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індекс - 68710
1 місяць -   7,14 грн.
3 місяці -    20,82 грн.
6 місяців - 39,99 грн.
(ціни вказані з послуга-

ми “Укрпошти”).
Передплатити газету 

можна у будь-якому 
поштовому відділенні 

або у листонош.

19 червня - вдень хмар-
но з проясненням, без опа-
дів, уночі дощ, температура 
повітря вночі 17-18, вдень 
24-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.08, захід - 21.29.

20 червня – ясно, тем-
пература повітря вночі 19-
20, вдень 25-26 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід 
- 21.30.

21 червня - ясно, тем-
пература повітря вночі 16-
17, вдень 27-28 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід 
- 21.30.

22 червня - ясно, тем-
пература повітря вночі 18-
19, вдень 29-30 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.08, захід 
- 21.30.

23 червня – хмарно, в 
другій половині дня дощ з 
грозою, температура пові-
тря вночі 21-22, вдень 22-25 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.09, захід - 21.30.

24 червня – хмарно, 
вдень місцями дощ, вночі 
18-19, вдень 23-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.09, за-
хід - 21.30.
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Тема тижня

 Ілюзії життя, 
або Такої вистави 

у Тернополі ще не було 
На офіційному 
веб-сайті Терно-
пільського акаде-
мічного обласного 
українського дра-
матичного театру 
імені Т. Г. Шевчен-
ка прочитав пові-
домлення: 

«У червні тернополян зно-
ву чекатиме прем’єра: ілюзії 

життя «За крок до тебе» М. 
Коляди. Режисер-постановник 
– народний артист Украї-
ни Олег Мосійчук, художник-
постановник – Григорій Лоїк. У 
головних ролях: заслужені ар-
тисти України Ярослава Мо-
сійчук, Віра Самчук, актори 
Оксана Малінович, Микола Тка-
чов, Віктор Бурко». 

Принагідно зазначу, що 
свій черговий творчий доро-
бок  колектив винесе на суд 
глядачів відповідно 23, 27, 29 
та у день закриття театраль-
ного сезону – 30 червня. 

В очікуванні цієї без пере-
більшення знакової у культур-

ному житті краю події чисель-
ні шанувальники Мельпоме-
ни, може, не відразу й заува-
жили ще однієї афіші. Оголо-
шення прозаїчного та буден-
ного, якщо не сказати – ци-
нічного. Причому, на відміну 
від театральних анонсів, цю 
рек ламу можна було бачити 
не лише на бульварі Шевчен-
ка, а й у салонах маршруток, 
тролейбусів та на стовпах оба-
біч центральних міських ма-
гістралей. Про що ж замовни-
ки афіші інформували терно-
полян?  

Тижневик 
«Наш ДЕНЬ»

Детальніше - 2 стор.

Фітнес-
марафон 

у Тернополі 
Спосіб  визначення 
ваги тіла 11 стор.

За групу інвалідності – тисячу доларів

Пацієнт втратив нирку 
ще декілька років тому 
внаслідок отриманої 

травми. Однак, таке лихо не 
викликало співчуття у медика. 

– За вплив на прийняття рішення 
щодо призначення хворому групи інва-

лідності лікар-терапевт однієї з міжра-
йонних МСЕК вимагала чималі кошти. Зо-
крема, свою «допомогу» медичний пра-
цівник оцінила в 1 тисячу доларів США, 
– повідомили в обласній прокуратурі.  

Скористатися грошима лікарці не до-
велося: міліція затримала її під час одер-

жання зазначеної суми. За цим фактом 
розпочали кримінальне провадження 
за ч.3 ст. 369 КК України (зловживання 
впливом). 

Санкція статті, яку інкримінують ме-
дику, передбачає до 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна.

Ці кошти вимагала тернопільська лікарка  у чоловіка без нирки

Магнітні бурі 
у червні

19 червня - з 16.00 до 19.00;
20 червня - з 9.00 до 11.00;
22 червня - з 21.00 до 22.00;
24 червня - з 2.00 до 6.00;
29 червня - з 15.00 до 17.00.

Життєві історії 
від Зіни Кушнірук 

«Коли зацвітає 
жасмин» 

   - у «Сімейному гніздечку»
 10-11 стор.

“Що не так
 у файному 

місті” 

4 стор.

Медіа проект 
“Нашого ДНЯ” 

Кращі її друзі не діаманти, 
а ковадло і молот 3 стор.

«Залізна леді»:
тендітна 

тернополянка 
працює ковалем
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Дожилися! 
Опозиційні фракції 
у Верховній 

Раді пропонують 
ввести кримінальну 
відповідальність 
за «політичне 
сутенерство» і 
«втягування у політичну 
проституцію». Йдеться 
про перебіжчиків, по-
народному - «тушок». 

Один із авторів цієї ідеї – 
нардеп від «Батьківщини» Ан-
дрій Сенченко пояснив: «При-
кладів підкупу депутатів у нас 
в парламенті маса - у минуло-
му скликанні це довів Роман 
Забзалюк, котрий працював 
під прикриттям в іншій фрак-
ції».  

Політичною проституці-
єю автори документа пропо-
нують вважати «зміну полі-
тичних поглядів або відступ 
від передвиборної програми 
під тиском влади, за гроші або 
інші преференції». «Якщо за 
політичну проституцію депу-
тат має нести політичну від-
повідальність, його дії оцінять 
виборці, то політичне суте-
нерство - інша справа! Це яви-
ще полягає у погрозах, спро-
бах впливу на бізнес або ро-
дину депутата, підкуп депута-
тів», - наголосив Андрій Сен-
ченко. І додав: «Ті, хто цим за-
ймається, повинні нести кри-

мінальну відповідальність 
- від п’яти до десяти років по-
збавлення волі з конфіскацією 
майна». 

Документ мав би зупини-
ти перехід депутатів від опо-
зиції до парламентської біль-
шості. Проте не віриться, що 
законопроект «Про внесення 
змін до Кримінального кодек-
су» у частині відповідальнос-
ті осіб за «політичне сутенер-
ство або втягування у полі-
тичну проституцію» буде при-
йнятий. Представники Партії 
регіонів категорично висту-
пили проти. Та й не всі опози-
ціонери підтримують таку іні-
ціативу. Воно й зрозуміло: на-
віщо відмовлятися від шансу 
отримати мільйонні «винаго-
роди» за зміну політичної орі-
єнтації? 

Топовою темою вітчиз-
няної політики стало злит-
тя «Батьківщини» з «Фрон-
том змін» та ПРП. Соратники 
Юлії Тимошенко запевняють: 
екс-прем’єр активізує свою 
політичну присутність і саме 
вона є ідеологом перетворен-

ня трьох згаданих політсил у 
єдину партію, проголошену 
минулої суботи на спільному 
з’їзді просто неба. 

Головою партії на 
об’єднавчому з’їзді переобра-
ли Юлію Тимошенко. Керівни-
ком політради - Арсенія Яце-
нюка. Деякі члени «Батьків-
щини» називали об’єднання 
рейдерським захопленням їх-
ньої партії Арсенієм Яценю-
ком. «Фронтовики» це запере-
чують… 

Також об’єднана опози-
ція «Батьківщина» виріши-
ла висунути Юлію Тимошен-
ко кандидатом у президенти 
на виборах 2015 року. Опаль-
на екс-прем’єрка може скласти 
серйозну конкуренцію для ни-
нішнього Президента, звісно, 
за умови, якщо вийде до цьо-
го часу на волю і зможе брати 
участь у виборах. Віктор Яну-
кович, у свою чергу, позбу-
ватися влади наміру немає. 
Майбутнє для нього втрачає 
сенс без президентської була-
ви, Межигір’я і необмеженого 
впливу на політично-бізнесові 

процеси в державі. 
Провладним політичним 

силам також потрібний Ві-
ктор Федорович. Так, Микола 
Азаров уже заявив, що Украї-
ну очікують сім років політич-
ної і економічної стабільнос-
ті, оскільки альтернативи ни-
нішньому Президенту на ви-
борах-2015 немає. Прем’єр пе-
реконаний: Віктор Янукович 
залишиться на своїй посаді.   

А ось Юлію Володимирів-
ну можуть підстерігати не-
приємні сюрпризи. Хтозна, які 
кримінальні справи і за якими 
статтями можуть ще поруши-
ти проти неї. Зрештою, й поча-
ті справи не завершені. 

А, можливо, для Тимошен-
ко організують «лікуваль-
ну» імміграцію до Німеччини 
чи іншої західної країни. І та-
ким чином позбавлять її ре-
ального впливу на українську 
політику та унеможливлять 
участь у президентських пе-
регонах. 

Якби там не було, нова полі-
тична гра розпочалася. Роблять-
ся ставки. І вони досить високі…    

Попри браві реляції Мико-
ли Яновича про «економічну 
стабільність», бюджет-2014 
буде напруженим, сказав голо-
ва Верховної Ради Володимир 
Рибак. Про це свідчить проект 
основних напрямів бюджетної 
політики на наступний рік. 

Та й в політичному сен-
сі до «пакращення» не йдеть-
ся: число протестних акцій в 
Україні зростає. Багатьох лю-
дей спонукає до цього недові-
ра до вітчизняного політику-
му, правової системи, влади а 
також і бідність.      

Стосовно останнього, за-
ступник голови Союзу юрис-
тів України, колишній омбуд-
смен Ніна Карпачова під час 
парламентських слухань на 
тему: «Стан дотримання прав 
людини в Україні» заявила, що 
у нашій державі від бідності 
страждає понад 70 відсотків 
населення. Прірва між бага-
тими і бідними вражає.   Пер-
ші заможніші від інших у 45 (!) 
разів. Водночас середньоєвро-
пейський показник не переви-
щує 4,5 раза. Борги із заробіт-
ної плати у травні перевищи-
ли 1,56 мільярда гривень. 

Чи переживе держава і на-
род ще сім років «політичної і 
економічної стабільності» та 
«пакращення»?.. 

Ольга ЧОРНА.
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Микола Янович обіцяє 
СЕМИРІIЧКУ «пакращення» і стабільності. 

Витримаємо?

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
З 11 по 15 червня у приміщення оберегу культури 

та мистецтва краю, одного із символів нашого древ-
нього міста запрошували не на сценічну прем’єру, 
не на звітний концерт митців і навіть не на урочисті 
збори громадськості. Організатори гарантували без-
коштовний вхід усім бажаючим відвідати… ярмарок-
розпродаж промислових товарів. Відтак на п’ять днів 
храм муз перетворився на великий базар. Замість 
драматичних пристрастей та захоплених вигуків 
«Браво!» на адресу акторів, тут на двох поверхах па-
нували зовсім інші емоції – суто споживацькі.

Нижня білизна, взуття, одяг, миючі засоби… Не-
вже їм місце у найвідомішому мистецькому закладі 
краю? Невже низькі ціни на товари змогли б заміни-
ти безцінний талант творчого колективу, а відсторо-
нені покупці – палких та небайдужих глядачів?

Можливо хтось і не бачить у такій оригінальній  
спробі адміністрації драмтеатру хоча б частково зала-
тати фінансові діри у бюджеті комунальної установи 
Тернопільської обласної ради. Мовляв, у нашій країні 
– ринкова економіка, а тому кожен заробляє, як може. 
У даному випадку підприємці безсумнівно отрима-
ли неабиякий зиск від встановлення торгових рядів 
у самісінькому серці міста, а на рахунок театру надій-
шло кількасот гривень від оренди приміщення. Усе, 
ніби, логічно та закономірно навіть з огляду на те, що 
Тернопільська область залишається єдиною в Украї-
ні, яка дотепер живе без основного кошторису на цей 
рік. Відтак від безгрошів’я чи несвоєчасних виплат 
потерпають не лише актори, а й тисячі працівників 
бюджетної сфери. 

 Та все ж прикро та боляче. Передусім тому, що на-

справді у нашій державі із постсо-
вітськими економічними відноси-
нами панує не ринок, а – базар. Ба-
нальна недільна торговиця, як у глу-
хому райцентрі, де продають усе під-
ряд - і ланці для утримання худоби, 
і «золоті» вироби найвищої проби з 
рук ромів. Можливо, саме й тому, по-
трапивши у середовище тотального 
«купи-продай», мало хто з нас заду-
мується над моральністю чи, навпа-
ки, аморальністю деяких методів за-
робляння грошей.

Наприклад, гріх збагачуватися за-
вдяки обману чи шахраюванню. Не 
можна будувати своє щастя на чужо-
му горі, а множити свої статки, до-
водячи до зубожіння інших. Ні за які 
гроші ніхто і ніколи не купить талант 
і визнання. Тільки бездушні можуть 
виставляти на продаж духовність. 
Хто думає по-іншому - глибоко поми-
ляється.

…Сакральні шедеври всесвітньо 
відомого майстра Іоанна Пінзеля у 
торгово-розважальному комплексі 
поруч з крамницями та кав’ярнями. 
Напівзруйновані, облуплені стіни архітектурних 
пам’яток на тлі облицьованих мармуром бізнес-
центрів. Базар у приміщенні академічного україн-
ського театру…

На перший погляд -  буденні сюжети, такі собі  
ілюзії мнимого благополуччя. Насправді ж, втрачаю-

чи повагу до нетлінного та сокровенного, розмінюю-
чи безцінне і вічне на мідяки тимчасової вигоди, ми 
власноруч творимо цілком реалістичну драму сучас-
ного нехлюйства. У цій трагедії  всі ролі головні. Ось 
тільки не зіграти нам їх треба, а прожити. 

Олег ГРУШКОВИК.

 Ілюзії життя 
nday.te.ua
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Відмовляла 
вся родина 

Майстерню Ліда облаштовува-
ла вдома з чоловіком Віктором, який 
і навчив її такій нежіночій професії. 
Хоча спершу навіть не хотів про це 
чути. Відмовляла жінку й рідня, але 
ніякі слова не допомогли: вирішила – 
і все.

– З Віктором ми познайомилися ще 
студентами в університеті, – розпові-
дає Ліда. – За освітою обоє педагоги. 
Чоловік – вчитель історії, я – трудо-
вого навчання. Однак жодного дня у 
школі не працювала. Отримавши ди-
плом, одразу пішла у декрет. А Віктор 
ще рік доїжджав у сільську школу, де 
вдалося знайти роботу. 

Попрацювавши вчителем, чоловік 
зрозумів, що прогодувати родину не 
зможе. У центрі зайнятості йому за-
пропонували змінити кваліфікацію. 
Довелося освоювати робітничі про-
фесії: спершу – зварника, потім вла-

штувався у ковальську фірму. А ви-
вчивши ремесло, порадився з дру-
жиною й вирішив – пора відкривати 
свою справу.

Аби шум у кузні не турбував сусі-
дів, переїхали у дачний кооператив 
неподалік Тернополя, у селі Підгоро-
дньому. Побачивши, що Віктору важ-
ко одному вправлятися із замовлен-
нями, Ліда запропонувала свою допо-
могу. 

– Скажу відверто, спершу було 
дуже важко, – усміхається жінка. – Як 
виявилося, бити молотком також тре-
ба вміти. Боліли м’язи, наступного 
дня нічого не могла взяти в руку. Вве-
чері падала в ліжко, навіть снів не ба-
чила, настільки втомлювалася.   
«Така мала – 
і кує залізо?»

Попри важкі умови праці, Ліда не 
здавалася. Спершу вчилася кувати 
простіші деталі. Сьогодні ж те, на що 
колись витрачала багато сил і часу, 

видається їй дрібницею. У своїй спра-
ві вона – майстер і виконує найтон-
шу роботу. Але й досі замовники, по-
бачивши перед собою витончену фі-
гурку жінки, не вірять, що вона – ко-
валь. «Така мала – і кує залізо?», – ди-
вуються чоловіки. А дехто навіть про-
сить покликати Віктора, щоб обгово-
рити майбутній виріб.

