’ятити, розкласти по півлітро-
вих банках (які треба прокип’ятити), на-
крити прокип’яченими кришками, стери-
лізувати 75 хв., закупорити, перевернути, 
накрити до охолодження.

Розраховано на чотири півлітрові 
банки. 
Кабачки з томатами  
і базиліком

ПОТРІБНО: 2 кабачки, 1 помідор, 0,5 
зуб часнику, базилік, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки помити 
і нарізати брусками. Помідор помити і 
дрібно нарізати кубиками. Часник подріб-
нити, базилік дрібно нарізати. Обсмажи-
ти кабачок в розігрітій олії 5-7 хв. до золо-
тистого кольору, додати помідор, часник 
та базилік. Посолити і добре перемішати. 
Потримати ще декілька хвилин на вогні і 
подавати. 

Овочеве рагу з кабачками
ПОТРІБНО: 1 кабачок, 1 перець, 1 

морквина, 1цибулина, 2 помідори, 1 зуб-
чик  часнику, сіль і чорний мелений перець 
на свій смак, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки і перець по-
чистити від насіння, нарізати кубиками.

Моркву і цибулю нарізати також куби-
ками. У невеликій кількості олії обсмажи-
ти цибулю, моркву, кабачки і перець про-
тягом 10-15 хв. до м’якості. Додати нарі-
зані скибочками помідори і подрібнений 
часник, посолити, поперчити, перемішати. 
Тримати на слабкому вогні до готовності 
(хвилин 10). 
Варення з кабачків

ПОТРІБНО: 3 літри молодих кабачків, 
1 лимон, 1 кг цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку треба по-
дрібнити кабачки невеликими кубиками. 
Для нашого варення краще обирати жов-
ті кабачки, щоб воно мало гарний вигляд. 
За їх відсутності можете використати й зе-
лені. Лимон разом зі шкіркою дрібно нарі-
зати і додати до кабачків. Це все засипати 
цукром. Після цього варення поставити на 
невеликий вогонь і варити доти, доки ка-
бачки і лимон майже розваряться. Додава-
ти воду у варення не потрібно! Кабачки на 
вогні пустять власний сік. Смак варення 
нагадує медовий і пахне так само. 

Кабачки 
смакують всім –
і дорослим, 
і  малим

Кабачки насправді 
універсальні овочі. З 
них можна приготувати 
безліч різноманітних 
страв. Молоді 
кабачки завдяки 
своїм смаковим 
властивостям чудово 
поєднуються з усіма 
продуктами. Тож 
пропонуємо вам 
підбірку цікавих 
рецептів страв з 
кабачків для всієї сім’ї.

Рецепти для найменших

Ніжне пюре з кабачка, 
картоплі і моркви  
(з 8 місяців)

ПОТРІБНО: 2 середні картоплини, 
1/2 кабачка, 1/2 моркви, 1 ч. л. оливко-
вої олії.

ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі помити, 
почистити, нарізати  невеликими шма-
точками і опустити в окріп. Варити до 
готовності приблизно 20 хв. (кабачок 
класти вкінці, він вариться приблизно 
5-7 хв.). Сіль не додавати. Вийняти ово-
чі, протерти через сито або збити блен-
дером, заправити олією.

Овочеві парові котлетки  
(з 1 року)

ПОТРІБНО: по 50 г кабачків, цвіт-
ної капусти, моркви, зеленого горошку, 
баклажанів (для доросліших діток), 50 
г манки.

Приготування: овочі помити, на-
терти на тертці або дрібно нарізати 
і залити окропом, щоб потім потовк-
ти. Потрібно трохи посолити і дода-
ти манну крупу. Коли манка набубня-
віє, сформувати кульки і вмокати в бо-
рошно. Котлетки готувати на пару 5-7 
хв. Для дітей старшого віку можна об-
смажувати.
Кабачкова запіканка  
(з 1 року)

ПОТРІБНО: 150 г рисової крупи. 1 
кабачок, 1 яйце, зелень, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: промити і від-
варити рис. Кабачок почистити від 
шкірки і насіння, потерти на дрібній 
тертці. Змішати рис і кабачок, дода-
ти яйце, зелень, дітям старшого віку 
можна і часник. Викласти у форму для 
запікання, яку змастити вершковим 
маслом. Запікати 25-30 хв. на серед-
ньому вогні.
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ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи  
та працевлаштування

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

nday.te.ua

Продаю
***
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.

