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Наш
Заснований у червні 2013 року

5  стор.    10-11 стор.

Життєві історії 
у «Сімейному гніздечку»

16 липня - хмарно з прояснен-
ням, увечері дощ, гроза, температу-
ра повітря вночі 17-18, вдень 26-28 
градусів тепла. Схід сонця - 5.26, за-
хід - 21.20.   

17 липня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня дощ, гро-
за, температура повітря вночі 18-19, 
вдень 25-26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.27, захід - 21.19.

18 липня - хмарно з прояснен-

ням, вдень дощ, мож-
лива гроза, температу-
ра повітря вночі 18-19, 
вдень 25-26 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.29, захід - 21.18.

19 липня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-
чі 18-19, вдень 23-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.30, захід - 21.17.

20 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-

тря вночі 16-17, вдень 23-24 
градуси тепла. Схід сонця - 
5.31, захід - 21.16.

21 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 16-17, 

вдень 23-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.32, захід - 21.15.

22 липня - хмарно з прояснен-
ням, у другій половині дня місцями 
можливий дощ, температура пові-
тря вночі 16-19, вдень 22-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.33, захід - 21.14.

Погода в Тернополі й області

6  стор.

Народний синоптик
16 липня - Василя і Костянтина. У народі цей день назива-

ється Маків, і з давніх часів вважається нещасливим: слід бути 
обережним і не починати ніякої справи. 17 липня - Андрія. 
Треба дивились, чи немає жовтого листя на деревах: якщо є - 
осінь рано настане. 19 липня - Мокрини. Якщо цього дня дощ, 
то й осінь буде дощовою. 21 липня - Прокопа і Казанської іко-
ни Божої Матері. Народне повір’я гласить: «Хто на Казанську 
одружиться, щасливий буде». Із 21 липня починається най-
сильніша спека.

Детальніше - 4 стор.

2  стор.

«Сьогодні вся Україна платить за те, щоб Донбас був україн-
ський. І життя людей, які загинули, - це наша плата за відновлен-
ня миру і спокою», - заявила уповноважений Президента, нардеп 
Ірина Геращенко в ефірі «Шустер Live».

Правильніше було б сказати: Україна платить за бездарну, 
зрадливу політику своїх урядів, президентів, депутатів, олігар-
хів, чиновників. Знищену армію. За невміння і небажання відпо-
відати на інформаційні війни.   

До речі, які економічні санкції запровадила проти Росії Укра-
їна? Наша держава й далі експортує чимало товарів до ворожої 
країни. Імпортує також. В Україні, радше, діють «народні» санк-
ції, коли люди придивляються до штрих-кодів, аби не купувати 
товари окупантів.  

РОЗСТРІЛЯНЕ 
ЛІТОЧорні хустки. 

Домовини, 
вкриті 

національними 
стягами. Розстріляне 
літо… Україна плаче 
сльозами матерів і 
вдів. На землі, яка 
поховала мільйони 
невинно убієнних 
голодом, знову стогін, 
біль, прокляття і 
запах смерті. Вона 
немов приречена на 
страждання. Як тоді, у 
1933-у… 

На передову б 
нардепа-земляка Сухого

Нещодавно Тернопільщину відвідав народний 
депутат-регіонал, екс-керівник ОДА Ярослав 
Сухий. 

Побував він у рідних Оришківцях Гусятинського району. 
Як розповідають жителі села, нардеп Сухий дуже «потішив» і 
«заспокоїв» земляків, повідомляє інтернет-видання «Погляд».

«Слуга» народу розповів, що восени Путін забере Україну. 
Мовляв, ПТНХ завжди досягає своєї мети. А ще, кажуть, нардеп 
дуже обурився, коли в місцевому магазині побачив туалетний 
папір із зображенням свого колишнього, а, може, ще й тепе-
рішнього боса Віктора Януковича. Шкода, що серед сільчан не 
було тих, хто б відповів землякові по-хлопськи.

Дільничний 
залишив 
помирати 
19-річного 
юнака

Про «живу» і Комунальні 
платежі ростуть, 
як хліб 
на розпушувачах. 
Та чи зазнає змін 
на краще якість 
цих послуг?

«мертву» воду

Зозулині 
черевички

Емоційно проводили 
рідні своїх дітей 
і чоловіків, 

які служать у 
тернопільському 
батальйоні 
територіальної оборони. 

Матері та дружини вчора 
прийшли під військову части-
ну та намагалися заблокувати 
виїзд солдат. Вони обурювали-
ся, що їм достеменно не пові-
домили, куди саме відправля-
ють хлопців. А також хвилю-
валися, що не всі мають броне-
жилети та каски – елементарні 

засоби захисту. 
Жінки барикадували бра-

му та кидалися під колеса вій-
ськового транспорту. Але все-
таки вдалося зробити коридор 
і тероборонівці виїхали з час-
тини. 

Родичам сказали, що тер-
нополянин не їдуть на Схід, у 
зону АТО. За словами тимча-
сово виконуючого начальни-
ка обласного військового комі-
сара Володимира Катинського, 
їх відправляють на Південь, де 
вони начебто будуть охороня-
ти військові об’єкти. 

Зі сльозами на очах,  
з тривогою у серці...
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Європа, на жаль, поки не зрозуміла, наскільки ве-
ликою для неї є загроза з боку путінської Росії й продо-
вжує «загравати» з Москвою. Зрадництво проти України 
й співпраця з Путіним-агресором у Європі триває. Після 
Австрії путінський обхідний проект «Південний потік» 
підтримала ще й Сербія, кандидат на вступ до Євросоюзу. 
Франція продовжує тренування 400 військових моряків 
із Росії, аби вони опанували експлуатацію французьких 
бойових кораблів-вертольотоносців «Містраль», знаючи, 
що Путін може їх задіяти в Чорному морі для агресії про-
ти України. Французький посол у Москві вже говорить 
про необхідність відновлення членства Росії у G8, про по-
требу спрощення візового режиму для росіян, а міністр 
закордонних справ Німеччини знову закликає Україну 
сісти за стіл переговорів із терористами.
Доки в Європі на керівних постах political 
anіmals більше, ніж державних діячів, Путін 
може почуватися спокійно 

Більш тверду й цілісну позицію щодо спільної про-
тидії Путіну-агресору займають США, Канада, Польща, 
країни Балтії, військове керівництво НАТО. Але спіль-
ної, консолідованої з Європою антипутінської страте-
гії поки не складається. Застосування «третього паке-

ту» санкцій проти Росії вже вкотре відкладають на не-
визначений термін.

Доки в Європі на керівних постах political anіmals на-
багато більше, ніж державних діячів, здатних вірно оці-
нити наміри й масштаби загрози з боку Путіна для Єв-
ропи та світу, аби діяти консолідовано, рішуче й ефек-
тивно, Путін може почуватися більш-менш спокійно й 
далі нарощувати свій диверсійно-дестабілізуючий по-
тенціал.
Нам потрібно поглиблювати співпрацю 
з США, Великою Британією і НАТО 

Що за цих несприятливих умов у сфері воєнної без-
пеки має робити Україна?
1) У протидії путінській агресії розраховувати на влас-
ні сили і засоби.
2) Твердо відхиляти явно пропутінські «поради» євро-
пейських лідерів, що суперечать інтересам України. Пу-
блічно й жорстко реагувати на явно недружні, зрад-
ницькі щодо України заяви та дії (бездіяльність) євро-
пейських посадовців.
3) Домогтися поновлення присутності США за столом 
багатосторонніх переговорів з локалізації агресії Росії 
проти України.

4) Поглиблювати співпрацю із США, Великою Брита-
нією і НАТО в цілому у воєнно-політичній, військово-
технічній та військовій сферах.
5) Домогтися укладання договорів про військову до-
помогу з боку США та Великої Британіі (як сторін нее-
фективного Будапештського меморандуму) і на дальшу 
перспективу з НАТО — на випадок воєнної агресії про-
ти України.
Не чекаючи завершення АТО, розпочати будів-
ництво армії нового типу 
6) Невідкладно, не чекаючи завершення АТО, розпоча-
ти будівництво армії нового типу, що має базуватися на:

- мобільних і боєздатних силах постійної готовності;
- потужному резервному компоненті, з урахуван-

ням позитивного досвіду Швеції, Швейцарії, Ізраїлю і 
Нацгвардії США;

- силах спеціальних операцій і засобах інформацій-
ної боротьби;

- закупівлі (лізингу) сучасних озброєнь і військової 
техніки на Заході;

- нарощуванні потенціалу вітчизняної оборонної 
промисловості.

Ключову роль у вирішенні цих завдань мають віді-
гравати не Верховна Рада й уряд, а Президент як верхо-
вний головнокомандувач і Рада національної безпеки і 
оборони, яку він же очолює.

Анатолій Гриценко: «У протидії путінській 
агресії ми маємо розраховувати 
на власні сили й засоби»

Щоранку усі ми 
звіряємо свої 
«українські 

годинники» за донецьким 
та луганським часом, тобто 
цікавимося, що ж там 
сталося за минулу добу, чи 
немає поранених, убитих…

Разом із усіма несуть службу 
у гарячих точках і наші земля-
ки. Нелегко їм, адже доводить-
ся спати (якщо випадає така на-
года) в окопах, під відкритим не-
бом, а найгірше – під постійним 
обстрілом бандитів.

Щоб якось допомогти нашим 
захисникам, Тернопільська об-
ласна організація Національної 
спілки журналістів України ор-
ганізовує збір продуктів та ре-
чей першої необхідності для во-
їнів. 

В управлінні МВС України в 
області нам порадили, що най-
необхідніше сьогодні потріб-
но збирати і передавати на Схід 
України.

Продукти. Крупи, макаро-
ни, варення, консервоване сало, 
м’ясні  консерви, закрутки, згу-
щене молоко, цукор, компоти, 
чаї, кава.

Речі. Мило, зубна паста, 
шкарпетки, туалетний папір, 
рушники, серветки, шампунь.

Контактні телефони: 
0352-23-63-96, 067-949-29-89. 

Адреса: м. Тернопіль, 
вул. Острозького, 3

 (облорганізація НСЖУ). 

Допоможемо 
захисникам!

На Тернопільщині черговий 
скандал за участю 
працівника міліції.  У 

четвер, 10 липня, під стіни 
обласної міліції та прокуратури 
прийшли, мешканці села 
Стриївка та активісти Правого 
сектора, Автомайдану та 
Самооборони. Люди вимагали 
від правоохоронців чесного і 
відкритого розслідування ДТП, у  
якому загинув 19-річний юнак. 

За версією міліції, Миколу Брегіна 
вночі 8 липня  переїхав на автомобілі 
дільничний інспектор, оскільки він ле-
жав посеред дороги в стані «важкого ал-
когольного сп’яніння». Лікарі встанови-
ли: отримані ним травми характерні для 
дорожньо-транспортної пригоди.

Натомість люди не вірять у версію мі-
ліції. Вони кажуть, що на тілі хлопця були 
сліди катувань. А ще востаннє він дзво-
нив до дівчини і казав,  «що мотоцикла 
сховав і втікає, бо його доганяють мен-
ти».  Коли догнали, почали катувати, роз-
повідає сусідка хлопця. Також рідні при-
несли слідчим прокуратури фото покій-
ного, на тілі якого, на їх думку, сліди від 
наручників та інші рани, які не пов’язані 
з ДТП. 

-  Як можна залишити помирати 
19-річного хлопця? Хто ми? Нелюди чи 
хто?-  зі сльозами на очах говорить рідна 
тітка  Миколи Брегіна пані Марія.

Матір Миколи онкохвора, батько дав-
но пішов з сім’ї. У хлопця залишилися ще 
дідусь і бабуся та молодший брат. У селі 
розповідають, що він був дуже доброю 

людиною, завжди був готовий прийти на 
допомогу. Працював на будівництві, аби 
заробити на лікування мами. 

Прокурор області Юрій Гулкевич  за-
певнив мітигувальників, що розслідуван-
ня цієї справи буде проведено всебічно, 
об’єктивно та з дотриманням усіх проце-
суальних термінів.  

Люди вимагали, щоб дільничного, 
який скоїв ДТП взяли під варту. І чекали 
кілька годин під стінами прокуратури, 
аби їх вимога була виконана.

За фактом ДТП прокуратура облас-
ті розпочала кримінальне проваджен-
ня за ч.2 ст.286 КК України. За наслідка-
ми проведення першочергових слідчих 
дій працівника міліції було звільнено з 

органів внутрішніх справ. У ході слідства 
слідчі прокуратури області здобули до-
статньо доказів для доведення вини під-
озрюваного у вчиненні зазначеного зло-
чину, у зв’язку з чим його було затрима-
но у порядку ст. 208 КПК України. Терно-
пільський міськрайонний суд задовіль-
нив клопотання прокуратури та обрав 
підозрюваному запобіжний захід – три-
мання під вартою та одночасно визначив 
йому розмір застави у сумі 35 000 гри-
вень. Прокуратура області, не погоджую-
чись із зазначеним рішенням суду в час-
тині обрання застави, подала апеляційну 
скаргу до апеляційного суду Тернопіль-
ської області.

Юля  ТОМЧИШИН. 

Хоч війна в Україні офіційно не оголошена, зі східних кордонів інформація надходить на 
кшталт фронтових зведень. Чи не щодня отримуємо повідомлення про успішні бойові дії, 
очищення українських територій від терористів, відновлення життя у відвойованих містах 

і… про нові смерті українських патріотів та перетин кордону з боку Росії десятками бойових 
машин і бойовиків. Чим сильніший наш спротив, тим нахабніші дії ворога. Як перервати це 
зачароване коло? Про це — народний депутат, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

Дільничний залишив помирати 
19-річного юнака Односельчани загиблого Миколи 

Брегіна вимагають у правоохоронців 
чесного розслідування. 
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На одну ілюстрацію –
 кілька кілограмів пластиліну 

Ганна – єдина в Україні ліпить “пластилінові” 
книжки. Усі тонкощі справи вона освоювала само-
стійно. А поштовхом до створення таких ілюстрацій 
стали роботи канадської художниці Барбари Рейд, 
яка працює у подібній техніці. Щоправда, малюнок у 
неї – плаский. У Ганни ж казкові герої можуть вихо-
дити зі свого тла, та й ще сантиметрів на десять. Від-
так і пластиліну йде на одну роботу чимало – до де-
сяти пачок. 

Оригінальні ілюстрації видавцям і авторам так 
сподобалися, що зараз до неї шикуються у чергу. 

– Для дітей треба писати передусім щиро. Згадай-
те себе в дитинстві й не вважайте, що ваші син чи 
донька дурніші, ніж ви. Те ж стосується і малюнків у 
книжках. Важливо, аби діткам було приємно розгля-
дати їх, а ще краще – щоб і самі могли зробити таке. 
Тож пластилінова техніка – справжня знахідка. Пси-
хологи кажуть: вона близька кожному, бо всі ми ко-
лись любили виліплювати щось своїми руками. На 
літературних форумах, фестивалях у різних містах 
України я проводжу майстер-класи для дітей, навчаю 
їх робити такі ілюстрації. І після читання вони мо-
жуть зліпити свій фантастичний світ разом із батька-
ми, – каже Ганна.

Перша вітчизняна книжка з пластиліновими пер-
сонажами вийшла три роки тому. Тернополянка офор-
мила збірку віршів Романа Скиби “Рибне місце”. Кіло-
грами витраченого пластиліну й багато годин за кро-
піткою роботою вартували того – і маленькі, й дорос-
лі читачі сприйняли дивовижу, як мовиться, “на ура”. 

Добрі малюнки – лікувальні 
Всього Ганна вже виліпила ілюстрації до трьох 

книжок, серед них – і її власні “Пластилінові загад-

ки”. А ще були теплі “Історії хлоп’ячі і дівча-
чі” киянки Оксани Хлоп’ячої. Робота над цією 
книжкою була для Ганни особливою, а ре-
зультат довів: створені з любов’ю пластилі-
нові малюнки можуть бути лікувальними.

– “Історії…” написала працівниця Націо-
нального музею літератури в Києві, – розпові-
дає Ганна. – Лікарі виявили у неї важку хворо-
бу, і щоб підтримати жінку, колеги вирішили 

видати книжку з її віршами. Я ж виліпила ілюстрації. 
Ця добра історія отримала гарне продовження: 

недуга потрохи відступає, а сама ж авторка сьогодні 
готує ще одну книжку з тернополянкою. 

Про незвичайні пластилінові ілюстрації праців-
ники музею вирішили розповісти своїм відвідувачам 
і влаштували торік для Ганни персональну виставку. 
Тривала вона майже місяць, а на згадку залишилося 
безліч приємних слів у книзі відгуків. 

Не обійшлося без казусів. Пластилін – матеріал 
делікатний. Сфотографовані композиції “живуть” у 
книжках десятки років, а от оригінали довгим віком 
похвалитися не можуть. Їм шкідливі тривалі переве-
зення, а в спеку вони починають розтікатися. 

– Подібне сталося перед відкриттям виставки в 
Києві. Я привезла і давніші роботи. І от одна з пласти-
лінових картин, яка важила кілограмів зо три, впала. 
Оскільки була ніч, спрацювала сигналізація й приїха-
ла міліція шукати зловмисників, – згадує художниця.

Ілюструючи книжки, Ганна вивчила всі різновиди 
пластиліну в Україні. Але не для всіх деталей він го-
диться, бо надто швидко тріскає. Тому стала замов-
ляти ще й із Канади, де продають чималі за розміром 
брили для професійної роботи. 

Вовняна книжка – для зимових вечорів 
Окрім пластилінової, у Ганни є ще одна незвична 

техніка ілюстрування – скляна. Нею проілюстрована 
збірка «Перевіршики» Романа Скиби. Цю техніку тер-
нополянка придумала сама, а готова картинка нага-
дує 3D-зображення. 

– Колись у селі я побачила давню ікону, мальовану 
на склі, під яким була тканина. Це створювало об’єм 
і додавало зображенню “глибини”. Саме це надихну-
ло мене на створення “скляної” книжки. Я наносила 
малюнок на скло, під нього підкладала фактурну тка-

нину, а поверх самого зображення приклеювала 
дрібні елементи – ґудзики, монети, іграшки. Піс-
ля цього ілюстрацію фотографували й за допо-
могою комп’ютерних програм накладали на неї 
текст. 

