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Проща у Зарваниці 
зібрала понад 100 тисяч вірян 
з усього світу

ата на татаХ 10-11 стор.

«Стоматологія сім’ї Придруги»: 
сучасні технології та 
відповідальне лікування3 стор.



№29 (213) / 19 липня-26 липня 2017 р. Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Глава держави відкрив 
у Тернополі сучасний  
лабораторний центр

Спершу Президент прибув на урочисте 
відкриття сучасного лабораторного комп-
лексу. Його облаштування розпочали ще 
шість років тому. Однак до 2015 року ро-
боти були «заморожені». Кошти на онов-
лення старого радіологічного корпусу ви-
ділили із Державного фонду регіонально-
го розвитку та місцевого бюджету. Сума 
будівельних та ремонтних робіт склала 
близько 34 млн. грн. Лабораторний комп-
лекс обладнаний найсучаснішою техні-
кою, яка дозволить робити весь спектр 
клінічних, біохімічних, імунологічних та 
бактеріологічних аналізів. 

- Обладнання такого гатунку в Захід-
ній Україні немає, - каже головний лікар 
закладу Василь Бліхар. -  Це топові моделі 
аналізаторів, де вплив людини мінімізова-
ний, є тільки на етапі забору крові і пробо-
підготовки, все інше робить машина в ав-
томатичному режимі в закритій системі.

В «Університетській лікарні» готують-
ся до стандартизації в ІSO-режимі для єв-
ропейських лабораторій, яка дозволить 
верифікувати зроблені тут аналізи і їх бу-
дуть приймати будь-які клінічні установи 
Європейського Союзу. 

- Для Тернопільщини відкриття тако-
го сучасного лабораторного центру – важ-
лива подія, – зазначив Петро Порошенко у 
вітальному слові, – Це плоди децентралі-
зації, адже раніше всі гроші залишалися в 
Києві. А тепер саме завдяки децентраліза-
ції в сім разів збільшилися бюджети роз-
витку територіальних громад, зникла не-
обхідність домагатися виділення коштів в 
органах центральної влади. Це і є бороть-
ба з корупцією, бо не треба більше з тор-
бами їздити до Києва – гроші залишають-
ся  на місцях. Це є і детінізація грошей, це і 
прозорі закупівлі, і величезна кількість ін-
ших програм.

Петро Порошенко говорив про рефор-
ми та зміни, які чекають на українців. Зо-
крема зазначив, що сьогодні в державі три-
ває процес реформування медичної галузі, 

після проведення якої візит кожного паці-
єнта повинен бути забезпечений грошима, 
а лікар, який має високий авторитет, золо-
ті руки і світлу голову, має, нарешті, отри-
мувати достойну заробітну плату.

Варто зазначити, що новітнім облад-
нанням зможуть скористатися всі меш-
канці області і зробити необхідні аналізи 
за кілька годин. 

- Відкриття сучасного лабораторно-
го центру – це значне досягнення для Тер-
нопільщини, - зазначив голова ОДА Сте-
пан Барна. - Адже тепер жителі не лише об-
ласного центру, але й районів області ма-
тимуть змогу пройти обстеження на об-
ладнанні, що відповідає світовим стандар-
там. Дуже важливо, щоб вчасна діагности-
ка знижувала рівень захворюваності, а на-
явність сучасних вузькопрофільних відді-
лень дозволяла пацієнтам проходити ліку-
вання в межах Тернопільської області, адже 
переїзди часто вкрай негативно вплива-
ють на стан хворого. Саме тому ми робимо 
все можливе, щоб уже найближчим часом 
також відкрити кардіологічне відділення 
із сучасним обладнанням, яке дозволить 
проводити операції на відкритому серці і, 
водночас, дозволить зменшити кількість 
хворих на серцево-судинні захворювання, а 
відтак – і смертність від них. 

Новий лабораторний центр – це лише 
початок змін у медичній системі області. 

- Реорганізація лабораторної служ-
би Тернопільщини  забезпечить необхід-
ну якість та упорядкує усі лабораторії до 
відповідних стандартів, - додав голова об-
ласної ради Віктор Овчарук. -  Це дасть 
можливість сформувати централізовану 
клініко-діагностичну лабораторію на базі 
Тернопільської університетської лікарні з 
філіями в декількох центральних район-
них лікарнях. Тут проводитимуться висо-
котехнологічні та  дороговартісні лабора-
торні методи дослідження для всіх ліку-
вальних закладів.  

Петро Порошенко оглянув лаборатор-
ний центр, а також поспілкувався з ліка-
рями. 
Поліцейські отримали  
нові автівки

Після цього Президент вирушив на Те-
атральний майдан Тернополя, де пере-
дав 18 нових автівок для груп реагуван-
ня патрульної поліції районних відділів і 
відділень області. Зокрема, правоохорон-
ці отримали позашляховики Mitsubishi 
Outlander - гібридні електромобілі з підза-
рядкою від електромережі. 

У своєму виступі Президент відзначив, 
що сьогодні українці значно більше дові-
ряють поліції. 

- Коли я став Президентом, рівень до-
віри до правоохоронних органів складав 
3-5 відсотків, - зазначив Петро Порошен-
ко. - На сьогодні він далеко перевищує 50 
відсотків. Це є нова поліція, результат рі-
шучої реформи. Саме тому ми їх підтри-
муємо і на сьогоднішній день робимо все 
можливе для того, щоб вони мали мож-
ливість ефективно виконувати свої функ-
ції. В тому числі 1,5 мільярда гривень із за-
гального фонду і майже 1 мільярд зі спе-

ціального фонду йде Національній полі-
ції для боротьби зі злочинністю. Хотів би 
звернутися до наших поліцейських – ро-
біть все, щоб зберегти і збільшити цей рі-
вень довіри. 

Президент відзначив, що Тернопіль-
ська область є одним із лідерів з відкрит-
тя поліцейських пунктів. Відтак, Глава 
держави передав ключі та документи від 
службових автомобілів патрульним полі-
цейським, які вишикувалися на площі. 
Пенсії для українців 
зростуть  

Також Президент розповів, що з осені 
цього року планується підвищення пен-
сій. 

- У першому читанні була проголосова-
на Пенсійна реформа. Очікую, що вже у ве-
ресні вона буде прийнята, враховуючи всі 
побажання, Верховною Радою остаточно. І 
восени українські пенсіонери отримають 
підвищення пенсій, – сказав Петро Поро-
шенко.

За словами Президента, за останній 
час в Україні відбулося найбільше змін, що 
поклали початок реформам, які необхідні 
для європейського шляху. Зокрема, лише 
за місяць уже понад 100 тисяч українців 
скористались правом на безвізову подо-
рож, майже п’ять мільйонів - отримали бі-
ометричні паспорти. 

Присутні на зустрічі люди зверталися  
до Петра Порошенка з різними прохання-
ми, побажаннями та робили фото з Прези-
дентом. Для багатьох тернополян це була 
історична мить, натомість Глава держави 
обіцяв, що зміни в країні, які вже почали-
ся, зроблять життя українців кращим, а 
країну – європейською.

Василина БОГУЦЬКА.

Петро Порошенко: «Завдяки децентралізації 
в сім разів збільшилися бюджети 
розвитку територіальних громад»
Президент побував на Тернопільщині із робочим 
візитом. У п’ятницю, 14 липня, глава держави 
взяв участь у відкритті реконструйованого 
радіологічного корпусу в «Університетській лікарні» 
та передав поліцейським краю 18 новеньких автівок. 
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Приходжу на інтерв’ю, а у 
приймальні молода пара з не-
мовлям вже очікують на ліка-
ря. За хвилину виходить Сер-
гій Придруга – по-дружньому 
розпитує, як звати маля і за-
прошує молоду матусю на 
огляд. Як з’ясувалося, Андрій 
і Марія лікують тут зуби вже 
кілька років. Зізнаються, за-
доволені не лише якістю лі-
кування, а й особливим друж-
нім підходом персоналу. Тут 
завжди можна отримати дієві 
поради і дізнатися про корис-
ні новинки у сфері стомато-
логії. Згодом приходить мама 
з сином – обоє на профілак-
тичний огляд. Після приві-
тної розмови з лікарем хлоп-

чик охоче сідає у крісло...
- У нас лікуються цілі роди-

ни, - розповідає Сергій При-
друга. –  Я особливо ціную та-
кий вияв довіри своїх клієн-
тів. У світі сімейні стомато-
логії – звична практика. У нас 
же вона тільки починає впро-
ваджуватися. Ідея створити 
стоматологічну клініку для 
всієї сім`ї з`явилася у мене під 
час роботи на кафедрі дитя-
чої стоматології Тернопіль-
ського медичного універси-
тету. Я багато працював з ді-
тьми і мені подобалась ця ро-
бота. Тож, коли відкрив влас-
ну справу, першими моїми па-
цієнтами були діти. Батькам 
подобалось, як я ставлюся до 

їх малечі, тому згодом і вони 
зверталися до мене за допо-
могою. 

Сергій Придруга закін-
чив Івано-Франківський дер-
жавний медичний універси-
тет. Після цього працював у 
Борщівській районній лікар-
ні. Згодом – у Тернопільсько-
му медичному університеті на 
кафедрі дитячої стоматології. 
Захистив кандидатську дисер-
тацію. Наукові знання активно 
впроваджує на практиці, тож у 
його клініці – тільки найсучас-
ніші методи і технології. 

У «Стоматології сім’ї При-
други» надають весь спектр 
стоматологічних послуг: про-
філактика, терапевтичне та 
ортопедичне лікування, ви-
далення зубів, протезування, 
імплантологія, лікування, ор-
тодонтія, відбілювання зубів 
за найновішими технологія-
ми, художня реставрація зубів.

- Та найважливіше – ми 
вчимо людей правильно до-

глядати за своїми зубами і ро-
товою порожниною,- розпові-
дає Сергій Придруга. – Адже 
у світі головне – профілакти-
ка. У нас же навпаки – люди-
на звертається до стоматоло-
га, коли вже не може терпіти 
біль, або ж не має чим їсти. Це 
- неправильно. Багато людей 
живуть стереотипами радян-
ських часів,  коли лікування 
зубів було надзвичайно бо-
лісним і неприємним. Сьогод-
ні все змінилося – ми засто-
совуємо новітні технології та 
сучасне обладнання, яке до-
помагає уникнути болю, мі-
німізує неприємні відчуття у 
пацієнтів та гарантує високу 
якість роботи. Перед маніпу-
ляціями проводимо бесіду з 
пацієнтом, як потрібно пово-
дитися зі своїми зубами та ро-
товою порожниною. Зокрема, 
потрібно двічі на день – вран-
ці і ввечері чистити зуби не 
менше трьох хвилин, полос-
кати ротову порожнину після 
їжі ополіскувачем, а за його 
відсутності – простою водою. 
Раз у півроку потрібно прово-
дити професійну гігієну ро-
тової порожнини. Коли наші 
пацієнти через деякий час 
приходять знову і я бачу, що 
вони дослухалися наших по-
рад, це тішить. Це означає, що 
ми привили людині відчут-
тя відповідальності за влас-
не здоров’я. І це - найважли-

віше. Адже найкраща рекама 
для нас – не бігборди на вули-
цях міста, а красиві усмішки 
наших клієнтів. 

Сергій Придруга радить 
не затягувати з візитом до 
стоматолога, адже це може 
негативно вплинути на стан 
здоров’я.  

- Часто люди кажуть: не 
йду, бо немає грошей,  -  каже 
лікар. -  У таких випадках ми 
завжди шукаємо компроміс зі 
своїми клієнтами і розписує-
мо план лікування по мірі тер-
міновості. Адже зволікання 
тільки поглиблює проблему 
і, як результат, збільшує ви-
трати на лікування. Людина 
терпить біль, вживає знебо-
лювальні препарати, які нега-
тивно впливають на здоров’я. 
До того ж через хворі зуби мо-
жуть виникнути проблеми з 
іншими органами. 

«Стоматологія сім’ї При-
други» - справа, направду, сі-
мейна. Поряд з паном Сергієм 
працює його дружина.

- Анастасія допомагає мені 
у клініці, а паралельно на-
вчається у медичному коле-
джі, - зауважує лікар. - Ми на-
віть познайомилися завдяки 
стоматології – Анастасія при-
йшла до мене лікувати зуби, 
а я запросив її в кіно. Так по-
чалися наші стосунки. В дру-
жини - економічна освіта, од-
нак у вільний час вона постій-
но допомагала мені в кліні-
ці, тож після народження до-
нечки вирішила здобути ще 
й медичну освіту. Саме Анас-
тасія курує новий напрямок, 
який ми впроваджуємо у на-
шій клініці - ін’єкційну кос-
метологію, зокрема її сучас-
ний напрям – плазмотерапію 
(природні ін’єкції краси).

Вагомою перевагою «Сто-
матології сім’ї Придруги» є ці-
лодобовий сервіс. Це унікаль-
на послуга для нашого міс-
та. Якщо пацієнт не має змо-
ги приїхати у клініку в зв’язку 
зі станом здоров’я або з інших 
причин, можна викликати лі-
каря зі спеціальним облад-
нанням додому. Також фахів-
ці стоматології надають тер-
мінову допомогу у нічний час.

«Стоматологія сім’ї Придруги»: 
сучасні технології та відповідальне лікування

Довіряйте свою усмішку 
професіоналам!

Найменшому пацієнту – 2 роки,  
найстаршому – 96. У «Стоматологію сім’ї 
Придруги» зазвичай приходять всією 
родиною, адже тут дуже вдало поєднуються 
професіоналізм лікарів, інноваційні 
технології, високі стандарти якості 
матеріалів та послуг і привітний персонал.

«Стоматологія сім’ї Придруги» - це якісний сервіс 
за доступними цінами для всієї родини!

Звертайтеся за адресою: 
вул. Замкова 8/1, 
тел +38 (098) 770-00-60;
+38 (098) 370-00-60.

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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І, взагалі, скільки б ікон, цер-
ковних книг чи приватних хра-
мів не мали «слуги» народу, ли-
хий все одно плутає. Бо, за логі-
кою нардепів, гріх не бути бага-
тими, якщо потрапили до парла-
менту. А яким чином ці блага пли-
вуть до рук - інша справа.  

Наразі ж депутати, махнувши 
рукою на недореформи, війну та 
економічні негаразди у країні, по-
далися на літні канікули. Аж до 5 
вересня. Проводитимуть вакації 
цікаво та дорого. Як і належить 
політикам бідної держави.

Приміром, нардеп Сергій Та-
рута зізнався ТСН, що планує бра-
ти участь у веломарафоні між Пів-
денною Кореєю та Україною. Ган-
на Гопко - поїхати на навчання до 
Оксфорда. Альона Шкрум - пода-
тися у Рим. «Опоблоківець» Ва-

дим Новінський - у Грецію, в Хал-
кідіки. Це поряд із Афоном. Олек-
сандр Данченко хоче на Канар-
ські острови і за полярне коло… 

Закриваючи шосту сесію Вер-
ховної Ради, спікер Андрій Пару-
бій наголосив на відповідальнос-
ті депутатів. Це при тому, що май-
же половина нардепів проігнору-
вала 50 відсотків голосувань. Як 
уточнив генеральний директор 
Комітету виборців України Олек-
сій Кошель, 139 народних обран-
ців взяли участь менше, ніж у по-
ловині голосувань. А 49 депута-
тів пропустили 90 відсотків голо-
сувань. Якби це був білоруський 
парламент, то нардепи потрапи-
ли б під дію закону про дармоїд-
ство.

Крім того, двоє «слуг народу» 
«в бігах» - переховуються закор-

доном від закону.  
Не завадило б Парубію зга-

дати про «хвости», які залишили 
«відповідальні» нардепи. З вини 
Ради - вакантні ключові посади 
і не доведені до логічного завер-
шення  реформи. 

Щодо вакансій. Залишається, 
зокрема, «недозвільненою» гла-
ва НБУ Валерія Гонтарева. Історія 
тягнеться ще з середини квітня. 

Давно добіг до завершен-
ня термін перебування на посаді 
Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини чинного омбуд-
смена Валерії Лутковської. Пар-
ламент так і не спромігся призна-
чити її наступника.

Переважній більшості чле-
нів ЦВК також пора віддякувати-
ся. Це треба було зробити ще то-
рік. І, найперше, слід відкланяти-
ся з посади голові Центральної 
виборчої комісії Михайлові Охен-
довському. Голова ЦВК з простро-
ченим терміном придатності на 
своїй посаді ще й вляпався у скан-
дал з так званою «чорною бухгал-
терією» Партії регіонів. Його пріз-
вище «засвітилося» у списку тих, 
хто брав відкати. Антикорупцій-

не бюро звинуватило голову ЦВК 
в отриманні 162 тисяч доларів ха-
бара. Але, мабуть, Охендовський 
дуже комусь потрібний, бо статус 
підозрюваного змінив на… по-
терпілого. 