– Людям непросто подолати стере-
отипи, – зауважує Ліда. – Інколи чоло-
віки чують, що я коваль, і одразу бе-
руться повчати: мовляв, що ти можеш 
знати? Або влаштовують своєрідні іс-
пити, а потім дивуються, що розби-
раюся в цій справі краще, ніж вони. Я 
не намагаюся переконати їх у чомусь. 
Хоча насправді для ковальської спра-
ви треба мати силу в руках, а не гору 
накачаних м’язів.
Люди замовляють 
листя і лозу

Метал під наполегливими рука-
ми Ліди м’якшає і змінює форму, пе-
ретворюється на дивовижні орна-
менти, розквітає весняними квітами. 
Найбільше до вподоби жінці викону-
вати авторські роботи, але зазвичай 
замовляють огорожі, лавки, бордюри, 
решітки на вікна, елементи для при-
крашання садів.

– Мода на ковані речі в нашій об-
ласті практично незмінна. Просять 
побільше листя, виноградної лози. 
Ми розповідаємо, що можна робити 
й цікавіші речі. Надзвичайно краси-
ві ковані крісла, столи, але люди ще 
не звикли до такого. Цікаво, що час-

то клієнти самі не знають, чого хо-
чуть. Недавно чоловік прийшов до 
нас замовляти пам’ятник для сво-
го подвір’я. Але на запитання, яким 
той виріб має бути, повторював одне: 
«Щось коване», – сміється Ліда.
Про манікюр і 
макіяж довелося забути 

У сезон подружжя ковалів прово-
дить у майстерні іноді до 15 годин у 
день. Але довго працювати в такому 
режимі не можна. Після роботи в куз-
ні потрібно добре відпочити. Якщо не 
розподілиш сили, наступного дня мо-
жеш не встати з ліжка.

А ще Ліда змушена попрощатися 
з такими маленькими жіночими ра-
достями, як манікюр, макіяж, вишу-
кані зачіски і високі підбори. У кузні 
вона працює в спецодязі, аби захисти-
ти шкіру від травмування. На очі вдя-
гає окуляри, голову покриває хуст-
кою, від шуму рятують навушники.

– Щоб розклепати шматок заліза, 
треба його нагріти до півтори тисячі 
градусів, – каже Ліда. – І коли б’єш мо-
лотом по такому матеріалу, з поверхні 
розлітаються розпечені уламки. Якщо 
потрапляє на руку, прилипає і пропа-
лює шкіру майже наскрізь. 

Утім, хоча ковальство й доволі не-
легка справа, жінка зовсім не шкодує, 
що обрала її, адже займається тим, що 
подобається. Найменша у сім’ї Граби-
ків – шестирічна Наталя цього року 
вже піде в перший клас. Коли в шко-
лі її запитали, ким працює мама, з гор-
дістю відповіла: «Залізо стукає!».

Кращі її друзі не діаманти, а ковадло і молот

«Залізна леді»: тендітна 
тернополянка 
працює ковалем

Образ сучасного 
коваля дуже 
віддалився 

від середньовічного 
велетня з кувалдою 
в руках. Ця жінка 
– яскраве тому 
підтвердження. 
Знайомтеся: Лідія 
Грабик – тернополянка, 
яка ламає стереотипи 
і знає в прямому сенсі 
слова, як загартовується 
сталь. Чотири роки 
тому вона проміняла 
справу педагога на 
залізо. Тендітна й 
мініатюрна Ліда – єдина 
на Тернопільщині 
жінка-коваль. Важко 
повірити, що ця 
симпатична білявка 
вправляється навіть із 
чотирикілограмовим 
молотом. Але у кузні, де 
кореспонденти «Нашого 
ДНЯ» застали Ліду, вона 
– у своїй стихії.

… У гостях в Ліди й Віктора одразу розумієш: тут живуть ковалі. Ви-
тончені металеві люстри, дзеркало, підсвічник – усе створене з любов’ю й 
неабияким умінням. На стіні в кімнаті висить, розпроставши крила, ме-
талевий птах щастя. Двері при вході – також ковані. 300 кілограмів сталі, 
з якої вони зроблені, оберігають цей дім від поганих людей.   А тризуб   посе-
редині й маленькі підкови в кутках – від лихих думок…

Антоніна БРИК.

nday.te.ua
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інтернет-виданнями, у січні та-
рифи на перевезення пасажи-
рів в обласних центрах, не беру-
чи до уваги Дніпропетровськ, 
Донецьк, Київ та деякі інші 
розвинуті промислові центри,  
були фактично однаковими, 
то  першоквітневе підвищен-
ня вартості проїзду у Тернопо-
лі  ще більше наблизило його 
до статусу справжнього мега-
поліса. Звичайно, не за кількіс-
тю населення, а за низкою не-
гативних факторів, властивих 
містам-мільйонникам. Переду-
сім це -  високі ціни на продук-
ти, товари першої необхідності, 
комунальні та транспортні по-
слуги.

Правду кажуть у наро-
ді: куди кінь копитом, туди й 
жаба лапою. Ні тобі довгих де-
сятикілометрових маршрутів, 
ні хронічних заторів на доро-
гах, а «такса» як у столиці.

Вочевидь у тому ж Львові 
проблеми транспортного за-

безпечення міщан та гостей 
значно складніші, ніж у про-
вінційному Тернополі. Проте 
завдяки чіткій то послідовній 
політиці тамтешньої влади, 
перевізники змушені були са-
мотужки вирішувати свої осо-
бисті бізнесові негаразди, а не 
звалювати їх на плечі, чи то 
пак, на гаманці пасажирів.

 У нас же, все навпаки, по-
плакалися перед мерією про 
скруту, полякали, що не ви-
йдуть на маршрути, і справу 
зроблено. Причому, усе це від-
бувалося настільки банально 
та прогнозовано, що склало-
ся враження, ніби то не пере-
візники вимагали від міськви-
конкому по 2,5 гривні з паса-
жира, а чиновники самі про-
сили водіїв хоча б годинку по-
стояти у пікеті, аби мати при-
від «пропхати» потрібне їм рі-
шення.

Якщо це й справді так, то 
чому?

ливають каву та чай? 
Зрештою, чому у сусідніх 

з Тернопільщиною областях 
міські самоврядні органи зу-
міли знайти переконливі ар-
гументи, щоб втримати тари-
фи і вистояли перед, можливо 
й справедливими, вимогами 
перевізників, а у нашому фай-
ному місті влада без бою зда-
лася перед кількома десятка-
ми змушених до пікетування 
водіїв? Капітулювала, незва-
жаючи ні на свої, як виявило-
ся - популістські, виборчі обі-
цянки, ні на те, що наша об-
ласть глибоко засіла на остан-
ньому місці в Україні за рів-
нем заробітної плати – терно-
поляни заробляють майже на 
тисячу гривень менше, ніж у 
середньому по Україні.

 А тепер це трішки ці-
кавої арифметики. У квітні 
2011року середня зарплата 
наших краян становила 1758, 
а цьогоріч – 2283 гривні. Ви-
конуємо нескладні матема-
тичні дії та констатуємо, що 
за цей період ми «розбагаті-
ли» аж на 525 грн., або ж, ін-
шими словами, наше матері-
альне благополуччя зросло 
майже на 30 відсотків. Нато-
мість подорожчання проїзду 
у маршрутках сягнуло майже 
67 відсотків. Може, й справді, 
«кучеряво» живемо?

Також наведу ще один, як 
на мене, серйозний аргумент 
проти зрослих апетитів пере-
візників. Якщо за даними те-
риторіальних відділень Анти-
монопольного комітету Укра-
їни, оприлюднених деякими 
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Коли матеріал був підготов-
лений до друку, з редакцією 
зв’язалися мешканці вулиць 
Протасевича, 22  та Довженка.

- Може ви чимось зарадите? – з надією за-
питали вони і розповіли, що після дев’ятої го-
дини вечора автобусів, які курсують за марш-
рутом №11, годі й дочекатися. Мовляв, їздять, 
як хочуть, - з інтервалом по 40 -45 хвилин один 
від одного. 

- Невже ніхто не може змусити перевізни-
ків виконувати свої договірні зобов’язання і 
нормально обслуговувати людей? – обурю-
ються вони.

Про те, що після 18 години маршрутки ма-
сово знімають з рейсів, ми почули не вперше. 

Особливо це стосується так званих соціальних 
автобусів – у цей час вони, мов привиди: вроді 
би й курсують, але ніхто їх  не бачить.

Звичайно, після закінчення робочого дня 
пасажиропотік значно міліє – у маршрутках 
подекуди не заповнені навіть сидячі місця, що, 
без сумніву, знижує рентабельність таких рей-
сів. Проте, це зовсім не означає, що увечері ми 
всі - і малі, і старі - повинні сидіти вдома чи ши-
кувати на таксі. 

Місто живе за своїми законами, а тому не 
тернополяни мають пристосовуватися до біз-
несових інтересів перевізників, а вони - до на-
ших потреб і бажань. Адже саме за це ми їм 
платимо. 

Причому – майже за найвищими в Україні 
тарифами.

Телефоную швагрові 
до Львова:

- Скільки у вас коштує 
проїзд у міських марш-
рутках?

- Як і раніше – 2 гривні.
- А у нас знову плюс 

п’ятдесят копійок.
- «Кучеряво» живете…

Неприхована іронія роди-
ча спонукала мене поспілку-
ватися з друзями, які живуть 
у деяких інших обласних цен-
трах, зокрема у Луцьку та Рів-
ному. Почуте від них переко-
нало, що першоквітневе по-
дорожчання проїзду у терно-
пільських маршрутках роз-
смішило лише тих, хто доби-
рається на службу на держав-
них авто. А от простим терно-
полянам  тепер зовсім неве-
село. Особливо тим, хто що-
дня мусить відривати від сі-
мейного бюджету по 10, а то 
й 20 гривень лише на поїздки 
містом. Перемножте цю суму 
на 30 днів… Недешеве задово-
лення, чи не так?

Якщо не помиляюся, ще 
два роки тому ціни на проїзд 
у маршрутках становили 1,5 
грн. Отже, у порівнянні з 2011 
роком, зараз ми змушені пла-
тити перевізникам заледве не 
у два рази більше.  

Чому? На яких підставах? 
Невже за цей час удвічі зрос-
ли наші заробітні плати чи 
кратно підвищилася вартість 
пального? 

Невже зазнав кардиналь-
них змін на краще сервіс па-
сажирських перевезень і у 
маршрутках безкоштовно на-

Що не таку файному місті?
У кожного з нас нерідко виникають запитання, відповіді на 
які виходять далеко за межі логічного осмислення дій та 
вчинків тернопільських чиновників, явно випадають з кон-
тексту планомірного розвитку файного міста чи соціального 
захисту громади обласного центру.
- Чому? – раз у раз дивуємося ми, спостерігаючи за неадек-
ватними, на наш погляд, зусиллями влади з вирішення на-
сущних проблем Тернополя і тернополян.
Сьогодні «Наш ДЕНЬ» презентує новий медіа-проект «Що не 
так у файному місті?»  і запрошує до участі у ньому усіх ба-
жаючих публічно звернутися до міського голови чи депута-
тів, членів міськвиконкому чи керівників структурних під-
розділів та комунальних служб. Сподіваємося, що ваше, 
сформульоване на сторінках тижневика, питання почують 
на Листопадовій і не відбиватимуться від справедливих 
претензій та критики на свою адресу, а ініціюють публічний 
конструктивний діалог з людьми, які й привели їх у владу.

 або  «Усміхніться,  вас  знімають»

P.S.

До речі. Дехто з моїх 
добрих знайомих 
стверджує, 

що саме після 
подорожчання плати 
за проїзд  перевізники 
встановили у деяких 
маршрутках  камери 
відеоспостереження. 
Цікаво, за ким вони 
збираються підглядати: 
за «понадлімітними» 
пенсіонерами, 
неповнолітніми  
«зайцями» чи за 
водіями, які кермують 
по 12 і більше годин, 
фізично виснажуються 
та мало не засинають 
на ходу, але щоразу 
майже рефлекторно 
протягують руку до 
кожного, хто лиш 
ступив на підніжку 
автобуса?

Юрко СНІГУР.

«Кучеряво»
живемо,
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у файному місті?
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Чільне місце в цій патоло-
гії займають вузлові форми зобу. 
В Україні на ріст захворювань 
щитоподібної залози суттєвий 
вплив мають такі чинники, як за-
бруднення довкілля, недостат-
ність йоду в біосфері та наслідки 
аварії на ЧАЕС.

Відомі методи лікування не 
є абсолютно ефективними. Най-
більш витратним і агресивним є 
хірургічне втручання, яке показа-
не при певних формах вузлового, 
дифузного і змішаного зобу. Його 
проведення вимагає перебуван-
ня хворого в стаціонарі, наркозу, 
операційного розрізу. Наслідком 
операції є післяопераційний ру-
бець на шиї, «втрата», як мінімум, 
однієї частки щитоподібної зало-
зи. На сьогодні вилікувати вузло-
вий зоб можна не лише хірургіч-
ним втручанням, а й малоінва-
зивними технологіями.

Медичний центр «Віта Сана» 
під керівництвом професора, док-
тора медичних наук, Заслуженого 
лікаря України, лауреата Держав-
ної премії України в галузі науки 
і техніки Віктора Олександрови-
ча Шідловського, вперше в Укра-
їні пропонує гідну альтернативу 
хірургічному втручанню — нео-

перативне лікування вузлових 
захворювань щитоподібної зало-
зи новим малоінвазивним, висо-
коефективним методом лазерін-
дукованої інтерстиціальної тер-
мотерапії  (ЛІІТ). В основі мето-
ду лежить лікувальна дія діодно-
го медичного лазера на вузлову 
тканину. Маніпуляція проводить-
ся в амбулаторних умовах, не по-
требує спеціальної підготовки, 
не змінює звичний для пацієн-
та ритм життя. Лікування та по-
дальше динамічне спостережен-
ня і УЗД контроль проводять ви-
сококваліфіковані  спеціалісти.

Абсолютних протипоказань 
до застосування лазеріндуко-
ваної інтерстиціальної термо-
терапії немає.

У 80-90 роках минулого сто-
річчя теоретично обґрунтована 
і розроблена технологія лазер-
ної термотерапії на базі медич-
них потужних діодних лазерів. З 
1996 року лазеріндуковану інтер-
стиціальну термотерапію впрова-
джено в лікувальний процес і сьо-
годні нею користуються у провід-
них клініках:  США, Бразилії, Іта-
лії, Німеччини, Австралії, Японії, 
Росії та інших країн. За цей пері-
од накопичений досвід і вивче-

ний лікувальний вплив лазерно-
го випромінювання на тканини 
людського організму, доброякісні 
і злоякісні пухлини, в тому числі 
і щитоподібної залози. Доказана 
висока клінічна ефективність ме-
тоду і відсутність віддалених не-
сприятливих наслідків.

Основним напрямком робо-
ти центру є діагностика та неопе-
ративне, малоінвазивне лікуван-
ня вузлової патології щитоподіб-
ної залози. Таке лікування прово-
диться строго індивідуально.

Зі слів професора, існує де-
кілька методів лікування вузло-
вих захворювань щитоподібної 
залози. Їх розділяють на консер-
вативні (гормональні препара-
ти, харчові добавки, розсмоктую-
ча терапія, препарати йоду і т. д) 
та інвазивні (хірургічне втручан-
ня, лазеріндукована інтерстиці-
альна термотерапія, склеротера-
пія). Згідно досліджень останніх 
десятиріч, проведених з ініціати-
ви ВООЗ, консервативне лікуван-
ня вузлових утворів щитоподіб-
ної залози є неефективним, або ж 
малоефективним.

Отже, методом вибору зали-
шаються: хірургічне лікування, 
лазеріндукована інтерстиціаль-

на термотерапія та склеротера-
пія. Рішення про вибір методу лі-
кування базується на результатах 
обстеженнях які проводять у цен-
трі: ультразвукове дослідження, 
цитологічне дослідження пунк-
тату з вузлового утвору та визна-
чення гормональної функції за-
лози. При цьому враховується вік 
і стать пацієнтів, важкість хворо-
би і її ускладнення, супутні захво-
рювання.

