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Народний синоптик
13 травня - Якова. Теплий ве-

чір і зоряна ніч цього дня проро-
кують грозове й тепле урожай-
не літо. На погоже літо вказу-
вав і ясний схід сонця. 14 трав-
ня - Ієремії-Запрягальника. Него-
да у цей день передвіщає сурову 
і холодну майбутню зиму. Якщо 
сонце сходить ясно - все літо буде 
гарне й погоже. У давнину на Іє-
ремії проводжали весну й зустрі-
чали проліття. 17 травня - Пела-
гії. Наші пращури на Пелагею че-
кали сильного дощу, оскільки він 
приносить багатий урожай. 

13 травня - хмарно з прояс-
ненням, удень дощ, температура 
повітря вночі 10-12, вдень 16-18 
градусів тепла. Схід сонця - 5.34, 
захід - 20.53.

14 травня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 9-10, вдень 
15-16 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.32, захід - 20.55.

15 травня - хмарно з прояс-
ненням, уночі та ввечері дощ, 
температура повітря вночі 9-10, 
вдень 15-17 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.31, захід - 20.56.

16 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 11-12, вдень 14-15 
градусів тепла. Схід сонця - 5.29, 
захід - 20.58.

17 травня - хмарно, у другій 
половині дня можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 6-7, вдень 
15-16 градусів тепла. Схід сонця - 
5.28, захід - 20.59. 

18 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 5-6, вдень 17-19 
градусів тепла. Схід сонця - 5.27, 
захід - 21.00.

19 травня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 21-23 
градуси тепла. Схід сонця - 5.26, 
захід - 21.02.

Погода 
в Тернополі 
й області

Життєві  історії  
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.

Магнітні бурі у травні 
Магнітні бурі  

очікують  13, 14, 15, 
18 травня. 

Пік припаде на 14 чис-
ло. А от залишок місяця мине 
під знаком нормальної соняч-
ної активності, істотних коли-
вань не намічається.

2  стор.

Про «золоте» сміття 
та ганебні тарифи

«Наш ДЕНЬ»

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна 
у будь-якому поштовому відділенні

 або у листоноші.

Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.

6 місяці –  59,31 грн.
7 місяців –  70,12 грн.

У  селі  Кальне  
Козівського  району 
півсотні  затоплених  
підвалів  та  змиті  посіви

Вода наробила бiди

Детальніше - 3 стор.

Мама Сашка 
Орляка
передала 
тепловізор 
бійцям 
у зону АТО 

Поки не гасне  
світло…

5  стор.
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Уряд, однак, планує підвищення пен-
сій та інших соціальних виплат аж на гру-
день. До зими далеко, а платити за по-
слуги, купувати харчі, ліки, одяг потріб-
но вже. І хтозна, як складеться ситуація в 
державі. 

На фоні бідності багатьох українців 
інформація про зарплати і пенсії деяких 
чиновників відверто шокує. Наприклад, 
представник президента у Верховній Раді 
Степан Кубів на посаді голови Нацбан-
ку отримував близько 139 тисяч гривень 
зарплатні у місяць. Ростислав Кравець з 
адвокатської компанії «Кравець і партне-
ри» зазначив: саме за керівництва Кубі-
ва почала різко знецінюватися національ-
на валюта. Крім того, Кубів витратив май-
же 100 мільярдів гривень на підтримку 
банків-банкрутів під неіснуючі застави.  

Теперішня ж очільниця Нацбанку Ва-
лерія Гонтарєва своєю платнею незадово-
лена. «Нардепи заморозили зарплату на 
рівні семи мінімалок. Моя зарплата 10 ти-
сяч гривень на місяць. Я не згодна з таким 
рівнем зарплати. Не згодні з цим і мої за-
ступники, директори департаментів, рада 
НБУ», - заявила нещодавно Гонтарєва. 

А звичайні українці згодні працювати 
за тисячу-дві у місяць? Пенсіонери згодні 
отримувати нещасну тисячу? Їх хтось за-
питував про це? Люди згодні платити за 
компослуги шалені суми? 

Щодо тарифів на комуналку: вони для 
населення завищені. Такий попередній 
висновок робочої групи народних депу-

татів, яка вивчала, чи виправдане подо-
рожчання комунальних послуг. Нарде-
пи стверджують: ціни на газ, електрое-
нергію і тепло підвищили необгрунтова-
но приблизно на 15-30 відсотків. Парла-
ментарі мають намір попросити Верховну 
Раду звернутися до регулятора з вимогою 
перерахувати тарифи. І в Генпрокуратуру, 
щоб там почали розслідування. 

Справжнім лихом для українців є й по-
стійне зростання вартості ліків. За остан-
ні два місяці деякі медикаменти подорож-
чали удвічі-втричі. «Близько 50 відсотків 
- імпортна складова, навіть у вітчизняних 
ліках. Відповідно, курс валюти, ввезення, 
семивідсоткове ПДВ на лікарські засоби - 
все це тягне за собою підвищення ціни», 
- пояснив керівник «Спілки працівників 
фармації» Костянтин Косяченко. А ще екс-
перти зазначають: на вартість препара-
тів впливають хабарі чиновникам. Також 
у ціну закладають інші ризики, напри-
клад, нестабільність нацвалюти, гроші на 
рекламну кампанію. «У вартість кожного 
препарату закладено майже 70 відсотків 
витрат на маркетинг. Незважаючи на те, 
що медикаментів стали купувати менше, 
ніхто не програв», - сказала голова спілки 
захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» 
Валентина Очеретенко. Експерти вважа-
ють: знизити вартість ліків можна, скасу-
вавши ПДВ. Але навряд чи уряд на це по-
годиться.

Також дорожчає вища освіта. Розцінки 
за знання вже підвищили провідні вищі 

навчальні заклади країни, повідомляє 
ТСН. Так, за рік навчання у Київському на-
ціональному університеті імені Шевченка 
студентам доведеться викласти від 20 до 
30 тисяч гривень. У Київському політех-
нічному інституті просять від 8,6 до 15,4 
тисячі. У Харківській політехніці - від 6,6 
до 8,9 тисячі. У Львівській - від 4 до 12,5 
тисячі. Замикає п’ятірку столичний Наці-
ональний університет харчових техноло-
гій. Там рік навчання обійдеться від 8,2 до 
16 тисяч гривень.  

Завершення війни, боротьба з коруп-
цією, економічний поступ є визначальни-
ми для добробуту України й для кожно-
го громадянина зокрема. І плюс зовніш-
ня фінансова допомога. Без неї уряд і пре-
зидент безпорадні. Бо заробляти україн-
ська влада для себе вміє, а для держави, 
схоже, ні. Тому, наразі вітчизняна еконо-
міка залежить від щедрості Заходу. Кана-
да, приміром, устами міністра закордон-
них справ Дугласа Ніколса обіцяє Укра-
їні підтримку аж протягом 50 років. Обі-
цяють Україні допомогу США, ряд між-
народних фінансових установ. Водночас, 
щодо європейської допомоги Україні, екс-
перт Пол Родерік Грегорі на сторінках ви-
дання «Forbes» висловився критично. За 
його словами, порятунок 11-мільйонної 
Греції, яка знехтувала своїми обіцянка-
ми реформ, є однією з найкорумповані-
ших членів ЄС і обрала антиєвропейський 
уряд, який «заграє з Путіним», обійдеть-
ся у 260 мільярдів доларів. Натомість, по-

над 40-мільйонна Україна, яка зазнала не-
вимовних жертв задля перспективи при-
єднання до ЄС під час Євромайдану, втра-
тила шість тисяч життів і велику части-
ну своєї території внаслідок війни з Росі-
єю й зазнає економічних втрат, «отримує 
крихти від донорів, які вагаються та непо-
кояться, що її інституції далекі від ідеаль-
них». Грегорі пише: «ЄС неохоче дав Укра-
їні десятки мільярдів, аби підтримати її 
виживання, попри те, що Україна воює за-
мість Європи проти російського експансі-
онізму». 

Наша держава - на 142 місці зі 175 кра-
їн світу за індексом корупції. Тому спра-
ведливо вимагати реформ. «Однак, якщо 
західні донори чекатимуть, поки Украї-
на повністю очиститься… то скоро їм не 
буде кому допомагати. І це матиме тяж-
кі наслідки для Заходу. Путін переможе і 
Україна зникне в його павутині», - засте-
рігає Грегорі. 

А тим часом українські чиновники 
підрахували, скільки Росія повинна за-
платити Україні за агресію. Сума збитків 
сягає близько 350 мільярдів доларів, ска-
зав перший заступник міністра економі-
ки Олександр Боровик. Цифра вражаю-
ча. Але тішимо себе тим, що Путін попо-
внить найближчим часом український 
бюджет на сотні мільярдів «зелених», не 
доводиться. А ось взятися за супербагаті-
їв не завадило б. Тим паче, що президент 
Петро Порошенко нещодавно на засідан-
ні РНБО заявив: олігархи мусять відійти 
від впливу на ключові для економіки сек-
тори і «не годуватися за рахунок держави. 
Гарантую, що ніхто більше не потрапить у 
рейтинг «Форбс», знімаючи вершки з ви-
користання можливостей державних мо-
нополій. Держава ні для кого не буде біль-
ше дійною коровою». Ідея чудова. Але вже 
стільки було тих обіцянок! І продати свої 
бізнес-активи, і закінчити війну за тиж-
день… І жити по-новому… 

Ольга ЧОРНА.

Бійці 30-ї бри-
гади ремонтно-
відновлювального  
батальйону вже  
незабаром отримають 
чудовий подарунок.  
Тернополянка Леся 
Орляк передала  
хлопцям тепловізор. 

Мама Сашка Орляка
передала тепловізор 
бійцям у зону АТО 

І як людям виживати? 
Ціни в Україні у цьому році будуть рости такими темпами, яких країна не знала з 1996-го. 

За інформацією агентства «Reuters», причина такого прогнозу - різке падіння гривні й 
підвищення вартості компослуг, відповідно до програми МВФ з надання антикризової 

допомоги. Аналітики 14 українських банків і брокери допускають збільшення інфляції до 36 
відсотків, проти 24,9 відсотка торішніх. 

Три місяці тому жінка втрати-
ла сина. Сашко  загинув у лю-
тому під Дебальцевим під час 

мінометного обстрілу. Йому було лише 
24. У зону АТО хлопець потрапив напри-
кінці літа минулого року. Служив у 128 
гірсько-піхотній бригаді. За час перебу-
вання на Сході Олександр Орляк  дослу-
жився до командира гармати, чим, як  
згадують його рідні, дуже пишався. Дру-
зі згадують його як життєрадісну, світлу, 
щиру людину. 

Незадовго до смерті він розповідав 
матері, що в їхньому підрозділі немає те-
пловізора. Пані Леся почала збирати ко-
шти на прилад, аби допомогти хлоп-

цям. Утім, не встигла це зробити за жит-
тя сина і передала тепловізор уже піс-
ля його смерті рідній 128-й бригаді. Тоді 
гроші на нього збирали освітяни міста та 
всі небайдужі. Другий прилад нічного ба-
чення за три тисячі євро придбала укра-
їнська діаспора в Лондоні. 

- Коли я організовувала купівлю пер-
шого тепловізора, то кинула клич в Тер-
нополі. А мої друзі зробили це в Лондоні. 
І вже мого Сашка не було, а прилад при-
дбали, - розповідає пані Леся. - Щиро дя-
кую громадській організації «Лондон Єв-
ромайдан» та українській діаспорі у Лон-
доні, за сприяння і кошти, на які був при-
дбаний тепловізор. Сподіваюся, цей при-

лад допоможе хлопцям і врятує не одне 
життя. 

Лондонські волонтери попросили ви-
гравірувати на приладі присвяту україн-
ському Герою, бійцю 128-ї бригади, який 
загинув чотири місяці тому у зоні АТО. 
Адже тепловізор був призначений саме 
для Сашка. Напис погодилися зробити у 
ювелірній майстерні. 

Разом з тепловізором жінка переда-
ла на Схід дитячі малюнки та солодощі 
для хлопців, які зараз перебувають дуже 
близько від передової - неподалік Арте-
мівська У зону АТО тепловізор доставив 
військовий капелан отець Іван Гуня. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Батьківщина»  
боротиметься проти 

продажу земель
«Батьківщина» виступає за продо-

вження мораторію на продаж землі 
сільськогосподарського призначення і 
проти перетворення її на товар.

Про це в ефірі телеканалу «112 
Україна» наголосила Голова партії 
Юлія Тимошенко.

«Готуються продавати сільськогос-
подарську землю тоді, коли у селян не-
має навіть однієї гривні цю землю ку-
пити. Ми - категорично проти!» - заяви-
ла вона.

Юлія Тимошенко зазначила, що 
«Батьківщина» робитиме все необхід-
не для продовження мораторію на про-
даж сільськогосподарської землі й не-
допущення «шабашу і колапсу» з пере-
творенням її на товар під час війни.

 Народний депутат упевнена, що в 
разі перетворення сільськогосподар-
ських земель на товар «український на-
род залишиться без можливостей і без 
права заробляти копійки, які вони за-
робляють сьогодні».

«Я вам гарантую, що це утворить ще 
два-три аграрних клани, які матимуть 
мільйони гектарів у своїй власності, а 
всі інші будуть батраками на цій зем-
лі», - сказала лідер партії.

 Окрім цього, політик нагадала, що 
в Ізраїлі та багатьох інших «ринкових, 
розвинутих, європейських  країнах 
сільськогосподарські землі є у держав-
ній власності».

 Юлія Тимошенко пообіцяла, що 
«Батьківщина», і вона особисто «до 
останнього боротимуться, щоб такої 
наруги над українськими аграріями не 
відбулося».
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– Ми роздаємо вітальні листівки тернополя-
нам і пропонуємо написати слова привітання сво-
їй мамі. На конвертах люди вказують адресу, куди 
потрібно доставити відкритку. Відтак, потім ми 
особисто в руки будемо вручати матерям, чиї діти 
долучились до акції, ці листівки та квіти, – розпо-
відає координатор акції, голова молодіжного кри-
ла Тернопільської міської організації Партії «Солі-
дарність - Блок Петра Порошенка» Павло Бич.

Тернополяни охоче долучились до акції, тож 
за кілька годин вдалось заповнити усі наявні від-

критки матусям. Протягом дня мами отримали 
цей чудовий подарунок-сюрприз.

– Ми вважаємо за потрібне допомогти всім ба-
жаючим оригінально привітати найдорожчих їм 
людей. Впевнений, що матері, котрі отримали ці 
чудові привітальні листівки та квіти запам’ятали 
свято на довго.  Давайте цінувати українських ді-
вчат та жінок щодня, а матері заслуговують осо-
бливої уваги і шани!,- підкреслює голова Терно-
пільської міської організації Партії “Солідарність 
– Блок Петра Порошенка” - Віктор Шумада.

Сотню листівок 
та букети квітів  
отримали матусі  
тернополян.  
Тернопільська  
територіальна 
організація Партії 
«Солідарність – Блок 
Петра Порошенка» 
провела святкову  
акцію до Дня Матері.

На запрошення голови ОДА Степана Барни 
на Тернопільщину завітали  Генеральні 
та Почесні консули, а також уповноважені 

представників Генеральних консульств 11 країн 
з Європи, Азії та Латинської Америки. За їх участі 
учора відбувся міжнародний круглий стіл.

«Сьогодні ми започаткуємо новий етап розвитку взаємови-
гідних відносин між нашими територіями, країнами та підпри-
ємствами.  Для нас є важливою позиція тих країн, які тут пред-
ставлені - на круглому столі, адже вони активно сприяють і до-
помагають нам в такий складний час, коли на Сході  України три-
ває війна»,- зазначив Степан Барна. 

«Цей захід є надзвичайно важливим, оскільки на нього  при-
були Генеральні і Почесні консули іноземних держав для зу-
стрічі з керівництвом міста та області, а також для зустрічі з 
бізнес-колами Тернопільщини. Основною темою є питання роз-
витку міжрегіонального та закордонного співробітництва, залу-
чення іноземних інвестицій в економіку регіону»,- підкреслив 
представник Міністерства закордонних справ України у Львові   
В’ячеслав Войнаровський. 

Під час круглого столу  очільник області Степан Барна наго-
лосив, що Тернопільщина має потужний аграрний, туристичний 
та рекреаційний потенціал. Також славиться великою  науковою 
та культурною спадщиною. В області створені усі необхідні умо-
ви для успішної роботи бізнесу.  

«Ми зацікавлені в реалізації спільних проектів у сфері освіти, 
культури та економіки. На Тернопільщині уже діють підприєм-
ства, до яких залучені  іноземні інвестиції. Запевняю, що Терно-
пільська ОДА стане  першим союзником на захисті прав цих під-
приємств, а також усіх тих, хто зацікавлений вести бізнес, ство-
рювати робочі місця та наповнювати місцеві бюджети у нашій 
області. Я особисто стану  гарантом того, що бізнес, який працю-
ватиме на Тернопільщині, діятиме безперешкодно і за європей-
ськими зразками», - підсумував голова ОДА. 

Тернопілля чекає інвестицій
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Минулого тижня через сильний дощ і 
град відбулось різке підняття рівня 
води в річці Коропець. Затопило 

людські оселі, городи та пасовища. 
Журналісти «Нашого ДНЯ» одразу побували 
на місці події. 

Селяни шоковані тим, що сталося. Кажуть, навіть 
старожили не пам’ятають такої негоди. Щось схоже 
було ще в 50-х роках. Але і тоді стільки лиха не наро-
било. 

Місцеві жителі розповідають, що злива з градом, за-
вбільшки як слива,  розпочалася 6 травня близько вось-
мої вечора. За 40 хвилин село практично затопило. До-
роги були залиті водою. Випало стільки опадів, що рі-
вень води у річці Коропець піднявся більше ніж на метр. 

Пану Івану 72 роки. Каже, за все життя не бачив ще 
такої негоди. Чоловік у  розпачі, адже його господарству 
злива принесла чи не найбільшої шкоди.

– Вода затопила все. Перекинуло холодильник, бам-
бетель, скриню, – зі сльозами на очах розповідає Іван 
Панчишин. - Це було щось страшне. Зараз працюють 
рятувальники, сусіди допомагають. Навіть не знаю, 
як далі жити. Корова досі у воді. Поросята врятували-

ся. Кури і качки втопилися. Комбайн, який стояв на 
подвір’ї, теж у воді. 

