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12 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 16-20, 
вдень 21-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.22, захід - 21.23. 

13 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, вночі 16-
20, вдень 17-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.23, захід - 21.23. 

14 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 12-13, 
вдень 18-20 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.24, захід - 21.22. 

15 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, вночі 11-
15, вдень 16-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.25, захід - 21.21. 

16 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 11-16, 
вдень 17-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.27, захід - 21.20. 

17 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 12-17, 
вдень 20-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.28, захід - 21.19. 

18 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 13-18, 
вдень 21-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.29, захід - 21.18.

Погода в Тернополі 
й області

10-11 стор.

8  
стор.

«Мій син 
таким не буде…»

Княжій Теребовлі – 920!

«При перших підозрах 
отруєння нітратами 
слід одразу звертатися до лікаря»7 стор.

На фото Івана ПШОНЯКА: Уляна Перхалюк 
у ролі княгині, Назар Кавулич (князь Василько), 

Дем’ян та Максиміліан Марциніви (княжичі).
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Ще два роки 
тому такі діючі 
механізми 

існували тільки у 
Тернополі, тепер же 
в природу чистою 
повертається вода в 
одинадцяти населених 
пунктах області. Десь 
будують, десь проводять 
реконструкцію, але 
так чи інакше, очистка 
води від продуктів 
життєдіяльності людини 
– серед пріоритетних 
заходів Програми 
охорони навколишнього 
природного середовища 
та Стратегії розвитку 
Тернопільської області 
до 2020 року.

Минулого тижня відре-
монтовані очисні відкрили у 
м. Почаїв та м. Підгайці. Оби-
два об’єкти виконані за раху-
нок коштів із Фонду регіональ-
ного розвитку з обов’язковим 
співфінансуванням з місце-
вого бюджету.  В результаті 
зменшився шкідливий вплив 
на природне середовище і по-
кращилася якість надання 
житлово-комунальних послуг 
для жителів Підгайців та на-
вколишніх сіл – а це близько 6 
тис. осіб. У Почаєві більш ком-
фортно почуватимуться близь-
ко 9 тис. осіб, які ще рік тому 
потерпали від наслідків про-
дуктів життєдіяльності, які 
просто зливалися у річку Іква.

За словами голови Терно-
пільської ОДА, цьогоріч очисні 
споруди планують завершити 

у смт. Товсте Заліщицького ра-
йону та м. Ланівці.

«У 2018 році на будівни-
цтво екологічних об’єктів 
очистки води плануємо спря-
мувати приблизно 15-20 млн. 
грн. Подача проектів на кон-

курс вже оголошена. Ми до-
бре усвідомлюємо, що здоров’я 
людей в багатьох випадках за-
лежить від якості води. Навіть 
маленька громада міста Під-
гайці активно включилася у 
реалізацію проекту з рекон-

струкції очисних, забезпечив-
ши чимале, як для неї, співфі-
нансування. Це є добрим при-
кладом для інших», - зазначив 
Степан Барна.

На думку народного де-
путата України Тараса Юри-
ка, подібних проектів, таких 
як очисні, повинно бути біль-
ше. «Люди, зазвичай, зверта-
ються за підтримкою в реалі-
зації більш очевидних та при-
вабливих проектів. Але очисні 
споруди – це якраз фундамент 
для збереження здоров’я жи-
телів Тернопільщини та покра-
щення екологічної ситуації. Є 
стратегія обласної адміністра-
ції щодо використання дер-
жавних коштів з найбільш про-
блемних напрямків, і очисні 
якраз визначені одним із пріо-
ритетів. Тому, якщо ми навіть 

відтермінуємо на рік ремонт 
якоїсь покрівлі – шкода буде в 
рази меншою, ніж від зволікан-
ня з будівництвом повноцінно 
функціонуючих очисних спо-
руд», - зазначив він.

За даними управління еко-
логії  та природних ресурсів 
Тернопільської ОДА, вперше 
за останнє десятиліття вдало-
ся збудувати та реконструю-
вати таку кількість комуналь-
них об’єктів водовідведення та 
очистки зворотних вод. На сьо-
годнішній день їх загальна по-
тужність складає 2800 куб. м 
на добу. Завдяки цьому тепер 
за рік забезпечується нормаль-
на очистка понад 1 млн. куб. м  
забруднених стічних вод, а еко-
логічний стан довкілля покра-
щується, що є вкрай важливим 
у період маловоддя.

Дефіцит чистої води зали-
шається однією з ключових 
проблем регіону, тому її вирі-
шенню приділяється особли-
ва увага. «Я не хочу, щоб проек-
ти, які ми реалізовуємо на Тер-
нопільщині, нагадували «зо-
внішні обгортки». Моя позиція 
– треба ремонтувати, будувати 
те, що потрібно людям для по-
всякденного життя. Щоб воно 
було комфортним і відчувало-
ся, що ми живемо у XXI століт-
ті. Претендуючи на чисту воду, 
яку дарує природа, ми так само 
маємо дбати, щоб і поверта-
ти її чистою. Проблема очис-
них споруд існує по всій облас-
ті. Але за останні два роки нам 
цілком успішно вдається її ви-
рішувати», - підсумував Степан 
Барна.

Екологічну ситуацію на Тернопільщині 
покращують завдяки новим очисним спорудам

Почаїв.

Підгайці.

Із закінченням навчань 
військовозобов’язаних привіта-
ли керівники області та райо-
ну. «Війна на сході України ви-
магає навчитися володіти збро-
єю та захищати свою землю на-
віть далеко від бойових дій. У ці 
дні  удосконалювали свої вмін-
ня з оборони учителі, інженери, 
робітники, кухарі чи слюсарі, 
представники органів місцево-
го самоврядування та держав-
ні службовці, - наголосив голова 
обласної ради Віктор Овчарук. 
- Ви усі здобували навики за-
хисту своєї землі від противни-
ка. Вам допомагали військово-
службовці, які пройшли горни-
ло війни на Сході та в Афганіс-
тані, інструктори, медики, допо-
магали наші друзі з-за кордону, 
а саме - Литви. Там система за-
гонів територіальної оборони 
діє дуже ефективно. Тернопіль-
ська обласна рада  розуміє всю 
важливість діяльності загонів 
територіальної оборони.  По-
над один мільйон гривень було 

виділено  Тернопільському об-
ласному військовому комісарі-
ату на програму сприяння мо-
білізації призову на строкову 
військову службу за контрак-
том та територіальній обороні 
Тернопільської області  у 2017 
році. Частина коштів якраз була 
використана саме на організа-
цію таких навчань. Чим більше 
ми будемо озброєні знаннями 

та навиками, тим важче ворогу 
буде здолати нас».

Очільник обласної ради наго-
родив  подяками та цінними по-
дарунками кращих представни-
ків загону територіальної оборо-
ни. Нагороди також отримали від 
вищого командування ті, хто до-
лучився до організації та навчан-
ня загону територіальної оборо-
ни Чортківського району.

Завершилися масштабні навчання загону 
територіальної оборони Чортківського району

Протягом  десяти днів тривали командно-
штабні навчання, у яких брали участь 
військовозобов’язані Чортківського району. 

Вони інтенсивно тренувалися і у польових умовах 
відточували тактико-спеціальну підготовку. Для них 
провели заняття з вогневої, медичної  підготовки, 
а також навчали захищатися від зброї масового 
ураження, знешкоджувати диверсійні групи.
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Олег Котик захоплюється 
скульптурою вже багато років. 
У чоловіка сяють очі, коли він 
розповідає про свої роботи, ес-
кізи, нові проекти. Разом з дру-
жиною Оксаною вони закінчи-
ли Теребовлянське вище учи-
лище культури. Саме там  по-
знайомилися і зрозуміли, що 
не уявляють свого життя без 
мистецтва. Сьогодні родина 
виховує двох чудових діток – 
Яночку і Артемчика. Кажуть, 
саме для них і створюють такі 
дивовижні скульптури. Жарту-
ють, діти – найважливіші кри-
тики і замовники, то ж до їх по-
бажань прислухаються нео-
дмінно. 

Коли ми  приїхали у Кровін-
ку, на подвір’ї у Олега та Окса-
ни кипіла робота. Тут оздоблю-
ють незвичайну казкову аль-
танку.  Улюблені герої мультиків – Ріо, 
Рататуй, усміхнений велет, кремезні де-
рева і грізний дракон, лавочка із пуза-
тим котом – чого тільки не придумає 
люблячий батько для малечі. Пану Оле-
гу допомагає у всьому рідний брат Рус-
лан, береться за шпатель навіть 4-річ-
на Яночка. Дівчинці дуже подобається 
допомагати батькові. Зізнається, у май-
бутньому також хоче стати скульпто-
ром. 

- Щоб виготовити казкову альтан-
ку, спершу потрібно зварити металевий 
каркас, - розповідає пан Олег. - Далі на-
тягуємо на нього спеціальну сітку. А тоді 
вже потрібно приготувати бетон. Для 

цього потрібен цемент і пісок у співвід-
ношенні 1:3. Потім додаємо воду і ре-
тельно перемішуємо спеціальним міксе-
ром. Розчин накладаємо тонким шаром 
на стіни – це такий ластів’ячий стиль. 

На перший погляд важко зрозуміти 
з чого виготовлені творіння пана Олега. 
Видається, що це дерево або ж якийсь 
інший загадковий матеріал. Скульпту-
ри з цементу не так давно стали попу-
лярними в Україні – є не надто багато 
фахівців, які ними займаються. Олег Ко-
тик розповідає, що колись його настав-
ник говорив: цемент навіть надійніший, 
ніж камінь, і стояти він зможе дуже дов-
го. А ще бетон чудово піддається різно-

манітним маніпуляці-
ям і йому можна нада-
ти найрізноманітнішої 
форми. 

- Я дуже люблю 
творчий процес, - каже 
майстер. – Спершу ма-
люю макет, обдумую. А 
далі, коли вже втілюю 
його, то часто деякі де-
талі змінюю – залеж-
но від ситуації, форми, 
матеріалу з’являються 
нові рішення. 

Для Олега Коти-
ка любов до казкової 
скульптури розпоча-
лася з батьківського 
подвір’я.

- Одного разу ми 
з братом сиділи на 
подвір’ї, - пригадує чо-
ловік. – Тут мама каже, 

криниця вже дуже стара і руйнується – 
придумайте щось, хлопці. Я кажу брату: 
давай виліпимо гриба. Так і почалося. 
Згодом нас просили зробити щось схоже 
то рідні, то друзі. Почали відточувати і 
вміння, і майстерність. Казкові скуль-
птури стали невід’ємною частиною на-
шого життя. 

Пані Оксана також допомагає чолові-
ку у творчому процесі. Зараз вона в де-
кретній відпустці. А до того викладала 
мистецтвознавство у Теребовлянсько-
му вищому училищі культури. 

- Я помагаю чоловіку розфарбову-
вати роботи, - розповідає жінка. – Дуже 
люблю працювати з кольором, тож до-

бавляю скульптурам яскраві барви. 
Олег і Оксана зізнаються, коли ство-

рювали казкове дерево, не сподівалися, 
що воно настільки сподобається людям. 
Неодноразово біля їх оселі зупиняють-
ся автівки, а навіть і туристичні автобу-
си. Інколи просять дозволу сфотографу-
ватися. Буває, заходять самі. Неоднора-
зово навіть гроші на лавці залишали як 
подяку за фото. А ще неодноразово на 
просторах інтернету роботи пана Олега 
приписували собі росіяни. Бувало про-
сто копіювали фото з Кровінки і підпи-
сували, що це виготовлено в Росії.

- Одного разу біля хати зупинилася 
машина з російськими номерами, - при-
гадує чоловік. – Вийшла жінка і попро-
сила сфотографувати нашу криницю. 
Каже, тепер всім буду розказувати, що 
це робота українців. Нам було дуже при-
ємно. 

Олег Котик не лише виготовляє каз-
кові скульптури. У його доробку і кла-
сичні роботи, і неймовірні картини. В 
Теребовлянському училищі він викла-
дає  мистецтво скульптури. Саме пан 
Олег був керівником дипломного про-
екту і допомагав своїм студентам ство-
рювати перший в Україні пам’ятник абі-
турієнту, який встановили біля закладу. 
А ще чоловік вміє будувати каміни, а на 
стінах своєї оселі створив справжні ху-
дожні полотна. 

Цього року родина Котиків розпочала 
працювати над дуже цікавим проектом – 
у селі Ласківці вони створять справжній 
казковий будинок. Тобто, і сама оселя, і  
подвір’я – все буде оздоблене дивовиж-
ними скульптурами із мультиків і казок. 

- Ми давно мріяли про такий особли-
вий куточок, - зізнається пані Оксана. – 
довго працювали над ескізами, тож це 
має бути дуже особливий будинок. Зви-
чайно, роботи там непочатий край - це 
дуже масштабний проект. Але і резуль-
тат повинен вийти неабиякий. 

Дивлюся на цю веселу, дружну, га-
мірну сім’ю і вкотре переконуюсь: ми 
самі є творцями власного щастя. Замість 
того, щоб нарікати на важке життя і різ-
ні труднощі, родина Котиків творить 
власну казку і радо ді-
литься своїм незвичай-
ним баченням краси з 
іншими. 
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«Ми своїми руками перетворюємо 
ЖИТТЯ НА КАЗКУ»

Родина Котиків із Теребовлянщини 
створює дивовижні скульптури з бетону 

Мабуть, чи не кожен 
із мешканців 
Тернопілля, коли 

проїздив через село Кровінка, 
звертав увагу на незвичайне 
казкове дерево на подвір’ї 
однієї з садиб. Часто люди 
навіть зупиняються, щоб 
сфотографуватися біля 
нього і розпитати, що ж це 
за дивовижа. «Наш ДЕНЬ» 
вирішив довідатися, хто автор 
цією скультури. Ми завітали 
в гості до талановитої і 
надзвичайно цікавої родини 
Котиків, яка нам відкрила 
усі таємниці казкового 
мистецтва.

Юлія ТОМЧИШИН.
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Ольга ЧОРНА.

Урочисте відкриття по-
жежної станції у цьому селі, 
що належить до Байковець-
кої об’єднаної громади, від-
булося сьогодні, 7 липня. З 
нагоди відкриття новоство-
реного підрозділу прибули: 
керівництво області та ра-
йону, делегація обласного 
Управління ДСНС, представ-
ники органів виконавчої 
влади та місцевого самовря-
дування, об’єднаних терито-
ріальних громад, мешканці 
села.

«Одна з головних вимог 
Майдану та Революції Гіднос-
ті – дати можливість людям 
на місцях визначати пріори-
тети розвитку того чи іншо-
го населеного пункту, форму-
вати бюджети, розпоряджати-
ся власними коштами. Реалі-
зувати зміни у нашій державі 
дав можливість процес децен-
тралізації, - зазначив голова 
обласної ради Віктор Овчарук. 
-  Відкриття пожежної станції у 
Шляхтинцях  – це ще один ре-
альний крок реформ, які від-
буваються в Україні. Створен-

ня нових  підрозділів місце-
вої пожежної охорони є вкрай 
важливим аспектом. Адже це 
сприятиме побудові ефектив-
ної системи цивільного захис-
ту в об’єднаних територіаль-
них громадах Тернопільської 
області, оперативного реагу-
вання на виклики і максималь-
ного скорочення часу прибут-
тя рятувальної команди до 
місця події. Реформа децен-
тралізації передбачає надання 
якісних послуг на місцях. Наша 
мета - щоб у кожній громаді 

функціонував ФАП, ЦНАП, по-
ліцейська станція та пожежна 
частина. Переконаний, що цієї 
мети нам вдасться досягнути».

Віктор Овчарук та Степан 
Барна подарували пожежни-
кам нове обмундирування, ке-
рівник управління ДСНС у Тер-
нопільській області Віктор 
Маслей передав ключі від по-
жежного автомобіля. Після 
офіційного відкриття священ-
нослужителі освятили ново-
створений підрозділ, техніку 
та його працівників.

Українці надивилися 
шоу із затриманнями 
корупціонерів, 

яких потім випускали 
під мільйонні застави. 
Зараз інша вистава: «Як 
зняти недоторканну 
недоторканість?». 

Про позбавлення імуніте-
ту для парламентарів заявляли 
колишні і нинішні нардепи. Але 
минали вибори, а з ними й обі-
цянки.           

Тепер за «недоторканних» 
узялася Генпрокуратура. Під 
«приціл» потрапили поки що 
шестеро депутатів. Але… свої 
своїх не здають. Хіба що у край-
ніх випадках. Кругова порука 
сильніша за закон. Як кажуть, 
крук крукові, тобто політик по-
літикові в Україні «ока не ви-
клює». А історія зі зняттям депу-
татської недоторканності стала 
головним скандальним шоу кін-
ця політичного сезону.

«Слугам народу» закидають 
несплату податків, незаконне 
збагачення, оборудки із землею, 
«бурштинову справу».  