Нині Ганна планує створити книжку із вов-
ни. З цього теплого і натурального матеріалу 

вона робить чудові жіночі прикраси та 
іграшки. Вовна, каже художниця, може 
стати справжньою знахідкою для “зи-
мових” книг, які затишно читати, коли 
за вікном мороз і хурделиця.

Загалом Ганна Осадко проілюстру-
вала понад півсотні книжок у різних 
техніках. Минулого року її відзначили 
в міжнародному конкурсі “Білі круки”, 
який проводять в Італії, у місті Болоньї. 
Журі оцінює роботу ілюстраторів і з по-
над 9 тисяч книг зі всього світу обирає 
250 найкращих. До цього престижного 
списку потрапила збірка Івана Андруся-
ка “8 днів із життя бурундука”. Малюн-

ки до неї і створила тернопільська художниця. 
Натхнення дарує природа 

А ще Ганна Осадко сама є автором семи збірок по-
езій, чотири з яких – для дітей. Творчість поєднує із 
роботою в тернопільському видавництві “Навчаль-
на книга “Богдан”. Тут вона працює художником-
ілюстратором, літературним редактором, а віднедав-
на ще й маркетологом. Жартома зауважує, що, як і всі 
близнюки, не любить одноманітності, а натхнення 
шукає у прогулянках на природі. Хоча нині, зауважує, 
не найкращий час для творчості.

–  Кожен ранок прокидаєшся – і одразу вмикаєш 
новини, читаєш про те, що відбувається в Україні… 
Відколи почалися ці події, якось не до віршів. Пробу-
вала писати про війну, але це дуже болісно. Допома-
гає природа, філософія позитивного мислення. Бо за-
вжди думати про погане – це шкідливо і тобі, й лю-
дям навколо. Навіть у важкі часи треба сподіватися 
на краще, допомагати одне одному, робити хай неве-
ликі, але потрібні й добрі справи.

Разом із колегами Ганна готує благодійний проект, 
кошти від якого передадуть сім’ям українських вій-
ськових, які загинули у нинішній неоголошеній війні.

Готова до друку і нова збірка її поезій, вже й назва 
для неї є – “Сарматське море”. 

– Раніше я завжди думала – чому в нас постійно 
дощі? Виявляється, мільйони років тому на терито-
рії, де ми живемо, було море. А вода, мабуть, до води 
притягується, – усміхається Ганна. – Але ця книжка не 
так про море, а про те, що все пов’язано між собою у 
цьому світі. Ходиш звичайним, здається, полем, а тут 
плавали риби. І вони будуть після тебе. Тож треба ці-
нувати кожну мить життя, поки ти можеш щось дати 
цьому світові. 

Коли є вільний час, Ганна разом з чоловіком і ді-
тьми – Софійкою та Юрком – вирушають за місто, у 
мандри. Напівжартома зауважує: колись у селі, звідки  
її рідні, проведуть інтернет – і вона зможе працювати 
й малювати там. А тепер найзатишніше для роботи 
місце – її кухня: з одного боку – плита, стіл, а з іншо-
го – два ящики пластиліну й мішок із вовною, на яко-
му зручно вмостився кіт.

Антоніна БРИК.

Незвичайні ілюстрації до 
дитячих книжок створює 
тернопільська художниця 

і поетеса Ганна Осадко. Своїх 
персонажів вона не малює, а… 
виліплює із пластиліну. Одна сторінка 
може важити й кілька кілограмів. Тож 
готову картину фотографують, і вже 
у вигляді світлини вона потрапляє 
до книжки. Такі ілюстрації – об’ємні 
й наче живі. Гортаючи сторінки, 
здається, ніби от-от з них зістрибне 
пухнасте кошеня чи вухастий зайчик. 

Тернополянка єдина 
в Україні створює 

  «пластилінові» книжки
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Раніше люди з обмеженими фізични-
ми можливостями мали щороку оббивати 
пороги медкомісій, доводячи, що вони на-
справді недієздатні. Ця бюрократична про-
цедура була дуже складною, принизливою 
і незрозумілою: скажімо, навіщо людині 
без ноги щороку пояснювати відповідним 
службам, що кінцівка у нього не відросла?

Після прийняття парламентом законо-
проекту народного депутата України Олега 
Ляшка («Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо окремих питань про-
ведення медико-соціальної експертизи») 
відповідним категоріям людей достатньо 
буде лише раз підтвердити інвалідність і 
більше не принижуватися перед чиновни-
ками.

ПОВТОРНИХ МЕДОГЛЯДІВ НЕ БУДЕ
«Рада проголосувала мій закон, щоб ін-

валіди, які не мають рук чи ніг, отримували 
пожиттєво групу інвалідності!», - радо пові-
домив політик.

Ляшко знає, про що говорить. За його 
словами, чи не щодня до нього зверталися 
десятки виборців із аналогічними проблема-
ми – люди жалілися, що повинні щороку про-
ходити медико-соціальну експертизу, або ж – 
просто платити хабарі за відповідні довідки, 
які надають право на мізерні пільги.

Насправді, відповідно до Консти-
туції та законів України, держава по-

винна гарантувати інвалідам належний со-
ціальний захист та забезпечення реалізації 
їх невід’ємних прав. Але на практиці мали 
місце численні порушення. Зокрема, коли 
певним категоріям таких осіб призначають 
необґрунтовані повторні медичні огляди з 
метою встановлення та підтвердження від-
повідної групи інвалідності.

«Приміром, особам з ампутованими кін-
цівками медико-соціальні експертні комі-
сії встановлюють ІІІ групу інвалідності без 
зазначення строку повторного огляду. Од-
нак, у разі необхідності підвищення групи 
інвалідності таким особам наступна гру-
па встановлюється вже не безстроково», - 
обурювався народний депутат Олег Ляш-
ко.

За його словами, це змушувало інвалі-
да у подальшому рік за роком проходити 
повторні огляди для підтвердження групи, 
хоча фактично анатомічний дефект не зни-
кав, оскільки він є необоротним.

Попри це, важкохвора людина мусила 
постійно відвідувати медико-соціальні екс-
пертні комісії, що спричиняло додатковий 
негативний вплив на її здоров’я – усі ми зна-
ємо, скільки нервів і сил забирають походи 
до лікарень.

РАДІЮТЬ І МЕДИКИ
Страждали від зайвої бюрократі не лише 

інваліди, але й медичні працівники: прове-
дення повторних медоглядів забирало бага-
то часу та тягнуло за собою чималі фінансо-
ві витрати лікарень.

Документом, розробленим Ляшком, 
було внесено зміни до статті 7 Закону Укра-
їни «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 
Суть цих змін – дозволити людям «з анато-
мічними дефектами та іншими необоротни-
ми порушеннями функцій органів» отриму-
вати інвалідність пожиттєво.

Повторний медичний огляд з метою під-
вищення групи інвалідності таким особам у 
законі пропонується проводити на підста-
ві особистої заяви інваліда, його законних 
представників у разі настання змін у стані 
здоров’я і працездатності інваліда або за рі-
шенням суду.  

Ляшко спростив життя 
інвалідамПісля ухвалення законопроекту ліде-

ра Радикальної партії Олега Ляшка, 
спрямованого на захист людей з осо-
бливими потребами, чверть мільйона 
українців зітхнули з полегшенням.

Закінчення. Поч. на 1 стор.

Упоратися самій з північ-
ним монстром Україні 
важко. Ситуація склада-

ється таким чином, що наша дер-
жава - останній рубіж на шляху 
Путіна до Європи. Україна стри-
мує російську експансію на За-
хід. Поки що. Бо сили не рівні. Ба-
чимо, якою зброєю Росія вбиває 
наших хлопців. Наприклад, рад-
ник Президента Юрій Луценко 
в ефірі «Свободи слова» зазна-
чив: українська армія користу-
ється снарядами з точковим на-
веденням, а терористи - заборо-
неними міжнародними конвен-
ціями установками «Град». Це 
- установка масового знищен-
ня. Її не можна використовувати 
біля населених пунктів. Але Ро-
сія завжди ігнорувала міжнарод-
ні норми. 

Європа може стримати агре-
сора. Жорсткими санкціями. Чіт-
кою позицією. Ізоляцією путін-
ського режиму. Але, схоже, ризи-
кувати фінансовим благополуч-
чям заради України не має намі-
ру. Крім, як учергове висловити 
«глибоку стурбованість». І ввес-
ти візові санкції проти терорис-
тів, які воюють на Донбасі.        

Зустрічі українських політи-
ків з європейськими колегами, 
дипломатичні реверанси, недо-
лугі резолюції не принесли Укра-
їні миру і спокою. Позиція Євро-
пи щодо українсько-російського 
конфлікту - боягузлива й ганеб-
на. Демократичні цінності, про 
які люблять говорити європей-
ські політики, втратили свою 
цінність. Тамтешній політикум 
має чимало фактів і доказів, що 
вказують на російське вторгнен-
ня і в Крим, і в східну Україну. 
Проте ціна російського газу, біз-
несових угод набагато вартніша, 

ніж життя українців. 
Європейці повинні дякувати 

Богу, що не зриваються вранці й 
не біжать до комп’ютера чи теле-
візора поглянути, що трапилось 
уночі. Не оплакують своїх і чу-
жих дітей. І не запитують: «Гос-
поди, коли закінчиться війна?» 
Бо ніхто з людей цього не знає… 

За словами директора цен-
тру досліджень армії, конвер-
сії та роззброєння Валентина 
Бадрака, Росія до масштабного 
збройного конфлікту готова, але 
остаточного рішення в Крем-
лі ще не прийняли. Путін підій-
шов до критичної точки, бо від-
чуває, що втрачає вплив на Укра-
їну. Силові відомства та військо-
ві експерти свідчать: РФ продо-
вжує накопичувати військову 
техніку біля наших кордонів, і це 
стосується не лише Донецької та 
Луганської областей. Рух підроз-
ділів і військової техніки бачи-
ли вже й біля сумського прикор-
донного загону. Отже, під загро-
зою можуть опинитися не тільки 
східні регіони, а й північні. Хоча 
в РНБО й не підтверджують мож-
ливого вторгнення військ РФ на 
територію України найближчим 
часом, прориви бойовиків через 
державний кордон, скупчення 
бронетехніки та можливе засто-
сування штатних спецпризна-
ченців свідчать про протилежне. 

Даремно сподівається ЄС, що 
Путін може насититися лише 
Україною. Після анексії Криму 
там не розглядали усерйоз мож-
ливості «походу» Росії на мате-

рикову частину нашої держави. 
Та й узагалі складається вражен-
ня, що пам’ять у Європи корот-
ка. Невже забула запах поту ро-
сійського солдата і тяжкий чо-
біт окупанта в Чехословаччині, 
Польщі, Угорщині? Берлінську 
стіну? Придушення народного 
повстання у колишній Німецькій 
демократичній республіці?.. 

Шоком стала заява канцлера 
Німеччини Ангели Меркель піс-
ля зустрічі з Путіним про те, що 
Україна повинна якомога швид-
ше почати прямі переговори з 
терористами. Цікаво, як уявляє 
цей процес фрау Меркель? Яким 
чином Президент Порошенко 
повинен вести діалог з росій-
ськими терористами Бородаєм, 
Гіркіним-«Стрілком», польовим 
командиром Безлером-«Бєсом» 
та їм подібним? Спершу їх треба 
виловити...       

Експерти вважають: суть до-
мовленостей між Путіним і Мер-
кель може зводитися лише до 
одного: РФ не претендуватиме 
на сусідні області - зупиниться 
на Донбасі. Заява Меркель, ка-
жуть, була зроблена від безви-
ході. Бо вона розуміє: вести пе-
ремовини з Путіним немає сен-
су - він завжди бреше. А до санк-
цій третього рівня Меркель на-
разі вдаватися не хоче. 

Обурені українці охрести-
ли німецького канцлера Анге-
лою Ріббентроп. І в соціальних 
мережах пишуть: «Danke, Frau 
Ribbentrop!» («Дякую, фрау Ріб-
бентроп!») Це - натяк на схожість 

домовленностей між Меркель та 
Путіним із сумнозвісним розді-
лом сфер світового впливу - пак-
том Молотова-Ріббентропа.  

Невдовзі Меркель зауважи-
ла: вислів речника федерально-
го уряду Німеччини щодо пря-
мих переговорів з сепаратиста-
ми невірно витлумачили, і ви-
словила відданість ідеї консуль-
тацій тристоронньої контактної 
групи.

«Введення терористів у пе-
реговорний процес між Украї-
ною, РФ та ЄС - технологія Путі-
на. Погоджуватись на формат пе-
реговорів за участю терористич-
них організацій Україна не має 
права, і, я думаю, що український 
Президент такої помилки не зро-
бить», - наголосив у ефірі «5 ка-
налу» політтехнолог Тарас Бере-
зовець. 

А український політик Віктор 
Балога на своїй сторінці у «Фей-
сбук» зазначає: «Публічне обі-
ймання Ангели Меркель із ро-
сійським «другом» свідчить: ЄС 
прийняв остаточне рішення про 
продаж України і навіть домо-
вився про ціну. Час для торгів ви-
брано дуже вдало - західні полі-
тики переходять у мертву полі-
тичну фазу й навіть на неприхо-
ване військове вторгнення бу-
дуть реагувати максимум мовою 
заяв. Саме у «курортний» полі-
тичний сезон, у серпні 2008 року, 
російські танки з триколорами 
стояли під Тбілісі. Конкретні дії 
для захисту Грузії робили лише 
США, Польща, Україна і держа-

ви Балтії. Всі інші переймали-
ся лише одним - як не образити 
московського царя». 

Експерти застерігають: і 
Меркель, і Олланд, і решта єв-
ропейських «миротворців» по-
винні пам’ятати, що після падін-
ня України Європа має шанс зу-
стрічати зиму в теплих оселях, 
нагрітих не газпромівським га-
зом, а за допомогою російських 
осколково-запалювальних сна-
рядів. Таких снарядів у Росії так 
само багато, як і природного 
газу…» 

…А в Україні триває війна, 
продовжують гинути мирні 
люди. У Луганську лише за три 
дні жертвами бойових дій стали 
17 осіб. По місту Сніжне на До-
неччині було завдано авіаудар, 
за повідомленням керівника 
групи військово-політичних до-
сліджень «Інформаційний спро-
тив» Дмитра Тимчука, ймовір-
но, російською авіацією, бо укра-
їнські військові польотів не здій-
снювали. А в терористів авіації 
немає. Загинуло 11 людей.   

Із зони АТО чимало укра-
їнських військових вивозять з 
тяжкими пораненнями, когось 
везуть додому в домовинах. У 
зону ж АТО й далі відправляють 
бійців без бронежелетів і касок. 
Ось і матері солдатів батальйо-
ну територіальної оборони Тер-
нопільщини вимагають забез-
печити їхніх синів належним об-
мундируванням перед тим, як 
відправити на Схід. Бо матерям, 
дружинам, дітям не потрібні вій-
ськові почесті перед могила-
ми загиблих рідних. Не потрібні 
посмертні нагороди і посмертні 
присвоєння звань. Найкраща на-
города - це життя. Все решта не-
має значення.

Ольга ЧОРНА.       

ДОВІДКА
За даними офіцій-
ної статистики, у 
2012 році в Украї-
ні вперше інвалід-
ність було встанов-
лено 171 тис. 826 осо-
бам, з них більше 136 
тисяч - це особи пра-
цездатного віку. При 
цьому питома вага 
первинних оглядів, 
здійснених медико-
соціальними екс-
пертними комісіями 
у 2012 році, станови-
ла 27,1 %, а повторних 
оглядів – 72,9%.

Петро ІВАНЧУК. 

Розстріляне літо
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У травні в Україні майже на 60 відсотків підвищилися 
тарифи на газ для населення, ціна якого і надалі зростати-
ме впродовж наступних трьох років: у 2015-му – ще на 40; 
у 2016-му - на 20 і у 2017 році – на 20 відсотків. У резуль-
таті мінімальний тариф за тисячу кубів газу  перевищить 
дві тисячі гривень. 

З початку минулого місяця тарифи на електроенергію 
для населення, яке споживає майже третину вироблено-
го в країні струму, зросли на 10-40 відсотків, причому ціна 
кіловат-години напряму залежить від обсягу споживання.

За підрахунками Національної комісії регулювання 
енергетики, підвищення тарифів призведе до збільшення 
місячних витрат на оплату електроенергії на 4 гривні за 
умови споживання 150 кВт/год., та 40 грн. за умови спо-
живання 800 кВт/год. щомісячно.

Унаслідок подорожчання газу поповзла вгору і вар-
тість послуг центрального опалення для багатоквартир-
них будинків. У Тернополі змінилася не тільки ціна, а й ме-
ханізм нарахування оплати. Так,  з наступного місця тер-
нополяни сплачуватимуть 8,12 грн. за один кв. метр тіль-
ки протягом опалювального періоду, тоді як раніше спо-
живачам нараховували 1,30 грн. за кв. метр опалювальної 
площі протягом року та 4,89 грн. - упродовж опалюваль-
ного періоду. Якщо порівнювати річну плату за послугу з 
централізованого опалення при нормативній тривалос-
ті опалювального періоду 190 діб за новим та попереднім 
тарифами, її вартість зросте на 10,1відсотка, запевняють 
у «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Уже з 1 липня у нашому місті тариф на централізоване 
водопостачання та водовідведення зріс на 37відсотків - із 
5 грн. 48 коп. до 7 грн. 52 коп. за один кубометр води, - про 
це повідомили у «Тернопільводоканалі».  Тож задля еко-
номії тут порадили споживачам встановлювати індивіду-
альні лічильники і пояснили, чому це виправдано. Як свід-
чить практика, кожен мешканець, у квартирі якого вста-
новлено лічильник, за місяць споживає не більше 3 кубо-
метрів води, тоді як за відсутності цього приладу обліку 
йому здійснюють нарахування майже за 6 кубометрів.

Також з початку цього місяця зросли ціни і на гарячу 
воду. Нині один її кубометр за умови підключення сушки 
для рушників до систем гарячого водопостачання подо-
рожчав з 15,71 грн. до 21,86 грн. Якщо тернополяни не ма-
ють такої «додаткової зручності», вони сплачуватимуть 
за гарячу воду 20,34 грн. за кубометр. 