Опадами змило все, що господарі посіяли та посади-
ли. На місці городів – величезні озера. Тут була і карто-
пля, і кукурудза, і цибуля. Та якби лише це – вода через 
вікна лилась у хату. 

Секретар сільської ради Марія Данилів записує у зо-
шит всі збитки, що у когось сталося. В одних вода злама-
ла пліт, в інших перекинула причіп  трактора, десь по-
шкоджена вся побутова техніка, - розповідає жінка про 
те, що встигла дізнатися. - Лише на горбах врятувалася 
озима пшениця. З більшості городів все змило. 

Всього у Кальному постраждало чотири оселі та пів-
сотні підвалів. Рятувальники 18-ї державної пожежно-
рятувальної частини Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в області всю ніч від-
качували воду з прибудинкових територій та ліквідову-
вали наслідки підтоплення. 

Зустрічаємо у Кальному нещодавно призначеного 
голову Козівської РДА Василя Вітрового. Посадовець 
розповідає, що усю ніч перебував на місці лиха і робить 
все можливе, аби допомогти людям. Для робіт залучили 
техніку з райцентру та місцевих аграрних господарств, 

аби швидше відкачати воду та розчистити дороги. 
Це не єдина шкода в області, яку принесла аномаль-

на злива. Також через негоду було знеструмлено 14 на-
селених пунктів у Підволочиському, Збаразькому, Збо-
рівському та Тернопільському районах, підтоплені го-
роди в деяких селах. Та Кальному дісталося найбіль-
ше. Наразі люди приходять до тями, впорядковують 
подвір’я та дороги.

Голова ОДА Степан Барна поспілкувався з мешкан-
цями села, з’ясував  нагальні проблеми та, разом з  на-
чальником обласного Управління ДСНС Віктором Мас-
леєм , взяв участь у засіданні районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій, де було прийнято ряд рішень спрямованих на до-
помогу людям, чиї господарства постраждали внаслі-
док негоди. Керівник області домовився із місцевими 
аграріями про те, що вони допоможуть людям у ліквіда-
ції наслідків негоди. Адже більшість мешканців села - їх 
пайовики. Люди позитивно сприйняли цю ініціативу і 
домовилися про те, як проходитимуть роботи, на сході 
села. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.

Вода наробила бiди

У  селі  Кальне  Козівського 
району  півсотні  затоплених  
підвалів  та  змиті  посіви

“Материнська пошта” 
дарує щастя 

тернопільським 
матусям
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– Треба, щоб хтось дивився, прибирав, 
адже тут часто пікніки роблять. Діти й до-
рослі смітять, а найбільшу шкоду роблять 
весільні церемонії. Молоді приїжджають 
сюди фотографуватися і “на щастя” розби-
вають пляшки від шампанського об міцні 
мури, – розповідає пані Марія, яка мешкає 
у селі Підзамочок Бучацького району.

Невеличке село славиться своєю само-
бутньою культурою, проте його візиткою 
є товстостінна фортеця. Західне Поділля 
й Галичину розділяє природна границя – 
річка Стрипа. На її лівому березі, на пагор-
бі, стоїть Підзамоцький замок. І хоч сьогод-
ні від нього залишилися руїни, багато ту-
ристів навідуються сюди. Адже замок має 
свою історію.
Древні мури в обіймах  
старенького саду  

Відомо, що замок будував не один рік 
Іоан Збожний Бучацький, завершили його 
у 1600-му році. Особливістю замку є те, що 
це приміська садиба родини Бучацьких. А 
от систему фортифікації тодішні зодчі за-
позичили з Італії.

Цікавий замок тим, що тут зберегли-
ся не лише кам’яні мури, а й додаткові зе-
мельні укріплення. Вони видніються біля 
річки, яка тече внизу, – це вали, екскарти 
й бастіони. Саме з бастіонів відкриваються 
прекрасні краєвиди каньйону Стрипи.

Сьогодні ми можемо побачити руїни 
палацу та відокремлену мурами простору 
галявину. А за ними милує око старенький, 
але квітучий сад. 

Напрочуд гарно збереглася в’їзна час-
тина, яку прикрашає цікава гербова ком-
позиція. Місцевий краєзнавець Микола Ко-
зак розповідає, що подібної в інших замках 
немає. 

– На гербі є два леви-щитодержателі, а 
на щиті – голова й меч, – розповідає він. – 
Внизу можна прочитати напис грецькою і 
латиною: “Захисти і збережи, Іоан Бучаць-
кий 1600 рік”. З документів дізнаємося, що 
вгорі, над двома віконцями, було продо-
вження – семиконечний хрест і лев. Досі 
не відомо, кому належала ця композиція. А 
одразу ж за замком під час розкопок були 
знайдені надгробні плити, датовані 1601-
1604 роками. 

“Існує сам по собі”
Навесні та влітку Підзамочок стає 

справжньою знахідкою для шануваль-

ників історії та охочих гарно відпочити. 
Справді, там дуже красиво! Стіни замку за-
чаровують своєю могутністю, а коли ви-
йти на галявину – приємно роздивлятися 
навколишні краєвиди. Можна також збіг-
ти вниз до річки. Звідти, як глянути вго-
ру, ніби ще одна фортеця – це мури, які під-
пирають високий пагорб, на якому розміс-
тилася фортеця. Враження від побачено-
го незвичні, а ще тут вдаються чудові фо-
тографії… Попри те, замок  руйнується від 
негоди, і йому допомагають люди. 

– У 2006 році вгорі, над в’їзною части-
ною, було два віконця, а зараз? – розпові-
дає найближчий “сусід” замку Василь Ба-
чинський, який мешкає неподалік. – Зда-
лося б каміння позбирати, взяти “роство-
ру” і поскладати на місця, а то вже 300 ро-
ків замок існує сам по собі, за ним ніхто не 
слідкує і не підтримує у належному стані.

Краєзнавець Микола Козак зауважує: 
замок потрібно реставрувати або хоча б 
консервувати. Вітер, вода, сніг, мороз – усе 
це впливає на його стан. 

– Але це проблема не одного замку, – 
сумно додає краєзнавець.

“Сміття звозили тачками”
Ще однією напастю старовинних фор-

тець є сміття, яке часто залишають і заїж-
джі туристи.  Мешканці Підзамочка розпо-
відають, що біля свого замку прибирають 
місцеві пастухи.

– Вони виганяють корів, і щоб тварини 
не з’їли якийсь непотріб, люди збирають 
сміття у мішок, а згодом виносять, – каже 
Василь Бачинський.

– Колись тачками сміття сюди звозили, 
а потім сказали, що будуть штрафувати, і 
такого вже не було, – долучається до роз-
мови мешканка села пані Слава.

Голова сільради Іван Лепак розпові-
дає: раніше організовували сільську толо-
ку, збирали сміття і вивозили його маши-
нами.

– Зараз, на щастя, так не смітять. Також 
ми зробили дорогу до замку, правда, її зно-
ву потрібно ремонтувати. Але нині наш за-
мок, як пам’ятка архітектури, входить до 
складу Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», тому ми не маємо права здій-
снювати якісь роботи на його території.

Мешканці села кажуть, що працівники 
Національного заповідника спершу при-
брали територію і встановили шлагбаум, 
але без замка. Його легко можна відкрити 
і заїхати автомобілем. У розмові люди на-

рікають: держава не надто дбає про те, щоб 
якось зберегти те, що залишилося від зам-
ку. 

– Обіцяють, що почнуть прибирати, 
коли відкриється сезон: десь з квітня, бе-
резня, та вже – середина травня, а досі ні-
чого не робили. Хіба в нас немає людей? 
Хай на півставки, та все ж тут, на місці, і 
траву покосили б, сміття зібрали, – заува-
жують селяни.

Свіжі рани колишньої твердині
Жителі Підзамочка гордяться свої зам-

ком, їм приємно, що до них приїжджають 
навіть з-за кордону. 

– Туристів у нас дуже багато, особли-
во поляків, – зауважує жителька села пані 
Ольга. – Їдуть, щоб подивитися на місця, де 
жили їхні предки.

Чимало і місцевих відпочивальників. 
На жаль, декому кортить взяти з собою не 
лише спогади про замок, а й щось більш 
матеріальне. 

Після Першої та Другої світових воєн 
селяни відбудовували свої хати. Пово-
лі “розтягували” на фундаменти та стіни 
й залишки замку, розповідає краєзнавець 
Микола Козак. 

Свіжі діри у стінах замку продовжують 
з’являтися і нині.

– Розвалюють його зараз, от самі глянь-
те: над вікнами вибране каміння, де воно 
поділося? – показують пастухи. 

Сільський голова розповідає: останнім 
часом серед туристів з’явилася нова мода, 
і камінці вивозять не лише у кишенях, а й  
ті, що побільші – у багажниках автомобі-
лів. За цим ніхто не слідкує, тож збережен-
ня пам’ятки – на совісті самих людей.

Взагалі, замок дуже важко віднайти. Від 
головної дороги треба їхати вузькою вулич-
кою метрів двісті. Напрямок до пам’ятки 
мали б вказувати інформаційні таблиці. 
Якщо вони і є, то дуже вдало “замасковані”… 

За даними Вікіпедії, в Україні збере-
жено 100 замків і замкових споруд, з 
них на Тернопіллі – 34. Необхідні сотні 
мільйонів гривень для повного віднов-
лення усіх пам’яток, але починати по-
трібно з елементарних речей, які під 
силу кожній громаді. Наразі схоже на 
те, що замки Тернопілля виживають 
завдяки подвижникам і всупереч декла-
раціям влади всіх рівнів про турботу.

Наталя КОЛОДІЙ.
Фото автора.

Старовинний замок 
розбирають на “сувеніри” 
Чим може похвалитися Тернопілля? У кожного є свої враження та спогади. 
Утім це край, де донині в Україні збереглося найбільше замків і фортець. 
Вони і нині височать над селами і містечками. Від більшості з них залиши-
лися лише мальовничі руїни, які нищить час, а часто і людська рука.
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Пролог до мандрів  
Україною

Від своїх виборців, та й від інших пере-
січних городян, я постійно чую ті самі за-
питання. Чому Тернопіль є чи не найбід-
нішим містом України? Чому тарифи на 
все постійно зростають, натомість якість 
життя падає? Чому у нас все якось не по-
людськи?.. 

У пошуках відповіді на всі ці запитан-
ня я вирішив поцікавитися досвідом ін-
ших міст, тож вирушив у мандри Украї-
ною. І несподівано знайшов… ну точні-
сінько таке саме місто, як наш Тернопіль! 
Місто-близнюк із милозвучною назвою 
Файне. 

Ви не повірите, до чого схоже воно 
на наш Тернопіль:  жителів у ньому теж 
близько 200 тисяч, і такий самий став у 
центрі є, і люди такі ж доброзичливі та 
щирі. А головне: проблеми там точнісінь-
ко ті самі, типово-тернопільські! Тож ви-
рішив я з’ясувати, як файнівчани вирішу-
ють ці проблеми... 

Як крадуть гроші -  
відрами. Сміттєвими...

Гуляючи вулицями Файного, я одра-
зу відзначив, що вони такі ж “чисті”, як і в 
нас. Невесело згадав, як Тернопіль колись 
мав славу найчистішого обласного цен-
тру, а потім «прославився» на всю Україну 
смердючими помийками навіть біля цен-
трального майдану.

Згадки перервала поява в самому цен-
трі Файного дивного чоловіка. З таблич-
кою на спині: «Я не двірник! Просто за-
довбався жити серед лайна!», - він замі-
тав вулицю. Я не втримався, підійшов, від-
так розбалакались. Колишній бухгалтер, а 
нині активний пенсіонер пан Василь, по-
чав розмову зі сміття. І розповів мені дуже 
багато цікавого!

Спочатку обурювався нововведення-
ми Файнівчанської міськради: віднедав-
на мешканцям міста підвищили тарифи 
на вивезення сміття майже вдвічі (від 4-х 
з копійками до майже 8-ми гривень).  Пла-
тять всі без винятку, навіть немовлята. Ну, 
тут зрозуміло: мабуть, сміттєбаки вже не 
витримують надмірної ваги памперсів...

Місто Файне за кількістю населення - 
таке саме, як Тернопіль. Тож підвищення 
тарифів вигрібає з дірявих кишень горо-
дян понад півтора мільйона гривень що-
місяця! Міська влада «по-господарськи» 
пояснила це подорожчанням солярки, 
мастила, зростанням зарплати «сміттєви-
ків», а найголовніше - необхідністю ряту-
вати “сміттєві” фірми-перевізники. 

«Та це - дитячі казочки для наївних і 
некомпетентних! – сказав мій новий зна-
йомий. – Бо якщо сміттярські фірми так 
страшно бідують, то чому така конкурен-
ція за право вивозити непотріб? І взага-
лі: чому ж тоді зі зміною міської влади між 

перевізниками щоразу спалахує нова ві-
йна?!».

Не погодитись з ним було важко, бо я 
пригадав схожі ситуації у Тернополі...

Так от! - це для пересічних грома-
дян їхні зношені майтки, стоптані кросів-
ки чи вже порожні пивні пляшки є лише 
смердючим мотлохом, не вартим шеляга, 
тобто теперішнього російського рубля. А 
для тих, хто займається збором, вивезен-
ням та переробкою сміття - це дорогоцін-
ність. Ось приклад: коли місцевий пия-
чок назбирає 10 кілограмів макулатури і 
отримає за неї бажаний гранчак горілки, 
то той, хто йому налив, матиме від 120 до 
150 гривень чистого “навару”.

Фокусники з влади  
і не тільки

Але повернемось до міста Файного. 
Пана Василя я запросив у кав’ярню. Взяв-
ши собі пива, він розповів мені, під настрій, 
всі «фокуси» файнівської влади зі сміттям. 

Ось механізм першого «фокусу». З міс-
тян беруть гроші за комплекс із 4-х по-
слуг: збір сміття, його вивезення, збері-
гання і знешкодження. На ділі ж вико-
нуються лише перші дві функції, а за дві 
останні гроші йдуть в кишені “фокусни-
ків”! Сміття з  Файного просто скидають 
на нелегальне сміттєзвалище за містом 
(тут мені вкотре згадався Тернопіль).

Другий «фокус» надурювання на сміт-
ті базується на завищених нормах: фай-
нівчанам пояснили, що протягом року 
кожна людина «продукує» 1700 літрів 
сміття. Порахуйте на калькуляторі, і ви-
йде, що... сім’я з чотирьох осіб має щодня 
(!) виносити два повнісіньких 10-літрових 
відра. Насправді ж так не буває! Об’єми за-
вищені штучно, щоби здерти побільше 
грошей...

...Маю визнати: пан Василь завдяки 
колишній трудовій діяльності обізнаний 
з міською господаркою значно краще, ніж 
більшість керівників та мешканців міс-
та. Третій «фокус» зі сміттям він проілю-
стрував мені дуже оригінально. Досьор-
бавши пиво з пластикової гальби, Василь 
Орестович із хрустом стиснув її в руці і 
підняв пожмакану кульку поліпропіле-
ну мені перед очі: “Тут у нас, у Файному, 
при міськраді є таке комунальне підпри-
ємство, що займається збором виключно 
використаних пластикових пляшок та ін-
шого пластмасового барахла. Так от: місь-
крада дала цій “конторі” в безоплатне ко-
ристування чималі приміщення і виділи-
ла з бюджету кошти на сотні спеціальних 
сіток-контейнерів, що стоять на подвір’ях 
багатоповерхівок по всьому місту. А ще 
міськрада регулярно підкидає цьому під-
приємству грошенят. З наших податків...”

І тут пан Василь, забувши про пиво, 
виклав мені вражаючі факти про пласти-
кові відходи. Виявляється, тонну порож-
ніх брудних пляшок та іншого пластико-

вого мотлоху переробники купують за 
5-7 тисяч гривень. Якщо ж той пластик 
ще й подрібнити, то ціна зросте до 9 ти-
сяч. А якщо від решти сміття мужньо ві-
дігнати мух та щурів,  щоби відсортувати 
окремо метал, макулатуру, скло і ганчір’я, 
то тоді цей бізнес приносить впевнено-
гарантований прибуток. Він не залежить 
ані від пори року, ані від міжнародно-
політичних обставин. Бо він - завжди ста-
більний... Ось чому “плачі” про банкрут-
ство фірмачів-сміттярів та волання до 
громадянської свідомості файнівчан - це 
лише “локшина на вуха” для підвищення 
тарифів... 

Звичайно, як і в кожному бізнесі, ви-
робничі витрати у “прибиральників-
утилізаторів” є, але ж вони окуповуються 
сторицею!

...Можна собі тільки уявити, які при-
бутки має це “пластиково-пляшчане” КП, 
бо перед громадою воно взагалі ніколи 
ні про що не звітує. І при цьому всьому у 
файнівської мерії вистачило нахабства 
майже вдвічі підвищити тарифи на виве-
зення сміття для своїх городян! У яких, до 
речі, середня зарплатня – одна з найниж-
чих в Україні...

Альо, увімкніть совість!
Наслухався я ото всіх тих розповідей 

про сміття міста Файне, провів паралелі з 
такими схожими тернопільськими реалі-
ями, і якось недобре стало на душі. Та що 
ж це таке робиться?! Адже для вирішен-
ня багатьох важливих для людей проблем 
владі необхідно всього лише… дотриму-
ватися чинного законодавства!

Так, зокрема, закон вимагає, щоби 
міські ради проводили відкриті конкур-
си на право надання населенню всіх кому-
нальних послуг, і на вивезення сміття теж. 
І якщо так буде, то тарифи будуть міні-
мальними, бо конкурс зможуть виграти ті 
фірми, які зможуть вивозити сміття най-
дешевше. До того ж ці витрати легко зба-
лансувати за рахунок продажу та сорту-
вання одних лише пластикових відходів. І 
тоді тарифи для населення за цю послугу 
взагалі нема потреби піднімати! І взагалі, 
час налагоджувати в містах сучасне сор-
тування сміття, - але за європейськими 
стандартами. Бо це і сміттєзвалища роз-
вантажує, і прибутки від продажу вторин-
ної сировини дає до бюджету. А прості міс-
тяни разом зі сміттям не викидають і за-
йві гроші зі своїх кишень.

P.S. В сучасному світі бізнес із ути-
лізації та переробки сміття стоїть на 
4-му місці за рейтингом прибутковос-
ті. А Ви цього не знали?..

Далі буде…
Віталій ЦИМБАЛЮК.

Дивіться репортажі з міста 
Файного щовівторка  

о 20-30 год. на телеканалі ТТБ.