Чи вистачить у нардепів го-
лосів та совісті зняти перед літ-
німи канікулами недоторкан-
ність із кількох нардепів, аби 
вчергове не збурювати суспіль-
ство? Хоча українців вже нічим 
не здивувати. І, зокрема й тим, 
що після втрати імунітету дех-
то із законодавців може чкурну-
ти за кордон.   

Навіть деякі парламента-
рі погоджуються, що депутат-
ська недоторканність прини-
жує Україну, оскільки ділить на-
род на «панів» і «холопів». Тому 
не можна, аби кримінальне роз-
слідування стосовно «обраних» 
розпочиналось лише з дозволу 
їхніх «товаришів». 

На скасуванні депутатської 
недоторканності наполягає і 
президент Петро Порошенко.

До речі, спеціалізована ан-
тикорупційна прокуратура го-
тує 40 кримінальних справ про-
ти нардепів. 

А генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберг, який за-
вітав із офіційним візитом до 
нашої країни, заявив у Верхо-

вній Раді під час звернення до 
народних депутатів, що про-
грес та оновлення України най-
більше зупиняє «ракова пухли-
на корупції». І наголосив: Укра-
їна зробила значні кроки у на-
прямку боротьби з цим ганеб-
ним явищем, але цього все ще 
недостатньо. Лідерами цьо-
го руху мають бути, найперше, 
президент, прем’єр і депутати, 
від яких залежить юридично-
правове поле та його реалізація 
в країні. 

За словами генсека Альянсу, 
корупція стоїть на перепоні ре-
формам і справжнім змінам та 
успішному майбутньому україн-
ських громадян. 

Від корупції гине чима-
ло українців. Це також жорсто-
ка війна зі своєю лінією фрон-
ту. Хтось, наприклад, помирає 
від корупції в медицині, бо не 
вистачає коштів на ліки або лі-
ків. А багато хто - від бідності, 
яка підриває здоров’я і психіку. 
«Людина на війні вмирає з чес-
тю, - каже інвестиційний банкір 
Сергій Фурса. - І його проводжа-

ють, стоячи на колінах. Людина 
від корупції вмирає тихо, забута 
й нікому не потрібна».  

За словами банкіра, коруп-
ція, а не війна, заважає зростан-
ню економіки. І саме корупція - 
головний союзник Росії в Украї-
ні. Бойові дії на Сході нашої дер-
жави не сприймаються інвесто-
рами як перешкода для вкла-
дання коштів у певні сфери еко-
номіки. Багаті й цинічні капіта-
лісти сприймають лінію фронту 
на Донбасі як черговий заморо-
жений конфлікт. 

І щодо конфіскованих гро-
шей українських чиновників, 
які попалися на корупції. РНБО 
планує скерувати їх на оборо-
ну, сказав секретар Ради Нац-
безпеки Олександр Турчинов. 
За його словами, це кошти, які 
дісталися від конфіскації рахун-
ків у «Ощадбанку» та інших фі-
нустановах, і які були пов’язані з 
оточенням екс-президента Яну-
ковича. Сума складає шість мі-
льярдів гривень. 

Ще цікаві цифри. Детективи 
Національного антикорупцій-

ного бюро України розслідують 
381 кримінальне проваджен-
ня. У скоєнні кримінальних ко-
рупційних правопорушень під-
озрюють 221 хабарника, повідо-
мили у прес-службі НАБУ. У гро-
шовому вимірі це - 84 мільярди 
гривень. 

А якщо «потрусити» всіх ха-
барників? 

Корупція, чиновницька за-
жерливість, податковий тиск 
продовжують виганяти укра-
їнців на пошуки заробітків за 
кордоном. Приміром, у Поль-
щі зараз офіційно працює 800 
тисяч наших співвітчизників. 
А за неофіційними даними їх 
більше, ніж півтора мільйона. 
Однак, польським підприєм-
цям і цього недостатньо. Робо-
чих рук особливо бракує на се-
зонних роботах. Тому на укра-
їнців у сусідній та й в інших 
державах чека-
ють, поки в сво-
їй тривають не-
дореформи…        

Із липня на базі Навчально-
наукового центру з вивчення іно-
земних мов (директор - кандидат 
філологічних наук О.Б. Лужець-
ка) Навчально-наукового інсти-
туту інноваційних освітніх тех-
нологій (директор - професор 
О.М.Десятнюк) організовані ін-
тенсивні курси з вивчення англій-
ської мови для жителів Тернопо-
ля, які брали участь в Антитеро-
ристичній операції, з числа бійців 
добровольчих батальйонів, вій-
ськовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії 
та інших силових структур. 

Підготовка слухачів Центру 
здійснюється за комунікатив-
ною програмою поглибленого ви-
вчення з використанням сучасних 
мультимедійних засобів. 

Навчальний процес забезпе-
чують кращі фахівці університе-
ту на основі спеціальних методик 
(Т.В.Бучинська і Н.В.Собецька). 

Після завершення курсів слу-
хачі отримають свідоцтва про під-

вищення кваліфікації, а також 
сертифікат про рівень володіння 
англійською мовою, згідно з Єв-
ропейськими рекомендаціями з 
мовної освіти. 

Навчання стало можливим за-
вдяки ініціативі ветеранів АТО, 
коштам місцевого бюджету та  
співпраці між ветеранськими 
організаціями і ТНЕУ. Навчаль-
ний заклад має не тільки  ве-
личезний досвід професійної 
та соціальної адаптації колиш-
ніх та діючих військових (проект 
«Україна-Норвегія», Бізнес-школа 
для ветеранів АТО), але й активно 
співфінансує подібні довгостроко-
ві освітні акції.

Учасники Проекту висловлю-
ють щиру подяку ректору Андрію 
Крисоватому і професорсько-
викладацькому колективу ТНЕУ 
за можливість професійної пере-
підготовки та активну життєву 
позицію у справі соціальної адап-
тації ветеранів АТО. 

Інформаційним 
освітнім ресурсом 
«Освіта.ua» скла-
дено й опублікова-
но консолідований 
рейтинг вищих на-
вчальних закладів 
України 2017 року.

У якості вихід-
них даних для скла-
дання консолідо-
ваного рейтингу вищих навчаль-
них закладів України використані 
найавторитетніші серед експер-
тів та засобів масової інформації 
національні й міжнародні рейтин-
ги вишів України: «Топ-200 Укра-
їна», «Scopus» та «Вебометрикс», 
кожен із яких використовує різ-
ні критерії оцінювання вищих на-
вчальних закладів.

Також складено 
рейтинг кращих на-
вчальних закладів 
областей. Зокрема, 
представлено виші 
Тернополя і Терно-
пільської області, які 
здобули найвищі міс-
ця у консолідовано-
му рейтингу вищих 
навчальних закладів 

України 2017 року.
Приємно, що Тернопіль-

ський національний економіч-
ний університет посідає 27 по-
зицію у консолідованому рей-
тингу (http://osvita.ua/vnz/
rating/51741/), і є першим серед 
кращих вищих навчальних за-
кладів області (http://osvita.ua/
vnz/rating/45565/). 

У Шляхтинцях запрацювала 
команда пожежної охорони

В Україні політик політикові «ока не виклює»  

Тернопільський економічний 
університет - популярний і рейтинговий

ТНЕУ запросив бійців АТО на курси
 з вивчення англійської мови
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- Пане Богдане, політика для вас - 
це: амбіції, кар’єра чи справді бажан-
ня змінити у цій країні щось на краще? 

- Передусім - це певний життєвий до-
свід. І як для людини, яка хоче бачити 
свою країну заможною, а українців – щас-
ливими, політика для мене – це таки ве-
лике бажання змінити життя людей на 
краще. Аби кожен мав гідну зарплату, а 
не шукав її по закордонах, міг отримати 
кваліфіковану медичну допомогу, якіс-
ну освіту. Щоб літні люди не вижива-
ли на жалюгідні пенсії, а отримували за 
свою працю достойні гроші. Влада має 
бути рушієм реформ, а не імітувати змі-
ни. Ми декларуємо європейські ціннос-
ті, і в той же час у країні процвітає коруп-
ція. Вітаємо безвіз – натомість є загро-
за отримати безліс та безгріш. Сьогодні 
влада запроваджує так звану  децентра-
лізацію. Можливо, це і потрібно, але від 
того, коли штучно об’єднають 5-10 сіл, 
не з’являться ні добротні дороги, ні ро-
бочі місця для селян. Аби щось розвали-
ти, потрібно спочатку створити відповід-
ну інфраструктуру. На превеликий жаль, 
люди часто ведуться на голий популізм. І 
поки у нас буде низька правова, політич-
на культура, поки за нас будуть думати, 
то для мене і моєї команди, яка представ-
лена в обласній раді, в районах, є за мету 
доносити людям, що не все так безнадій-
но, що є політики, які хочуть дбати про 
країну, які конкретно щось роблять. Так, 
я сьогодні не можу вплинути на окремі 
речі, для цього є вертикаль влади: пре-
зидент, прем’єр-міністр, уряд, Верховна 
Рада. Але те, що в межах моєї компетен-
ції, як депутата обласної ради, керівни-
ка фракції Радикальної партії стараюся 
максимально втілювати.

- До речі, за ініціативи Радикаль-
ної партії у Верховній Раді півмільяр-
да гривень спрямовано на соціально-
економічні об’єкти. З них майже 12 
мільйонів отримає Тернопільщина, зо-
крема, наші північні райони. Тобто, за 
вашого подання, як я розумію, будуть 
профінансовані 11 об’єктів?

- Звісно, в нас є тісний зв’язок з ви-
щим партійним керівництвом. І дуже 
втішно, що за сприяння Олега Ляшка 
та першого заступника голови Коміте-
ту з питань бюджету Василя Амельчен-
ка низку об’єктів нашої області вдалося 
включити до списку тих, що отримають 
державну субвенцію. До мене на прийо-
мах люди не раз зверталися з проханням 
посприяти в капітальному ремонті того 
чи іншого приміщення. Адже знайти зна-
чні суми в місцевих бюджетах для та-
ких цілей практично нереально. До звер-
нень я підходив дуже зважено, уточню-
вав, які приміщення першочергово по-
требують ремонту. Отож, фінансування 
на Збаражчині отримають будинок куль-
тури у с. Доброводи, школи в Стриївці й 

Залужжі, Збаразький дитячий садок №1, 
котрий, до речі, свого часу відвідував і я. 
Також субвенції надійдуть і в інші райо-
ни області: Лановецький (ДНЗ «Ромаш-
ка»), Кременецький (ДНЗ №2 «Золотий 
ключик»), Шумський (школи в Шумську, 
Рохманові, реконструкція НВК у Стіжку), 
Підволочиський  (ДНЗ «Дюймовочка» в 
Підволочиську та амбулаторія в Токах). 
Отримати ці кошти з держбюджету було 
надзвичайно складно, адже проблеми з 
фінансуванням є в кожному регіоні. Вза-
галі, ми поставили перед собою завдання 
зробити щось потрібне у кожному насе-
леному пункті області. Бо найкраща по-
літика – це добра економіка. 

- Ви займаєтеся також меценат-
ством. Це що - виховання, потреба 
душі чи, знову ж таки – політика?

- Мабуть, усе разом. Бо хіба політик 
не має робити добрі справи? Взагалі, до 
мене звертаються люди з різними про-
ханнями. Жодного я не залишаю без роз-
гляду, прагну максимально допомогти. 
Звернення бувають різні. Хтось просить 
юридичної допомоги, хтось – фінансової. 
Якщо не можу вирішити тут – переноси-
мо розгляд того чи іншого звернення на 
вищий рівень. Коли щось обіцяю людині 
– обов’язково виконую.   

 - На сесіях обласної ради ви не оми-
наєте гострих питань, часто зачіпа-
ючи інтереси своїх опонентів. А як ви 
ставитеся до критики?

- По-філософськи. Я розумію, що є різ-
на аудиторія, є люди, які мене підтриму-
ють, хтось, в силу тих чи інших момен-
тів, має іншу  точку зору. Є і такі, що, як 
мовиться, бачать скалку під лісом, а ко-
лоди у своєму оці не помічають і на кри-
тиці будь-чого просто творять собі деше-
вий піар. 

- А на компроміс умієте іти?
- Якщо це стосується інтересів людей, 

моїх виборців – так. Я прийшов в облас-
ну раду не заробляти дивіденди чи гро-
ші, як дехто з колег. Цього ні мені, ні на-
шій фракції ніхто не може закинути. Ми 
не прийшли дерибанити. Й іншим цьо-
го не дозволимо. Насправді я вперта лю-
дина в хорошому розумінні. Дорогу оси-
лить той, хто йде.  Я виховувався у роди-
ні, де в пошані були патріотизм і мораль. 
Мій дідусь по батьковій лінії за зв’язки з 
з ОУН-УПА відбув десять років каторги у 
Воркуті. І, мабуть тому, я вважаю, що не 
може бути маневрування у питаннях, ко-
трі стосуються долі чи інтересів людей.    

 - Ви сьогодні займаєте відпові-
дальну посаду заступника голови Дер-

жавної комісії України по запасах ко-
рисних копалин, у вас великий управ-
лінський досвід. Вільно володієте кіль-
кома іноземними мовами. Ви навчали-
ся також за кордоном і мали можли-
вість там будувати свою кар’єру. 

- У мене навіть в думці ніколи не було 
залишити Україну. Я  тут народився, тут 
минуло моє дитинство, тут живуть доро-
гі мені люди. І своїм умінням, знаннями, 
бажанням змінити цю країну я хочу при-
служитися людям. Так, нам треба вчити-
ся у світу, брати все прогресивніше і роз-
будовувати Україну. 40-мільйонний на-
род заслуговує нарешті не просто на по-
зитивні  - на радикальні зміни: в системі 
освіти, охороні здоров’я, культурі, оплаті 
праці, пенсійному забезпеченні... Звичай-
но, прикро, що нині за кордон виїжджає 
прогресивна, патріотична  молодь. Що 
на високі державні посади ми признача-
ємо іноземців, коли в Україні є достатньо 
своїх висококваліфікованих спеціалістів. 
Чи буде сусід, нехай і дуже добрий, дбати 
про ваш дім так, як дбали б про нього ви?     

-  Ви часто буваєте у районах, се-
лах, постійно проводите прийом гро-
мадян.  

 -  Коли безпосередньо спілкуєшся з 
людьми, тоді бачиш їх проблеми, те, що 
тривожить і болить. У нас чиновники, 
часто не виїжджаючи із столиці, впро-
ваджують різні реформи. От і закрива-
ємо школи, коли до іншого навчально-
го закладу діти не можуть дістатися че-
рез бездоріжжя чи відсутність транспор-
ту. В галузі охорони здоров’я нині взага-
лі ідемо не до людей, як декларують «ре-
форматори», а здебільшого навпаки. Те 
ж можна сказати і про пенсійну «рефор-
му», коли людям світить або не дожити 
до заслуженого відпочинку, або животі-
ти на мізерні копійки. Я хочу сказати, що 
неможливо жити у Києві, в Тернополі чи 
Львові і знати проблеми мешканців від-
даленого села на Шумщині чи Кременеч-
чині, наприклад. 

- Коли ми вже торкнулися реформ 
– як ви ставитеся до питання запро-
вадження в Україні ринку землі?

- Як до антинародного у тому варіан-
ті, що його зараз підсовують людям. Ще 
залишилося тільки продати єдине най-
цінніше багатство – землю. Позиція Ра-
дикальної партії чітка: основою аграрно-
го устрою держави мають стати фермер-
ські господарства. Відповідний проект 
змін до Конституції України зареєстру-
вала фракція Радикальної партії у Верхо-
вній Раді.

- Пане Богдане, надворі літо. Де бу-
дете відпочивати? На якихось екзо-
тичних островах? 

- Чесно, ще не планував. Зараз у від-
пустці у зв’язку з навчанням. Здобув 
ще одну спеціальну освіту, буквально 
у червні закінчив Івано-Франківський 
технічний університет нафти і газу за 
спеціальністю інженер-геолог, адже 
працюю у відповідній сфері. Є також 
ще багато невирішених політичних пи-
тань. Незадовго перший дзвоник, по-
трібно допомогти  окремим закладам 
освіти з ремонтами. Відпочити завжди 
встигну, тим паче, поруч є прекрасні 
Карпати. 

-  У час інтернету читаєте книги?
- Я прихильник доброго чтива. Ді-

дусь та бабуся по маминій лінії були пе-
дагогами, тож я зростав серед книг. Вдо-
ма, у селі,  була велика бібліотека, біль-
ше трьох тисяч видань. Мені передало-
ся це бажання – читати. Більше люблю 
науково-політичну літературу. От не-
давно знову перечитував  «Сінгапурську  
історію» екс-прем’єр-міністра Сінгапуру 
Лі Куан Ю. Колишній правитель зробив 
з найбіднішого острова в світі, де навіть 
немає питної води, одну з найбагатших 
країн. З цього економічного дива пев-
ні уроки може винести й Україна. Сьо-
годні Сінгапур сім років поспіль нази-
вають найкращою країною для веден-
ня бізнесу. Цікава думка автора про те, 
що для того, аби стати високорозвине-
ною успішною державою світу, потріб-
ні не велика територія і багаті природ-
ні ресурси, а висококваліфіковані люди. 
Нам теж потрібно дбати, аби освічені 
кадри залишалися в Україні і творили 
справжні, а не псевдореформи у меди-
цині, освіті, культурі... 