Що ж до квартплати та цін за вивіз сміття, цілком оче-
видно, що й тут нас незабаром «порадують», хоча специ-
фічного смороду від заяложених контейнерів біля під’їздів  
із залишками напівзігнилих відходів навряд чи поменшає.

І наостанок. Я недаремно розпочав з того, що публічно 
«поскаржився» на холодну воду з «гарячого» крана. А 
ще міг би розповісти, як неодноразово ставав свідком 

аварій на водогоні, внаслідок яких тисячі кубометрів води 
годинами «миють» асфальт на тернопільських вулицях. Про 
«чай» зі шматочками іржі прямо зі змішувача вже навіть не 
говорю.  З чиєї кишені компенсовують ці втрати? Або хто за-
звичай платить за тепло, яке взимку розтоплює сніг та зеле-
нить траву у місцях прокладеної теплоцентралі? Чому моя 
мама, яка живе у райцентрі, постійно змушена дихати газолі-
ном, який «для тиску» нагнітають у газову трубу? А, скажіть, 
кому з вас вдалося отримати належну компенсацію від енер-
гогенеруючих організацій за зіпсуту через перепади напруги 
техніку? 

Веду до того, що у найбільш кризові для країни періо-
ди, коли влада змушена йти на непопулярні заходи і під-
вищувати ціни, чиновникам важливо не стільки думати 
про додатково відібрані від своїх громадян кошти для ла-
тання фінансових дір, скільки про те, як дати українцям 
хоча щось узамін. Наприклад, дорожчі, але якісніші про-
дукти, товари, послуги. 

Це, звичайно, не наповнить наші бюджети, проте, при-
наймні, морально допоможе протриматися до обіцяного 
вже новою владою «європейського майбутнього» з усіма 
позитивними від цього наслідками – гідними зарплатами 
та високими соціальними стандартами.

Поки ж очевидно інше: жити по-новому за старими 
цінами українці однозначно вже не будуть, а жити по-
старому за новими цінами вже не хочуть. Чим краще це 
зрозуміють на Грушевського і Банковій, тим швидше ми 
не тільки не будемо платити за «мертву» воду на асфаль-
ті зі своєї кишені та ще й живими грішми, а й перестане-
мо гадати, до якої комунальної організації передусім тре-
ба звозити шини.

Юрко СНІГУР.

Про «живу» і 
«мертву» воду

Комунальні платежі ростуть, як хліб 
на розпушувачах. Та чи зазнає змін 
на краще якість цих послуг?

Минулої суботи півдня з 
«гарячого» крана текла 
заледве тепла вода, і 

тільки підвечір до сушки у ванній 
не можна було доторкнутися – 
розпеклася, як пательня.

 Уже не вперше, кардинально підви-
щуючи вартість тарифів, комунальни-
ки ані на копійку не покращують якість 
послуг, які надають населенню, а подеку-
ди діють навіть з точністю до навпаки. 
І, на жаль, так працюють не лише вони…

Якщо детальніше проаналізува-
ти соціально-економічну та навіть 
суспільно-політичну ситуацію у нашій 
добряче пошарпаній останніми подіями 
країні, мимоволі складається вражен-
ня, що чим дорожчим стає життя укра-
їнців, тим їх більше ошукують. До влади 
знову повертаються вчорашні корупці-
онери або невігласи, споживчі ринки за-
полонили низькопробні контрафактні 
товари та низькосортні продукти, нас 
і надалі змушують платити за послуги, 
яких не надають, закликають жертву-
вати на благодійність, яка не доходить 
до адресатів…  

Здається, уже всі зрозуміли, що у ві-
тчизняного, стовідсотково орієнтова-
ного на зовнішні запозичення,  уряду не-
має іншого виходу, ніж грати за прави-
лами Міжнародного валютного фонду 
та інших фінансових інституцій. Звідси 
– і нові «економічно обґрунтовані» кому-
нальні тарифи, і небувалий обвал націо-
нальної валюти, яку «відпустили у віль-
не плавання», і «заморожені» заробітні 
плати працівникам бюджетної сфери. 
Іншими словами, якщо економити, то 
скрізь і у всьому. Проте вже зовсім випа-
дає з режиму «жити за статками» ску-
пе повідомлення у ЗМІ про те, що тільки 
у червні від корупції у фіскальних органах 
державний бюджет недоотримав май-
же 5 мільярдів гривень.

Отже, виявляється, існують й інші 
джерела наповнення казни, але їх попри 
часті обіцянки чомусь і досі не задіяли, 
та й навряд чи збираються робити це у 
найближчій перспективі.

А тим часом люди з непідробною три-
вогою не тільки спостерігають за подія-
ми на Сході, а й з острахом чекають осе-
ні, коли розпочнеться новий опалюваль-
ний сезон. Не секрет, що вже сьогодні ба-
гато хто змушений думати не лише про 
територіальну цілісність нашої держа-
ви, а й про те, чи зможе вижити у цій 
країні за сто доларів на місяць. Як не па-
радоксально, але зараз ці дві абсолютно 
не пов’язані одна з одною проблеми урів-
новажують шальки терезів насущних 
інтересів українців і ще невідомо, яка з 
них переважить у жовтні – вроджений 
патріотизм чи набутий скептицизм на 
кшталт «своя сорочка ближче до тіла».
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Грузин вербував жінок у турецькі будинки розпусти

Тернопільський міськрайонний суд призначив іноземцю 6 
років в’язниці 

30-річний громадянин Грузії ще минулого року налагодив канал 
постачання живого товару з Тернополя у турецькі будинки розпусти. Секс-
рабинями ледь не стали п’ятеро тернополянок, які шукали за допомогою оголо-
шень в Інтернеті роботу за кордоном.

Як з’ясували правоохоронці, вербувальник не приховував способів заробіт-
ків і відверто говорив про те, чим доведеться займатися жінкам. Але інформа-
цію приправляв обіцянками захмарних прибутків і чудових умов праці.

«Товар» зловмисник планував доправити до Стамбула. У місті на березі Бос-
фору жінок мали зустріти і довезти до місця роботи. Міліціонери затримали іно-
земця, коли той ескортував двох тернополянок до львівського аеропорту.

Тернопільський міськрайонний суд визнав підозрюваного винним у торгівлі 
людьми і покарав позбавленням волі на 6 років.

Одну з найбільших 
цього літа макових 
плантацій в області 

викрили правоохоронці у 
Підволочиському районі. 

Місцева жителька вирощува-
ла на присадибній ділянці понад 
2,5 тис. заборонених рослин.

Чималий урожай дурману 
вирощувала і жителька одного з 
сіл Зборівського району. На її го-
роді міліціонери нарахували по-
над 200 рослин коноплі.

Незаконні посіви виявили 
під час операції «Мак-2014». Зі-
брати  урожаї маку та конопель 
«господині» не встигли. Усі нар-
ковмісні рослини міліціонери 

вилучили та відправили на екс-
пертизу. 

Факти про події внесли до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ст.  310  ККУ (по-
сів або вирощування снодійного 
маку чи конопель).

Як розповів начальник від-
ділу боротьби з незаконним обі-
гом наркотиків обласної міліції 
Володимир Строїч, загалом від 
початку операції «Мак-2014» ви-
явили 130 незаконних посівів. 

Окрім того, знищили понад 
36 тисяч рослин маку та 500 – 
конопель. З незаконного обігу 
вилучили 59 кілограмів нарко-
тичних засобів. 

На Тернопільщині врятували 
від пожежі церкву, в яку 
влучила блискавка.

Як повідомляють в обласному управ-
лінні ДСНС, випадок стався минулої субо-
ти в селі Головчинці Заліщицького району.

Після обіду в хрест дзвіниці україн-
ської греко-католицької церкви Успін-
ня Пресвятої Богородиці влучила блис-
кавка. Від потрапляння сильного розря-

ду виникло задимлення в системі блис-
кавкозахисту. 

На щастя, будівлю було своєчасно об-
ладнано необхідними засобами безпеки. 
Завдяки цьому вдалось вберегти куль-
тову споруду.

На місце події залучали чергові ка-
раули пожежної команди селища Товсте 
та 15-ї державної пожежно-рятувальної 
частини управління ДСНС.

Нещасний випадок стався ввечері 10 лип-
ня у селі Полупанівка. Дівчинка разом з одно-
літками випасала худобу. Залишені без догля-
ду дорослих діти гралися на небезпечній від-
стані до краю насипу. Ймовірно, дівчинка осту-
пилася і вже за мить впала з висоти близько 15 
метрів.

Інші діти, що стали свідками події, повідоми-
ли про неї працівників кар’єру, котрі працювали 
неподалік, а вони сповістили екстрені служби.

Співробітники обласного управління ДСНС, 
прибувши на виклик, за допомогою мотузки 
дістались карнизу, де лежала постраждала.

У зв’язку з підозрою на травмування хребта 
дівчинку зафіксували на дошці-ношах. Для під-
йому дитини залучили спеціальну техніку. Вго-
рі її очікували працівники швидкої допомоги.

Потерпілу з травмами різного ступеня важ-
кості доправили до медичного закладу.

Днями автомайданівці вже 
втретє завезли допомогу 
українській армії у зону 

АТО. Завдяки небайдужим 
тернополянам вдалося зібрати 
два мікроавтобуси речей та 
продуктів харчування, які зараз 
дуже необхідні нашій армії. 

Активісти ГО «Автомайдан Терно-
піль» Сергій Чайковський, Юрій Зага-
люк, Ярослав Хомишин та Дмитро Гай-
дуцький  завезли продукти харчуван-
ня, побутову хімію, одяг, бронежиле-
ти, берци та багато інших корисних ре-
чей для бійців батальйону «Дніпро-2», 
який перебуває на Сході України.  

– Коли ми вирушали, навіть не зна-
ли, куди їдемо. Адже місце дислока-
ції батальйону засекречене, – розпові-
дає  голова ГО «Автомайдан Тернопіль» 
Дмитро Гайдуцький. –  Дорога трива-
ла близько чотирнадцяти годин. Хлоп-
ці радо нас зустріли, адже ми привез-
ли все необхідне. Також передали вій-
ськовим два синьо-жовтих прапори, 
червоно-чорні нашивки та прапор «Ав-
томайдан Тернопіль». 

Активісти розповідають, що на-
стрій у військових бойовий і вони ка-
жуть, що будуть боротися до перемоги. 
У батальйоні лише кілька хлопців із За-
хідної України. Решта – з Центру та Схо-
ду.  Цікаво, що більшість бійців з Пра-
вого сектора розмовляють російською. 

– Вони легко переходять з україн-

ської на російську і навпаки, - додає 
Дмитро. – А росіяни називають їх фа-
шистами. Це ще раз доводить наскіль-
ки абсурдна і надумана мовна пробле-
ма на Сході. 

Необхідні речі для тернопільських 
військових зібрали у надзвичайно ко-
роткий час завдяки небайдужим тер-
нополянам. Автомайданівці вислов-
люють подяку за допомогу Тернопіль-
ському міському управлінню юстиції 
та його начальнику Василю Марцинке-
вичу, а також нотаріату області. 

– Василь Марцинкевич відразу ж 
відгукнувся на заклик про збір необхід-
них речей для наших військових, – роз-
повів голова  ГО «Автомайдан Терно-
піль» Дмитро Гайдуцький. – В організа-
ції, яку він очолює, та серед приватних 
нотаріусів за тиждень йому вдалося зі-
брати близько тонни продуктів харчу-
вання, консервацій, необхідних у по-
буті речей. Якщо би  так реагували всі 
установи, то наші військові були  б за-
безпечені усім.

Також до збору речей для наших 
військових на Сході та організації по-
їздки долучився супермаркет «Епі-
центр» та авторинки міста. 

Громадські активісти вже плану-
ють наступну поїздку, тож заклика-
ють тернополян не бути байдужими 
та допомагати українській армії. До-
відки за телефоном (097) 291-00-03. 

Юля ТОМЧИШИН.

У дитячому таборі 
«Лісовий» в 
Скоморохах 

Бучацького району 
майже місяць 
оздоровлюватимуться 
діти-сироти з 
Луганщини, Донеччини 
та АР Крим, а також 
діти учасників АТО. 

Півсотні хлопчиків і ді-
вчаток віком від 10 до 16 ро-
ків протягом  трьох тижнів 
відпочиватимуть у мальов-
ничому куточку Тернопілля. 

 - Якщо діткам сподоба-
ється, вони зможуть залиши-
тися у таборі ще на одну змі-
ну, – каже начальник управ-
ління у справах сім’ї та моло-
ді Тернопільської ОДА Ната-
лія Найчук. – Ще п’ятдесят 
дітей-переселенців із зони 
АТО очікуємо у серпні. Ми 
докладаємо максимум зу-
силь, аби школярі почували 
себе у нашій області ком-
фортно й безпечно.

У звичну відпочинкову 
програму табору внесли де-
які зміни. Зокрема, значно 
збільшили кількість екскур-
сій історичними та релігій-

ними перлинами Тернопіл-
ля, аби збагатити дітей духо-
вно. Також із гостями зі Схо-
ду працюватимуть психоло-
ги та соціальні педагоги. 

Богдан Демідченко з Кра-
маторська розповідає, що 
спершу хвилювався, як люди 
на Західній Україні постав-
ляться до них.  Але коли при-
їхали, розвіялись усі міфи 
про бандерівців. «Неважли-
во звідки ти. Головне, щоб 
людина була хороша», - до-
дає він.  Каже, на Тернопіль-
щині йому сподобалось – тут 
чудова природа, ліс, озеро, є 
де відпочити. 

Разом з гостями зі Схо-

ду у «Лісово-
му» відпочи-
ває 150 дітей 
з Київщини та 
нашої облас-
ті. Реґіна при-
їхала зі сто-
лиці. Дівчи-
на розмовляє 
українською 
мовою, діти зі 
Сходу – росій-
ською. Регіна 
розповідає, що 
жодного мов-

ного бар’єру між ними не ви-
никає, тож встигли потова-
ришувати. 

Днями у табір завітали  
тернопільські міліціонери. 
Вони організували для ді-
тей змагання з караоке.  Під 
час вокального турніру свої 
таланти продемонструва-
ли і школярі, і правоохорон-
ці. Найталановитішим хлоп-
чикам та дівчаткам вручи-
ли подарунки. Також перед 
школярами виступила мілі-
цейська собака. 

      Таня НИЧКА.
Фото Івана 

ПШОНЯКА.

Тернополяни передали 
допомогу військовим на Схід

Блискавка влучила у хрест на церкві

Діти із зони бойових дій 
відпочивають у нашому краї

Пасла корови і… впала в кар’єр
У Підволочиському районі 10-річна 

дівчинка впала з 15-метрової висоти та 
залишилася живою.

Записалася в «наркобарони»
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З кожним роком світ 
стає відкритішим 
для українців, а 

навчання за кордоном 
перетворюється із 
розкоші, яку могли 
дозволити собі лише 
заможні сім’ї, на доступну 
і поширену практику для 
студентів, які прагнуть 
професійного росту та 
розвитку. На власному 
досвіді переконалася 
у цьому тернополянка 
Маріанна Михайлюк. 

Дівчина здобула фах вчи-
теля німецької мови у Львів-
ському національному уні-
верситеті імені Франка, закін-
чує факультет журналістики у 
цьому ж закладі. Поряд з цим 
вона здобула ступінь магістра 
у Троянському університеті 
штату Алабама, стажувалася в 
Канадському парламенті і вже 
незабаром знову їде навчати-
ся у США. Маріанна розповіла 
«Нашому ДНЮ» про навчання 
за кордоном, його особливос-
ті та можливості для україн-
ських студентів поїхати на ста-
жування або здобути освіту в 
іншій державі.

– Маріанно, чим, на твою 
думку, відрізняється вища 
освіта в Україні та у США? 

– Для української молоді 
насправді є багато можливос-
тей навчатися за кордоном, – 
каже Маріанна. – Насамперед, 
варто визначитися, у яку краї-
ну ви хотіли б поїхати та шука-
ти стипендію для цього. Я об-
рала для себе США, оскільки в 
них система освіти відрізня-
ється від нашої. Частково вона 
перегукується з європейським 
Болонським процесом, але все 
одно інша. У них студент по-
чувається дуже вільним, адже 
там немає поняття груп в уні-
верситеті або ж постійного 
розкладу для всіх. Кожен оби-
рає сам, що йому вивчати. Коли 
ти вступаєш в університет, ти 
не повинен одразу ж обирати 
чітко визначену спеціальність 
і здобувати її п’ять років. У 
США – перші два курси ви оби-
раєте загальні предмети і вже 
потім визначаєтесь, що для 
вас цікаво. Кожен студент має 
викладача-порадника, який 
допомагає йому складати свій 

навчальний план. Наприклад, 
є перелік обов’язкових пред-
метів, які ти можеш вивча-
ти у будь-який із семестрів, а 
є предмети на вибір, - що тобі 
подобається. Мені імпонує та-
кий формат, адже немає чітко-
го нав’язування, тому ти мо-
жеш обирати те, що тебе біль-
ше цікавить і відкидати непо-
трібне. Коли я брала академ-
відпустку для навчання за кор-
доном, я поверталася в іншу 
групу і це було якось незвично 
– вчитися з іншими людьми.  У 
США поняття групи взагалі не 
існує, тож студенти почува-
ють себе спокійніше і впевне-
ніше. Очевидно, це вплив ін-
дивідуалістської культури. У 
нас, зазвичай, студенти сидять 
по двоє або взагалі в аудиторі-
ях суцільні столи і лавки. А там 
лише одинарні парти. Вчитися 
у США неважко. Викладачі, за-
звичай, дають чіткі завдання, 
які не складно виконувати. 

– А як щодо шкільної осві-
ти? Поширена думка, що 
наші школярі розумніші від 
американських?

– На мою думку, загаль-
на середня освіта в Україні на 
набагато вищому рівні, ніж у 
Штатах. Наші старшокласни-
ки знають  більше, аніж їхні 
американські однолітки. На-
томість вища освіта у них біль-

ше спеціалізована. У нас ви-
пускають спеціалістів широко-
го профілю, а у них надзвичай-
но вузька спеціалізація. Існує 
програма обміну для старшо-
класників українських загаль-
ноосвітніх шкіл FLEX. У її рам-
ках наші школярі можуть рік 
навчатися у США безкоштов-
но і на власному досвіді озна-

йомитися з їхньою системою 
освіти. 

– Маріанно, розкажи, як 
ти потрапила у США?

