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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 місяців –  59,31 грн.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Наш

Л
іц

ен
зі

я:
 А

Д 
№

06
36

10
  

3 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 15-16, 
вдень 26-27 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.12, захід - 21.19.

4 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 17-18, 
вдень 24-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.11, захід - 21.20.

5 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 13-14, 
вдень 22-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.15, захід - 21.21.

6 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 11-12, 
вдень 24-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.10, захід - 21.22.

7 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 14-15, 
вдень 27-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.09, захід - 21.23. 

8 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 16-17, 
вдень 21-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.09, захід - 21.23.

9 червня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 13-15, 
вдень 23-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.09, захід - 21.24.

Погода 
в Тернополі 
й області

№21(102), 3 червня - 9 червня 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

Детальніше - 3 стор.

Тату, ти мій герой!

У Тернополі діти у вишиванках зустрічали 
своїх батьків з передової

БАЙКА ПРО
 БДЖІЛ І ТРУТНІВ

Як нас готували  
до війни

Блогерка 
з Донбасу розповіла про 
життя під час окупації 7  стор.

ПОЛУНИЦЯ
– літа 
цариця

Смачна 
сторінка 18  стор.

Магнітні бурі у червні
Червень 2015-го, як і попере-

дній травень, не буде турбувати 
нас частими і сильними магніт-
ними бурями. Особливо серйоз-
них спалахів на Сонці поки що 
не передбачається. І все ж кіль-
ка магнітних бур доведеться пе-
режити. 

4 червня можливі збурення 
магнітосфери Землі. 8 і 9 черв-
ня прогнозують слабкі магніт-
ні бурі. Також геомагнітні коли-
вання вірогідні 10, 15, 19, 23 і 
26 червня.

Дзвiнокдо сина
Життєві  історії   від  Зіни  Кушнірук 
у  «Сімейному  гніздечку» 10-11  стор.
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Цей факт не міг залишити мене бай-
дужим. Тож, відповім і команді мера, і 
так званому експерту з усіх питань Ві-
кторії Царик.

Інформую читачів, що немає ні 
у Тернополі, ні у всій Україні такого 
багатопрофільного експерта, як Ві-
кторія Царик. Ця «особа» вже публі-
кувалася, як «знавець» законодав-
ства з будівництва та розказувала 
про правомірність забудови Привок-
зального Майдану. Тепер, критикую-
чи мене, вона розповідає  про  тарифи 
на послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій.

Звертаюсь до редакції: не робіть  по-
дібних помилок у майбутньому! Неко-
ректно брати статті до друку у невідо-
мих осіб, без їх ідентифікації. Якщо по-
дібного роду  інформації  хтось прино-
сить, то я раджу  редактору  оприлюдни-
ти  думку іншої сторони, і в першу чергу 
коментар того, на кого направлене «за-
мовлення».                      
А тепер знову про тарифи

Вкотре звертаюсь до міської влади 
та тернополян: тарифи на  квартплату  є 
непрозорими, бо розрахунки мають бути 
публічними, а не засекреченими. В час 
інформаційних технологій це зробити 
дуже просто, адже є сайти міської ради, 
управління житлово-комунального гос-
подарства міста,  окремих ЖЕКів (під-
приємств, які обслуговують житло). Од-
нак, там чомусь не оприлюднюють роз-
рахункових матеріалів по  тарифах.

Прозорість у використанні коштів 
квартплати могла би бути забезпече-
на також, якщо б ЖЕКи виконували рі-
шення виконкому міської ради № 1603 
від 28.09.2011 р. і наказ №131 управлін-
ня ЖКП міста від 28.12.2012 р. (ініціа-
тором яких був я) та щорічно звітува-
ли перед споживачами про використан-
ня отриманих  коштів, оприлюднюючи 
усні та письмові звіти  на зборах меш-
канців будинків, та електронні їх версії 
на вище вказаних сайтах. Однак, цього 
немає, тому, я стверджую, що відсутня  
прозорість,  як у  тарифоутворенні, так 
і у  використанні сплачених мешканця-

ми коштів.
Давайте рахувати разом

Прийнятий тариф, вартість якого 
зросла у 1,6 рази,  за моїми розрахунка-
ми   завищений на 25-30%.  Проведемо 
аналіз  найбільш значимих статей ви-
трат по окремих ЖЕКах нашого міста. 

Так, до недавнього підняття тарифу, 
середньомісячний фонд зарплати по ПП 
«Східний масив» становив 215 740 грн., 
або 0,71 грн. на 1 м кв. площі, яку обслу-
говує підприємство. По ТОВ «Коменер-
го Тернопіль» ці  показники  станови-
ли  294390 грн., або 0,62 грн. на 1 м кв  
житла;  по ПП «Наш дім» -  255600 грн. і 
0,94 грн. на 1 м кв.; по ДП «Люкс-житло» 
- 1595314 грн. та 1 грн. на 1 кв.м.; по ПП 
«Вікторія –1» - 127800 грн. і 0,68 грн. на 
1 кв.м  і  ПП «ТернопільКомСервіс » - 48 
512 грн. і 0,48 грн. на 1 кв.м. 

Спеціалісти розуміють, що таких ко-
ливань зарплати в структурі тарифу   
від 48 коп.  до 1 грн. за 1 кв.м., якщо ви-
конувати вимоги Правил утримання 
жилих будинків та прибудинкових те-
риторій, затверджених наказом Держ-
житлокомунгоспу від 17.05.2005 р. №76, 
- бути не може! Якщо оцінити вартість 
будівельних матеріалів,  використаних 
на поточний ремонт, то вони впродовж 
2011 – 2015 рр.  становили 5-6 коп. на 1 
кв.м по всіх вищезагадних ЖЕКах, крім 
ПП «Східний Масив», де цей показник 
дорівнював 9 коп. за 1 кв.м.  Нагадую, що 
на поточний ремонт  ЖЕКи  затрачали  
40 коп., з розрахунку на 1 кв.м, а мате-
ріали, за їхніми інформаціями, займали 
по всіх вищезазначених ЖЕКах лише 12-
15% вартості робіт поточного ремонту.