- А як ви вважаєте, чому ми стіль-
ки часу топчемося на місці? Ніби всі 
обіцяють...

- Проблема України в тому, що нею 
керують люди, яким вона не потрібна. Ці 
слова Михайла Грушевського актуальні 
досі. І з того все починається. Необхідно, 
щоб у владі були  патріотично налашто-
вані фахівці, які не вестимуться на біз-
нес, на офшори, на гроші. Ті, хто любити-
ме Україну і українське.  

- Ваше життєве 
кредо?

- Ніколи не йти про-
ти власної совісті. 

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:
«Жодного звернення своїх виборців 

я не залишаю без уваги»
«Наш ДЕНЬ» започаткував рубрику «Стиль життя», де відомі люди краю відверто від-
повідають на запитання про життя, роботу, особисте, про те, як вони стали тими, ким 
є. Сьогодні у нас в гостях Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, депутат Тернопільської обласної ради, 
керівник фракції Радикальної партії, кандидат економічних наук.

Має три вищі освіти – міжнародно-економічну та юридичну (Львівський національний 
університет ім. І. Франка). Закінчив також Івано-Франківський університет нафти і газу та 
магістратуру Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 

«Державна служба». Вільно володіє трьома іноземними мовами. Працював юристом у Тернополі, 
згодом у виконавчих структурах Львівщини, зокрема, очолював головне управління економіки, а 
також в одному зі столичних банків, де були потрібні фахівці із знанням шведської мови. Працював у 
міністерстві фінансів. Відповідав за економічно-господарську галузь у Збаразькому районі. Із червня 
2014 працює у Києві на посаді заступника голови Державної комісії по запасах корисних копалин.  

Зіна КУШНІРУК.
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Його давно вже немає се-
ред нас. Але він залишився в 
добрій пам’яті тих, з ким пра-
цював, жив, навчав, будував. 
Мова йде про Івана Яковича 
Гонтарука, колишнього голо-
ву колгоспу імені Котовського 
із села Великий Кунинець, що 
на Збаражчинні. Йому в дале-
кому 1956 році було лише 29, 
коли колгоспники обрали сво-
їм керівником. На цій посаді  
Іван Якович із односельцями 
потрудився майже 30 довгих 
літ. Молодий голова своїх се-
лян не підвів. Працював на со-
вість. В скорому часі появили-
ся нові фермерські приміщен-
ня, розбудовувався автопарк і 
тракторна бригада, а до села 
простягнулася нова асфаль-
тівка. Не забував  Іван Якович 
про об’єкти соціальної інфра-
структури. Спокою не було ні-
кому, крутилися всі, коли зво-
дили будинок культури, тор-
говий центр, медичну амбула-
торію, дитячий садок, дім спе-
ціаліста. Люди також активно 

розбудовувалися, колгосп до-
помагав із будівельними ма-
теріалами. В плані було спору-
дження шкільної десятирічки, 
вже й для цього була виготов-
лена технічна документація. 
Господарство з року в рік роз-
ширювалося, стало кращим в 
районі. Але найбільшою  гор-
дістю був автопарк, жоден 
колгосп такої кількості тех-
ніки не мав, тому й не дивно, 
що сусіди під час жнив йшли 
до Гонтарука за позичкою. Ні-
кому не відмовляв. І досі ста-
рожили кажуть, що Гонтарук 
«мав свою руку» в Києві і цим 
вміло користувався. Та й вдо-
ма був порядок і лад. У сімей-
стві Гонтаруків підростали до-
чка Людмила і син Анатолій, 
який  нині є відомим хірургом 
у районі.

Сільський вожак добре 
усвідомлював, що без знаючих 
кадрів і спеціалістів господар-
ку на високий рівень не витяг-
нути, тому за рахунок колгос-
пу вчив молодь, ставив на ке-

рівні посади. З легкої руки Гон-
тарука шестеро чоловік з Ку-
нинця стали головами сіль-
ських господарств. Саме праця, 
принциповість і вимогливість 
до себе і підлеглих вивели кол-
госп в мільйонери. 

Уміле керівництво Івана 
Яковича запримітили в райо-
ні і області, про нього писали 
газети, а люди неодноразово 
обирали депутатом районної 
ради. Та й тодішня влада ви-
соко оцінила його невтомний 
труд. Іван Якович став кава-
лером трьох  орденів. Кажуть, 
що справа йшла до Героя пра-
ці. Та не судилося. Чорні хма-
ри згустилися і над ним. Гон-
тарука в кінці 80-х минулого 
століття тодішнє КДБ арешту-
вало. Хтось доніс, що прослав-
лений керівник  мав зв’язки з 
націоналістами, та й насправ-
ді він не той, за кого себе ви-
дає. Тримали в застінках у 
Тернополі і Чорткові, тягали 
на допити, відсторонили від 
керівництва, хотіли навіть за-

брати нагороди, нарешті су-
дили. В одночасі поламали 
все. З казематів Іван Якович 
вийшов вже не тим – надлом-
леним і замкненим у собі. Ке-
рівництво відвернулося від 
нього, а в суспільстві почали-
ся демократичні процеси. На-
ставав новий час. 

І все ж таки Іван Гонта-
рук знайшов у собі сили й 
очолив Збаразьке житлово-
комунальне господарство. На-
віть поїхав у столицю до ста-
рих знайомих, і, як тоді гово-
рили, притягнув у ЖЕК чи-
мало  техніки. Утім, здоров’я 
було вже підірване, та й, на-

вряд, чи це були його сани. Він 
не міг вже бути без землі, га-
ласливого села, ранкових сві-
танків, гулу техніки, дорідного 
хліборобського урожаю. Цьо-
го всього його позбавили. І він 
тихо пішов із життя. Але  зали-
шив по собі своїх дітей, внуків 
і правнуків. А ще - добрі спра-
ви, які залишаються у пам’яті 
нащадків… І землю, яку любив 
понад усе…

Зеновій ВИСОЦЬКИЙ,
 член Національної 
спілки журналістів 

України. 
Збаразький район.

Його життя – 
це дорога  
по землі

До 90-річчя Івана Яковича Гонтарука

Іван Гонтарук з дружиною  Катериною Іванівною,
 сином Анатолієм, донькою Людмилою,

 невісткою Алою, зятем Іваном 

Цим почесним 
найменуванням святі 
Петро і Павло відзначені, 

як апостоли, котрі особливо 
потрудилися в поширенні 
вчення Христового і показали 
найвищі зразки відданості 
і любові до Божественного 
Учителя і Його справи на землі.

Святий апостол Петро виявив свою 
любов і відданість Господеві ще в дні 
земного життя Спасителя. До покли-
кання свого на труди апостольські він 
носив ім’я Симон і жив у галілейсько-
му містечку Віфсаїді. Господь бачив 
беззлобну і просту, як у дитини, душу 
та палке серце Симона і передбачаючи 
його майбутнє служіння, назвав нового 
учня Кифою, що означає арамейською 
мовою «камінь», «скеля». У грецькій 
мові цьому слову відповідає «петрос» 
або «петра». Відтоді новонавернений 
апостол зробився палким послідовни-
ком Христовим, Його учнем і постійним 
супутником.

   Самовіддана любов до Христа від-
кривала Петрові Божий Промисел. Він 
перший визнав Ісуса Сином Бога Жи-
вого. На прикладі цього апостола Гос-
подь являв багато повчального Своїм 
послідовникам. Поклявшись, що не за-

лишить свого Учителя в небезпеці, Пе-
тро тричі зрікається Його, але щиро ка-
ється, зустрівши погляд страждаючо-
го Господа. Виходячи геть він омиває 
сльозами покаяння свою провину. По-
чувши звістку про воскресіння Учите-
ля, він перший біжить до гробу Христа, 
а пізніше стверджує: «Господи! Ти зна-
єш, що я люблю Тебе»(Ів. 21, 16). Піс-
ля зішестя Святого Духа Петро першим 
серед апостолів почав проповідувати 
віру в Христа. Силою цієї проповіді, її 
переконливістю він багатьох людей-
язичників та іудеїв навернув до хрис-
тиянської віри. Перед нами людина, ко-
тра своїм життям вчить нас – згрішив 
– кайся, падаючи – вставай, виявивши 
слабкодухість – зміцнюйся надією на 
Бога, віруй в Нього, люби Його. Апостол 
Петро мученицьки закінчив на хресті 
своє життя, кров’ю засвідчивши відда-
ність слову Христа.

У всій історії Вселенської Церкви 
ледве чи знайдеться інша особа так ві-
дома у християнському світі, як святий 
апостол Павло. До покликання на бла-
говісницьке служіння він носив ім’я 
Савл. З дитинства Савла наставляли «в 
законі отців». Прямий і чесний юнак 
серйозно сприймав погляди фарисеїв 
в дусі зовнішнього, обрядового благо-

честя і старався виконувати їх, охоро-
няючи від усяких посягань. Така рев-
ність до закону ставила його в ряди 
тих, які готові були знищувати всяко-
го порушника. Тільки сила Божа, тіль-
ки Сам Христос міг переродити його, 
із «ветхого» зробити «новим» чолові-
ком. Це сталося на шляху з Єрусалима 
в Дамаск, коли Господь чудесним чи-
ном просвітив його світлом істини. І від 
цього часу не стало Савла, а з’явився 
Павло – цей «обраний сосуд» Божий і 
другий Первоверховний апостол.

Своє апостольське служіння Пав-
ло проводив під безпосереднім і явним 
керівництвом Божим. Великою була 
могутність проповіді апостола. Іудеї 
не могли противитись силі його сло-
ва, язичники всім містом збиралися 
слухати його. Далекими подорожами, 
полум’яними проповідями, переконли-
вими посланнями апостол Павло добре 
потрудився для поширення віри Хрис-
тової. Він особисто не бачив Христа, не 
був серед учнів за Його земного жит-
тя, але своїм просвіченим, ясним і бага-
тогранним розумом назавжди визнав, 
що Христос – це дійсно обіцяний Ме-
сія, котрий прийшов спасти увесь рід 
людський і хто у Христі, той нове тво-
ріння, нова людина. Апостол Павло теж 

дістав вінець мученицької смерті, хоча, 
на відміну від апостола Петра, його не 
розіп’яли, а як римському громадяни-
нові стяли голову мечем.

Вшановуючи пам’ять Верховних 
апостолів Петра і Павла, які віддали 
своє життя за вірність Христові, бла-
гаймо їх допомогти нам вийти на шлях 
праведного життя у Господі нашому  
Ісусі Христі словами тропаря: «Між 
апостолами найвищі і Вселенної учите-
лі! Моліте Владику всього, щоб дарував 
світові мир і душам нашим велику ми-
лість».

О. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки 

журналістів України.                                      

«Святі славні і Всехвальні апостоли
Петре і Павле, моліть Бога за нас…»
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Отруєння і кисневе 
голодування тканин 

- Розкажіть, що таке ні-
трати і в чому їхня загроза? 
Яка ситуація на Тернопіль-
щині?

Олександра Шульгай: - Ні-
трати й нітрити - це природні 
неорганічні іони азоту, що зу-
стрічаються у воді, ґрунті та 
деяких харчових продуктах - 
ковбасних виробах, копченні, 
консервації. Хвороби викли-
кає їх надлишок. Надлишок ні-
тратів чи нітритів може при-
вести до метгемоглобінемії 
- стану, при якому втрачаєть-
ся здатність гемоглобіну кро-
ві насичувати киснем ткани-
ни організму, викликаючи гі-
поксію. Вразливі не лише до-
рослі, а й діти. Зокрема, сьо-
годні все частіше діагностуємо 
аліментарну водно-нітратну 
метгемоглобінемію. Ось кіль-
ка цифр. На Тернопільщині за 
2016-2017 роки недугу діа-
гностували у понад тисячі ді-
тей різного віку. І якщо мину-
лого року виявили 584 хворих, 
то вже за 5 місяців цього – 538,  
що викликає значне занепо-
коєння. Хвороба проявляєть-
ся інтоксикацією. Має насто-
рожити блідість шкірних по-
кривів і слизових, тіні під очи-
ма, сірість носогубного три-
кутника, судинні зірочки на 
шкірі, тахікардія, запаморо-
чення, втомлюваність, сонли-
вість. Хворі дітки скаржаться 
на біль у животі без чіткої ло-
калізації, більше в правій по-
ловині, нудоту, блювоту, роз-
лади випорожнень, іноді гір-
коту в роті або інші неприємні 
відчуття. Іноді  на шкірі може 
з’явитися папульозна висипка, 
причину якої батьки пояснити 
не можуть.

- "Наш ДЕНЬ" писав про ви-
падки, коли після розпилен-
ням хімікатів над полями у 
селах масово труїлися діти. 
Чи справді є небезпека від та-
кої діяльності аграріїв?  

Анна Кабакова: -  Так, дій-
сно, проблема існує. Прояви 
нітратного отруєння можуть 
з’явитися того ж дня, коли про-
водили обробку хімікатами. 

Після такого господарювання 
до нас зверталися за медичною 
допомогою діти з Гусятинсько-
го (с. Перемилів, з якого все і 
почалося), Бучацького (с. Три-
бухівці),  Теребовлянського, Ла-
новецького, Підгаєцького ра-
йонів, м. Тернополя. 

- Чи  є специфічні ознаки 
отруєння хімікатами з по-
лів? Чи можна лікуватися 
народними методами або са-
мим удома?

Анна Кабакова: - Перши-
ми з’являються неспецифіч-
ні прояви інтоксикації, такі 
як втомлюваність, зниження 
працездатності, сонливість. 
Далі - частий головний біль - 
від короткочасного до трива-
лого, від різкого до мало ін-
тенсивного, без будь-яких за-
кономірностей у його виник-
ненні. Також повинні насторо-
жити зниження апетиту, нудо-
та, блювота, відрижка, гіркота 
в роті. Можна починати ліку-
вання самостійно, але краще 
звернутись у спеціалізований 
медичний заклад за професій-
ною допомогою. Рекоменду-
ється включати в раціон хар-
чування продукти рослинно-
го походження, які прискорю-
ють виведення нітратів і ні-
тритів з організму або здатні 
перетворити їх у нетоксичні 
сполуки. Це - часник, квасець, 
зелена цибуля, лимон. Доціль-
но використовувати лікарські 
трави і рослини, що є природ-
ними антиоксидантами: кро-
пиву двудомну, подорожник, 
обліпиху, горіхи, насіння со-
няшника, плоди шипшини, го-
робини, кульбабу. Водночас 
бажано обмежити вживання 
простих вуглеводів.  Це - кон-
дитерські вироби з пшенич-
ної муки вищого сорту, цукор, 
солодощі. Натомість вживати 
мед, овочі, фрукти та сухоф-
рукти.
Забруднена вода 
навіть  у смертельних 
дозах - чиста і прозора

- Медики зауважують, що 
нітрати можуть потрапля-
ти в наш організм і з водою. 
Як тоді дізнатися, яка вода 
безпечна?

Олександра Шульгай: - На 
жаль, сьогодні зростає нітрат-
не забруднення криниць та 
джерел водопостачання вна-
слідок ненормованого вико-
ристання в колективних гос-
подарствах, у приватному сек-
торі мінеральних та органіч-
них добрив. У першу чергу це 
стосується такого добрива, як 
аміачна селітра, що при потра-
плянні в ґрунт виділяє азот у 
значній кількості. Добре роз-
чиняючись у воді, селітра лег-
ко вимивається з ґрунту і в се-
редньому впродовж 10-15 ро-
ків проникає у водоносні го-
ризонти, а звідти - в колодя-
зі. Оксид азоту дуже токсично 
впливає на печінку й веде до 
утворення значної кількості 
метгемоглобіну. До речі, тяж-
кі форми водно-нітратної мет-
гемоглобінемії виникають пе-
реважно у дітей, яких годують 
штучними сумішами, пригото-
ваними на забрудненій нітра-
тами воді. В той же час, ця пато-
логія може розвиватися і у ді-
тей на природному вигодову-
ванні. Це стається тоді, коли їх 
матері вживали воду або овочі 
з високим вмістом нітратів, які 
легко потрапляють у грудне 
молоко. Якщо концентрація ні-
тратів у питній воді не переви-
щує 50 мг/л, то така вода не є 
шкідливою для вживання. Од-
нак визначити це можна лише 
лабораторно. Забруднена ні-
тратами вода навіть у смер-
тельних дозах - чиста, прозора, 
без запаху і видимих домішок, 
звичайна на смак.