– Я взяла участь у програ-
мі обміну студентів UGRAD. В 
основному вона розрахована 
для бакалаврів. Це один рік на-
вчання на будь-якій спеціаль-
ності. Не обов’язково обира-
ти той факультет, на якому ти 
навчався в Україні. До прикла-
ду я вчилася на факультеті іно-
земних мов, а у Штатах обра-
ла для себе міжнародні відно-
сини. Найважливіше для учас-
ників цієї програми правиль-
но заповнити заявку, обґрун-
тувати, чому ти обираєш США 
і  саме цю спеціальність. Спе-
цифіка UGRAD у тому, що ти 
визначаєш напрям навчання, 
але не обираєш університет. Я 
мріяла про Нью-Йорк або Ка-
ліфорнію, а потрапила в штат 
Алабама у Троянський універ-

ситет. 
– Яка особли-

вість американ-
ських університе-
тів?

– Для Украї-
ни характерно, що 
вищі навчальні за-
клади розташовані 
у великих містах – 
столиці, обласних 
центрах. Натомість 
там дуже часто уні-
верситети знахо-
дяться у невели-
ких містечках, аби 
створити макси-
мально комфорт-
не середовище для 
навчання студен-
тів і позбавити їх 
від спокус вели-

ких міст та різних розваг,  які 
відволікатимуть від навчан-
ня. Мій університет знаходив-
ся саме у такому маленько-
му містечку Троя.  Там спору-
джене величезне студмістеч-
ко – кампус, де мешкають і на-
вчаються студенти. В одному 
місці знаходяться всі навчаль-
ні корпуси, спортзал, стаді-
он, поліклініка, гуртожитки, 
бібліотеки, магазини. Кам-
пус об’єднує в собі все, що по-
трібно студентам. Він настіль-
ки великий, що на його тери-
торії навіть курсують спеці-
альні автобуси, проїзд у яких 
для студентів безкоштовний. 
У американських вишах лег-
ко займатися громадською ді-
яльністю – ініціативи студен-
тів радо підтримують. Ректо-
рат прислухається до думки 
студентського самоврядуван-
ня, а вибори студентського 
мера мало чим відрізняються 
від виборів депутатів з піар-
компанією, агітаційними лис-
тівками і навіть днем тиші. Це 
допомагає розвивати суспіль-
ство – люди багато старають-
ся робити самі – не чекають, 
що це зробить держава, за-
ймаються волонтерством, ба-
гато ініціатив йде знизу. Та-
кож у Штатах дуже суворо 
ставляться до списування та 
до плагіату. За це виганяють з 
університету. А ще цікаво, що 
там викладачі не порівнюють 
студентів і публічно не ого-
лошують оцінки. Американ-
ці, на відміну від українців, не 
вступають масово в універ-
ситети, а в магістратуру йде 
лише половина випускників-
бакалаврів.  

– Розкажи з власного до-
свіду, що тобі дало навчання 
з кордоном?

– Насамперед допомо-
гло систематизувати знання, 
отримані в Україні. Я вивчала 
і читала багато різних речей, 
але не бачила як їх можна за-
стосувати на практиці. Також 
завдяки навчанню в Трої отри-
мала можливість стажувати-
ся у Канадському парламенті, 
а далі змогла працювати пере-
кладачем спостерігачів ОБСЄ 
під час виборів в Україні. Такі 
поїздки у більшості випадків 
дають хороші плоди для про-
фесійної кар’єри. До слова, аби 
працювати в уряді потрібно, 
окрім української, мати освіту 
у західному виші. Закордонне 
навчання розширює кругозір, 
допомагає подивитися на світ 
по-іншому. 

На навчання – 
за кордон

Для українських 
студентів 
є багато 
можливостей 
здобувати 
освіту в США 
та Європі

Детальну розповідь Маріанни Михайлюк про навчальні про-
грами для українських студентів від європейських та україн-
ських вишів та корисні посилання на зарубіжні освітні ресурси 
читайте на нашому сайті nday.te.ua

Юля ТОМЧИШИН. 
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Загалом протягом двох 
днів, 12,-13 липня, 
гості фестивалю мали 

змогу насолоджуватися 
якісною музикою у 
виконанні понад 40 гуртів 
з різних куточків України, 
а також Італії та Швеції. 

Організатори обрали для 
проведення заходу доволі не-
звичну локацію. Музичне дій-
ство провели на території між-
народного аеропорту «Терно-
піль». Також у наметовому міс-
течку відбувалися поетичні бат-
ли, де кожен міг похизуватись 
майстерністю володіння ри-
мою. 

Люди добиралися на фести-
валь з усієї України – від Льво-
ва до Харкова. Ще в п’ятницю всі 
охочі займали місця у наметово-
му містечку. 

За кулісами музиканти роз-
повідали, що підтримують ідею 
фестивалю, а саме думку про те, 
що «Файне Місто» об’єднує кра-
їну й раді, що подія таки відбу-
лася. 

Як зазвичай на таких захо-
дах, не обійшлося без ексцен-
тричних витівок, властивих бо-
гемі. Наприклад, письменниця 
та співачка Ірена Карпа вдягну-
лася в сукню, на якій була напи-
сана відома нині кричалка про 
Путіна, де з цензурних слів, крім 
«Путін», є тільки «ла-ла-ла-ла-
ла». Глядачі підтримали зірку 

шаленими оплесками.
Під час виступу одеський 

гурт «Epolets» влаштував справ-
жній український флешмоб.  
Люди тримали блакитні та жов-
ті листки паперу і таким чином 
утворили величезний, «живий» 
прапор України. 

Загалом фестиваль не поки-
дав дух патріотизму. Люди вигу-
кували патріотичні гасла, при-
носили із собою державні пра-
пори. Чимало гостей були вдяг-
нені у вишиванки, футболки з 

національною символікою, ді-
вчата заквітчали голови україн-
ськими віночками.

Трагічні події на сході країни 
наклали свій відбиток на висту-
пи багатьох гуртів. «Тінь Сонця» 
вшанували хвилиною мовчання 
загиблих воїнів, а ТНМК присвя-
тили пісню всім тим, хто щодня 
йде в бій за Україну і хто вже пі-
шов без вороття. 

Гості з-за кордону теж ви-
словлювали підтримку нашій 
державі. Гурт з Італії «The Last 

Fight» розпочав виступ з приві-
тання: «Слава Україні!».

На території фестивалю ці-
лий день також збирали гроші 
для потреб наших військових. 
Окрім цього ведучий головної 
сцени проводив міні-аукціони, 
де продавав речі музикантів. Зо-
крема, диск від Ірени Карпи про-
дали за 500 гривень, а медіатор 
гітариста гурту Роллікс – за 200. 
Усі кошти передадуть на потре-
би батальйону «Тернопіль». 

Катя ПОЛІВЧАК.

Оля Бойко, 20 років, се-
кретар:

– Ні, недоцільно. Це непра-
вильно, коли на Сході гинуть 
люди, а ми святкуємо і розва-
жаємося.

Віталій, 34 роки, бізнес-
мен: 

– Я думаю, що можна прово-
дити лише невеликі й скром-
ні святкування. І обов’язково 
вшановувати хвилиною мов-
чання пам’ять загиблих.

Ірина Пухальська, 40 ро-
ків, вчитель:

– Ті люди, що відзначають 
весілля, хрестини, то мусять 
провести вже заплановане, бо 
життя триває. Але інші масові 
святкування, мабуть, проводи-
ти недоцільно. 

Олександр Лазарець, 44 
роки, інженер:

– Хоч війна неоголошена, це 
не значить, що можна весели-
тись і проводити публічні роз-
важальні заходи....  Потрібна 
повна згуртованість у бороть-
бі з агресором, і не варто зараз 
розпорошувати сили і кошти 
на те, без чого можна обійтись 
(бодай на час бойових дій). У 
Прибалтиці чи Польщі таке за-
питання до громадськості на-
віть не виникало би. Тож і нам 
потрібно доводити свою  свідо-
мість і згуртованість.

Іванка, 18 років, студентка:
– Я вважаю, що святкуван-

ня зараз не потрібні. Краще за-
чекати до мирних часів.

Сергій, 22 роки, студент:
–  Життя продовжується. 

І святкування нікому не зро-
блять гірше. Але не можна за-
бувати про загиблих.

Світлана Іванівна, 48 ро-
ків, продавець:

– Я вважаю, що святкування 
нині недореч-
ні. Адже на 
все це витра-
чають кошти, 
і немалі, які 
могли б зна-
чно покра-
щити матері-
альне стано-
вище нашого 
війська. На-
віть якщо за-
хід фінансує 
не держава, а спонсори. В Укра-
їні зараз війна – і цим все сказа-
но. Гинуть люди, а тому не час 
веселитись. Як виняток – бла-
годійні концерти, коли кошти 
йдуть на потреби нашої армії, 
як-от виступ гурту «Океан Ель-
зи».

Таня НИЧКА.

На сході йде 
неоголошена 
війна. Майже 

щодня гинуть люди. 
Чи доцільно зараз 
проводити розважальні 
заходи, концерти, 
святкування, ми 
поцікавилися у 
тернополян.

Фестиваль 
у Тернополі 
об’єднав 
країну

Фестиваль «Файне Місто» у Тернополі, як і більшість подібних заходів, що відбуваються 
зараз, об’єднала одна думка – неподільність України. З таким настроєм і виходили на 
сцену виконавці, серед яких були гурти «ТНМК», «Оt Vinta», «Тінь сонця», «Epolets», «Los 

Colorados», «Qarpa», Кузьма Скрябін і ще багато-багато інших. 
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Україна
Каліфорнія допоможе Украї-
ні реформувати Нацгвардію

Сенат штату Каліфорнія (США) 
затвердив резолюцію про співпра-
цю між Національною гвардією Калі-
форнії та Україною, повідомляє «Го-
лос Америки». Законодавці Каліфор-
нії відзначили успішну 21-річну історію 
взаємодії між Україною та штатом і під-
твердили готовність продовжувати роз-
виток партнерських відносини. Зокре-
ма, йдеться про надання допомоги для 
розбудови Збройних сил України, обмін 
досвідом та проведення тренінгів для 
українських бійців і командирського 
корпусу. Автор резолюції Мет Дабабнег, 
презентуючи документ у сенаті, заявив, 
що для нього «велика честь відзначи-
ти роль Національної гвардії штату Ка-
ліфорнія у допомозі партнерським кра-
їнам, з метою розвитку їхнього військо-
вого та цивільного контролю, зміцнення 
принципу верховенства права і створен-
ня стабільних держав». 

Більше за РФ у світі 
не люблять Путіна

У світі погіршується імідж Росії 
і падає рейтинг президента Путіна, 
свідчать дані дослідження американ-
ського «Pew Research Center». Більше 
за всіх негативно до РФ почали стави-
тися американці. Якщо торік негатив до 
РФ відчували 43 відсотка опитуваних у 
цій країні, то цьогоріч - 72. Погіршилося 
ставлення до РФ і в Європі: 74 відсотки 
європейців ставляться до Росії негатив-
но, хоча ще рік тому цей показник був на 
рівні 54 відсотків. Найбільше у Європі не 
люблять Росію громадяни Польщі, Ні-
меччини, Італії, Іспанії, Франції і Брита-
нії, розповідає ВВС. Із загальноєвропей-
ської тенденції випадають лише греки 
- негативно до РФ там ставляться 35 від-
сотків. Невдоволення російською полі-
тикою зросло навіть на Близькому Сході, 
в Азії та Африці. Образ Росії поліпшився 
в очах жителів тільки шести країн: у Ки-
таї, Палестині, Ізраїлі, Філіппінах, Індії, 
Пакистані. Негатив до Росії у світі пере-
вершив негатив до Путіна. Найбільше не 
люблять російського президента іспан-
ці, поляки, французи, німці. 80 відсоткам 
мешканцям США також не до вподоби 
зовнішня політика президента РФ. У Ро-
сії ж політику Путіна підтримує 83 відсо-
тки населення. 

Гумові в’єтнамки - 
найнебезпечніше взуття 
В’єтнамки зручно носити, але вони 

шкодять ногам, якщо взувати їх не на 
пляжі, а в місті, попереджають меди-
ки з «Topical BioMedics». Про це пише  
«Our Windsor». Гумові капці не можуть 
забезпечити підтримку стопи, литкові 
м’язи розтягуються, ахіллове сухожил-
ля напружується. Це провокує пробле-
ми з суглобами у колінах, стегнах і спи-
ною. У в’єтнамок тонка підошва, тому 
нога сильніше стикається із землею, що 
небезпечно для кісток і суглобів. Крім 
того, через відсутність задника дово-
диться докладати зусиль, щоб втрима-
ти їх на нозі. Капці погіршують стан па-
цієнтів з гулями на великих пальцях ніг 
і з підошовним фасциїтом. Також гумо-

ва підошва - ідеальне місце для розмно-
ження грибків і бактерій.

У Білорусі антипохмелін 
«Мікола» має потіснити 

«Coca-Cola»
У лабораторії центру національної 

академії наук Білорусі з продоволь-
ства створили газовану воду з карто-
плі, повідомляють іноземні ЗМІ. Уче-
ні запевняють, що новий напій виготов-
лено лише з натуральних продуктів. І 
він буде корисний людям різного віку. 
За його допомогою можна боротися з по-
хміллям. Білоруська газована вода діста-
ла назву «Мікола». За смаком вона нага-
дує хлібний квас. «Напій повинен заміни-
ти на прилавках американську «Колу», 
- йдеться у повідомленні. На білорусько-
му ринку новий товар ще не з’явився. 

Італія стала ще одним 
союзником Росії в ЄС 

Останні шість місяців основним 
противникам жорстоких санкцій про-
ти Росії була Німеччина в особі кан-
цлера Ангели Меркель, пише видання 
«Financial Times». А тепер основні пере-
шкоди для нових санкцій чинить Італія. 
«З першого дня було зрозуміло, що Іта-
лія має намір зайняти крайню позицію, 
- сказав один із західноєвропейських ди-
пломатів. - Як і їхні німецькі колеги, котрі 
публічно виступали проти широких еко-
номічних санкцій щодо Кремля, італій-
ські компанії також мають глибокі й дав-
ні зв’язки з Росією». Дипломати з урядів, 
які виступають за жорстку політику сто-
совно РФ, звинуватили Рим у стримуван-
ні введення санкцій, аби заспокоїти іта-
лійських промисловців. Хоча чиновни-
ки категорично заперечують такі звину-
вачення, проте, за словами одного з іта-
лійських високопосадовців, прем’єр Мат-
тео Рензі провів перемовини з Ангелою 
Меркель і запевнив її, що італійська по-
зиція буде йти в ногу з французькою та 
німецькою. Італія - другий після Німеччи-
ни бізнес-партнер Росії в ЄС. «UniCredit» 
- найбільший банк Італії за розміром ак-
тивів, є другим за величиною інозем-
ним банком в Росії за доходами. А «Рос-
нефть» минулого тижня стала найбіль-
шим акціонером італійського виробни-
ка шин «Pirelli». Тісні енергетичні зв’язки 
між Італією та РФ викликають серйозне 
занепокоєння у дипломатів Централь-
ної та Східної Європи. Адже саме італій-
ська компанія «Ені» є найбільшим інвес-
тором будівництва російського газопро-
воду «Південний потік». 

Навесні 2015-го планету 
може накрити найсильніша 

фінансова криза
У квітні 2015-го в світі розпочнеть-

ся найглобальніша за останні роки 
фінансово-економічна криза, яка буде 
набагато сильнішою за кризу 2008-го. 
Масштабні проблеми в економіці мо-
жуть тривати рік - до березня 2016-го. 
Такий прогноз робить професор фінан-
сів міжнародного інституту управлін-
ського розвитку, директор Всесвітнього 
центру конкурентоспроможності Арту-
ро Бріс. Він вказав на вісім причин, через 
які може виникнути криза, пише «delo.
ua». Йдеться про мильну бульбашку 
фондового ринку, яка ось-ось може лоп-
нути. Зростаючий тіньовий банківський 
сектор Китаю. Енергетичну кризу: якщо 
США почне експортувати газ, Росія від-
чує для себе загрозу і почне розгойдува-
ти геополітичну ситуацію. Ризик форму-
вання мильної бульбашки нерухомості в 
Бразилії, Китаї, Канаді, Німеччині. Бор-
ги компаній, через які можна очікува-
ти хвилю банкрутств повсюдно. Війни. 
Зростаючу бідність. Надлишок готівки в 
центробанках та корпораціях.  

Коломойський назвав 
основного ляльковода 

Керівник Дніпропетровської ОДА 
Ігор Коломойський вважає колишньо-
го голову адміністрації Януковича Сер-
гія Льовочкіна головним олігархом в 
Україні. Про це він заявив в інтерв’ю «5 
каналу». «Я вважаю, що у нас головний 
олігарх - Льовочкін. І головний лялько-
вод - Льовочкін. Був завжди. А Фірташ - це 
так, бізнес-підрозділ Льовочкіна. Бойко 
був чиновницьким підрозділом Льовоч-
кіна», - сказав Коломойський, уточнивши, 
що Льовочкін, як і раніше, зберігає вплив. 
І додав: Фірташ примудряється впливати 
на ситуацію в країні, навіть будучи за кор-
доном в очікуванні екстрадиції. 

Жахи ХХІ століття
У лісі, під Карачуном, лежать сотні 

замінованих трупів терористів, які не-
можливо поховати через ризик для 
життя. Про це на своїй сторінці у «Фей-
сбуці» написав нардеп Олександр Бриги-
нець. «Під Карачуном, у лісосмузі і навко-
ло, лежать сотні трупів сепаратистів, які 
смердять на кілометр. Але навіть похова-
ти їх неможливо, оскільки вся територія 
і всі вбиті заміновані. Так робили під час 
чеченської війни. Мета - щоб убитий міг 
убити інших», - зазначив депутат. Але си-
ловики вчасно виявили ознаки мінуван-
ня. «Російські «патріоти», які приїжджа-
ють вмирати за росіян на Донбасі пови-
нні знати, що з їх тілами робить «Стрє-
лок» та інші виродки Путіна», - наголо-
сив Бригинець. 