  
- Ой, Сарочко, я таки вирішив, що 

більше ніколи не буду з тобою свари-
тися.

- Ви лише погляньте на нього, «він 
вирішив». А ти мене запитав?!

  
- Сьомо, ти чув, що від Рабиновича 

втекла жінка?

- І як він?
- Тепер він більш-менш заспоко-

ївся, але спершу ледь зі шкіри не ви-
стрибував від радощів.

  
- Сьомо, уяви собі: я закохався! Але 

їй 20 років, а мені 65. Зате я дуже бага-
тий. Як думаєш, мої шанси збільшать-
ся, якщо я скажу, що мені лише 50?

- Яшо, твої шанси таки збільшать-
ся, якщо ти скажеш, що тобі 80 років.

  
- Суд уже конфіскував 100 мільйо-

нів гривень застави Насірова?
- Не зовсім. 100 мільйонів ще не 

конфіскували, але вже поділили.
  

- Куме, як правильно писати: «на 
Україні» чи «в Україні»?

- Для тих, хто не знає, правильна 
відповідь - «з України». 

  
Загальні збори в колгоспі. Допові-

дає голова:
- Позаторік ми засіяли буряком 50 

гектарів. Усе зжер довгоносик. Торік 
засіяли 100 гектарів. І знову все зжер 
клятий довгоносик.

Просить слова агроном:
- Пропоную цього року засіяти 200 

гектарів. Нехай врешті подавиться!
  

Із протоколу колишньої міліції: 
«Підозрюваному були надані неспрос-
товні докази, внаслідок чого йому від 
хвилювання пішла з носа кров, випало 
чотири зуби і тріснуло два ребра».

  
- Куме, чим політики відрізняють-

ся від собак? 
- По-перше, собаці можна довіри-

ти охорону матеріальних цінностей, а 
політику - в жодному випадку. А, по-
друге, нікому й на думку не спаде на-
звати політика другом людини.

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

Дозвілля
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ГОРОСКОП
З 28 червня по 4 липня

Овен. Ваша працездатність принесе свої результати, що 
дасть можливість впевнено закріпитися на новому місці 
роботи. Навколо вас почне збиратися команда однодум-
ців, яка в майбутньому може стати самостійною організа-
цією. Одиноких чекає цікаве знайомство.

Телець. Тi, хто має творчу професію, мають шанси здо-
бути популярність і забезпечити подальший розвиток 
своїх творчих задумів. Можливi хороші прибутки. Будьте 
обережні у висловлюваннях серед малознайомих людей.

Близнюки. Гроші будуть повністю у ваших руках, 
адже саме ви в родині є бухгалтером і скарбником. Із 
партнерами через це можуть виникати дрібні конфлікти. 
Уникайте суперечок з близькими людьми, до добра це не 
приведе.

Рак. Цього тижня є велика ймовірність отримання зна-
чних прибутків. Також варто вкласти гроші у перспектив-
ні підприємства. Великих покупок у цей час не передбача-
ється. Приділіть більше уваги рідним.

Лев. Ваші сподівання і мрії потроху почнуть втілювати-
ся в життя. Насолоджуйтеся літом і теплом. Вихідні прове-
діть з рідними. Дозвольте собі гарну покупку. 

Діва. Цей тиждень стане для вас серйозним випробуван-
ням. Він принесе з собою цікаві зміни. Не бійтеся трудно-
щів, адже ви надзвичайно сильна людина. Не втрачайте 
оптимізму. Пам’ятайте: найбільша опора – ваша сім’я. 

Терези. Вас чекають певні труднощі, але не варто їх бо-
ятися. Цього тижня ви зустрінете старого друга або давню 
любов. На роботі все складатиметься чудово. Під час від-
пустки плануйте мандрівку в гори. 

Скорпіон. Перша половина тижня стане визначаль-
ною. Саме зараз вирішиться, чи почнеться у вас різкий під-
йом у всіх сферах життя, чи ви зазнаєте нищівної поразки. 
У такій непростій боротьбі допоможуть мудрість та обе-
режність.

Стрілець. Зірки пророкують вам везіння і життєву ак-
тивність. Ви зможете подолати всі труднощі – головне не 
опускайте рук. Кохана людина приготує вам приємний по-
дарунок. А от на здоров’я слід звернути увагу.