- Часто нітратів забага-
то також в овочах і фрук-
тах… 

Олександра Шульгай: - Ні-
трати і нітрити завжди є в на-
шому раціоні. Кількість нітра-
тів буде залежати від виду ово-
чів, часу дозрівання та ґрунту. 
Наприклад, рання редиска є лі-
дером за вмістом нітратів (до 80 
%), оскільки всмоктує їх разом 
з вологою. Бажано купувати, по 
можливості, перевірену продук-
цію зі свого регіону, а не приве-
зену здалеку, або вирощувати 
овочі самостійно. Ще краще - но-
сити з собою тестер і перевіряти 
всі продукти на місці.

Від дратівливості 
- до утворення 
канцерогенів 

- Які органи найчутливіші 
до отруєння нітратами? Чи 
можуть відчуватися наслід-
ки у майбутньому? 

Анна Кабакова: -  Части-
на нітратів після потраплян-
ня виводиться з організму, але 
інша частина утворює шкідли-
ві хімічні сполуки, коли нітра-
ти перетворюються в нітри-
ти. Власне, у результаті цьо-
го й погіршується насичен-
ня клітин киснем, відбуваєть-
ся порушення обміну речо-
вин, знижується імунітет, від-
бувається дестабілізація нер-
вової системи, знижується 
кількість вітамінів і мікроеле-
ментів, що надходять в орга-
нізм, з'являються проблеми в 
шлунково-кишковому тракті, 
з серцево-судинною та дихаль-
ною системами, відбувається 
утворення канцерогенів, що 
викликають появу новоутво-
рень. Якщо говорити про про-
дукти з нітратами, то при од-
норазовому вживанні істотної 
шкоди організму не буде. Але 
при регулярному відбуваєть-
ся перенасичення організму 
токсинами та поява клінічних 
проявів отруєння.

- Медики попереджають 
про небезпеку ацетонемічно-
го кризу. Розкажіть деталь-
ніше нашим читачам, що це 
таке.

Анна Кабакова: - У дітей, 
які постійно проживають на ні-
тратно забруднених територіях 
і вживають воду з підвищеним 
вмістом нітратів тривалий час, 
відмічається збільшення вміс-
ту метгемоглобіну, яке призво-
дить до так званої безсимптом-
ної метгемоглобінемії. В орга-
нізмі зростає кількість  висо-
котоксичного оксиду азоту, що 
негативно впливає, зокрема, на 
судини. І от, власне, близько 40 
відсотків випадків метгемогло-
бінемії проявлялися паралель-
но з розладами у вигляді ацето-
немічного кризу.

На практиці педіатрам до-
водиться мати справу із пер-
винними і вторинними ацето-
немічними станами. Первин-
ний є проявом метаболічних 
порушень у дітей із нервово-
артритичним діатезом, а вто-
ринний виникає на фоні го-
стрих гіпертермічних станів, 
інфекційних, ендокринних і со-
матичних захворювань, отру-
єнь, уражень нервової систе-
ми. Найчастіше такі стани спо-
стерігаються у дітей від 2 до 10 
років,.  

- Чи можна лаборатор-
но підтвердити факт отру-
єння нітратами? Впродовж 
якого терміну й куди слід 
звертатися? І що робити, 
аби уникнути ускладнень?

Олександра Шульгай: - 
Так, у лабораторії можна визна-
чити рівень метгемоглобіну в 
периферійній капілярній кро-
ві, який у нормі становить до 
2%. Обстеження  роблять на-
тще, кров беруть з пальчика, і 
бажано - відразу після появи 
перших проявів інтоксикації. 
Взагалі, слід бути уважними до 
свого організму й самопочуття 
дитини, і при перших підозрах 
на отруєння нітратами одразу 
ж звертатися до лікаря. 

Через складну ситуацію на-
зріла необхідність проведен-
ня обстеження крові на рівень 
метгемоглобіну не лише в об-
ласному центрі, а й у район-
них лікарнях. Це важливо як в 
осінньо-весняний період,  так  
і після перенесення дитиною 
кишкової інфекції для вчасно-
го та ефективного проведення 
детоксикації під час реабіліта-
ції хворого.

«При перших підозрах отруєння нітратами 
слід одразу звертатися до лікаря»

У наступному номері ми розповімо, як 
можна дізнатися, скільки нітратів в 
овочах і фруктах, які ми вирощуємо та 
купуємо, і як зробити їх безпечними 
для вживання.

На Тернопільщині, де земля є одним з основних джерел доходу, назріла 
проблема, у зв’язку з якою вже давно б’ють на сполох екологічні 
активісти в усьому світі. Значне (а часто недобросовісне) використання 

хімікатів для вирощування урожаїв впливає на здоров’я людей. Хімікати 
забруднюють поля, продукти, криниці й навіть повітря - коли поля 
обприскують з вертольотів. Звичні втомлюваність і сонливість можуть бути 
першими ознаками отруєння нітратами, які провокують різні патологічні 
стани, зокрема в дітей. 

Про те, чим небезпечні нітрати, як розпізнати ознаки отруєння і вивести "хімію" з 
організму, розповідають головний дитячий гастроентеролог департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, завідуюча ІІ-м дитячим відділенням Тернопільської об-
ласної дитячої лікарні Анна КАБАКОВА та доцент кафедри дитячих хвороб Тернопіль-
ського державного медичного університету ім І.Я. Горбачевського Олександра ШУЛЬГАЙ.



№28 (212) / 12 липня-18 липня 2017 р. Добрі вісті8 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Теребовля неординарно і ці-
каво відсвяткувала своє 920- річ-
чя. Історичні постаті і середньо-
вічні танці, лицарські бої та уро-
чиста хода вулицями міста – юві-
лейна подія вражала розмаїттям 
локацій та дійств. 

Святкування тривали  упро-
довж трьох днів, проте офіцій-
не  відкриття Дня міста відбуло-
ся у неділю, 9 липня.  Урочистос-
ті розпочалися біля міської рату-
ші. Тут гостей зустрічали історич-
ні персонажі, які відіграли особли-
ву роль у житті Теребовлі – князь 
Василько Ростиславович, Не-
стор Морозенко, Софія Кшинов-
ська, Степан Мохнацький. Завіта-

ли на святкування і закордонні 
гості з польських міст-партнерів 
– бургомістр гміни і міста Любо-
межа В’єслав  Зіолковський, а та-
кож війт гміни Конопніца Мірос-
лав  Жидека. У вітальному слові 
поляки наголосили на важливості 
підтримки дружніх стосунків між 
містами та перерізали символічну 
стрічку на пам’ятному знаку міст-
партнерів Теребовлі.

Після цього творчі і спортив-
ні колективи краю вирушили 
урочистою ходою вулицями міс-
та. 

З ювілеєм теребовлянців та 
гостей міста привітали керівни-
ки району й області. 

На святкування 920-річчя Те-
ребовлі приїхало багато гостей 
із різних куточків не лише нашої 
області, а й України. 

Ввечері усіх присутніх на свя-
ті у Молодіжному парку чекало 
розважальне дійство «Княжий 
бенкет»: середньовічні танці та 
танцювальні майстер-класи, ре-
місничі майстерні, реконструк-
ції середньовічних боїв, жива му-
зика, гастрономічний конкурс 
«Трапеза по-князівськи», фаєр-
шоу, а також виступ гостей про-
грами – гурту «Guns Live Band».

Юлія НАГОРНА, 
Наталія ШКЛЯР.

Фото Івана ПШОНЯКА.

Княжій Теребовлі -
Одне із найстаріших міст Тернопільщини 

відзначило свій поважний  ювілей 920920920!!!

Теплі спогади, радість і смуток, 
дружні обійми через десятиліття 
розлуки… Усе це створювало не-
забутню атмосферу повернення у 
рідну школу та спілкування з ко-
лишніми вже нині сивочолими од-
нокласниками.

А згадати і розповісти один од-
ному, справді, було про що. Роки 
навчання, спільні мрії та споді-
вання, для кожного – своя дорога 
у житті.

І ви пішли у плетиво доріг,
Щоб поміж них знайти 

свою стежину,
Щоб кожен з вас гордитись міг, 
За кожним, щоб ряснів

 ужинок... 

Школа пишається своїми ви-
пускниками, тим, що вони стали 
не лише фахівцями своєї справи, а, 
головне, хорошими людьми, вихо-
вали гарних дітей.

І ось ми усі знову в країні ди-
тинства. Яка защебече, загово-
рить, заплаче маминою піснею, 
озветься кучерявою вербою над 
водою,  вишневим садочком, паху-
чими травами...

З’їхалися колишні випускники 
з усіх усюд: з Харкова, Закарпаття, 
Кривого Рогу, Миколаївщини, Рів-
ненщини, Хмельниччини і Терно-
пільщини, а також з рідних сіл Бу-
тина, Кинаховець, Мишковець, а 
Раїса Андріївна Кравець подолала 

шлях аж з Німеччини.
Шкода, що за станом здоров’я 

не зміг приїхати з м. Джанкоя 
класний керівник Тимофій Трохи-
мович Калачик, а також з Росії ви-
пускниця Єфросинія Дробоцька.

Зараз змінилось село, виросла 
нова двоповерхова школа, дбай-
ливо оформлена руками педко-
лективу. Зі словами привітання та 
з чудовими побажаннями до гос-
тей звернулася завуч школи Тетя-
на Дмитрівна Слободянюк, а та-
кож колишня вчителька Галина 
Данилівна Росіцька.

Дві години тривав концерт,  
підготовлений учнями та педа-
гогами школи. Присутніх чарува-

ли задушевні пісні, запальні тан-
ці, майстерні ведучі то згадува-
ли шкільні роки, то забігали у 
майбутнє. Разом з ними сивочо-
лі випускники згадували улюбле-
ні уроки, своїх наставників, цікаві 
випадки зі шкільного життя.

Завітали колишні випускники 
і до місця духовної святині, місце-
вого храму. Тут отець Михаїл від-
правив молебен за здоров’я при-
сутніх та панахиду за вчителів й 
однокласників, які відійшли у Ві-
чність. 

А далі за святковим столом лу-
нали пісні, жарти, спогади... Кожен 
із присутніх розповідав про себе, 
свої здобутки, прожите життя, 

про дітей, онуків, декілька чоловік 
вже навіть прадідусі і прабабусі.

Невгамовним на жарти і тос-
ти був організатор зустрічі Борис 
Харитонович Бучковський, бага-
то допомагала в організації свя-
та його дружина Надія Йосипівна. 
Легко і весело було співати за та-
кими заспівувачами, як Арсен Ва-
сильович  Жила та Надія Іванівна 
Левенець, інші...

Пізно ввечері розходились 
по домівках. Теплим і зворушли-
вим було прощання і обіцянка 
обов’язково зустрітись знову, че-
рез рік.

Галина ОЛІЙНИК,
  вчителька-пенсіонерка.

Далека країна дитинстваУ передостанній 
день червня 
у Бутинській 
середній 
школі, що на 
Збаражчині, 
відбулася 
щира зустріч 
випускників, 
останній 
дзвоник для 
яких пролунав 
ще 45 і 50 років 
тому

nday.te.ua
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Росія заслала у США 
150 своїх розвідників

Російські розвідники нарощують 
свої зусилля зі збору розвідувальних 
даних у США. Про це пише CNN з поси-
ланням на нинішніх і колишніх співробіт-
ників американської розвідки. Росія від-
чуває себе «підбадьореною» через відсут-
ність серйозної відповіді від адміністра-
ції Дональда Трампа і Барака Обами на 
свої дії. За словами відставного начальни-
ка ЦРУ Стіва Холла, росіяни в США можуть 
шукати додаткову інформацію про адміні-
страцію Трампа, яка є непередбачуваною 
для Москви. Після президентських вибо-
рів число російських розвідників зрос-
ло і зараз їх налічується близько 150 осіб. 
За словами деяких чиновників, правоохо-
ронці США стурбовані, що метою росій-
ських розвідників є американці, які мають 
доступ до секретної інформації. При цьо-
му CNN пише: Держдеп продовжує видава-
ти тимчасові візи людям, які підозрюють-
ся в шпигунстві.

Німеччина викупила 
«Панамський архів»

Німеччина викупила «панамські па-
пери», які призвели до ряду гучних ко-
рупційних скандалів у різних країнах. 
Про це інформує ТСН з посиланням на 
«Spiegel». Документи придбало Феде-
ральне управління кримінальної поліції. 
Щоправда, невідомі ні сума, ні умови при-
дбання «панамського архіву». Візування 
паперів та оцифрування займе кілька мі-
сяців. Для цього задіяна спеціальна струк-
тура, яка працюватиме у Франкфурті-на-
Майні за підтримки генпрокурора міс-
та. Слід нагадати, що з компанії «Mossack 
Fonseca» «витекли» документи, які стали 
основою для гучного міжнародного жур-
налістського розслідування про іменитих 
власників великих офшорів. 

Насувається глобальне 
похолодання?

Рівень магнітної активності в над-
рах Сонця в останні роки стрімко падає. 
Про це повідомляє facenews.ua з посилан-
ням на журнал MNRAS. Активність Сонця 
досягла рекордно низьких значень і вка-
зує на незворотні зміни в роботі світила. 
Нещодавно Сонце знаходилося у фазі сво-
го максимуму, активність його була тро-
хи вищою багаторічної норми. Однак 24-й 
цикл, що почався у січні 2008 року, вия-
вився рекордно слабким і астрономи по-
боювалися, що світило впадає в «спляч-
ку», проте відновлення його активності в 
2015 році частково розвіяло ці підозри. В 
останні два цикли обертання Сонця спо-
вільнилося. 

Британська дизайнерка 
шиє одяг із бактерій

Сюзанна Лі, дизайнер лондонської 
Школи моди і текстилю Сент-Мартінс, 
створила перший у світі одяг, вироще-
ний з бактерій. Новий унікальний мате-
ріал називається мікробна целюлоза. Для 
його виготовлення необхідно змішати у 
звичайній ванні колонію бактерій, що ви-
користовуються для ферментації напоїв із 
вмістом кофеїну, дріжджі та солодкий зе-
лений чай, пише «Кореспондент». Пере-
буваючи в цьому розчині, бактерії почи-
нають розмножуватися, перетворюючись 

у тонкі клапті тканини, з якої можна ви-
готовляти одяг. Коли мікробна целюло-
за висихає, вона стає щільною матерією, 
схожою на папірус, яку можна вибілювати 
або покривати рослинними фарбами. Піс-
ля того, як біоодяг зношується, його мож-
на легко утилізувати. 

Американські сенатори: 
Путін - поганий хлопець

У Сенаті США не надто задоволе-
ні результатами зустрічі президента 
Дональда Трампа та російського ліде-
ра Володимира Путіна на саміті «Вели-
кої двадцятки». Особливо щодо питан-
ня кібератак на США та намаганні Трам-
па спільно з РФ займатися подоланням кі-
берзлочинності. Сенатор від Республікан-
ської партії Ліндсі Грем в ефірі телеканалу 
NBC виступив з критикою Дональда Трам-
па, заявивши, що такі спільні заяви підри-
вають його президентський пост. «Коли 
мова заходить про Росію, Трамп має сліпу 
зону. І прощати та забути, коли справа до-
ходить до Путіна щодо кібератак - це роз-
ширити можливості Путіна, і це - саме те, 
що Трамп робить», - заявив Грем. Крити-
ка у бік Трампа лунає і від інших сенаторів. 
Путін - поганий хлопець, який намагався 
підірвати американську демократію, і ро-
бить це у всьому світі, кажуть американ-
ські політики.  

В Естонії Студія краси 
шукає на роботу… кота

Талліннська студія «Lamps4makeup» 
розмістила незвичайне оголошення, 
яке вмить розлетілося Інтернетом. Річ 
у тім, що студія краси шукає собі нового 
співробітника – кота. Про це повідомляє 
«Eesti Meedia». Вусатий-смугастий пови-
нен буде посісти вакантне місце моделі. 
Вимоги до кандидата прості: він повинен 
бути блискучим і енергійним, поступли-
вим і доброзичливим. Модель потрібна 
студії для фото- і відеозйомок. Зарплата 
пристойна - 30 євро на годину. Щоправда, 
«модель» має вписатися в параметри: до-
вжина - 60 см, обхват талії - 20-45, довжи-
на хвоста до 40 сантиметрів. Автори ого-
лошення закликають надсилати фотогра-
фії кандидатів.

Мессі в «Барселоні» 
отримуватиме мільйон 

фунтів на тиждень
Новий контракт аргентинського на-

падника «Барселони» Ліонеля Мессі з 
каталонським клубом зробить форвар-
да першим футболістом, який отриму-
ватиме близько одного мільйона фун-
тів на тиждень. Нова чотирирічна угода, 
яку буде підписано сторонами найближ-
чим часом, згідно з джерелом у клубі, при-
носитиме в скарбничку Мессі 54,8 мільйо-
нів фунтів на рік, не рахуючи всіляких бо-
нусів, пише champion.com.ua. Для порів-
няння: одвічний суперник Ліонеля - на-
падник «Реала» Кріштіану Роналду, заро-
бляє близько 365 тисяч фунтів у тиждень, 
хоча португалець обганяє аргентинця у 
заробітках на рекламних угодах. 