Метод лазеріндукованої ін-
терстиціальної термотерапії ба-
зується на застосуванні поєдна-
ної дії світла та температури на 
кінці світлопровідника, котрий 
підведений до вузлового утвору. 
Використовується такий темпе-
ратурний режим, при якому  біл-
кові структури клітини не руйну-
ються, але втрачають здатність 
до подальшого  росту  та розмно-
ження. За рахунок того, що вуз-
ли щитоподібної залози крово-
постачаються через капсулу, тем-
пература, яка створюється в вуз-
лі, не поширюється за його межі, 
оскільки циркулююча кров слу-
гує охолоджувальною рідиною.

Отже, лікувальний вплив ла-
зера поширюється  тільки на тка-
нину вузла. Згодом опромінена 
лазером тканина поступово змен-
шується в розмірах і заміщується 
сполучною тканиною - внутріш-
нім рубцем, який не несе загро-
зи ні для щитоподібної залози, ні 
для організму в цілому. Всі мані-
пуляції проводяться під контро-
лем УЗД та з суворим дотриман-
ням стерильності.

Переваги лазеріндукованої 
інтерстиціальної термотерапії :

— маніпуляція проводить-
ся амбулаторно (не потрібно змі-

нювати свій стиль повсякденно-
го життя);

— процедура не вимагає спе-
ціальної підготовки;

— не потребує спеціального 
знеболювання;

— не проводиться оператив-
не втручання;

— немає деформуючих після-
операційних рубців;

— відсутність специфічних 
ітраопераційних і післяоперацій-
них ускладнень (пошкодження 
голосових нервів чи прищитопо-
дібних залоз);

— зберігається щитоподібна 
залоза і її функція;

У лікуванні кістозних вузлів 
чи кіст щитоподібної залози  -   
використовуємо методику скле-
ротерапії, тобто введення скле-
розантів у порожнину кісти, або 
ж поєднуємо склеротерапію і ла-
зеротерапію. Гарантуємо високу 
ефективність лікування.

Малоінвазивні технології лі-
кування вузлових утворів щито-
подібної залози, які використову-
ються в медичному центрі «Віта 
Сана» є безпечними і високое-
фективними, дозволяють зберег-
ти тканину щитоподібної залози і 
уникнути гіпотиреозу. Наші тех-
нології також є методом вибору 
у лікуванні хворих на вузловий 
токсичний зоб з тиреотоксичною 
кардіоміопатією, ускладненою 
миготливою аритмією та серце-
вою недостатністю.

Для попереднього запису: 
(0352) 400 241 , 067 199 32 32 , 
099 555 84 87.

E- mail: vita_sana@ukr.net, 
www.vitasana.te.ua. Ліц. сер.  
№43417335, від 27.05.2008, вида-
на МОЗ України.

Будьте здорові!

У Тернополі лікують зоб без хірургічного втручання
Щорічно у світі спостерігається ріст ендокринних захворю-

вань. Найпоширенішими є цукровий діабет і захворювання щи-
топодібної залози. Серед захворювань щитоподібної залози най-
частіше зустрічаються такі форми зоба: дифузний еутироїд-
ний, дифузний токсичний, вузловий і багатовузловий колоїдний 
еутироїдний, вузловий і багатовузловий токсичний, вузловий  з 
кістозною дегенерацією вузлів, аутоімунний тиреоїдит, добро-
якісні і злоякісні пухлини. Можливе поєднання цих патологій. 
Рак щитоподібної залози серед її захворювань має місце в серед-
ньому біля 3% випадків.За даними фахівців, патологія щитопо-
дібної залози знаходиться на п’ятому місці за поширеністю се-
ред інших хронічних захворювань людини. Близько п’ятидесяти 
відсотків населення мають проблеми з щитоподібною залозою.

На 1 травня нинішнього 
року чисельність 
населення Тернопілля 

склала 1075,8 тисячі осіб. 
У містах проживає 475,2 тисячі 

мешканців, у сільській місцевості - 
600,6 тисячі, інформує головне уп-ячі, інформує головне уп-головне уп-е уп- уп-
равління статистики в області

Природний рух населення у січ-риродний рух населення у січ-у січ- січ-
ні-квітні 2013 року, порівняно ана--квітні 2013 року, порівняно ана-квітні 2013 року, порівняно ана- 2013 року, порівняно ана-порівняно ана-ана-
логічним періодом минулого року, 
характеризувався зниженням на-
роджуваності - на 194 дитини та 
смертності - на 153 особи. Щодо 
міграції, то зменшилося число як 
прибулих - на 282 осіб, так і вибу-- на 282 осіб, так і вибу-на 282 осіб, так і вибу-іб, так і вибу-, так і вибу-
лих - на 177.

Щороку майже 
у двохсот 
країнах світу 

відзначають 
Олімпійський день. Не 
омине свято і Тернопіль. 

У п’ятницю, 21 червня, 
Театральний майдан міс-
та перетвориться на веле-
тенський спортивний май-
данчик. Тут відбуватимуть-
ся показові виступи та зма-
гання з різних видів спор-
ту – греко-римської та віль-
ної боротьби, фрі-файту, ка-
рате, дзюдо... Зможуть ви-
пробувати себе і глядачі, на-

приклад, у сеансах одночас-
ної гри в шахи та шашки, на-
стільному тенісі. Для малечі 
влаштують конкурс малюн-
ків на олімпійську тематику 
та змагання на дитячих ве-
лосипедах.

Кульмінацією Олімпій-
ського дня стане легкоат-
летичний забіг, який розпо-
чнеться о 17 год. Як розпові-
ли в управлінні з питань фі-
зичної культури облдержад-
міністрації, очікують близь-
ко тисячі учасників, серед 
яких тернопільські олімпій-
ці, призери всеукраїнських і 
міжнародних змагань.

На Козацькому острівку у тернопільському 
парку Топільче пройшли відкриті майстер-
класи та виставка робіт під назвою “Мій талант 

– моя робота” у рамках україно-польської програми 
“Молодь в дії”. 

Протягом тижня юнаки та юнки із польського Жешува та 
українці з Тернополя обмінювалися творчим досвідом, спілкува-
лися, розважалися в файному місті. У рамках проекту ще раніше 
умільці з творчої майстерні “Арт-Колесо” провели для учасни-
ків зустрічі заняття із розпису скляних горняток. Майстер-клас 
у парку став підсумковим у всій програмі. 

Зустріч організували “Молода Просвіта” та обласний моло-
діжний центр праці. 

У селі Шипівці Заліщицького 
району від удару блискавки 
загинув 15-річний хлопець. 

Його молодшого на рік товариша з 
травмами госпіталізували у лікарню. 

Як розповіли в обласному управлінні Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситу-
ацій, блискавка уразила хлопців, коли вони 
пасли худобу поблизу села. 

Повідомляючи про трагедію, рятувальни-
ки нагадали правила поведінки, яких слід до-
тримуватися, якщо гроза підстерегла вас на 
відкритій місцевості. 

Не варто шукати прихистку під високими 

деревами, особливо поодинокими. Сховайте-
ся в будь-якому заглибленні: канаві або най-
нижчому місці поля. Присядьте та пригніть 
голову. Лежати на мокрій землі під час блис-
кавки не варто, як і бігти, рятуючись від гро-
зи.

Не відпочивайте біля води під час блискав-
ки, а ще не варто перебувати поруч із метале-
вими предметами.

Дуже небезпечно під час грози мати при 
собі увімкнений мобільний телефон. Він ніби 
спеціально притягає до себе блискавку. Якщо 
починається негода, негайно вимкніть свою 
мобілку. 

Острівець талантівОліймпійський день 
відзначать масовим забігом

Наших краян -  
трохи більше 

мільйона

Блискавка вбила пастушка…
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Чеська поліція 
провела 
безпрецедентний 

рейд кабінетами 
чиновників і вилучила 
мільйони крон і 
кілограми золота

У Чехії, в результаті операції 
з протидії корупції, затримали 
кількох високопоставлених де-
ржслужбовців і депутатів. Се-
ред них - Яна Надьова, радник 
та керівник апарату прем’єр-
міністра країни Петра Нечаса, 
двоє представників військової 
розвідки, деякі екс-депутати 
нижньої палати парламенту, 
котрі активно підтримували 
Нечаса.

У спецоперації були задіяні 
понад 400 поліцейських. Під 
час рейдів обшуки провели, у 
тому числі, в будівлі чеського 
уряду. Правоохоронці вилучи-
ли 150 мільйонів крон готів-
кою і десятки кілограмів золо-
та.

Яну Надьову звинувачують 
у хабарництві і зловживанні по-
садовими повноваженнями: за 
її наказом Військова розвідка 
стежила за кількома людьми. 
Також її вважають винувати-
цею розлучення прем’єр-мініс-
тра з його дружиною. Чинов-
ниці загрожує до п’яти років 
позбавлення волі. 

Прем’єр-міністр Петр Нечас, 
соратники якого стали фігу-
рантами корупційного сканда-
лу, повідомив про намір подати 
у відставку, інформує «МІА Рей-
тер». Хоча раніше він катего-
рично заперечував можливість 
добровільного відходу. 

Президент Чехії Мілош 
Земан прийняв відставку 
прем’єра. 

Нечас також заявив, що по-
дав у відставку з посади голо-
ви найбільшої владної правої 
Громадянської демократичної 
партії, а також оголосив, що 
відійде з політичного життя. 

У Тернополі працівники міліції викрили трьох 
студентів, які у вільний від навчання час 
обкрадали автомобілі. 

18-річні юнаки вирішили у такий спосіб поліпишити своє ма-
теріальне становище. Міліціонери затримали студентів в одному з 
дворів на вулиці Тарнавського після того, як ті обікрали «Жигулі». 
Легковик не мав засобів захисту, тому привабив злодіїв.

З салону та з-під капоту автомобіля юнаки забрали все, що мо-
гли. Автомагнітолу, акумулятор і програвач взяли з собою, а нагро-
маджувач енергії заховали в кущах, аби згодом під’їхати за ним.

Як повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, про-
ти підозрюваних розпочали кримінальне провадження. Тож тепер 
студентам доведеться відповідати за скоєне перед законом.

Заступника начальника 
відділу одного з управлінь 
облдержадміністрації звинувачують 

у зловживанні службовим становищем. 
– Минулого року, здійснюючи будівництво за-

гальноосвітньої школи в Теребовлянському ра-
йоні, товариство завищило вартість робіт більш, 
ніж на 330 тис. грн. Акти фактично невиконаних 
робіт прийняв посадовець одного з управлінь об-
лдержадміністрації, – зазначили у прокуратурі 
області. 

Підприємство за цими документами встигло 
отримати з держбюджету частину коштів – май-
же 170 тис. грн.

Стосовно чиновника прокуратура Теребов-
лянського району розпочала кримінальне прова-
дження за ч.2 ст. 364 КК України, яка передбачає 
до 6 років позбавлення волі.

Керівника підприємства звинувачують у 
службовому підробленні. Кримінальну справу 
щодо нього вже розслідували та скерували до 
суду.   

Трагедією завершилася поїздка на Тернопілля 
для 22-річної мешканки міста Заставна 
Чернівецької області. Відпочиваючи у вихідні 

на Джуринському водоспаді, що у Заліщицькому 
районі, дівчина зірвалася зі скелі. 

За попередніми даними, вона послизнулася та впала з 3-ме-
трової висоти. Від отриманих травм потерпіла загинула.

Джуринський водоспад – найвищий серед рівнинних водо-
спадів в Україні. Він складається з декількох каскадів. Загальна 
його висота – 16 метрів.

 

На Тернопільщині 
спіймали двох 
абітурієнтів, які 

під час ЗНО намагалися 
заповнити прогалини у 
знаннях, використовуючи 
допоміжні засоби.

У відділі Держслужби охо-
рони при обласному управлін-
ні внутрішніх справ повідоми-
ли, що хитрощі абітурієнтів ви-
крили за допомогою металоде-
текторів, які цьогоріч викорис-
товують для контролю за до-
триманням правил ЗНО. 

Допоміжні засоби у моло-
дих людей вилучили під час пе-
рерви у роботі над завданнями. 
Зокрема, вступники намагали-
ся скористатися телекомуніка-
ційними пристроями, а також 
покращити результати тесту-
вання традиційним способом, 
списавши відповідь зі шпаргал-
ки.

Зазначимо, загалом в облас-
ті зареєстровано 7708 абітурі-
єнтів, які виявили бажання взя-
ти участь у ЗНО. Завершиться 
зовнішнє незалежне оцінюван-
ня знань випускників загально-
освітніх шкіл 27 червня. 

Прокуратура області 
скерувала до суду 
справу стосовно 

нечистого на руку 
технічного експерта. 

Чоловік зажадав 600 дола-
рів США від місцевого підпри-
ємця за надання висновку про 
проходження позачергового 
техогляду та експертного об-

стеження автомобільного кра-
на. При цьому посадовець на-
голосив, що без грошей всіля-
ко перешкоджатиме у видачі 
висновку.   

Проте, скористатися ко-
штами експерту не довелось, 
оскільки після одержання не-
правомірної вигоди його за-
тримали правоохоронці. 

Сталося це у 
приміщенні 
державного 

обласного архіву в 
понеділок, 17 червня.

Близько 9 години 33-річ-
ний охоронець відділу Держ-
служби охорони при облас-
ному управлінні внутріш-
ніх справ заподіяв собі смер-
тельне поранення в голову. 
Для того, аби звести рахунки з 
життям, чоловік застосував та-
бельну зброю,

У секторі зв’язків із громад-
ськістю обласної міліції розпо-
віли, що загиблий був цивіль-

ною особою, працював на віль-
нонайманій посаді.

Причини, які підштов-
хнули охоронця до таких дій, 
з’ясують під час перевірки. По-
дію внесли до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 
з правовою кваліфікацією ч. 1 
ст. 115 Кримінального кодексу 
України.

Нагадаємо, подібний випа-
док був у Тернополі в березні 
цього року. Тоді вкоротив собі 
віку старший прапорщик мілі-
ції. Чоловік застрелився на ро-
бочому місці, застосувавши та-
бельну зброю.

Прем’єр оскандалився? 
У відставку!

Чиновнику ОДА за зловживання 
загрожує до 6 років тюрми

Дівчина зірвалася зі скелі 
Джуринського водоспаду

Абітурієнтів 
спіймали зі 

шпаргалками

Аби покращити показники в роботі, працівники 
одного з районних відділів обласного 
управління міліції вирішили самостійно 

розповсюджувати дурман. 
Погрожуючи фізичною розправою та можливістю притяг-

нення до кримінальної відповідальності, вони змушували рані-
ше судимого мешканця райцентру передати іншій особі нарко-
тичний засіб. 

Такі маніпуляції правоохоронцям необхідні були, щоб надалі 
вилучити наркотики та нібито викрити особу у вчиненні кримі-
нального правопорушення, пов’язаного із їх зберіганням. 

При передачі дурману міліціонерів затримали. Як повідоми-
ли у прокуратурі області, за цим фактом відкрили кримінальне 
провадження.  Правоохоронцям, яких звинувачують у зловжи-
ванні службовим становищем та збуті особливо небезпечного 
наркотичного засобу, загрожує до 10 років тюрми з конфіскаці-
єю майна. 

У Тернополі з табельної зброї 
застрелився охоронець

Міліціонери змушували 
чоловіка продавати наркотики

Весняна обрізка крон дерев, у якій 
повправлялися тернопільські 
комунальники, шарму місту не 

додала. Навпаки… Деякі дерева не 
витримали таких відвертих знущань 
і вмерли. Ці два дерева (на фото) 

колись прикрашали бульвар Тараса 
Шевченка, дарували затінок у спеку. 
Нині ж стоять сухі. На жаль, такі 
своєрідні «пам’ятники» комунального 
безглуздя і безгосподарності можна 
побачити не лише у центрі Тернополя.  