Також в Україні немає трьох 
міністрів. Охорони здоров’я - 
Уляна Супрун досі виконуюча 
обов’язки. Після відставки Юрія 
Стеця вакує посада очільника мі-
ністерства інформполітики. І за-
лишається вільною посада міні-
стра агрополітики. Крім того, не-
має повноцінного керівника у 
Фонді держмайна та в Державної 
фіскальній службі після історії з 
Романом Насіровим. Як зазначає 
«Телеканал 24», про можливість 
обрання нових керівників згада-
них надважливих відомств нара-
зі навіть не йдеться.

Стосовно реформ. Зависла у 
повітрі земельна реформа. Так і 
не вирішили остаточно: прода-
ватимуть чи ні сільськогосподар-
ські угіддя.  

Не довели до завершення 
пенсійну реформу. І хоча в уряді 
солодко співають про її переваги, 
22 червня Кабмін вніс до Верхо-
вної Ради пакет законопроектів, 
згідно з яким, обов’язковий стра-
ховий стаж збільшується з 15 до 
25 років - і продовжує зростати 
щорічно. Це, фактично, означає 
підвищення пенсійного віку - по-
при запевнення уряду, що цього 
не станеться. 

Доведеться зачекати і на 
створення незалежної та неупе-
редженої системи правосуддя. Бо 
судову реформу парламент також 
не завершив. На проблеми в укра-
їнському судочинстві звертають 
увагу світові лідери. А про відсут-
ність верховенства права в Украї-
ні, незахищеність прав інвесторів 
та жахливі рейдерські атаки пи-
шуть не лише українські, а й єв-
ропейські та американські ЗМІ. 
На цьому наголосила посол США 
в Україні Марі Йованович. 

Виборча реформа ще навіть 
не на етапі зародження. Напевно, 
у нинішніх «слуг» народу є вели-
ка спокуса провести наступні ви-
бори за старою схемою. А це озна-
чатиме, що нічого у вітчизняній 
політиці не зміниться.  

Кепські справи і з приватиза-
цією об’єктів держвласності. 

А ще суспільство очікує на ре-
альну боротьбу з корупцією. На 
скасування депутатської недо-
торканності - не з кількох нарде-
пів, а з усіх. На закінчення війни…  

А тим часом в уряді планують 
нові реформи. Як заявив прем’єр 
Володимир Гройсман, реформу-
ватимуть 10 із 18  міністерств. А 
користь з цього 
буде?

Спокушені владою: українські нардепи 
будуть однією рукою хреститися, 
а іншою - розкрадати державу?

Спокушеним владою та великими грішми 
українським нардепам пропонують у парламенті 
читати молитву «Отче наш» після відкриття 

пленарних засідань. Але, якщо однією рукою будуть 
хреститися, а іншою - розкрадати державу та 
кнопкодавити, то, як кажуть, не поможе Святий Боже. 

- Для української системи 
оподаткування останнім часом 
є характерним динамізм та ре-
формування. Наразі активно 
обговорюється новація щодо 
введення в дію законопроекту 

від Міністерства фінансів Укра-
їни, який декларує появу ново-
го податкового платежу - по-
датку на виведений капітал.

Ймовірність прийняття в 
дію зазначеного законопроек-

ту обумовлюється низкою фак-
торів. По-перше, діюча система 
оподаткування прибутку під-
приємств не характеризується 
відносною простотою та прозо-
рістю, а також вона певним чи-
ном виснажилась від система-
тичності змін та доповнень. З 
іншого боку, суб’єкти господа-
рювання очікують від контро-
люючих органів у сфері оподат-
кування конкретних заходів 
щодо удосконалення та спро-
щення механізму оподаткуван-
ня прибутку підприємств.

Із теоретичної точки зору, 
податок на виведений капі-
тал має простіший алгоритм 
справляння, порівняно з подат-
ком на прибуток підприємств. 
Він покликаний стимулюва-
ти розвиток інвестиційно-
інноваційних процесів і тим 
самим зміцнювати конкурен-
тоспроможність національної 
економіки.

Проте, зважаючи на досвід 

Естонії, де податок на виведе-
ний капітал функціонує з 2000 
року, особливу увагу слід при-
ділити прагматизму виконан-
ня фіскальної функції цього 
податку у найближчій і страте-
гічній перспективі, а також до-
триманню принципів еконо-
мічності та плановості в його 
адмініструванні. Також слід 
чітко позиціонувати облікову 
та амортизаційну компоненту 
справляння податку на виведе-
ний капітал.

Із початку 2017 року по-
даток на виведений капітал 
функціонує в Грузії. В Україні 
його запровадження, за умов 
ефективного адмініструван-
ня, може пожвавити економіч-
ну активність суб’єктів госпо-
дарської діяльності, що про-
дукуватиме появу інновацій-
них, інвестиційних, соціаль-
них та інших ефектів. Однак, у 
разі прийняття згаданого за-
конопроекту, фіскальним ор-
ганам необхідно якнайшвид-
ше представити методичні 
роз’яснення щодо нарахуван-
ня, декларування та сплати по-
датку на виведений капітал і 
донести їх до платників подат-
ків. 

Чи може пожвавити економічну активність 
в Україні податок на виведений 
капітал замість податку на прибуток? 

Запитання від “Нашого ДНЯ”

Робоча група з представників Мінфіну, бізнесу, 
експертів і народних депутатів напрацювала 
текст законопроекту, яким пропонується 

запровадити податок на виведений капітал замість 
податку на прибуток. Про це повідомили у прес-
службі Мінфіну.

Наскільки ймовірне при-
йняття цього закону? Яким чи-
ном він може вплинути на еко-
номіку країни і чи може себе ви-
правдати з економічної точки 
зору? І чи існують у світі подібні 
приклади? На  запитання «На-
шого ДНЯ» відповідає  
Ф. П. ТКАЧИК, кандидат еко-
номічних наук, доцент кафе-
дри податків та фіскальної 
політики Тернопільського на-
ціонального економічного 
університету. 

Комунальні 
некомерційні 
підприємства 

можна віднести 
до неприбуткових 

ДФС України надала мето-
дологічну допомогу про 
включення комуналь-

них некомерційних підпри-
ємств до Реєстру неприбутко-
вих установ та організацій. 

Відповідно до ст.52 Господар-
ського кодексу, некомерційне гос-
подарювання - це самостійна сис-
тематична господарська діяль-
ність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання, спрямована на 
досягнення економічних, соціаль-
них та інших результатів без мети 
одержання прибутку. 

Комунальні підприємства, які 
здійснюють некомерційну діяль-
ність, можуть бути включені до 
нового Реєстру неприбуткових 
організацій при відповідності ви-
могам, зазначеним у пункті 133.4 
статті 133 Податкового кодексу 
України. 

Детальніше - у методичних 
рекомендація наданих лис-
том ДФС України від 11.07.2017 
№18066/7/99-99-12-02-04-17. 

Відділ організації роботи 
Головного управління ДФС у 

Тернопільській області. 

Ольга
ЧОРНА.
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- Пане Михайле, ви нерід-
ко критикуєте владу за те, що 
вона, нібито, губить сільсько-
господарське виробництво та 
не створила умов для розвитку 
фермерства. А тим часом, вияв-
ляється, що у 2016-2017 роках 
Україна експортувала майже 
44 мільйони тонн зернових, що 
є абсолютним рекордом за всі 
роки нашої незалежності.  

- Цікаво, чи будемо ми ко-
лись радіти не кількісним прода-
жам сировини (для цього вели-
кого розуму не потрібно), а сума-
ми експорту переробної продук-
ції, додаткова вартість якої буде 
значно вищою від вартості сиро-
вини. Продукції, яка буде виро-
блена на сотнях тисяч новоство-
рених малих і середніх підпри-
ємств, де працюватимуть мільйо-
ни українців. А поки що, маючи у 
своєму розпорядженні 32 млн. га 
ріллі, ми реалізовуємо за кордон 
сільськогосподарської продук-
ції лише на 15 мільярдів доларів, 
тоді як, наприклад, Нідерланди з 
мільйоном гектарів сільгоспугідь 
отримують від експорту 87 мі-
льярдів. Я вже не говорю про Ні-
меччину, Францію, Польщу… 

- Хочемо ми того, чи ні, а ри-
нок землі в Україні таки буде. 
Принаймні цього від україн-
ської влади нині вимагають і 
міжнародні донори, і вітчизня-
ні латифундисти, які лобіюють 
свої інтереси в тому числі і че-
рез народних депутатів.

- Цей ринок жодним чином 
не повинен бути банальним ба-
заром. У сфері земельних відно-
син мають діяти чіткі закони, 
які унеможливлять різноманіт-
ні махінації і з ціною на землю, і 
з її власниками. Зокрема, щоб ви-
рішити суперечності щодо зако-
ну про ринок землі сільськогос-
подарського призначення, ре-
комендую законодавцям зва-
жити, що найпоширенішими 
інструмен¬тами законодавства 
розвинутих країн світу щодо обі-
гу земель, є:

- надання переважного права 
власни¬кові чи користувачеві су-
сідньої земельної ділянки набу-
вати її у власність чи в оренду з 
метою консолідації земель;

- утворення спеціалізованої 
установи, яка здійснює регулю-
вання земельних відно¬син та 
має право на придбання земель 
і пе¬редачу їх в оренду, прово-

дить вилучен¬ня/викуп земель-
них ділянок у осіб, які не ма-
ють наміру займатися сільським 
госпо¬дарством, для подальшо-
го їх перерозподілу до осіб, котрі 
мають таке бажання;

 - право на земельну ділянку 
мають осо¬би, пов’язані із сіль-
ським господарством, або ті, що 
мають відповідну освіту. Особа, 
яка веде сільськогосподарське 
виробництво, повинна прожива-
ти на даній території;

 - контроль за тим, щоб не ви-
никала фрагментація чи надмір-
на концентрація ділянок;

 - заборона на використання 
небезпеч¬них для здоров’я лю-
дини й тварин хімікатів та до-
брив, які завдають шкоди навко-
лишньому природному середо-
вищу;

- застосування штраф-
них санкцій до власників зе-
мельних ділянок, які їх не об-
робляють, не належним чином 
використо¬вують або допустили 
зниження родючості земель. 

Тож вважаю за доцільне за-
провадити подіб¬ні інстру-
менти у вітчизняній практи-
ці регу¬лювання земельних від-
носин, що сприятиме форму-
ванню сімейного фермерського 
гос¬подарства на селі та підви-
щенню рівня сіль¬ської зайня-
тості, а також зростанню дохо-
дів сільського населення, забез-
печенню продо¬вольчої безпеки 
та потреб населення у хар¬чових 
продуктах за прийнятними ціна-
ми.

- У своїх публікаціях на «зе-
мельні» теми ви неодноразо-
во звертаєтеся до досвіду єв-
ропейських країн. Але ж, на-
певно, Україні не завжди підхо-
дить те, що добре для інших.

- Звичайно, у кожній краї-
ні є свої особливості, застосо-

вуються різні моделі держав-
ного управління та регулюван-
ня ринкового обігу земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня. Проте повсюдно є й спільні 
риси і найголовніша з них -  чіт-
ка спрямованість на захист на-
ціонального товаровироб¬ника 
(фермера). Практично усі кра-
їни, які пройшли етап станов-
лення ринкового обігу земель, 
мали довгострокові цілеспрямо-
вані програ¬ми, які, окрім іншо-
го, передбачають надання піль-
гових кредитів на придбання зе-
мель місцевим фермерам. Ана-
ліз регулювання ринкового обігу 
зе¬мель сільськогосподарського 
призначення в окремих країнах 
ЄС засвідчив – відправною точ-
кою у їхній політиці є наявність 
чітко ви¬значеної мети. Так у Ні-
меччині, Польщі та Франції ре-
гулювання ринкового обігу зе-
мель спря¬мовується на розви-
ток фермерства, що є ос¬новним 
вектором аграрної політики, 
визна¬ним на законодавчому 
рівні. У жодній із країн Європи 
ринковий обіг земель сільсько-
господарського призначення не є 
«абсолютно вільним», а навпаки, 
конт¬ролюється і регулюється 
через спеціалізова¬ні агентства. 
Згадані агентства відіграють 
роль ріелтора, який, за визначе-
них законо¬давством умов, може 
брати участь у транс¬акціях 
щодо купівлі-продажу земель-
них ді¬лянок. Досить пошире-
ною умовою купівлі зе¬мель 
сільськогосподарського призна-
чення є професійна підготовка 
покупця, наявність у нього за-
собів виробництва та необхід-
ного ка¬піталу тощо. Саме тому 
я вважаю, що європейський до-
свід щодо регулювання земель-
них відносин мо¬же бути цінним 
для України під час побудови на-

ціональної моделі регулювання 
ринкового обігу земель сільсько-
господарського приз¬начення.

- За роки війни на Донба-
сі десятки тисяч українців хо-
робро захищали Україну і, по-
вернувшись до мирного жит-
тя, справедливо вимагають від 
держави того, що вона їм обі-
цяла. Зокрема – землю. Як мож-
на вирішити цю проблему і тим 
самим зменшити соціальну на-
пругу в суспільстві? Чи виста-
чить землі для всіх АТОвців? 

- Відповідь на це питання дав 
Кабінет Міністрів України своєю 
Постановою від 7 червня 2017 
року номер 413. Сам того не ро-
зуміючи, Кабмін визнав, що дер-
жавна земля використовуєть-
ся незаконно. Щоб не бути го-
лослівним, цитую: «На сьогод-
ні у державній власності пере-
буває 10,4 млн. га сільгоспугідь, 
з яких 3,2 млн. га - у постійно-
му користуванні державних під-
приємств, установ та організацій, 
2,5 млн. га .- У ЗАПАСІ, (НЕ НА-
ДАНІ У ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУ-
ВАННЯ), решта - в оренді». Ска-
жіть на милість, чи хтось бачив 
отих 2,5 млн. га пустирів нероз-
ораних? Тож ще раз наголошую: 
щоб вирішити проблему із наді-
лами для учасників АТО, потріб-
но приблизно 400 тисяч гектарів 
землі. Вона є. Це – 2,5 млн. га зем-
лі запасу, не надані на сьогодні у 
власність та користування. Та-
кож частину земельних ділянок 
можна виділити із 3,2 млн. га зе-
мель, які знаходиться у постійно-
му користуванні у підприємств, 
установ та організацій.

Але не все так просто вирішу-
ється, тому що є так звана «про-
кладка» - чиновник, який за різ-
ним корупційними схемами неза-
конно віддав цю землю в корис-
тування. Саме тому і з’явилося 

доручення Міністра МВС Арсена 
Авакова щодо сприяння, допо-
моги, прискорення та подолан-
ня всіх штучних перешкод у вирі-
шенні цих питань.

На виконання цього доку-
мента при МВС України створе-
но і працює управління у справах 
учасників АТО, яке займається 
вирішенням усіх соціальних пи-
тань учасників АТО і в тому числі 
допомагає у вирішенні всіх тех-
нічних питань -  аж до отриман-
ня актів на земельні ділянки. Ке-
рує управлінням Мельник Ва-
силь Васильович, активний учас-
ник бойових дій, був важко пора-
нений у бою. 

Останнім часом тільки в Ки-
ївській області, завдяки нашому 
сприянню, виділено більше 300 
ділянок. Ще на 220 ділянок ви-
готовляється технічна докумен-
тація, а майже на 100 приймають 
заяви. В результаті 65 ділянок 
отримають сім’ї загиблих, біль-
ше 60 - сім’ї поранених, а решту 
- учасники бойових дій, які захи-
щали Україну у перші дні війни.

- І наостанок дещо незвич-
не запитання. Нещодавно один 
з відомих партійних лідерів за-
пропонував зобов'язати усіх, 
хто орендує землю, утримува-
ти з розрахунку на гектар угідь 
- по одній корові.  Що ви дума-
єте з приводу такої просовіт-
ської «примусівки»?

- Відповім з гумором: надзви-
чайно сильна пропозиція і силь-
ний хід. Є шанс утримувати в 
Україні 27 мільйонів корів. Мо-
локо потече рікою. Але я б ще 
додав: обов'язково утримувати 
по два бички, чотири свинки, 50 
кроликів , кури, гуси, качки, інди-
ки - не менше 100 штук. І потім 
тихенько всю цю живність опо-
даткувати. А як інакше? За що ж 
тоді любити фермерів? 