ЄС готовий скасувати візи 
Європейський комісар з питань 

розширення та політики добросусід-
ства Штефан Фюле заявив, що в ЄС 
уважно розглядають питання щодо 
скасування візового режиму для гро-
мадян України. За його словами, тимча-
сова окупація Криму не вплине на це рі-
шення. Як приклад скасування візового 
режиму, Фюле навів Молдову. Варто за-
значити, Верховна Рада прийняла чоти-
ри закони, необхідні для спрощення ві-
зового режиму для України з країнами 
ЄС. Можливо, українці зможуть їздити 
без віз до Європи з 2015 року. 

Узимку температуру 
в батареях планують знизити  

Цієї зими температуру в батареях 
опалення можуть знизити на два гра-
дуси. Остаточно нововведення ще не за-
твердили. Мінохорони здоров’я і Мініс-
терство регіонального розвитку опра-
цьовують питання доцільності змен-
шення нормативної температури пові-
тря у приміщеннях. «У нинішніх умовах 
ми повинні шукати всі можливі шляхи 
оптимізації використання природного 
газу», - зазначив міністр Кабміну Остап 
Семерак, якого цитує УНІАН. У свою чер-
гу Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк поо-
біцяв увести пільги тим, хто змінить га-
зовий котел на електричний. 
Народ перестане утримувати 

колишніх «слуг»
Уряд прийняв рішення про скасу-

вання пільг екс-чиновникам та одно-
разових і постійних надбавок ниніш-
нім чиновникам за так звану «сумлін-
ну працю» і безперервний стаж ро-
боти. Про це повідомив міністр Кабіне-

ту міністрів Остап Семерак. «Громадяни 
України не повинні утримувати колиш-
ніх, нинішніх і майбутніх чиновників», 
- сказав він. Кабмін звернеться до Ради 
з пропозицією скасувати всі пільги, пе-
редбачені для екс-чиновників. «Ми ска-
сували низку постанов попередніх уря-
дів і рекомендували парламенту скасу-
вати постанови, які стосуються колиш-
ніх високопосадовців, а також їхніх ро-
дин», - наголосив Остап Семерак. І уточ-
нив: йдеться про санаторно-курортне лі-
кування екс-чиновників та їхніх родин, 
пільги при оплаті проживання в об’єктах 
Держуправління справами, позбавлен-
ня пільг при транспортному забезпечен-
ні, грошове утримання. Також цілу армію 
колишніх бюрократів позбавили надба-
вок, за рахунок яких їхні пенсії були зна-
чно вищими, ніж в інших українців. 

Біженців щодня більшає 

Число біженців зі сходу України 
зростає кожного дня, повідомив реч-
ник інформаційно-аналітичного цен-
тру РНБО Андрій Лисенко. «Щодня 
кількість переміщених у середньому 
збільшується на 1200 осіб», - сказав він. 
І додав: наразі уже налічується понад 40 
тисяч біженців. За словами Андрія Ли-
сенка, існує можливість розселити 65 ти-
сяч людей зі Сходу. 

Хочеться вірити: можуть за-
лишити тільки вісім податків

Мінекономторгівлі опублікува-
ло проект податкових змін, які мо-
жуть бути реалізовані у 2014-16 ро-
ках. Як ідеться в документі, ініціати-
ви дозволять вивести податкову систе-
му України на європейський рівень, лік-
відувати корупційну складову, знизити 
тиск на бізнес шляхом спрощення адмі-
ністрування та зниження ставок, пише 
«Економічна правда». Так, проект про-
понує знизити число податків із 22 до 
8. Зокрема, ліквідувати екологічний по-
даток, плату за землю, збір на розви-
ток виноградарства, туристичний збір, 
держмито та інші. Крім того, спрощен-
ня податкової системи може бути за-
безпечене за рахунок урізання кількос-
ті платежів із 172 до 52 на рік, надання 
податкових пільг пріоритетним секто-
рам економіки, зменшення кількості по-
даткових перевірок. А щоб держбюджет 
не втратив доходи, планують розшири-
ти базу оподаткування і, можливо, вне-
сти до цього списку доходи й витрати, 
які зараз не обкладаються, наприклад, 
відсоток з депозитів. Проблему можна 
вирішити й шляхом підвищення ставок 
збору за користування надрами, якщо 
надходження від таких податків низькі, 
а видобуток - рентабельний. 

Контрабанда!
Близько 90 відсотків італійських 

продуктів, які продають в україн-
ських супермаркетах, мають контра-
бандне походження, заявив президент 
торгово-промислової палати Італії Ма-
уріціо Карневале, повідомляє «Укрін-
форм». Великою проблемою, за слова-
ми чиновника, є також підробка італій-
ських товарів, які доправляють контр-
абандою в Україну. Заморожені продук-
ти харчування з Італії купують виключ-
но в контрабандистів. Ці товари ввозять 
у нашу державу з порушенням темпера-
турних вимог, часто вони бувають про-
строчені. 

Україна Світ

Україна і світ



Етюд
Усміхається літо зорями

Липень… Пахне матіолою і скошеними травами. Сонечко гра-
ється у теплих заплавах рік. Середина літа, моя улюблена пора. 
Але… На серці – осінь: сумна і тужлива. Бо ось уже майже місяць, 
як ти не приходиш до мене. І падають з неба зорі – без бажань. 
Бо що загадувати, коли розбита і заплакана душа?

Я запитувала, що ж сталося поміж нами? Якщо розлюбив – 
скажи відверто. Але ти відповів невизначено, мовляв, хочеш 
побути трохи сам, розібратися у своїх почуттях до мене. Од-
нак, як кажуть люди, шила в мішку не втаїти. Тож дізнала-
ся, що є у тебе інша. Чому ж не признаєшся про це? Навіщо 
ятрити моє серце, подаючи нездійсненну надію?

А літо усміхається вечірніми зорями. Хтось закоханий 
ловить у долоні своє щастя. Як же мені тебе забути, щоб спо-
вна любити цей світ?

Ірина О. Кременецький район. 
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Струни серця
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Молитва
Край веселий, край чудовий -
Землю українську
Вже залили ріки крові,
Сльози материнські.
Плаче моя Україна, 

Плаче і ридає,
Встає бідна на коліна,
Ісуса благає:

“Україна у біді!
Україна у війні!
Господи, не відвертайся,
А спаси і захисти!”

Росіяни також були
Колись християни,
Та тепер собі за Бога
Сатану обрали.
Йому служать, його просять,
Йому присягають,
Жертви людські йому носять,
Бога розпинають.

Україна у біді!
Україна у війні!
Господи, не відвертайся,
А спаси і захисти!

Кому молиться Європа,
Невже теж Ісусу?
Чи за добру купу грошей
Продасть чорту душу?
Українці помоляться
Щиро і правдиво
І за тих, що зраджували,
Й за тих, що любили.

Україна у біді!
Україна у війні!
Господи, не відвертайся,
А спаси і захисти.
Господи, не відвертайся,
А спаси і захисти!!!

Наталія КРАЙНИЧИН.

гніздечко
Сімейне

11 липня далекого 
1944-го, війна…... 
У цей час у 
селі Вербівці 
Теребовлянського 
району у 
сім’ї  Гащинів 
народився син. 

Мати вийшла на поріг, три-
маючи у руках немовля й по-
глянула на небо. Воно було рів-
не і гладеньке, мов полотно, без 
жодної хмаринки, і рваними 
клаптями лежало в калюжах, 
як штукатурка, що осипалася 
зі стелі. Ніби нічого не віщува-
ло злого, проте на серці - біль.  
Безодня смутку, увесь жаль і 
безсильний страх перекину-
лися в сльози. Чоловіка та двох 
синів забрали на війну, у хаті 
залишився п’ятнадцятирічний 
Петро. Та вже і його хочуть за-
бирати. На її руках - немовля, 
крихітний Ілля. Прийшла, по-
глянула на німецьких офіце-
рів, поклалала в ноги їм дитя 
та промовила: “Беріть і його, 
ви все, що дороге забрали…” І 
це не вигадка, це - історія. Біля 
матері, все ж таки, на щастя за-
лишилися її малі сини.

Час минав... Прийшов із 
фронту чоловік. З двох синів, 
котрі були вислані у Німеччи-
ну під час війни, на жаль, по-
вернувся додому лиш один 
- Василь. Найстаршого ж свого 
брата  Степана,  мій дідусь Ілля 

так ніколи і не бачив. Після ві-
йни сім’я жила в мирі та лю-
бові. Усі сини грали на бараба-
нах, гармошках. А співали, не-
мов солов’ї. Все це їм переда-
лося від батька - мудрого та по-
важного господаря, який ще й 

майстрував односельцям дахи 
із соломи. Займалася сім’я та-
кож шиттям чобіт.

Коли Іллі виповнилося 6 
років, він пішов у семирічну 
школу, що була у селі.  Грав на 
гармошці, у вільний час брати 
та батько вчили малого грати 
ще й на барабанах. Потім, щоб 
здобути середню освіту, хло-
пець ходив до школи у сусіднє 
село Ласківці. Мріяв стати хо-
ровим диригентом. Ех, верну-
ти б час назад… Молодий хло-
пець Ілля приїхав поступати у 
Теребовлянське музучилище 
на диригентсько-хорове відді-
лення. Проте йому відмовили 
- через  військкомат.

Та прагнення до науки за-

лишилося. Тому у 1961 році 
Ілля зі своїм найкращим дру-
гом поїхали у місто Стрий, де 
вступили в технічне училище 
на слюсаря-монтажника. Піс-
ля закінчення, хлопець поїхав 
на роботу в Ужгород. Звідти 
Іллю призвали в армію. Юнака 
направили в школу сержантів. 

Порядок, дисципліна, тривоги 
у ночі, 45 секунд для того, щоб 
одягнутися, - виховало в хлоп-
цеві витримку та силу духу. 
Згодом перевели служити в Си-
бір, місто Красноярськ. 45 гра-
дусів морозу, тихо-тихо, сніги, 
гори Саяни, - згадує дідусь. Від-
служивши три роки, з надією 
на щасливе життя, він повер-
нувся до рідного дому. 

У Тернополі в той час роз-
почали будівництво текстиль-
ного комбінату, хлопцеві зда-
лося - це перспективно! Тому 
він поїхав у Херсон, щоб опано-
вувати нове ремесло. Там  і зу-
стрів нашу бабусю, а, точніше, 
свою долю. Після  навчання по-
вернувся  і відтоді 36 років пра-

цював на Тернопільському тек-
стильному комбінаті.  

1968 рік теж був багатий 
на гарні події. У молодого по-
дружжя народилася на світ 
донечка  Наталочка, моя май-
бутня мама. А також у цьому 
році створили хор текстиль-
ного комбінату. Наш дідусь 
Ілля, а на той час чоловік у 
розквіті сил, був солістом ан-
самблю. З хором вони подоро-
жували різними країнами сві-
ту. Звідти батько Ілля приво-
зив для своїх улюблених до-
нечок різні солодощі. Його 
впізнавали люди на вулиці як 
відомого співака.   

У сім’ї народилася ще одна 
бажана дитина - Світлана. У 
любові і злагоді виховувало 
подружжя дітей. Дідусь також 
віддавався роботі, тож недар-
ма отримав два ордени «Трудо-
вої слави». Учив співати, тан-
цювати і дітей, прищеплював 
їм любов до України.  

Непомітно донечки вирос-
ли, вийшли заміж.  Подарува-
ли батькові 5 улюблених вну-
ків: Віку, Христю, Нелю, Влади-
ка та Діанку.

Нині наш дідусь уже на пен-
сіїї, та життя не стало для ньо-
го сумнішим. Він такий же енер-
гійний. Любить Карпати і море, 
мандрівки до лісу, щире спілку-
вання з друзями та рідними. У 
його житті були злети і падін-
ня, приємні миті і не дуже, про-
те теплота серця нашого дідуся 
завжди зігріває. Бог допомагає 
йому і дає сили йти далі...

Дякуємо Вам, дідусю за все!
Неля ЗВАРИЧ.

Відколи Богдан подав оголошення у га-
зету в службу знайомств, ходив сам не свій. 
Чоловік боявся навіть на хвилинку залиши-
ти мобільний телефон: раптом подзвонить 
та, на яку чекав усе життя, але яку так і не 
зміг зустріти. 

Чи то його занадто сором`язливий ха-
рактер в усьому винний, чи боязнь того, що 
жодна невістка не вгодить матері і бабусі, 
які змалку надмірно опікували хлопця сво-
єю увагою. Чи то вродою він не вдався: був 
рудим, з веснянками, яких дуже соромився. 

- Поцілований сонцем, - казала мама, - ти 
обов`язково знайдеш своє щастя.

- Неправда, - відказував хлопець, - з мене 
усі дівчата насміхаються через те ластовин-
ня.

Богдан не раз роздумував над причиною 
своєї самотності. Тепер і порадитися не мав 
з ким: бабуся померла, коли хлопець навчав-
ся в інституті, мама – рік тому. От і залишив-
ся сам.  Мешкав у невеликому будиночку не-
подалік Тернополя,  в якому все нагадувало 
про дбайливі руки його рідних жінок – ме-
реживні серветки, вишиті подушки і карти-
ни,  мальовничі квітники під вікнами. І ніх-
то більше  не виглядав його з роботи, не па-
рувала смачна вечеря на столі, не лунало до-
бре слово чи слушна порада.

- Оженився б ти, Богдане, - повчала його 
сусідка бабця Орися. – Он у Валі донечка під-
росла, красива як ружа. 

- Бабцю, та ж їй 18 років, а мені скоро со-
роківка буде.

- А он у Женьки невістка – вдова. Робо-
тяща, кажуть люди, і гарна. Вона твого віку 
буде.

- Бабцю, та ж у неї четверо дітей. Чи змо-
жу я їм замінити батька, якщо сам не знаю, 
що таке мати тата, не говорячи вже про те, 
щоб стати ним для чотирьох сиріток. 

- Ой, Богданю, видумуєш ти багато. Прин-
ципова бабця твоя була і ти в неї вдався. До 
газети пиши, шукай собі пані з міста, видно, 
що в селі тобі рівної нема. І та не така, й інша 
недобра. Так до пенсії сам собі  борщ варити-
меш, – пророкувала сусідка.

Ідея з газетою запала Богданові в голову. 
Тож врешті вирішив: подасть оголошення і 

нехай телефонують, а він вибиратиме.  
От і написав невелике оголошення у міс-

цеву газету. Вказав свій вік, коротко охарак-
теризував себе.  Вимог до майбутньої обра-
ниці  не ставив. Написав лише, що шукає не-
заміжню жінку, без дітей. А також, що вірить 
у те, що знайде свою половинку. І став чекати 
виходу газети. Не особливо сподівався, та ко-
трогось дня телефон озвався тужливою ме-
лодією - з незнайомого номера.

- Доброго дня, - пролунав у слухавці при-
ємний жіночий голос. - Я за оголошенням.

- Так, так, я вас слухаю, – не знав, як далі 
продовжити розмову Богдан.

- Мене звати Галя. Прочитала в газеті, що 
шукаєте свою половинку. Не знаю чому, але 
вирішила вам зателефонувати. Мені 32 роки, 
працюю вчителем молодших класів. А ви хто 
за професією? У вас є діти ?

- Я програміст. І у мене немає дітей, – яки-
мось чужим голосом промовив Богдан.

- Пробачте, я мабуть невчасно зателефо-
нувала.

- НІ, ні, все нормально. Просто я не дуже 
звик говорити з жінками телефоном. Зре-
штою, я й так спілкуватися не дуже вмію, – 
чесно зізнався чоловік своїй новій знайомій.  
– Давайте краще зустрінемося на вихідних, 
порозмовляємо.

Вони узгодили час, місце і попроща-

лися. Богдан ще декілька хвилин після закін-
чення розмови сидів з мобільним у руці і де-
сятки думок, наче полохливі нічні метелики 
злетілися на вогник, що засвітився світлом у 
його серці. 

Богдан до вечора роздумував про нове 
знайомство. Підшукував потрібні слова. На-
віть прочитав в Інтернеті поради психоло-
га, як має поводитися на першому побачен-
ні. Субота минула дуже швидко. Удень Богдан 
порався на городі і, що найцікавіше, коли по-
вернувся увечері додому, то побачив, що за-
був на столі телефон. Отже, він вже не вірив, 
що до нього ще хтось подзвонить? Чи це була 
саме та, яку він шукав?

Ось і настала неділя - день зустрічі. Вран-
ці Богдан пішов до церкви, попросив опіки в 
Матері Божої, а тоді вирушив до Тернополя. 

На Театральному майдані як завжди люд-
но. Чоловік став біля східців, що вели до теа-
тру , як і домовлялися, та став чекати. Мину-
ло  хвилин десять і раптом до нього підбігла 

маленька дівчинка.  Її великі блакитні оченя-
та сяяли цікавістю, щічки і носик були щедро 
всіяні веснянками, а руденькі кіски майстер-
но виплетені і вкладені на голівці віночком.

- Ви -  Богдан? – запитало серйозно дівча.
- Так, а ти хто? – відповів здивований чоло-

вік, присівши, щоб краще розгледіти дитину.
- А я – Настя…
- Вибачте, будь ласка. А ти, Настуню не чі-

пляйся до незнайомих людей.
Богдан підвів очі і побачив її, ту котра не 

раз приходила у його сни і, мов марево, зни-
кала, як тільки народжувався ранок .

- Ви – Галя? – запитав чомусь пошепки 
Богдан, наче боявся, що жінка кудись зникне 
так само раптово, як і з`явилася.

- Так, це я. Ми розмовляли вчора. Про-
бачте, не змогла прийти сама, моя мама при-
хворіла і я не мала з ким залишити донечку. 
Може, це й на краще. Тепер ви знаєте мою ма-
леньку таємницю. Ви ж шукаєте жінку без 
дітей, а я, так би мовити, «іду у комплекті». 
Пробачте, що потурбувала вас. Сама не знаю, 
що на мене найшло. Зазвичай, я ніколи не чи-
таю таких  розділів у газетах. Та й на побачен-
ня останній раз ходила ще в інституті. А тут 
раптом… Не думайте, що я навмисне змовча-
ла про доньку, просто ви не запитували…

 - Все нормально, Галю. Не хвилюйтеся. 
Настуню, скажи мені, а ти любиш морозиво?

- Дуже, особливо шоколадний ріжок. Але 
пломбір дешевший, якщо у вас раптом не ви-
стачить грошей, – безпосередньо зауважило 
дівча.

- Ні, ні, я вчора якраз отримав зарплату, 
отож ти їстимеш свій улюблений ріжок.