Про «золоте» сміття 
та ганебні тарифи

Цим фейлетоном починається серія публікацій,  
що стануть для тернополян захоплюючим чтивом з  
елементами детективного та пригодницького жанру. 
Вам відкриються очі на багато речей, про існування 
яких ви раніше, можливо, навіть не здогадувалися. 

Чотирьох військовослужбовців 
з Тернопільщини, які 
воювали на Донбасі 

посмертно нагородили  орденами  
«За мужність ІІІ ступеня. Голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна 
вручив  відзнаки рідним загиблих 
воїнів.

Ордени було присвоєно:
Михайлу Васильовичу Григориши-

ну - (нар. 28 квітня 1990, с. Панівці Бор-
щівського району — пом. 31 січня 2015, 
с. Чорнухиного Попаснянського райо-
ну Луганської області) — українсько-
му військовику, солдату 15-го окремого 
гірсько-піхотного батальйону 128-ї окре-
мої гірсько-піхотної бригади.

Михайло Григоришин закінчив Черні-
вецький університет ім. Федьковича, отри-
мав юридичну освіту. До лав ЗСУ був мобі-
лізований 12 квітня 2014 року. Воював у 
найгарячіших точках: Іловайськ, Донецьк, 
Мар’їнка, Чорнухине. Востаннє боєць вихо-
див на зв’язок із рідними 30 січня 2015-го.

Володимиру Васильовичу Марусичу 
(17 листопада 1978, с. Солоне Заліщицько-
го району  — 6 листопада 2014, під Лиси-
чанськом Луганської області) — сержанту, 
оператору-навіднику БМП 24-ї окремої ме-
ханізованої бригади.

Закінчив Чернівецьке професійне ху-
дожнє училище  за спеціальністю май-
стер художньої обробки деревини. Стро-
кову службу проходив у танкових військах 
на Чернігівщині. У 2003 році знову пішов 
у військо на службу за контрактом. Опісля 
проживав у Солоному. Батько Василь Пе-
трович помер у 2009 році, мати Марія Йо-
сипівна – вчителька місцевої школи. У сім’ї 
разом з ним зростали старша сестра Світ-
лана, молодші: брат Ігор та сестра Галина. 
Володимир Марусич був членом ГО «Само-
оборона Заліщицького району», чатовим 
4-ї чоти. У серпні був мобілізований, під-
готовку проходив на полігоні у Львівській 
області. Загинув 6 листопада у Лисичан-
ському районі на Луганщині під час обстрі-
лу блокпоста російськими градами.

Роману Антоновичу Мусію (25 червня 
1969, с. Великі Загайці Шумського району 
— 27 листопада 2014, поблизу смт Крим-
ське Луганської області) — українському 
військовику, механіку-водію гусеничної 
машини 5-го батальйону 24-ї окремої ме-
ханізованої бригади.

Роман Мусій був мобілізований у ве-
ресні минулого року. Добре грав на гітарі, 
навчав побратимів повстанських пісень. 
Одну з них – «Йшли селом партизани», чо-
ловік мріяв виконати разом зі всіма това-
ришами по службі. І слова вже вивчили, і 
кілька репетицій провели. От лише заспі-
вати усім разом не судилось. Побратими 
пообіцяли виконати цю пісню в день пере-
моги над ворогами. Загинув 27 листопада 
2014 року на блокпосту поблизу смт Крим-
ське на Луганщині. Осиротіли дружина Га-
лина, сини Андрій та Василь, дві онучки.  

Миколі Ігоровичу Руснаку (24 ве-
ресня 1975, с. Лощинівка (нині Бернадів-
ка) Теребовлянського району — 11 лип-
ня 2014, поблизу с.  Зеленопілля Свердлов-
ського району Луганської області) — мо-
лодшому сержанту, оператору 2-го про-
титанкового відділення протитанкового 
взводу 2-го механізованого  батальйону 
24-ї окремої механізованої бригади.

Миколі Руснаку було 38 років. Од-
носельці пам’ятають його як зразково-
го сім’янина, а також людину, яка завжди 
приходила на допомогу. Він загинув 11 
липня під час обстрілу «Градом» з боку ро-
сійського кордону під Зеленопіллям.

Микола Руснак залишив сиротами дру-
жину і двоє дітей. Донечці Софії всього 9 
місяців, сину Миколі – 12 років. 

Тернопільських 
Героїв нагородили 
орденами
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- Володимире Миколайовичу, який поря-
док направлення хворих для встановлення 
інвалідності?

- Відповідно до законодавства групу ін-
валідності встановлюють медико-соціальні 
експертні комісії (МСЕК) за направленням 
лікувально-профілактичного закладу, в яко-
му спостерігається хворий. Роблять це після 
проведення діагностичних, лікувальних і реа-
білітаційних заходів за наявності відомостей, 
що підтверджують стійке порушення функцій 
організму, обумовлених захворюваннями, на-
слідками травм чи вродженими вадами.

- На МСЕК необхідно подавати якісь до-
кументи?

- Так, лікарсько-консультативна комісія 
(ЛКК) лікувально-профілактичного закладу 
(ЛПЗ) подає встановленого взірця «Направ-
лення на МСЕК», та інші необхідні людині до-
кументи. Голова ЛКК ЛКЗ представляє хворо-
го, що досяг повноліття (18 років), який на-
правляється на МСЕК вперше.

- Які критерії встановлення інваліднос-
ті?

- Особі, що визнана інвалідом, залежно від 
ступеня розладу функцій органів і систем ор-
ганізму та обмеження її життєдіяльності, вста-
новлюється I, II чи III група інвалідності. I група 
інвалідності поділяється на підгрупи А і Б за-
лежно від ступеня втрати здоров’я інвалідом 
та обсягу потреби в постійному сторонньо-
му догляді, допомозі або нагляду. Критеріями 
встановлення підгрупи А I групи інвалідності є 
виключно висока ступінь втрати здоров’я, що 
спричиняє повну нездатність до самообслуго-
вування та повну залежність від інших осіб і є 
необхідність у постійному сторонньому догля-
ді цих інвалідів.

До підгрупи Б I групи інвалідності на-

лежать особи з високим ступенем втрати 
здоров’я, який спричиняє значну залежність 
від інших осіб і часткову нездатність до вико-
нання окремих елементів самообслуговуван-
ня. Підставою для встановлення II групи інва-
лідності є значне обмеження життєдіяльнос-
ті особи при збереженні здатності до самооб-
слуговування. III група інвалідності встанов-
люється при помірно вираженому обмежен-
ні життєдіяльності особи, в тому числі працез-
датності, але при потребі соціальної допомоги.

- Які особливості встановлення інвалід-
ності учасникам АТО?

- Кабінетом Міністрів України затвердже-
на постанова від 20 серпня 2014 року №413 
про «Порядок надання статусу учасника бойо-
вих дій особам, які захищали незалежність, су-
веренітет та територіальну цілісність України 
і брали безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції, забезпеченні її проведення». 
Зазначений статус встановлюють спеціальні 
комісії військових відомств, в яких особа про-
ходила службу. У разі поранення, контузії, за-
хворювання військово-медичні комісії цих же 
відомств складають відповідні «Свідоцтва про 
хворобу», в яких виноситься постанова про 
причинний зв’язок ушкодження здоров’я.

На підставі даних «Направлення на МСЕК» 
ЛКК лікувального закладу та «Свідоцтва про 
хворобу» МСЕК виносить рішення про ступінь 
втрати здоров’я постраждалого в АТО (тобто 
про проценти втрати працездатності, групу ін-
валідності та її причину, термін чергового пе-
реогляду).

- На які терміни встановлюється група 
інвалідності?

- Повторні огляди інвалідів з нестійкими, 
оборотними змінами проводяться раз на 1-3 
роки.

- А в яких випадках група інвалідності 
встановлюється довічно?

- Без зазначення строку перегляду інва-
лідність встановлюється особам, які досягли 
пенсійного віку. Крім того, існує «Перелік ана-
томічних дефектів, інших необоротних пору-
шень функцій органів і систем організму, ста-
нів та захворювань, за яких відповідна гру-
па інвалідності встановлюється без зазначен-
ня строку повторного огляду», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 
січня 2015 року №10.

З повним текстом цього Переліку мож-
на ознайомитись в Інтернеті. Проте, на окре-
мих пунктах найбільш поширених в практиці 
експертизи я зупинюся. Так, довічно встанов-
люється IА група інвалідності при куксах обох 
верхніх кінцівок на рівні плеча; психічних роз-
ладах (деменція, ідіотія); сліпоті на обидва ока 
в поєднанні з повною глухотою, хворобах цен-
тральної нервової системи з неможливістю 
стояти та ходити.

Група інвалідності IБ: сліпота на обидва 
ока; кукси обох нижніх кінцівок на рівні ниж-
ньої третини стегон і вище; кукси верхніх кін-
цівок на рівні передпліч, захворювання нирок, 
які лікуються програмним гемодіалізом.

II група інвалідності: кукси обох гомілок, 
дефект черепа 60 кв.сантиметрів і більше; кук-
си однієї кінцівки в поєднанні з сліпотою одно-
го ока або глухотою; стан після трансплантації 
внутрішніх органів.

III група інвалідності: сліпота на одне око, 
повна глухота, відсутність однієї кінцівки, вко-
рочення нижньої кінцівки на 7 см і більше; ен-
допротез колінного або кульшового суглобу, 
єдина нирка, відсутність однієї легені, одно-
бічна мастектомія внаслідок злоякісних ново-
утворень, екстирпація шлунка, дефект черепа 
3 кв. сантиметри і більше.

- Які документи видає комісія особі, яку 
визнано інвалідом?

- МСЕК видає особі, яку визнано інвалідом, 
довідку встановленого взірця та індивідуаль-
ну програму реабілітації. Крім того, інвалідам 
від трудового каліцтва, окремим інвалідам з 
числа військовослужбовців та чорнобильців 
видається довідка про проценти втрати пра-
цездатності. У триденний термін виписку з 
акту огляду комісія передає органові, в якому 
інвалід перебуває на обліку як отримувач пен-
сії чи державної соціальної допомоги.

Проблеми інвалідності
У зв’язку з пораненнями в зоні проведення АТО, дорожньо-

транспортним травматизмом, наслідками аварії на ЧАЕС, 
безробіттям, через хвороби, у багатьох постраждалих людей 

виникають питання про перехід на інвалідність. 
За роз’ясненнями про встановлення груп інвалідності ми звернулись 

до лікаря-методиста, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії 
Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи 
Володимира ШИМЧИШИНА. 

Вкрав 25 тис. грн, 
зібрані  

для бійців АТО
Тернопільська міліція за-

тримала зловмисника, який 
викрав гроші, зібрані для ар-
мії. Чоловік уночі заліз в офіс 
Заліщицької громадської ор-
ганізації  “Самооборона”, зла-
мавши замок на вхідних две-
рях. Злодієві вдалося відчи-
нити сейф і вийняти з ньо-
го 25 тисяч гривень, які акти-
вісти  зібрали на потреби бій-
ців, що  беруть участь в АТО. 
Самооборонівці помітили 
крадіжку близько 8-ї годи-
ни ранку та зателефонували 
до правоохоронців. На роз-
криття резонансного  злочи-
ну, розповів начальник Залі-
щицького райвідділу міліції 
Сергій Семенків, скерували 
майже весь особовий склад. 

Під час розшукових захо-
дів оперативники затрима-
ли 56-річного жителя райо-
ну, який неодноразово відбу-
вав покарання за крадіжки. 
Останній раз він вийшов на 
волю минулого року. Затри-
маний зізнався  у вчиненому, 
у нього вилучили  частину ви-
крадених коштів. 

За фактом крадіжки від-
крито кримінальне прова-
дження.

Зловмиснику загрожує по-
збавлення волі від 3 до 6 років.

Екс-голову Кренецької РДА  
засудили на 8 років

Суд ухвалив вирок стосовно колишнього голо-
ви Кременецької райдержадміністрації Тернопіль-
ської області за отримання хабара.

Згідно з повідомленням прокуратури Хмель-
ницької області, під слідство було доведено, що вліт-
ку 2012 року екс-чиновник пообіцяв громадянину 
Італії посприяти у виділенні близько 4 га землі для 
будівництва готельно-ресторанного комплексу. Свої 
послуги керівник РДА оцінив у 80 тис. євро.

Під час одержання від посередника-іноземця 40 
тис. євро з обумовленої суми посадовця затримали 
правоохоронці.

Колишнього чиновника засудили до 8,5 років 
позбавлення волі, з конфіскацією всього належно-
го йому майна, крім житла. 

У Тернополі судитимуть лікарів за незакон-
ний збут сильнодіючих препаратів. Правоохо-
ронці викрили групу з чотирьох осіб. Підозрю-
вані збували лікарські засоби «Димедрол» та 
«Соннат».

– У складі злочинної групи була лікар одно-
го із міських закладів охорони здоров’я. За пев-
ну винагороду вона видавала рецепти на ці пре-
парати, попередньо вносячи до них неправдиві 
відомості. Решту учасників групи купували в ап-
теках сильнодіючі засоби та збували у Тернопо-
лі, – розповіли у прокуратурі області.

За даними відомства, рецепти були на неіс-
нуючих людей, на мертвих, а також на пацієнтів 
з вигаданою адресою. Жодних записів в амбула-
торних картах не було.

У подібному правопорушенні підозрюють і 
лікаря однієї з медичних установ міста. Встанов-
лено, що медик виписував рецепти на мертвих 
та неіснуючих людей, а згодом сам купував «Ди-
медрол» і «Соннат» в аптеках та збував їх вроз-
дріб.

Обвинувальні акти стосовно підозрюваних 
прокуратура скерувала до суду. У разі доведен-
ня вини їм загрожує від 3 до 10 років позбавлен-
ня волі.

Допомагали  
“відкосити” від армії 
На Тернопільщині затримали двох психі-

атрів психоневрологічної лікарні.
У Службі безпеки твердять, що медики 

вимагали від призовника кошти за медич-
ний висновок про непридатність до військо-
вої служби.

Лікарів затримали співробітники обласно-
го управління СБУ “на гарячому”, під час пере-
дачі 4,6 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Слідчі міліції зареєстрували криміналь-
не провадження за ч.3 ст.369-2  КК Украї-
ни – зловживання впливом. За скоєння цьо-
го злочину законодавство передбачає по-
карання від 3 до 8 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна.

Виписували наркотичні 
препарати на… небіжчиків

Відтепер
 Укрпошта працює 

за подовженим
 режимом роботи

Йдучи назустріч клієнтам 
та з метою надання якісних та 
доступних послуг поштового 
зв’язку, Укрпошта запровадила 
з травня 2015 року цілодобову 
та подовжену роботу визначе-
них поштових відділень. 

Відтепер мешканцям укра-
їнських міст не потрібно тур-
буватися питанням «встигну-
ти до закриття поштового від-
ділення», аби відправити або 
отримати реєстровані поштові 
відправлення (лист, бандероль 
чи посилку). Задля комфорту 
споживачів з 1 травня в кож-
ному обласному центрі  пра-
цює одне відділення поштово-
го зв’язку з цілодобовим або 
подовженим режимом роботи 
(крім Донецької та Луганської 
областей). 

Подовжений режим робо-
ти відділень передбачає робо-
ту з понеділка по п’ятницю до 
21.00, а деяких відділень по 
Україні до 22.00 год., а також 
роботу у суботу та неділю. З но-
вим режимом роботи відділень 
клієнти самі обирають, коли їм 
завітати на пошту. 

«Оновлений режим робо-
ти деяких поштових відділень 
сприятиме максимальній до-
ступності для споживачів по-
слуг поштового зв’язку, – від-
значає в.о. генерального ди-
ректора Укрпошти Ігор Ткачук. 
– Інновація дозволить скоро-
тити терміни пересилання по-
шти та встановити оптималь-
ні режими роботи відділень. У 
разі вдалого впровадження но-
вовведення ми будемо збіль-
шувати мережу подібних відді-
лень по всій Україні аби стати 
ще ближчими та зручнішими 
для наших клієнтів».  

Віднині відправити лис-
та або посилку можна на адре-
су відділення, яке працює у ці-
лодобовому або подовжено-
му режимі, «до запитання», а 
одержувач вже самостійно за-
бере відправлення у зручний 
для нього час. Для цього від-
правник має обов’язково вка-
зати телефон одержувача для 
інформування про надходжен-
ня посилки на його ім’я, а та-
кож адресу відділення, яке пра-
цює за новим графіком роботи. 

Ознайомитися з повним 
переліком відділень пошто-
вого зв’язку, які працюють у 
цілодобовому або подовже-
ному режимі, можна на сай-
ті Укрпошти. 
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З кожним днем на 
Тернопільщині зростає 
кількість людей, які 

постраждали від укусів 
кліщів. Небезпечні паразити 
підстерігають містян у парках, 
на дитячих майданчиках, у лісах 
і навіть на шкільних подвір’ях. 
На Тернопіллі цієї весни  
зафіксували 9 випадків 
хвороби Лайма

«З початку року вже зафіксовано 56 
випадків укусів кліщами, - повідомляє 
лікар-епідеміолог Тернопільського об-
ласного лабораторного центру  Держ-
санепідемслужби України Марія Паве-
льєва. – Це доволі значна кількість. І 
на сьогодні є 9 випадків хвороби Лай-
ма. Щорічно ми відзначаємо зростан-
ня кількості хворих на цю небезпечну 
недугу. Якщо у 2001 році в області було 
тільки два випадки, то минулого року 
- 73. Більшість з них зафіксовано на те-
риторії Тернополя – 40 випадків. 

Варто зазначити, що середній по-
казник захворюваності на хворобу 
Лайма в області перевищує загально-
державний практично вдвічі, а от в са-
мому Тернополі - аж вп’ятеро. 
Найнебезпечніші  
прогулянки у парку «Націо-
нального Відродження»

Найчастіше випадки укусів кліща-
ми були зафіксовані в парках «Націо-
нального Відродження» (8 випадків), 
«Загребелля» (3 випадки) та «Топіль-
че» (3 випадки), також на прибудинко-
вих територіях (найбільше мікрорайон 
«Дружба») і навіть на подвір’ї школи. 

Аби уникнути цього фахівці радять 
у парках і зелених зонах викошувати 
високі трави, проріджувати кущі, роз-
чищати сухостій. Але найефективніша 
хімічна обробка небезпечних місць. 