Фотофакт

Дерева так попідрізали, 
                           що тепер треба зрізати

Студенти після навчання 
обкрадали автомобілі

На Тернопільщині з’явилася 
нова каста хабарників
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– Минулого літа мені довело-
ся побувати у Луганську, – зга-
дує нігерієць. – Таксист, якого я 
зупинив біля вокзалу, почувши 
моє прохання українською, зди-
вовано запитав, звідки так до-
бре знаю мову. Я розповів, що ви-
вчив її у Тернополі. Чоловіку ста-
ло трішки ніяково та сумно і він 
зізнався, що теж колись розмов-
ляв українською. Але тепер, як і 
багато мешканців його регіону, 
практично забув її...

Ознака культури – 
знати мову людей, 
серед яких живеш

Повне ім’я заокеанського 
гостя – Овіемуно Утомакілі Пі-
тер. Виріс він у Лагосі – нігерій-
ському мегаполісі з населенням 
більше десяти мільйонів людей. 
В Україну потрапив завдяки 
батькові, який, маючи власний 
бізнес, відвідував її у справах. 
Тут чоловікові настільки сподо-
балося, що відправив обох дітей 
– сина та доньку – навчатися до 
Луганська. А невдовзі Ові, по-
слухавши порад друзів, вступив 
у Тернопільський національний 
технічний університет. Сьогод-
ні він уже на третьому курсі, ви-
вчає комп’ютерні науки й мріє 

бути веб-програмістом.
Юнак переконаний, що ко-

жен повинен поважати культу-
ру та знати мову людей, серед 
яких живе. Тому ще в Луганську 
він вивчив російську, а в Терно-
полі – українську, хоча в універ-
ситеті для іноземців виклада-
ють його рідною – англійською. 
А всього володіє п’ятьма мова-
ми, серед яких також італійська 
та французька.

–  Нігерія колись підпоряд-
ковувалася британській коро-
ні, – розповідає хлопець. – Тому 
офіційна мова країни – англій-
ська. Узагалі ж на моїй Батьків-
щині можна почути більше ста 
мов і діалектів. 

Викладачі кажуть, що у хлоп-
ця – феноменальна пам’ять, тож 
не дивно, що він так швидко опа-
нував солов’їну. Результат спіль-
них з педагогами зусиль пока-
зав у квітні на олімпіаді у Доне-
цьку, де студенти з інших дер-
жав змагалися у знанні україн-
ської. За найкраще розуміння 
мови Ові здобув перше місце, та-
кож отримав перемогу у фото-
конкурсі «Україна очима інозем-
ців». А загалом увійшов у четвір-
ку кращих. Хоча був поза конку-
ренцією, адже суперниками аф-
риканця були студенти з Росії, 
Молдови й Таджикистану, які 
слов’янські мови чують з дитин-

ства. Наступного року невгамов-
ний нігерієць прагне взяти ре-
ванш на такій же олімпіаді у Хар-
кові. 

– Перемога для мене – не го-
ловне, – зізнається Ові. – Але, 
сподіваюся, вона стане подарун-
ком для моїх викладачів Ірини 
Василенко та Лесі Назаревич, за-
вдяки яким я почав розмовляти 
українською.

Хлопець упевнений, що осві-
та, отримана в нашій державі, 
може гідно конкурувати з євро-
пейською, тому сумлінно ста-
виться до вивчення усіх предме-
тів. А як підтвердження, показує 
заліковку, у якій найвищі бали з 
усіх дисциплін. 

«Звідки ти 
такий взявся, 
чорнявий?»

– Українська – дуже гарна і 
мелодійна мова, – каже Ові. – Я 
навіть кілька пісень вивчив, там 
є думки, які згодяться у житті. 

І можу сказати, що українська 
культура мені дуже подобається.

Місцеві традиції африкан-
ський студент вивчає не лише з 
книжок – він часто подорожує. 
Є учасником Європейського мо-
лодіжного парламенту – орга-
нізації, яка об’єднує десятки ти-
сяч юнаків і дівчат з усієї Євро-
пи. Ові їздить на сесії в різні ку-
точки України, у багатьох містах 
має друзів.

Однак найбільше вражень 
залишають у нього мандрів-
ки селами. На Пасху друг запро-
сив його в Сновидів Бучацько-
го району, до своєї родини. Ніге-
рієць викликав там справжній 
фурор. Сусіди приходили, щоб 
сфотографуватися. А одна бабу-
ся, зі сміхом згадує Ові, почувши, 
як гарно він розмовляє україн-
ською, уважно придивлялася і, 
не витримавши, запитала: «Звід-
ки ти такий взявся, чорнявий?». 
А коли почула, що з Африки, дов-
го дивувалася й щиро поясни-
ла: «Думала, що на пляжі засмаг-
нув».

– Виявилося, що більшість 
людей в селі ніколи не бачи-
ли чорношкірого, – усміхається 
юнак. – Тому, коли я зайшов до 
церкви, всі обернулися й диви-
лися не на священика, а на мене. 
Але у храмі було чудесно. Я като-
лик, і в нашій сім’ї також відзна-
чають Великдень та інші христи-
янські свята.

У селі Ові спробував і тради-
ційні смаколики. Українська кух-
ня йому подобається. Як і бага-
то іноземців, полюбляє варени-
ки, а от голубці не прийшлися до 
душі. На його Батьківщині, роз-
повідає, зовсім інші національ-
ні страви. Найпопулярніші – рис 
із м’ясним соусом і касава – стра-
ва на кшталт манки, звареної до 
затвердіння, яку подають із під-
ливкою.

У вишиванці – 
в Європейський 
молодіжний 
парламент

Із захопленням Ові розпові-
дає про українську природу, ма-
льовничі куточки біля Дністра. 
З усмішкою зізнається, що не-
давно придбав собі вишиванку 
– чорну з червоно-білим орна-
ментом, яку вже навіть устиг 
презентувати на засіданні Єв-
ропейського молодіжного пар-
ламенту. 

На запитання, чи відчуває до 
себе негативне ставлення від 
тернополян, відповідає – на щас-
тя, ні. Бо хоч люди по-різному 
сприймають іноземців, конфлік-
ти у нього не виникали. Сподіва-
ється, що так буде і надалі.

–  Якщо люди ввічливі, пози-
тивно налаштовані, вони не мо-
жуть викликати агресію в ін-
ших, – вважає Леся Назаревич, 
яка тепер навчає африканського 
студента української. – Ові усміх-
нений, доброзичливий, ділиться 
світлом – і отримує його у відпо-
відь. А якби був агресивний, від-
чував би те ж саме від інших. На 
жаль, ми маємо і такі приклади.

Думку, начебто всі африкан-
ські студенти хочуть залишити-
ся в Україні, нігерієць заперечує. 
А от де сам житиме у майбутньо-
му, ще не вирішив. 

– Я хочу знати більше, тому 
думаю, що буду подорожувати, 
можливо, в інші країни, – каже 
він. – Звичайно, сумую за домом, 
де не був уже кілька років. Спіл-
куюся з рідними у скайпі.

... Мабуть, не має значення, 
якої національності молода лю-
дина: українець, нігерієць, росі-
янин чи таджик – усіх студентів 
об’єднує спільне бажання жити 
та мандрувати світом, здобува-
ти друзів і отримувати нові вра-
ження. Завдяки таким людям, як 
Ові, ми вчимося розуміти, що на-
справді кордони – всередині нас, 
а не лише між країнами та кон-
тинентами. І ми можемо їх по-
долати щирістю та доброзич-
ливим ставленням до світу, що 
навколо.

Антоніна БРИК.

Наголос Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 7nday.te.ua

Африканський студент 
показав приклад 
українському прем’єру – 
вивчив солов’їну за півроку

У той час, як деякі 
громадяни України 
ніяк не можуть ви-
вчити української, 
мовляв, дуже 
складна, студент 
із Нігерії Ові опану-
вав її за шість мі-
сяців.

Розмовляти солов’їною почав у Тернополі. А 
сьогодні спілкується нею не гірше за тих, хто 
виріс у галицькій глибинці. Слухаючи, з яким 

захопленням він розповідає про свої подорожі 
нашими селами, принади тутешньої кухні й 
місцеві традиції, одразу й не віриться, що його 
Батьківщиною є Західна Африка, а не котрась із 
областей Західної України. 

Біля Дністра.

З викладачем Лесею Назаревич.

Вишиванку презентував 
у молодіжному парламенті.
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Місцева центральна районна лікарня 
є не просто однією з кращих в 
області. Закладу цьогоріч – 50. 

У далекому 1963 році з’явилися перші 
корпуси, медики надавали допомогу 
жителям міста та навколишніх сіл. Добрі 
традиції відповідальності, милосердя і 
професіоналізму збереглися і донині. Тому 
до кременецьких медиків звертаються за 
консультаціями, приїжджають на лікування 
із сусідніх районів. 

Як зауважує головний лікар ЦРЛ Григорій Кос-
тянтинович Козаков (на фото вгорі ліворуч), їхній 
заклад обслуговує майже 70 тисяч жителів Креме-
неччини, серед них – більше 20 тисяч дітей. Діє уже 
центр первинної медико-санітарної допомоги, який 
акумулює роботу амбулаторій, ФАПів, сімейних ліка-
рів, що якраз і наближає цю допомогу до людей.

До речі, з метою створення госпітальних округів, 
Кременецька ЦРЛ передбачена як лікарня першого 
типу, тобто окружна. 

А тим часом у районному будинку культури три-

вали урочистості. Лікарів, сестричок, саніта-
рочок, ветеранів тепло привітав головний 
лікар Григорій Козаков, вручив грамоти, по-
дяки, квіти. Мистецькі колективи дарували 
щирі слова пісень і танці. Віншування меди-
кам адресували й представники влади. Хоча 
як журналіст і пацієнт подумала: мабуть, не 

зайве було б отримати від тієї ж влади у подарунок 
хоч щось з обладнання чи кошти на його закупівлю. 
Але, на жаль...

Вони ж, люди у білих халатах, навіть у свято на 
посту. У Кременецькій ЦРЛ цілодобово ургентує 
анестезіологія, хірургія, гінекологія, приймально-
діагностичне відділення... І навіть у день свята меди-
ки були поруч зі своїми пацієнтами.

Зіна КУШНІРУК.
На фото Івана ПШОНЯКА: митєвості свята.

Лікарні у Кременці - 
півстоліття

У минулу неділю медики відзначали 
своє професійне свято. «Наш ДЕНЬ» 
завітав у мальовничий куточок Волині – 
старовинний Кременець. 

У людей похилого 
віку основною 
причиною погіршення 

концентрації пам’яті та інших 
когнітивних функцій мозку 

є дегенеративні процеси у 
самому мозку і в судинах, 
що забезпечують його 
«харчування». 

У молоді скарги обумовлені 
стресами та перевантаженням ін-
формацією, повідомляють інозем-
ні ЗМІ. Цьому сприяють постій-
ний серфінг в інтернеті, обмін по-

відомленнями, музика і фільми, осо-
бливо, коли все це відбувається од-
ночасно. Щоб перевірити свої висно-
вки, вчені з Каліфорнійського уні-

верситету (США) опитали понад 18 
тисяч осіб у віці від 18 до 99 років 
зі скаргами на погіршення пам’яті. 
З’ясувалося, найбільше від переван-
таження мозку страждають люди 
у віці до 40 років, професія і спосіб 
життя яких пов’язані з інформацій-
ними технологіями. Таким чином, 
аби зберегти пам’ять, слід планува-
ти свій день так, щоб періодично да-
вати своєму особистому комп’ютеру 
- головному мозку - час для розсла-
блення. 

Хворі на рак легенів 
вже наступного місяця 
отримають шанс на життя.

 Аргентинські вчені запускають у 
продаж вакцину «Ваксіра», яка спону-
кає імунну систему організму знищувати 
уражені хворобою клітини, повідомляє 
ICTV. Найкращі аргентинські онкологи 
працювали над її створенням 18 років.

Вакцина не гарантує одужання, але 
життя точно продовжить.

Аргентинські вчені 
запускають у продаж 
ліки, які дозволяють 
жити з раком легенів

                 Зловживання інтернетом погіршує 
пам’ять у молодих людей
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Футбольна мозаїка

Михалик стане 
кубанським 
козаком   
  

Тарас Михалик 
переїде до російської 
Прем’єр-ліги. 

Захисник збірної України, 
в якого завершився 
контракт із київським “Динамо”, продовжить кар’єру 
у краснодарській “Кубані”. 

Всього кілька днів тому Тарас отримав статус вільного аген-
та, і, як бачимо, без проблем працевлаштувався.  Слід зазначити, 
що у минулому сезоні  Михалик фактично втратив місце в осно-
вному складі киян. Довший час українця турбували травми, а з 
приходом у «Динамо» хорватського оборонця Віди він практич-
но не виходив на поле.

«Таврія» 
без Лужного

15-го червня 
керівництво 
клубу розірвано 

контракт зі старшим 
тренером “Таврії” Олегом 
Лужним.

Свої посади залишають також і помічники Олега Лужного - 
Володимир Журавчак, Валерій Зуєв і Андрій Чих.

Ім’я нового наставника команди обіцяють оприлюднити піс-
ля підписання з ним контракту.

Оновився склад  Прем`єр-ліги

Ужгородська “Говерла” та запорізький 
“Металург” отримали атестацію у змаганнях 
Прем`єр-Ліги сезону 2013/14. Такі результати 

засідання Комітету ФФУ з атестації футбольних 
клубів, що відбулося у п`ятницю, 14 червня. 

ФК “Буковина”, який також планував виступати у сезоні 
2013-2014  у вищому дивізіоні, комісія видала лише атестат  на 
участь у змаганнях серед команд Першої ліги, проте ці вердикти 
ще має затвердити виконком ФФУ.

Отже, тепер остаточно відомі команди, які зіграють в Укра-
їнській Прем`єр-лізі  наступного сезону. Після зняття зі змагань 
“Кривбасу” через фінансові проблеми, сюди заходить перемо-
жець Першої  ліги  “Севастополь” та залишаються “Говерла” і за-
порізький “Металург”, які за підсумками сезону хоча й зайняли 
останні місця, вже прописані в календарі УПЛ на наступний се-
зон.

Від участі у вищій лізі відмовилися алчевська “Сталь”, яка 
фінішувала другою в Першій лізі та “Олександрія”, яка зайняла 
третій рядок.

Дівчата,  на поле!

З 27 по 29 червня 
у Тернополі 
відбудеться “Турнір 

розвитку УЄФА”, який 
входить у програму 
розвитку жіночого 
футболу.

Сенс подібних турнірів полягає в тому, щоб прискорити про-
грес юних футболісток. Більше того, дані турніри відкривають 
додаткову можливість збагатитися досвідом міжнародних мат-
чів арбітрам і суддівським спостерігачам.

Програма нинішнього сезону включає в себе 13 турнірів роз-
витку. Перший відбувся у лютому в Португалії, а останній буде 
проходити у серпні в Польщі. 

Старт турніру в Україні відбудеться 27 червня. О 17:30 на міс-
цевому стадіоні Тернополя пройде перший матч Україна - Шот-
ландія. 28 червня між собою зіграють  Шотландія та Угорщина. 
29 червня на поле вийдуть юні футболістки України та  Угорщи-
ни.

Студенти під керівництвом 
Володимира Лозинського, які 
проводили у Тернополі кілька-
денний збір, готуються до Всес-
вітньої Універсіади у Казані, 
яка пройде з 6 по 17 липня. Су-
перниками збірної України на 
груповому етапі будуть коман-
ди Японії, Уругваю і Туреччини.

У товариському поєдин-
ку з «Тернополем» уже у пер-
шій 15-ти хвилинці рахунок 
був 2:0 на користь господа-
рів. Першим у ворота збірни-
ків відзначився Богдан Семе-
нець на 6-ій хвилині матчу, а 

ще через шість хвилин у воро-
тах студентів «розписався» Ва-
силь Чорний. 

 Вдалий початок дозволив 
футболістам муніципальної 
команди впевнено контролю-
вати гру, однак на29 хвилині 
поєдинку підопічні Лозинсько-
го після стандарту відквитали 
один м’яч. Також вони мали ще 
одну нагоду, щоб забити, але 
після виконання штрафного 
удару воротар «Тернополя» ви-
тягнув м’яч з “дев’ятки”.