- І моя мама теж? – допитувалась дитина. 
- І вона також, якщо захоче, – відповів 

Богдан усміхаючись.
- А у вас вистачить грошей купити ще й 

собі морозиво?
- Думаю, що так, – тепер вже вголос роз-

сміявся чоловік.

- Це добре, – нарешті заспокоїлася Насту-
ся.

У затишному невеличкому кафе дівчин-
ка смакувала морозивом, а Галя з Богданом 
пили каву і розмовляли про життя. Чоловік 
дізнався, що Галя виховувала донечку разом 
з мамою. Батько дитини одружуватися не по-
спішав,  наполягав на аборті, а коли жінка не 
погодилася, він просто зник. Так Галя і не ді-
зналася, як то бути комусь дружиною. Зате у 
неї є донечка, без якої не уявляє свого життя.

Богдан слухав цю невисоку, худорляву 
чорнявку і думав: «Невже хтось міг таку за-
лишити?»  Якби він хотів зустріти її ще тоді, 
коли живі були його мама і бабуся. Така не-
вістка неодмінно їм би сподобалася. А ще він 
вирішив, що не відпустить цих двох красунь 
від себе більше ні на крок. Це – моя доля! – 
прийшла, наче блискавка, у голову несподі-
вана думка.

- Мамусю, а ти казала, що ім`я Богдан 
означає даний Богом. Це означає, що його 
нам дав Господь і він тепер буде нашим та-
том, – раптом не запитала, а наче ствердила 
Настуся.

- Так, ти права, зустріч з ним нам подару-
вав Бог, але, донечко, це не твій тато.

- Настю, а побіжи он до тієї тітки і замов 
собі ще ріжка, а я за той час таки спробую 
переконати твою маму, що зможу стати для 
тебе татом.

-  Гаразд, - погодилася дівчинка, - тільки 
ви не бійтеся, якщо мама вас сваритиме, на-
справді вона дуже добра, – сказала пошепки 
Настуня Богданові, наче довірила йому свою 
найбільшу таємницю, поспішаючи ще за од-
ним ріжком.

А за столиком залишилися сидіти двоє 
дорослих малознайомих людей, які зустрі-
лися зовсім випадково. Та хіба у нашому жит-
ті бувають випадковості? Ні, не бувають, так 
про людей дбає сам Господь.

Олена МАДАРАШ.

Оселя Мартиних батьків стоїть на горб-
ку.  Здаля здається, що за комин під час вітрів 
перечіплюються хмари. А влітку, розморені 
сонцем, хмаринки влягаються на теплу че-
репицю. Великий котяра муркає їм свої улю-
блені пісні. І одним оком підглядає за Мар-
тою: чому вона часто буває сумна? А вечора-
ми зупиняється край дороги і довго дивить-
ся у світ. 

…Польові коники, перед тим, як узяти-
ся за скрипочки і смички, приміряли зозули-
ні черевички. Марта усміхнулася. Коли вона 
була маленька, покійна бабця розповідала 
багато цікавинок. Дещо забулося. А про зозу-
лині черевички пам’ятає… 

Марта переповідала бабусині байки Де-
нисові. Йому сподобалося про зозулині че-
ревички. І коли освідчувався їй у коханні, ра-
зом із гоноровими трояндами подарував не-
показні польові квіти, що пахли пшеницями 
і ще не стиглим липнем. Щоправда, жмут зо-
зулиних черевичків, трішки соромлячись, 
простягнув їй Денисів син - п’ятирічний Вла-
дислав. 

…Їхня зустріч видалася банальною - біля 
магазину. Владислав розбив коліно. Його 
плач, здавалося, заглушував клаксони авто-
мобілів. Марта, як і годиться медсестрі, кину-
лась надавати допомогу маленькому потер-
пілому. 

- Хай мама вдома ще раз промиє ранку, - 
зверталася чи то до сина, чи до батька «ря-
тівниця». - Це зовсім не боляче. Трішки по-
щипає. 

- А ви… ви не могли б… ще раз промити 
ранку? - невпевнено запитав батько малого. 

- Мамині руки - найкращі ліки, - мовила 
Марта і подмухала на розбите коліно. 

- Розумієте, у нас… е-е-е… нема матері. 
Дві пари очей одночасно глянули на Мар-

ту. 
- Дружина померла. Рік тому, - пояснив 

молодий чоловік.  
- Звісно, звісно я допоможу. Я ж медсе-

стра. Адресу лише продиктуйте. 
Марта винаймала з подругою помешкан-

ня неподалік від будин-
ку, де жив Денис 
із сином. 

Розбите ко-
ліно майже заго-
їлося. Але Денис 
просив прийти й 
глянути, чи 
все гаразд. 
Йому спо-
добалася дівчи-
на. І Владислав по-
дружився з медсестрою. 

У неділю, коли Марта 
гостювала в Дениса, у двері 
подзвонили. 

- Мабуть, моя сестра. 
Малий глянув на тітку з осторо-

гою. 
- Василино, це - Марта. Я розповідав 

тобі про нашу пригоду. Марто - це моя 
рідна сестра.  

Василина з ока, оцінююче, глянула 
на дівчину. Нічого не сказала. Обернулася й піш-
ла на кухню. Денис здвигнув плечима. «Перепро-
шую», - мовив і подався услід за сестрою.  

- Нова сестриця-жалібниця? - шпетила брата 
Василина. - Хто вона? Медсестра? Із села? Квар-
тиру винаймає? Бігає допомагати? До сина тво-
го добре ставиться? Знаю я таких. На добро твоє 
око поклала. А що? Чотири кімнати. Хлібна робо-
та. Тесть добром поділився. Ти - багатий удівець. 

- Марта про мої статки і справи взагалі нічого 
не знає. При чім тут це? 

- Як старша сестра, мушу дбати про тебе. І 
оберігати від таких… медсестер... 

- Василино, не лізь у моє життя. Анжела та-
кож тобі не подобалася. Ти навіть після смерті не 
сказала про неї доброго слова. Турбуйся ліпше 
про себе. Заміж тобі пора.   

Марта не могла більше слухати цю розмову. 
Тихенько зачинила за собою двері. 

Денис зателефонував одразу, коли пішла се-
стра. Вибачався, мовляв, характер у Василини 
складний. Ніхто з нею ужитися не може. 

Марта з Денисом зустрічалися трішки біль-
ше року. А потім Денис із п’ятирічним Владисла-
вом освідчилися їй. 

Василина перестріла Марту, коли 
та поверталася з роботи. 

- Заміж за мого брата зібралася? Ну-
ну! Братове добро хочеш загребти? Що 

він у тобі, селючці, знайшов? Красу? А кому 
вона без грошей потрібна? Не ти перша, не 
ти остання захотіла «пошкодувати» вдівця 
і його малого. Бачила б, які кралі на нього 
очима стріляють. Не рівня тобі. Є там одна… 

Не чекай, поки він передумає з тобою одру-
жуватися. Колись Денис так уже вчинив. Ду-

маєш, він Анжелку в дружини взяв? На статках 
її сім’ї одружився! Він і з тобою, і… ще з однією 
крутить. Для чоловіків - це такий вид спорту: на-
солоджуватися маленькими перемогами над ве-
ликими дурепами. І мій брат - не виняток. 

Василина дістала фотографії, на яких Денис - 
у товаристві розкішної брюнетки.

- Бачиш? Ось вона й стане його дружиною. 
Вона, а не ти. 

- Я вам не вірю.
- І не треба, - байдуже кинула Василина й піш-

ла геть. 
…Ох, ці фото! Він так захоплено й ніжно ди-

вився на красуню-незнайомку! 
Після ночі сліз і вагань Марта зателефонува-

ла Денисові: 
- Ми повинні припинити наші стосунки. Я… Я 

не зможу стати матір’ю твоєму синові…
Марта картала себе: Владислав ні при чім. 

І шкодувала. Й ненавиділа. Бо ж любила обох - 
батька й сина. І вони її, здавалося, також…

…Марта без кохання вийшла заміж. Невдо-
взі розлучилася. Від шлюбу залишилася донечка 
Наталя. 

У день вісімнадцятиліття донька запросила 
додому подруг і друзів. Марта спекла Наталин 
улюблений торт «Наполеон», інші смаколики. 

Повернулася з роботи пізно. Гостей уже не було. 
Донька хвалилася подарунками. А Марта не мо-
гла відвести погляду від жмутика зозулиних че-
ревичків, що скромно стояли поміж великих тро-
янд і дрібненьких трояндочок. 

- Наталю, чиї ці квіти?
- Ой, мамо, шкода, що тебе не було. Познайо-

мила б зі своїм хлопцем. Владиком. Ми зустріча-
ємось. Ці квіти любить його батько. У нього була 
якась романтична і трагічна історія. Владик та-
кож романтик. Навіть вірші пише. Але нікому їх 
не показує, крім мене. Він живе з батьком. Його 
мати померла, коли був зовсім маленький. До 
речі, Владик закінчив наш університет. Працює 
на батьковій фірмі менеджером. А ще йому по-
добається мандрувати і він гарно фотографує. 
Кажу йому: давай, організуємо виставку твоїх 
фоток…  

- Як звати Владикового батька?
- Денис.
- І… і він не одружився вдруге? - чужим голо-

сом запитала Марта.
- Не одружився. Він її кохав, а вона його - ні.
- Це неправда!        
- Що?..
…Марта не знала, що Дениса все життя бо-

лить її фраза: «Я не зможу стати матір’ю твоєму 
синові». Ці слова зупиняли його, коли хотів по-
знайомитися або його знайомили з якоюсь жін-
кою. Як і не знала, що на фото була двоюрідна се-
стра Денисової покійної дружини. Анжелі запро-
понував заміжжя, бо кохав її. І ні з ким перед цим 
не передумував одружуватися. А Василина так і 
не зізналася братові, що мала колись розмову з 
Мартою.  

…Марта знову пекла улюблений Наталин 
«Наполеон» та інші смаколики. Завтра доньці 
дев’ятнадцять. 

- Мамо, у мене приємний сюрприз. Владик 
проситиме моєї руки. Він прийде зі своїм бать-
ком. Денис Маркович хоче познайомитися з то-
бою. 

- Ми знайомі, - прошепотіла Марта.
Наталя цього не почула. Вона, наче мале ді-

вчисько, пострибала у свою кімнату приміряти 
новий костюм улюбленого коралового кольору. 
А Марта взялася приміряти завтрашній день...

Ольга ЧОРНА.  
Історія доброї людини

На життєвих перехрестях

Сокровенне

дідусевого серця

Теплота Поцілованіс   нцем

родини nday.te.ua

Зозулині 
черевички

У павука хатинка -
Тоненька павутинка.
У коника веселого
Між травами оселя.
У ластівки швидкої

Під нашим підвіконням.
А тепле ніжне літо
Волошками повите,
Посріблене дощами
Живе в очах у мами.

На фото Юлії ТОМЧИШИН: Наталя Ворожбит  
з донечкою Полінкою на святі Івана Купала 
у Романівці Тернопільського району.
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ФІФА назвала десятку 
футболістів, які у 
фінальних іграх ЧС-

2014 принесли найбільше 
користі своїм командам:
1. Тоні Кроос (Німеччина);
2. Ар’єн Роббен (Нідерланди);
3. Стефан де Врей (Нідерланди);
4. Матс Хуммельс (Німеччина);
5. Томас Мюллер (Німеччина);
6. Карим Бензема (Франція);
7. Оскар (Бразилія);
8. Тьяго Силва (Бразилія);
9. Маркос Рохо (Аргентина);
10. Рон Влар (Нідерланди).

Ультрас сімферопольського клубу 
звернулися з відкритим листом 
до президента України Петра 

Порошенка, а також до ряду впливових 
людей з проханням 
перенести команду 
на материкову 
Україну.  

У списку адресатів 
цього звернення також є 
і міністр молоді та спор-
ту Дмитро Булатов, пре-
зидент ФФУ Анатолій 
Коньков, президент УПЛ 
Віталій Данилов, колиш-
ні власники «Севастополя» та 
«Арсенала» Вадим Новинський і 
Вадим Рабинович, власник «Дніпра» Ігор Коло-
мойський і президент «Шахтаря» Рінат Ахметов.

 У зверненні йдеться про те, що  після окупа-
ції Криму провідний футбольний клуб півостро-
ва знаходиться на межі зникнення. ФК «Таврія» 
(Сімферополь) – перший чемпіон України, воло-
дар Кубка України-2010, учасник змагань вищої 
ліги СРСР, незмінний учасник Прем’єр-ліги Укра-
їни.  Керівництво і власники клубу фактично 
самоусунулись від виконання своїх обов’язків, 
гравці не отримують оплату і інформацію щодо 
майбутнього клубу, інфраструктура не функціо-
нує. За підсумками минулих змагань  у Прем’єр-
лізі команда вперше у своїй історії посіла пере-
достаннє місце і «вилетіла» у нижчий дивізіон. 
Втім, через фінансові труднощі  і, насамперед, 
через окупацію півострова російськими війська-
ми, виступ ФК «Таврія» у Першій лізі чемпіонату 
України також опинився під загрозою.

Нормально функціонувати на окупованій те-
риторії клуб не має змоги, ніхто не гарантує без-
пеку гравців і вболівальників, авіасполучення з 
півостровом вісутнє, наземне транспортне спо-
лучення вкрай ускладнене, неможливі фінансо-
ві операції.  Багато кримчан були змушені поки-
нути півострів. Серед них і багато сімферопольців 
– вболівальників ФК «Таврія». Активні прихиль-
ники “Таврії” (ультрас) завжди були патріотами 
України і неодноразово це доводили на трибунах 
і поза ними. Саме ультрас «Таврії» висловлювали 
активну проукраїнську позицію під час Євромай-
дану, були учасниками Революції гідності у Киє-
ві, і захисниками українських мітингів на півост-
рові. Дехто з ультрас «Таврії» зазнали насильства 
і дискримінації з боку окупантів. Багато хто з ак-
тивних вболівальників був змушений залишити 
півострів. Сьогодні частина фанатів захищає не-
залежність і цілісність держави зі зброєю в руках 
у складі Добровольчих батальйонів.

«Ми звертаємо увагу суспільства на важли-
вості збереження історичного і самобутнього 
українського футбольного клубу «Таврія» Сім-
ферополь.  Наш клуб – один із символів неза-
лежної України, її перший чемпіон. Досягнення 
і звершення «Таврії» - частина українського фут-
болу Криму. Вразі зникнення ФК «Таврія» існує 
великий ризик того, що окупаційна влада ство-
рить «клон» і «присвоїть» історію та досягнен-
ня справжньої команди. Ми маємо інформацію, 
що менеджмент ФК «Таврія» перебуває у змові з 
окупаційною владою і чекає саме на припинення 
існування клубу, щоб зареєструвати  новий ФК 
«Таврія» згідно із законодавством РФ», - наголо-
шують сімферопольські ультрас. 

На їх переконання, оптимальним для клубу 
є тимчасове (до виведення окупаційних військ) 
базування ФК «Таврія» на території материкової 
України. 

Також фанати закликали усіх кримчан, лю-
дей, які свого часу мали відношення до ФК «Тав-
рія», потенційних інвесторів, футбольних функ-
ціонерів, чиновників, меценатів, любителів фут-
болу докласти максимум зусиль для збережен-
ня цього яскравого представника українського 
футболу. 

Німецький тріумф у Ріо-де-Жанейро
Уперше в історії 

чемпіонатів 
збірна 

європейської країни, 
виступаючи на іншому 
материку, завоювала 
Кубок світу. Третій 
в історії матч між 
збірними Німеччини 
та Аргентини у 
головному фіналі 
після 86-го і 90-го 
років завершився 
з рахунком 1:0 на 
користь європейців. 
Єдиний гол у ворота 
південноамериканців 
на 113 хвилині гри 
забив Маріо Ґьотце. 

До цієї перемоги Німеччина здобула лише 3 чемпіон-
ські титули, тоді як Аргентина – лише два. Отож мину-
ло недільна зустріч двох команд у фіналі дарувала шанс 
представникам Південної Америки зрівнятися з німцями, 
а ті, у свою чергу, у випадку перемоги могли наздогнати 
Італію. Що вони і зробили.

На шляху до свого четвертого Кубка світу Німеччина 
не програла жодного матчу - ні у відборі, ні у фінальній 
частині бразильського чемпіонату. Команда Йоахіма Льо-
ва ще до фіналу забила вдвічі більше голів, аніж тріумфа-
тор ЧС-2010 збірна Іспанії. На рахунку минулого чемпіо-
на було лише 8 голів, тоді як німці ще до фінальної бит-
ви забили 17.

Аргентина радувала голами і моментами значно рід-
ше. Але вкрай прагматичний стиль Алехандро Сабельї 
приніс країні результат - перший фінал з 1990 року. Збірна Німеччини, яка 

перемогла на Чемпіо-
наті світу з футболу у 
Бразилії, отримає $35 
млн. Аргентинці, які 
поступилися у фіналь-
ному матчі, покла-
дуть у кишеню на $10 
млн. менше. Нідерлан-
ди, які здобули «брон-
зу» світової першості, 
отримають $22 млн., а 
Бразилія, яка програ-
ла в поєдинку за тре-
тє місце, – на $2 млн. 
менше.

Найкращим 
гравцем 
бразильського 

Мундіалю, визнали 
Ліонеля Мессі.  
Гіркоту поразки 
у вирішальній 
грі проти збірної 
Німеччини йому 
підсолодив 
«Золотий м’яч» 
турніру. «Золоту 
рукавичку» отримав 
німецький воротар 
Мануель Нойєр.

Нападник «Бундестім» став першим 
гравцем в історії футболу, який зумів 
виграти на чемпіонатах світу три 

комплекти нагород різного ґатунку. 
У 2002 році Клозе разом зі збірною Німеччини 

посів на чемпіонаті світу у Японії та Кореї друге міс-
це. Через чотири роки на домашньому Мундіалі Мі-
рослав та компанія завоювали бронзові медалі. Те-
пер же нападник остаточно доукомплектував свої 
здобутки золотими нагородами та головним трофе-
єм.

Окрім того, Мірослав Клозе на бразильському 
турнірі став найкращим бомбардиром в історії чем-
піонатів світу. Він забив 16 голів, перевершивши ко-
лишній рекорд легендарного «зубастика» Роналдо.