Михайло АПОСТОЛ: «Модель 
регулювання обігу земель 
має бути спрямована на захист 
національного 
виробника»

Уже вкотре наш земляк, громадсько-
політичний діяч та меценат Михайло 
Апостол на сторінках нашої газети 
піднімає гострі та злободенні 
питання у сфері земельних 
відносин. Сьогодні пропонуємо 
вашій увазі його, як завжди, 
аналітичні та обґрунтовані відповіді 
на запитання читачів «Нашого ДНЯ».
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Виїзд дитини за кордон є до-
волі актуальним для батьків, 
які все ж намагаються забезпе-
чити належний рівень фізично-
го, духовного і морального роз-
витку своєї дитини. Однак, у ви-
падку спроби перетину кордону 
часто виникає велика кількість 
питань, що ускладнюють дану 
процедуру. Дитина може виїха-
ти за кордон у супроводі одного 
з батьків на підставі необхідного 
проїзного документу:

1) за нотаріально посвідче-
ною згодою другого з батьків із 
зазначенням у ній держави пря-
мування та відповідного часово-
го проміжку перебування у цій 
державі, якщо другий з батьків 
відсутній у пункті пропуску.

2) без нотаріально посвідче-
ної згоди другого з батьків у разі 
пред'явлення рішення суду про 
надання дозволу на виїзд з Укра-
їни громадянину, який не досяг 
16-річного віку, без згоди та су-
проводу другого з батьків.

Місце вчинення нотаріальної 
дії не залежить від місця прожи-
вання заявників або місця про-
живання дитини. Згідно з вимо-
гами п.3 Правил перетинання 
державного кордону громадяна-
ми України, виїзд з України гро-
мадян, які не досягли 16-річного 
віку, в супроводі одного з бать-
ків із зазначенням у ній держави 
прямування та відповідного ча-
сового проміжку перебування у 
цій державі. Згідно зі статтею 45 
Закону України «Про нотаріат» 
заяви та інші документи  підпи-
суються у присутності нотаріуса, 
який засвідчує справжність під-
пису на заяві.

В контексті запропонова-
ної теми гостро постає питання 
отримання дозволу на виїзд ди-
тини за кордон від того з батьків, 
який знаходиться на непідконтр-
ольній території України. В такій 
ситуації можливі кілька варіан-
тів: перше – батько/мати знахо-

дяться на непідконтрольній те-
риторії України і не має змоги 
надати нотаріально посвідчену 
згоду на виїзд дитини за кордон; 
друге - батько/мати знаходяться 
на непідконтрольній території 
України і не бажає надати нотарі-
ально посвідчену згоду на виїзд 
дитини за кордон; третє – місце 
знаходження/перебування бать-
ка/матері невідоме, немає під-
став для визнання її/його безві-
сно відсутнім, отримати згоду на 
виїзд дитини за кордон немож-
ливо. У всіх наведених випадках 
виходом з ситуації буде звернен-
ня до суду для отримання тако-
го дозволу. При зверненні з позо-
вом до суду, аби ця справа пози-
тивно закінчилася для заявника 
в позовній заяві, слід довести, що 
поїздка дитини за кордон здій-
снюється в інтересах дитини.

Такими доводами заявника 
можуть бути:

1) за кордоном є родичі, до 
яких має намір поїхати у гості з 
дитиною (підтвердити родин-
ні відносини письмовими дока-
зами);

2) за кордон з метою оздо-
ровлення дитини (підтверджен-
ням такої причини може бути до-
відка з лікувального закладу, що 
дитина перебуває на обліку у лі-
карів конкретного лікувального 
закладу);

3) на відпочинок з метою 
розширення їхнього кругозору, 
ознайомлення з культурою ін-
ших народів, вивчення інозем-
них мов тощо;

4) інші причини.
Щодо країн, для виїзду до 

яких надається дозвіл, то варто 
повно та точно вказувати країни 
прямування дитини.

Оксана ДЗЮБАНОВСЬКА, 
завідувач Першої 

Тернопільської державної 
нотаріальної контори.

Що треба знати про 
виїзд дитини за кордон

Легалізація заробітної плати 
не втрачає актуальності

Виплата заробітної плати «у 
конверті» обкрадає людей і дер-
жаву, послаблює соціальний за-
хист працівників.

Від несплати податків, вне-
сків з тіньових доходів країна 
втрачає мільярди гривень дохо-
дів до державного бюджету, Пен-
сійного та інших страхових фон-
дів, а працівники залишаються 
без відповідного соціального за-
хисту та належного в майбутньо-
му пенсійного забезпечення.

За аналітичними розрахун-
ками, значна частина населення 
у працездатному віці залишаєть-
ся офіційно не задіяною на ринку 
праці, тому основним резервом 
зростання доходів є легалізація 
оплати праці та відновлення ба-
лансу трудових ресурсів. Особли-
ву увагу треба приділити питан-
ню нарахування заробітної пла-
ти нижче законодавчо встанов-
леного рівня.

Питання виплати офіційної, 
прозорої зарплати сьогодні дуже 
актуальне. Адже більшість пра-
цівників іноді свідомо погоджу-
ються на пропозицію роботодав-

ців отримувати офіційну (часто 
мінімальну) та неофіційну (зна-
чно вище мінімальної) зарплат-
ню. Трапляється, що вони навіть 
не знають про те, що їхня “прозо-
ра” зарплата значно відрізняєть-
ся від тої, яка записана у відомос-
ті. Ця різниця з’ясовується зго-
дом, коли працівнику потрібна 
довідка про доходи, наприклад, 
для отримання кредиту чи для 
пред’явлення у Пенсійний фонд 
при оформленні пенсії.  

Шановні роботодавці!
Закликаємо вас зробити крок 

назустріч суспільству – легалі-
зувати зайнятість населення 
та відмовитись від зарплати «у 
конвертах». Це дозволить зня-
ти, по-перше, соціальну напругу, 
а по-друге, дозволить громадя-
нам отримати реальну соціальну 
підтримку.

Олена БАБІЙ, 
завідувач сектору 

забезпечення наповнення 
бюджету ТО УПФУ 

Тернопільської області.

Житель 
Заліщицького 

району загинув, 
ремонтуючи 

комбайн

У понеділок, 17 липня, 
близько 19 години 
до Заліщицького 

відділення поліції 
надійшло повідомлення 
від сімейного лікаря 
із села Синьків про те, 
що загинув 56-річний 
місцевий житель.

Як з’ясували поліцейські, 
того дня чоловік, який займав-
ся фермерством, ремонтував 
придбаний комбайн. Ремонтні 
роботи проводив поблизу гос-
подарства, поруч не було нікого.

Дружина знайшла його 
мертвим із пробитою наскрізь 
головою. Поранення чоловік 
отримав, впавши на жатку ком-
байна.

Під час огляду загиблого 
слідів насильницької смерті не 
було виявлено. Тіло направле-
но в морг для проведення роз-
тину, під час якого буде вста-
новлено причину смерті. Адже, 
за попередніми припущеннями, 
чоловік або за щось перечепив-
ся і впав на жатку, або ж падіння 
було спровоковане ударом стру-
му - під час ремонту він корис-
тувався болгаркою з пошкодже-
ним шнуром.

Повідомлення про подію 
внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань і кваліфі-
ковано частиною першою стат-
ті 115 КК з поміткою «нещасний 
випадок».

Тернопільські 
правоохоронці 
викрили 

фальшивомонетників. 
Загалом вдалося 
запобігти використанню 
понад 6 мільйонів 
доларів підробленої 
валюти.

Високоякісний друк бан-
кнот номіналом 100 та 50 
доларів США злочинці здійс-
нювали у промислових масш-
табах. Використовували для 
цього обладнання поліграфіч-
ного комбінату, яке розміщу-
валося в емальованому цеху у 
Львові.  

 - Друк фальшивих банкнот 
був настільки якісним і навіть 
містив значну кількість захис-
них елементів, що відрізнити 
їх від справжніх без спеціаль-
ного обладнання було не-
реально, - розповіли у поліції. 
- За попередньою оцінкою 
фахівців, завдяки втручанню 
правоохоронців у злочинний 
процес  вдалося запобігти 
підробленню та потраплян-
ню у відкритий обіг валюти 
на суму понад 6 мільйонів до-
ларів США.

Відомо, що зловмисники 
збували фальшивки пере-
важно у західних областях 

Фальшиві долари штампували у цеху
Відрізнити підробки від справжньої 
валюти «на око» неможливо 

-  Тернопільській, Львівській, 
Волинській та Івано-Фран-
ківській.

Правоохоронці здійснили 
15 обшуків у помешканнях 
й офісах злочинців і вилу-
чили банкноти з ознаками 
підроблення, а також числен-

ні знаряддя та матеріали для 
виготовлення фальшивок, 
зокрема: кліше, прозорі плівки 
із зображеннями банкнот, спе-
ціально підготовлені аркуші 
паперу з нанесеною розміт-
кою контурів банкнот та від-
тисками портрета Франкліна, 
комп’ютерну техніку.

Двох фігурантів кримі-
нального провадження затри-
мали. Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 199 (ви-
готовлення підроблених гро-
шей) Кримінального кодексу 
України.

Вкрав прапори напідпитку

До правоохоронців звернувся 22-річний 
тернополянин. Чоловік заявив про крадіжку 
шести тисяч гривень і повідомив –  

у протиправному вчинку підозрює свого знайомого,  
котрий декілька днів квартирував у нього.

- Слідчо-оперативна група, що виїхала на повідомлення тернопо-
лянина, під час огляду місця  злочину виявила сумку підозрюваного, а 
у ній – камуфляжна форма, паспорт та прапор, який був викрадений з 
алеї на Микулинецькому кладовищі,  - розповів заступник начальника 
слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський.

Зловмисника поліцейські затримали оперативно. Нині він перебу-
ває в ізоляторі тимчасового тримання, згідно статті 208 КПК.   Викра-
дені в знайомого гроші зловмисник встиг витратити на власні потре-
би, а логічного пояснення ганебному вчинку - крадіжки прапорів зна-
йти так і не зумів. Каже, що чинив це у нетверезому стані.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіж-
ного заходу. Кримінальне провадження розпочато за частиною пер-
шою статті 185 ККУ.

Авто зупинив…  рекламний щит
Водій автомобіля Mercedes-

Benz-190 не впорався з керуван-
ням і транспорт з’їхав з проїж-
джої частини на узбіччя. Спинив 
іномарку рекламний щит. Саме в 
білборд врізався автомобіль і від 
удару металева конструкція впа-
ла на авто.

Дорожньо-транспортна при-
года трапилася неподалік села 
Смиківці. За словами поліцей-

ських, на момент нещастя в сало-
ні перебувало четверо осіб. Трьох 
пасажирів швидка з травмами 
забрала до лікарні. Водій не по-
страждав.

За попередньою інформацією, 
кермувальник іномарки був тве-
резий. Проте у нього взяли кров 
для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за стат-
тею 286 частина 1 ККУ.
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Рання весна -  
«нітратний» пік 

Найбільше нітратів міс-
титься у листових овочах 
(різні види капусти, шпинат, 
салат-латук), коренеплодах 
(буряк, морква). Ранньою вес-
ною і взимку вони є у значній 
кількості в тепличних овочах, 
таких як редиска, салат, кріп, 
петрушка, цвітна капуста, огір-
ки, помідори. Найнижча кіль-
кість нітратів (до 150 мг/кг) 
- у помідорах і солодкому пер-
ці, в картоплі, пізній моркві та 
горосі, в часнику і ріпчастій 
цибулі. Середня кількість ні-
тратів (до 700 мг/кг) - в огір-
ках, кабачках та гарбузі, в ран-
ній моркві, в осінній цвітній 
капусті та патисонах, в пізній 
білоголовій капусті та щавлі, 
в відкрито-ґрунтовій зеленій 
цибулі, в цибулі-пореї і коре-
нях петрушки.

Висока кількість нітратів 
(до 1500 мг/кг) - у буряках і 
брокколі, в ранній білокачан-
ній і цвітній капусті, в коль-
рабі та корені селери, в хро-
ні, ріпі та редьці, у ревені. Мак-
симальна кількість нітратів  

(до 4000 мг/кг) - у листі буряка 
та шпинаті, в редисці та кропі, 
в салаті й селері, в пекінській 
капусті, листках петрушки.
Як зробити їжу 
безпечною?

Зовсім усунути нітрати з 
продуктів, що їх містять у зна-
чній кількості, неможливо. Але 
є декілька порад, які дозво-
лять знизити кількість нітра-
тів у зелені, фруктах і овочах. 
Отож, що робити, аби не труї-
ти організм? 

- Зрізаємо зелені ділянки з 
картоплі та моркви повністю, 
на 1,5 см з двох сторін обріза-
ємо шкірку, хвостики на огір-
ках, кабачках, баклажанах, то-

матах, цибулі та буряку, зніма-
ємо 4-5 верхніх листів з капус-
ти, викидаємо качан, потім їх 
миємо в содовому розчині (на 
1 л води 1 ст. л. соди) і ретель-
но ополіскуємо водою. 

- Вимочуємо у звичайній 
воді кімнатної температури 
протягом 15-20 хвилин (або 
тричі по 10 хвилин). Такий ме-
тод обробки зелені, листових 
овочів, молодої картоплі (пе-
ред вимочуванням овочі слід 
нарізати) дозволить знизити 
кількість нітратів на 15%. 

- При варінні зникає вели-
ка кількість нітратів (до 80% 
- у картоплі, до 40% - у буряку, 
до 70% - у капусті), тому пер-
ший овочевий бульйон необ-

хідно зливати, причому злива-
ти гарячим, тому що при охоло-
дженні всі нітрати «повернуть-
ся» з бульйону назад в овочі.

- При засолюванні нітрати 
зазвичай переходять в розсіл, 
тому овочі стають більш без-
печними, а розсіл необхідно 
злити.

- Варити і тушкувати ово-
чі необхідно без кришки (осо-
бливо це стосується кабачків, 
буряка і капусти).

- Перед вживанням нітрат-
них овочів бажано вжити ас-
корбінову кислоту, оскільки 
вітамін С гальмує утворення в 
організмі вкрай шкідливих ні-
трозамінів. 

- Під час приготування ба-
жано додавати до овочів гра-
натовий сік, лимонну кислоту, 
брусницю, журавлину, яблука, 
яблучний оцет, оскільки вони 
мають властивість знешко-
джувати нітратні сполуки. 

- Необхідно вживати нарі-

зані овочі або фрукти відра-
зу після приготування, тому 
що при їх зберіганні (особли-
во в теплому місці) відбуваєть-
ся перетворення нітратів в не-
безпечніші нітрити.

- Зелень перед приготуван-
ням слід помістити у воду на 
кілька годин під пряме соняч-
не світло або просто замочити 
у воді на 1 годину. 

- Овочі не розморожуємо 
(кладемо в каструлю прямо з 
морозилки, бажано зберігати 
вже нарізаними) або розморо-
жуємо в мікрохвильовці відра-
зу перед приготуванням. 

- Не використовуємо в їжу 
стебла зелені, тільки листя.

- Бажано не використову-
вати занадто жирні заправки 
для салатів (вони теж сприя-
ють перетворенню нітратів в 
нітрити). 

- Безжально позбавляємося 
від сумнівних, підгнилих, по-
шкоджених овочів і фруктів.

На Тернопіллі різко 
зросла кількість 
людей, які 

захворіли на бореліоз або 
хворобу Лайма. Ця недуга 
передається через укус 
кліщів і є надзвичайно 
небезпечною для 
здоров’я людини. Фахівці 
закликають краян 
не бути байдужими і 
обов’язково звертатися 
до лікарів в разі укусу 
кліща та віддавати 
паразита на перевірку в 
лабораторію. 

У Тернопільському держав-
ному медичному університеті 
сьогодні активно досліджують 
епідеміологію хвороби Лай-
ма в Україні, пропонують схе-
ми її лікування та реабілітації 
і навіть створили Центр дослі-
дження бореліозу. 

У співпраці з науковцями 
Державної Вищої школи іме-
ні Папи Іоана Павла ІІ в Білій 
Підлясці (Польща) тернопіль-
ські медики проводили клініч-
ні та лабораторні дослідження 
на наявність збудника хворо-
би Лайма у лісників та військо-
вих. Це так звані групи ризику, 
адже вони багато часу прово-
дять у лісах, зелених зонах, на 
природі.  Результати, шо отри-
мали лікарі, вражають. 

- Ми дослідили людей, які 

можуть мати контакти з клі-
щами, найперше, усіх лісників 
Тернопільської області, - роз-
повідає доцент кафедри інфек-
ційних хвороб з епідеміологі-
єю, шкірними та венерични-
ми хворобами Марія Шкільна. 
- Майже половина, 43 відсотки, 
заражені борелією, тобто, ма-
ють антитіла, які є збудником 
хвороби Лайма. Такі ж дослі-
дження провели у Запорізькій 
області – там це число стано-
вить 60 відсотків. Також пере-
вірили кров у всіх військовос-
лужбовців Тернополя, полови-
на з них також мають антитіла 
до борелій. 