«Акерецидні заходи з використан-
ням хімічних речовин вже розпочали 
проводити у міських парках, - розпові-
дає завідувач відділення епідеміологіч-
них досліджень міського відділу Терно-
пільського обласного лабораторного 
центру Держепідемслужби Богдана Ко-
зяр. – Жителів міста про це повідомили 
заздалегідь, адже протягом трьох го-
дин у парку не можна буде перебувати. 
Це найефективніший захід профілак-
тики укусів кліщів». 

Такі хімічні обробки влітку кілька 
разів проводять у парках Тернополя, а 
також у місцях літнього відпочинку ді-
тей на території області.  
Кліщі можуть бути  
і на квітах,  
і на домашніх тваринах

У природі активність кліщів спосте-
рігають ранньої весни до пізньої осені. 
Вона  має два виражених піки – в квіт-
ні - травні та серпні - вересні. Кліщі мо-
жуть нападати на людину у будь-який 
час дня і ночі, в будь-яку погоду. Як пра-

вило, їх менше в суху жарку погоду і 
більше - в прохолодну, похмуру.

Живляться кліщі кров’ю людей та 
тварин, занурившись хоботком гли-
боко в шкіру. Кровосмоктання кліща 
може тривати до 12 діб. Кліщі присмок-
туються до людей не лише під час пе-
ребування на природі, але й через де-
який час, після відвідування зеленої 
зони, залишившись на одязі, речах. Іс-
нує ризик нападу кліщів в електрич-
ці, в автобусі, якщо поряд є попутники, 
які повертаються з лісу. Крім того, клі-
щі можуть заноситись до житла люди-
ни з букетами квітів, собаками, іншими 
тваринами.

Причепившись до одягу людини, 
кліщі переповзають на тіло і присмок-
туються до місць з найбільш тонкою 
шкірою: за вухами, на шиї, пахвами, в 
паховій області. Тому, повернувшись 
додому, обов’язково огляньте себе на 
наявність кліщів.
Як помітити укус кліща?

Кліщ разом зі слиною виділяє анес-
тезуючу рідину, що робить укус прак-
тично безболісним, і тільки через де-
кілька годин виникає відчуття болю. 
Дорослих кліщів, що присмоктали-
ся, як правило, можливо помітити че-
рез 2-3 дні: в місці наявності кліща 

з’являються припухлість, свербіж, по-
червоніння, сам кліщ збільшується у 
розмірах.          

Кліщ присмоктується протягом 15-
20 хвилин. Якщо його помітити одразу, 
буде легше видалити. Чим більше часу 
пройшло від присмоктування кліща, 
тим більша вірогідність зараження, за-
значають фахівці.
Небезпечна недуга  
від маленького паразита

Кліщі є переносниками небезпеч-
них недуг. Зокрема хвороби Лайма 
(Лайм-бореліоз, іксодовий кліщовий 
бореліоз). Це інфекційне захворюван-
ня, переносниками якого є іксодові клі-
щі. Ризик зараження залежить від три-
валості присмоктування кліща: протя-
гом доби вірогідність інфікування до-
сить мала, а в кінці третьої доби набли-
жається до ста відсотків. Тривалість ін-
кубаційного (прихованого) періоду від 
однієї до 60 діб, найчастіше - 14 діб.

Першим специфічним проявом хво-
роби Лайма є поява на шкірі мігру-
ючої кільцеподібної плями червоно-
рожевого кольору 5 - 6 cм в діаме-
трі. Частіше всього вона з’являється 
на місці присмоктування кліща або 
в іншій частині тіла. Часто у людини 
з’являється гарячка, головний біль, за-
тверділість м’язів шиї, ломота в усьо-
му тілі і млявість, - розповідає Богдана 
Козяр. -  Практично такі симптоми як у 
простуди і людина може не звернути на 
це уваги. 

Якщо лікування хворих на ранній 
стадії не проводиться, хвороба набу-
ває хронічного перебігу, приводячи до 
тривалої непрацездатності та інвалід-
ності. У хворих уражаються різні ор-
гани: шкіра, суглоби, м’язи, нервова і 
серцево-судинна система. Чим більше 
минає часу, тим важче визначити, що 
це за недуга. Людина не може ходити, 
але не знає, у чому причина. 

За словами Богдани Козяр, джере-
лом хвороби Лайма є ссавці – гризуни, 
свійські тварини, птахи. А вже кліщі є 
переносниками цього збудника люди-
ні.  

Що робити?
Якщо ви помітили на своєму тілі 

кліща, найкраще звернутися у травм-
пункт чи поліклініку. При відсутнос-
ті можливості фахової допомоги, вида-
лення проводять самостійно: розхиту-
ючи кліща з боку вбік пальцями, обгор-
нутими марлевою серветкою, пінцетом 
чи петлею з нитки, яку слід закріпити 
між хоботком кліща та шкірою людини, 
слід повільно, обертальними рухами 
його видалити разом з хоботком. Фа-
хівці не рекомендують заливати кліща 
олією або посипати сіллю. Запевняють, 
це народний міф. Також у продажі є спе-
ціальні інструменти для витягування 
кліщів. Особливо вони згодяться для 
допомоги домашнім улюбленцям.  Піс-
ля видалення кліща місце присмокту-
вання змастити розчином йоду, спир-
том або одеколоном. Якщо хоботок за-
лишився в ранці, його видаляють сте-
рильною голкою. Після видалення слід 
ретельно вимити руки з милом. 

Видаленого кліща слід помістити на 
шматок вологої марлі у флакон, пробір-
ку, інший чистий скляний посуд, щіль-
но закрити кришку. Адже його можна 
перевірити у лабораторії. 

За словами завідувача лабораторії 
особливо небезпечних інфекцій Терно-
пільського обласного центру Держса-
непідемслужби України Анатолія Дау-
това, у Тернополі можна визначити, чи 
є кліщ носієм небезпечних інфекцій. 
І лише у нашій області можна провес-
ти дослідження кліщів, знятих з вели-
кої рогатої худоби. Минулого року з 426 
досліджених паразитів 10 виявилися 
носіями хвороб. Вартість обстеження 
кліщів 20-100 гривень. 

Щоправда лабораторним дослі-
дженням підлягають лише статевозрі-
лі, живі та непошкоджені кліщі. Крите-
рієм відбору для дослідження є також 
кількість крові у кліщі, що залежить від 
термінів перебування на тілі людини. 

Усім, кого вкусив кліщ, слід зверну-
тися до лікаря-інфекціоніста та пройти 
профілактичне лікування. 

Юля ТОМЧИШИН.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЗдоров’я 7

Щороку паразити заражають небезпечною недугою близько сотні людей 

Як захистити себе від нападу кліщів?
При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, варто:

- одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, 
щільно прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити 
паразитів. Одягати головний убір, закрите  взуття;

- проводити під час прогулянки 
само- та взаємоогляди через кожні 
2 години та ще раз вдома. Особли-
во ретельно потрібно обстежува-
ти ділянки тіла, покриті волоссям;

- звільнити від сухої трави, гі-
лок, хмизу в радіусі 20-25 м місце 
для привалів, нічного сну на при-
роді;

- ходити подалі від високих 
трав, кущів, заростей;

- вдома одразу змінити одяг, бі-

лизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не 
можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Ви-
трушування одягу не позбавляє від кліщів;

- якщо разом з вами на природі пере-
бував ваш пес – його теж слід оглянути на 
наявність кліщів до того, як впустити до 
помешкання.

- використовувати репеленти (засоби, 
що відлякують кліщів). Препарати слід 
купувати в аптечній мережі, наносити від-
повідно до інструкції. Користуватись ре-
пелентами треба з урахуванням особли-
востей свого організму. При виникненні 
алергічних реакцій необхідно звертатись 
до лікарів.

nday.te.ua
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Спільну молитву за мир і спокій в Україні, щасливу 
долю дітей влаштували у Зарваниці. Понад 
тисячу матерів взяли участь у прощі до місцевого 

духовного центру. Серед них – рідні героїв Небесної 
сотні та воїнів, що загинули під час АТО.

Паломництво відбулося 8-10 травня. Дехто до Зарваниці на про-
щу ішов пішки. 54 кілометри маршруту з Тернополя жінки пройшли 
за два дні. Багато жінок долучалися в дорозі. Розповідають, що доро-
гою читали молитви. Перед Зарваницею піша колона налічувала по-
над тисячу паломників.

Цьогоріч у прощі також взяли участь матері з Львівської, Волинської, Хмельницької областей та Києва.
Масове паломництво до Зарваниці, де розташований духовний марійський центр, відродили 20 років тому. Прощу до дня матері проводять тут щороку.

ДуховністьНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Весна. Травень. Найкращий місяць, 
присвячений найкращій з-поміж лю-
дей: Пречистій Діві. Травень — мі-

сяць Марії. По усій нашій землі, всюди, де ще в 
серцях не згасла надія на поміч великої Цари-
ці неба і землі, ллються молитви і співи, про-
хання й подяки, а з тисячних уст народу лунає 
давня, але завжди нова пісня: «Під Твою ми-
лість прибігаємо, Богородице Діво...». І знову 
рояться  святочно прибраними людьми шляхи 
до всіх чудотворних місць та ікон Пречистої, 
щоб там, перед обличчям вселаскавої Цариці, 
скласти свої радість і втіху, горе і скорботу.

Від найдавніших часів християнський світ 
славить Богоматір, складає на її честь чудові 
піснеспіви. Та хіба й може бути інакше! Адже 
Пресвята Діва принесла радість: настав час, 
коли Божественною силою і хресним подви-
гом її Сина, Господа Ісуса Христа, була зруйно-
вана сила диявола і відкрилося людям царство 
благодаті й безсмертного життя вічного у за-
снованій Спасителем святій Церкві.

Земне життя Пречистої Діви Марії було 
безприкладним і неповторним подвигом Бо-
гоматеринства. Народивши Спасителя, Вона 
разом з тим стала Матір’ю всього роду христи-
янського, нашою провідницею до Христа. Щоб 
показати, яким великим є піклування Богома-
тері про людей, віруючих в ЇЇ Сина і Бога, Церк-
ва засвоює їй у своїх богонатхненних піснеспі-
вах багато різних найменувань. Вона називає 
Богородицю зіркою незахідною, що явила нам 
Сонце правди Христа, стовпом вогняним, що 
вказує людям, які блукають у темряві гріхов-
ній, дорогу до Христа і спрямовує віруючих до 
вищого, святого, богоподібного життя. Вона — 
двері спасіння, Вона — світла хмарка, яка без-
устанно просвіщає всіх вірних, які йдуть шля-
хом спасенним, Вона — блискавка, що вмить 
душі осяває. Вона - на страшній дорозі гріха 
нас премудро зупиняє і полум’я пристрастей 
благодатно гасить. Вона хоче спасіння, ведучи 
до світла Христового.

Пресвята Діва більше від усіх святих об-
ранців Божих творить Свою милість і допомо-
гу. Чому весь християнський світ, крім богопо-
дібного благоговіння та пошани до Пречистої 
Діви, виявляє до неї таку палку та безмежну 
любов? Відповідь проста — за чистоту, за свя-
тість, за те, що Вона найближча нам і найрід-

ніша. Вона сама була сиротою. Отже, чи не по-
чує сироту? Вона була самотня, то чи не почує 
вдову? Вона страждала пекельними муками за 
Сина Свого, то чи не почує матір? Почує.

І це зрозуміло: адже Вона ближче за всіх до 
Першоджерела божественної сили — Господа 
Ісуса Христа. Матері Його, як Владичиці неба 
і землі, підлеглі створіння і стихії. По-друге, 
як Мати, Вона найбільше любить Сина Сво-
го і святу Його Церкву, яку Він придбав Своєю 
кров’ю (Діян. 20:28). Всякий грішник, що по-
каявся, є набутком для царства її Сина, а тому 
виводити людей з гріховного мороку до світла 
Христового — найприємніша справа і радість 
серця Богоматері. Вона йде з християнами від 
початку земного життя і до останніх днів їх. 
Своєю любов’ю і допомогою Божа Мати не за-
лишає християн і за гробом, біля престолу Суд-
ді, як мати про дітей, піклується Вона про лю-
дей перед Божественним Сином Своїм.

Так, Вона не тільки Мати Бога нашого, але 
й мати всіх християн. «Це — мати твоя» (Ів. 
19:27), - сказав, помираючи на хресті, Господь 
Ісус Христос улюбленому учневі Своєму Іоану, 
а через нього говорить нині і кожному христи-
янину: «Це -  мати твоя». Хто ж не прийме такої 
Матері? Хто не схилиться перед Нею?

Пресвяту Богородицю прославляють усі 
християни, оспівує славу її Церква Божа, її про-
славляють ангели на небі. «Тих, хто просла-
вить Мене, Я прославлю», — сказав Господь. І 
Він прославив Пречисту Матір Свою невимов-
ною славою, як і Вона Сама сказала: «Учинив 
Мені велич Сильний» (Лк. 1:49). Яку ж велич? 
На це питання відповідь дає псалмоспівець: 
«Стала Цариця праворуч Тебе, в ризи позоло-
чені одягнута і прибрана» (Пс. 44:10). А коли 
Сам Господь так прославив Свою Матір, то як 
же не славити її нам? У храмах святої Церкви 
співають щодня: на вечірні, на утрені на літур-
гії «Достойно є воістину величати блаженную 
Тебе, Богородицю, всеблаженну і пренепороч-
ну і матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів 
і незрівнянно славнішу від серафимів, що без 
зотління Бога Слово породила, сущу Богороди-
цю тебе величаємо!»

о.Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної 

спілки журналістів України.

Тисяча матерів у Зарваниці 
молилися за мир в Україні

Особливе свято влаштували у селі Звинячка 
Чортківського району. Працівники будинку культу-
ри разом зі школою, дитсадком і бібліотекою прове-
ли теплу сімейну зустріч “Вклонюся матері своїй”.  

Ведучими свята були Надія Коростіль і Галина 
Шкрибайло. У виконанні жіночого ансамблю звуча-
ли пісні на честь Небесної Діви Марії. 

З вітальним словом звернулася сільський голо-
ва Надія Безушко. Звучали святкові віршовані рядки 
для найдорожчих матерів. Чудові танці під керівни-
цтвом хореографа Тетяни Богатинської здивували 
глядачів. Гарного настрою додали  наймолодші учас-
ники – вихованці дитячого садочку «Дзвіночок». Зву-
чали щирі вітання, пісні. На жаль, розділити радість 
свята змогли не всі. Вшанували Героїв України, сол-
датських вдів, ветеранів війни хвилиною пам’яті.                                                                                                                     

Мешканці села вдячні за допомогу спонсору свята – директору ПАП 
«Дзвін»  Василю Градовому. А також організаторам такого гарного дійства 
– директору СБК Івану Полівчуку, художньому керівнику Степанові Вуйчи-
ку та завідуючій бібліотекою Галині Шкрибайло.

Фото Івана ПШОНЯКА.

Витай, Марiє! В наших серцях!

Музичний  дарунок  
для  найрідніших
Травень у нашій церковній традиції 

присвячений небесній матері – Діві 
Марії. 
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Посольство Росії у Вашингтоні 
за колючим дротом 

Загорожа довкола російського по-
сольства у Вашингтоні і без колючо-
го дроту була масивною та високою. 
Втім, росіяни вжили додаткові заходи 
безпеки й обнесли частину паркану за-
лізним дротом, повідомляє УНН. Поява 
колючого дроту шокувала американців, 
які живуть поруч в елітному районі. На 
вигляд посольство РФ разюче відрізня-
ється від інших будівель. «Ми розуміє-
мо, що відносини між США і Росією ста-
ли напруженими, але чому дріт з’явився 
саме зараз? Через загрозу від проукра-
їнських активістів? Заради пропаган-
ди, щоб показувати росіянам вдома? 
Щоб білки не лазили? Через параною?» 
- пише один із блогерів і додає, що ро-
сійський паркан такий же естетичний, 
як звалище автомобілів у Нью-Джерсі. 

Готельні «номери плачу» 
У готелі «Mitsui Garden Yotsuya», 

розташованому в токійському районі 
Сіндзюку (Японія), з’явилися спеці-
альні «номери плачу» для жінок. Про 
це повідомляє «The Daily Mail». Номе-
ри створили для того, щоб жінки могли 
дати волю своїм почуттям у комфорті. 
Керівництво готелю також відзначи-
ло, що такі номери допоможуть гостям 
зняти стрес або подолати будь-які емо-
ційні переживання. За інформацією ви-
дання, у «номерах плачу» є спеціальні 
дорогі серветки, щоб жінки могли вити-
рати сльози так, аби їхні очі не припух-
ли наступного ранку. А щоб стимулю-
вати емоційні переживання, у кімнатах 
представлена колекція сумних коміксів 
манга і фільмів, які змушують розпла-
катися. Ніч у «номері плачу» обійдеть-
ся приблизно у 83 долари. 
Найкраще бути мамою у Норвегії

Всесвітня організація «Врятуйте 
дітей» проаналізувала 179 країн сві-
ту, щоб показати, де матерям і дітла-
хам жити найкраще, а де народжува-
ти малюків лячно. Про це повідомляє 
видання «Вашингтон Пост». Перше міс-
це дісталось Норвегії. Там бути матір’ю 
- означає отримувати соціальний за-
хист і не хвилюватися за майбутнє на-
щадків. Комфортно почувають себе ма-
тері у Фінляндії та Ісландії. США опус-
тились за рік на дві позиції - із 31 на 33. 
Останнє, 179 місце, посіла Сомалі. На-
родити дитину в цій країні - означає 
приректи її до жалюгідного існування і 
смерті від голоду. Так само погано гро-
мадянкам Конго і Центральноафрикан-
ської Республіки. Росія посіла 56 міс-
це, а Україна - 69. Узагалі, бути мамою 
важко, а іноді й небезпечно. За статис-
тикою, одна із 30 жінок помирає під час 
пологів, а семеро із десятьох втрачають 
дитину під час вагітності. 

Більдт: через два роки 
ЄС може розвалитися

Екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт 
вважає, що не можна недооцінювати 
наслідків можливого розколу в Євро-
пі. Про це він пише у статті на «project-
syndicate.org». «Наступні 18-24 місяці, 
ймовірно, визначать, якою буде Євро-
па у найближчі десятиліття. Цей зво-
ротний відлік запустила Великобри-
танія.   Адже прем’єр-міністру Камеро-

ну доведеться провести обіцяний рефе-
рендум з питання виходу Великобрита-
нії з Євросоюзу… Якщо Британія все ж 
таки ухвалить рішення піти, це покладе 
початок складного і болючого процесу 
переговорів щодо виходу з ЄС та обго-
ворення нового формату відносин. І тут 
кожен новий варіант буде гіршим за по-
передній, а результат - ослаблення ста-
тусу як ЄС, так і Великобританії на сві-
товій арені», - вважає Більдт. На його 
думку, приклад Британії може підштов-
хнути до такого кроку й інші країни. А 
це «загрожує подальшим розповзанням 
і так досить роз’єднаного Євросою-
зу». «Поза сумнівом, російський прези-
дент Путін, який зараз активно намага-
ється похитнути європейську єдність, 
зробить все можливе для поглиблення 
цього розколу», - зазначив дипломат.