Натомість, до завершення 
першого тайму тернополяни 

збільшили рахунок. Знову від-
значився Василь Чорний - 3:1.

У другому таймі збір-
на України почала володіти 
м’ячем більше та оборонці гос-
подарів вміло зупиняли супер-
ника на підступах до штрафно-
го майданчика. На 55-ій хви-
лині ФК «Тернопіль» учетвер-
те святкував взяття воріт. Цьо-
го разу автором гола став Бог-
дан Семенець. 

Кінцівка гри пройшла у рів-
ній боротьбі і студенти навіть 
забили гол у ворота муніципаль-
ної команди. У підсумку - 4:2.

ФК «Тернопіль» сильніший 
за збірну України. 

Щоправда, студентську

12 червня, на 
тернопіль-
ському 

“Міському” стадіоні 
відбувся товариський 
поєдинок, у якому 
зустрілися муніципальна 
команда нашого міста  
та студентська збірна 
України.

Більше того, наші хлопці не тільки не гра-
ли від оборони, аби втримати позитивний для 
себе результат, а, навпаки, упродовж дев’яноста 
хвилин гостро атакували та задавали тон у грі. 
Як підсумок – тріумф з більш, ніж переконли-
вим рахунком 4:1.

У «Ниви» голи заби-
ли Кікоть (22 хв.), Тарас 
Яворський (45 хв.), Да-
нищук (62 хв.) та Тов-
кацький (86 хв.)

У гостей на 64 хви-
лині гри з одинадцяти-
метрового відзначився 
Балабанов.

Фінальний свисток  
Віталія Дяденка з Кіро-
вограда прозвучав від-
разу ж після гострої чер-
гової атаки тернополян. 
Відтак заповітна путівка у Першу лігу знайшла 
свого господаря.

Після поєдинку головний тренер футболь-
ного клубу «Нива» Ігор Яворський, приймаю-
чи палкі вітання від уболівальників та гравців, 
зокрема відзначив: «Ми цілий рік працювали і 

самовіддано трудилися. Це позитивний і пла-
новий результат. І, чесно кажучи, вже обдумую 
майбутні плани. У Тернополі завжди любили 
футбол. Я хотів би подякувати всім вболіваль-
никам. Тим вірним, які до кінця йшли з коман-
дою».

Усі фото з новинного порталу “За Збручем“

Після кількарічної перерви 
тернопільська команда 
знову гратиме у Першій лізі 
українського футболу

«Нива» повертається!

Підвищення у 
класі стало 
можливим 

завдяки двом 
перемогам у спарингу 
з ФК «Одеса» - в 
гостях та вдома. 
Причому, відрадно 
зазначити, що, 
забивши два «сухих» 
м’ячі на одеському 
стадіоні, минулої 
неділі тернопільські 
футболісти 
продемонстрували 
високу майстерність і 
в рідних стінах.

nday.te.ua



Вона зайшла у вагон 
на одній з невеликих 
приміських станцій. У 

руках – букет свіжозрізаного, 
ледь розквітлого жасмину.

- Біля вас вільно?
- Так, сідайте, - припросила я жінку. 

- Так гарно пахне ваш жасмин. 
Вона теж приязно посміхнулася.
- О, його у чоловікових батьків цілі 

зарості. Кущі довкіл усього подвір’я. На 
перше побачення чоловік приніс мені 
теж гілку жасмину.

Слово за словом ми розговорилися. 
І Люба розказала мені свою життєву іс-
торію. 

… У цей день вона вирішила оста-
точно: Ігор Васильович, куратор їхньої 
групи, стане її чоловіком. По-перше, 
тому, що у свої тридцять шість він уже 
доктор наук, без кількох хвилин – про-
фесор. По-друге, усі, і студенти, й ви-
кладачі, твердили, що Ігор Васильо-
вич – вічний холостяк, для якого існує 
лише наука, а не жінки. Що ж, вона до-
веде протилежне. По-третє, вона ви-
йде за Ігоря заміж всупереч  батькам. 
Вони ледь не з пелюшок пророчили їй 
принца: красивого, розумного і замож-
ного.

З першою вимогою проблем не 
було. З розумними теж можна щось 

придумати. А от заможних, щоб і ма-
шина, і квартира, і щорічна відпустка 
десь на сонячних пісках, було не густо.

Якось вона запросила Ігоря Васи-
льовича додому.

- У нас багата бібліотека, немало 
рідкісних видань. Може, вам щось зго-
диться…

Ігор сподобався батькам. Доти, 
доки не зізнався, що живе у гуртожит-
ку. Але Люба не збиралися відступати. 
Досі ж батьки виконували усі її заба-
ганки.

Вона усе продумала: дипломну писа-
ла в Ігоря Васильовича, тож часті їхні зу-
стрічі, консультації ні у кого не викли-
кали підозр. На випускному в інституті 
танцювала лише з ним – цього уже ніх-
то не міг заборонити. А невдовзі, через 
якийсь місяць, шила весільне плаття.

Та будні виявилися сірішими, ніж 
Люба сподівалася. Вічно заклопота-
ний своїми книжками, Ігор не вилазив 
з бібліотек. Філософія, яку раніше вона 
вчила, щоб привернути увагу майбут-
нього чоловіка, тепер уже її не цікави-
ла.

Люба чекала літа. Тоді разом з Іго-
рем вони виберуться з цього тісного 
міста. Але те, що запропонував їй чо-
ловік…

- Поїдемо у село. До моїх батьків. Я 
так давно не був з ними. 

- Ігоре, ви їдьте. А Любі треба сер-
йозно поправити здоров’я. Не в селі 
ж…

Батько Люби дав зятеві чітко зро-
зуміти: його донька  у ту глухомань на 
Волині не поїде. Він уже домовився про 
путівку у Болгарію.

Відтоді якось так і повелося: бать-
ки допомагали молодій сім’ї, точні-’ї, точні-ї, точні-
ше Любі. Модний одяг і відпочинок, 
новенька машина і квартира у центрі 
Тернополя були записані на неї.

- Одна донька. Хіба не маю права? 
Тим більше, чоловік - хоч і без п’яти 
хвилин професор, але зарплата… - хва-
лився Любин батько знайомим.

Мав право і можливості. Давно уже 
працював на такій посаді, що міг забез-
печити навіть онуків. Любив «пофіло-
софствувати» на цю тему з зятем.

- Теорію можна в університеті ви-
кладати. А от спробуй втілити її на 
практиці.

- А ви не втручайтеся у нашу сім’ю. 
Дамо раду і самі. Врешті, чого нас жа-
літи? Ось попрацює Люба трохи лабо-
рантом, потім вступить до аспіранту-
ри. А там народимо дітей, - Ігор чи не 
вперше заперечив тестеві, а Люба вко-
тре стала на бік батька.

Того літа вони знову роз’їхалися. 
Ігор – в село, Люба – у Крим. Там, де 
море б’ється в гори, де на світанку 
стоїть густий бриз і над водою про-
кидаються альбатроси, а ввечері пах-
нуть мигдалем сади. Там вона зустрі-
ла його, Олега. Майже хлопчиська, ве-
селого і безтурботного, зовсім не схо-
жого на вічно серйозного Ігоря. Вони 
шукали у прозорій воді мушлі, ловили 
крабів і не помічали, як швидко збіга-
ють дні. Вона зустріла нарешті свого 
принца.

І все-таки день розлуки прийшов.
- Я обов’язково знайду тебе, - Олег 

турботливо заніс Любині речі в купе.
Вже пізніше, у поїзді, помітила, що 

з її сумочки зник гаманець, а з потай-
ної кишені плаття, про  яку знав лише 
Олег, - золотий ланцюжок і перстень. 
Навіть французькі парфуми зникли.

Ще не вірила. Гарячково перебира-
ла речі. «Якась помилка», - заспокою-
вала себе. Та коли з телефону, залише-
ного їй Олегом, жіночий голос відпо-
вів, що це ніяка не квартира, не офіс, 
а школа-інтернат, Люба зрозуміла: її 
просто обдурили, використали. Як, на-
певно, багато жінок до неї.

Ось тобі і принц. Прямо з морських 
хвиль. Ішла містом, яке завжди їй зда-
валося тісним. Власне, так любив по-
вторювати її батько. А Ігор?.. Треба б 
розповісти йому усе.

Заплющила очі. Почула дивний 
звук. Здається, так скрегочуть гальма.

Вона опритомніла у лікарні. У білій 
реанімації білі стіни. І таке ж біле Іго-
реве обличчя. Люба відчула, як по щоці 
сповзає велика солона крапля. Ще і 
ще… Цілий дощ, злива, що змивала усе 
довкруг. Усе, що було досі. Тільки вона 
і Ігор залишаються удвох.

У них справді були попереду безсо-
нні ночі. Довгі розмови і мовчання: без 
клятв, без урочистих обіцянок. Остан-
ні дні літа, яке, виявляється, буває 
привітним і в їхньому місті.

Ось майже і вся історія. Хіба дода-
ти те, що вони чомусь поміняли свою 
квартиру у центрі міста на інший, ти-
хий і зелений мікрорайон. Що у Люби з 
Ігорем уже дорослі сини. І що відпочи-
вати вони їздять якщо не усією сім’єю, 
то принаймні завжди удвох. Найбіль-
ше Любі подобається в Ігоревих бать-
ків на Волині. Особливо ось у таку 
пору. Коли зацвітає жасмин. 

Зіна КУШНІРУК.
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гніздечко
Сімейне

Він: Ось вона… Іде…
Вона: Господи, знову він. І зно-

ву даруватиме квіти. І знову я їх ві-
зьму. Вдячно усміхатимусь. А вдо-
ма, на самоті, вкотре не втрима-
юсь від сліз. І його квіти сумувати-
муть… 

Він: Вона така гарна і… не моя.
Вона: Якби він знав, скільки ра-

дості, болю і спогадів приносять ці 
квіти…

Він: Чи кохає вона когось? Ма-
буть, у неї є сім’я. І в мене…

Вона: Я подобаюся йому. Але… 
Між нами не може бути жодних по-
чуттів. Тільки квіти. Хіба обоє не 
розуміємо цього? Він не знає, ма-
буть, як важко втрачати людину, 
яку нарекла своєю Долею? Поми-
лилася… Залишилась стояти перед 
порожнім жертовником втрачених 
сподівань. Наче вигнанка-жриця. 

Він: Якби їй запропонували 
приміряти колір щастя, який би 
вона вибрала? Ніжно-бузковий? 
Вранішньо-рожевий? Просто бі-
лий? Їй личить колір літа і колір 
кохання…

Вона: Чи то дощі, чи суєта вто-
мили душу? Притулитися б до пле-
ча коханого, пошкодувати себе… 
Розмовляти без слів… Ридати без 
сліз… 

Він: Ви любите ромашки? Це - 
вам!

Вона: І люблю волошки… По-
льові волошки, схожі на малесенькі 
клаптики синіх хмаринок, які роз-
губило по полях літнє небо…

Він: Може, я повинен був по-
дарувати їй вишукані троянди чи 
орхідеї? 

Вона: Той, кого я нарекла ко-
лись своєю Долею, приносив уран-
ці оберемки польових квітів - хо-
лодних, мокрих від роси, із запахом 
недоспілих пшениців. «Я вкрав їх у 
ночі», - жартував.  

Він: Я повинен їй дати спокій. 
Хто я для неї? І букетик ромашок 
має бути останнім. А їй так личать 
квіти…

Вона: У вимоклих пелюстках 
ромашок зачепилися дощові кра-
плини. Вони холодять уста і пах-
нуть прощальними цілунками… Я 

маю сказати йому, аби не триво-
жив моєї самітності і розвіяв свої 
ілюзії. І не шукав зустрічей. На ньо-
го чекають удома…        

Він: Що вона думає про мене? 
Сивина у волоссі, а, наче хлопчись-
ко, намагаюся зловити її погляд, 
порух… Побачити її. І відчувати 
терпко-солодке хвилювання, дару-
ючи квіти…

Вона: Якби він покликав мене, 
чи душа злетіла б? Той, кого наре-
кла колись Долею, спопелив її. Хіба 
почуття можуть жити у випаленій 
пустелі?     

Він: Я не можу зізнатися, що ко-
хаю її. 

Вона: Я не можу закохатися в 
нього. 

Він: Я повинен забути її, розгу-
бити свої заборонені мрії і бажан-
ня. Хай поміж нас залишаться тіль-
ки квіти, подаровані вчора. А нині… 

Вона: Нині у мене був шалений 
день: море справ, спека, гроза… 
Чому він забарився?..

Ольга ЧОРНА. 

Якщо ти десь у дорозі
Якщо ти десь у дорозі 
І довго тебе немає, 
То знай, що мати в тривозі 
І жде тебе, й виглядає.

Коли й не зверне дорога 
До маминої оселі, 
То знай, що мати з порога 
Щасливі стежки 

тобі стелить.
Якщо тобі сни весняні 
Приносять зимові ночі, 
То знай, привіт це від мами, 
То мамині сяють очі.

І мабуть іноді стане 
Невесело не одному, 
Коли він спішить від мами 
До іншого, свого, дому.

Ті спалахом  
написані рядки...
Ті спалахом написані рядки... 
Можливо принесе тобі їх тиша. 
Ти прочитаєш й скажеш: 

«Гарно пише»... 
Й не будеш знати, 

що вони - твої.
Та це нічого.
Прочитав би лиш...
Та й то... для чого?
Болю мій невтішний!
Хай світ мене не 

проклинає грішний,
Аби ти прочитав хоча 

б єдиний вірш.

Тетяна ФРОЛОВА.

Просто життя

На долю Тетяни 
Фролової, 
котра родом 

із села Білозірка на 
Лановеччині, випало 
чимало випробувань. 

Втративши зір у два роки, 
вона не впала у відчай, не втра-
тила життєвого оптимізму й 
бажання жити та творити. 

Я познайомилася з її твор-
чістю кілька років тому, на фо-
румі видавців у Львові. Блука-
ючи  між рядами  прилавків з 
книгами, які заманювали сво-
їми крикливими обкладинка-
ми, звернула увагу на малень-
ку жовту книжечку. Уже потім я 
зрозуміла, який скарб мені по-
дарувала доля. 

Збірка віршів про кохання 
«Любові не зречусь»  -  не про-

сто красиві підібрані в риму 
слова – це відповіді на питан-
ня, які турбують кожного. Ми 
часто опиняємось сам на сам 
із ними. Поезія Тетяни Фроло-
вої допомагає, коли відчай – 
нестерпний, а самотність зда-
ється гіркішою за полин. По-
чинаєш читати – і  не можеш 
зупинитися. Як часто скром-
ність і непомітність ховають у 
собі безліч цікавого, те, чого не 
можна виміряти грошима чи 
коштовностями, а лише почут-
тями, сльозами зболеного сер-
ця, тужливою піснею душі. 

Ці вірші – для тих, хто цінує 
високі почуття, вірить у їх існу-
вання. Читаючи, відкриєте світ, 
який раніше не помічали. Світ, 
де панує чисте та світле почут-
тя – кохання. 

Інна ДАНИЛКІВ.

Авторка з Тетяною Фроловою (справа).

Натхнення у рядках

Діалог двох душ

«Любові не зречусь»

Хай поміж нас
залишаться тільки квіти…

Що таке щастя?
Це - він і вона, і дитятко-сонечко.
Це - усмішка, літо, радість в очах…
Щастя - у великому світі -
їхня маленька сім’я…

Фотомить

- Оксано Іванівно, що таке 
фітнес-марафон та чому Ви його 
проводите?

- Ідея не нова. Аналогічні заходи 
систематично відбуваються  на За-
ході та у великих містах України. До-
свід – цілком позитивний, адже про-
тягом двох годин представлені всі 
види тренувань, які можна відвіду-
вати у нашому закладі.