Медики кажуть, заразити-

ся можна не лише від укусу 
кліща, а й від проміжної стадії 
його розвитку – німфи. Якщо 
вона інфікована і потрапить на 
тіло, на якому є подряпини, іс-
нує також небезпека заражен-
ня. 

- Не варто самим займати-
ся видаленням кліща і самолі-
куванням, - додає Марія Шкіль-
на. - Адже часто ви не може-
те видалити кліща повністю, а 
це може стати причиною інфі-
кування. Обов’язково потрібно 
занести кліща на перевірку у 
лабораторію, адже тоді ви буде-
те точно знати, чи він інфікова-
ний. Навіть частинка паразита 
допоможе визначити це. 

Сьогодні лише у Тернопіль-
ському державному медично-
му університеті можна точно 
діагностувати хворобу Лайма, 
а також детально перевірити, 
чи є кліщ носієм інфекції. 

– Люди дуже часто не по-
мічають укусів кліщів, або не 
придають їм важливого зна-
чення. Хвороба Лайма може 
не проявлятися роками. А че-
рез 10-15 років може прояви-
тися ураженням центральної 
нервової системи, суглобів, 
серцево-судинними недуга-
ми, можливі летальні випадки. 
Тому людям, які пам’ятають, 
що їх кусав колись кліщ, вар-
то прийти до нас в медичний 

університет і здати кров для 
перевірки, – розповідає рек-
тор Тернопільського держав-
ного медичного університету 
професор Михайло Корда. - На 
жаль, дослідження вартісні, бо 
реактиви закуповуємо за кор-
доном. Власне, ми беремо ко-
шти лише за витратні матері-
али, інші витрати компенсо-
вує університет. Для учасників 
АТО, співробітників універси-
тету обстеження безкоштов-
не. Надалі в закладі визнача-
тимуть й інші пільгові катего-
рії громадян для обстеження. 

Повне обстеження  кліща 
вартує 260 гривень.  Аналіз 
крові на наявність збудників 
бореліозу - 400 гривень.

За допомогою можна 
звертатися до Тернопіль-
ського медичного універси-
тету за адресою Майдан 
Волі, 1, перший поверх. Тут 
вас скерують у лабораторію, 
де роблять всі необхідні ана-
лізи. Довідкову інформацію 
щодо хвороби Лайма ви  змо-
жете отримати за телефо-
ном (097) 57-08-266.

Найбільше нітратів - 
у листових овочах, 
найменше - у помідорах 

На Тернопіллі – епідемія хвороби Лайма
Збудник цієї небезпечної недуги виявили майже 
у половини лісників та  військовослужбовців

Юлія 
ТОМЧИШИН.

У минулому номері «Наш ДЕНЬ» розповідав про 
небезпеку «засмічення» організму нітратами. 
Повністю вберегтися неможливо, однак варто 

знати, які продукти є «знахідкою» для нітратів 
і як їх очистити. Що їсти, аби уникнути хвороб, 
розповідають завідуюча ІІ-м дитячим відділенням 
Тернопільської обласної дитячої лікарні  
Анна КАБАКОВА та доцент кафедри дитячих 
хвороб Тернопільського державного медичного 
університету ім І. Я. Горбачевського  
Олександра ШУЛЬГАЙ.
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Минулих вихідних відбулася 
загальнонаціональна 
проща до Марійського 

духовного центру у Зарваниці 
на Тернопільщині. Цьогоріч її 
присвятили молитвам за мир 
та цілісність України, 150-річчю 
коронації Зарваницької 
чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці та 125-літтю з дня 
народження Патріарха Йосифа 
Сліпого. 

Проща вже традиційно зібрала по-
над 100 тисяч вірян. Прибули до За-
рваниці прочани з усіх куточків Укра-
їни, приїхали навіть із тимчасово оку-
пованих Луганська, Донецька та Криму. 
Здійснили паломництво до духовного 
центру й жителі Чилі, Аргентини, Ав-
стралії, Бразилії, Польщі та інших кра-
їн Європи і світу. 

Кілька тисяч людей йшли до Зарва-
ниці пішки. Від Архикатедрального со-
бору Тернополя вирушили до святого 
місця дві тисячі вірян. Найбільше часу 
у дорозі провели прочани з Хмельниць-
кого та Ходорова: до Зарваниці вони 
йшли близько 5 днів. Ішли здебільшого 
молоді люди, інші - приїхали на автобу-
сах, автомобілях та велосипедах. 

Блаженніший Святослав, Глава і 

Отець УГКЦ, провів зустріч з молод-
дю та очолив багатотисячний похід 
зі свічками, також відбулася духовно-
мистецька програма для молоді та 
спільна Божественна Літургія на пло-
щі перед Собором Матері Божої Зарва-
ницької. Вже традиційно разом з про-

чанами молилися і керівники області. 
«Загальнонаціональна проща в За-

рваниці є актуальною та потрібною, 
- наголосив голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна. - Адже Матір Божа 
Зарваницька завжди опікувалася Укра-
їною у складні моменти. Сьогодні ж 

наша держава перебуває в умовах ро-
сійської агресії і, як ніколи, нам потріб-
на молитва за мир та перемогу. Саме 
тому сьогоднішня молитва була при-
свячена нашим воїнам і тим, хто покли-
каний захищати територіальну ціліс-
ність нашої держави».

Загальнонаціональна проща зібрала 
понад 100 тисяч вірян з усього світу

У Зарваниці молилися 
за мир в Україні

Ми любим слухать пісню
Оксани Білозір,
Шануємо людей ми,
Які рятують зір.

Якщо людина може 
Побачить сонця світ,
Ми завжди їй бажаєм
Щасливих довгих літ.

Ми вдячні Вам безмежно
За руки золоті,
Що можем ми належно
Творити у житті.

Хай Бог дає Вам радість,
Достатку повен двір,
А вашим дітям казку
Нашепче осокір..

Вдячність
Лікарям-офтальмологам  

К.В.Гірняк, Л.М.Цісар, З.Л.Савчук 
присвячую

З повагою – Володимир ГОРОШКО.
м. Ланівці.

За два роки не почули слова «ні»

Ми, пацієнти з важкою недугою, 
що вже другий рік лікуємося тут, хо-
чемо сказати добре слово про цей чу-
довий колектив. Лікарі від Бога, яких 
вдалося згуртувати заввідділенням 
Володимиру Васильовичу Гуменю-
ку, вважають своїм покликанням ря-
тувати недужих людей. Це – Володи-
мир Йосипович П’ясецький, Назар 
Богданович Чорний, Андрій Володи-
мирович Яременко.

Дорогі наші рятівниці, медсе-
стрички – Марія Іванівна Гейна, яка 
проводить процедури хіміотерапії, 

Галина Володимирівна Музя, Галина 
Миколаївна Фойт, Марічка, Оксаноч-
ка, які досконало знають свою спра-
ву і виявляють високу людяність до 
хворих.

Хочемо подякувати також і мо-
лодшому медперсоналу – Марії Пе-
трівні Дуді, Нусі, Оксані, Зіні, Вікторії.

За два роки лікування ми ніко-
ли тут не почули слова «ні». Якщо 
є важкохворий – всі біля нього, за-
вжди скажуть добре слово, підве-
зуть на процедури, принесуть по-
їсти, побажають доброго здоров’я. 
Низький уклін вам, дорогі наші ря-
тівники!

З повагою – пацієнти торакального відділення Тернопільського 
онкодиспансеру: Наталя Гриців, швачка, м. Борщів; Марія Місько, 
пенсіонерка, с. Ішків; Ірина  Стайнко, лікар-пенсіонер, с. Дарахів 

Теребовлянського району; Йосип Андрєєв, охоронець, м. Тернопіль;  
Марія Семків, акушерка-пенсіонерка,с. В. Говилів Теребовлянського району.

Подяка добрим людям, лікарям, медсестрам, молодшому медперсоналу 
торакального відділення Тернопільського обласного онкодиспансеру
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Для отримання візи 
до США буде необхідна 
додаткова інформація 

США вимагатимуть від інших країн на-
дати додаткову інформацію про людей, 
які подали заяву на отримання американ-
ської візи, у разі недотримання вимог по-
грожують санкціями. Про це повідомляє 
«Reuters» із посиланням на дипломатич-
ну телеграму, розіслану у всі диппредстав-
ництва США. Країни, які протягом 50 днів 
не дотримаються нових вимог або не зро-
блять кроки для їх виконання, зіткнуться 
з обмеженнями на поїздки до США. Ново-
введення діятимуть у рамках виконання 
міграційного указу президента Дональда 
Трампа. За запитом Вашингтона всі кра-
їни повинні будуть надавати «будь-яку 
іншу ідентифікаційну інформацію про 
особу», яка бажає отримати візу в США, в 
тому числі біометричні і біографічні дані. 
Документ також встановлює вимоги для 
країн надавати дані про приватних осіб, 
яких підозрюють у тероризмі. 

2,1 мільярд землян не мають 
доступу до води

За даними нової доповіді Всесвітньої 
організації охорони здоров’я і ЮНІСЕФ, 
троє з десяти людей у світі - загалом 2,1 
мільярд - позбавлені безпечного і легкого 
доступу до водопостачання за місцем про-
живання, а в шести осіб з десяти - 4,5 мі-
льярдів - немає безпечних засобів саніта-
рії. Через це щороку від діареї помирає 361 
тисяча дітей до п’яти років. Незадовіль-
ні санітарні умови і заражена вода також 
сприяють передачі таких хвороб, як холе-
ра, дизентерія, гепатит А і тиф. 844 міль-
йони людей не мають навіть базового до-
ступу до питної води. А 159 мільйонів осіб 
п’ють неочищену воду зі струмків та озер.

Польща зменшує суму покупки 
для повернення «Tax Free»

Мінімальна сума на покупки для по-
вернення грошей за системою «Tax Free» 
в Польщі знизиться з 1 серпня, повідо-
мляє 34travel.me. Сума загальної вартості 
покупок, за якої мандрівники з-за меж Єв-
росоюзу зможуть вимагати повернення 
ПДВ за системою «Tax Free», зменшиться 
із 300 злотих (70 євро) до 200 злотих (47 
євро). Для покупок, зроблених до 1 серп-
ня, ще діятиме норма у 300 злотих.

Як надаватимуть естонське 
громадянство? 

Уряд Естонії схвалив проект догово-
рів про громадянство, повідомляє портал 
ERR. Це означає, що в майбутньому охо-
чі отримати громадянство Естонії змо-
жуть для досягнення своєї мети уклада-
ти з державою договір про співпрацю. За 
словами міністра внутрішніх справ Ес-
тонії Андреса Анвельта, вже найближ-
чим часом люди, які прожили в Естонії не 
менше п’яти років, зможуть укладати з 
державою договір. За його умовами, осо-
ба зобов’язується досягти рівня B1 у во-
лодінні естонською мовою і продовжити 
цей процес. Міністр наголосив: держава 
оплатить мовне навчання. Проект допо-
може у вирішенні проблеми негромадян 
- переважно російськомовних жителів Ес-
тонії, які після розпаду СРСР не отримали 
естонський паспорт. 

У Варшаві Качинському 
нагадали про долю Януковича

У Варшаві відбулася багатотисяч-
на антиурядова маніфестація проти дій 
правлячої партії «Право і Справедли-
вість» (PiS), спрямованих на швидкі зміни 
законів про функціонування судової сис-
теми країни. Протест мав назву: «Це не кі-
нець! Зупинимо державний переворот», 
передає «Укрінформ». «Будь-яка дикта-
тура завершується терором... А Яросла-
ву Качинському, якого я маю неприєм-
ність знати 40 років, хочу сказати таке: 
пам’ятай - ти не Янукович, тобі немає 
куди утікати», - заявив лідер Комітету за-
хисту демократії Кшиштоф Лозінський. А 
екс-лідер «Солідарності» Владислав Фра-
синюк сказав, що Качинський - це «дикта-
тор і людина, яка наплювала на свого бра-
та, «Солідарність», Леха Валенсу і поль-
ське суспільство». Річ у тім, що правляча 
партія зареєструвала у Сеймі, а Сейм і Се-
нат РП більшістю голосів PiS позитивно 
проголосували за закони про Нацраду су-
дочинства та суди загальної юрисдикції. 
Внести зміни хочуть і до закону про Вер-
ховний суд Польщі. Це обурило опозицій-
ні сили. Багато представників судової гіл-
ки влади Польщі наголошують: це є спро-
бою змінити устрій країни і повністю під-
порядкувати собі судову гілку влади. 

Пластикові пакети містять 
смертельно небезпечні бактерії

Пластикові пакети становлять небез-
пеку для здоров’я споживачів, оскільки 
містять потенційно смертельно небезпечні 
бактерії, стверджують вчені. Про це йдеть-
ся у дослідженні співробітників універси-
тету Арізони. Аналіз пластикових пакетів 
багаторазового використання показав, що 
половина з них містить сліди кишкової па-
лички E.coli, а на багатьох виявлена саль-
монела, пише «Кореспондент». Пластико-
ві пакети багаторазового використання 
дуже популярні у багатьох країнах. Пере-
важна більшість споживачів їх не миє після 
кожного походу за покупками, що й робить 
сумки потенційними рознощиками зарази. 
Найгіршу небезпеку багаторазові пакети 
становлять для дітей, які більше, аніж до-
рослі, уразливі для E.coli.

Десятки тисяч північних  
корейців стали рабами в Росії

Десятки тисяч громадян Північної Ко-
реї працюють у якості безплатної робо-
чої сили на російському Далекому Схо-
ді. Як повідомляє видання «Independent», 
умови, в яких працюють північні корей-
ці, є абсолютно нелюдяними, а самих їх 
тримають, немов рабів. «Вони працюють 
швидко, дешево і дуже надійно, набага-
то краще, ніж росіяни», - розповіла про 
північнокорейських робітників домогос-
подарка із Владивостока Юлія Кравчен-
ко. За її словами, іноземці працюють бук-
вально вдень та вночі - без перепочинку. 
А зарплата, яку платить Росія, йде напря-
му до бюджету режиму Північної Кореї, 
не залишаючи нічого простим працівни-
кам. Таким чином десятки тисяч корейців 
працюють в Росії у якості найманих рабів. 
Проте самі корейці охоче їдуть до Росії, бо 
там існує ймовірність втекти від диктату-
ри КНДР. Влада Північної Кореї заробляє 
щонайменше $120 мільйонів на рік від 
робітників, відправлених до РФ. 

У Техасі пес навчився 
їздити верхи

В американському штаті Техас собаку 
навчили їздити верхи. За повідомленням 
UPI, десятирічний лабрадор-ретривер 
Мейзі, який належить жительці міста 
Берн Кетрін Рікман, любить скакати на 
коні по кличці Бейлі. Пес сидить у спеці-
ально пристосованому для нього сідлі й 
тримає поводи в пащі.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Чому декого з українців  
не пускають у Європу?

Найчастіше українцям відмовляють 
у безвізових мандрівках через недостат-
ність коштів та відсутність чіткої мети 
подорожі. Загалом відмови отримали 50 
громадян зі 100 тисяч українців, які ско-
ристалися правом на вільне пересуван-
ня Європою, передає УНН з посиланням 
на прес-службу Державної прикордон-
ної служби. Найбільше наших співвітчиз-
ників прямували до ЄС через пункти про-
пуску на кордоні з Польщею - 33,6 тисяч, з 
Угорщиною - 14,2 тисячі, Румунією - 10,5 
тисяч та Словаччиною - 5,8 тисяч осіб.

«Ощадбанк» повідомив  
про новий спосіб шахрайства
Клієнтам «Ощадбанку» телефонують 

шахраї і просять надати персональні дані, 
нібито для відновлення втрачених баз, 
знищених вірусом «Petyа». «Нова фішка 
шахраїв. Зараз вони телефоном просять 
надати персональні дані для відновлення, 
нібито втрачених баз, які, мовляв, повида-
ляв «Petyа». Але ми зберегли всю інформа-
цію. В тому числі - дані клієнтів», - повідо-
мили на офіційній сторінці «Ощадбанку» 
у Facebook. У держбанку просять повідо-
мляти про дзвінки шахраїв до контакт-
центру за номером 0-800-210-800. «Якщо 
вам хтось телефонує, представляєть-
ся працівником банку і запитує особис-
ту інформацію - просто кладіть слухавку. 
А якщо дзвінки вже в печінках сидять, то 
можете вилаяти. Тільки не в присутності 
дітей», - радять в «Ощадбанку».