Щедрість китайського  
мільярдера

Китайська корпорація «Tiens» ви-
рішила з розмахом відсвяткувати 
20-річчя підприємства, відправив-
ши половину робітників у відпуст-
ку до Франції. 6400 працівників кон-
церну проведуть у Парижі дев’ять днів. 
Для них зарезервовані місця у 140 готе-
лях. Усього китайці витратять у Фран-
ції 13 мільйонів євро. Культурною про-
грамою візиту до Франції передбачене 
колективне відвідування Лувру, похід 
у кабаре «Мулен Руж», поїздка в Ніццу, 
а також шопінг у мережі французьких 
універмагів «Galeries Lafayette». Казко-
вий подарунок працівникам, за дани-
ми видання «Le parisien», зробив генди-
ректор концерну, 57-річний мільярдер 
Лі Цзіньюань. 

У США в мери  
балотується… свиня

В американському місті Флінт 
(штат Мічиган) кандидатом на вибо-
рах мера стала свиня на прізвисько 
Гігглз, повідомляє «CBS Detroit». Тва-
рина потрапила у список претендентів 
на посаду завдяки зусиллям місцево-
го адвоката Майкла Юінга. Чоловік ви-
рішив висунути кандидатуру свині піс-
ля того, як про свою участь у передви-
борній гонці заявили двоє колишніх по-
рушників закону. Один із них був засу-
джений за вбивство, іншого викрили 
в їзді за кермом у нетверезому стані. 
«Мені здається, обрання мером люди-
ни, засудженої за вбивство, може бути 
розцінено як досить поганий сигнал 
про Флінт», - заявив Юінг. І додав: Гігглз 
- розумна і мила тварина, чого не можна 
сказати про інших кандидатів. Сторінка 
«кандидата» в мери Гігглз у Facebook 
за кілька днів з часу створення набрала 
понад 1,5 тисячі шанувальників. 

Європейцям загрожує 
епідемія ожиріння

Представники Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я стривожені 
тим, що до 2030 року слід очікувати 
кризи ожиріння, яка зачепить усі єв-
ропейські країни. Про це повідомляє 
«Преса України». Відповідно до про-
гнозу, приблизно три четверті британ-
ських чоловіків і дві третини жінок бу-
дуть важити дуже багато у найближчі 
15 років. Науковці стверджують: частка 
тих, хто страждатиме ожирінням у 2030 
році, зросте до 89 відсотків. Найвищий 
рівень ожиріння прогнозують в Іспа-
нії, Греції, Чехії та Польщі. Ці країни на-
віть обженуть Великобританію. Наразі 
59 відсотків британських жінок мають 
надмірну вагу, і вже 26 відсотків із них 
страждають ожирінням. Серед чолові-
ків - 70 відсотків мають надмірну вагу. 
Найменшу кількість товстунів матиме 
лише одна країна - Нідерланди.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Нова світова війна може  

бути для людства останньою

На засіданні Генасамблеї ООН, при-
свяченому вшануванню пам’яті жертв 
Другої світової війни, постпред України 
застеріг світ від початку ще однієї сві-
тової війни. Юрій Сергеєв заявив, що за 
європейську свободу Україна віддала під 
час Другої світової мільйони життів. «Ми 
закликаємо з трибуни ООН схаменутися 
тих, хто хоче зневажити пам’ять мільйо-
нів загиблих у Другій світовій війні для 
досягнення власних геополітичних амбі-
цій. Україна також звертається до світу не 
заплющувати очі на спроби окремих ліде-
рів розпалити й підтримувати нові вогни-
ща нестабільності й наблизити нас усіх до 
прірви майбутньої світової війни, яка, на-
певне, вже буде останньою», - сказав Сер-
геєв. За його словами, через 70 років піс-
ля Великої перемоги «Україна знову від-
чуває запах війни, бачить її червоний ко-
лір і чує голос тих, хто страждає від кон-
флікту, який був принесений нам ззовні, 
проте, вже не із Заходу». 

На Донбасі -  
чотири путінських «Точки-У»
На окупованих територіях Дон-

басу знаходиться чотири росій-
ські оперативно-тактичні ракети 
«Точка-У», які потенційно можуть бути 
носіями ядерної зброї. Про це в ефірі «5 
каналу» повідомив головний інспектор 
з гуманітарного та соціального забезпе-
чення головної інспекції Міноборони Ва-
лентин Федічев. За його словами, ракети 
там з літа минулого року. І це може бути 
лише техніка Росії. Валентин Федічев зау-
важив, що підтверджених випадків засто-
сування цієї зброї проти української армії 
не було. «Російська Федерація знаходить-
ся під пильним оком розвідувальних сис-
тем країн НАТО, які мають супутникову 
систему. Будь-яке переміщення «Точки-У» 
відслідковується», - сказав представник 
Міноборони.

У Міноборони  
розтринькали мільйони

За перші три місяці цього року в 
структурі Міноборони виявили різ-
ні порушення, що призвели до втрати 
чи збитків 382,85 мільйона гривень. 
Із них відшкодовано лише десяту час-
тину - 36,55 мільйона. Про це повідоми-
ла директор департаменту внутрішньо-
го аудиту та фінансового контролю Мініс-
терства оборони Марина Бариніна, пере-
дає прес-служба відомства. У січні-квітні 
служба внутрішнього аудиту провела 158 
виїзних контрольних заходів. За підсум-
ками операційних аудитів та попередньо-
го моніторингу ризикових операцій попе-
редили втрат і збитків на суму 198,3 міль-
йона гривень. 
Польща видає менше «шенгенок»

Польща у першому кварталі вида-
ла українцям 99,6 тисячі національ-
них віз, що на 53 тисячі більше, ніж за 
перші три місяці минулого року. Про це 
свідчать дані польського МЗС. Водночас, 
Польща видала українцям 87500 шенген-
ських віз, що на третину, або майже на 40 
тисяч менше, ніж за перші три місяці 2014 
року. Польські консульства в Україні та-
кож на третину зменшили видачу довго-
строкових шенгенських віз терміном від 

1 до 5 років: за перші три місяці україн-
ці отримали близько 40 тисяч таких віз, 
у порівнянні з майже 60 тисячами за пер-
ший квартал минулого року. МЗС Польщі 
зазначає, що в першому кварталі більше 
10 тисяч українців отримали бізнес-візи і 
майже 40 тисяч - для роботи.

Приватизація по-чесному,  
чи як завжди?

У державній власності планують 
залишити тільки 15 стратегічних під-
приємств. Все інше мають намір відда-
ти для приватизації. Такі плани уряду 
оприлюднив перший заступник міністра 
економічного розвитку і торгівлі Олек-
сандр Боровик в ефірі «5 каналу». «У нас 
3500 підприємств у державній власнос-
ті. І чим швидше держава може вибігти 
з економічного сектора - тим краще. Тре-
ба залишити 10-15 стратегічних підпри-
ємств - з ними можна щось робити, але всі 
інші слід якнайшвидше приватизувати», 
- зазначив посадовець. Варто нагадати, у 
Кабміні та Верховній Раді останнім часом 
наголошують на необхідності розсліду-
вання стосовно незаконної приватизації 
держпідприємств, яка відбувалась протя-
гом останніх 20 років і внаслідок якої дея-
кі олігархи створили монополії в окремих 
секторах економіки. 

Як при зарплаті у 500 гривень 
купити «Мерседес»?

За даними декларацій про дохо-
ди, «бідними» виявились 20 із 422 нар-
депів, повідомили «Наші гроші». Вони 
вказали, що у 2014 році заробили мен-
ше 20 тисяч. Однак шестеро з них володі-
ють престижними автівками «Mercedes», 
ще двоє - «Toyota Land Cruiser». Зокрема, 
Євген Рибчинський має «Mercedes-Benz 
МL-350» і річний дохід у 6,454 тисячі гри-
вень. Андрій Лопушанський - «Mercedes-
Benz S 505» та 6,7 тисячі. Віталій Чепіно-
га - «Mercedes-Benz ML 350» і 12,9 тися-
чі. Усі троє - з «Солідарності» Петра Поро-
шенка. Позафракційний Едуард Матвій-
чук заробив 6,7 тисячі гривень і їздить на 
«Mercedes S-500». «Радикал» Ігор Мосійчук 
керує «Mercedes-Benz GL» при річному до-
ході у 6,7 тисячі. Іван Мірошниченко з «Са-
мопомічі» має «Merсedes-Benz S 550», а за-
робив - 9,1 тис. «Toyota Land Cruiser» полю-
бляють Юрій Гарбуз із «Солідарності» та 
Віталій Старушка з «Народного фронту». 

Батареї взимку  
гарячими не будуть

НАК «Нафтогаз України» заявляє, 
що держава не може дозволити прогрі-
вати квартири українців до 25 градусів 
у зимовий період. Про це повідомив гла-
ва «Нафтогазу» Андрій Коболєв, інформує 
видання «Фінанси.ua». За його словами, 
зараз в Україні споживають 40 млрд. куб. 
м природного газу. Цей показник потріб-
но зменшити на 10 млрд. кубометрів. Та-
кож Коболєв зазначив, що минулого року, 
в середньому, за «блакитне» паливо укра-
їнці платили близько 30 доларів за тися-
чу кубометрів, це - «смішно низька ціна». 
І хоча з квітня вартість газу виросла, про-
те до цих пір не сягнула ринкового рівня. 

Хто у черзі?
У національному антикорупційно-

му бюро мають намір створити бази 
даних корупціонерів. Про це сказав ди-
ректор відомства бюро Артем Ситник, ін-
формують «Українські новини». «У законі 
прописана можливість створення баз да-
них, і над цим працюватимуть аналітич-
ні підрозділи. Такі бази даних ефективно 
використовують у роботі за кордоном», 
- зазначив Ситник. Він не виключив мож-
ливості створення баз даних антикоруп-
ціонерів, тобто тих, хто відзначився у бо-
ротьбі з корупцією. Раніше повідомляло-
ся, що Ситник має намір залучити пред-
ставників ФБР США до організації робо-
ти бюро. 

Україна Світ
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Струни серця
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*     *     *
Людське життя – неначе 

посуд з порцеляни – 
Не вбережеш його – 

то розіб’ється вщент!
Отож свої надії, грандіозні 

плани – 
Плекай і вір у них, не упусти 

момент!
Будь вправним лоцманом 

в житейськім океані,
У найлютіший шторм 

не випусти стерно…
І щирість почуттів 

не проміняй на «мані»,
Бо на землі життя лише 

одне дано.
Неси своє життя, 

як свічку серед ночі,
Не дай її згасити ні бурям, 

ні вітрам…
Хай втомиться рука, нехай 

сльозяться очі,
І бачиш вже світає десь 

далеко там…
Щоб кожен день прожитий, 

мов комета, 
Лишив по собі довгий, 

добрий слід – 
І це не просто 

вигадка поета –
Будь краще діда й батька, 

прославляй свій рід!
Щоб підлий вчинок, скупість, 

злість чи зрада
Тебе не гриз, як точить 

шашіль дуб,
І гонор приглуши – 

прийми пораду:
Перед достойними схили 

свій буйний чуб!
Вмивайся совістю, 

як чистою росою,
Щоб в твоїх жилах кров 

текла, а не водиця,
І не страшна вже буде 

смерть – стара з косою,
Якщо твій дух життя буде 

міцний, мов криця!
Олександра 

РОЗВАДОВСЬКА,
м. Теребовля.

*     *     *
Я народився в Україні,
В своєму краї ріс, мужнів,
У школі грамоти навчався,
Про все дізнатися хотів.
Як народилась Україна,
Яке життя вона пройшла?
І як свободу здобувала,
Щоб бути вільною могла?
Чому така у неї доля,
Чому весь час вона в вогні? 
То були турки, то австрійці,
Тепер прокляті москалі.
Та ми не хочем воювати,
Лиш хочем миру і добра,
Щоб Україна була вільна,
І щоб щасливою була. 
Тож вірю я, що час настане
І Україна розцвіте,
Народ весь наш щасливим стане
Як вся Європа заживе. 
Ми будем, будем краще жити,
На зло всім ворогам своїм,
Поля, гаї, сади садити
Та нести мир і дружбу 

по Землі.
Віктор МАСНИЙ,

с. Плотича Козівського району.

Невигадана історія

Зупинились біля 
стягу молоді 

дівчата,
І згадали дідусів, 

і батька, і брата,
Помолилися за всіх, 
хто боронить волю,
Побажали перемоги 

й щасливої долі...

На фото Івана Пшоняка: юні мешканки села Плотича  Козівського 
району Оксана Прокопенко, Анастасія Копань та Аліна Гуменна.

гніздечко
Сімейне

Вокзал зустрів Олександру 
звичною метушнею. Хтось поспі-
шає до моря. Хтось їде у подорож 
чи в гості. А в Олександри завер-
шилося відрядження. Чому було 
не взяти квитка раніше? Хоча, 
майже змирилася з чергами, 
вокзальними ароматами, з нарі-
каннями невдоволених і роздра-
тованих пасажирів. 

Один, два, три… Дев’ят
надцята у черзі. Час тягнеться 
поволі. Вервечка людей також. 
Виручає детектив. Принаймні, 
ніхто не намагається зачепити, 
аби поскаржитися на матеріаль-
ні проблеми, недолугих політи-
ків і обурюватись, чому не пра-
цює кілька кас. І сюжет книги ці-
кавий.  

 Куди дивиться начальство?!
 Ті касирки лишень язиками 

плещуть… 
 І «наліво» квитки заганя-

ють… 
Підігрітий порцією спиртно-

го добродій почав висловлюва-
тися не літературними зворота-
ми. 

Малий, осідлавши величезну 
валізу, радісно репетував: 

 Моя масинааа… 
Мабуть, він був найщасливі-

ший серед вокзального люду. 
Добродій не вгавав. Якийсь 

чоловік намагався вгамувати 
його пристрасну лайку, за що 
мало не отримав стусана. Двоє 
стражів порядку не забарилися 
з’явитися перед очима нетвере-
зого дядечка. 

«Ось і живий детектив»,  по-
думала Олександра і закрила 
книгу. 

 Я на хвилинку,  сказала су-
сідці у черзі. 

Олександрі захотілося ков-
ток чистого повітря і спокою. 
Кави б… Але вона терпіти не мо-

гла вокзальної підсолодженої 
бурди.

Чи працює ще на тім вокза-
лі Сашко? Галантний хлопчись-
ко, гарний дівочий спогад. Мож-
на запитати у довідці. Чи потріб-
но? Хіба що попросити допомог-
ти придбати квитка? Банально.

Олександра кілька разів при-
їжджала в справах у Сашкове 
місто. Серце жадало зустрічі. Але 
не велася на емоції. 

…Вони познайомились у по-
їзді. Минуло стільки часу… Олек-
сандра їхала у гості до родичів. 
Їй тоді було шістнадцять. Батьки 
відпустили саму. Знали: донька 
не загубиться. Не той характер. 
Сашко був студентом. Повертав-
ся з практики. 

 Не сумуйте,  звернувся до 
дівчини.  У нас є гітара і трохи 
вміємо співати. Пісня на замов-
лення для…. Перепрошую, як 
ваше ім’я?

 Саша… Олександра.
Студентська компанія друж-

но засміялася.
 А я Саша… Олександр.
Вона не мала наміру про-

довжувати знайомство. Наста-
нови батьків гласили: нікому в 
дорозі не довіряти, ні з ким не 
зв’язуватися, речі пильнувати, 
бо у поїздах вештаються «різні» і 
хтозна, що в кого на думці. 

 Не хвилюйтеся, ми студен-
ти. Майбутні залізничники,  

наче відгадав її думки Сашко. 
Хлопець торкнув струни гіта-

ри і заспівав. У нього був гарний 
голос. Друзі підспівали. 

В Одесі Олександра і Сашко 
повинні були пересісти в інший 
потяг. Їм було по дорозі. До поїз-
да ще чекати й чекати. 

 Ви бачили море?  запитав 
дівчину.

 Ні. 
 Я можу познайомити вас з 

морем? І з містом. Маємо час. 
Бажання побачити море взя-

ло верх над батьківськими за-
сторогами. 

Потім їхали у перегрітому 
південним сонцем вагоні, роз-
мовляли про студентське жит-
тя, її школу. Сашко попросив за-
лишити адресу.

Коли повернулась додому, 
чекав лист. Скільки вона їх отри-
мала за чотири роки? Більше со-

тні. Він умів гарно писати. Листи 
технаря Сашка нагадували пое-
зію в прозі.

«Я був біля моря. Сумував, 
бо поруч ступав спогад про 
тебе, СашоОлександро. Шкода, 
що твоє фото чорнобіле. Твої 
очі схожі на морські хвилі. Ні, 
це морські хвилі схожі на твої 
очі. Я пам’ятаю погляд і усміш-
ку, яку ти вперше подарувала 
морю. Ти видалась мені малень-
кою дівчинкою з великими зди-
вованими зеленкуватосиніми 
очима...»

«СашоОлександро, море гар-
не не лише влітку. Восени воно 
особливе. Воно ще хоче бути те-
плим, але темні хмари охоло-
джують його. Хвилі ображено 
б’ються об береги. Холодне море 
дуже самітнє…»

Коли Олександра закінчила 
школу, Сашко написав: «Ти ста-
ла дорослою, СашоОлександро. 
І тепер ми знову зможемо зустрі-
тися біля моря. Море і я чекаємо 
тебе, дівчинко…»

До моря Олександра так і не 
зібралася. Зате Сашко приїж-
джав до її містечка, від якого до 
моря кілька сотень кілометрів. 
На четвертому році їхнього зна-
йомства, хлопець сказав:

 СашоОлександро, знаєш, 
що ти моя наречена?

Хлопець не відав, що її бать-
ки були проти листування і їх-
ніх зустрічей. Не хотіли чути про 
зятя, який живе бозна де. «Чужо-
го нам не треба!»,  категорично 
заявив батько. Матір підтрима-
ла. Піти проти волі батьків у ді-
вчини не вистачило сміливості. 