- Якщо можна, детальніше.
- Фітнес-марафон розпочнеться 

30 червня о 12 годині і триватиме 
дві години, протягом яких всі охо-
чі зможуть ознайомитись та спро-
бувати себе у різноманітних ви-
дах тренувань: Step аеробіка, фіт-
бол, танцювальна аеробіка, тайбо, 
інтервальні,  пілатес, цигун, body-

flex.  Кожне тренування триватиме 
близько двадцяти хвилин та вклю-
чатиме основні вправи та прийо-
ми. Учасники зможуть спробувати 
та  підібрати найбільш прийнятний 
коплекс вправ саме для свого орга-
нізму. Також відвідувачі зможуть 
оцінити комфорт і  місце проведен-
ня занять, адже наш спортивно-
танцювальний центр один з небага-
тьох у Тернополі, який оснащений 
сучасними витяжками, що забезпе-
чують постійну циркуляцію свіжо-
го повітря, душовими кабінами. Ба-
жаного ефекту для схуднення мож-
на досягнути за допомогою проце-
дур у фітобочці. Важливим є те, що 
на фітнес-марафоні будуть присут-
ні інструктори та тренери, з допо-

могою яких  можна найбільш точно 
підібрати саме вашу індивідуальну 
програму схуднення. 

- Чи існує  визначення ідеаль-
ної ваги?

- Як на мене, то немає. Є устале-
ні норми сприйняття та розуміння 
краси. На мою думку стан організму 
допоможе визначити цей простий 
спосіб. Надлишкова вага визнача-
ється за допомогою розрахунку ін-
дексу маси тіла, так званого BMI 
(Body Mass Index). Потрібно роз-

ділити свою вагу в кілограмах на 
квадрат зросту в метрах. Отримане 
число від 18 до 22 – ваша вага у нор-
мі, проте вдало підібраний комп-
лекс тренувань не завадить. Біьше 
25 – ви страждаєте надлишковою 
вагою, більше 30 – ожирінням.  

- П. Оксано, Ви стверджуєте, 
що найкраще худнути влітку.

-  Так, адже зараз тепло. Ми зні-
маємо теплий одяг і бачимо всі не-
доліки фігури, нам дошкуляють 
«набрані» взимку зайві кілограми. 

Свідомість автоматично налашто-
вана на схуднення. По-друге, вліт-
ку багато фруктів, легше підібра-
ти та дотримуватись дієти, що вку-
пі з правильно підібраним комплек-
сом фітнес-тренувань дасть набага-
то кращий та очевидний результат, 
ніж взимку. А найважливіше – допо-
може закріпити його надовго.

- Мабуть тому і виникла ідея 
проведення фітнес-марафону цо-
горіч у червні?

-  Окрім того, що під час літ-
ніх занять ми гарантуємо кращі  та 
стійкі результати, діють сезонні 
знижки та акції, на фітнес-марафоні 
вони будуть представлені, та прово-
дитимуться розіграші абонементів 
на найбільш популярні види трену-
вань.

- Яка вартість участі у мара-
фоні?

- 20 грн. Тож запрошую всіх не-
байдужих до свого здоров’я та вже 
традиційно стверджую : «Fitness 
house» - мистецтво бути привабли-
вим».

«Літо – найкраща пора для схуднення»
Саме так вважає Оксана Іванівна Король - 

керівник  cпортивно-танцювального центру  
«Fitness house», що розташований у Тернополі  

на вулиці  В. Стуса, 9, (за магазином “Фуршет”) 
на третьому поверсі. Зателефонувати можна                                               
за номером: (0352) 42-30-20, (097) 351-36-77

На фото: тренування проводить 
Оксана Іванівна Король

Ніяк не можете отри-
мати той колір волосся, про 
який мрієте? «Оріфлейм» 
створив стійку фарбу для ви-
користання в домашніх умо-
вах, яка забезпечує приголом-
шливий професійний резуль-
тат. Те, що раніше було мож-
ливе тільки в салонах краси, 
тепер легко зробити вдома, 
вибравши з багатої палітри 
відтінків фарби для волосся 
«Колір-Експерт» той, який пі-
дійде саме вам. Новинку пре-
зентує директор компанії 
«Оріфлейм» у Тернополі Тетя-
на Яківна Кушка. 

Сучасна професійна смарт-
система фарби сканує волосся 
й розпізнає пористі ділянки во-
лосяного стержня, визначаючи 
оптимальну глибину для про-

никнення фарби. Стабілізую-
чі молекули гарантують рівно-
мірний розподіл пігменту між 
пошкодженим і здоровим во-
лоссям. Унікальні властивості 
емульсії забезпечують стійкий 
та насичений колір і зафарбову-
вання сивини. 

Сподобається жінкам і те, що 
фарба повністю поглинається, 
не залишаючи слідів на рушни-
ку. А колір волосся буде таким 
же, як на презентаційному ма-
люнку. Крім того, ця фарба на 30 
відсотків дешевша від аналогів у 
своєму ціновому сегменті.   

Багато жінок побоюються, 
що фарба може зашкодити во-
лоссю. Але технології розвива-
ються, і тепер вона доглядає за 
ним і робить ще красивішим. Ба-
гате жирними кислотами масло 

льону, яке містить фарба «Колір-
Експерт», і екстракт білого ви-
нограду живлять волосся, дару-
ють йому блиск і шовковистість. 
А УФ-фільтри захищають від зо-
внішнього негативного впливу. 

То як же вибрати бажаний 
відтінок? Перш за все, порівняй-
те своє натуральне волосся з від-
тінками в таблиці переходу ко-
льорів і перевірте, чи підходить 
вам обраний тон фарби. Якщо 
волосся вже фарбоване, приди-
віться до кольору волосся біля 
коренів. Завжди обирайте відті-
нок не більше, ніж на два тони 
темніший або світліший нату-
рального.

Також запам’ятайте: фарба 
для волосся не може «висвітли-
ти» іншу стійку фарбу темнішо-
го відтінку, лише – натуральне 

волосся. А от якщо понад по-
ловину волосся – сиве, колір 
може бути трішки світлішим. 
Якщо ж ви хочете радикаль-
них змін, краще звернутися 
до спеціаліста.

Перед фарбуванням 
обов’язково проведіть тест на 
алергію. Найкраще – за 48 годин. 
Аби уникнути фарбування шкі-
ри голови, перед процедурою 
нанесіть по лінії росту волос-
ся будь-який жирний крем. Ним 
можна зняти залишки фарби, 
якщо вони потрапили на шкіру.

Не використовуйте стійку 
фарбу, якщо недавно змінювали 
колір за допомогою хни чи ро-
били хімічну завивку – резуль-
тат може бути непередбачува-
ний через реакцію компонентів 
цих засобів. А ще перед фарбу-

ванням не мийте волосся – при-
родний ліпідний покрив додат-
ково захистить його.

Варто зауважити, що з 24 
червня по 14 липня цього року 
«Оріфлейм» проводить акцію, 
зміст якої полягає у можливос-
ті безкоштовно зареєструватись 
та отримати дисконтну картку 
для купівлі продукції зі зниж-
кою 18 відсотків. 
Адреса «Оріфлейм» у Тернопо-

лі: вул Замкова, 14 
(готель «Тернопіль», 

вхід зліва, другий поверх), 
тел. 067-352-20-68, 

093- 733-71-70.

Як підібрати фарбу

волосся блискуче 
та шовковисте

Магія кольору:

Люба послала телегра-
му батькам: їй потрібні 
гроші. Якось не поміча-
ла, що у ресторанах, ба-
рах вона за все розра-
ховувалася сама. Олег, 
який відрекоменду-
вався бізнесменом, чо-
мусь не спішив цього 
робити.

жасмин
Коли зацвітає 
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Росія мала б віддати  
Україні $1 трлн.                          
активів СРСР

Україна мала б отримати акти-
вів колишнього СРСР на суму понад 
трильйон доларів, сказав політолог 
Ігор Хсів у ефірі «Ера-FM». «Дуже ве-
ликий комплекс проблем, пов’язаний 
із нерухомістю СРСР за кордоном, із ко-
лишнім алмазним фондом, золотова-
лютними запасами. Під час створен-
ня СНД була підписана угода, за якою 
Україні відходило 16,37 відсотка май-
на, активів і пасивів екс-СРСР. Ця сума 
на 1991 рік, за оцінками незалежних 
міжнародних експертів, складала $500- 
$700 мільярдів за курсом і купівель-
ною спроможністю 1990 року. Сьогодні 
вона може перевищувати, за деякими 
оцінками, трильйон доларів. Це - десят-
ки бюджетів України», - зазначив Хсів. 
За його словами, нині цими активами в 
односторонньому порядку володіє Ро-
сія: вони є вкраденими і не поверта-
ються. А українська влада не спромо-
глася навіть розпочати хоча б якісь пе-
ремовини на цю тему. 
Кабмін призупинив               
запровадження 
біометричних паспортів

На офіційному сайті Кабміну 
з’явилась постанова, яка зупиняє 
провадження біометричних паспор-
тів, повідомляє ТСН.

Пояснення у відомстві, ймовірно, 
дадуть пізніше. 

Нещодавно в МЗС повідомили, що 
вже почали оформляти документи для 
наших співвітчизників, котрі живуть 
поза межами України.

Новий паспорт практично нічим не 
мав би відрізнятися від старого закор-
донного. Крім чіпа на першій сторінці - 
з інформацією про відбитки пальців та 
овал обличчя власника.

Про необхідність таких документів 
заявляли в Європейському Союзі, як 
передумови для запровадження з на-
шою державою безвізового режиму.
У Пшонки за мільйон 
«освіжили» меблі

Генеральна прокуратура за ре-
зультатами тендеру уклала угоду з 
ТОВ «Фірма «Ортіс» на придбання 
офісних меблів на суму 979 тис. гри-
вень, пишуть «Наші гроші» з поси-
ланням на «Вісник державних заку-
півель».

Як повідомляється, придбано ме-
блі з ламінованої ДСП класу Є-1 вироб-
ництва «Swisspan» у кількості, достат-
ній для оснащення 400 робочих місць. 
Місцем доставки меблів вказано офіс 
Генпрокуратури, що на вул. Різницька, 
13/15.
Восени гривня може                
різко підстрибнути

Значна девальвація гривні може 
відбутися цієї осені. Таку думку ви-
словив економіст Любомир Шава-
люк, повідомляє «Тиждень.UA». Екс-
перт зазначив: восени потрібно очіку-

вати більшу девальвацію, ніж торік: 
«Наразі проблем нібито немає. Але два 
нюанси привертають увагу: перший - 
за півроку держава практично не на-
ростила резервів, друге - зростання 
ринків, яке триває, близьке до завер-
шення, і більшість ринків на максиму-
мі». Якщо за перше півріччя минуло-
го року Україна наростила держрезер-
ви, то цьогоріч відбувся лише приріст 
держборгу. Тому, ймовірно, курс грив-
ні не втримають. Влада вже використа-
ла всі інструменти для утримання на-
цвалюти і жодних додаткових резер-
вів немає. Найгірше, що прогнозували 
за останні кілька місяців - це 10 гри-
вень за долар. При певних умовах і цю 
позначку курс може подолати, вважає 
Шавалюк.
 Гроші вкладників         
 «Сбєрбанку» опинилися        
в руках олігархів

Гроші українських вкладників 
«Сбєрбанку» колишнього СРСР вкла-
дені у промисловість, заявив політо-
лог Євген Філіндаш у ефірі «Ера-FM». 
Ці кошти вкладали в економіку всьо-
го Союзу: будували підприємства, інф-
раструктуру та інше. В Україні за роки 
СРСР був побудований потужний про-
мисловий комплек - один із найпотуж-
ніших в усьому Союзі. Деякі з цих під-
приємств досі діють. Тому гроші там 
- у «Криворіжсталі», «Азовмаші», «За-
поріжсталі», «Турбоатомі», «Південма-
ші» тощо. За словами експерта, фак-
тично грошима вкладників «Сбєрбан-
ку» розпоряджаються олігархи. «Ці 
гроші були вкрадені українськими олі-
гархами - в Україні, російськими - в Ро-
сії і так далі. Називався процес грабун-
ку приватизацією. У народі він не дар-
ма отримав назву «прихватизація», бо 
всі ми знаємо, як це відбувалося», - за-
значив Євген Філіндаш. 
Третина пального на наших 
АЗС - бурда

Кожен третій літр пального на ві-
тчизняних АЗС не відповідає стан-
дартам якості, дослідили незалежні 
експерти. Держава нарешті дослухала-
ся до думки фахівців і вирішила випра-
вити ситуацію, пишуть «Факти». Уряд 
доручив Міністерству доходів і зборів 
посилити контроль якості імпортних 
нафтопродуктів, адже значна частина 
ринку - саме ввізний бензин. Спожива-
чів змушують переплачувати за гучну 
назву. На цьому торговці щороку заро-
бляють десятки, а то й сотні мільйонів 
доларів, констатують аналітики.

Україна
Банки Британії бояться      
хакерів більше, ніж кризи

Керівник відділу фінансової ста-
більності «Банку Англії» Ендрю Хел-
дейн заявив: британські банки в 
жаху від хакерів - фінансисти бо-
яться кіберзлочинів навіть більше, 
ніж боргової кризи, повідомляють         
«Вісті.ru». Перед особливим парла-
ментським комітетом, який відстежує 
дії міністерства фінансів, Хелдейн роз-
повів, що сьогодні п’ять найбільших 
банків країни бояться кіберзлочин-
ців як вогню. За його словами, система 
захисту від хакерських атак у банків-
ському секторі перебуває у зародково-
му стані. Причина в тому, що кілька ро-
ків поспіль компанії вважали основним 
ризиком уповільнення економіки на 
тлі боргової кризи. Вони займалися 
зміцненням рахунків і роздуванням по-
душки ліквідності. На нову загрозу зре-
агувати змусили останні події: минуло-
го місяця США повідомили, що кримі-
нальне угруповання вкрало $ 45 млн. з 
двох близькосхідних банків, зламавши 
бази даних компаній. Гроші були пере-
ведені в готівку у банкоматах 27 країн. 
Хелдейн закликав владу Британії як-
найшвидше розробити нові програми 
зі створення захисту фінансового сек-
тора від кібернападів.
До 2025 року 
населення Землі 
перевищить  8 млрд. осіб

ООН прогнозує: населення Зем-
лі сягне позначки у 8,1 мільярда осіб 
до 2025 року. За більш далекоглядні-
шим прогнозом, до цього часу землян 
уже буде 9,6 мільярда, інформує «Радіо 
Свобода». Найстабільнішим є приріст у 
країнах, що розвиваються. А найстрім-
кіше населення зростатиме на афри-
канському континенті (збільшиться 
майже вдвічі до 2050 року). Населен-
ня заможних держав залишиться фак-
тично без змін. Україна, Росія, Білорусь, 
Болгарія, Куба та Румунія, - серед кра-
їн, число населення яких до 2050 року 
скоротиться на 15 відсотків.
Народилось  кошеня              
з двома  мордочками

У містечку Еміті (штат Орегон) на-
родилось кошеня з двома мордочка-
ми, повідомляє ТСН. Власниця кішеч-
ки Стефані Дуркі віднесла її до ветери-

Світ
нара. Той обстежив кошеня і сказав, що 
крихітка здорова. Із легенями також 
все гаразд, хоча Стефані зауважила: ко-
шеня дуже тихо нявкає. Незвичайну кі-
шечку назвали Доусі. Матір-кішка від 
двоголової Доусі відмовилась. Тож Сте-
фані годує її молоком зі шприца. Жінка 
планує залишити рідкісне котенятко і 
сподівається, що Доусі проживе довго. 
За словами ветеринара, кішки з двома 
головами, відомі як кішки-Януси, мо-
жуть жити до 12 років. 
Перу замело                                
снігопадом

У південному перуанському регі-
оні Арекіпа випав несезонний сніг, 
повідомляє «Гісметео». Від рапто-
вого похолодання постраждали жи-
телі району Сан-Хуан-де-Тарукані, чиї 
будинки покриті солом’яними даха-
ми. Снігопад тривав кілька днів по-
спіль. Сніг може стати справжньою ка-
тастрофою для місцевих мешканців. 
Різке похолодання негативно позна-
читься на здоров’ї альпак - південно-
американських верблюдів, що є най-
головнішим джерелом доходів півден-
них чилійців. Через сніг тварини по-
збулися можливості харчуватися. 
У США біле населення         
почало вимирати 

За даними Бюро перепису, рі-
вень смертності білого населення 
США вперше перевищив показник 
народжуваності, пише газета «The 
Washington Post». Загалом у Штатах 
проживає 198 млн. громадян білої раси 
- не латиноамериканського походжен-
ня. Торік число померлих у цій групі 
приблизно на 12,4 тис. осіб перевищи-
ло кількість народжених. За словами 
демографів, досі в історії США не було 
нічого подібного, навіть за часів Вели-
кої депресії. Наразі неіспаномовні білі 
залишаються домінуючою расовою 
групою у США (63 відсотки населен-
ня). Нестачу народжуваності частково 
компенсують 188 тис. білих іммігран-
тів, в основному з Канади, Німеччини, 
Росії та Саудівської Аравії. Дані перепи-
су також засвідчили, що вперше в істо-
рії США білі діти виявилися меншістю. 
Польща і Росія - клондайк 
для наших заробітчан

Польща у рейтингу найпопуляр-
ніших серед українських заробітчан 
країн посіла друге місце після Росій-
ської Федерації, йдеться в аналітич-
ному огляді польського Центру схід-
них досліджень (OSW, Варшава), по-
відомляє УНІАН. Згідно з результата-
ми, за останні три роки у Польщі пра-
цювали 168 тисяч українців, що на 50 
тисяч більше, ніж у 2005-2008 роках. 
Експерт центру Марта Ярошевич за-
значила, що більшість українських за-
робітчан у Польщі - це жінки, мешкан-
ці п’яти західних областей України. 
Близько 60 відсотків українців, котрі 
працюють у Польщі, мають середню 
освіту, 12 відсотків - вищу.