«Стіна» Яценюка дорожчає  
ще на 300 мільйонів

На проект «Стіна» можуть додатко-
во виділити 300 мільйонів гривень. Про 
це йдеться у змінах до проекту бюдже-
ту-2017, повідомляє УНН. При цьому про-
понується зменшити видатки на при-
кордонників на таку ж суму. Водночас у 
прес-службі Генпрокуратури поінформу-
вали: чиновники прикордонної служби 
та приватні підприємці вкрали понад 100 
мільйонів гривень під час будівництва 
«Стіни».

Гройсман каже, що не хоче  
бути президентом

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
заявляє, що не має наміру йти у президен-
ти на наступних виборах і не бачить себе 
на цій посаді. Про це глава уряду заявив 
у ефірі телеканалу «112 Україна». «Я вже 
говорив, що відчуваю свою ефективність 
саме у виконавчій гілці влади, тому та-
ких планів у мене немає», - зазначив Грой-
сман, коментуючи питання, чи планує ба-
лотуватися у президенти. 

Супер-зарплата голови ЦВК
Зарплата голови Центральної вибор-

чої комісії Михайла Охендовського за чер-
вень склала 101 тисячу 813 гривень. По-
ловина платні - 51 тисяча 831 гривня 
- це матеріальна допомога для вирішен-
ня соціально-побутових питань, йдеть-
ся у відповіді секретаріату ЦВК на запит 
«Українських новин». А заступники голо-
ви ЦВК отримали у червні 68 тисяч 199 
гривень (Андрій Магера) і 47 тисяч 925 
гривень (Жанна Усенко-Чорна). Як пові-
домлялось раніше , на переконання де-

тективів НАБУ, ними доведено отримання 
Охендовським у офісі Партії регіонів що-
найменше 16 тисяч доларів, за що, згідно 
з висновками проведених почеркознав-
чих експертиз, він особисто розписався у 
«чорній бухгалтерії». Зі свого боку голова 
ЦВК запевняє, що доведе свою невинува-
тість і не тікатиме з України. 
Які машини крадуть найчастіше?

У 2016 році найпопулярнішими авто-
мобілями у крадіїв стали «Toyota», «Infiniti», 
«Range Rover» і «Lexus». За словами страхо-
виків, крадії не обмежуються лише дороги-
ми автівками. Зловмисники також крадуть 
такі марки, як «KIA», «Daewoo-Chevrolet» 
та «Renault». Торік в українців украли 7527 
машин, серед яких кожна п’ята - іномарка. 
Також серед «уподобань» зловмисників:  
«Mercedes», «BMW», «Mitsubishi», «Honda», 
«Lexus», «Audi», «ЗАЗ-Daewoo» і «ВАЗ». Ві-
тчизняні автівки викрадають переважно 
для розкомплектації, продажу на запчас-
тини і здачі залишків на брухт. Деякі крадії 
працюють за новою схемою: викрадають 
авто, щоб потім повернути за винагороду, 
заявляють в МВС.

Пальне знову подорожчає
Експерти вважають, що паливо в Укра-

їні дещо подорожчає. Про це пише domik.
ua. «Ми очікуємо, що до кінця вересня ціна 
літра бензину А-95 може подорожчати на 
два відсотки - до 25,4 гривень. Головна 
причина - зростання світових цін на нафту. 
Очікується, що нафта марки «Brent» подо-
рожчає до 55 доларів за барель», - про-
гнозує глава інформаційно-аналітичного 
центру «ForexClub в Україні» Микола Ів-
ченко. У свою чергу директор енергопро-
грам НАНУ Валентин Землянський на-
зиває цифру 26,5 гривень за літр і ствер-
джує, що паливо йтиме слідом за курсом 
валюти. Зараз літр бензину в середньому 
по Україні коштує 24,85 гривень. 

Лікуємось… фальсифікатом
Фармацевтичний ринок України за-

полонив фальсифікат. Адже високі ціни 
та відсутність широкого асортименту ім-
портних препаратів змушують людей шу-
кати альтернативні варіанти, повідомляє 
«РБК-Україна». Нелегальна фармацевтика 
процвітає, організовуючи свою незаконну 
діяльність в обхід податкової та Держлік-
служби. Подекуди на цьому непогано за-
робляють і самі лікарі, які виступають по-
середниками. Привозять підробки пере-
важно з Індії та Росії, часто - з Євросоюзу. 
В українських медустановах катастрофіч-
но бракує сироватки від ботулізму, склад-
но знайти в аптеках деякі ліки від діабе-
ту, серцево-судинних захворювань та рід-
кісні гормональні препарати. Щодо цін, то, 
приміром, у Туреччині ліки від діабету та 
гормональні препарати у 2,5 рази дешев-
ші, ніж в Україні. Нерідко замовляють ліки 
в сусідній Польщі, зокрема пацієнти з он-
кологією. Контрабандисти переправля-
ють величезні партії ліків залізницею, іно-
ді підкуповуючи провідників. На виході 
ціна товару зростає, бо нелегальний пере-
візник намагається компенсувати витра-
ти і нажитися на українцях. Так, на ліки з 
Росії різниця у наших аптеках може сягати 
від 300 до 3000 гривень.

Із яких країн заробітчани  
переказують найбільше грошей?

За перші місяці нинішнього року укра-
їнці, які працюють за кордоном, переказа-
ли на 10 відсотків більше грошей, ніж то-
рік. Про це повідомляє ТСН з посиланням 
на Нацбанк. Найбільше грошей надійшло 
з Росії - майже 180 мільйонів доларів. Але 
це майже вдвічі менше, ніж торік. На дру-
гому місці - США. Звідти за перший квар-
тал переказали понад 157 мільйонів «зе-
лених». Третя - Німеччина. Звідти заробіт-
чани прислали додому понад 76 мільйонів 
доларів. Польща - на дев’ятому місці, хоча 
там працює більше одного мільйона укра-
їнців. Проте з сусідньої країни надійшло 
тільки 30 мільйонів доларів.

Україна Світ
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Далекі родички 
Ліда і Наталка 
були найкращими 

подругами. У Ліди були 
багатшими батьки. А 
бідніша Наталка мала 
гарну вроду. Проте хлопці 
вилися біля Ліди. Не 
оминув дівчину увагою 
і перший містечковий 
красень Гордій. Гордія ще у 
школі нарекли Гордим. Бо 
таким він і був. 

Наталці також подобався 
хлопець. І коли він вибрав її по-
другу, чи не вперше позаздрила 
Ліді. Й почала відраджувати, аби 
та не захоплювалась Гордієм, бо 
він зазнайкуватий і скупуватий. 
З вигодою все робить. Ліда від-
жартовувалась, мовляв, плітки 
це. У їхньому містечку, мабуть, 
немає жодної людини, про яку б 
не вигадали якусь дурницю. 

…Ліда з Гордієм готувалися 
до весілля. А Наталка не знахо-
дила собі місця. Закохалася в Гор-
дія - і край. 

Коли в молодого подружжя 
народилася донька, навіть не 
роздумували, кого взяти за хре-
щену. Наталка з радістю погоди-
лася. Якщо не стала для Гордія 
коханою, то, хоча, буде кумою. 

Наталка мало не щодня за-
бігала до маленької похресниці. 
Оленку справді любила. Іншою 
причиною був Гордій. Ліда після 
пологів трохи розповніла і це ті-
шило подругу. Може, хоча тепер 
Гордій зверне увагу на свою сим-
патичну куму. 

…З Ігорем Наталка почала 
зустрічатися, як сама казала, з 
нудьги. А коли хлопець запропо-
нував їй заміжжя, дала згоду. Ні 
статків, ні такої вроди, як Гордій, 
наречений не мав. Був тихий і до-
брий. Та й тридцятка Ліді вже на 
носі… 

Перед забавою Наталка по-
далася в обласний центр - купи-

ти щось собі і похресниці. Скоро 
в Оленки маленький ювілейчик 
- п’ять років. Коли роздивлялася 
дитячі одяганки, поруч зупини-
лася незнайома жінка. Прониза-
ла Наталку колючим поглядом і 
тихо мовила:

- Збираєшся заміж за одного, 
а в голові - інший. 

Наталка мало не випустила з 
рук біленьку сукеночку. 

- Ви хто? 
- Спокусиш, ой, спокусиш чу-

жого чоловіка. Осиротиш дити-
ну.  

- Вам лікуватися треба! - ки-
нула незнайомці й пішла до ін-
шого прилавка… 

…Після весілля Наталка по-
чала нарікати: чоловік мало за-
робляє. Свекор приходить на-
підпитку і всіх «пиляє». Свекру-
ха писка закрити йому не може. 
Ліда розраджувала подругу і до-
помагала, чим могла. Наталка не 
могла надякуватися. А як вихо-
дила з Лідиної хати, ледве стри-
мувала злість. 

Коли Гордій змінив старішу 
автівку майже на нову, Наталка 
над новиною плакала. Від обра-
зи. З Ігорем їй хіба що ровер «сві-
тить». 

…З містечка жінки почали 
їхати на заробітки. А в газетах 
з’являлися розповіді про життя 
заробітчанок в Італії, Греції, Іс-
панії… Радісного у сповідях було 
мало. Наталка вчитувалася в 
чужі долі. Хотілося й собі поїхати. 
Але ці історії… Боялася потрапи-
ти в халепу. 

Зважилася на поїздку, коли 
Ігор втратив роботу. Невеличке 

підприємство закрилося. Чоло-
вік почав перебиватися випадко-
вими заробітками. 

Ігор не хотів відпускати дру-
жину на чужину. 

- Пора й про дитину подума-
ти, - використав останній аргу-
мент. 

- От, коли зароблю достатньо 
грошей, тоді й подумаємо. 

Наталка подалася в Італію. 
Влаштувалася доглядальницею. 
Коли телефонувала додому, пе-
реважно, розповідала про нову 
країну, звичаї. Про свої ж справи 
казала коротко: все гаразд. Як 
було насправді - ніхто не знав.

Для Лідиної родини також 
настали сутужніші часи. Жінка 
заробляла в бібліотеці небагато.  
Гордій, після того, як перевели на 
півокладу, залишив роботу. По-
чав торгувати на ринку речами, 
які возила теща. Але бізнесмен з 
Гордія був ніякий. Тесть з тещею 
злостилися на зятя. Хотів повер-
нутися назад на роботу, проте ва-
кансії вже не було. Пішов таксу-
вати. Протримався недовго - на 
слизькій дорозі машину занесло 
в загорожу. Треба було ремонту-
вати чужого плота і свою автівку. 
Нехотя, знову повернувся на ри-
нок, де теща з тестем уже відкри-
ли кілька точок. 

…Наталка довго не була вдо-
ма. Приїхала після того, як отри-
мала офіційні документи. Ігор 
просив не повертатися закор-
дон. Гроші, які передавала додо-
му, майже не тратив. Тож дещо 
назбиралося. І знову заговорив 
про дитину. А Наталка хвалила 
сеньйору, мовляв, шкода зали-

шати добру роботу. Рік-другий 
попрацює, а далі буде видно.

…Ліда раділа, що нарешті зу-
стрілася з подругою. Наталка ж 
раз по раз кидала спокусливі по-
гляди у бік Гордія. Та й він з ціка-
вістю розглядав куму. Вродлива. 
Засмагла. Модно одягнена. З но-
вими нотками в поведінці і в го-
лосі. 

- А, знаєш, Гордію, їхав би ти 
також закордон, - сказала, начеб-
то, між іншим. - Оленка  підрос-
тає. Вчити треба буде. На нову 
машину заробиш. Наші чолові-
ки там на будовах працюють. Ти 
цю справу знаєш. На інженера-
будівельника вчився.       

- Працювати нелегально - не-
безпечно, - втрутилася в розмо-
ву Ліда. 

- Ой, стільки наших так пра-
цює! Просто треба мати голову 
на плечах. 

- Гордій там нікого не знає.
- Мене знає, - виклично засмі-

ялася.  
Наталка так солодко «співа-

ла» про заробітки в чужій країні, 
що Гордій уже був готовий зали-
шити ненависний базар і пода-
тися в світи. І хоча Ліда була ка-
тегорично проти, переконував: 
треба їхати.

…Обіцяні гроші приходили 
від Гордія недовго. У телефон-
них розмовах скаржився, що до-
велося змінити роботу. Знаходи-
лися й інші причини. Врешті, не 
стало ні дзвінків, ні грошей. Дов-
го не давалася чути й Наталка. 
Аж через два роки приїхала, аби 
розлучитися з Ігорем. Ліда запи-
тувала про Гордія. Де він? Чому 
мовчить? Чи здоровий і живий? 
Донька хвилюється. 

- Хіба я йому нянька? - відпо-
віла подруга. - На початках допо-
могла. А потім подався у вільне 
плавання. Давненько не бачила... 

Наталка лукавила. А Ліда не 
здогадувалася. 

…Олена закінчила шко-
лу. Вступила навчатися на архі-
тектора. Гордій, наче у воду ка-

нув. Ліда уже й не знала: дружи-
на вона, чи вдова. Благо, бізнес у 
батьків йшов добре, жити було 
за що.      

Не навідувалася більше у міс-
течко й Наталка. 

…На двадцятиріччя Лідині 
батьки подарували Олені турис-
тичну мандрівку до Європи. Ді-
вчина захоплювалася європей-
ською архітектурою минулих 
століть, то ж матиме нагоду по-
милуватися світовими шедевра-
ми. 

…В одному з італійських міст 
гід пожартувала:

- Якщо хтось уже встиг засу-
мувати за смаком українського 
борщу, то через дорогу, біля су-
венірної крамнички, розташова-
ний ресторанчик сеньйори, тоб-
то, пані Наталі. Тип паче, що за-
раз матимете кілька вільних го-
дин. Збираємось на цьому міс-
ці…

Олена купила кілька сувені-
рів. Йдучи мимо ресторанчика 
пані Наталі, глянула у велику ві-
трину. Їй здалося, чи?.. Відчинила 
двері. Увійшла. Біля барної стій-
ки Наталка, її хресна, розмовля-
ла з якимось чоловіком. Він по-
вернувся. Його погляд зустрівся 
з Олениними очима.

- Тато?.. - здивовано видихну-
ла дівчина. - Мама думала… ми 
всі думали, що з тобою трапило-
ся нещастя…   

Гордій дивився на доньку, не 
знаючи, що сказати.

- Живий, як бачиш, - відпові-
ла замість нього Наталка. - А це 
- наша харчевня. Тобто, орендує-
мо… А… неважно. Працюємо ра-
зом. І живемо разом… 

- Як… живете? - не зрозуміла 
Олена. 

- Так, як всі дорослі люди.   
- А що мамі сказати?
- Скажи, що він помер, - кину-

ла Наталка. 
Гордій, сумно глянувши, пі-

шов геть, ні про що не запитав-
ши доньку…    

Ольга ЧОРНА. 

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці дитячого танцювального колективу «Писанка» з села Мовчанівка 
Підволочиського району Інна-Марія Комар, Андріана Задорожна та Аліна-Олена Леськів.

«Що мамі 
сказати?»

Троє дівчат, мов писанки, 
в українських строях

Заховалися у травах 
безмежного поля,

Поріднилися з блакиттю 
віночки квітчасті,

Усміхнувся день погожий - 
на долю і щастя...
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- Всьо! Конєц мому 
жєлєзному 
тєрпєнію! – 

дебела молодиця бахнула 
повною молока дійницею 
об асфальт з такою силою, 
що від дзенькоту загавкали 
собаки на іншому кутку 
села. – Ти подивися на шо я 
стала похожа? Га? Ти ж коли 
мене брав, то я була тонка 
і звонка, як ця яблунька в 
дворі! І красіва була, чого 
гріха таїть! А тепер шо? Усьо 
на мені одній! Дві корови, 
сорок гусей, п’ятдесят 
качок, сотня курей, кролі, 
свині, діти, ше й ти, іродова 
твоя душа, на моїй шиї! Ти 
хоч би слово сказав! Чуєш 
мене чи нє, Василю? Вилізь 
уже з-під цієї проклятущої 
тарадайки, будь вона 
неладна!!!

З-під розібраного старенько-
го "Москвича" висунулася спочат-
ку нечесана голова, а за нею і сам 
господар обійстя. Івасюк стар-
ший неквапом витер чорні від ма-
зуту руки об ганчірку, підсунув 
дерев’яну колоду і сів, склавши 
руки на грудях.

- Галюсю, ну чого ти розі-
йшлася із самого ранку? Га? Нага-
дуєш мені нашу Рябуху, яка ото за 
биком зірвалася? Галю?

- Шо? Це ти про мене так? Ах 
ти ж паскудна твоя морда! – жін-
ка переперезала декілька раз сво-
го благовірного рушником, що со-
хнув на мотузці. – Ну, всьо! Капець 
тобі, Васю! Як подивлюся по тілі-
візорі, як люди живуть, як мужчи-
ни жєнщін своїх люблять, на Гаваї 
всякі їх катають, аж зло бере! Рє-
шила і постановила – хватіт мене 
експлуатірувати! Поїду отдихати, 
так  і знай!