Із останньої зустрічі хлопець 
повертався сумний. Він не до-
коряв Олександрі, лише за мить 
до від’їзду потяга сказав: «Я не 
можу уявити тебе не щасливою». 

Сашко поїхав. Після цього на-
діслав три листи. Олександра їх 

не читала.  Заховала. 
Заміжжя щастя не принесло. 

«Місцевий» не лише Олександрі 
життя зіпсував. Навіть на її бать-
ка руку підняв. Згодом на сімей-
ній раді вирішили: такого зятя 
не треба. Після Олександри в 
нього було ще дві дружини. 

Перебираючи папери, зна-
йшла загублені в часі листи від 
Сашка. Відкрила.

«СашоОлександро, ти поча-
ла часто снитися мені. Я щасли-
вий у моїх снах. Дівчинко, як ти? 
Зрозумію, якщо не отримаю від-
повіді. Але сподіваюся…»

«На роботі все гаразд. Маю 
шанс отримати підвищення. 
Одна лише проблема  не можу 
зустріти дівчини із зеленкувато
синіми очима. Мама називає 
мене вічним закоханим студен-
том…» 

«Збираюся до моря. Сашо
Олександро, не тримай мене. 
Просто скажи: «Я відпускаю 
тебе, негідний хлопчиську!» Я 
вкину у море свої надії. Хай пли-
вуть до чужих берегів…» 

У кінці останнього лис-
та були приписка: «Дівчинко, 
пам’ятай мене і море…» 

Три конверти. Спогади. Сльо-
зи. Навіщо було їх читати? Наві-
що?..

Олександра повернулася до 
своєї черги. Здалося, меншою 
вона не стала. Детектив також 
більше не рятував. Думки крути-
лися навколо минулого. Яким ти 
став, Сашко? Мабуть, з колиш-
нього хлопчиська життя зроби-
ло ділового, заклопотаного чо-
ловіка. А, може, таки поцікави-
тися, чи працює тут Олександр 
Анатолійович? 

Жінка у довідці відповіла 
ствердно. Назвала посаду і но-
мер кабінету. Олександра не зди-
вувалася, що Олександр Анато-
лійович має солідний статус. На-

бралася сміливості і, як тоді, коли зне-
хтувала батьківськими засторогами 
про «різних» у потязі, вирішила: треба 
зустрітися!

Дістала крихітне дзеркальце. Усміх-
нулася своєму відображенню. Вже не 
сімнадцять, але ще й не сорок. Може, 
Сашко упізнає? Секретарки, на щас-
тя, на місці не було. Постукала у двері. 
Почула: «Увійдіть!» Переступила поріг. 
Розгубилася. Застигла. 

 Добрий день,  привітався першим. 
 Проходьте… 

Хотіла втекти. А він уже йшов назу-
стріч. 

 Сашо… Олександро… Ти? Надовго 
приїхала?

 Я тут у відрядженні. Тобто, воно 
вже закінчилося. Стою в черзі. Сашко, 
вибач…те. За минуле.

 Не треба «викати». І вибачатися. 
Як живеш? 

 Не зуміла стати гарною дружиною. 
Маєш щастя, що не довелося скуштува-
ти моїх вареників, присмачених жіно-
чими забаганками,  віджартовувалася. 
 Маю гарну роботу. Давно перебралася 
з районного центру в обласний. А ти?

 Живу, як бачиш, у своєму місті. 
Моїй доньці шістнадцять. Сашо, я пи-
сав тобі…  

Спогади про минуле, розповіді про 
теперішнє, запашна кава і квиток без 
черги. Все вмістилося у дві години. 

Сашко, ні, Олександр Анатолійович, 
провів Олександру на перон. У кабіне-
ті він був схожий на хлопчиська, який 
умів писати шалено гарні листи і кохав 
її. На людях,  стриманий і поважний. 

Коли ступила на підніжку вагона, 
запитав: 

 Ти їздила до моря? 
 Ні. Я люблю гори. Такого моря, як я 

побачила тоді вперше, більш немає. 
Зайшла у вагон.
 Сашо… Олександро,  чи то причу-

лося, чи Сашко кликав її. 
Вікна купе виходили на протилеж-

ний бік. І це було так доречно. Він не 
міг бачити її смутку...

Ольга ЧОРНА. 

Сокровенне

Бывают дни, когда 
опустишь руки, 
и нет ни слов, ни 
музыки, ни сил…
В такие дни я был с 
собой в разлуке 
и никого помочь мне 
не просил…

Іван поставив на паузу ноутбук із 
улюбленим Макаревичем, який ятрив 
і без того болючу рану. У кожного бу-
вають дні, коли хочеться просто піти і 
не повернутися. Було таке і у його жит-
ті, коли думав, що у цьому світі він за-
йвий і його зникнення нікого особли-
во не розчарувало б. Але то в минуло-
му… 

Чоловік відмахнувся від спогадів, 
як від надокучливих мух, ввімкнув па-
яльник і розклав перед собою на столі 
чергову мікросхему для ремонту. Іван 
з тих, про кого кажуть, що «має золо-
ті руки». Ремонтує усе, що тільки мож-
на. Причому не має ніякої спеціальної 
освіти. Такий собі радіолюбитель, як 
його прозвали сусіди. Це єдине занят-
тя, яке завжди відволікало від усього, 
що діялося в його душі. 

Іван виріс в інтернаті для сліпих і 

слабозорих дітей за триста кілометрів від 
рідного дому. Так склалося. Батько зали-
шив сім’ю, коли йому був лише рік. А мама… 
Скільки він пам’ятає  мама пила. У неї було 
своє життя і маленькому хлопчику не було у 
нім місця. Хоча ні. У нечасті години прозріння і 
протверезіння мама плакала, обіймаючи його, 
і скаржилася на батька, на життя, на усіх, хто 
винен у тому, що вона до такого докотилася…

Малий Іванко маму дуже любив. І йому 
було незрозуміло, чого так часто вона при-
водить у дім своїх друзівпияків. Гучні поси-
деньки затягувалися аж до ранку. А йому, ма-
лому, доводилося сидіти під дверима на пло-
щадці, або взагалі на вулиці на гойдалці. Там і 
засинав часто, але то було не гірше, ніж мама 
ішла кудись, а його одного залишала зачине-
ного вдома. Було страшно і сумно. Іванко усю 
ніч міг просидіти, плачучи на вікні й чекаючи 
маму…

Найбільше любив їздити в село до дідуся 
і бабусі. Там було добре. Бабуся його любила 
і жаліла. Але вони були надто старі й немічні, 
щоб забрати хлопчика на виховання. 

У пам’ять особливо врізався епізод, коли 
йому було років з чотирнадцять і перед Новим 
роком їх відпустили додому на канікули. Бать-
ки однокласниці забрали і його з інтернату, 
бо жили в одному місті. Як він радів, уявляв, 
як здивується мама, як вони святкуватимуть 
разом. П’яна мама таки здивувалася і бахнула 
перед його носом дверима квартири, мовляв, 
чого приперлося, щеня, не до тебе зараз, тут 
якраз «лічна жизнь устраїваїться». Плачучи з 
образи і злості Іван вирішив пішки іти на село 
до дідабаби. Мороз обпалював так, що сльо-
зи замерзали на очах, хуртовина замітала до-
рогу. Як він дійшов, одному Богу відомо. Про-
лежав усі свята з запаленням легенів та й на-
зад на навчання. 

А після інтернату пішов працювати на за-
вод, мріючи, звісно, про освіту. Але яке там на-
вчання, коли немає за що жити, нема, що вдяг-
нути, і взагалі….

У той час почали налагоджуватися стосун-
ки з батьком. Іван пішов жити у татову нову 
родину, де крім нього росло ще дві дівчинки. 
Іван ніколи не дорікав батькові, бо знав, той 
допомагав завжди, чим міг. Пригадав, як бать-
ко в дитинстві іноді возив його із собою в ма-
шині, бо працював водієм, як їздили разом 
на море. Таких радісних щасливих моментів 
у житті було раз, два…на пальцях однієї руки 
можна порахувати. Але образи не було. Виріс 
чесним, щирим, допитливим і сором’язливим 
хлопцем. 

Саме у той час батькова дружина і вирі-
шила влаштувати його подальшу долю – по-
знайомила з донькою своїх приятелів. Донь-
ка одна у батьків, дарма, що старша за Івана 
на п’ять років, зате квартира, батьки забезпе-
чені. Важко проти таких аргументів, особливо, 
коли усвідомлюєш, що тебе хочуть одружити 
чимшвидше, аби випхати з дому. Це тепер Іван 
усе розумів. А тоді…молодий і дурний. Ска-
зали: підеш за такою то адресою, людям те-
левізор відремонтуєш – він і пішов. Там звіс-
но і чаєм напоїли, і пирогом пригостили, там 
і познайомився з Людою. Її батькам майбут-
ній зять сподобався, одразу видно було  робо-
тящий хлопчина, без шкідливих звичок. Саме 
те, що треба для їхньої, як кажуть, підтоптаної 
доньки. Люді уже пора було заміж. І жених у 
неї був, та загув. А донька дитину чекала. Звіс-
но, про це знала лише вона та її мама. Тому же-
них потрібен був украй. Іван підходив сто від-
сотків на цю роль. 

Отак кілька разів зустрілися, а потім і но-
чувати залишили. А за місяць і весілля відбу-
ли. Ніколи Іван не відчував себе таким щасли-
вим. Дружина гарна господиня, у них свій дім, 
нове життя. А новина про вагітність взагалі 
на сьоме небо підняла чоловіка. Від думки, що 
він стане батьком, літав, як на крилах. Отак і 

жили б, мабуть, досі  тихо і радісно. Обоє пра-
цювали, сина ростили. Поки не з’явився якось 
у їх домі нежданий гість – справжній батько їх 
Ігорка. Дружина неабияк зраділа появі того, 
кого, як вона сказала, усе життя любила до 
безтями. І досі у вухах її  істеричний крик, що 
Іван їй життя зіпсував, що виховував чужу ди-
тину, що може забиратися на усі чотири боки, 
що він їм зовсім не потрібний…

Уже згодом Іван дізнався, що Люда розшу-
кала свого коханого у соцмережах і майже рік 
вони спілкувалися. Він помічав, що дружину, 
мов підмінили. Стала нервовою, постійні кри-
ки і сварки, завжди незадоволена, дратувала-
ся через дрібниці, часто кудись їздила. Іван ні-
чого не запитував, скидав на гормональні ві-
кові зміни, а сам все більше замикався в собі. 
Мовчки вранці йшов на роботу і мовчки по-
вертався ввечері додому, зачинявся у сво-
їй кімнаті і поринав у світ мікросхем і дротів. 
Так само мовчки після приїзду «любові всьо-
го життя» своєї дружини зібрав речі й пішов…

Це трапилося саме у Святвечір, коли усі 
збираються за родинним столом. Іван ішов 
вечірнім містом, повз будинки, з яких доли-
нав сміх, повз вікна, у яких світилися різдвяні 
вогні. Здавалося, що життя немає більше сен-
су. Зупинився на мосту, вдихнув морозного по-
вітря, заплющив очі і вже було намірився зро-
бити крок вниз. Туди, де почуваєшся вільним, 
мов птах, де не пече і не болить, туди, звідки 
немає дороги назад… Його зупинив жіночий 
голос. 

 Стій, не смій! Не роби цього! –в руку що-
сили вчепилася жінка, що за мить вискочила з 
авто. – Не роби цього, чуєш?

В її очах Іван побачив стільки болю, а в го-
лосі було стільки благання, що  мимоволі зро-
бив крок назад. 

 Тихо, тихо,  жінка поволі відводила його 
до авто,  тобі треба заспокоїтися. У мене чай 
є, хочеш?

Іван кивнув на автоматі, хоча слабо розу-
мів, що вона йому каже. 

 А я їду, час уже пізній, вулиці порожні, а 
тут бачу, ти… А тут міст і я…  незнайомка на-
ливала чай з термоса тремтячими руками, а 
Іван просто слухав її, не вникаючи у зміст, і ду-
мав: «Який же я дурень! Ну кому, кому б я зро-
бив гірше? Можливість дихати, слухати, бачи-
ти, жити… Хіба є щось дорожче цього?» А вго-
лос сказав, відпиваючи гарячу рідину:

 Дякую, ти просто янголом спустилася в 
потрібний час. Дякую…

 Пусте,  посміхнулася жінка.  Куди ти те-
пер? Куди тебе підвезти? 

 А ти куди їдеш?
 Я проїздом у вашому місті, тому мушу їха-

ти далі, вперед…
 А не проти такого попутчика, як я? – за-

питав відразу і, випереджаючи її здивуван-
ня, додав. – Розумію, думаєш, якийсь псих
самогубця, але… 

 Не думаю, у тебе очі добрі… То що, поїха-
ли?

Ольга завела авто і вже за хвилину вони 
їхали порожньою трасою. Десь там чекало 
нове життя, про яке він мріяв хіба у снах.

…Іван закінчив чергову роботу, якраз, коли 
Ольга зайшла в кімнату. 

 Ну що, Електронік, обідати будемо? – обі-
йняла чоловіка і покуйовдила чуприну. – Ході-
мо, борщ і варенички твої улюблені...

 Іван поцілував кохану у відповідь:
 Ходімо, мій янголе, ходімо…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Поки не гасне  

«Пам’ятай

світло…

мене i 
море…»

Устами відомих

Материнство – 
посада довічна

Якщо ти з дитинства не навчив-
ся дивитися в очі матері й бачити 
в них тривогу або спокій, мир та 
збентеження,  ти на все життя за-
лишишся моральним неуком. 

(В. Сухомлинський).
Господь не може встигнути всю-

ди одночасно, і тому він створив 
матерів.

«Мама»  це ім’я Бога на устах і в 
серцях малюків. 

(Вільям Теккерей)
Рука, що гойдає колиску, пра-

вить світом. 
(Вільям Росс Уоллес)

Майбутнє нації в руках матерів. 
(О. Бальзак)

Перший подарунок, який дає 
нам мати, це життя, другий  лю-
бов, і третій  розуміння. 

(Донна Брауера)
Серце матері  це безодня, в гли-

бині якої завжди знайдеться про-
щення. 

(О. Бальзак)
Материнство  посада довічна. 

(Клер Рейнер)
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Результативна нічия у гостьовому 
півфіналі Ліги Європи УЄФА 
проти «Наполі» для «Дніпра» - 

безумовний успіх.
Ліга Європи УЄФА

1/2 фіналу. Перший матч
«Наполі» Неаполь, Італія – «Дніпро» – 1:1

Довгоочікуваний матч у Неаполі для «Дніпра» 
приніс позитивний результат, однак якість гри у 
представника України буває значно вищою. Інак-
ше кажучи, гості зіграли не на межі можливос-
тей. Навіть оптимальний склад дніпропетровців 
не надто часто гостював на чужій половині поля. 
Втім, і італійцям наша команда практично нічого 
не дозволяла. Більше того, вперше удар у рамку во-
ріт наніс саме добре знайомий нам Джаба Канкава. 
Проте це був лише виняток. «Дніпро» міг розрахо-
вувати на гостроту після штрафних, які частіше за 
інших заробляв Нікола Калініч, але Руслан Ротань 
жодного разу так зряче і не навісив.

Зовсім інший футбол постав перед глядачами 
після перерви. Тепер «Наполі» практично безмеж-
но господарював за всіма основними компонента-
ми гри, а швидкий гол тільки  піддав жару у вогонь 
їхніх атак. 

І все ж «Дніпро» не лише не дав себе образити 
ще раз, але і відігрався після вдалих замін Мирона 
Маркевича. Бруно Гама на правому фланзі приму-

сив нервувати опонентів, і саме з 
цієї зони Артем Федецький віддав 
пас на Євгена Селезньова, а напад-
ник першим дотиком у матчі за-
бив – 1:1. 

Гол дещо зламав переможний 
настрій італійців, і в останні 10 
хвилин вони загрожували хіба що 
кутовими.

Тому перед матчем-відповіддю 
на київському НСК «Олімпій-
ський» у кращому настрої пере-
буватиме саме «Дніпро». Україн-
ський клуб 14 травня матиме мож-
ливість завоювати путівку до фі-
налу престижного турніру.

Всього було забито 32 м’ячі, тобто 4,57 гола в се-
редньому за матч. Зазначимо, раніше найрезульта-
тивнішим був 6-й тур (27 м’ячів) 

Додамо, що суботній матч «Говерла» - «Шах-
тар» став найрезультативнішим поєдинком у поточ-
ному сезоні УПЛ.

Київське «Динамо» на шляху до довгоочікува-
ного золота чемпіонату України не можуть зупини-
ти навіть земляки «Шахтаря» . У матчі 23 туру каток 
команди Сергія Реброва пройшовся по «Металлур-
гу» з Донецька. У Києві на НСК олімпійський «Дина-
мо» розгромило команду Володимира П`ятенка з ра-
хунком 6:0. 

Луганська «Зоря» продовжує залишатися для 
«Дніпра» чи не найнезручнішим суперником в Украї-
ні. «Синьо-біло-блакитні» знову поступилися «чорно-
білим» 0:2, зазнавши від них четвертої поразки по-
спіль в особистих зустрічах. Востаннє дніпряни пере-
магали луганців більше трьох років тому.

Десять голів, відкритий і цікавий футбол - все це 
глядачі змогли побачити у матчі, який відкривав про-
граму 23-го туру. Ужгородці у минулому турі програ-
ли Динамо з рахунком 6:0. Цього разу «Говерла» по-
ступилася «Шахтареві»  3:7, але показала характер.

Справжня гольова перестрілка припала на за-
ключні хвилини зустрічі «Металіст» - «Волинь», в 
якій переможця виявити не вдалось – 3:3.

Львів’яни знову зуміли залишити останній ря-
док, здобувши перемогу у матчі проти «Чорномор-
ця» з рахунком 2:0. 

З таким же рахунком на користь господарів закін-
чилася зустріч запорізького «Металурга» з «Іллічів-
цем».

Створивши самі собі труднощі, полтавчани не 
злякались їх, здобули переконливу вольову перемо-
гу  над «Олімпіком» з рахунком 3:1 та зміцнили своє 
4 місце.

Усе вирішили у першому таймі
У 25-му турі Першої ліги футбольний клуб 

“Нива” на виїзді обіграв МФК “Миколаїв” — 2:0.
Господарі звітного матчу хоча й розпочали 

його жваво, але так само швидко “Нива” прибрала 
м’яч до своїх ніг і впродовж усього тайму ініціатива 
була на боці тернополян. “Миколаїв” запам’ятався 
лише ударом з гострого кута, який прийняла на 
себе зворотня сторона сітки воріт Мельниченка.