Вибори у Папуа: канібали 
з’їли сімох чорних магів

У Папуа-Новій Гвінеї місцеві вибори 
зірвали канібали, які з’їли сімох місцевих 
мешканців. Людожери вважали, що їхні 
жертви займалися «чорною магією». За ін-
формацією «The Telegraph», поліція затри-
мала три десятки канібалів, серед яких 
був 13-річний хлопчик. Їхньому ватажку 
вдалося втекти. Учасники секти заявля-
ли, що вчинили правильно, адже «чаклу-
ни загрожували мешканцям Мадангу». Дії 
людожерів підтримали деякі представни-
ки влади Папуа-Нової Гві-
неї. Політики вважають, 
що країні справді загро-
жує «чорна магія». 

Ця війна - справжня: 
євродепутати відвідали 

Волноваху
Делегація європарламентарів у 

складі співголови Парламентсько-
го комітету асоціації між Україною 
та ЄС Даріуша Росаті та євродепу-
тата Міхаеля Галера відвідала при-
фронтову Волноваху. Про це повідо-
мляє «Еспресо.TV». Під час візиту завіта-
ли на КПВВ «Новотроїцьке», розташова-
не за сім кілометрів від лінії зіткнення 
з російсько-терористичними війська-
ми. Там представники Європарламенту 
ознайомилися з процедурою перетину 
контрольно-пропускних пунктів. Також 
делегація відвідала меморіал, присвя-
чений жертвам Волноваської трагедії 
2015 року. Як зазначили європейські де-
путати, після повернення додому вони 
обов’язково розкажуть колегам, що ця 
війна - справжня, вона триває, і що тре-
ба докласти «усіх зусиль, аби її зупини-
ти».

Україна взяла курс на НАТО 

Президент Петро Порошенко під-
писав закон, яким вносяться зміни 
до Законів України «Про основи на-
ціональної безпеки України» та «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої по-
літики» у частині євроатлантичної 
інтеграції. За повідомленням прес-
служби глави держави, Закон був при-
йнятий Верховною Радою 8 червня. «Од-
ним із пріоритетів національних інтере-
сів України документом визначено інте-
грацію у євроатлантичний безпековий 
простір з метою набуття членства в Ор-
ганізації Північноатлантичного догово-
ру», - йдеться у повідомленні. З цією ме-
тою Україна активізує зусилля з усього 
комплексу реформ, у тому числі у безпе-
ковому та оборонному секторах задля 
досягнення відповідності критеріям 
членства в Альянсі.  

Як покарають злісних 
неплатників комуналки?

Згідно з новою редакцією закону 
«Про ЖКП», усім боржникам за кожен 
день прострочення доведеться пла-
тити пеню 0,1 відсоток від суми боргу. 
Пеня нараховується щомісяця, однак в 
кінці не може перевищувати суми забор-
гованості. Крім нарахування пені за про-
строчення, ті українці, які користуються 
пільгами при оплаті комуналки, можуть 
втратити субсидію, повідомляє «Фі-
нанси.ua». Також, зазначають експерти, 
якщо заборгованість перевищує 10 ти-
сяч гривень, то будь-який постачальник 
компослуги може подати до суду. Суддя 
має право накласти арешт на авто, квар-
тиру або інше майно і через виконавчу 
службу продати його в рахунок боргу.

У ЄС зробили жорстку заяву 
про українських олігархів

В Україні ще існує група олігархів, 
які намагаються протистояти проце-
су реформ. Про це заявив глава представ-
ництва Європейського Союзу в Україні 
Х’юг Мінгареллі, повідомляє «Інтерфакс-
Україна». За його словами, олігархи щодня 
протистоять процесу реформ. Намагають-

ся його підірвати в усіх секторах. Щоразу, 
коли приймаються реформаторські рішен-
ня, через кілька тижнів є спроба ці рефор-
ми вихолостити. Необхідно, щоб ті, «хто у 
минулому крав», були покарані через чес-
ний судовий процес, аби українське сус-
пільство підтримало реформи і «повіри-
ло у справедливість», наголосив дипломат. 

МОЗ закликає відмовитись 
від російських ліків

Мінохорони здоров’я запропону-
вало призупинити поставку в Украї-
ну ліків, вироблених в Росії та на не-
підконтрольних територіях Донба-
су, йдеться на офіційному сайті ві-
домства. Причина ініціативи - у відсут-
ності гарантій щодо якості препаратів. 
Країна-окупант може загрожувати на-
ціональній безпеці, зокрема через ліки, 
вважають у міністерстві. 
Кожен із нас винен кредиторам 

держави 45,54 тисячі 
За даними Мінфіну, сукупний дер-

жавний борг за останні півроку зріс 
на 5,2 відсотки, тобто на $3,71 мі-
льярд. Прямий і гарантований держа-
вою борг склав $74,68 мільярдів, або 82 
відсотки ВВП. Хоча, за підсумками мину-
лого року, він дорівнював 81 відсоток. 
Це означає, що кожен українець уже ви-
нен кредиторам 45,54 тисячі гривень 
або $1680. «Зростання боргів під час 
економічної кризи - закономірне яви-
ще, - пояснив «Експресу» Віталій Ша-
пран, головний фінансовий аналітик 
РА «Експерт-рейтинг». - Коли економі-
ка хворіє, збільшуються видатки держ-
бюджету, банки націоналізують. В Укра-
їні на ці процеси наклалася війна - для 
країни це 100-120 мільярдів гривень на 
рік додаткових, але неминучих витрат». 
У наступні три роки Україна має віддати 
чимало боргів. Цьогоріч - $2,6 мільярдів 
суверенного боргу. А наступного року - 
$3,9 мільярдів. Найважчим буде 2019-й, 
коли виплати зростуть до $7,5 мільярдів.

Сума штрафу нардепів-
прогульників вражає

За рік із українських нардепів-
прогульників стягнули 6220450 гри-
вень штрафу за прогули на роботі. Про 
це розповів спікер Верховної Ради Андрій 
Парубій, повідомляє «Цензор.Нет». Гроші 
повертають до держбюджету. Також спікер 
зазначив, що кращий ефект, аніж штрафи, 
має суспільний тиск. Зокрема, нагадав: 
коли в Раді надто мало депутатів і це зава-
жає роботі, він ініціює рейтингове голосу-
вання. Опісля прізвища відсутніх нардепів 
оприлюднюють в «Голосі України».

«Сірі» долари «пливуть» в нашу 
країну через Польщу

Підроблені долари бувають на-
стільки якісними, що навіть досвід-
чені люди не завжди можуть дати 
однозначний висновок. Експер-
ти пов’язують появу великої кількос-
ті фальшивок із зростанням тіньового 
обороту валюти в Україні, пишуть «Фі-
нанси.ua». «Якщо кілька років тому ті-
ньовий оборот складав близько $100-
200 тисяч на місяць, а основний оборот 
$2 мільярдів на місяць проходив офіцій-
но через банки, які виступали своєрід-
ним фільтром, то зараз ситуація проти-
лежна. Більша частина доларового обо-
роту в «тіні». І порахувати, скільки кон-
кретно фальшивих доларів в обігу, не-
можливо», - сказав радник президен-
та Асоціації українських банків Олек-
сій Кущ. За його словами, в основному 
«сірі» долари надходять в Україну через 
Польщу з  арабських країн. Але не мож-
на виключати можливості транспорту-
вання підробок із «ДНР» та «ЛНР», де 
захопили багато поліграфічних комбі-
натів з виробничими потужностями, на 
яких раніше друкували акцизні марки 
або водяні знаки. 

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Як і в багатьох сім'ях, 
у нас з чоловіком 
теж усе починалося 

з кохання. З ніжних 
слів, веселкових мрій, 
палких освідчень. А 
потім, після весільного 
вальсу, почалися будні. 
З кухнею, пранням, 
безгрошів'ям, вічною 
сільською роботою. 
Вірили, особливо я, 
що любов переможе 
усе. Але я помилилася. 
Усе перемогла горілка. 
Щодень, щогодини вона 
все глибше затягувала 
мого чоловіка, все 
частіше він потрапляв 
в її обійми. Котрогось 
дня не змогла терпіти. 
Не захотіла більше 
чути лайливих слів, 
п'яних образ. Забрала 
трирічного сина і поїхала 
додому, до своїх батьків.

Інколи з'являвся чоловік. 
Клявся, що кинув пити, що 
знову у нас буде все, як колись. 
Спочатку вірила, жаліла його. 
Знову і знову шукала у ньому 
того доброго хлопця, якого зу-
стріла колись. Та сподівання на 
щасливе життя були марними. 
Минав час, чоловік знову зри-
вався, брався за старе Знову 
п'яні компанії, сумнівні друзі.

Якось у люті він підняв на 
мене, на сина, ще зовсім мало-
го і безпорадного, свої кулаки. 
Після цього більше до чолові-
ка я не повернулася. Коли по-
трапив в аварію, лежав у лікар-
ні, їздила відвідувати його, до-
глядала після тяжких опера-
цій, мов малу дитину. Хоча тоді 
ми були вже розлучені. Але як 
людину мені було його просто 

жаль. Жаль його стареньких 
батьків, особливо маму, свою 
свекруху - добру, тяжко спра-
цьовану жінку. Врешті, цей чо-
ловік, хай п'яниця, був батьком 
мого сина. І колись, все-таки, я 
любила його.

Але це справді було колись. 
А тепер я назавжди поховала 
минуле. Забрала від своїх бать-
ків сина і переїхала з ним до 
міста. Зустріла порядну люди-
ну, яка замінила моєму синові 
батька. Про справжнього, рід-
ного батька я склала для хлоп-
чика цілу легенду. Закінчува-
лася вона, правда, надзвичай-
но сумно. Я обманула сина, що 
його батько, молодий, добрий і 
сильний, помер. Від інфаркту, 
від болю у серці. Мені хотілося 
викреслити з дитячої пам'яті 
назавжди страшні п'яні ночі, 
алкоголіка-батька. Хай ліп-
ше він буде в уяві сина таким, 
яким у дні своєї юності знала 
цього чоловіка я.

Так і жили ми утрьох: я, мій 
теперішній чоловік і син, най-
дорожче, що існувало для мене 
у світі. Біда, бо як це інакше на-
звати, прийшла несподівано, 
зненацька. Як звично, у той 
день я вела урок у школі. У две-
рі настійно постукали. І в цю 
мить чомусь тривожно заби-
лося моє серце. Поки йшла від 
стола до дверей, воно ледь не 
вискочило з грудей.

За дверима, у шкільному 
коридорі, стояв мій син. Блі-
дий, заплаканий.

- Мамо, - схопив і тряс мене 
за руки, за кофтину. - Мамо, ти 
обманула мене, обманула...

- Андрійку, сину, що трапи-
лось? - ніяк не могла зрозумі-
ти, чого плаче мій, майже до-
рослий син.

- Він живий, мамо, живий, - 
ледь шепотів Андрій. - А ти об-
манювала мене...

- Хто він? - так само ледь 
видихнула я, хоча уже знала, 
блискавкою майнуло, про що і 
про кого говорив Андрій.

- Мій батько. Я зустрів його 
щойно. Точніше, він мене роз-
шукав.

Син повернувся і пішов, по-
біг від мене зі школи.

Не знаю, як дійшла я додо-
му. Андрія не було. Не з'явився 
він і ввечері. Я телефонува-
ла до всіх його друзів, оббіга-
ла усіх знайомих - сина ніде не 
знайшла. Найважче, що було 
у моєму житті, - це довга, без-
кінечна ніч до ранку. Ніч з 
одними-єдиними словами на 
вустах: синку, де ти? 

Вранці я зібралася і поїхала 
у село. У те, де жив мій колиш-

ній чоловік. Андрій був там, з 
ним. Сиділи удвох за столом, на 
якому стояла пляшка горілки.

Додому я повернулася одна, 
без сина. Він приїхав наступно-
го дня, вранці. Вже пізніше я 
довідалася, що ж сталося того 
дня насправді.

Не знаю, як, але колишній 
мій чоловік дізнався адресу на-
шої квартири і те, що Андрій 
вчиться у технічному виші. 
Чекав його під аудиторією, де 
проходили заняття. Коли за-
кінчилася пара, підійшов до 
сина...

Я й досі не можу допита-
тися в Андрія, що сказав йому 
у перші хвилини цей спитий, 
одягнений у брудні штани та 
порвану куртку чоловік.

- Те, що він мій батько, яко-
го ти поховала багато років 
тому, - вперто відповідає на всі 
мої розпитування син.

Я намагаюся досі поясни-
ти Андрієві, чому так вчини-
ла. Адже зробила це насам-
перед заради нього самого. Я 
- вчителька і знаю, як тяжко, 
як боляче переносять діти те, 
що їхні батьки - алкоголіки, як 
страждають від цього і сором-
ляться навіть своїх ровесників. 
Від усього цього я хотіла вбе-
регти свого сина. Хіба ж це зло-
чин?

Та на усі мої пояснення чую 
одне:

- Ти обманула мене, мамо...
Між нами зникли досі дові-

рливі стосунки. Син замкнувся, 
став, ніби чужий. Котрогось ве-
чора я розплакалася гірко, не-
втішно. Докоряла синові, що він 

невдячний, що все життя я при-
святила йому. Невже потрібно 
було занапастити і своє, і його 
життя з п'яницею, з людиною, 
для якої найсвятіше - горілка? 
Врешті, де був його батько усі 
ці роки, чому згадав про те, що 
у нього є син, аж тепер? Та у від-
повідь почула знову:

- Ти обманула мене, мамо!
А недавно набрав син усіля-

ких харчів у сумку, одягнувся.
- Ти куди зібрався? - запи-

тую.
- До нього. Він же зовсім не-

щасний, мамо...
Я не змогла його зупинити. 

Хто ж підкаже мені, як повер-
нути сина? Як повернути зно-
ву ті довірливо-теплі стосунки, 
які досі були між нами. Врешті, 
у чому моя вина? Я так чекаю 
дня, коли син зайде до мене в 
кімнату, пригорнеться і скаже: 
"Пробач мені, мамо..."

Галина Ф. 
м.Тернопіль.

Майже сповідь

Стефанія не могла змиритися з 
тим, що невістка не називає її 
мамою. Он сусіди теж невістку 

додому прийняли, то вона на 
кожному кроці до Дарії  «мамо» 
та й  «мамо». А від Любці жодного 
разу вона такого слова не чула, хоч 
минуло п’ять років, як та прийшла у 
їх дім.

А найбільш образливо те, що Стефанія 
сама вибрала собі невістку. Білила хату в зна-
йомих і сподобала собі їх онуку, що приїхала 
з сусіднього району. На другий день навмис-
не взяла із собою на допомогу сина, щоб той 
приглянувся до дівчини. Навмисне затягува-
ла роботу, аби ліпше розгледіти її.

Через три місяці справили весілля, і Люб-
ця переїхала до них. Аби молодятам ком-
фортніше жилося, Стефанія з чоловіком Ми-
колою поселилися у літній кухні.

В усьому допомагали дітям, а в онукові 
Матвійкові просто душі не чують. Та остан-
нім часом Люба якось замкнулася в собі, не 
заходить до них. Мовчки порається на госпо-
дарстві, не помічаючи свекрухи зі свекром. 
Ніби чужі люди на одному подвір’ї.

Стефанія сама вирішила зрушити стіну 
відчуження. «Що сталося, Любочко? Чому не 
обзиваєшся? Яку образу на нас носиш?».

Люба звела на неї свої великі блакитні 
очі: «Не хотіла казати вам. Добре, що  самі 
спитали. Хочу розлучитися з Романом. Що-
дня п’яний приходить. Невже не чуєте його 
погроз? Коли вип’є – страшний він. Не ви-
тримую більше», - мовила, розплакавшись.

Пекучий струм вдарив у кожну клітинку 
Стефанії. Звісно, вони чують крики, що до-
носяться з хати. Але Микола радив не втру-
чатися, мовляв, хай самі розбираються… Та 
щоб до такого дійшло – вона б і не подумала. 
Адже Роман обожнював Любу! І для Матвій-
ка був гарним татом. Без дружини він – про-
паде!

«Постривай, Любонько. Не спіши з розлу-
ченням. Багато тепер чоловіків випивають, 
і майже кожен п’яний – дурень, інша люди-
на. Життя  таке пішло. Будь мудрішою – по-
терпи, дасть Бог – Роман спам’ятається», - зі 
сльозами благала Стефанія. Любу аж пере-
смикнуло: «За що терпіти маю, скажіть?».

Стефанія не могла заснути від триво-
ги. У голові молотом пульсували слова неві-
стки «коли вип’є – страшний він». Завтра не-
одмінно  поговорить з сином. Не було в їх ро-
дині пияків.

І батько – непитущий. В кого ж вдався Ро-
ман? Після скорочення на роботі став роби-
ти ремонти. Тут – могорич, там – могорич. 
Так і втягнувся. Але ж зранку не валяється в 
ліжку, не дармує, як інші, а береться до робо-
ти. На городі і на господарстві Любі допома-
гає. Суперечливі думки роїлися в голові Сте-
фанії. До ранку вона так і не зімкнула очей.