- Тю… – тільки й спромігся ви-
душити з себе чоловік, сплюнув і 
дістав із-за вуха самокрутку. – І да-
леко зібралися, Галюню? Шоб я ж 
знав, куди їхати тебе визволять, 
з якого рабства. На гаваї вона за-
хотіла! Підемо он на ставок, та й 
буде тобі отдих! Вспокойся, Галю, 
не кіпішуй! Це ж не впєрвой, я ж 
тебе вже не перший год знаю! 
Сядь отут маком біля мене! 

- Нє, Вася, може я і корова сіль-
ська, як ти мав наглость порів-
нять мене з нашою Рябухою, але 
жєнщіна должна себе уважать! 
Кажда! І даже єслі вона паше, як 
віл, то імєє право, хоч раз в год, 
поїхати отдохнуть! Попробуєш 
тепер сам з усім цим справитися! 
Я тобі устрою…хату на тата! 

Галя усім своїм важким корпу-
сом розвернулася на півподвір’я 
й рушила в літню кухню обід го-
тувати, при цьому не збавляючи 
обертів і продовжуючи припові-
дати. Василь, як сидів на сонечку, 
так і продовжував сидіти з цигар-
кою в роті. Глянув на старий го-
динник з тріснутим склом на ві-
кні в гаражі. 

«Ну ше минут двадцять кипі-
ти буде!» – сам до себе посміхнув-
ся. З хатньої гори просто над Ва-
силевою головою вилетіла курка, 
сповіщаючи, що знеслася на увесь 
світ «кудкуда-дах-дах-дах!».

- А горіла б ти! – Василь аж пе-
рехрестився з переляку, бо в цей 
час дивився на свою жінку, і зда-
лося, що то вона зайшлася в ку-

дахтанні. – Ану тебе, дурна баба! 
Ще раз плюнув спересердя, зага-
сив недопалок черевиком і пере-
сунувся далі в холодочок. 

По сільських мірках родина 
Івасюків сільські хазяї. Бо хазяй-
ство велике, земельки вдосталь, 
свій тракторець, а отже, за-
вжди живі гроші в домі, бо кому 
зорати-заскородити, кому під-
везти що, коник добротний он 
гарує на випасі. А ще діток шес-
теро, бо ж любить Василь свою 
Галю, крепко любить! Відколи 
побралися про інших і думки 
нема, ну хіба так «раді удоволь-
ствія на красіве подивитися». 
Парубком був першим на селі. 
Ще той ходок, як кажуть. Скіль-
ки дівчат за ним бігало! Ого! А 
він своє Галченя, як побачив, 
то вона йому парубоцький світ 
і зав’язала на морський вузол.  
Відразу припала до душі, бо така 
моторна, запальна, пишногруда, 
чорнява з перчиком дівка не мо-
гла пройти повз Василя. Недов-
го й зустрічалися, за півроку Ва-
силь і старостів заслав. От уже 
п'ятнадцять років разом живуть 
душа в душу, як ведеться. А те, 
що Галя буває спектаклі ці вла-
штовує, то на те вона й жінка! Ін-
шого пояснення тут немає.

Василь і шанує ж її, й любить, 
але  ж у нього свій базар, як сам 
любить повторювати, а в жінки 
свій має бути. Ну, може й не пра-
вий, дійсно, звалив на колись такі 
тендітні Галині плечі усю роботу 
по дому, виховання дітей, хазяй-
ство усе… але скільки там тої ро-
боти? «От аби справді така була 
загружена уже, то дурні мислі б в 
голову не лізли! А то бач, захоті-
лося її цих, як його… Гавай! Дурна 
жінка! Переказиться, перебісить-
ся та й вспокоїться!».

Але коли побачив, що Галина  
дістала запилюжений чемодан і 
почала його начищати, зрозумів, 
що пахне «шкандальом».

- Галько, то я шось не пойняв? 
Ти шо в натурі  хочеш ото кудись 
їхати? Ти мені не видумуй! Бач, 
надивилася своїх серіалів та кіна 
того дурного! А діти ж як?

- А що діти? Взрослі вже, циць-
ки їм не треба, будуть з татом! Ти 
мені тіки шо – зразу тобі ж діти 
помагають, то і я тобі так скажу! 
Чого ти нєрвнічаєш, любимий? 
Ти ж не сам остаєшся? 

- А гроші ж де на твої примхи 
брать?

- А гроші у мене є! Відклада-
ла, хотіла кухню нову купить, ре-
монт забабахать. Але це всьо по-
дожде! А раз душа просить отди-
ха, то я поїду! Хоч криком кричи, 
хоч поперек дороги лягай! І всьо, 
Вася, іди не уговорюй мене!

Жінка поїхала в місто і повер-
нулася рада-радісінька.

- Осьо, бачив! – поклала на стіл 
якісь кольорові папірці. – Десять 
днів в Турції, море, сонце і я!

- І шоб я оце свою жінку саму 
пустив до тих турків? – очі чолові-
ка стали розміром із залізну грив-
ню. – Не пущу!

- Тебе ніхто й питати не буде! 
– Галя відмахнулася від нього, як 
від надокучливої мухи. – Уже й бі-
лєти і всьо оформила! Це тобі не 
шуточки, Вася, попробуєш, як я 
тут загибаюся! То може й поймеш 
шось! Їсти понаготовляла, он по-
вна морозилка і голубців, і млин-
ців, і котлет, і чого вашій душі за-
вгодно! З голоду не здохнеш!

Цілу ніч перед від’їздом дру-
жини Василя мучив жахливий 
сон, як його красуню-українку, 
турки з усіх боків обіймають, руки 
їй цілують, залицяються, в пазу-
ху зиркають. Прокинувся, аж мо-
крий увесь! І насниться ж таке!

- Ну, з Богом, поїхала я! Діти, 
слухайтеся тата! А єслі шо – дво-
ніть, шо тут для скаженого собаки 
бігти з тої Турції? – Галина обцілу-
вала дітей, дала останні настано-
ви, прикріпила на холодильник 
детальну інструкцію для Васи-
ля. Чмокнула чоловіка, посварила 
пальцем, мовляв, дивись мені тут, 
і за кілька хвилин швидка марш-
рутка помчала Галю до столично-
го аеропорту.

Ось тут і почалося для тата 
справжнє свято. Те кричить, те 
мукає, те кудахкає, те крякче, те 
кипить, те горить, те плаче, те 
скаче! Пекло! Як же та Галина 
всьому цьому раду дає? Аж за го-
лову схопився! Так було перших 
два дні. Але не був би Василь Ва-
силем, аби щось не придумав.

На третій день ледь сонце 
благословилося на світ чоловік 
набрав свою дорогу куму, хре-
щену найстаршої доньки. Дов-
го умовляти й пояснювати моло-
диці не довелося. За годину жін-
ка уже і корівок подоїла, і на хліб 

розчинила, і дітей нагодувала. 
- Дзвони, єслі шо нада, – Тетя-

на накрила рушником спечений 
хліб, смачно поцілувала кума, на 
велосипед і гайда на роботу.

Наступного дня винахідли-
вий тато набрав іншу куму, а по-
тім іще одну, а там сусідку попро-
сив підсобити. Турботливі й за-
попадливі сільські жіночки одна 
з-перед одної бігали в двір Івасю-
ків. Чого ж не допомогти чолові-
кові в трудне время? Мо коли і 
він їх двір своїм конем не обмине, 
жартували між собою. 

А село ж гуло! Де ж то бачено – 
жінка з дому, а чоловік уже гарем 
розвів? Видно, ті доброзичливці, 
котрих Василь не кликав, і Гали-
ні вспіли сигнал подати. Не добу-
ла вона тих десяти днів, пригна-
лася через тиждень.

Засмагле шоколадне тіло аж 
вилискувало на сонці, темні оку-
ляри, яскравий лак на нігтях, про-
зора туніка. Ото мало що село об-
говорювати! Поки додому довез-
ла свої чемодани на колесах, лиш 
дуже ледачий і лежачий каліка не 
вийшов до воріт подивитися. За-
йшла у двір і аж в долоні сплес-
нула – скрізь ідеальний порядок: 
подвір’я підметене, прання су-
шиться, м'ясо на пательні шквар-
чить, борщ вариться, діти вмиті, 
худоба попорана і чоловік щасли-
во й загадково посміхається. 

- Ах ти ж…. – хотіла  вже було 
перегнути сім раз матюччя перед 
тим, як сказати «скотина така гу-
ляща», але прикусила язика, бо все 
ж таки вона мудра жінка, хто б там 
шо не говорив. – Ах ти ж моє золо-
то ненаглядне! Мої ж ви дорогень-
кі, як же я за вами скучила! Он роз-
бирайте торби. Усім подарків на-
купила! Васю, і тобі ж привезла!

- Хоч не цього, як його, сувені-
ра турецького, що навіть той су-
веренілолог  не вилічить? – ра-
дісно обіймав дружину, жартую-
чи, - Галюсю, ти схудла там на тих 
поганських харчах чи шо? Бач, те-
пер хоч у два рази руками обвити 
можу.

Підлещувався. Галя манірно 
закотила очі.

- Все ж для тебе, любимий! 
Ось тобі шорти турецькі, май-
ка і блайзер, модний такий цвєт 
зара. Будеш у мене, Васю, неотра-
зімий! А я ж тебе ще більше лю-
бить буду!

Пообідавши, Галина з Васи-
лем усамітнилися в спальні, щоб, 
так сказати, загар роздивитися в 
усій красі. А уже за якусь годину-
другу задоволена жінка, вхопив-
ши сапу, бігала по городі, аж дим 
ішов. А Василь попивав холодний 
квасок, який так завбачливо при-
готувала котрась помічниця. Бо, 
що не кажіть,  а він свою дружину 
дуже любить! І немає нічого кра-
щого, аніж спостерігати з холо-
дочку, як кохана дружина працює 
на рідній земельці.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Струни серця

*      *      *

*      *      *
Божа ласка є для людини
Найціннішим дарунком з усіх.
Допомога від Бога є вчасна
Й дуже потрібна в житті.
Вона є безцінним тим даром,
Що можемо мати завжди,
Лиш треба у Бога просити,
Прощення за наші гріхи.
Ми, люди, і нам характерно,
Робити помилки в житті,
Не треба боятися того,
Що десь оступилися ми.
Для того дано покаяння,
Воно очищає наш дух.
Божественна сила присуща
Безвимірно і без часу,
Лише запросити всім треба
У своє життя силу цю.

*      *      *
Бережімо сім’ю і кожен свою,
Бережімо, як дар найдорожчий.

Богдана ОЛЕКСИШИН.

*      *      *
Все життя розбираєм складами 
нерозбірливий Долі почерк.
І метеликом з ручок маминих -
світлим променем 

ставимо розчерк.
Десь би в леті не помилитися
думки порухом, серцем тиші.
У життєвому морі тулитися
до слідочку, що найтепліший…
Навперейми - все щастя прагнемо,
долю ловимо не приручену.
І живемо надіями славними,
тягнемося майбутнього ручками…

Зоряна ЗАМКОВА.

*      *      *
Половіють жита, 

пшениці половіють,
Україна моя – це родюча земля,
І волошок блакить серед них голубіє,
І в повітрі бринить 

пісня-трель солов’я.
І горить маків цвіт, 

цвіт-вогонь пломеніє,
І гойдають вітри цю чарівну красу,
Хвиля трав запашних 

у квітках зеленіє,
Сонце п’є з їхніх уст насолоду-росу.
Срібні верби шумлять 

своїм листям грайливо
І охоче гудуть на гречках бджіл рої…
Наливайсь колоском, 

золота моя ниво,
Плодонось, роздавай 

людям дари свої…

Оксана КИШКАНЮК.
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Невигадана історія ата на татаХ Щасливі двоє,
Вони закохані…
У погляді -
Усе ми бачимо,
У посмішці -
Усе читаємо,
У ніжності - 
Краса любові є.
Милуються,
Що усамітнились,
Цілуються:
Вони закохані.
Мурашки 

бігають

По тілу їхньому,
Це відчуття
Любові в них.
Красиві всі,
Коли закохані,
І світимось
Ми від любові.
Не всім дано
Відчути 

нотки ці,
Лиш одиниці
В світі цім
Справді 

закохані.
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Арена
14-го липня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкуван-

ня 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого першо-
го суперника в новому сезоні Єврокубків отримало київське «Дина-
мо». Отож, команда Олександра Хацкевича зіграє проти швейцар-
ського клубу «Янг Бойз». Перша гра відбудеться в Києві 26-го лип-
ня, а поєдинок-відповідь пройде у Берні 2-го серпня.

Українець Андрій Проценко виграв етап Діамантової ліги, 
який пройшов у Марокко. У секторі для стрибків у висоту Ан-
дрій з третьої спроби подолав 2,29 м, залишивши позаду британ-
ця Роббі Грабарза та італійця Джанмарко Тамбері. Вже у ранзі пе-
реможця Андрій замовив висоту 2,33 м, проте підкорити її поки 
що йому не вдалося. Богдан Бондаренко участі у турнірі не брав.  

Українська стрибунка Юлія Левченко стала переможницею 
Чемпіонату Європи U-23 в польському Бидгощі. З першої спроби 
вона показала найкращий результат серед європейських легкоат-
леток в нинішньому сезоні - 1.96 м. Ще одна українка - Ірина Гера-
щенко посіла друге місце. 

На цих же змаганнях срібною призеркою стала тернополян-
ка Наталя Стребкова. Виступаючи у бігу на 3000 м з перешкодами, 
спортсменка перетнула фінішну стрічку другою. Наталія представ-
ляє ФСТ «Динамо» та Тернопільську обласну ШВСМ. Тренери - Ігор 
Сташко та Олександр Степанюк.

У Києві завершилися VІІ Літні Всеукраїнські Ігри ветеранів 
спорту з легкої атлетики пам’яті М.М. Баки. Тернопільщину на 
цих престижних стартах, у яких беруть участь відомі спортсмени, 
колишні чемпіони світу та Європи, представляла Заслужений май-
стер спорту України, тренер-викладач обласної ДЮСШ Віра Зозуля. 
У змаганнях зі спортивної ходьби на дистанції 5 000 метрів у віко-
вій групі 45-49 років наша землячка зайняла перше місце. Показа-
ний нею результат є вищим від першого дорослого розряду, а та-
кож дає можливість участі у Чемпіонаті Європи серед ветеранів, 
який цього року пройде в Данії. У 2013 році Віра Зозуля теж була пе-
реможницею Літніх Всеукраїнських Ігор ветеранів спорту зі спор-
тивної ходьби у своїй віковій групі, а 2014 - стала срібною призер-
кою Чемпіонату Європи серед ветеранів.

Українські спортсмени Ми-
хайло Кохан та Ярослава Ма-
гучіх завоювали золоті медалі 
на юніорському Чемпіонаті сві-
ту з легкої атлетики, що про-
ходить у Найробі (Кенія). Зо-
крема, Михайло показав найкра-
щий результат у сезоні, метнув-
ши п’ятикілограмовий молот на 
84.25 метра. А 15-річна українка 
Ярослава Магучіх без особливих 
проблем виграла золото в стриб-
ках у висоту, підкоривши планку 
на 1.92 метра. 

Українці виграли вже третю медаль на Чемпіонаті Європи з 
веслування на байдарках та каное. У жінок на байдарці-двійці на 
200 метрів чемпіонками Європи стали українки Марія Кічасова та 
Анастасія Горлова. 

У Лозанні на позачерговій 130 сесії Міжнародного олімпій-
ського комітету було ухвалено рішення щодо місць проведення 
літніх Олімпійських ігор 2024-го та 2028 років.

На проведення Олімпіади-2024 претендували Париж та Лос-
Анджелес, однак МОК вирішив не проводити голосування, оголо-
сивши два міста переможцями, щоправда одне з них прийматиме 
ігри 2024 року, а інше – 2028-го.

У Києві урочисто провели українських спортсменів з по-
рушенням слуху на літні Дефлімпійські ігри. Змагання відбу-
дуться у Туреччині з 18 по 30 липня. Україна буде представлена 
найбільшою командою за всю свою історію – 218 спортсменів, які 
боротимуться за нагороди у 16 видах спорту. На попередніх іграх 
у 2013 році наша збірна посіла друге загальнокомандне місце у 
світі. Українці здобули 88 нагород, серед яких 21 медаль була зо-
лотою.

«Нива» 
пропустила тур, 
а «Тернопіль» - 

у нокауті

14 та 15 липня 
відбулися 
поєдинки 

стартового туру у 
чемпіонаті Другої 
ліги (північно-
західний дивізіон).