Кримські медики просять повернути витверезники для приборкання п’яних туристів
За словами директора Кримського центру екстреної 

медичної допомоги Леоніда Диро, на сьогоднішній день 
медикам із ризиком для свого життя доводиться без су-
проводу міліції підбирати на вулицях наркоманів і буй-
них алкоголіків, а з настанням літа ситуація ускладню-
ється ще й за рахунок туристів. При цьому, навіть коли 
нетверезих і обкурених бригади «швидкої» привозять в лі-
карню, їх відмовляються оформляти у приймальних відді-
леннях, пише «Сегодня».

А головний лікар Сімферопольської станції невідклад-
ної допомоги Лідія Прохасько зазначає, що проблема від-

сутності витверезників гостро проявляється і в свята.
Ініціативу колег-медиків підтримав головний лікар 

Республіканського Центру здоров’я Віктор Бридко: «Абсо-
лютно згоден з цими вимогами – потрібно відновити робо-
ту витверезників. Це хоча якось буде дисциплінувати алко-
голіків, яких і без приїжджих курортників у нас вистачає в 
будь-який час. Але важливо, щоб у витверезниках не лише 
усували наслідки, але й боролися з причинами алкоголізму. 
Там потрібен психолог, потрібно проводити якусь роботу. 
Інакше вийде: чоловік побув у витверезнику, прийшов до 
тями, а через три дні – знову тут».
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1. Маска картопляна     
    для живлення 
    шкіри

Що робити: розім’яти зва-
рену картоплю у мундирі, змі-
шати зі сметаною і накласти 
маску на шкіру обличчя. Че-
рез 20 хвилин змити. А во-
дою, у якій варилася карто-
пля, варто вмиватися – це пре-
красний антибактеріальний та 
пом’якшуючий засіб.

2. Знімаємо 
     втому повік

Що робити: покласти два 
тонкі шматочки свіжої карто-
плі на закриті повіки. Через 
10-15 хвилин зняти і змастити 
чутливу шкіру навколо очей 
живильним кремом.

3. Рятуємося 
     від набряків 
     довкола очей

Що робити: подрібнену на 
тертці м’якоть сирої картоплі 
загорнути у марлю і покласти 
на закриті повіки на 15 хвилин. 
Потім забрати марлеві тампони 
і змастити шкіру кремом.

4. І при головних 
     болях допоможе

Що робити: половинкою си-
рої картоплини натерти скроні. 
Біль ущухне за деякий час.

5. Прощавай, 
шершава шкіро!

Що робити: натерту сиру 
картоплю змішати з пшенич-

ною мукою в однакових про-
порціях. Отриману суміш на-
нести товстим шаром на шкіру 
обличчя і зверху покрити сер-
веткою, змоченою картопля-
ним соком. Через 20 хвилин 
змити маску холодним моло-
ком наполовину з водою.

6. Щоб була ніжна 
     й шовковиста 
     шкіра рук

Що робити: опускати руки 
на п’ять хвилин у картопляний 
відвар щоденно. Ванночки з від-
вару – ефективний метод і для 
боротьби з ламкими нігтями.

7. Якщо сон 
не приходить

Що робити: з’їдати перед сном 
картопляне пюре з молоком. Така 
страва призупиняє у шлунку дію 
кислот, які порушують сон. 

8. Забудьте 
     про остеохондроз

Що робити: компрес із си-
рої тертої картоплі з медом 
тримати на хворому місці не 
менше години.

9. Перша допомога   
     при незначних 
     опіках

Що робити: подрібнити 
картоплю на дрібній тертці. До 
маси додати небагато води та 
накласти суміш на опіки шкі-
ри. Це зменшить больові від-
чуття.

10. Щоб і шлаків 
       не було, і нерви 
       були в нормі

Що робити: сік сирої карто-
плі разом із соком моркви та 
селери прекрасно справляєть-
ся зі шлаками. А три-чотири 
ложки соку картоплі щоден-
но допомагають при нервових 
розладах.

Інші назви – маткова тра-
ва, каміла, моргун, рум’янок. 
Ще наші прабабусі добре зна-
ли про цінні лікарські власти-
вості цієї рослини. Тому й ви-
сівали на домашніх грядках. З 
лікувальною метою викорис-
товують квітки ромашки, які 
збирають під час цвітіння, з 
червня і до кінця серпня. Су-
шать у тіні або в духовці при 
температурі до 40 градусів. 
Особливо цінною в ромашці є 
ефірна олія, яка має дезінфіку-
ючу та знеболюючу дію. 

Народні рецепти 
Подолати застуду допомо-

же настій: 1 ст. л. ромашки за-
лити 1 скл. окропу, а коли охо-
лоне, процідити й пити теплим 
по 1/3 скл. перед їжею.

При ангіні роблять полос-
кання. З’єднати 3 ст. л. ромаш-
ки  з 1 ст. л. липи або шавлії. 1 
ст. ложку цієї суміші заварити 
1 скл. окропу. Теплий настій 
відцідити та полоскати горло 
через кожну годину.

При захворюваннях шлун-

ко во-кишкового тракту можна 
випивати щодня 1 скл. запаре-
ної ромашки, поділивши її на 
3-4 прийоми. 

Якщо турбує шлунок, до-
бре вживати таку суміш: 1 ст. 
л. ромашки, 1 ст. л. м’яти та 1 
ч. л. шкірки граната (або звіро-
бою) залити 1 л. окропу. Отри-
маний настій розділити на 3-4 
прийоми.

При шкірних захворюван-
нях допомагають компреси з 
ромашки. 2 ст. л. квітів зали-
ти 1 скл. окропу. Через 2 год. 
процідити та використовува-
ти для змочування компресів. 
Також ромашкою промивають 
слизову при запаленнях очей, 
геморої.

Якщо мучить ревматизм, 
рекомендують приймати ван-
ни з ромашкою. Знадобить-
ся 8 ст. л. квіток, запарених 1 
л. окропу. Через годину настій 
відцідити та додати в теплу 
ванну, яку слід приймати по 
8-10 хв. як мінімум 10 разів. Та-
кож ванну з ромашкою радять 
при болях у печінці, безсонні 
(через день).

Від болю та втоми у но-
гах допомагає такий збір: по 3 
ст. л. квіток ромашки, насіння 
льону, трави хвоща польово-
го залити 1,5 л окропу, насто-
яти 30 хв. і процідити. Робити 
компреси на ноги.

При опіках, як дезінфіку-
ючий засіб, рекомендують за-
стосовувати напар з квіток ро-
машки і нагідок.

Заспокоїти нерви допомо-
же чай з 3 частин квіток ро-
машки, 2 – кореня валеріани, 
5 – плодів кмину. Взяти 2 ст. 
л. суміші, залити 2 скл. окро-
пу і настояти 20 хв., процідити. 
Приймати вранці і ввечері, пе-
ред сном, по півсклянки.

А ще вчені вважають: що-
денне вживання ромашково-
го чаю разом з їжею допоможе 
уникнути ускладнень діабету. 
Також недавно було доведено, 
що ромашка пригнічує ріст ра-
кових клітин. 

Відвари з ромашки реко-
мендують і при невралгічних 
і зубних болях, болісних мен-
струаціях, маткових кровоте-
чах. 

Жінкам – 
на замітку

Ромашка відома не лише лі-
кувальними властивостями. 
Ця трава є ще й прекрасним 
косметичним засобом. 

Відваром з квіток ромаш-
ки ополіскують голову піс-
ля миття. Для цього 4 ст. л. су-
хих квіток залити 1,5 л. окропу, 
кип’ятити на повільному вог-
ні 5 хв., процідити. Це сприяє 
зростанню та зміцненню во-
лосся, позбавить від лупи.

Також відваром ромашки 
підфарбовують волосся в світ-
лий тон, особливо сиве. 1 час-
тину квіток заварити 3 час-
тинами окропу, настоювати в 
термосі 3-4 год. Волосся, змо-
чене відваром, загорнути у 
рушник, за 30-60 хв. змити.

Є безліч інших рецеп-
тів з використанням ромаш-
ки, але пам’ятайте: як і кож-
на лікувальна рослина, вона 
має протипоказання. При 
передозуванні можливе при-
гнічення центральної нерво-
вої системи, головний біль і 
слабкість. Не можна прийма-
ти препарати з ромашки при 
гастриті, схильності до діа-
реї чи у разі індивідуального 
несприйняття.

Що потрібно 
збирати в червні?

Цілющі рослини 
треба збирати 
у певний час.  

Також важливо знати, 
які саме частини рослин 
використовують у 
лікуванні. 

Однi трави слід збирати 
опiвночi, iншi - перед сходом 
сонця, третi - опiвднi. Адже 
на цiлющiсть трав впливає 
стан небесних свiтил. Листя 
i цвiт, примiром, краще зби-
рати на молодий мiсяць, а 
коренi добре копати - на ста-
рий. У цей час, кажуть, навiть 
звичайна картопля набуває 
лiкувальних властивостей.

Отож, збираємо в червні 
листя: буркун лікарський, зо-
лототисячник малий, кульба-
ба, пастернак посівний, подо-
рожник, пустирник, чебрець, 
кмин, хвощ польовий, чи-
стотіл, суниця лісова, кропи-
ва, мати-й-мачуха, полин, пе-
трушка кучерява. 

Квіти: червоний глід, во-
лошки, липа, мати-й-мачуха, 
ромашка, черемха, біла ака-
ція, горобина.  

Коріння: лопух, кульбаба, 
живокіст, піон, хрін.

Ромашковий чай
знижує ризик діабету та раку 

Пригріло сонечко, 
покропив рясний 
дощик – і вздож 

доріг, на трав’янистих 
схилах, у посівах жита 
з’явилася ще одна 
цілюща рослина. На 
Волині називають її 
румнянком. Звісно ж, 
мова іде про ромашку 
лікарську.

«Опля, картопля!»
Не тільки другий хліб, але й ліки

На ринку чимало 
продавців уже 
більш як місяць 

пропонують покупцям 
молоду картоплю. Дехто 
з тернополян проходить 
повз, мовляв, ще рано й 
у картоплі чимало хімії. 
Інші ж приглядаються, 
прицінюються і таки 
купують молоду 
барабольку, адже 
дуже вже хочеться 
поласувати нею з 
кропом, петрушкою, 
маслом і сметаною. Так 
і вчувається аромат 
цієї простої, але дуже 
смачної страви. Проте 
не всі знають, що 
картопля – це ще й ліки. 
Пропонуємо вам кілька 
помічних рецептів.

Цілющі краплини 

народної медицини
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Полуничний суп 
з безе

Потрібно: 300 г полуниці, 1 
ч.л. картопляного крохмалю, 2 
гілочки м’яти, 2 ст. л. цукру, сік 
одного лимона.

Для безе: 2 білки, 150 г цу-
кру, 1 ч.л крохмалю, дрібка 
солі.

Приготування: спочат-
ку потрібно приготувати безе. 
Для цього добре збийте білки 
з дрібкою солі. Поступово до-
дайте цукор і крохмаль, і все 
ще раз збийте. Збивайте не 
менше 10-15 хвилин.

Викладіть невеликі тістеч-
ка на деко чайною ложкою. Ви-
пікайте в розігрітій до 110 гра-
дусів духовці 1 годину. Після 
випікання залиште в духовці.

Для супу наріжте полуни-
цю на дві або чотири части-
ни. М’яту розтовчіть у ступці. 
Скип’ятіть 1 л води, додайте 
цедру і сік лимона. Крохмаль і 
цукор розведіть у 50 мл води і 
перелийте в каструлю. Прова-
ріть ще 3 хвилини до загустін-
ня. З’єднайте гарячий сироп з 
полуницею і м’ятою. Суп пода-
вайте холодним з безе.

Фруктовий лід з 
полуниці

Потрібно: 2 склянки по-
луниці, 1 склянка цукру, пів-
склянки води.

Приготування: вимийте 
полуницю, видаліть плодоніж-
ки і в блендері збийте в пюре. 
Тепер зробіть цукровий си-
роп. Для цього розтопіть у ка-
струлі на повільному вогні цу-
кор з водою. Дайте охолону-
ти. Змішайте пюре з полуниці 
і 1 склянку цукрового сиропу. 
Розкладіть у форми для моро-
зива і покладіть їх у морозиль-
ник. Подавайте фруктове мо-
розиво зі свіжими ягодами.
Полуниця смажена

Потрібно: 1 кг полуниці, 75 
г вершкового масла, 50 г цукру 
(бажано коричневого, але піді-
йде і білий), 4 щіпки червоного 
каєнського перцю. 

Приготування: полуницю 
промийте, видаліть хвостики 
і розріжте на 2 або 4 частини, 
залежно від розміру. Розтопіть 
масло на сковороді. Додайте 
цукор, полуницю і перемішай-
те. Зніміть з вогню і посипте 
перцем. Відразу подавайте.

Полуничний 
чізкейк, 

або просто сирник
Потрібно: 100 г крекеру, 

560 г полуниці, 670 г сиру, 50 г 
цукру, 80 г вершкового масла, 
дрібку кукурудзяного крохма-
лю, 420 г молока, 3 яйця, 30 г 
лимонного соку.

Приготування: подрібніть 
крекери, додайте до них роз-
топлене масло та цукор, добре 
перемішайте. Масу викладіть 
у будь-яку форму з плоским 
дном і залиште у холодиль-
нику на півгодини. Полуницю 
подрібніть у блендері, додай-
те до неї крохмаль та 100 г цу-
кру. Суміш вилийте у кастру-
лю та готуйте на вогні 2-3 хви-
лини. Далі змішайте молоко 
та сир і додайте до них лимон-
ний сік. Коли маса стане од-
норідною, вибийте у неї яйця 
і продовжуйте перемішувати, 
поки всі інгредієнти добре не 
з’єднаються. 

Дістаньте з холодильника 
основу та залийте її сирною 
сумішшю. Зверху полийте по-
ловиною полуничного соусу. 
За допомогою ножа зробіть на 
поверхні різноманітні візерун-
ки та випікайте сирник у ду-
ховці 1 годину при температу-
рі 150 градусів. Подавайте чіз-
кейк охолодженим із рештою 
полуничного соусу.

Полуниця 
«у хмаринках»

Потрібно: на 1 порцію: 
склянка полуниць, 50 г цукро-
вої пудри, 2 охолоджених білки.