Козеріг. Ви перебуваєте у пошуках нових проектів і ви-
гідних партнерів. Можливі цікаві знайомства. Не будьте 
надто довірливими – прораховуйте всі свої кроки. А ще за-
плануйте нарешті довгоочікувану відпустку. 

Водолій. Навколо вас вируватиме безліч пліток та ін-
триг. Це принесе проблеми як iз родичами, так і на роботi. 
Перш нiж прийняти рiшення, зважте всi «за» i «проти», не 
довіряйте сліпо інтуїції. Від далеких поїздок краще утри-
матися.

Риби. У сімейних стосунках відкриється «друге дихан-
ня». Такий романтичний виток відчуватиметься довгий 
час, якщо не завадять фiнансовi проблеми. Насолоджуйте-
ся літом і спілкуванням з дорогими вам людьми.

Вітаю!
Дорогу братову і найкращу подругу

Василину Орестівну Гавриш 
з Тернополя

з Днем народження!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці!
Нехай життя рясніє буйним цвітом,
І День народження приходить знов і знов,
Господь дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З найщирішими вітаннями  
з Неаполя – братова Марія.

Вітаємо!
Колектив Козівського РС та ДПРЧ-18  

УДСНС України у Тернопільській області   
вітають своїх працівників – 

іменинників червня!
Отож, День народження разом  

з літом зустріли:
Ігор Васильович Жук, 
Сергій Олександрович Сорока,
Уляна Ярославівна Христинич, 
Віталій Михайлович Пиріг.

Хай спокій та мир зігрівають оселю,
І грає здоров’я, як добре вино, 
Будьте завжди Ви щасливі й веселі, 
Життя  бережіть, бо єдине воно.
Нехай Вам усюди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай удача і друзі не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога! 

У вікнах – дитячі фото і малюнки
Тернопільська бібліотека у незвичний 

спосіб запрошує відвідувачів

У часи інтернету і 
сучасних технологій 
непросто прищепити 

дітям любов до книги. 
Однак креативний 
підхід і професіоналізм 
бібліотекарів робить 
дива. Переступаючи поріг 
Тернопільської обласної  
дитячої бібліотеки, ти 
відразу потрапляєш у 
цікавий і захоплюючий світ 
дитинства.

А починається все ще з яскра-
вих вікон, прикрашених дитячи-
ми малюнками і світлинами. Вони 
змушують перехожих зупинити-
ся і помилуватися дитячою твор-
чістю.

- Авторами  фотографій є гурт-
ківці Тернопільського обласного  
центру науково-технічної  твор-
чості, школярів та учнівської мо-
лоді, – розповіла заступник ди-
ректора обласної дитячої біблі-
отеки Надія Чайківська. - Крім 
того, у нашому закладі регулярно 
відбуваються майстер-класи з ма-
лювання, аплікації, вишивання бі-
сером, оформлення писанок. Тож 
кращі роботи також з’являються 
у наших вікнах.

У бібліотеці створена справ-
жня казкова атмосфера для дітей 
– яскраві експозиції, улюблені ге-

рої і неймовірна кількість книжок 
– тут цікаво, захоплююче і весело. 

Окрім постійних читачів-
школярів, за словами Надії Андрі-
ївни, у бібліотеку приходять діти 
з одного року – для них тут прово-
дять розвиваючі заняття за мето-
дикою Марії Монтессорі. Всіх від-
відувачів поділяють на три групи:  
від 1 до 3  років, від 3 до 5 років, 
від 6 і старші. Зі старшими учня-
ми проводить заняття психолог, 
приходять працівники центру за-

йнятості і розповідають про май-
бутні професії, проводять цікаві 
майстер-класи. 

- У нашій бібліотеці – насиче-
не і цікаве життя, - зізнається На-
дія Чайківська. - Все завдяки на-
шим чудовим, талановитим від-
відувачам і творчому, креатив-
ному колективу, який щодня ро-
бить все для того, аби діти полю-
били книги, читали їх і збагачува-
ли свої знання. 

Юлія ТІЩЕНКО.

НОТАРІУС
Терещук Лілія Іванівна

Тел.: (0352) 43-31-31, (067) 350-05-01
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4  
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com

НОТАРІУСНОТАРІУС
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4 
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4 
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com