Відкрили програму 
першого туру у Івано-
Франківську, де місцеве 
“Прикарпаття” приймало 
волочиський “Агробізнес”. 
Двічі по ходу матчу госпо-
дарі відігрувалися у рахун-
ку, але гості з Хмельниччи-
ни у підсумку були пере-
конливішими - 2:5.

Ще три матчі відбу-
лися у суботу. Справжню 
футбольну драму розігра-
ли ФК “Львів” та “Букови-
на”. Львів’яни поступали-
ся у рахунку 1:3, проте зна-
йшли у собі сили і вирвали 
перемогу - 4:3. Три “сухі” 
голи побували у воротах 
ФК “Тернопіль”, який на 
виїзді протистояв стрий-
ській “Скалі”. Матч, що від-
бувався у Моршині, завер-
шився впевненою пере-
могою господарів 3:0. А 
у матчі між вінницькою 
“Нивою-В” та хмельниць-
ким “Поділлям” була зафік-
сована нульова нічия.

Матч “Арсенал-
Київщина” – “Полісся” пе-
ренесений на пізніший 
термін, а поєдинок ФК 
“Нива” з дублем “Черкась-
кого Дніпра” не відбудеть-
ся через дострокове знят-
тя черкаської команди з 
розіграшу Другої ліги.

Щ е за кілька годин 
до матчу стало 
відомо, що на 

стадіоні «Чорноморець» 
буде аншлаг. І справді, 
коли команди вийшли 
на розминку, їх 
зустріли десятки тисяч 
вболівальників.

За кілька хвилин до стар-
тового свистка керівники ФФУ 
Андрій Павелко та УПЛ Воло-
димир Генінсон вручили призи 

лауреатам попереднього сезо-
ну – П’ятову, Ярмоленку, Фонсе-
ці та Абдулі.

 «Шахтар» виграв поєдинок 
з різницею у два м’ячі, проте 
кияни створили достатньо мо-
ментів, аби забити вдвічі біль-
ше. Проблема в тому, що підопіч-
ні Хацкевича створювали класні 
епізоди біля чужих воріт лише 
тоді, коли донеччани забивали, 
або, маючи перевагу в рахунку, 
свідомо віддавали суперникові 
ініціативу. Така прогнозованість 

у діях біло-синіх була явно на 
руку підопічним Фонсеки, які не 
без проблем, але втримали пере-
можний для себе рахунок 2:0. 

Відтак «Шахтар» виграв 
всі трофеї минулого сезону та 
увосьме став володарем Супер-
кубка. У киян цей показник на 
дві перемоги менший. До речі, 
в українській Прем’єр-лізі є така 
закономірність: у більшості ви-
падків команда, яка завойовува-
ла Суперкубок, у підсумку про-
гравала чемпіонат.

Українець Олександр 
Усик у чвертьфіналі 
Всесвітньої боксерської 

суперсерії зустрінеться 
з найнебезпечнішим 
суперником у своїй кар’єрі – 
екс-чемпіоном світу Марко 
Хуком з Німеччини.

Власне до цього бою українець 
готувався з самого початку сво-
єї професійної кар’єри у 2013 році. 
Промоутери вели Олександра Уси-
ка до титулу за версією WBO, у якій 
домінував німецький боксер. Але 
несподівана поразка Хука нока-
утом у серпні 2015 року від Кши-
штофа Гловацкі внесла свої корек-
тиви. У підсумку Усик зустрівся з 
поляком і у вересні 2016 року віді-
брав у нього титул WBO.

То хто ж він - Марко Хук? Справ-
жнє ім’я суперника Усика, босній-
ця за національністю - Муамер 
Хукіч. Він народився у сербсько-
му містечку Угао у 1984 році, але 
у 8-річному віці емігрував із сім’єю 
до Німеччини. Хук змалечку за-
хоплювався єдиноборствами, але 
спочатку займався кікбоксингом 
та у 18 років навіть став чемпіо-
ном світу.

Незабаром після цього він пе-
рейшов у бокс. У 19-річному віці 
Хук дебютував серед професіона-
лів та виграв свої перші 10 поєдин-
ків нокаутом. А вже у 23 роки він 
боксував за чемпіонський титул 
IBF проти американця Стіва Кан-

нінгема та через брак досвіду по-
ступився технічним нокаутом.

Проте у 2009 році Хук відібрав 
титул WBO у аргентинця Вікто-
ра Еміліо Раміреса та у подальшо-
му захистив його 13 разів. Найя-
скравішими виявилися перемоги 
над росіянином Денисом Лебедє-
вим у 2010 році, британцем Олою 
Афолабі у 2013-му та Фіратом Арс-
ланом з Німеччини у 2014-му році.

А ще у 2012-му році Хук на 
один рік перейшов у суперважку 
вагу, щоб битися з Олександром 
Повєткіним за титул чемпіона сві-
ту WBA. Попри те, що німецький 
боксер важив на 10 кг менше ро-
сіянина, він впродовж усього бою 
володів перевагою та агресивніше 
атакував. Проте судді відверто по-
грабували Хука, віддавши перемо-
гу за очками Повєткіну.

Після втрати титулу WBO, Мар-
ко Хук у 2016 році став чемпіоном 
світу за менш престижною версі-
єю – Міжнародної боксерської ор-
ганізації (IBO), знову здолавши 
Олу Афолабі. У листопаді мину-
лого року Хук захистив титул, ви-
гравши за очками в українця Дми-
тра Кучера. У 2009-му році німець 
нокаутував й іншого українського 
боксера – Віталія Русаля.

Нагадаємо, що переможець 
Всесвітньої боксерської суперсерії 
стане володарем одразу чотирьох 
титулів – WBO, WBA, WBC та IBF, 
отримає приз Моххамеда Алі та по-
кладе до кишені $10 млн.

Донеччани увосьме виграли 
Суперкубок України

Хто такий Хук?
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Одеса, Київ, Харків, Львів, 
Луцьк, Чернівці, Карпати та бага-
то інших міст і місць України від-
відали ці дівчата впродовж лише 
цього року. На перший погляд 
може здатися, що такі подорожі 
обходяться їм у кругленьку суму, 
та самі мандрівниці запевняють, 
що можуть вкластися і у 100 гри-
вень. Вони розповіли «Нашому 
ДНЮ» про те, як подорожувати  
дешево та яскраво.

- З чого почалися ваші ман-
дрівки?

Наталя: - Вже на першому 
курсі університету ми зрозумі-
ли, що студентство -  це не лише 
маршрути «гуртожиток-універ і 
універ- гуртожиток. Це ще й най-
кращий час для подорожей.

Анна: - Я пам’ятаю, як Натал-
ка колись сказала: «Слухай, та на-
віть нерегулярні перевезення ку-

дись регулярно їздять». Після цьо-
го почали потроху їздити на малі 
відстані. Першим був класичний 
маршрут усіх тернопільських сту-
дентів - електричка «Тернопіль-
Львів». Пам’ятаю, що вражень в 
нас залишився цілий вагон

- Поясніть, будь ласка, як ор-
ганізувати бюджетний відпо-
чинок, аби він був цікавий?

Наталя: - Ми намагаємося шу-
кати щось цікаве у тих місцях, де 
немає туристів. Звісно, не оминає-
мо найвідоміших і так званих «ві-
зитових» місць, та все ж намага-
ємося відкривати для себе щось 
нове. Нас часто питають, як зна-
йти такі локації  у чужому місті. Го-
ловна помилка – шукати. Такі речі 
самі знаходяться вже у дорозі.  

- Як ви економите на жит-
лі, проїзді, харчуванні та розва-
гах?

Наталя: - Коли їдемо в по-
дорож, то беремо з собою неве-
лику суму грошей. Завжди ви-
рушаємо в нове місто на два дні, 
обов’язково ночуємо там. Оби-
раємо найдешевший вид ночів-
лі - хостели та гостини у друзів. 
Вже майже два роки подорожує-
мо, а ще жодного разу не доводи-
лося  ночували в готелі чи на вок-
залі. Так вдається зекономити на 
житлі.

Анна: - Що стосується проїз-
ду, то подорожуємо ми залізни-
цею за  студентськими квитками. 
Так дістатися до нової локації ви-
ходить десь удвічі дешевше. Та-
кож рідко користуємося громад-
ським транспортом у новому міс-
ті. Це виходить дуже дорого, тому 
із задоволенням гуляємо вули-
цями. Буває, що за день ноги від 
ходьби аж болять. Зате потім сон 

хороший. Хочемо нарешті почати 
їздити автостопом, тобто попут-
німи автомобілями, - це ще бю-
джетніше. 

- Подорожі подорожами, а 
їсти хочеться завжди…

Анна: - Ми не беремо з собою 
велику кількість їжі. Найчастіше 
купуємо харчі в місцевих супер-
маркетах, так виходить набагато 
дешевше.

- Розкажіть про вашу най-
спонтаннішу мандрівку?

Наталя: - Подорож до Одеси. 
А сталося це зовсім  випадково. 
До нас в гості часто приїздить по-
друга з морського міста.  Був ви-
падок, коли вона дуже не хотіла з 
нами прощатися і жартома запро-
понувала поїхати з нею. На диво, 
ми згодилися, і вже через 15 хви-
лин рюкзаки були зібрані. Гро-
шей у нас майже не було, тому це 

була наша найбільш бюджетна й 
спонтанна подорож. 

- Куди ще плануєте поїхати 
влітку?

Анна: - У нас величезна кіль-
кість планів. Хочемо поїхати до 
Вінниці, Івано-Франківська, За-
поріжжя, Сум. Також хотілося б 
більше познайомитися не тіль-
ки з містами України, а й з різни-
ми природними об’єктами та за-
повідниками. Мріємо на власні 
очі побачити Бакоту та  Асканію 
Нову. 

- Що скажете тим, кому по-
дорожі тільки сняться?

Наталя: - Для того, аби отри-
мати максимум вражень від ман-
дрівок, не обов’язково витрача-
ти багато грошей. Варто лише за-
кинути рюкзак на плече, а далі не 
боятися йти назустріч новому. 

Христина ЛУЦИК.

Тернопільські студентки об’їздили 
всю Україну з мінімальним бюджетом

«Варто лише закинути рюкзак на плече 
і не боятися йти 

назустріч новому»

Студентки  Наталія Дягель і Анна Гриник 
на власному прикладі доводять,  
що отримати максимум вражень  
можна за мінімум грошей

Грандіозна архітектура міста відразу ж по-
лонила серця. Гуляючи вулицями і обираючи 
красиві місця, щоб їх зобразити на полотнах, 
гості із захопленням вдивлялися у кожен бал-
кон, у кожну балюстраду неповторних будівель 
знаменитих Чернівців. 

Після екскурсії юні художники разом із до-
свідченими наставниками одразу ж взялися за 
роботу. Протягом цих трьох днів у Чернівцях 
кожен намалював дві роботи. На полотні та па-
пері були зображені різноманітні частини міс-
та: одні художники малювали Театральну пло-
щу, хтось зобразив вид із Турецького мосту, ба-
гато було малюнків центральної вулиці, що но-
сить ім’я Ольги Кобилянської. 

Окремо хочеться сказати про враження від 
відвідин головного корпусу Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія Федько-
вича. Юні художники відчували себе представ-
никами іноземних делегацій, блукаючи знаме-
нитими залами резиденції буковинських ми-
трополитів.

Паралельно з тернопільськими працювали 
і чернівецькі пленеристи. Підсумком дружньої 

співпраці була спільна виставка робіт у черні-
вецькому «Вернісажі». Подивитися роботи при-
йшло чимало людей, серед яких такі видатні 
митці, як Анатолій  Житарюк, який розписує 
стіни знаменитих будівель Італії.  

Картини не тільки відомих, але і юних ху-
дожників полонили серця відвідувачів вистав-
ки. Всі учасники пленеру були відзначені ди-
пломами, які вручав знаменитий виходець із 
Чернівців - Євген Удін.

Володимир ДЯКОВ.

Тернополяни відтворили Чернівці на полотні та папері
Євген Удін разом із юними пленеристами 
блукав вулицями свого дитинства

«Палітра буковинського краю» - пленер з такою 
назвою відбувся у Чернівцях. Тернопіль 
представляли учасники знаменитої творчої 

майстерні «Євген Удін і компанія» разом із самим 
метром графіки та пензля - Євгеном Удіним. Незмінним 
супутником тернопільських художників була берегиня 
українського реєстрового козацтва - Галина Федун.  
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Варення 
«Абрикосове диво»

ПОТРІБНО: 2 кг абрикосів, 1 
кг цукру, 1/2 склянки води.

ПРИГОТУВАННЯ: абрикоси 
помити, просушити і видали-
ти кісточки. У велику каструлю 
висипати абрикоси, цукор і за-
лити масу водою. Поставити ва-
рення на середній вогонь і ва-
рити 20 хв, помішуючи ложкою. 
Після цього охолодити  варен-
ня і знову проварити 20 хв. Так 
повторити три рази, тоді варен-
ня буде густим. Гаряче варення 
розлити в стерилізовані банки і 
закрутити.
Абрикосовий джем

ПОТРІБНО: 3 кг стиглих 
м’яких абрикосів, 1,5 кг. цукру, 
0,3 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: для по-
чатку абрикоси помити і ви-
далити кісточки, потім поміс-
тити в каструлю, заливши не-
великою кількістю води, і про-
варити на слабкому вогні про-
тягом 15-20 хвилин. Фрукто-
ва маса повинна стати м’якою 
і однорідною. Залиште абрико-
си остигати, це займе кілька го-
дин. 

Потім абрикосову масу пе-
ретерти через сито або друш-
ляк. Абрикосове пюре перели-
ти у ємність, де й буде варити-
ся джем. Варити, постійно помі-
шуючи. Це може зайняти кіль-
ка годин, все залежить від сти-
глості і соковитості абрикосів. 
Пюре має увариться вдвічі і ста-
ти густим. Потім додати цукор 
і продовжувати варити, поки 
джем ще більше загусне і при-
дбає темно-бурштиновий відті-
нок. Головне - помішувати, щоб 
варення не пригоріло. Кипля-
че варення розкласти в стери-
лізовані банки і щільно закри-
ти кришкою.
Абрикосово-
апельсиновий джем

ПОТРІБНО: 5 кг абрикосів, 
2 великих апельсини, 2,5 кг цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ: абрико-
си помити, видалити кісточки, 

перемолоти на м'ясорубці. Це-
дру апельсина потерти на дріб-
ній тертці, а м'якоть перемоло-
ти на м'ясорубці. Потім змішати 
абрикоси, цедру і перемелений 
апельсин. Поставити варення 
на невеликий вогонь, довести 
до кипіння і всипати 1 кг цукру. 
Прокип'ятити 5 хв, постійно по-
мішуючи. Охолодити варення, 
потім знову поставити на во-
гонь, додати залишок цукру і 
знову прокип'ятити 5 хв. 

Третій раз знову 
прокип'ятити 5 хв. через 6-7 
год. Охолоджене варення роз-
лити в стерилізовані банки і за-
крутити.
Желе з порічок

ПОТРІБНО: 1 кг порічок, цу-
кор 3-4 гілки м'яти (можна не 
використовувати), 400 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: порічки 
помістити у велику каструлю з 
товстим дном. Додати воду і ва-
рити на середньому вогні, час 
від часу помішуючи, поки яго-
ди потріскаються і злегка роз-
варяться. Приблизно 40 хви-
лин. Процідити ягоди через 
дрібне сито, застелене декіль-
кома шарами марлі (але не ви-
чавлювати, не тиснути, інакше 
желе з порічок буде мутним). 
Відміряти кількість отриманої 
рідини і перелити в чисту ка-
струлю. М'якоть порічок вида-
лити (можна зварити компот 
з м'якоті). Додати 400 грам цу-
кру на кожні 600 мл соку. Вари-
ти ще 10 хвилин, весь час помі-
шуючи, до повного розчинен-
ня цукру. Якщо використовує-
те м'яту, то її слід загорнути в 
марлю й додати в останні кіль-
ка хвилин кипіння, потім її слід 
дістати і желе з порічок перели-
ти в гарячі стерилізовані бан-
ки. Закрити стерилізованими 
кришками. Банки акуратно пе-
ревернути і поставити на руш-
ники. Накрити старим покрива-
лом чи ковдрою до повного охо-
лодження.
Смородиновий джем 
з апельсином

ПОТРІБНО: 1 кг перебра-
них ягід смородини, 300 г цу-
кру, сік та цедра одного апель-
сина, 50 мл апельсинового лі-
керу Cointreau (можна не вико-
ристовувати)

ПРИГОТУВАННЯ: смороди-
ну і цукор помістити в кастру-
лю з товстим дном, довести 
до кипіння на середньому вог-
ні й варити, час від часу зніма-

ючи піну, до стану густого си-
ропу 10-15 хв. Піна при цьому 
вже повинна збиратися до цен-
тру. Додати сік та цедру апель-
сина й апельсиновий лікер. По-
вторно довести джем до кипін-
ня. Розлити джем зі смородини 
по стерилізованих гарячих бан-
ках, закрити стерилізованими 
кришками. 
Варення  з аґрусу

ПОТРІБНО: 1 кг аґрусу, 1,5 
кг цукру, 10 вишневих листків.