А от “Нива” поступово почала створювали не-
безпечні моменти і вже на 26-й хвилині “ Андрій  
Кухарук ударом метрів із 20-ти вразив ворота “ко-
рабелів”. 

За першим голом  не забарився і другий. Керчу 
прямим ударом зі штрафного вдруге змусив капі-
тулювати господарів.

На відміну від першого тайму, друга частина зу-
стрічі не була такою насиченою на гострі моменти. 
Господарі кинули всі сили на атаку, а “Нива” стара-
лась у відповідь контратакувати. Втім, обидва во-
ротарі мали обмаль роботи. Проте це не завадило 
“Ниві” завоювати три очки і відірватися від “Мико-
лаєва” у турнірній таблиці вже на 4 бали.

«Тернопіль» 
продовжує програвати

Після трьох поспіль поразок та нічиєї з аут-
сайдером першої ліги, ФК «Тернопіль» нічого 
не залишалося, як зі всією відповідальністю пі-
дійти до поєдинку 25-го туру проти охтирсько-
го «Нафтовика» та отримати в ньому позитив-
ний результат. У підсумки тернополяни досягну-
ли свого, перемігши опонента з рахунком – 1:0.

Натомість, вже у виїзному поєдинку 26-го туру 
з дніпродзержинською «Сталлю» тернопільська 
оборона знову «тріснула» по швах і, як результат, 
гостям чотири рази довелося розпочинати з цен-
тра поля - 4:0 на користь сталеварів.

Матч для наших земляків розпочався гірше не 
вигадаєш. Вже на третій хвилині з поля був вилу-
чений Роман Гаврилюк. Тернополяни швидко пе-
ребудувалися, стали грати вкрай обережно в обо-
роні і зрідка навіть огризалися.  Більш-менш рівна 
гра тривала аж до 75 хвилини, коли у ворота муні-
ципалів влетів перший гол.

Незадовго «сталевари» відзначилися вдруге, 
втретє, учетверте… На щастя, фінальний свисток 
арбітра припинив це знущання сталеварів над су-
перником. 

Український велогонщик Олександр Поливода став перемож-
цем престижної міжнародної багатоденної велогонки «П’ять кі-
лець Москви», що була присвячена 70-річчю перемоги і фінішува-
ла на Воробйових горах у столиці Росії  9 травня.

Другим у генеральній класифікації фінішував ще один пред-
ставник України – Андрій Хрипта. У загальному заліку українець 
випередив росіянина Андрія Соломенникова з «Русвело». Останній 
замкнув призову трійку.

Відзначимо, що крім спортсменів з Росії та України у змаганнях 
брало участь 155 представників з Білорусі, Сербії, Казахстану, Узбе-
кистану, Німеччини, Іспанії, Швейцарії та інших країн.

9 травня українці  
завоювали Москву

В Італії  - «відбилися»

Внесок «Дніпра» - найвагоміший
Дніпропетровці цього сезону принесли Україні найбільше 

очок завдяки блискучому виступу у Лізі Європи. За підсумками 
нинішнього сезону “Дніпро” вже набрав 18 очок.

На рахунку “Шахтаря” 17 залікових балів, “Динамо” - 16, “Зорі” 
- 4, “Металіста” - 1,5, а “Чорноморця” - 0,5. На відміну від дніпро-
петровців, усі ці команди вже припинили виступи у єврокубках.

Команда Мирона Маркевича продовжує грати в Лізі Європі і 
зберігає непогані шанси на вихід до фіналу.

Окрім того, успіхи “Дніпра” дозволили Україні відірватися в 
таблиці коефіцієнтів УЄФА від Нідерландів. Наша країна посідає 
восьме місце, а нідерландці йдуть дев’ятими.

Нагадаємо, що згідно з кількістю залікових балів у таблиці 
коефіцієнтів за останні п’ять сезонів визначається представни-
цтво кожної федерації у наступних розіграшах єврокубків. 

23-й тур став найрезультатив-
нішим у цьому сезоні

Прем’єр-ліга

Голкіпер “Наполі” Микита Контіні-
Барановський, у якого є український 
паспорт, хоче виступати за збірну 
України.

“Нещодавно мені дзвонили трене-

ри юнацької збірної Італії і пропону-
вали зіграти за них, але це був всьо-
го один дзвінок. Якби подзвонили з 
України, погодився б відразу”, - зая-
вив 18-річний страж воріт.

Зазначимо, Контіні-Барановський 
за два сезони в “Наполі” жодного разу 
не виходив на поле у складі основної 
команди, але вісім разів потрапляв у 
заявку на матчі.

За збірну України – з радістю

Під час матчу Кубка Європейських націй між Польщею та Україною 
на стадіоні з’явились ксенофобські банери польською і українською 
мовами з однаковим змістом «Львів відберемо, бандерівців уб’ємо».

На стадіоні матч дивилось кілька тисяч уболівальників, а по теле-
баченні його транслювали на всю Польщу.

Польська асоціація регбі попросила в української команди виба-
чення.

Польські сепаратисти

Бій відбудеться, 
але де?

Наступним суперником Во-
лодимира Кличка  вже гаранто-
вано стане претендент із Вели-
кобританії. А відбудеться бій на 
стадіоні, який вміщає не менше 
60 тисяч місць.

Про це заявив промоутер 
українського боксера Френк 
Воррен. Раніше преса повідо-
мляла, що поєдинок може від-
бутися в Англії. Озвученим кри-
теріям відповідає три споруди 
– “Олд Траффорд” в Манчестері 
і дві столичні арени – домашній 
стадіон “Арсенала” “Емірейтс”, а 
також легендарний “Вемблі”.

Якщо ж суперники домов-
ляться про зустріч у Німеччині, 
то тут є 4 арени – 60 тисяч убо-
лівальників можуть прийняти 
арени: в Берліні, Мюнхені, Дорт-

мунді та Гельзенкірхені. В Укра-
їні ж 60 тисяч фанів можуть по-
міститися лише на НСК “Олім-
пійський” у Києві.

Не видовищно,  
але впевнено

Українець Володимир Клич-
ко потрапив у п’ятірку най-
менш видовищних боксерів сві-
ту. В антирейтингу фігурують 
такі боксери: 38-річний аме-
риканець Флойд Мейвезер-
молодший, лідер суперваж-
кої ваги українець Володимир 
Кличко, найсильніший боксер 
першої напівлегкої ваги 34-річ-
ний кубинець Гільєрмо Рігондо, 
екс-чемпіон світу в легкій вазі 
28-річний мексиканець Мігель 
Васкес, чемпіон світу за версі-
єю WBA (Regular) у першій се-
редній вазі 32-річний кубинець 
Ерісланді Лара.
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Усе починається  
з вчителя…

«Найкращий той вчитель, хто забу-
ває, що він вчитель», – говорив видатний 
педагог-гуманіст Василь Сухомлинський. 
Саме ці слова можна сказати про Ілону Сав-
чук, педагога-організатора Котюжинської 
ЗОШ І-ІІ ступенів. Своїм прагненням до не-
буденного та прекрасного вона заряджає 
увесь учительський та учнівський колек-
тиви. 

Ілона Ярославівна уже 16 років працює 
в Котюжинській школі. Посада педагога-
організатора для неї – улюблена і захоплю-
юча справа. Адже робота з дітьми, хоча й 
вимагає повної віддачі, дозволяє щоразу 
повертатися в дитинство. 

– Завжди запитую учнів, що би вони хо-
тіли почути, побачити, створити. А ще намагаюся «пе-
ревтілитися» в них, зрозуміти, що саме зацікавить су-
часних дітей, – відповідає вона на питання про те, звід-
ки беруться такі оригінальні та несподівані ідеї для 
шкільного дозвілля. 

А недавно Ілона Ярославівна влаштувала для учнів 
справжню подорож у часі. У школі провели ретровечір-
ку в стилі 80-90-х. Обов’язковим дрес-кодом були одяг 
та зачіска тих років. Повернення у минуле дозволило 
старшокласникам краще зрозуміти життєві переконан-
ня своїх батьків, а заодно – покращити з ними стосунки. 

Далі учні та вчителі спостерігали за перебігом кон-
курсу «Міс школи 2015». Учасниці читали свої поетич-
ні твори, демонстрували витинанки, оригінальні вален-
тинки, власноруч в’язані речі, а також готували «фанта-
зійні» канапки й ліпили вареники. 

Учні Котюжинської школи постійно перебувають у 
пошуку чогось нового. Лише серед останніх шкільних 
заходів – конкурс-фантазія валентинок, мистецький ма-
рафон «Ми знаємо і любимо Шевченка», змагання «Бій 
відмінників», флешмоб «Молитва за Україну. Андрей 
Шептицький», традиційна колективна участь школярів 
у прикрашанні паперовими квітами вербових гілочок 
для освячення у Вербну неділю. У міжнародному кон-
курсі «Веломанія» діти презентували добірку малюн-
ків про велоспорт. А в молодіжному конкурсі мистець-
кої майстерності «На крилах надій» імені Назарія Вой-

товича учениця 8 класу Анна Савчук здобула перше міс-
це за графічну роботу «Герої не вмирають».

Сама ж Ілона Ярославівна постійно викладає автор-
ські сценарії на сайті «Учительський журнал он-лайн», 
працює на сайті «Щоденник.ua», розміщує матеріали, 
фотографії та презентації на сайті школи. 

Виховання в українському стилі 
Перейняти досвід у Котюжини приїжджають педа-

гоги з інших шкіл. На гостини в українському стилі «Ве-
ликоднє диво» одразу ж після Пасхи сюди завітали 34 
учителі географії,  німецької мови та художньої культу-
ри на чолі з методистом Галиною Журбою. Цього дня 
школа розквітла вишиванками, оскільки символом гос-
тин в українському стилі був національний стрій. 

Гості відвідали бінарний урок, проведений Людми-
лою Шаркою та Ольгою Трачук. Учні підготували міні-
проекти і презентації про ландшафти, рослинний і тва-
ринний світ своєї місцевості – урочище Кам’яна долина, 
Передмірський став, Жуків рів, річку Горинь. 

Від старожилів Котюжин учні записали цікаві пере-
каз та легенду про урочище Чорна криниця, розташо-
ване поблизу села. Свою назву воно отримало від озе-
ра, у якого не видно дна, і від того вода здається чор-
ною. Глибина Чорної криниці цікавила і насторожувала 
людей. Та все ж вони захотіли довідатися про її глибину. 
Одного разу трапилася нагода: спіймавши карася, від-
чайдухи прив’язали йому дзвіночка і вкинули рибину 

в озеро. Довго не бачи-
ли цього міченого кара-
ся, а згодом виявилося, 
що він плаває у водах аж 
за Почаєвом. Так дізна-
лися, що Чорна криниця 
веде у підземні води. 

В урочищі нібито 
творилися різні дива: 
коли люди ішли біля 
нього на базар, їх пере-
пиняли два панки, купу-
вали у них товар і пла-
тили гроші. Відійшов-
ши далі, люди розумі-
ли, що замість грошей у 
них в руках одні череп-
ки. Коли ішов самотній 

перехожий, панки брали його попід руки і так вели, аж 
доки не закінчувалася Чорна криниця. Якось одна жін-
ка, що пізно ввечері поверталася з міста, побачила на 
тому місці двох панків, які сиділи в будці і грали в кар-
ти. Коли люди проїжджали кіньми повз урочище, то 
коні чомусь голосніше іржали, вперто не хотіли йти або, 
навпаки, дуже швидко бігли.

Цікавий і захоплюючий урок, що дає можливість 
мандрувати, роздумувати  досягати та допомагати – ба-
жання кожного учителя й учня. Саме такими є уроки у 
сільській школі.

Для учителів художньої культури Ілона Савчук про-
вела майстер-клас «Мистецтво канзаши». Допомагала 
їй у цьому місцева майстриня, педагог за освітою, Надія 
Плівачук. Кожен учасник заняття мав змогу прилучити-
ся до незвичайного мистецтва канзаши – виробів із бар-
вистих стрічок і  навчитися своїми руками виготовляти 
красиві сувеніри зі стрічок символічних українських ко-
льорів ― жовтого і блакитного.

Об’єднують учителів,  
учнів і батьків

Гарний настрій у шкільному колективі та взаєморо-
зуміння між дітьми й учителями – запорука успішного 
навчально-виховного процесу. Саме за таким принци-
пом працюють педагоги Котюжинської школи. Тради-
ційними заходами уже стали «Свято гарбузової каші» та 
«Свято здоров’я», у яких і вчителі, і школярі  із задово-
ленням беруть участь. А нещодавно тут смакували ва-
рениками на кулінарному святі.

Яких тільки вареників, приготованих мамами, не 
було: і з сиром, і з картоплею, і з «кислим сиром», і з яго-
дами, і зі сюрпризом – сіллю, перцем і монетами! Посма-
кували та ще й заспівали «Із сиром пироги», «А мій ми-
лий вареників хоче». І багато чого дізналися про варе-
ники, способи їх приготування та цікаві і жартівливі іс-
торії, пов’язані саме з цією українською стравою. 

Шкільні свята об’єднують учителів, учнів і батьків. 
Та головне – любов до дітей і до маленької школи, з якої 
щороку її випускники йдуть у великий світ. 

Надія ТАРАСЮК, 
член Національної  

спілки журналістів України.
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Маленька школа, з якої 
йдуть у великий світ 

Як у Котюжинах на Збаражчині шкільні будні перетворюють на святаІлона САВЧУК
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Весняні страви – 
для краси та здоров’я
На грядках вже з’явилася перша зелень, а на прилавках магазинів і ринків – 

перші овочі. Саме час потішити організм легкими смаколиками. Пропонуємо 
сьогодні вам недорогі та корисні страви, які не будуть обтяжливими для 

вашого гаманця, адже вони – без дорогого нині м’яса. Смачного!

Гратен з кабачками
ПОТРІБНО: 1 кг кабачків або цукіні, 

200 мл сметани, 3 яйця, 150 г тертого сиру, 
мелений мускатний горіх.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки порізати не-
великими кружечками. Кинути їх у кипля-
чу підсолену воду на 3 хв. Вийняти і зали-
шити стікати воду в друшляку. Викласти у 
форму для запікання. У мисці збити 3 яйця, 
додати сметану, 100 г сиру, і 0,5 ч.л. ложки 
мускатного горіха. Посолити, поперчити, 
добре перемішати. Викласти суміш на ка-
бачки. Посипати зверху сиром. Запікати в 
духовці при 200 град.  25 хв. При бажанні 
можна замінити сметану на йогурт.
Овочеве рагу

ПОТРІБНО: 500 г цвітної капусти, 500 
г кабачків, 350 г болгарського перцю, 300 г 
помідорів, 150 г цибулі, 150 г моркви, сіль, 
перець, олія, зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю дрібно нарі-
зати. Моркву натерти на середній тертці. 
Капусту розібрати на суцвіття. Кабачки по-
чистити, нарізати кубиками. Перець очис-
тити від насіння, нарізати соломкою. Помі-
дори нарізати кубиками. Зелень дрібно на-
різати. На олії обсмажити цибулю. Додати 
моркву, злегка обсмажити. Додати капус-
ту, кабачки, перець, тушкувати, під криш-
кою, близько 10 хв.  (воду додавати не тре-
ба, овочі дадуть сік). Потім додати помідо-
ри, посолити, поперчити, тушкувати (під 
кришкою) до готовності. Готове рагу поси-
пати зеленню.
Котлети з цвітної капусти

ПОТРІБНО: цвітна капуста - 1 невели-
кий качан, борошно - 3 ст.  ложки, паніру-
вальні сухарі - 1 скл., яйце - 1 шт., сіль, пе-
рець, куркума, соняшникова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: суцвіття капусти ро-
зібрати на дрібно  і варити у воді 30 хв. до 
повної готовності. Варену капусту пом’яти 
до консистенції пюре, додати яйце, борош-
но, сіль, перець і чайну ложку куркуми 
(для кольору). Перемішати фарш, при не-
обхідності додати ще трохи борошна. По 
черзі витягаємо порції капустяного фаршу 
й обвалюємо їх у сухарях. Надаємо котле-
там овальну форму і складаємо на заздале-
гідь приготовленій дошці. Потім перекла-
даємо на розігріту сковороду, обсмажуємо 
на середньому вогні 10 хв. з кожного боку.
Бурякові котлети

ПОТРІБНО: буряк - 800 г, манна крупа - 
100 г, яйце куряче - 2 шт., олія - 60 мл., сіль 
- ½ ч.л., часник - 2 зубчики.

ПРИГОТУВАННЯ: зварити або запекти 
буряк до готовності, потім його очистити 
від шкірки. Натерти на достатньо крупній 
тертці. Посолити, додати дрібно порізаний 
часник та яйця. Додати манку і ретельно 
перемішати все. Залишити на 10 хв. За до-
помогою ложки викласти масу на розігрі-
ту сковорідку з олією і ложкою надати  по-

трібну форму котлеткам. Смажити з обох 
боків на помірному вогні по кілька хвилин.
Суп-пюре із зеленого горошку

ПОТРІБНО: 800 мл овочевого бульйо-
ну або води, 400 г зеленого горошку, 2 ве-
ликі цибулини, сік і цедра половини лимо-
на, 4 щіпки копченої паприки, 5 ст. л. олив-
кової олії, сіль. Для грінок: 4 шматки біло-
го хліба, 2 зубчики часнику, оливкова олія. 