Підстерегла  сина, коли виходив з хати. 
«Нам слід поговорити», - сказала, докірли-
во глянувши йому у вічі. Роман здогадався 

про що хоче сказати мати. Присів на пеньок 
старої липи, на якому любить гратися Мат-
війко, і заплакав: «Вона для мене, як пові-
тря. Я задихнуся без неї, мамцю! Скільки ра-
зів клявся, що кожна чарка – остання, але ні-
чого вдіяти з собою не можу». Його облич-
чя нервово сіпалося, а очі кричали: «Рятуй-
те мене, мамцю!». 

З роботи Роман прийшов заздалегідь. Ха-
зяїн помітив, що у нього все валиться з рук 
і відпустив додому. Переступивши поріг, 
впав перед Любою на коліна: «Не покидай 
мене, благаю! Без тебе, без Матвійка мені 
– не жити! Віднині зав’язую з  горілкою!». 
Але вже наступного дня Роман знову прий-
шов напідпитку. За фіранкою у літній кух-
ні стежила за сином Стефанія. Її серце края-
лося від болю, коли побачила, як Роман за-
ходив у дім п’яною ходою. «Цього разу Люба 
точно йому не простить», - запекла думка. І 
все-таки вирішила ще раз поговорити з не-
вісткою, щоб дала Романові останній шанс. 
Адже нелегке то діло – так раптово розпро-
щатися з оковитою. Може якось поступово… 
Мовляв, навіть медики так радять. 

«Не знаю, що там кажуть лікарі, але на 
моє співчуття не розраховуйте», -  відрізала 
Люба і, закотивши рукави халата, показала 
синці на руках. У Стефанії щось запекло все-
редині – невже її син здатний на таке? І все 
ж вона сподівалася, що суд помирить Романа 
з Любцею. Адже часто так буває і після того 
подружжя живе довго та щасливо. Може, за-
пропонують обдумати, зглянутися на дити-
ну.

Але Романа і Любу розлучили на першо-
му судовому засіданні – на суд Роман прий-
шов п’яний і проявив там свій характер…

У той вечір по Любу з Матвійком приїха-
ло таксі. Малий побіг на хвильку у літню кух-
ню попрощатися з бабусею і дідусем. Проте 
Микола пішов до рідного брата, щоб не ба-
чити, як невістка з онуком покидають їх. Аби 
серце не розірвалося від жалю…

Стефанія намагалася зупинити Любу: 
«Залишіться. Подумай добре, Любонько. По-
вези Романа на  лікування. Гроші тобі дамо. 
Ти ж сина маєш», - заголосила.

«Мій син таким не буде», - сердито мо-
вила невістка і гримнула перед нею двери-
ма автівки.

Микола від розпачу аж захворів. Потра-
пив у лікарню із нападом стенокардії. Коли 
його виписували, сумно мовив: «Не хочеться 
мені додому, Стефаніє. Бо уже не чути в ньо-
му веселого щебетання Матвійка, скучив за 
його забавними збитками, невинною милою 
усмішкою». Сховав у шухляду на пам'ять 

дзеркальце, на якому були відбиті пальчи-
ки онука. Стефанія щовечора просила Все-
вишнього дати прозріння Романові. Аби від-
вернувся від оковитої і повернув дружину і 
сина. Не могла збагнути, чому Люба тримає 
на них зло? Чому не відповідає на дзвінки? 
Хіба вона навчила сина випивати? Чи хоч раз 
купували для нього те кляте зілля? Але Люб-
ця з Матвійком, мов у воду канули… Коли Ро-
ман поїхав до них, теж не пустила в дім…

Минав час… Та, здається, Господь по-
чув молитви Стефанії. У бригаді майстрів, з 
якими працював Роман по людях, був чоло-
вік на ім’я Віктор. Якось господиня напри-
кінці дня, як завше, накрила стіл, поставила 
пляшку. Віктор відійшов поговорити з Рома-
ном: «Бачу, ти чоловік тямущий, працьови-
тий, але марнує тебе горілка. Колись і я та-
ким був. Повір, тверезе життя значно легше. 
І дешевше. Хочеш, допоможу тобі?» - мовив 
Віктор. Роман погодився поїхати до лікаря, 
який колись вилікував Віктора від алкого-
лізму. Стефанія дякувала небесам за спасін-
ня сина, в якого тепер були інші думки, інші 
плани. Що ж, хай Люба не відкрила йому 
двері, але він все одно колись поїде до неї. 
Уже іншою людиною. Роман загорівся ба-
жанням придбати синові автомобіль на по-
вноліття. Роки збігають швидко, Матвій ско-
ро стане дорослим. Хай тоді побачить Люба, 
що він не забував про сина.

Та життя, як зебра, де чергуються білі і 
чорні кольори. Тільки-но ожила Стефанія, 
стала спокійнішою, як несподівана смерть 
чоловіка знову притиснула її до землі. Мико-
ла через хворобу серця не міг поїхати до ону-
ка, дуже сумував за Матвієм, боляче сприй-
мав те, що Люба відреклася від них…

…Мов на поламаному возі гуркотіла в 
небі гроза, коли одного вечора в їх двері по-
чувся сильний стукіт. Роман після важкої ро-
боти вже міцно спав. 

- Хто це? – насторожилася Стефанія, від-
чинила двері. На порозі стояла Люба. Поста-
ріла, худа. В аби як застебненому старенько-
му пальті. 

«Не знаю, чи розповідати, чому приїхала, 
- мовила вона тремтячим голосом. – Але ж 
Матвій – син Романа, а ваш онук! Біда з ним. 
Попав у сумнівну компанію, став курити, ви-
пивати. Вчора руку на мене підняв. Не раз 
дорікав мені, що не вберегла шлюб з його 
батьком. Мабуть, я щось загубила у його ви-
хованні. Поїдете до нас? Може, допоможе 
йому батьківська підтримка? Може, бабуси-
на наука вплине на Матвія? Гадаю, ви ж не 
відцураєтеся від нас? Що скажете... мамо?».

Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця
Знати, що ти 
потрібен
Знати, що ти потрібен
Комусь у цьому світі,
Це є найбільше щастя – 
Правди тут ніде діти.
Знати, що є далеко
Теплі й ласкаві очі,
Що в холоди зігріють
Зранку, чи опівночі.
Що є на світі серце,
Що в однім ритмі б’ється
З серцем твоїм щоднини,
Болем одним озветься.
Чи не найбільша втіха -
Мати в житті людину,
Що зрозуміє завжди
В чорну, чи світлу днину.
Тож бережім ці душі,
Всі ці серця і очі,
Якщо щасливі, друзі, 
Бути в цім світі хочем.

*   *   *Ти постукай в вікно моє 
дзьобиком пізньої пташечки,

Хоча кажуть в народі, 
що це не найкраща з прикмет,

І до губ доторкнись ти 
стеблом польової ромашечки,

Щоб я спила із неї приправлений 
ніжністю мед.

Вітерцем полудневим пригладь 
посивілії коси,

Споришем мою стежку 
й барвінком зеленим встели,

Ти дозволь мені спити студені 
незаймані роси,

Ті, що ми із тобою ні разу 
удвох не пили.

Ти в душі запалив моїй вогник, 
котрий не згасити,

Не на день, не на два, 
і вже навіть таки не на рік,

Ти дозволь хоча б в снах тебе 
й мріях своїх залишити,

Наяву вже такого не буде, 
коханий, повік.

Марія ГРИЦАН.
*   *   *Відгороди мене 

від болю і тривог,
Від ницих вчинків 

«добряків» лукавих,
Зігрій теплом, 

розвій душевний смог,
Надії дай і віри, 

дай Держави,
Без крадіїв, і п’явок, і хапуг,
Без торгашів 

на пам’яті і мові,
Ти можеш все, 

бо Ти - всесильний Дух,
Що цього світу 

закладав основи…
Огороди мене 

від сумнівів і мук…
Марія ГУМЕНЮК. 
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На фото Івана ПШОНЯКА: студенти Теребовлянського вищого училища культури 
(хореографічне відділення) Уляна Сороцька, Олександр Паляниця, Таня Легенька, 
Денис Голубович, Настя Верхоляк та Андрій Виногородський. гніздечкогніздечкоСімейне

«Ти мене обманула...»

- Любий мій, милий, див-
не створіннячко моє! - Лари-
са колихала сірого кота Джаха-
та, наче дитину, за щораз цілу-
ючи його то в вушко, то в роже-
вий носик.

Кіт ліниво розтягнув-
ся в ліжку і муркотів свою  
сонну пісеньку, розуміючи, що 
може робити що хоче, бо ж під-
корив серце господині своєю 
невимовно-пухнастою красою. 

Поруч лежав Ларисин чоловік 
Михайло. Він, мов загіпнотизо-
ваний, дивився телевізор.

Лариса любила котів з ди-
тинства. Вона просто обожню-
вала цих тварин. Для неї вони 
видавалися неземними істота-
ми, пришельцями з інших сві-
тів.

- Може, поїсиш щось, мій со-
лоденький? Як ти змарнів, мур-

лянчику. Ходи, молочка загрію, 
а може, ковбаси кусочок?

 Джахат неохоче потягнув-
ся і повільно поснував за Лари-
сою до кухні. Понюхав ковбасу, 
відвернувся, позіхнув і опустив 
сіру голову. Лариса швидко по-
жувала шматочок і, вмовляючи 
кота, згодувала аж два кільця. 

- Тепер водички треба, тре-
ба… А зараз ходи спаточки,  вед-

медику мій миленький.
Коли Лара народилася, то 

біля її колиски все сиділа киць-
ка. Вона муркотіла, забавляючи 
малу.

До п’яти років постійно вони 
були разом - Лариса і Тигріса, 
так називалася перша кицька. 
Потім їх було і було… Помітили 
цю любов до котів люди і назва-
ли Лару «котячою мамою».

Тільки одного разу Лариса 
зрадила котам, покохавши Ми-
хайла, та й то ненадовго. Спер-
шу в їхній молодій сім’ї з’явився 

кіт, а потім діти. Бувало, що й по 
десять тварин тримали. А киць-
ки, як народять, то й уся округа 
стає забезпечена кошенятами. 
Любов до котів не покидає Ла-
рису й донині.

- Джаню, Джаню, ти чекав 
мене, мій дорогий? Це перші 
слова, які жінка промов-
ляє, повертаючись з робо-
ти. А Михайло, то вже так, 
на другому плані.

А що ти їй скажеш, 
вона по-своєму права.

- Мій Джахат мене 

любить, - каже Лариса. Він ще 
мені ніколи злого слова не ска-
зав, не збрехав, не зрадив. Його 
любов безмежна, віддана і 
щира…

Раїса ОБШАРСЬКА.

«Мій син 
таким не буде…»

Котяча мама

Закохані у душу 
України,
У спадщину й 
традиції нетлінні,
В чарівні звуки 
й слово солов’їне,
Які живуть 
і живлять 
покоління…

Дивина

Любов до котів не покидає Ла-

- Джаню, Джаню, ти чекав 
мене, мій дорогий? Це перші 
слова, які жінка промов-
ляє, повертаючись з робо-
ти. А Михайло, то вже так, 

щира…
Раїса ОБШАРСЬКА.
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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 
перемогла в овертаймі команду Сербії в матчі 
за бронзові медалі Чемпіонату Європи – 20:18. 
Лідери світового рейтингу та чинні чемпіони 
світу одразу взялися розхитувати захист укра-
їнців і вже після трьох стартових хвилин мали 
два очка переваги. На щастя, українці не «по-
пливли» і вже ближче до закінчення основно-
го ігрового часу повели у рахунку. Втім, втрима-
ти перемогу наші баскетболісти не зуміли і фі-
нальна сирена зафіксувала нічийний результат 
-  18:18. А ось в овертаймі Тимофеєнко дальнім 
влучанням приніс Україні перемогу та бронзові 
медалі Чемпіонату Європи.

Жіноча збірна України з волейболу вигра-
ла Євролігу. У фінальному  матчі-відповіді наші 
дівчата в Івано-Франківську вдруге перемогли 
команду Фінляндії. «Золотий» результат пока-
зала і чоловіча збірна. Українські волейболісти 
у фіналі турніру обіграли команду Македонії.

Збірна України з художньої гімнастики 
вдало виступила на етапі Кубка світу в Берлі-
ні. У Німеччині виступили Олена Дяченко, Кате-
рина Луценко і збірна команда в групових впра-
вах. Українки завоювали три нагороди: бронзо-
ву – за вправу з обручем (Олена Дяченко) та дві 
срібних – у групових вправах.

В 1/4 фіналу Всесвітньої боксерської су-
персерії чемпіон світу за версією WBO у пер-

шій важкій вазі українець Олександр Усик 
боксуватиме з колишнім чемпіоном світу за 
цією ж версією німцем Марком Хуком. Цей поє-
динок має відбутися у вересні або жовтні. Точна 
дата, а також місце проведення бою будуть ого-
лошені найближчим часом.

40 років тому, 10 липня 1977-го, моло-
діжна футбольна збірна колишнього СРСР 
стала чемпіоном світу, а найкращим у її скла-
ді був київський динамівець Володимир Безсо-
нов. Володимир добре провів увесь чемпіонат, 
а вирішальний поєдинок проти збірної Мекси-
ки став його бенефісом: він не лише забив два 
м’ячі, а й увесь ігровий час діяв, без перебіль-
шення, феноменально! Наприкінці року Міжна-
родний олімпійський комітет визнав Безсонова 
найкращим молодим футболістом світу. А сам 
фінал видався захоплюючим: обидві команди 

не замикалися 
біля своїх во-
ріт, атакуючи 
чужі. Підсум-
ковий рахунок 
2:2 означав, що 
переможця ви-
значить фут-
больна лоте-
рея. У серії пе-
нальті фортуна 
була прихиль-
нішою до юна-
ків з СРСР – 9:8.

Новий рейтинг 
ФІФА 

У цьому переліку 
команда Андрія 
Шевченка займає 

25-е місце. Завдяки 
перемозі у Кубку 
конфедерацій очолила 
рейтинг Німеччина, 
яка посунула на другу 
позицію Бразилію і на 
третю – Аргентину.

Рейтинг ФІФА
1 (3). Німеччина;
2 (1). Бразилія;
3 (2). Аргентина;
4 (8). Португалія;
5 (9). Швейцарія;
6 (10). Польща;
7 (4). Чилі;
8 (5). Колумбія;
9 (6). Франція;
10 (7). Бельгія;
…15 (18). Хорватія;
…19 (22). Ісландія;
…25 (37). Україна;
…33 (25). Туреччина;
…110 (108). Фінляндія;
…177 (173).  Косово.

Команди Хорватії, Іс-
ландії, Туреччини, Фінлян-
дії та Косово – суперники 
збірної України за вихід до 
фінальної стадії ЧС-2018.

У дужках - позиція у по-
передньому рейтингу.

На початку липня в Івано-Франківську відбувся III тур ви-
щої ліги Чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд. У 
змаганнях взяли участь шість клубів: з Ужгорода, Мукачевого, 
Одеси, Івано-Франківська, Кременця та тернопільський «Універ-
ТНЕУ». 

 Перемігши регбісток з Ужгорода і Кременця та програвши 
одеситкам, дівчата з економічного університету посіли друге 
місце та стали срібними призерками Чемпіонату України.

* * *
Дебютант професійних змагань волочиський «Агробізнес» у Тер-

нополі в серії післяматчевих пенальті переміг місцевий футбольний 
клуб на першому етапі Кубка України.

Матч між ФК «Тернопіль» та «Агробізнесом» був принциповим, 
адже за волочиську команду виступає ціла когорта гравців, котрі 
свого часу захищали кольори тернопільських муніципалів (Андрій 
Дубчак, Сергій Атласюк, Сергій Чернобай, Богдан Семенець).

Початок матчу видався доволі млявим, волочиська команда біль-
ше володіла м’ячем, але до загострення біля воріт господарів справа 
не доходила. 

А от муніципали, витримавши паузу, зуміли відкрити рахунок – 
після штрафного у їх виконанні м’яч зрикошетив від «стінки» і опи-
нився у сітці воріт гостей.

Відновити паритет «Агробізнесу» вдалося з одинадцятиметро-
вої позначки. А далі був додатковий час та драматична серія після-
матчевих пенальті. І тут на заваді тернополянам став воротар гос-
тей. У підсумку - 3:5 і «Агробізнес» іде далі.

 

«Універ-ТНЕУ» - срібний призер 
Чемпіонату України

Як обидва тернопільські 
клуби били пенальті

9 липня, 
тернопільська 
«Нива» у першому 

матчі попереднього 
етапу Кубка України 
з футболу обіграла 
на виїзді харківський 
"Металіст 1925" у 
серії післяматчевих 
пенальті.

Для більшості футболіс-
тів нашої команди матч тако-
го рівня відбувався вперше, 
тож не дивно, що на старті по-
єдинку тернополяни дещо не-
рвували. Це дозволило грав-
цям «Металіста» доволі швид-
ко відкрити рахунок. Та все ж 
згодом ініціативою заволоді-
ли гості і, як результат, раху-
нок на табло став нічийним.