ПРИГОТУВАННЯ: не зовсім 
зрілий аґрус треба промити та 
перебрати. Дрібні ягоди можна 
залишити цілими, великі над-
різати збоку і видалити шпиль-
кою насіння з частиною м’якоті. 
Перекласти аґрус промитим ви-
шневим листям, обдати окро-
пом і залишити в прохолодно-
му місці на 8-10 год., доки пус-
тить сік. 

Приготувати сироп із 2 
склянок процідженого соку й 
цукру, закип’ятити.

У киплячий сироп помісти-
ти підготовлені ягоди, вида-
ливши вишневе листя, зняти 
посуд з вогню і залишити на 2-3 
години.

Після витримки довести ва-
рення для кипіння, зняти з вог-
ню, дати охолонути.

Потім варити до готовнос-
ті й охолодити якнайшвидше, 
щоб варення не втратило колір.

Охолоджене варення роз-
класти у чисті сухі банки, на-
крити пергаментним папером 
або кришкою, обв’язати і збері-
гати в прохолодному місці.
Варення з малини

ПОТРІБНО: 1 кг малини, 1 
кг цукру.

ПРИГОТУВАННЯ:  спочатку 
відсортувати зібрані ягоди. Для 
варення краще використовува-
ти лише цільні та міцні ягоди, в 
той час ті ягоди, що потекли чи 
пом'ялися, відкладіть для ком-
поту. Ягоди малини дуже ніжні, 
тому мити їх як звичайні фрукти 
неможливо. Радимо вам поміс-
тити ягоди в друшляк і кілька 
разів занурити у відро з водою.

Якщо ви помітили на ягодах 

личинки малинового жука, то не 
спішіть викидати їх в смітник. 
Краще занурте їх у сольовий роз-
чин (на один літр води покласти 
10 г солі), а личинки, які спли-
вуть, виберіть та викиньте.

Ягоди покласти у таз для ва-
рення, засипати цукром-піском 
з розрахунку 1:1 і витримати 
протягом трьох-чотирьох го-
дин. Одночасно варити не біль-
ше 2 кг ягід. Так варення вийде 
ароматнішим. Пінка, яка утво-
рюється під час варіння,  не го-
диться для консервування ва-
рення. Тому треба її зняти шу-
мівкою або звичайною ложкою.

Якщо ви бажаєте, щоб ва-
рення все ж вийшло більш аро-
матним, замість води для варін-
ня використовуйте смородино-
вий сік. Смак вийде неймовір-
ний, і варення не зацукрується.

Важливо готувати малино-
ве варення на невеликому вог-
ні в кілька прийомів. Ягоди ма-
лини відрізняються особливою 
ніжністю і при тривалому ва-
рінні сік із ягід швидко перехо-
дить у сироп, а самі ягідки змор-
щуються, розварюються і втра-
чають свій вигляд. Тому най-
краще варити малинове варен-
ня за такою схемою: довести до 
кипіння, кілька хвилин витри-
мати на невеликому вогні, піс-
ля чого дати вистоятися варен-
ню протягом 5-6 годин. Так по-
вторювати 3-4 рази. Всі проце-
си варіння не мають перевищи-
ти півгодини часу.

Щоб перевірити чи ваше 
малинове варення готове, ві-
зьміть блюдце і влийте на ньо-
го краплю варення – якщо воно 
не розтікається, то це означає, 
що варення готове. При цьому 
сироп має бути прозорим, а яго-
ди не повинні спливати наверх.

Поки ваше малинове варен-
ня ще гаряче, його можна роз-
лити в підігріті сухі банки й 
щільно закоркувати. При цьо-
му варто стежити, щоб варен-
ня в банках було приблизно на 
півсантиметра нижчим за гор-
лечко.
Варення з м’яти

ПОТРІБНО: 250 г листя 
м'яти, 1 кг цукру, 2 лимони, 0,5 
л води.

ПРИГОТУВАННЯ: лис-
тя м'яти із стеблами промити, 
злегка обсушити й подрібни-
ти. Лимони дрібно нарізати ра-
зом зі шкіркою. Все скласти в 
каструлю і проварити 10 хви-
лин. Залишити на добу. Після 
цього суміш відтиснути, настій 
відфільтрувати, додати до ньо-
го цукор і варити до готовнос-
ті. Гаряче варення розлити в 
прокип'ячені банки і тут же за-
крутити.

Незвичайне вишневе 
варення

ПОТРІБНО: 500 г вишні, 500 
г аґрусу, 800 г цукру, 0,5 ч. лож-
ки кориці, 0,5 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: для ва-
рення з вишні та аґрусу най-
краще брати великий зелений 
аґрус. Ягоди помити, просуши-
ти, очистити від кісточок і змі-
шати разом. Приготувати си-
роп: змішати цукор і корицю, 
залити водою і проварити до 
розчинення цукру.

Киплячим сиропом залити 
ягоди, проварити на повільно-
му вогні 5-10 хвилин, зняти з 
вогню і залишити настоювати-
ся 4 години.

Повторити цю процедуру 
3-4 рази, поки сироп з вишні та 
аґрусу не загусне. Розлити по 
заздалегідь приготовлених сте-
рилізованих банках і закрутити.
Вишневе варення 

ПОТРІБНО: 1 кг вишень, 
700 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: вишню 
добре промити, дати стекти 
воді і очистити від кісточок, але 
не викидати їх. В емальованій 
каструлі засипати вишню цу-
кром і залишити постояти, щоб 
вона пустила сік.

Невелику частину соку зли-
ти, насипати у нього вишне-
ві кісточки і проварити 15 хви-
лин.

Потім охолодити, проціди-
ти, видалити кісточки, а сік пе-
релити назад у вишні.

Струснути ємність із вишня-
ми, щоб цукор опустився на дно 
і поставити на маленький во-
гонь. Довести вишні у власно-
му соку до кипіння, проварити 
на маленькому вогні 5 хвилин і 
вимкнути.

Залишити вишневе варення 
на 3-5 годин. Потім знову поста-
вити на вогонь, довести до ки-
піння і варити на маленькому 
вогні 5 хвилин.

Повторити цю процедуру 
ще раз – у вас вийде насичений 
вишневий сироп із ягодами - 
вишня у власному соку.

Гаряче варення розлити 
у підготовлені  стерилізовані 
банки, закатати кришками, пе-
ревернути, накрити ковдрою 
і залишити до повного охоло-
дження.

Літо - чудова пора, аби 
не лише насолодитися 
смаком улюблених 
фруктів, а й заготовити їх 
на зиму. Пропонуємо вам 
добірку рецептів смачних 
джемів, желе та варення 
з малини, смородини, 
порічок, абрикосів і 
навіть… м’яти. Не бійтеся 
експериментувати і 
потіште своїх рідних 
оригінальними смаками.

ДЕНЬ

Солодке
літо



№29 (213) / 19 липня-26 липня 2017 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.uaДозвілля

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

Радянське «два світи - два спосо-
би життя» продовжує «працювати» в 
Україні. У них: Гарвард, Єль, Стенфорд, 
Оксфорд, Кембридж… У нас: кум, друг, 
сват, брат…

  
У демократичних країнах влада змі-

нюється, коли народ йде до виборчих 

урн. А в Московії  влада змінюється, 
коли народ йде за похоронною урною.

  
Під час зустрічі зі «слугою» народу 

простий українець запитує: 
- Пане, поясніть, будь ласка, чому на 

пачках цигарок друкують страшні кар-
тинки з інфарктами, інсультами, ви-
разками, а на рішеннях уряду і депута-
тів - ні?

  
- Депутатів Верховної Ради ще по-

збавлятимуть недоторканності?
- Звичайно! Шоу повинно тривати!

  
- У Росії неймовірно складно бути 

дурнем.
- Чому?
- Конкурентів багато.

  
- Рада прийняла президентський за-

кон про Конституційний суд. Тепер його 
судді будуть у повному шоколаді.

- А раніше в чому були?
- Раніше були в шоколаді по коліна, а 

тепер будуть - по вуха.
  

- Чули, куме, від Антарктиди відко-

ловся айсберг розміром майже, як поло-
вина Криму?

- А на ньому вже проводили рефе-
рендум про приєднання до Росії?

  
- У турецьких готелях спробува-

ли протидіяти крадіжкам. Російським 
туристам почали подавати у рестора-
нах діряві ложки, гнуті виделки та над-
щерблені тарілки. 

- І що, допомогло? 
- Стало ще гірше - красти стали біль-

ше. Кажуть: «Ти глянь, всьо, как у нас 
дома! Нужна вєрнуть ето на Родіну».

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
З 19 липня 

по 25 липня
ОВЕН. Зірки попереджають, 

що не треба сподіватися на по-
стійну прихильність начальства, 
а передбачити шляхи відступу. 
Вашi новi ідеї як ніколи будуть 
затребуваними та популярни-
ми.

ТЕЛЕЦЬ. Вашi прибутки за-
лежатимуть безпосередньо від 
роботи. Через депресії та сiмейнi 

В іконостасі сяють 1,5 мільйона бісеринок 

Минулої неділі прихожани 
та гості місцевої церкви 
не могли намилуватися 

переливом кольорів у їхньому 
храмі. Здавалося, що святі на 
іконостасі наче оживають. Такий 
об’ємний ефект дає бісер. Саме 
з нього, а якщо точніше – з 1 
мільйона 436 тисяч 433 бісеринок 
– створили унікальний іконостас, 
який відтепер прикрашатиме 
сільську церкву.

Саме такою святиню бачив для сво-
го храму настоятель Степан Суканець. 
Він і знайшов майстрів, які втілили не-
звичну ідею. Спершу треба було розро-
бити схеми для вишивання. Допомогло 
з цим подружжя Стечкевичів зі Львова. 
Вони створили схеми для 18 образів, 
які стали основою іконостасу.

Олег Стечкевич розповідає, що ва-
гався, чи братися за таку непросту й 
кропітку роботу. Адже, крім мистець-
ких, слід було дотримуватися і церков-
них канонів. Врешті, вдалося створи-
ти оригінальний іконостас – такого до 
цього ніхто не робив. 

За словами пана Олега, свого часу 
іконостас вишивав світлої пам’яті  отець 
Дмитро Блажейовський. Але він робив 
це не з бісеру, а з допомогою ниток. 

- Унікальність в тому, що ніде нема 
цілісного іконостасу, як у Тютькові, до 
складу якого входять лише образи, ви-
шиті вручну бісером, - каже пан Олег.

Вишивали образи 18 родин, які на-
лежить до парафії, деякі живуть за кор-
доном. За словами отця Степана, це не 
лише значно зекономило кошти, а й 

об’єднало громаду навколо духовної 
справи. 

- Ми хотіли зробити щось ексклю-
зивне, але водночас і близьке до людей, 
- розповідає він. - Мальовані іконостаси 
створює часто один художник. А це ро-
боти звичайних, простих людей, наших 
вишивальниць. Ми спільно радилися, 
підбирали кольори. Я вже маю 20-літ-
ній стаж роботи, багато бував у церк-

вах, але такого ніде не бачив. 
За підрахунками майстринь, вага 

створених ними ікон – 17 кг 724 г, а їх 
загальна площа склала 7,12 м.кв.

Коли робота була завершена, 18 об-
разів інкрустували в дерев’яний кар-
кас із липи. Всього іконостас має 3 яру-
си. Особливого догляду, каже свяще-
ник, він не потребує. Щоправда, ви-
шивані образи закрили особливим 

склом, яке «забирає» зайві відблис-
ки. Водночас, потрапляючи на бісерин-
ки, світло створює неймовірний ефект 
3D-зображення. 

Кілька сотень мешканців Тютькова 
пишаються, що в їхньому селі з’явилася 
незвична реліквія. Однак рекордами 
тут особливо не переймаються. Раді-
ють, що разом з іконостасом наповни-
лася життям їхня церква. 

Вітаємо!
Доброго батька,  

люблячого чоловіка і сина
Олега Дмитровича Онищука

з Теребовлі
з Днем народження!

Зичимо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Бажаєм, щоб збувались мрії,
Не марними були надії,
Щоб сіялись у долю весни,
Як неба дивне перевесло. 
Щоб літо сонячно всміхалось,
Добро до щастя додавалось!

З повагою і любов’ю – мама, дружина, 
доньки Оленка та Оксанка,  

сусіди Олексюки.

Вітаємо! 
Найкращих друзів, чудових людей

Галину та Івана Дмитрівих
із Тернополя 

із 40-річчям подружнього життя!
Життя подружнє, як лелека в небі,
Якому долетіть до щастя треба.
А ви пройшли крізь бурі і завії,
Здолали всі життєві заметілі.
Тож хай лебеді білі у серці живуть,
Нехай квітами будні квітують,
А у долю щасливу роки нехай йдуть,
Сонцем будні і свята малюють. 
Нехай долоні неба голубого
Над Вами будуть дуже-дуже довго.
Хай в життя насівається знов
Лише радість, здоров’я й любов!

З повагою – Люба та Мар’ян Ковалики  
з Борщова.

19 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 13-17, вдень 23-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.30, за-
хід - 21.17. 

20 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 17-20, вдень 24-28 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.31, за-
хід - 21.16. 

21 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 20-23, вдень 25-31 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.33, за-
хід - 21.15. 

22 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, вно-
чі 20-21, вдень 25-28 градусів 

тепла. Схід 
сонця - 5.34, 
захід - 21.13. 

23 липня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, можлива гроза, 
вночі 19-20, вдень 23-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.35, 
захід - 21.12. Новий місяць. 

24 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 17-18, вдень 21-24 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.36, за-
хід - 21.11. 

25 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, вно-
чі 17-20, вдень 19-24 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.38, за-
хід - 21.10. 

Погода в Тернополі й області

З повагою і любов’ю – мама, дружина, 

сварки ви працюватимете урив-
ками, намагаючись вирішити цi 
проблем.

БЛИЗНЮКИ. Фiнанси 
збiльшаться порiвняно з мину-
лим мiсяцем. Можете розрахову-
вати на допомогу батьків і покро-
вителів. Вихiднi обiцяють бути 
веселими.

РАК. Керівництво та колеги 
поглянуть на вас з іншого боку, 
побачать нові можливостi. Без-
сумнівно, це позитивно позна-
читься на розвитку вашої кар’єри.

 ЛЕВ. Відчуєте новий приплив 
натхнення й візьметеся з новими 

силами за роботу. В особистому 
житті відчуватимете розуміння з 
близькими. Невдовзі здійсниться 
одна з ваших мрій.

 ДІВА. Настав час, коли ви змо-
жете показати все, на що здат-
ні. Ви звикли думати самостій-
но,  контролювати все, не сподіва-
ючись на сторонню допомогу. Це 
дасть позитивні результати.

 ТЕРЕЗИ. У вас з’явиться лег-
кість у спілкуванні з оточуючими, 
зникне нерішучість. Нарештi ви 
зможете бути головними не тіль-
ки у справах, а й у любовних сто-
сунках.

СКОРПІОН. Витрати най-
частіше будуть необґрунто-
ваними і значно перевищува-
тимуть вашi прибутки. Також 
можливi фiнансовi втрати, зо-
крема крадiжки або сумнiвнi 
оборудки.

СТРІЛЕЦЬ. Цього тижня вам 
вистачить турбот, потрібно буде 
займатися дітьми й надавати до-
помогу родичам. Працювати та 
організовувати дозвілля теж до-
ведеться за себе i за колег.

КОЗЕРІГ. В особистих сто-
сунках не все буде гладко. Ваша 
пiдозрiлiсть i ревнощi призве-

дуть до сiмейних конфліктів. Сто-
сунки налагодяться, коли ви по-
годитеся з претензіями до вас.

ВОДОЛІЙ. Самотні люди 
флiртуватимуть одразу з 
кiлькома партнерами. Це може 
викликати дилему, поставивши 
вас перед вибором. Подальше 
життя залежатиме саме від цьо-
го вибору.

РИБИ. У вашiй кар’єрі наміча-
ється великий прорив, це шанс 
реалізувати себе. Хороші до-
сягнення отримають розвиток, 
впливові люди зацікавляться ва-
шими новаторськими ідеями.

У невеличкому селі Тютьків Теребовлянського 
району створили реліквію, аналогів якій нема у світі