«Раз-
мечта-
лись»!

На російсько-
му сайті 

у графі на-
впроти 2014 

року помісти-
ли триколор 

Російської 
Федерації. 
І, справді, 

дурень 
думкою 

багатіє...

Півзахисника «Ювентуса» та 
збірної Франції Поля Погба 
було визнано найкращим 

серед молодих гравців, що брали 
участь на чемпіонаті світу. 

У 5 мат-
чах турні-
ру 21-річний 
футболіст за-
бив один м’яч 
(переможний 
у грі 1/8 фіна-
лу проти Ні-
герії) і зробив 
дві гольові пе-
редачі.

Фанати «Таврії» 
готові на все 

заради команди



№29 (58)/16 липня - 22 липня 2014 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 13nday.te.uaЖивиця

Цілющі краплини 

народної медицини

У народній медицині є й багато засобів, 
приготованих на основі солі. 

Наприклад, у разі остеохондрозу і п’яткових 
шпор можна скористатися таким рецептом: 3 стручки 
червоного гіркого перцю, 1 склянку крупної солі залити 
0,5 л коньяку, настояти 5 діб. Прикладати примочки до 
хворих місць.

У разі артрозу дрібних суглобів (зокрема пальців рук 
і ніг) народна медицина рекомендує щовечора робити 
«пісково-сольові» ванни. Змішати сіль із річковим піс-
ком у пропорції 1:1, підігріти на сковороді і «закопувати» 
в цю суміш пальці, тримаючи, доки не охолоне.

У разі розтягнення зв’язок кухонну сіль змішують 
порівну з борошном, додають трішки води, замішують 
дуже туге тісто. Хворе місце кілька разів обгортають ков-
баскою із цього тіста, як джгутом, зверху забинтовують.

Для зовнішнього лікування сольовим розчином його 
застосовують у пов’язці, а не в компресі, щоб забезпечи-
ти «дихання» ураженої ділянки тіла. Що стосується кон-
центрації сольового розчину, то він не має перевищува-
ти 8-10% (2 чайні ложки кухонної солі на 250 мл води 
– це 8%-й розчин: використовують зазвичай у пов’язках 
для дітей; 2 чайні ложки кухонної солі на 200 мл води – 
це 10%-й розчин). Застосування розчину вищої концен-
трації може спричинити руйнування капілярів у ткани-
нах. Пов’язку накладають на чисте, вимите водою і ми-
лом тіло, після її зняття шкіру споліскують. 

1. Масаж
Науково доведено, що якщо 

людина часто страждає від голо-
вних болів і при цьому хоча б 2-3 
рази на тиждень виділяє небагато свого часу для ма-
сажу, приступи у неї будуть як мінімум у два рази рід-
ші і набагато слабші. Масаж відновлює кровопоста-
чання й дозволяє організму розслабитися, а це знімає 
спазми - головну причину болю. Робіть масаж  плав-
ними круговими рухами – просуваючись від потили-
ці до чола. 

2. Розтяжка
Болі напруги виникають через застій крові в об-

ласті коміркової зони і тому що м’язи затікають і 
«кам’яніють». Все просто! Розминаємо шию, підні-
маючи голову нагору, потім опускаючи вниз, потім 
вправо - вліво й наостанок робимо головою кругові 
рухи. Причому в кінцевій крапці кожного руху роби-
мо шиєю розтягуючий рух і фіксуємо шию й голову 
в такому положенні секунд на 10. Потім п’ять секунд 
відпочинку і приступаємо до наступного руху.

3. Тепле-холодне
Якщо біль пульсуючий, то можна прикласти лід 

або мокрий рушник до скронь - тут проходять важли-
ві артерії, які постачають кров’ю кору головного моз-
ку. Невелике зниження температури дозволяє швид-
ко заглушити головний біль. Навпроти, якщо біль 
давлячий - то варто покласти щось тепле на задню 
поверхню шиї - це створить відтік крові й понизить 

тиск.
4. Контролюйте вживання кофеїну
Кофеїн може звужувати кров’яні суди-

ни навколо мозку, що викликає мігрень. 
Більш, ніж 3 чашки меленої або 5 розчин-
ної кави спричинять проблеми. Спробуйте 
зменшити кількість, або перейти на напої 
без кофеїну. 

5 Не їжте всухом’ятку
Тканини, що оточують мозок, складаються на 

90% з води, тому їхнє зневоднювання приводить до 
подразнення нервів і болю. При нестачі рідини в ор-
ганізмі згущається кров, що ще більше погіршує ре-
акцію на погоду. Пийте 1,5-2 літри води щодня. Якщо 
перекушуєте на ходу, тверду їжу обов’язково запи-
вайте водою.

6. Потрібні горіхи, 
боби та імбир

М і к р о е л е м е н т 
магній регулює при-

плив крові до 

мозку й рівень цукру в крові. Він міститься у свіжих зе-
лених овочах, помідорах, горіхах, бобах, вівсянці. Та-
кож тим, кого частенько мучать головні болі, добре 
частіше їсти імбир. Його активна речовина - капсаї-
цин блокує ефект деяких речовин, що викликають за-
палення кровоносних судин і мігрень. Також капсаїцин 
міститься в зернах гірчиці та перці чилі.

7. Створюйте комфортний мікроклімат
Подолати те, що за вікном, ми не можемо. Але ство-

рити вдома корисний для вашої голівоньки мікроклі-
мат під силу кожному. Дуже часто ми не можемо впо-
ратися з головним болем без ліків просто тому, що не 
вміємо розслаблюватися. Звідси й постійна перена-
пруга. Виділіть «розвантажувальні» хвилини - хоча б 
20 хвилин після робочого дня слухайте приємну му-
зику. І найголовніше - треба привчити себе на корот-
кий час очищати голову від усіх сторонніх думок! 

Ніжний запах і гіркувато-
терпкий смак цієї трави зна-
ють і цінують у різних країнах. 
Наприклад, в Італії — це одна 
з найпопулярніших спецій, ві-
дома під назвою орегано. Мате-
ринку використовують як при-
праву до м’яса, спагеті, риби, 
соусів, салатів. У наших предків-
українців материнка була од-
ним із обов’язкових компонентів 
квасу та домашнього пива, яким 
вона надавала приємного запа-
ху і здатності до тривалого збе-
рігання.

Таке ж широке, як і в кулінарії, 
застосування цієї рослини в на-
родній медицині. Її вважають од-
ним із кращих засобів при захво-
рюваннях шлунково-кишкового 
тракту — при холециститах, ен-
тероколітах, дискінезії жовчо-
вивідних шляхів. Вона стимулює 
вироблення секреції шлункового 
соку, покращує апетит і нормалі-
зує травлення.

Незамінною материнка є і при 
захворюванні верхніх дихальних 
шляхів, бронхо-легеневих неду-
гах, адже вона має сильні анти-
бактеріальні властивості. Вона 
діє як протизапальний і відхарку-
ючий засіб. З її допомогою ліку-
ють навіть такі хвороби як брон-
хіальна астма та туберкульоз. В 
отоларингології використову-
ють настій при гострому риніті, 

а також інгаляції — при хро-
нічному гаймориті, тонзилі-
ті, фарингіті, трахеобронхі-
ті і ще при хронічному і го-
строму ларингіті. Помітне 

місце відводиться материнці і в 
фітотерапії захворювань нирок: 
вона входить до складу багатьох 
сечогінних засобів.

При всіх перерахованих хво-
робах можна використовува-
ти настій материнки (10-15 г су-
хої трави залити склянкою окро-
пу, поставити на водяну баню на 
15 хв., остудити, процідити. При-
ймати по 2-3 ст. л. за 15-20 хв. до 
їди) чи чай (1 ст. л. з гіркою тра-
ви залити 1/4 літра окропу, че-
рез 10 хв. процідити, підсолоди-
ти медом).

До речі, якщо ж у вас раптом 
заболів зуб на дачі, а до лікаря да-
леко, то материнка стане “швид-
кою допомогою”: варто лише по-
жувати 5 хв. листочки з квітами. 
Якщо робити це постійно, можна 
позбутися і зубного каменю.

А багато представниць пре-
красної статі миють голову від-
варом материнки, щоб волос-
ся росло швидше, було гладким, 
слухняним і шовковистим.
Приготуйте маляті ванночку

При рахіті, алергічних пору-
шеннях, бронхіті у малят народні 
цілителі рекомендують прийма-
ти ванночки з відваром материн-
ки 2-3 рази в тиждень (2- 3 ст. л. 
висушених квітів заварити в 2 л 
води, настояти 30 хв.). Прийнят-
тя таких ванн буде корисне і для 

здорових дітей та дорослих, осо-
бливо їх вважають надійним за-
собом від розладів сну і надмір-
ної нервовості (дозування для 
дорослих: 100 г материнки на 1 
л води). Але пам’ятайте: прийма-
ти ванну немовляті — не більше 
5 хв., дорослому — 20 хв., щоб не 
перевантажувати серце.

І комах відлякує
У побуті материнку викорис-

товують як інсектицидну рос-
лину — висушеною травою пе-
рекладають одяг, щоб уберегти 
його від молі, а також з тією ж ме-
тою натирають вулики.

Не можна вагітним 
А от під час вагітності мате-

ринка категорично забороне-
на. Речовини, що містяться в її 
пагонах, здатні сильно тонізу-
вати гладку мускулатуру мат-
ки і викликати маткові крово-
течі, що, у свою чергу, може при-
вести до викидня або передчас-
них пологів. Крім того, в список 
протипоказань потрапляє вік 
до 16 років, різні захворювання 
серцево-судинної системи, підви-
щена секреція шлункового соку і, 
звісно, підвищена чутливість.

Як заготовляти?
Для приготування ліків ви-

користовують траву з листям і 
квітами. Збирають сировину в 
липні-серпні, зрізуючи надзем-
ні частини рослини на висоті 20-
30 см від землі. Сушать на свіжо-
му повітрі, в тіні, на горищах. Ви-
сушену траву протирають через 
сито.

Материнка врятує 
від зубного болю
Серед літнього різнотрав’я 

материнку, може, й важко 
було б помітити, якби не 

її приємний аромат. Недарма 
в народі цю рослину ще 
називають душиця, духів цвіт.

Суглоби лікує сіль

Коли болить голова – врятують горіхи та вода
Сім простих порад, які будуть особливо актуальними 
для людей, яких болить голова через зміну погоди
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Курячі котлети з кабачком
Потрібно: 500 г курячого фаршу, 500 

г кабачків, зелень кропу або петрушки,  2 
яйця, 2 ст. л. манки або борошна, сіль, пе-
рець, олія.

Приготування: кабачки натерти на 
грубій тертці, додати фарш, яйця, дріб-
но нарізану зелень, сіль, перець. Фарш 
добре перемішати. Додати манку або бо-
рошно і знов перемішати. Мокрими рука-
ми сформувати котлетки і обсмажити їх 
на олії . 
Кабачки, фаршировані м’ясом

Потрібно: 4 кабачки, 100 г м’яса 
(будь-якого), 30 г рису, 1 ріпчаста цибуля, 
1 ст. л. вершкового масла, 2 ст. л. сметани, 
10 г твердого сиру, олія, перець, сіль.

Приготування: кабачки очисти-
ти від шкірки, а потім розрізати впопе-
рек на шматочки довжиною 5 см. З кож-
ного кабачка, за допомогою ложки ви-
далити м’якоть. Потім кабачки виклас-
ти в каструлю і відварити їх у підсоленій 
воді до напівготовності. Тим часом при-
готувати фарш: м’ясо пропустити через 
м’ясорубку і обсмажити разом з подріб-
неною цибулею на сковороді, з додаван-
ням вершкового масла. Рис відварити і 
з’єднати з м’ясом і цибулею, а потім до-
дати сметану. Поперчити, посолити і ре-
тельно перемішати. Після цього деко 
змастити олією і укласти на нього кабач-
ки. Кожен кабачок нафарширувати на-
чинкою та посипати зверху сиром. Випі-
кати в духовці при температурі 180 гра-
дусів 10 хв.

Кабачкові оладки
Потрібно: 1-2 шт. курячого філе, 2 ка-

бачки, 2 цибулини, 1 морквина, 2-3 зуб-
чики часнику, 2 яйця, сіль, перець, 4-5 ст. 
л. борошна, 50 мл олії.

Приготування: філе порізати дріб-
ними кубиками (можна перемолоти). Ка-
бачки і моркву потерти на дрібній тертці. 
Цибулю порізати, часник видавити. Все 
перемішати, додати улюблені приправи. 
Покласти м’ясний фарш, ретельно пере-
мішати. Додати борошно, щоб добре три-
малися. Якщо кабачки пустять сік, то від-
лити. Смажити на олії. Можна додати ще 
зелену цибулю чи кріп.

Суп з кабачків

Потрібно: кабачки - 700 г, помідори - 
300-400 г, цибуля - 150 г, морква - 150 г, 
рис - 3 ст. л. зелень кропу та петрушки - 
по 1 пучку, сіль, чорний мелений перець, 
лавровий лист- 1 шт., олія для смажен-
ня. Для фрикадельок: фарш (можна ку-
рячий) - 500 г, яйця - 1 шт.,  цибуля - 100 г, 
сіль, чорний мелений перець.

Приготування: спочатку готуємо 
фрикадельки. Фарш викласти в глибоку 
миску, додати потерту на дрібній тертці 
цибулю, яйце, сіль, чорний мелений пе-
рець. Все слід добре перемішати, вибити, 
щоб фарш став в’язким і тримався купи. 
Щоб фарш став ще густішим, можна до-

дати 2 ст. л. борошна. Це доречно, якщо 
готуються фрикадельки з курячого фар-
шу. Якщо фарш яловичий чи свинний, це 
робити не обов’язково. Фарш ще раз до-
бре вибити і мокрими руками сформува-
ти фрикадельки. Покласти їх в холодиль-
ник. Кабачки помити і нарізати кубика-
ми зі стороною 1,5-2 см. Цибулю наріза-
ти дрібно, моркву – кубиками, кружаль-
цями або натерти на тертці. Помідори 
опустити на 20 с. в киплячу воду і зня-
ти з них шкірку, після чого порізати не-
великими кубиками. На сковорідці розі-
гріти трошки олії, викласти порізані ка-
бачки і обсмажити їх на великому вогні, 
періодично помішуючи, приблизно 10 хв. 
На окремій сковорідці на олії спасерува-
ти цибулю та моркву. До цибулі і моркви 
додати порізані помідори і протушкува-
ти все разом 10 хв. В каструлю з кипля-
чою водою (2,5-3 л) висипати рис. Пова-
рити 10 хв. Додати обсмажені кабачки і 
тушковані овочі (цибуля, морква, помі-
дори). Посолити і варити ще 5 хв. Потім 
до супу додати фрикадельки, лаврушку. 
Довести до кипіння, зібрати піну і вари-
ти ще 10 хв. Після цього суп поперчити, 
при потребі досолити і додати подрібне-
ну зелень кропу та петрушки. Суп ще раз 
довести до кипіння і відставити з вогню. 
Подавати суп можна зі сметаною.

Кабачковий тортик

Потрібно: 2 кабачки , 2 яйця,  4 ст.л. 
борошна, сіль, перець. Начинка: домаш-
ній сир, твердий сир, часник, майонез 
або сметана, помідор для прикрашення.

Приготування: кабачки потерти на 
терці, добре відтиснути, додати яйця, бо-
рошно, посолити, поперчити. Посмажи-
ти коржики товщиною 0,5 см. Начинка: 
домашній сир змішати з майонезом або 
сметаною і часником, розтерти до кремо-
подібної маси чи збити у блендері. Твер-
дий сир потерти на тертці. Кабачкові кор-
жики почергово змастити: коржик, “сир-
на” начинка, коржик, тертий сир і знову 
коржик, зверху “сирна” начинка, кусочок 
помідора, притрусити твердим сиром. На 
декілька годин поставити на холод. Сма-
кота неймовірна!

Овочеве рагу з кабачків
Потрібно: 2 кг кабачків, 2,5 кг морк-

ви, 5 цибулин, 2 корені селери, 2 корені 
петрушки, по 1 пучку петрушки і кропу, 
2,5 кг стиглих помідорів для соусу, 0,25 
ч. л. запашного меленого перцю, 0,25 ч. 
л. чорного меленого перцю, 3 ст. л. солі, 4 
ст. л. цукру, 1,5 скл. олії.

Приготування: кабачки вимити в хо-
лодній воді, нарізати крупною соломкою, 
бланшувати в киплячій воді 3-5 хв. та 
охолодити в холодній воді.  Моркву, ци-
булю, коріння селери і петрушки очисти-
ти, нарізати соломкою, обсмажити в олії. 
Зелень дрібно нарізати та змішати з ово-

чами. Стиглі помідори вимити, видали-
ти плодоніжки, натерти на крупній терт-
ці, видаливши шкірку. Протерту масу по-
містити в емальовану каструлю, додати 
сіль, цукор, чорний і запашний перець, 
кип’ятити 15 хв. На дно банок налити 
трохи гарячого томатного соусу, укласти 
овочеву суміш і залити гарячим томат-
ним соусом. Банки накрити кришками, 
стерилізувати: півлітрові – 50 хв., літро-
ві – 90 хв., закатати.

Кабачкові млинці

Потрібно: 500 г кабачків, 1 яйце, 1/3 
ч.л. розпушувача, 150 г борошна, 5 ст. л. 
кефіру чи сироватки,  3 ст. л. олії, 1/3 ч.л. 
куркуми, 1/3 ч.л. карі, 1/3 ч. л. чорного 
меленого перцю, пучок кропу, сіль. Для 
начинки: 3-4 ст. л. майонезу, 2 зубч. час-
нику, 1 морквина.

Приготування: кабачки почистити, 
потерти на тертці, гарненько посоли-
ти, перемішати і залишити на 10 хв. Піс-
ля того як кабачки дали сік, трохи від-
тиснути, злити рідину, додати до кабач-
ків яйце, кріп, кефір, спеції, розпушувач, 
борошно, посолити, якщо потрібно, все 
змішати. «Тісто» повинно вийти як рідка 
сметана. Додати олію в суміш і випікає-
мо на гарячій сковороді. Потерти моркву, 
часник, додати майонез, змастити мли-
нець і згорнути. Смачного!