Другий тайм розпочався із 
взяття воріт «Металіста» - піс-
ля ідеального навісу у штраф-
ний майданчик господарів На-
зар Ільчишин головою влучно 

послав м’яч у сітку воріт.
Такий сценарій, звісно ж, не 

влаштовував ні тренерський 
штаб харків’ян, ні численних 
вболівальників, які зібралися 
на стадіоні. Активний натиск 
на ворота «Ниви» увінчався 
успіхом у середині тайму – 2:2. 

До фінального свистка 
та навіть у двох додаткових 
п’ятнадцятихвилинках раху-
нок не змінився, а отже - доля 
путівки до наступного раунду 
вирішувалася у серії післямат-
чевих пенальті. Влучнішими 
виявилися гості – 4:3. 

АРЕНА

Календар 
єврокубкового 

сезону
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
19/06/17: перший та другий ква-

ліфікаційні раунди, жеребкування.
27–28/06/17: перший кваліфіка-

ційний раунд, перші матчі.
04–05/07/17: перший кваліфіка-

ційний раунд, повторні матчі.
11–12/07/17: другий кваліфіка-

ційний раунд, перші матчі.
14/07/17: третій кваліфікацій-

ний раунд, жеребкування.
18–19/07/17: другий кваліфікаційний раунд, повторні матчі.
25–26/07/17: третій кваліфікаційний раунд, перші матчі.
01–02/08/17: третій кваліфікаційний раунд, повторні матчі.
04/08/17: плей-оф, жеребкування.
15–16/08/17: плей-оф, перші матчі.
22–23/08/17: плей-оф, повторні матчі.
24/08/17: груповий етап, жеребкування.
12–13/09/17: груповий етап, перший тур.
26–27/09/17: груповий етап, другий тур.
17–18/10/17: груповий етап, третій тур.
31/10/17–01/11/17: груповий етап, четвертий тур.
21–22/11/17: груповий етап, п’ятий тур.
05–06/12/17: груповий етап, шостий тур.
11/12/17: 1/8, жеребкування.
13–14/02/18 і 20–21/02/18: 1/8, перші матчі.
06–07/03/18 і 13–14/03/18: 1/8, повторні матчі.
16/03/18: 1/4, жеребкування.
03–04/04/18: 1/4, перші матчі.
10–11/04/18: 1/4, повторні матчі.
13/04/18: 1/2, жеребкування.
24–25/04/18: 1/2, перші матчі.
01–02/05/18: 1/2, повторні матчі.
26/05/18: фінал (НСК «Олімпійський», Київ, Україна).
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У червні завдяки 
Українському 
журналістському 

фонду і найбільшому 
українському туроператору 
Travel Professional Group 
(TPG) в Дубаї побували 
журналісти з різних міст 
України. Заодно змогли 
побувати "за лаштунками" 
місцевої розкоші. Отож, 
частина друга, бо про 
подорож до Дубаю ми вже 
розповідали в минулому 
номері «Нашого ДНЯ».

Як виглядає номер  
за 20 тисяч доларів

Найдорожчі готелі в Дубаї 
розташовані на штучному остро-
ві Пальма. Острів складається зі 
стовбура, листя й півмісяця, який 
оточує "деревце", і з висоти польо-
ту справді нагадує пальму. Розмір 
острова - 5 на 5 кілометрів, його 
загальна площа становить понад 
800 футбольних полів. З матери-
ком він пов'язаний 300-метровим 
мостом, а півмісяць поєднаний із 
верхівкою пальми підводним ту-
нелем. Такого на нашій планеті ще 
ніхто ніколи не робив. Щоб ство-
рити величезний острів, вдень і 
вночі працювали понад 40 тисяч 
робочих.  

Першим готелем, побудова-
ним на штучному острові, став "Ат-
лантіс". Його урочисто відкрили в 
2008 році. За 9 хвилин спрацюва-
ло 100 тисяч піротехнічних виро-
бів. Для порівняння - на відкрит-
ті XXIX Олімпійських ігор в Пекі-
ні використали лише 14 тисяч. Це 
був найдорожчий феєрверк в світі 
й коштував він близько 20 мільйо-
нів доларів.

Готель побудований за подо-
бою такого ж, тільки на Багам-
ських островах. Розповідають, що 
шейху Дубаю він так сподобав-
ся, що захотів мати точну копію у 
себе. 

Ми піднімаємося на окремому 
ліфті в найдорожчий номер готе-
лю. Майже тисяча квадратних ме-
трів площі, три спальні, чотири 
ванни, обідній зал на 16 осіб, про-
сторі тераси і багато чого ще. Вся 
наша група непомітно розчини-
лась по кімнатах апартаментів, і 
можна було спокійно фотографу-
вати інтер'єри. Цікаво, напевно, 
грати в цьому номері в хованки… 

На питання, чи зупинялися тут 
перші особи нашої держави, пред-
ставниця готелю дипломатично 
відповіла, що це конфіденційна ін-
формація, додавши, що так, укра-
їнці також бронюють цей номер. 
Коштує він близько 20 тисяч дола-
рів за добу.

Всього тут 1539 номерів, є і 

підводні у три поверхи, до послуг 
гостей 23 ресторани. Гордістю ку-
рорту є штучна екосистема, одна з 
найбільших у світі, населена 65 ти-
сячами ссавців і риб. Ідея гранді-
озного проекту навіяна чарівни-
ми легендами про Атлантиду. Всім 
охочим пропонують екскурсії ве-
летенським акваріумом. Заодно 
можна наочно побачити, як з допо-
могою грошей і найсміливіших за-
думів людського розуму втілили в 
життя частинку арабської казки.
Тапочки Версаче, мило 
Версаче, все Версаче 

Особливість арабських готе-
лів - спеціальний аромат, який від-
чуваєш навіть на вулиці. В цьо-
му сенсі жоден не може поспере-
чатися з "Palazzo Versace" - ще од-
нією готельною перлиною Дубаю. 
Головний модельєр Міланського 
будинку моди Донателла Версаче 
особисто розробляла дизайн кож-
ного з люксових номерів. Тут все 
Версаче - від мила й тапочок до мо-
заїки на підлозі фойє з 1,5 мільйо-
на шматочків. Звісно ж, викладе-
них вручну.  

Сюди заїжджають на новень-
ких "Феррарі" місцеві арабки з ді-
тьми, сестрами і подругами на ча-
шечку кави з тістечками, а в ту-
тешніх ресторанах вирішуються 
справи з багатозначними цифра-

ми в контрактах. Це місце про жит-
тєву філософію Еміратів, які стрім-
ко розбагатіли завдяки нафті, од-
нак змогли так розпорядитися ре-
сурсами, що привабили всю світо-
ву еліту. Щойно переступивши по-
ріг, почуваєшся, немов таємна гру-
па фей-хрещених обсипала тебе 
золотом з карет, сліпучими усміш-
ками портьє і обдарувала розкіш-
шю повернутися додому дуже піз-
но за північ.

А от персонал готелю вдягне-
ний стримано. За місцевим дрес-
кодом слід приходити на роботу в 
красивому вбранні, але на надто 
красивому, щоб гості не почували-
ся гірше вбраними. 
Пісок, який не 
прилипає до ніг

Найвідомішим для турис-
тів  готелем у Дубаї є "Бурдж аль-
Араб". Він міститься на багатьох 
рекламних буклетах і є втіленням 
інженерного генія. Висота 60-по-
верхової будівлі становить 321 
метр. Це був найвищий готель у 
світі, аж доки у 2008 році не від-
крили інший - "Башту Троянди", 
теж у Дубаї. 

"Бурдж аль-Араб" позиціо-
нує себе як семизірковий готель і 
справді вражає. Збудований у ви-
гляді вітрила арабського човна, 
він стоїть у морі на відстані 280 ме-

трів від берега на штучному наси-
пі, а в його інтер'єрі використано 
близько 8 тисяч квадратних метрів 
22-каратного сусального золота.

Пісок для більшості готелів 
Дубаю, до речі, завозять з інших 
країн. "Бурдж аль-Араб" пішов ще 
далі: на його пляжах - штучний пі-
сок, який не прилипає навіть до 
мокрого тіла. 
Серед власників 
розкішних готелів  
є і українці

Ще один неймовірний готель 
у Дубаї, який вражає своїм роз-
махом і затраченими ресурсами, 
- це комплекс "Madinat Jumeirah". 
Справжнє місто-курорт, відтворе-
не за подобою арабського палацу. 
Величезна територія в 45 га і влас-
ний канал, протяжністю 3,5 кіло-
метри, де курсують човни, плава-
ють різнокольорові риби і водять-
ся морські черепахи. Дивлячись з 
тераси на територію готелю, не ві-
риться, що навколо пустеля і що 
до кожного дерева воду підводять 
штучно з допомогою спеціальної 
системи.

У будівництво готелів у Ду-
баї інвестують багаті люди з усьо-
го світу. Є серед них і українці. При-
клад - готель "Kempinski". Величез-
ний комплекс, поруч з яким сьогод-
ні зводять ще один, не менш гран-
діозний. Однак хто ж саме в Украї-
ні вклав стільки коштів у будівни-
цтво, звичайно ж, не розповідають. 

Водночас не треба думати, 
що готелі в Дубаї всі абсолютно 
преміум-класу. Не так давно міс-
цева влада розробила і з дивовиж-
ною послідовністю вводить у жит-
тя нову стратегію розвитку, зро-
бивши ставку на готелі середньої 
цінової категорії. Окрім того, ціни 
знижуються влітку, яке вважаєть-
ся найспекотнішою порою. Однак, 
за наявності величезної кількос-
ті кондиціонерів і Перської затоки 
поруч, спека не є чимось, що може 
зіпсувати відпочинок.

Чи варто їхати у Дубай? Од-
нозначно - так. Дозвольте собі 
не перейматися тим, скільки 
ресурсів витрачається щодня 
в одному місті. Що за ці кошти 
могли б більш-менш пристой-
но жити кілька найбідніших 
африканських країн. 

Дубай є наочною демонстра-
цією того, яких успіхів може до-
сягти держава, правильно роз-
поряджаючись своїм капіта-
лом. Туди варто поїхати хоча б 
раз, аби віддати належне люд-
ському розуму, який за 45 років 
перетворив бідне поселення в 
пустелі на зе-
лене місто май-
бутнього.

дубайдубайдубайдубайдубайдубайдо нестями:
за лаштунками 
найрозкішніших 
готелів світу 

Якщо в 21 столітті туристи їдуть у римський Колізей чи перуанське місто 
інків, щоб дізнатися історію нашої цивілізації, а заодно зрозуміти щось про 
себе, то неважко уявити, як за півтисячі років так само мандруватимуть у… 
готелі Дубаю. Вони, як і все місто, вже сьогодні є музеями майбутнього. За 
різними рейтингами дубайські готелі щороку потрапляють у списки "най-най". 
Найрозкішніших, найдорожчих, найдивовижніших. 

Антоніна  
БРИК.

Travel Professional Group -  
найбільший туристичний оператор 
України з національним капіталом.

Наразі Travel Professional Group пропо-
нує відпочинок в більш ніж 100 країнах сві-
ту за понад 250 напрямками, а також послу-

ги з організації ділових подорожей, корпоративних і тематичних за-
ходів, бізнес-консалтингу за кордоном, організацію авіаперевезень 
будь-якого класу в усі країни світу, послуги VIP-класу по всьому світу.
З питань консультацій та організацій відпочинку  
будь-якого рівня можна звертатись за тел.:  
(044) 545-44-44, info@tpg.ua, www.tpg.ua

Комплекс "Madinat Jumeirah" Готель "Атлантіс"

Інтер’єр готелю "Palazzo Versace"
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Малосольні огірки
Потрібно: 4-6 грунтових огірків (стіль-

ки, скільки влізе в літрову банку), 1,5 ст. л. 
солі, щіпка цукру, 2-3 суцвіття кропу, 5-6 
зубців часнику, один невеликий корінець 
хрону, почистити, розрізати уздовж навпіл, 
приблизно 300 мл сильногазованої води.

Приготування:  огірки помити, шкірку 
кожного проколоти в декількох місцях гол-
кою або вістрям ножа, зрізати кінці і зали-
ти холодною водою. Залишити на дві годи-
ни. Часник почистити і розчавити пласкою 
стороною ножа. Огірки відцідити, розріза-
ти кожен на 4 частини і щільно, вертикаль-
но вкласти у банку. Між огірками помісти-
ти шматочки хрону, часник і суцвіття кро-
пу. Сіль і цукор розвести в невеликій кіль-
кості газованої води (50-80 мл вистачить), 
мішати до майже повного розчинення. 
Влити до огірків. Залити доверху рештою 
газованої води. Накрити банку кришкою і 
добре струснути, щоб все рівномірно роз-
поділилося. Залишити при кімнатній тем-
пературі на 12 годин, струшуючи час від 
часу. Потім ще на 12 годин поставити в хо-
лодильник.

Після доби соління малосольні огірки 
готові. 
Кисло-солодкі мариновані 
огірочки по-польськи 

Потрібно: маленькі огірки, на кожну 
літрову банку - чверть цибулини,  1 зубець 
часнику, по 5-6 кружалець моркви, по 1 го-
рошині духмяного та 3-4 горошини чор-
ного перцю, 3 ст. л. цукру, 2 ч. л. солі, 80 мл. 
оцту.

Щільно викласти промиті та вимочені 
у воді огірки.

В кожну банку також всипати 3 ст. лож-
ки цукру, 2 ч. ложки солі, влити 80 мл оцту.

Приготування: в кожну банку поклас-
ти овочі, спеції і щільно викласти в банки 
промиті та вимочені у воді огірки. Налити в 
банки по вінця холодну воду, накрити бля-
шаними кришками та поставити у велику 
ємність, встелену тканиною. Залити холод-
ною водою до «плечиків» банок та поста-
вити на середній вогонь для стерилізації. 
Після закипання води стерилізувати банки 
з огірками 10 хв., дістати і закатати криш-
ками. Поставити догори дном та закутати.
Огірки пікантні з гірчицею

Потрібно: 4 кг огірків різної величини, 
1 скл. олії, 1 скл. оцту (9%), 1 скл. цукру, 1 
скл. солі, 3 ст. ложки гірчиці в зернах, 2 го-
ловки часнику, перець чорний мелений.

Приготування: великі огірки розріза-
ти уздовж на 4 частини, менші – на 2. По-
класти їх у велику ємність, додати цукор, 
сіль, олію та решту вказаних інгредієнтів. 
Перемішати та залишити на 2 години, час 
від часу помішуючи.

Коли соку буде достатньо, розкласти 

огірки по підготовлених 1-літрових бан-
ках, рівномірно залити утвореним соком. 
Стерилізувати 20 хвилин та закатати.
Огірковий салат

Потрібно: 2,5 кг огірків, 1,5 кг помідо-
рів, 2 цибулини середніх розмірів, 100 г час-
нику, 100 г цукру, 1,5 ст. л. солі, 5-7 ст. л. оцту 
(9%).

Приготування: свіжі огірки наріза-
ти кільцями, а помідори пропустити через 
сито або вичавити на соковижималці, щоб 
позбутися від кісточок. Поставити томат-
ний сік на вогонь і довести до кипіння. До-
дати туди огірки, нарізану кільцями цибу-
лю та інші інгредієнти. Варити до м’якості і 
розкласти в стерилізовані банки.
Консервовані 
малосольні огірки

Потрібно: 2 кг огірків, зелень (листя 
смородини, листя хрону, парасольки кропу, 
листя вишні, естрагон), 2 зубчики часнику, 
5-6 горошин перцю, гострий стручковий 
перець (за смаком), 2 ст. л. солі, 1 л води.

Приготування: замочити огірки на 3-4 
години в холодній воді. Викласти в бан-
ку огірки, часник, перець і зелень. Окремо 
закип’ятити воду, додати 2 ст. л. солі і охо-
лодити. Холодний розчин влити в банку, 
закрити кришкою з дірочками і тримати 
при кімнатній температурі 2-3 дні. Після 
чого закрити кришкою для консервуван-
ня, поставити в каструлю з холодною во-
дою і стерилізувати 20-25 хвилин.
 Мариновані солодкі огірки

Потрібно: огірки, морква, цибуля, час-
ник.

Для маринаду (на 3-літрову банку): 
100 мл оцту (9%), 2 ст. л. солі, 6 ст. л. цукру, 
гвоздика.

Приготування: на дно банки виклас-
ти часник, гвоздику, половину цибулини 
і моркви. Скласти в банку огірки якомога 
щільніше. Потім внести сіль, цукор, оцет, 
залити огірки гарячою водою (не окропом) 
і закрутити.
Пікантні мариновані огірки

Потрібно: (на літрову банку) - огірки, 
1 зубчик часнику, половина солодкого пер-
цю, кілька гілочок кропу в парасольках, 3 
ст. л. оцту (9%), 2 шт. лаврового листка.