ПРИГОТУВАННЯ: зрізати з хліба шкір-
ки і нарізати середніми кубиками. Розду-
шити часник ножем. Розігріти у сковоро-
ді оливкову олію, додати часник, смажити 
1 хв. до появи аромату. Вийняти часник, а 
в сковороду покласти хліб, смажити до зо-
лотистого кольору з усіх боків. Готові грін-
ки перекласти на паперові рушники і при-
сипати сіллю. Цибулю нарізати малень-
кими кубиками. Розігріти в каструлі 1 ст. 
л. оливкової олії. Додати цибулю і смажи-
ти на середньому вогні до м’якості. Влити 
бульйон або воду, всипати зелений горо-
шок, довести до кипіння. Варити суп 5 хв., 
поки горошок не стане м’яким, але зали-
шиться яскраво-зеленим. Відлити 2 черпа-
ки супу, а решту подрібнити в пюре за до-
помогою блендера. Повернути відлитий 
суп у каструлю. Додати  лимонний сік, сіль 
і перець. Натерти лимонну цедру на дріб-
ній тертці. Розлити суп по тарілках. Дода-
ти в кожну тарілку по ложці оливкової олії, 
щіпці паприки і трохи лимонної цедри. По-
давати з грінками.
Лимонно-квасолевий суп 

ПОТРІБНО: 400 г квасолі, 3 цибулини, 
3 моркви, 0,5 качана капусти, 5 стебел се-
лери, 1 стебло цибулі-порею, півлимона, 1 
скл. олії, 3 гілочки м’яти, чорний мелений 
перець і сіль за смаком, 2 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю перебрати, 
помити і залити водою на 6-8 год. Ретель-
но промити, залити свіжою водою і варити 
15-20 хв.  Коли квасоля стане м’якою, зли-
ти з неї воду. Помити та почистити овочі. 
Цибулю дрібно порізати. Цибулю-порей, 
селеру та моркву порізати шматочками. 
Капусту нашаткувати. Варити цибулю, се-
леру і моркву 15-20 хв. Потім додати ка-
пусту, цибулю-порей і відварену квасо-
лю і варити, помішуючи, ще 5-7 хв. Напри-
кінці покласти м’яту, посолити, поперчи-
ти і додати олію. При бажанні квасолевий 
суп можна варити без олії. Перед подачею 
окремо в кожну тарілку покласти тонкий 
шматок лимона.
Домашній сир з кропом

ПОТРІБНО: молоко - 2 л., червоний пе-
рець - 1 шт., сметана - 400 г., яйце - 4 шт., 
сіль - повна столова ложка, кріп - пучок.

ПРИГОТУВАННЯ: збити сметану з яй-
цями до однорідності. Закип’ятити моло-
ко, потім додати всю сіль, зробити невели-
кий вогонь і дуже тоненькою цівкою, по-
вільно, влити сметанно-яєчну суміш. Про-
варити кілька хвилин до утворення сир-

них пластівців, додати у сир перець куби-
ками і дрібно нарізану зелень. Відкинути 
на сито з марлею і дати стекти сироватці, а 
потім поставити під прес. Сироватка вихо-
дить теж смачною. За кілька годин домаш-
ній сир можна вже порізати на шматочки і 
їсти з чаєм.
Картопля «Ескалоп»

ПОТРІБНО: 6 середніх картоплин, 4 ст. 
л. несолоного вершкового масла, 2,5 скл. 
молока, 200 г тертого сиру, сіль і перець.

ПРИГОТУВАННЯ: духовку нагріти до 
200 град. На середньому вогні нагріти ско-
вороду і розтопити на ній масло. Додати 
туди борошно і перемішати до коричне-
вого кольору. Посолити, поперчити. Вли-
ти  молоко, перемішати. Зняти сковоро-
ду з вогню і перелити всю суміш у велику 
миску. В окремій мисці обваляти наріза-
ну кружками картоплю в солі та перці. Ви-
класти ці кружечки на сковороду  і звер-
ху залити картоплю молочною сумішшю. 
Між шарами картоплі прокласти  тертим 
сиром (всього повинно піти приблизно з 
половину сиру). Другу половину присипа-
ти зверху, посолити, поперчити. Закрити 
сковороду фольгою і випікати 60 хв. Зняти 
фольгу і потримати ще 5-10 хв. до золотис-
тої скоринки. Дістати з духовки, дати хв. 10 
постояти перед подачею.
Лобода в сметані

ПОТРІБНО: лобода, цибуля ріпчаста, 
сметана, масло вершкове, олія соняшнико-
ва, кріп, сіль, перець чорний мелений.

ПРИГОТУВАННЯ: лобода для когось – 
звичайний бур’ян, але це ще й рослина, яку 
можна смачно приготувати, до того ж вона 
містить багато вітамінів. Нарвати вершеч-
ків молодої лободи, добре помити і прова-
рити в підсоленій воді 3-5 хв. Воду злити і 
залишити, щоб охолола. Тим часом наріза-
ти цибулю і посмажити на олії до м’якості. 
Порізати відварену лободу, додати до ци-
булі, дати ложку  масла і трішки потушити. 
Наприкінці залити сметаною, додати порі-
заний кріп, посолити, поперчити до смаку, 
залишити на вогні ще на 2-3 хв. Найкраще 
смакує з відвареною картоплею.
Карамелізовані  
мандарини в шоколаді

ПОТРІБНО: мандарини - 8 шт., вода - 
150 мл, цукор - 200 г, шоколад чорний - 80 
г, молоко - 15 мл, горіхи волоські - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: мандарини помити, 
ошпарити окропом і з шкіркою нарізати 
товщиною 5 мм. Залити порізані мандари-
ни водою і прокип’ятити 2 хв. Воду злити. 
Повторити ще раз: залити свіжою водою, 
прокип’ятити 2 хв. Воду злити. Це треба 
для того, щоб пропала гіркота. У підготов-
лені мандарини додати цукор, 150 мл води 
і варити на малому вогні 25 хв. Тим часом 

подрібнити горіхи. Проварені мандарини 
вийняти з сиропу і викласти на фольгу у 
форму для запікання або на деко. Відпра-
вити в духовку на 15 хв.  при 140 ºC. Якщо 
треба, щоб мандарини стали більш хруст-
кими, час перебування у духовці збільши-
ти на 3-5 хв. Розтопити шоколад на водя-
ній бані з молоком. Занурювати карамелі-
зовані мандарини до половини по черзі в 
шоколад, а потім у подрібнені горіхи. Пода-
вати як самостійний десерт або викорис-
товувати для прикраси кондитерських ви-
робів.
Французький яблучний пиріг

ПОТРІБНО: тісто – борошно пшенич-
не 200 г, масло вершкове - 100 г, цукор - 40 
г, яйця курячі - 2 шт., ванілін - 10 г. Начин-
ка: яблуко - 4 шт., масло вершкове - 50 г, цу-
кор - 100 г, лимон - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борошно 
у велику миску. Натерти на крупній терт-
ці масло, перемішати борошно і масло, аку-
ратно, щоб масло не тануло. Додати цукор, 
знову добре, але акуратно перемішати ру-
ками, повинна вийти масляна крихта. Від-
окремити білки від жовтків. Додати жовт-
ки і ванілін, швидкими рухами скатати тіс-
то в кулю. Загорнути в харчову плівку і по-
містити в холодильник на 30 хв. Начинка: 
почистити яблука від шкірки,  видалити 
серцевину, нарізати шматочками, збриз-
нути лимонним соком, щоб яблука не по-
темніли. Дістати тісто, розгорнути його 
товщиною 5 см більше діаметра форми. 
Перекласти тісто у форму. І пальцями при-
тиснути акуратно до форми. Щоб прибра-
ти зайве тісто з країв, провести качалкою 
по краю форми. Так край буде рівний і кра-
сивий. Полити розтопленим маслом, поси-
пати цукром. Для любителів кориці можна 
змішати 0,5 ч. л. меленої кориці з цукром. 
Поставити пиріг у розігріту до 200 °C ду-
ховку на 30 хв. або поки пиріг і яблука не 
підрум’яняться.
Морквяний кекс із горіхами

ПОТРІБНО: морква - 140 г, імбир сухий 
- 0.5 ч. л., гвоздика мелена - 0.5 ч. л., кориця 
мелена - 1 ч. л., цукор коричневий - 140 г, 
олія соняшникова рафінована - 150 мл, бо-
рошно пшеничне - 85 г, борошно пшенич-
не цільнозернове - 85 г, яйця курячі - 2 шт., 
апельсин - 1 шт., фундук - 50 г, журавлина 
сушена - 20 г, родзинки темні - 50 г, сода - 1 
ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: почистити моркву 
і натерти її на крупній тертці. Вичавити 
сік з апельсина і потерти цедру. Замочити 
родзинки і журавлину в соку і поставити 
в мікрохвильовку на середній потужнос-
ті на 1-2 хв. Подрібнити фундук качалкою 
до крихти середнього розміру. Змішати 
сухі інгредієнти: борошно, цукор, соду, су-
міш спецій і корицю. Додати яйце з соняш-
никовою олією в суху суміш. Далі додати 
апельсиновий сік і цедру, разом з замоче-
ними ягодами, терту моркву і горіхи. Обе-
режно перемішати, щоб мука ввібрала рі-
дину. Змастити форму маслом і вилити су-
міш. Розрівняти за допомогою ложки. Ви-
пікати в розжареній до 180 °C духовці про-
тягом 1 год. Не відкривати духовку протя-
гом перших 30 хв.
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Продаю
3-кімнатну квартиру, придатну для прожи-

вання, в центрі Тернополя: 3-й поверх 5-ти по-
верхового будинку. Загальна площа – 82,4 кв. м, 
житлова – 52,5кв. м. Можливий варіант безко-
штовного проживання сім’ї з виплатою в роз-
строчку. Розгляну усі запропоновані варіанти. 
Телефонувати: 0964956693.

***
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина – 2.30 
м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн.  
Тел. (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор. 

Послуги
Кваліфіковано зрізаємо дерева, допо-

магаємо заготовляти та продавати дрова.  
Телефонувати: 0971329663.
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Відповіді

- Конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія). Оператор 
комп’ютерного набору
- Електромонтер  з  ремонту та  обслу-
говування  електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  
Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Опе-
ратор заправних станцій. Водій авто-
транспортних засобів (кат. В, С)
- Оператор поштового зв’язку. Опера-
тор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)
- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. 

- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. Бетоняр. 
Електрозварник ручного зварювання 
- Охоронник. Водій автотранспортних 
засобів (кат. В)
- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. Во-
дій автотранспортних засобів (кат.В)
- Машиніст крана (кранівник).
ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:
- Організація та експлуатація поштово-

го зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

БЕЗ НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ  
СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний 
будівельний центр  з вивчення новіт-
ніх матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін мате-
ріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання матеріалами 
ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно 

від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;   
- мулярів;
- штукатурів;   
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслу-
говування устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі 
укомплектування груп)
Приймальна комісія працює  з 1 черв-
ня 2015р.
Документи приймаються щодня,  крім 
неділі, з 9 до 16  години.
 АДРЕСА ЦЕНТРУ: (створений на базі 

ПТУ №2  м. Тернополя) 46010  
м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. 

Тел./факс: (0352) 52-35-89  
e-mail: tcpto-1@ukr.net  

www.ternopil-cpto.org.ua

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» оголошує набір учнів
на 2015-2016 навчальний рік на державну форму навчання з професій (на базі 9-11 класів)

Надходження від ЄСВ –  
за крок до півмільярдного 

рубежу 
Протягом січня-квітня 2015 року фізичні та юри-

дичні особи, які перебувають на обліку у Тернопіль-
ській об’єднаній ДПІ, сплатили 450, 5 млн. грн. єдино-
го соціального внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування. Ця сума перевищує минуло-
річні показники, за відповідний період, майже на 39 
млн. грн. 

Варто зазначити, що 13 березня 2015 року набув 
чинності Закон України №219-VIII щодо зменшення 
навантаження на фонд оплати праці. Законом змінено 
критерії застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ 
при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним 
особам. Зокрема, платник може застосувати понижую-
чий коефіцієнт від 0,4 до 0,99, якщо ним виконуються 
одночасно три умови. 

Зокрема, база нарахування єдиного внеску в роз-
рахунку на одну застраховану особу в звітному міся-
ці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з се-
редньомісячною базою нарахування єдиного внеску 
платника за 2014 рік в розрахунку на одну застрахо-
вану особу. 

Друга умова – після застосування коефіцієнта се-
редній платіж на одну застраховану особу в звітному 
місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж 
на одну застраховану особу платника за 2014 рік. 

Третя – кількість застрахованих осіб у звітному мі-
сяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200% се-
редньомісячної кількості застрахованих осіб платни-
ка за 2014 рік. 

Щоб отримати детальну інформацію щодо розра-
хунку понижуючого коефіцієнту по ЄСВ звертайтесь у 
Центр обслуговування платників за адресою: Білець-
ка, 1 або за телефоном: 52-12-27. 

Відділ комунікацій  
Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС   

у Тернопільській області
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ГОРОСКОП
з 13 по 19 травня
Овен

Вiрогiднi з’ясування 
стосункiв iз близькими. Не 
пiдкидайте хмизу у вогонь, 
зробiть так, щоб усiм було ком-
фортно.
Телець 

Сприятливий перiод для 
того, щоб проявити себе. 
Смiливо експериментуйте з 
iмiджем i не лiнуйтеся брати 
на себе додатковi обов’язки на 
роботi.
Близнюки 

Період буде насичений i ба-
гатий на подiї. Головне – чiтко 
сплануйте свiй час, щоб не 
тiльки попрацювати, а й добре 
вiдпочити.
Рак 

Важливi справи краще по-
чинати пiсля середи. А до цьо-
го приведiть до ладу свої дум-
ки, емоцiї та почуття. Зараз 
саме вони вiдiграватимуть 
ключову роль у вашому життi.
Лев 

На роботi можливi 
неймовiрнi ситуацiї та обста-
вини. У будь-яких справах 
зберiгайте активну життєву 
позицiю. Наприкiнцi тижня мо-
жете спокiйно вiдпочити.
Діва 

Сконцентруйтеся на тих 
справах, результат яких зале-
жить вiд вас. Керiвництво на-
гадає про вашi обов’язки.
Терези 

Настав час вiдкриттiв i при-
ємних новин. Щоб бути в курсi 
подiй, бiльше бувайте мiж 
людьми. У вихiднi можна за-
йнятися прибиранням оселi.
Скорпіон 

У вашому життi виник-
нуть напруженi ситуацiї, го-
ловне – не розгубитися. 
Якщо необхiдно, знайдiть 
можливiсть пiдтримати друзiв.
Стрілець 

 Якщо ви хочете щось 
змiнити i вже готовi до дiй, 
стримуйте емоцiї. Саме така 
тактика буде успiшною. Це сто-
сується будь-якої сфери вашо-
го життя.
Козеріг 

Ви спроможнi вирiшити 
будь-яке питання. Це стосуєть-
ся не лише роботи, а й всього 
того, що вас давно хвилює. По-
старайтеся зберігати спокій.
Водолій 

Середина тижня – 
найпродуктивнiший час. Вашi 
бажання збiгатимуться з мож-
ливостями, тому задуманi 
справи вирiшаться максималь-
но вдало.
Риби 

У стосунках iз колегами не 
забувайте, що ви на рiвних. По-
старайтеся виконувати вчас-
но свою роботу, щоб не було 
непорозумiнь. У побутових 
справах не варто затiвати щось 
нове.

Вітаємо 
14-го травня свій  

60-річний ювілей свят-
кує дорога нам людина 

– мама, бабуся
Марія  

Степанівна  
Неділенько 

Вітаємо 
Найкращу у світі маму 
і бабусю, чудову дружи-
ну, гарну, добру людину, 

прекрасного педагога
Ганну Данилівну 

Денчик 

із золотим ювілеєм!
Бажаємо сонця за вікном і в серці,
Здоров’я і терпіння на щодень,
Нехай вам завше з легкістю вдається
Розв’язувати ребуси проблем.
Хай кожен день для вас дарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт,
Живіть успішно, радісно й багато
До ста щасливих і безхмарних літ!
Хай доля пошле вам щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини,
Нехай обминають вас зайві тривоги,
Хай стеляться гарні життєві дороги!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю і повагою – чоловік Ярослав, 
син Олександр, дочка Ірина,  зять Роман, 

внуки Андрійко і Наталя, уся родина.  

З повагою та любов’ю – дочка Ольга із 
зятем Іваном, сини Ігор і Роман, неві-

стка Леся, онуки Наталя, Галя, Сергійко, 
Маруся, Русланчик та Івась. 

Люба матусю, бабусю мила,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі за добре серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім.
Бажаєм здоров’я, добра й довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття. 
Хай Бог тобі силу й здоров’я дає,
Зозуля сто років тобі накує.
Щоб ти не хилилась ніколи в журбі,
І серце, і зорі, і даль журавлину
Сьогодні від серця даруєм тобі.
Прийми ж, рідненька, ці вітання щирі,
І цю веселу неповторну мить.
Здоров’я, щастя, радості й тепла
Бажаємо на многії літа!

з села Нові Петликівці Бучацького району.

з Білозірки Лановецького району 

Репортаж із свята читайте у наступному числі «Нашого ДНЯ».

Мережить 
спогадів крило,

І радість 
зустрічей витає…

Ти пам’ятаєш, 
як було?!

Так, пам’ятаю. 
Пам’ятаю!

Чортківський 
гуманітарно-педагогічний коледж 

відзначив 75-річний ювілей!

Працівники Укртелекому в 
Тернопільській області взяли  
участь у традиційній весняній 
корпоративній волонтерській 
акції  Групи СКМ «Чисте місто». 
Навести лад на вулицях, пар-
ках та скверах загалом вийшли  
більше 300 працівників філії та 
членів їх родин.  

«Екологічний десант» Ук-
ртелекому приводив до ладу те-
риторію парку «Загребелля», а 
також декількох вулиць у Тер-
нополі, прилеглі території в ін-
ших 19 населених пунктах об-
ласті. Під час толоки учасни-
ки волонтерського проекту по-
білили близько 150 дерев, ви-
садили 52 саджанці та 43 кущі, 
впорядкували 16 клумб, зібра-
ли та вивезли більше 7 тонн 
сміття.

Корпоративна волонтер-
ська акція групи СКМ «Чисте 
місто» – це приклад соціаль-

ної відповідальності бізнесу, 
яка полягає не лише в стабіль-
ній роботі підприємств та сум-
лінній сплаті податків і заро-
бітної плати. Відповідальний 
бізнес завжди активно інтегру-
ється у життя міст, сіл і селищ, 
де живуть та працюють його 
робітники. Спільні зусилля та 
командна робота на благо рід-
них міст та країни краще за все 
об’єднують людей.   

Загалом на суботник в усіх 
областях України вийшло май-
же 17 тисяч співробітників Ук-
ртелекому.   Весняна толока вже 
стала гарною традицією для ук-
ртелекомівців та інших підпри-
ємств Групи СКМ. У корпоратив-
ній волонтерській акції «Чис-
те місто» взяли участь праців-
ники СКМ, Метінвесту, ДТЕК, 
Corum, UMG, Медіа Групи «Укра-
їна», Лемтрансу, Vegа та інших 
компаній.

Тернопільські укртелекомівці  
зробили кращим довкілля