Кабачки в томаті
Потрібно: 3,5 кг кабачків, 0,5 л то-

матного соку, 2 голівки часнику, 0,5 скл. 
солі, 0,5 скл. цукру, 0,5 скл. 9%-го оцту. 

Приготування: видалити м’якоть з 
насінням, почистити, нарізати кубиками. 
Часник дрібно нарубати. Томатний сік 
довести до кипіння, додати сіль, цукор, 
оцет, часник, всипати нарізані кабачки і 
варити 15-20 хв. Гарячу суміш укласти в 
літрові банки. Стерилізувати 20-25 хв. й 
одразу закатати.

Кабачки, фаршировані 
овочами

Потрібно: на 1 кг кабачків – 6-8 помі-
дорів. Для начинки та соусу: 3 моркви, 2 
цибулини, по 1 шт. білого коріння (пас-
тернак, селера, петрушка), пучок зелені 
петрушки, 1 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 4 ст. 
л. 5%-го оцту, 0,75 скл. олії, по 0,25 ч.л. за-
пашного меленого перцю, чорного меле-
ного перцю, 2 лаврових листки.

Приготування: маленькі кабачки ви-
мити холодною водою, почистити, лож-
кою вибрати серцевину і посипати сіл-
лю (на 1 кг кабачків 1 ч.  л. солі). Пе-
трушку нарізати дрібно. Цибулю нарі-
зати кільцями і обсмажити в олії до зо-
лотистого кольору. Моркву і біле корін-
ня нарізати соломкою. У сотейник нали-
ти олію, покласти нарізані моркву, біле 
коріння і тушкувати при постійному по-
мішуванні наповнити до напівготовнос-

ті. Обсмажену цибулю, тушковані моркву 
і коріння змішати з нарізаною зеленню, 
отриманим фаршем наповнити кабач-
ки і укласти їх в банки. Помідори натер-
ти на тертці, видаливши шкірку. Отрима-
ну масу кип’ятити 15 хв., додати сіль і цу-
кор, оцет, запашний перець і лавровий 
лист. Кип’ятити ще 10 хв., а потім залити 
киплячим соусом кабачки в банках. Сте-
рилізувати: півлітрові банки – 50 хв., лі-
трові – 70 хв., закатати. 

Ікра з кабачків
Потрібно: на 1 кг кабачків – 2 морк-

ви, 1 корінь петрушки, 1 цибулина, 0,5 
скл. томатного пюре, зелень петрушки, 
сіль, цукор, чорний мелений перець за 
смаком, 0,5 скл. олії.

Приготування: кабачки нарізати кру-
жечками, обсмажити з обох боків на олії 
і пропустити через м’ясорубку. Очище-
ну цибулю і корінь петрушки дрібно на-
різати, моркву натерти на крупній терт-
ці. Зелень дрібно нарізати. Цибулю, морк-
ву і корінь петрушки обсмажити на олії, 
додати томатне пюре і зелень. Подрібне-
ні кабачки змішати з обсмаженими овоча-
ми, додати сіль, цукор, перець за смаком 
і тушкувати на слабкому вогні до готов-
ності. Гарячу ікру укласти в банки, накри-
ти кришками і стерилізувати: півлітро-
ві – 20-25 хв., літрові – 35-40 хв., закатати.

Цукати з кабачків

Потрібно: 1 кг кабачків, 500-700 г цу-
кру, сік з 1 лимона.

Приготування: взяти молоді кабач-
ки (бажано жовті), ретельно помити, на-
різати кружечками або смужками товщи-
ною 0,5-0,8 см і покласти у каструлю. За-
сипати цукром, додати сік лимона (дає 
цитрусову нотку та зберігає збереження 
яскравого кольору). Довести до кипіння і 
варити на малому вогні 1 хв, виключити, 
дати охолонути. Варити у три заходи, ка-
бачки мають стати напівпрозорими. Ка-
бачки відкинути на друшляк і залишити 
на деякй час, щоб стік сироп. Після цьо-
го кабачки викласти на сітку і сушити 
при температурі 70 град. Можна суши-
ти у привідкритій духовці на мінімаль-
ній температурі (140 град.). Готові цука-
ти покласти у банку і пересипати пудрою 
або цукром дрібного помолу. 

Салат з кабачків
Потрібно: 4 кг кабачків, 5 морквин, 5 

цибулин, 3 ст. л. солі, 1 скл. цукру, 1 скл. 
олії, 1 скл. 9%-го оцту.

Приготування: кабачки і моркву на-
терти на крупній тертці, цибулю нарі-
зати соломкою. Підготовлені овочі змі-
шати, додати сіль, цукор, олію, оцет, до-
бре перемішати і залишити на 30 хв. Роз-
класти суміш у підготовлені літрові бан-
ки, стерилізувати 30 хв., закатати.

Кабачки варять, смажать, солять…, 
запікають... А ще готують на грилі. З кабачків можна зробити оладки, котлети, 

ікру, приготувати смачні супи і салати. Засолити, замаринувати на 
зиму. Страви з кабачків не лише прості у приготуванні, а й дуже 

корисні. Цей овоч малокалорійний, адже складається на 95% з води. 
Він містить необхідні для нашого організму білки, мінеральні солі, різні 
вітаміни. «Наш ДЕНЬ» підготував сьогодні оригінальні рецепти страв та 
закруток з цього мексиканського овоча, який гарно прижився і у нас. 
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.

на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир (в 
банку) 
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. 
Бетоняр. Електрозварник ручного зварювання.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів 
категорії «В».
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварю-
вання.
- Столяр будівельний. Паркетник. 
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ
Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор  поштового зв’язку. Оператор електро-зв’язку. Касир (в 
банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів 
категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронець.

Навчальний заклад проводить підготовку 
молодших спеціалістів зі  спеціальності:

- «Організація та експлуатація  поштового зв’язку»  - термін на-
вчання –  1 рік
Запрошуються випускники, які здобули робітничу професію «Опе-
ратор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир в (бан-
ку)». 
Навчальний заклад проводить курсову підготовку, підвищен-

ня кваліфікацій з професій:
- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд»
- «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами ТМ 
Ceresit»
-  «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
-  «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 16 години.

АДРЕСА ЦЕНТРУ: м. Тернопіль,  вул. Текстильна, 8,  
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e-mail: tcpto-1@ukr.net, www.ternopil-cpto.org.ua
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Відповіді Українські анекдотиЖиття з тещею - як шахо-
ва партія: рано чи пізно вона 
обов’язково закінчиться ма-
том.

* * * 
Комариха, що вкусила ал-

коголіка, потім ще дві години 
розповідала йому про свого ко-
лишнього. 

* * *
Я знаю міру. Впав - значить 

пити досить.
* * *

Суспільство хоче дві речі. 
Перше: щоб не було ніякої ко-
рупції. Друге: щоб дешево мож-

на було обійти будь-який закон. 
* * *

Кашу в голові іноді треба пе-
ремішувати, щоб не пригоріла.

* * *
- Офіціанте, можна ще тро-

хи посмажити цю курку?
- Хіба вона погано просма-

жена?
- Не знаю, але вона їсть мій 

салат.
* * *

Ревнива дружина прочи-

тала повідо-
млення чоло-
віка у «Фейсбуці» і лайкнула 
сковорідкою.

* * *
Вирішила після шостої не 

їсти. Піду вип’ю борщу.
* * *

Пишу «Історію про любов-
ний трикутник». У ролях: я, хо-
лодильник і комп’ютер. 

* * *
Ведмідь, який десять років 

прожив із циганами, не лягає у 
сплячку, аби в нього нічого не 
вкрали.

* * *
Українці в Іспанії:
 - Кориду бачив?
 - Бачив. Бугай кацапа за-

топтав.
 - Які ж кацапи в Іспанії?
 - А який недоумок, крім ка-

цапа, попре на бугая з черво-
ним прапором?

Уперше в Тернополі! 
Незабаром відкриття

ІНФОРМАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ
За запрошеннями звертатися 

за тел.: 067-29-55-998

Два капітальних цегляних гаражі (одно- 
та двоповерховий) на масиві «Східний» у ко-
оперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120 
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в 
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття 
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 
Тел.: (097) 50-25-348

ПРОДАЮ
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ГОРОСКОП
З 16 по 22 липня

Овен
Не кращий перiод для того, щоб 

примiряти на себе роль лiдера. Все iнше 
вiдбуватиметься само собою, а результа-
ти своїх старань ви побачите вже невдовзi.

Телець 
Людина – сама коваль власного щастя. 

Тому не забувайте, що все, що вiдбувається 
у вашому життi, залежить тiльки вiд вас i 
вашого настрою. Дивiться на речi з пози-
тивного боку.

Близнюки 
Розбiжностi у поглядах з оточуючими 

можуть зiпсувати вам настрiй або суттєво 
вплинути на плани. Щоб не ускладнювати 
собi життя, зберiгайте нейтралiтет.

Рак 
На початку тижня ви вiдчуєте нега-

тивне ставлення керiвництва до ваших 
проектiв. Водночас ви схильнi до рiзких, 
необдуманих вчинкiв. Четвер i п’ятниця 
— сприятливi днi для вирiшення дiлових 
питань.

Лев 
Зараз не найкращий час для поїз-

док i важливих питань, складно буде 
порозумiтися з колегами. У цiлому ради-
мо бути скромнiшими, стримувати емоцiї. 
Вихiднi будуть насиченими i водночас 
спокiйними.

Діва 
Не звертайте уваги на чутки, осо-

бливо не обговорюйте свої плани з 
керiвництвом. Будьте максимально обе-
режними у висловлюваннях, адже нiколи 

точно не знаєш, яку мету переслiдує ваш 
спiврозмовник.

Терези 
Вiдстоювати свою думку i права буде 

особливо нелегко, тому варто пiдготувати 
чiткi аргументи. Ситуацiя буде такою, що 
доведеться пригадати прислiв’я: немає 
лиха без добра.

Скорпіон 
На цьому тижнi може виникнути непе-

редбачений конфлiкт. Ви навряд чи стри-
муватимете емоцiї, тож сварки не уникну-
ти. Єдине, що втiшає, що пiсля чорної сму-
ги завжди настає бiла.

Стрілець 
Розраховуйте на себе i не берiться за 

справи, якщо не впевненi у своїх силах. У 
другiй половинi тижня новi iдеї та свiжi 
новини принесуть вам тiльки радiсть. 
Звернiть увагу на власне здоров’я.

Козеріг 
У ваше життя з минулого може повер-

нутися щось важливе. Можливо, треба за-
мислитися, на що вам натякає доля i якi 
позитивнi уроки ви можете з цього отри-
мати.

Водолій 
Вас може розчарувати хороший знайо-

мий, намагайтеся зберiгати спокiй, якщо 
вирiшите розставити всi крапки над «i». У 
вихiднi саме час втiлити в життя давнi ба-
жання, пов’язанi з вiдпочинком.

Риби 
Друга половина тижня буде набагато 

успiшнiшою. Пiсля деяких випробовувань 
удача повернеться до вас. Утримайтеся вiд 
побутових покупок i ремонту, оскiльки у 
вас «фiнанси спiвають романси».

Вітаємо! Вітаємо!
Дорогу донечку та сестричку Дорогого синочка, улюбленого 

онука і правнука

Повиростали діти та онуки,
Як квіти у дворі,
І вісімдесятиліття
Вже завітало на поріг.
Не збавилось любові,
Не збавилось тепла,
Мудрішим стало слово,
Щирішою душа.
Дозвольте ж привітати
Вас з ювілеєм щиро,
І щастя побажати,
І спокою, і миру!

Пшоняка 
Миколу 
Івановича 

З найкращими побажаннями 
дружина Варвара, син Іван, 
невістка Галя, онук Михайло, 
дочка Марія, зять Іван,
онука Оля, сваха Стефанія
із села Звиняча. 

із села Тудорів 
Гусятинського району
З 80-літнім ювілеєм!

із села Ягільниця 
Чортківського району

 сердечно вітаємо із його шостим 
днем народження, яке він відзначатиме 
20 липня, а також зі вступом до школи.

Тато, мама 
та брат Міша.

З любов’ю – мама Ванда зі 
Стасом, братик Даня, дядько 
Ігор, бабуся Світлана, прабабусі 
Катерина та Ганна. 

nday.te.ua

 з Днем 
народження!
Житній колос дозріває для хліба,
Для краси цвіте в полі квітка,
Для води народжується рибка,
Для польоту - лебідь і лебідка.
А людина – для добра і щастя.
Тож прийми від нас оці вітання,
Щоб здійснилися усі бажання.
Щоб життя було, як казка,
Щоб жила у серці ласка,
Щоб в цій казці були зорі,
Води тихі і прозорі.
Щоб завжди цвіли там квіти,
Зігрівало тепле літо,
Хай щастить тобі в дорозі
І на рідному порозі,
Кар’єрного росту, гарної долі,
Квітів барвистих і сонця – в долоні!

Міцного Тобі здоров’ячка,
Пісеньок веселих!
Хай щастячко подарує
Барвистий метелик.
Вродою-красою квіти зачарують,
А матусині казки
Мудрість подарують.
Нехай ніколи не міліє
Серденька чисте джерело,
Хай в ньому родяться надії
Й щоденно приплива тепло.
Хай Тебе люблять ніжно, щиро,
Хай небо світить голубе.
Ти – наше сонечко, наш милий!
Тож з днем народження Тебе!

Било 
Оксану 

Михайлівну

Гамугу Сергійка

Вітаємо!
Дорогого 
батька, 
дідуся 

Всеукраїнська та молодіжна 
проща відбудеться у 
Марійському духовному 

центрі Зарваниця 19-20 липня. 
Організатори очікують близько 
100 тисяч паломників з України та 
з-за кордону.

Відомо, що на прощу приїдуть делега-
ції з Одеської області, Донеччини, Вінни-
чини, Київщини та інших областей.

Цьогорічна проща присвячена 25-ій 
річниці виходу УГКЦ з підпілля. Відвідає 
її Патріарх УГКЦ Блаженніший Святослав.  

Під час прощі відбудеться Панахида 
за героїв Небесної Сотні, всіх воїнів та не-
винно вбитих, які віддали своє життя за 
Україну. Молитва відбудеться після по-
ходу зі свічками на площі перед Собором 
Матері Божої Зарваницької.
 

Четвер, 17 липня
Вихід прочан пішої прощею до Зарвани-

ці з Хмельницького, Кам’янця-Подільського, 
Волочиська, Сатанова, Підволочиська, Івано-
Франківська, Львівщини, Чорткова, Бучача, 
та містечок Поділля.

П’ятниця, 18 липня
06:30 Збір паломників, які візьмуть участь 

у пішій прощі (біля Архикатедрального собо-
ру м. Тернополя).

07:00 Свята Літургія.
08:30 Вихід прочан з Тернополя до Зарва-

ниці (супровід міліції, медперсоналу).
Ночівля у с. Струсів
20.00 Свята Літургія на площі біля інтер-

нату
Субота, 19 липня
11.00-18.00 Реєстрація учасників прощі 

(при в’їзді в Зарваницю).
12.00 – Конференція комісії у справах ро-

дини УГКЦ.
16.00 – Зустріч Блаженнішого Святослава 

з молоддю.
16.00-19.00 – Урочиста академія пам’яті 

Блаженного Василія Величковського.
17:30 Вервиця (площа біля собору).
19.00 Вечірня (каплиця біля парафіяльної 

церкви).
20.00 Архиєрейська Свята Літургія (ка-

плиця біля парафіяльної церкви).
22.00 Похід зі свічками до чудотворного 

місця з іконою і мощами блаженного Василя 
Величковського.

23:00 Молебень до Богородиці (площа 
біля собору) та Панахида за героїв, які відда-
ли життя за Україну біля меморіалу Небесної 
Сотні.

00:00 Освячення води.
00:30 Хресна Дорога.
00:30 Початок духовного концерту (Співо-

че поле). Відвідання мощей бл. В. Величков-
ського (собор).

 Неділя, 20 липня
07.00 Утреня (собор).
08.30 Похід владик і священиків від собо-

ру до подіуму на чудотворному місці з іконою 
і мощами бл. Василя Величковського. Приві-
тання владик.

09.00 Архиєрейська Свята Літургія, під час 
якої буде проголошено Блаженного Василія 
Величковського покровителем пенітенціар-
ного служіння. Нагорода пам’ятними медаля-
ми учасників підпілля УГКЦ.

Освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 Свята Літургія (каплиця біля пара-

фіяльної церкви).
12.00 Свята Літургія (собор).
14.00 Свята Літургія (собор).

У Зарваницю 
приїде більше 

100 тисяч прочан

ПРОГРАМА ПРОЩІ: 

І сьогодні я хочу вам сказати: 
Забудьте про баланс, 

відкладіть калькулятор,
І звіт нікуди від вас не втече,
Нехай на рахунки любов і удача

Сьогодні до вас без затримки прийде.
У втраті хай будуть тривоги і лихо,
В прибутку – повага, здоров’я і шана людей,
Достаток у звітах хай множиться тихо,
Усяких гараздів у нинішній день.

Шановні бухгалтери!
Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом. Ми, як ніхто ін-

ший, розуміємо важливість вашої професії. Адже робота великих та малих 
трудових колективів, здобутки бізнесу – це обліковується саме бухгалтерським 

персоналом. Ваша професія поєднує в собі і точність обліковця, і грамотність 
юриста, і виваженість економіста, і просто людяність до колективу.

З повагою, начальник Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів в області  Петро Якимчук

У Львові, на прилавках ма-
газинів, з’явилися оригіналь-
ні політичні сувеніри із зо-
браженням російського пре-
зидента Володимира Путіна 
та його колишнього україн-
ського колеги-втікача Віктора 
Януковича, повідомляє ТСН.

Відтепер гості міста Лева 
мають змогу придбати кре-
ативні футболки з написами 
«Putler Kaput», «ПТН-ПХН» та 
інше. А в місті розклеюють від-
повідні стікери із зображенням 
російського президента.

Крім того, є на львівських 
прилавках ще один оригіналь-
ний товар - туалетний папір із 
зображенням усміхненого екс-
президента Януковича з на-
писом «Відчую кожного». Ко-
штує рулончик паперу 15 гри-
вень. 

Варто зазначити, згадані 
сувеніри користуються попи-
том, як серед іноземних турис-
тів, так і серед українців.  

Курйоз
У львівських крамницях 

з’явився туалетний 
папір з усміхненим 

Януковичем