Для маринаду: 1 л води, 1,5 ст. л. солі, 
3 ст. л. цукру.

Приготування: простерелізувати бан-
ки і покласти на дно лавровий лист, зубчик 
часнику, парасольки кропу і нарізаний ку-
биками перець. Вимиті і вимочені огірки 
щільно укласти в банки.

Окремо готувати маринад: довести 
воду до кипіння, додати сіль і цукор.

У кожну банку з огірками додати 3 ст. л. 
оцту і залити гарячим маринадом. Банки 

закрутити. Консервовані огірки поставити 
в темне прохолодне місце.
Хрумкі квашені 
огірки стерилізовані 

Рецепт підходить для тих випадків, 
коли у вас немає ні прохолодної комори, ні 
підвалу. Квашені огірки, що пройшли сте-
рилізацію, «зупиняють» процес бродіння 
на тому етапі, на якому ви бажаєте, зберіга-
ючи пружність до того моменту, поки ви не 
відкриєте бляшану кришку.

Потрібно: огірки, листя та корінь хро-
ну, листя смородини та вишні, стебла кро-
пу із суцвіттями, часник, сіль (з розрахунку 
3 ст. ложки на 1,5 л води).

Приготування: огірки промити, 
залити холодною водою на 3-5 годин, 
час від часу змінюючи, щоб не була те-
плою. Усю зелень та прянощі перебра-
ти, ретельно промити в холодній воді 
та викласти на рушник, щоб стекла во-
лога.

Покласти огірки у велику глибоку єм-
ність (миску або каструлю), додати очище-
ні зубці часнику, зверху викласти зелень: 
листя смородини та вишні, кріп і накрити 
все це розлогим листям хрону.

Підготувати воду для розсолу і розвес-
ти в ній сіль (з розрахунку 3 ст. ложки на 
1,5 л води). Розсіл має повністю покривати 
вміст миски або каструлі.

Накрити кришкою та поставити єм-
ність у темне тепле місце для квашення на 
3-5 днів.

Час від часу куштуйте по шматочку 
огірка – якщо він досягнув бажаного смаку, 
можна братися за стерилізацію.

Підготувати (ретельно вимити та про-
стерилізувати) банки будь-якого об’єму та 
бляшані кришки.

Вибрати з каструлі та щільно викласти 
в банки всі огірки та залити кожну банку 
по вінця окропом. Накрити кришками та 
залишити на 10 – 20 хв. (залежно від об’єму 
банки).

Тим часом процідити та закип’ятити 
огірковий розсіл із каструлі.

Воду з банок злити. Зверху покласти по 
2-3 зубці свіжого часнику, по суцвіттю сві-
жого кропу та по часточці очищеного коре-
ня хрону. Можна додати перець горошком 
або по маленькому стручку гострого чер-
воного перцю.

Заливати у кожну банку киплячий 
розсіл (по вінця) та миттєво закручувати 
кришками.

Перевернути банки догори дном, заку-
тати в теплу тканину та залишити так до 
повного вистигання.

Зелененькі  огірочки 
 так  і  просяться  у  бочку

Літо у розпалі. Господині вже збирають на своїх 
грядках урожай хрумких домашніх огірочків, тож сезон 
консервацій стартує. Пропонуємо вас смачну добірку 
рецептів консервованих огірків і корисні поради, які 
обов’язково стануть вам у пригоді у цій справі. 

ДОБРІ ПОРАДИ!
Скільки існує господинь – стільки й 

рецептів консервування огірків. І у кож-
ної вони щоразу виходять інакше – в од-
нієї більш кислі та пружні, в іншої соло-
ненькі та хрусткі, а в третьої за тим же ре-
цептом, на жаль, може «вистрелити» бан-
ка. У чому причина? Пропонуєи вам поря-
ди, які допоможуть робити вашу консер-
вацію смачною. 

• Найкращі для консервування ма-
ленькі огірки. Шкірочка повинна бути не 
гладкою, а з пухирцями і чорними крапоч-
ками. Огірки з гладкою шкіркою та білими 
крапочками – найкращі для салатів. На до-
тик овочі мають бути твердими, не надто 
темними, не гіркими. 

• У занадто м’якій воді огірки втрача-
ють пружність, а в надто жорсткій – на-
бувають неприємного присмаку металу. 
Найкраще для консервування огірків ви-
користовувати джерельну або криничну 
воду. 

• Підготовлені та промиті огірки 
обов’язково залийте холодною водою мі-
німум на 2-3 години, а краще на 5-6. Тоді 
вони стануть більш пружними і міцними.

• Найкраща сіль – звичайна кам’яна, не 
йодована. Вона надає огіркам найбільш 
насиченого і повного смаку. Від іншої солі 
зимові заготовки можуть просто вибухну-
ти. Від «екстри» або йодованої взагалі вар-
то відмовитися. Від дрібної солі огірки мо-
жуть стати м’якими.

• Для квашених огірків на 1 літр води 
зазвичай кладуть 50-60 г солі. Це при-
близно 2 – 2,5 ст. ложки. Для маринованих 
огірків кількість солі може бути меншою 
– вона мусить пропорційно поєднуватися 
з цукром та оцтом.

• Основний класичний набір пряно-
щів для консервування огірків: хрін, кріп, 
часник, листя смородини, вишні, горіха 
та дуба. Також додають селеру, петрушку, 
кріп. У рецепти консервування огірків мо-
жуть входити базилік, м’ята, майоран, ма-
теринка, естрагон, лавровий лист, гострий 
червоний перець.

• Огірки найкраще консервувати у 
день збору або ж не пізніше ніж через добу.

• Щоб огірки були більш хрусткими, 
покладіть у розсіл шматочок кори дуба.

• Якщо потрібно, щоб огірки засолили-
ся швидше, то можна обрізати хвостики 
або наколоти їх виделкою.

• Щоб у процесі зберігання консерво-
ваних огірків не зривало кришки, спро-
буйте додати в розсіл щіпку гірчичного 
насіння або порошку, а можна перед са-
мим закриванням (закатуванням) влити 
1 ст. ложку спирту або горілки (з розра-
хунку на 1-літрову банку).

• Щоб захистити огірки від цвілі, мож-
на покласти під кришку кілька тонких 
скибочок кореня хрону.

• Щоб зберегти яскравий зелений ко-
лір, огірки обдають окропом і відразу 
опускають в холодну воду.

• Щоб скляні банки не тріснули під час 
стерилізації, дно посудини варто встели-
ти шаром натуральної тканини.
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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.

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.

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

Тернопільські платники отрима-
ли більше 24 тисяч адмінпослуг

Для зручності платників податків в Тернопільській 
об’єднаній ДПІ функціонує Центр обслуговування плат-
ників (ЦОП), фахівці якого надають адміністративні, кон-
сультаційні та інформаційні послуги, здійснюють при-
йом звітності та вхідної кореспонденції. На сьогодні тут 
можна отримати 17 видів безоплатних адмінпослуг.

Так, протягом січня-червня цього року фахівцями 
Центру надано 24223 адміністративних послуги. «Серед 
тернополян найпопулярнішою адмінпослугою є отри-
мання картки платника податків та внесення до паспор-
та громадянина України даних про реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реє-
стру фізичних осіб-платників податків. За 6 місяців 2017 

року видано понад 12 тисяч таких карток», - повідомив 
начальник управління обслуговування платників Воло-
димир Гузенков.

Також, як зазначив посадовець, фахівцями надано 
2786 витягів з реєстру платників єдиного податку та за-
реєстровано таким платникам 3573 книг обліку доходів 
і витрат. 1892 підприємців отримали статус платників-
«спрощенців».

Суб’єктам господарювання, які зобов’язані у своїй ді-
яльності використовувати  реєстратори розрахункових 
операцій, у Центрі обслуговування платників зареєстро-
вано 289 нових РРО та 1805 книг обліку розрахункових 
операцій.

На виконання поданих заяв видано 1054 довідки про 
відсутність заборгованості з платежів до бюджету.

Центр обслуговування платників розташований за 

адресою: вул. Білецька, 1. Телефон для довідок: 43-46-10.
Відділ організації роботи Тернопільської 

ОДПІ.

В області - 2691 платник ПДВ
Упродовж першого півріччя цього року з області до 

державного бюджету надійшло податку на додану вар-
тість в сумі 374,1 млн. грн., у тому числі в червні - 50,6 
млн. грн. ПДВ. 

Станом на перше липня на Тернопільщині зареєстро-
вано 2691 платника податку на додану вартість, у тому 
числі 2307 юридичних осіб і 384 - фізосіб-підприємців. 

Порівняно з початком року, кількість платників ПДВ 
в області зросла на 110 осіб, зокрема 87 - юридичних. 

Відділ організації роботи ГУ ДФС
 у Тернопільській області.  
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Овен
Упродовж мiсяця ви ба-

гато працювали, тож диві-
денди цих зусиль побачите 
вже скоро. Особливо це сто-
сується тих, хто працював 
самостiйно, а не під чиїмось 
керівництвом.
 Телець 

Цього тижня у вас буде 
багато важливих справ і за-
вдань. Але ви зможете все 
це зробити. Вас чекає зна-
йомство з цікавою люди-
ною. Насолоджуйтеся літом 
– на вихідні вирушайте на 
природу. 
 Близнюки 

Вам,  як ніколи, щасти-
тиме з грошима, навіть ло-
тереї чи азартні ігри можуть 
принести чималий при-
буток. Витрачаючи грошi, 
слiдкуйте, щоб покупки 
були корисними.
Рак 

Життя буде насиче-
ним, навіть «битиме че-
рез край». Вам доведеть-
ся розриватися між ба-
жаннями коханої людини 

і наказами керiвництва.
Лев 

Цей тиждень буде для 
вас надзвичайно продук-
тивним. Вас чекають цікаві 
зустрічі і мандрівки. А ще ви 
отримаєте незвичну пропо-
зицію – не поспішайте від-
мовлятися. 
Діва

 У декого з вас можлива 
подія, пов’язана з появою у 
вашому життi нової люди-
ни. Це можуть бути як нові 
романтичні стосунки, так і 
укладення шлюбу або наро-
дження дитини.
Терези 

Ті пари, які зустрічають-
ся давно, вирішать оформи-
ти свої стосунки. Дехто, на-
впаки, може розлучитися зі 
своїми половинками. При-
чому в цьому не останню 
роль вiдіграють родичі або 
близькі друзі.
Скорпіон

Вас чекає серйозна роз-
мова зі своєю половинкою. 
Постарайтеся бути щирими 
і намагайтеся у всьому шу-
кати компроміс. Не бійтеся 
змін, але цінуйте те, що ма-
єте.

Стрілець 
Цього тижня вас чекає 

багато роботи. Але не втра-
чайте терпіння. Ваші тру-
ди увінчаються успіхами. На 
вихідних відпочиньте і при-
святіть час рідним. 
Козеріг 

Цього тижня вас чекає 
успіх не лише в роботі, а й в 
особистому житті. Варто зу-
стрітися зі старими друзя-
ми – від них отримаєте гар-
ну пропозицію. Сміливо ви-
рушайте за покупками та 
присвятіть час собі. 
 Водолій 

Незабаром ви зрозуміє-
те, що ваші зусилля не були 
марними. Це можна буде 
відчути не тільки за від-
гуками начальства, а й зi 
збільшення ваших доходів. 
Сьогодні маєте можливість 
отримати перспективну по-
саду.
Риби 

У вас з’явиться 
можливiсть вiдкрити влас-
ну справу, яка у будь-який 
момент фінансово підстра-
хує вас. Представники твор-
чих професiй отримають 
шанс заявити про себе.

ГОРОСКОП
З 14 до 20 червня 

Вітаємо! 
люблячого чоловіка, доброго батька і дідуся 

Віктора Аніфатовича ГУЗАРА 
з села Великі Вікнини Збаразького району 

з 60-річчям!
Сидить на лаві батько сивий біля хати
І дивиться в небесну далечінь.
Задумався, бо є про що згадати,
Немало пережив, і знає що по чім.
Усе кругом - і хата, і господа - 
То праця рук невтомних золотих.
Трудився він і в полі, й на городі,
Все для дружини і дітей своїх.
Ніхто не знає і ніхто не бачить, 
Як плаче батько, як вночі не спить.
Він - чоловік, він має сильну вдачу,
Лиш сивиною в скронях біль його блищить.
Чому так зажурився рідний тато?
Чому в очах Твоїх незвідана печаль?
Ти молодий ще, хоч і прожито багато,
Та в праці пройдених років не жаль.
В саду, що посадили Твої руки,
Так пахнуть яблуні і бджоли в них гудуть.
Сюди приходять діти і онуки,
Дасть Бог, і правнуки в Твій сад прийдуть.
Нехай Господь благословить Тебе, наш тату,
На многії і радісні літа,
Хай кожен день у будні і у свята
Пташиним щебетом у хату приліта.
Нехай зігріє долю Божа ласка,
Хай справдяться усі щасливі сни.
Зустріньте старість, як зимову казку,
І маму лагідно до серця пригорни. 

З повагою і найкращими побажаннями - 
дружина Олена, донька Ірина і 

чоловік  Богдан, донька Лариса і 
чоловік Ярослав, 

син Віталій і дружина Світлана,
 внуки Люда, Саша, Ліда і Нестор.  

 

 Вітаємо!
Юрія Ігоровича Сагайдака 

із с. Сороцьке Теребовлянського району 
з Днем народження,

яке він святкуватиме 17 липня!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ця святкова дата,
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай радість долю не минає. 
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
 І мрії хай збуваються усі!
А ще бажаєм тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Щоб дім оминали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода! 
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

З повагою – бригада «В Добрі».
 

Вітаємо! 
Чудову людину, люблячого чоловіка, батька і дідуся, 

талановитого поета
Петра Івановича Худка 

з Козови
з Днем ангела!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
 Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Удачі, миру, успіхів, надії!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії і благії літа!

З повагою – дружина Галина, діти і внуки, учасники 
літературно-мистецької вітальні «Берегиня», Іванна Ярема.  

 

Українські анекдоти
- Чули, куме, в Росії колективне 

читання Біблії прирівняли до мітин-
гу і учасників таких читань затриму-
ють силовики?

- А то ж чому?
- Бо кожен, хто каже: «Не вбий!» 

або «Не вкради», - ненавидить все ро-
сійське.

  
В Україні з’явилась нова народ-

на мудрість: чим чесніший уряд, тим 
тонша броня на  автомобілях урядов-
ців.

  
- Що все-таки потрібно зробити 

генпрокурору Луценку, щоб Верхо-
вна Рада погодилася на зняття недо-
торканності з депутатів?

- Нардеп Березюк голодував, щоб 
вивезли сміття зі Львова. Луценку 
доведеться голодувати, щоб вивезли 
сміття з Ради.

  
- Що зараз найбільше хвилює 

українських парламентарів? 
 - Чи є життя після зняття депу-

татської недоторканності. 
   

Українське ноу-хау. Наші 
е-декларанти показали всьому 
світу: якщо не знаєте куди подіти 
гроші, ними можна набивати по-
душки і матраци.

  
Лавров каже Путіну:
Маю дві новини: гарну і погану.
- Починай з гарної.  
- Ми підписали договір про безві-

зовий режим з Уругваєм. 
- І це хороша новина? Яка ж тоді 

погана?
- Безвізовий режим з нами оголо-

сив Китай.
  

Запитання до «Укравтодору»: 
«Якщо пластиковий пакет розклада-
ється за 145 років, а асфальт в Укра-
їні - за одну зиму, то, можливо, варто 
робити дороги з пакетів?».

  
Ніде так надійно не зберігається 

добробут України, як під подушками 
у е-декларантів.

Оксана Петришин продемонструвала справ-
жню мужність і витривалість. Упродовж 
18 годин і 26 хвилин вона безперервно роби-

ла масаж спини. Розпочався цей незвичний рекорд 7 
липня о 18.00, а завершився 8 липня о 12.30. За цей час 
півгодинний сеанс масажу пройшли 36 людей. Терно-
полянка побила минулорічний рекорд киянина Олек-
сандра Мироненка, який робив масаж спини 13 годин 
і 42 хвилини.

А у парку Шевченка в рамках фестивалю 
«Коропфест» кухарі зварили 3009 літрів 
рибної юшки, побивши рекорд, який вста-

новили у 2005 у Запоріжжі - 1007 літрів. Для при-
готування страви тернополяни використали 
500 кілограмів картоплі, 400 кілограмів коропа,  
по 50 кілограмів цибулі та моркви, по 10  - кро-
пу  і петрушки, 15 літрів самогону та аж 13(!) 
кг солі. 

За вихідні – два рекорди

Тернополяни  вразили  всю  Україну  неординарними  вчинками 
Магнітні бурі у липні

Впродовж другого літнього місяця 
можливий незначний прояв сонячної 

активності, тож магнітні бурі очікують  
лише в середині липня.

Магнітні бурі прогнозують 13 і 14 
липня. Магнітні коливання мож-

ливі 15, 20, 21, 22 числа.