Приготування: розігрій-
те духовку до 200 градусів. По-
мийте полуницю і розріжте на 
половинки, викладіть у форму. 
Добре збийте білки разом із 
цукровою пудрою. Викладіть 
крем на полуницю та випікай-
те десерт у духовці, аж поки 
білково-цукрова шапка не ста-
не золотистого кольору (при-
близно 7-10 хвилин). Дістань-
те з духовки, охолодіть. При 
бажанні можна подати з моро-
зивом. 

Салат з індички 
по-угорськи 

Потрібно: 300 г відвареної 
індички, 200 г солодкого перцю, 
3 варені яйця , 50 г ягід полуни-
ці, півсклянки майонезу, сіль. 

Приготування: м’ясо на-
різати дрібними шматочками. 
Перець очистити від насіння, 
нарізати дрібною соломкою. 
Яйця розрізати на чотири час-
тини. Додавши ягоди, змішати 
все з майонезом, посолити за 
смаком.

Сирний пиріг 
з ягодами

Потрібно: для тіста – 200 г 
муки, 150 г вершкового масла, 
100 г цукру, 1 яйце, 1 ч. л. роз-
пушувача;

для начинки – 500 г сиру, 
2 яйця, 100 г цукру, 100 г сме-
тани, 200-300 г ягід (чорниці, 
смородини, журавлини, вишні; 
малину чи полуниці не варто 
використовувати, бо до кінця 
випічки перетворяться на без-
формну масу).

Приготування: муку про-
сійте з розпушувачем. Охоло-
джене масло подрібніть та ро-
зітріть із мукою. Додайте цу-
кор і яйце, замісіть тісто. За-
горніть тісто у харчову плівку 
та поставте у холодильник хоч 
на півгодини.

Сир перетріть через сито, 
додайте сметану, цукор, яйця, 
збийте все до однорідної маси.

Охолоджене тісто викла-
діть у роз’ємну форму так, 
аби вийшли бортики висотою 
близько 4-5 см, вилийте на тіс-
то начинку, а зверху викладіть 
ягоди. Випікайте пиріг у розі-
грітій до 180 градусів духовці 
близько 35 хвилин. Охолодіть 
та вийміть з форми.

Листковий торт 
з ягодами

Потрібно: 1 упаковка         
(500 г) листкового тіста, 450 г 
25% сметани, 100 г цукрової 
пудри, свіжі ягоди (полуниця, 
чорниця, суниця, малина – на 
ваш смак), 1 пакетик желатину.

Приготування: два лист-
ки тіста розкачайте товщиною 
3 міліметри і кожен поріжте на 
3-4 квадрати. Випікайте по чер-
зі листи тіста на деці, встеле-
ному пергаментом, приблиз-
но 7-10 хвилин при темпера-
турі 210-220 градусів (до золо-
тистого кольору). Приготуйте 
крем. Для цього сметану збий-
те з цукром і додайте розведе-
ний теплою водою желатин.

Змастіть перший корж кре-
мом, а зверху викладіть шар 

ягід. Накрийте другим коржем 
і знову змастіть кремом та ви-
кладіть ягоди. Повторіть про-
цедуру так з усіма коржами.

Верхній корж і боки тор-
тика щедро змастіть кремом 
і присипте подрібненими за-
лишками від випічки. На ваш 
смак прикрасьте торт зверху 
ще й ягодами.

Шоколадно-
полуничний торт 

з нутелою
Потрібно: 2 склянки жир-

них вершків, 4 ст.л. какао-
порошку, 1/2 склянки кефіру, 1 
склянку кип’ятку,  500 г полу-
ниці, 200 г вершкового масла, 
2 склянки муки, 1-1/2 склянки 
нутели, 1/4 склянка цукру для 
полуниці, 2 склянки цукру для 
тіста, 1/2 склянки цукрової пу-
дри, 1 ч.л. харчової соди, 1/4 
ч.л. солі, 1 ч.л. ванільного цу-
кру для тіста і 1 ч.л.  – для по-
луниці, 2 яйця.

Приготування: духовку 
розігрійте до 180 градусів. У 
банячку розтопіть вершкове 
масло, додайте какао і пере-
мішайте до однорідної маси, 
влийте кип’яток і дайте суміші 
покипіти секунд 20.

Змішайте муку, цукор і сіль. 
Сюди ж додайте вершково-
какаову масу та перемішуйте 
все до однорідної консистенції. 

Окремо змішайте кефір, 
соду, яйця та ваніль і додай-
те їх до суміші з муки та какао. 
Перемішуйте все доти, поки не 
отримаєте однорідну масу. Дві 
форми вистеліть пергамен-
том, змастіть маслом і вилий-
те у них тісто. Випікайте тісто 
17-20 хвилин.

Полуницю помийте та по-
ріжте на четвертинки чи по-
ловинки. Додайте цукор та ва-
ніль, перемішайте і дайте на-
стоятися хвилин 15. Згодом 
злийте зайву рідину.

Вершки збийте з цукровою 
пудрою.

Готові коржі спершу змас-
тіть нутелою, далі - вершко-
вою сумішшю, а потім викла-
діть ягоди. 

У      магазинах та на ринку вже продають полуницю, дозріває вона і на домашніх грядках. Ці перші літні 
ягоди смачно їсти просто зі сметаною та цукром, але також із них можна приготувати чимало смачних 
і незвичайних страв. А як відомо, полуниця – дуже корисна, адже це справжня скарбниця вітамінів. 

Вона містить прості вуглеводи, які активізують в організмі обмінні процеси. Тому полуницю можна сміливо 
віднести до засобів омолодження організму. Через те, що ця ягода містить саліцилову кислоту, її можна 
використовувати для зниження температури при лихоманці, а також для розрідження крові. Щавлева 
кислота в полуниці дає нам енергію. Загалом ця чудова ягода сприяє зв’язуванню і виведенню з організму 
токсинів і важких металів, зменшенню проявів дизбактеріозу кишківника. Однак потрібно пам’ятати й про 
міру, бо ягоди полуниці можуть спровокувати алергію. Полуничне 

варення

У нашій родині 
всі ласуни, 
тому на зиму 

ми обов’язково 
закриваємо кілька 
баночок з різним 
варенням. Цей 
кулінарний рецепт 
полуничного варення 
– мій фірмовий. Ягоди 
легко готуються, 
ніколи не псуються і не 
зацукровуються.

Для смачного варення 
потрібно не так вже й ба-
гато - стигла полуниця та 
цукор-пісок у співвідношен-
ні 1:1. Ну і, звичайно ж, до-
дайте побільше любові та 
гарного настрою, тоді смак 
варення буде справді непе-
ревершеним.

Насамперед потрібно ре-
тельно промити і відібра-
ти стиглі, але щільні ягоди 
та почистити їх від листоч-
ків і плодоніжок. Полуницю 
в окремому посуді (напри-
клад, в емальованому тазу) 
пересипати цукром і так за-
лишити на кілька годин, а 
краще на добу, при кімнат-
ній температурі.

Наступного дня ягідки, 
що дали сік, треба поставити 
на маленький вогонь і довес-
ти до кипіння, хвилини через 
три вогонь вимкнути і суміш 
охолодити. Повторюємо цю 
маніпуляцію ще разів зо два, 
до тих пір, поки полуничний 
сироп не загусне. Перевірити 
його на густоту можна за до-
помогою тарілочки: нанесіть 
на неї трішки сиропу і потря-
сіть, якщо розтікається – ва-
ріть ще.

Готове варення розкла-
діть по чистих банках, за-
крутіть. Я залишаю на де-
який час банки на підлозі, 
щоб охололи. А потім пере-
кладаю в місце, де вони бу-
дуть зберігатися і чекати 
свого зоряного часу.

Це варення полюбляють 
усі домочадці, та й подруги 
частенько приходять на ча-
йок поласувати. Тепер і ви 
спробуєте!

Вдалої консервації!
Ірина НАУМЧИК,

с. Дарахів Теребов-
лянського району.

Секрети 
файних 

господинь

Полуничка – 
  вітамінів скарбничка
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* * *
Блогер пише: «В Луганській області на пар-

ламентські вибори прийдуть 38 тисяч мертвих 
душ». І фото цвинтаря додає.

Один із перших коментарів: «Ну, хоча на мі-
тинги їх поки що не виводять».

* * *
Учений: «Вітаю, колего! Відразу видно, що ви 

одружились. На вас чудово випрасувана сороч-
ка!» 

«О, так! Це - найперше, що дружина мене на-
вчила».

* * *
Теща запитує у зятя:
- Ти бачив чоловіка, який урятував мене, коли 

я тонула?
- Так, він уже приходив до мене вибачатися.

* * *
Чоловік, котрий плакав у тещі на похороні, 

отримав Оскара за найкращу акторську гру.
* * *

Даішник зупиняє машину і каже до водія:
- Ви – перший, хто проїхав на цьому перехрес-

ті без порушень, ось вам 100 доларів.
- О! Права куплю!
- Ви без прав?
Дружина:
- Не слухайте його, чого на п’яну голову не 

скажеш?
-Так ви і п’яний?!
Теща:
- Я ж казала, що на краденій машині далеко не 

заїдеш!
* * *

Надійшов лист до телекомпанії: «Прошу під 
час новин не пускати внизу екрану рекламну 
стрічку, що біжить! Моя теща думає, що це кара-
оке і співає!».

* * *
- Слухай, що в цю суботу будеш робити?
- Йдемо з сином на природу. Будемо змія в по-

вітря запускати! А ти?
- Та, в принципі, подібна програма: їду тещу в 

аеропорт проводжати…
* * *

Учителька на уроці:
- Діти! Як ви себе поводите! Де ви бачили таку 

поведінку?!
- У Верховній Раді!

* * *
Їде блондинка на джипі, її зупиняє даішник:
- Чому спереду і ззаду різні номери?
- Попереду - мобільний, а ззаду – домашній. 

* * *
Блондинка отримала права, повертається з 

роботи, заїхала за чоловіком. Наближаються до 
перехрестя, і жінка сміливо їде на червоне.

- Кохана, ти куди?! Червоне!
- Дивно, я вранці їхала - зелене горіло!

Українські анекдоти

Відповіді

Це підтвердив він сам, і за-
певнив, що надзвичайно щас-
ливий.

Актор не грав кіборгів із 
2003-го року, коли знявся в 
стрічці “Термінатор 3: По-
встання машин”. Зіграти у 
четвертій частині науково-
фантастичної саги, яку зніма-

ли в 2009-му, він не зміг, бо 
саме обіймав губернаторський 
пост.

Як відомо, перший “Тер-
мінатор” вийшов на екрани у 
1984-му, і герой Шварцнеггера 
в ньому був дуже злим.

Оскільки нещодавно Ар-
нольд заявив, що на пенсію 

Шварцнеггер - 
вічний Термінатор

Новини кіно
65-річний аме-
риканський ак-
тор Арнольд 
Шварцнеггер 
зніметься у кар-
тині «Терміна-
тор 5», де знову 
зіграє кіборга з 
майбутнього.

взагалі не збирається, ні у 
80, ні у 90 років, можна при-
пустити, що  «Термінатор 5»  
не останній його фільм з цієї 
серії.
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ГОРОСКОП
З 19 по 25 червня
Овен
Вихідні присвятіть собі та 

відновіть сили, які часто витра-
чали на битви за місце під сон-
цем. Спокійний домашній відпо-
чинок допоможе заспокоїтися та 
впорядкувати думки перед на-
ступними звершеннями.

Телець
Можете сподіватися на успі-

хи у роботі. Завдяки активнос-
ті встигнене зробити чимало 
справ, які потребують вирішен-
ня. Зустріньтеся з рідними. 

Близнюки
Несподівано отримаєте до-

даткові джерела заробітку. Це 
особливо важливо для підпри-
ємців, оскільки саме тепер ваші 
починання супроводжуватиме 
успіх.

Рак
Бізнесменам варто уникати 

в ці дні ділових контактів і поки 
що не шукати нових партнерів. У 
вихідні відпочиньте з сім’єю. Не 
слід перевтомлюватися - побе-
режіть здоров’я.

Лев
У справах можете сміливо 

розраховувати на допомогу дру-
зів і близьких. Вас очікують при-
ємні сюрпризи і несподівані зу-
стрічі. У професійній сфері су-
проводжуватиме успіх.

Діва
Наприкінці тижня відчуєте 

результати роботи, зробленої 
недавно. Також порадують вас 
відпочинок, подорожі і розваги. 
Будьте уважними до дітей, щоб 
уникнути серйозних проблем.

Терези
Найближчим часом одержи-

те можливість значно просуну-
тися у професійному плані та 
проявити свої здібності. Продо-
вжуйте впевнено рухатися в об-
раному напрямку – і тоді вам 
вдасться реалізувати свою запо-
вітну мрію.

Скорпіон
Сприятливі будь-які почи-

нання і задуми, пов’язані з нау-
ковою і консультаційною діяль-
ністю. У стосунках з близькими 
проявіть стриманість, уважно 
прислухайтеся до того, що вам 
хочуть сказати.

Стрілець
Бажано не робити необдума-

них вчинків. Вас може пригнічу-
вати стан невпевненості, само-
тності, нерозуміння. Але ситуа-
ція поліпшиться до кінця тижня. 
Будьте акуратні за кермом.

Козеріг
Можуть нагадати про себе 

перешкоди на життєвому шля-
ху, які ви ігнорували у минуло-
му. Ці питання можуть стати тя-
гарем, отож, не гаючи часу, вирі-
шіть їх.

Водолій
Вам доведеться витрати-

ти чимало зусиль на виконання 
особливого доручення началь-
ства. Успішне вирішення цього 
питання підвищить ваш авто-
ритет в очах оточення. Особливо 
тепло і добре будуть складатися 
у ці дні стосунки з коханими.

Риби
Закінчиться несприятливий 

період невпевненості і душев-
ної неврівноваженості. У спілку-
ванні з близькими знайдете під-
тримку, розуміння і допомогу. 
Будьте обережні на воді та сонці.

Дорожні розв’язки-
«спагетті»

Парковки-
багатоповерхівки

У США автомобілів дуже і дуже ба-
гато. Проте водії не страждають від не-
стачі місць для паркування. У мегаполі-
сах, приміром, для послуг водіїв – бага-
топоверхові парковки. Загалом, їх зво-
дять там, де вони найбільше потріб-
ні. У діловій частині міст – даунтаунах 
– можна знайти такі парковки також. 
Американський Конгрес щорічно ви-
діляє кошти на будівництво нових ба-
гаторівневих стоянок. Тим часом ста-
тисти підрахували: загальна територія 
місць для паркування у Штатах сягає 
понад 9 тисяч квадратних кілометрів.

Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

Американські дороги 
– мрія кожного водія. Осо-
бливо українського. Доро-
ги тут у відмінному стані. 
По-перше, їх роблять так, 
аби служили довго і на-
дійно. По-друге, за ними 
доглядають. Уздовж узбіч 
не валяється сміття і не 
ростуть бур’яни. З корчів 
не вискакують поліцаї. І 
ніхто нікому на дорозі не 
заважає.

Стосовно ж дорож-
ніх розв’язок, то вони 
тут дуже зручні. На фото 
– дорожні розв’язки у 
Х’юстоні, що в штаті Техас. 
Дехто з американців жар-
тівливо називає їх «спа-
гетті». Щось у тому є.

Подорожуємо світом: США

Усім сомам СОМ 

Хоча зараз триває період 
нересту, чоловік спіймав ри-
бину законно, оскільки «полю-
вав» у відкритій ділянці. 

На згадку біля рибини сфо-
тографувалися працівниці то-
вариства «Шумськ Агро», куди 
чоловік заїхав по дорозі зважи-
ти свій фантастичний улов. Ди-

вовижно: вага показала 98 кг, 
зріст сома — 2 метри 30 см! 

Також щасливчик поділив-
ся секретом рекордного улову. 
За його словами, сом найкра-
ще клює на наживку поверх 
водойми під час нічної грози, 
тоді він з жадібністю кидаєть-
ся на живця.

Цими днями невідомий рибалка зловив майже 
стокілограмового сома у Дністрі на території 
нашої області, повідомляє «За Збручем».