Поряд з цим, сума зарплати працівни-
ків з нарахуваннями на неї,  за статтею по-
точний ремонт становила 21-22 коп., або 
55-60% коштів поточного ремонту.  Крім 
цього, складовою цієї статті є ще  наклад-
ні затрати (покривають затрати на фінан-
сування адмінапарату ЖЕКу), в розмірі 
60% від основної зарплати працівників. 

Ми бачимо, що співвідношення  
зарплати  до вартості матеріалів  стат-
ті поточний ремонт у ЖЕКах становить, 
як  22 до 5. Тобто, затрати із зарплати 

поточного ремонту більші, ніж у 4 рази 
від вартості матеріалів!

Цього  на практиці бути не може, 
адже в даний час фактична вартість ма-
теріалів з ремонтних роботах,  які ви-
конують чи мають виконувати ЖЕКи,  
є приблизно в 1,5-2 рази  більшою від 
зарплати. Так, що на основі цих показ-
ників бачимо проблеми з використан-
ням коштів квартплати, сплаченою тер-
нополянами!  А  хто цю проблему  буде 
вирішувати?

Державна інспекція з контролю за ці-
нами ліквідована. До кого скаржитися?

Для прикладу візьмемо  ПП «Терно-
пільКомСервіс»,  фонд середньомісяч-
ної зарплати якого становить  48512 
грн. або 48 коп. на 1 кв.м, а середньомі-
сячні витрати матеріалів  - 5579 грн. або 
5,5 коп. на 1 кв.м, тобто, разом 53,5 коп. 
на 1 кв.м , при тарифі 1,22 грн. за 1 кв.м.  
Виникає питання – куди витрачено інші 
55% коштів, що становлять 68,5 коп. на 
1 кв.м. (1,22 грн. – 0,53 грн.)

Якщо б діяла Державна інспекція з 
контролю за цінами, яку нещодавно лік-
відували,  було б до кого апелювати про 
потребу проведення перевірки. В даний 
час це може зробити лише міська вла-
да, однак чекати від неї необхідних дій 
– марно! 

Для визначення коригуючого  кое-
фіцієнта квартирної плати ЖЕКи  ви-
користовували  індекс  зростання вар-
тості   матеріалів,  послуг та робіт.  Так, 
окремі  ЖЕКи  існуючий в даний час  та-
риф на електроенергію  в розмірі 63 коп. 
за 1 КВт порівнювали з тарифом 36,48 
коп. за 1 КВт, який діяв у 2011 році. Од-
нак, деякі  з них брали  за базу порівнян-
ня не 36,48 коп., а чомусь 24,36 коп., що 
давало їм змогу безпідставно підвищу-
вати коригуючий коефіцієнт.  І не було 
кому в міській раді виправити «помил-
ку» ЖЕКів!

Подібно,  визначаючи коригуючий 
коефіцієнт зростання  вартості бензи-
ну і дизпалива,  ЖЕКи вказували їх  вар-
тість у 2011 році в межах 6,20 – 7,20 грн. 
за 1 л, хоча на той час пальне  коштувало  
9,55-9,75 за 1 л, що також давало можли-

вість безпідставно підвищувати коригу-
ючий коефіцієнт.

Однак, найбільш безпідставно за-
вищені планові затрати  із заробітної 
плати. При фактичному зростанні мі-
німальної зарплати у 1,27 раза, - з  960 
грн. у 2011 році до 1218 грн. у 2015 році, 
а згідно колективної угоди, двірникам 
та іншим працівникам можуть виплачу-
вати  ще до 50% прогресивної доплати, 
- ЖЕКи розрахунково збільшили фонд 
оплати праці в таких розмірах:  ПП «Тер-
нопільКомСервіс» - у 1,81 раза;  ПП «Ві-
кторія -1» - у 1,8 раза; ПП «Наш дім» - у 
1,58 раза; ТОВ «Коменерго-Тернопіль» 
- в 1,44 раза.

Виходячи з цього, нарахована зарпла-
та двірника-прибиральника з 01.05.2015 
р. має становити в межах  2250 - 2500 грн. 
Розумію, що це невелика зарплата на да-
ний  час, однак, виникає питання: а з кого 
хочуть збирати ці кошти? Може, вони за-
йві у  пенсіонерів, яким  не вистачає на-
віть  на хліб і на ліки? 

 Ще одне  питання,  -  чи ЖЕКи дій-
сно будуть виплачувати  двірникам такі  
підвищені зарплати?  Знаю, що і в цьому 
питанні раніше було  багато проблем! 

Наведені факти, на моє переконання,  
свідчать про безконтрольність відпові-
дальних осіб міської ради за процесом 
тарифоутворення та повне прикриван-
ня бездіяльності окремих ЖЕКів, що по-
казує  професійну неспроможність  на-
водити лад у дуже важливій сфері місь-
кого життя  або свідчить про наявність 
корупційних  ознак в діяльності міських 
посадовців. 

Ми говоримо про рух до Європи, од-
нак, влада не хоче добровільно  від-
мовитись від принципів та  дій, які 
функціонують  не у демократичних, а 
тоталітарно-оліхархічних державах.

Петро ЛАНДЯК,
депутат Тернопільської 

міської ради,
голова ТМГО «Асоціація спо-

живачів житлово-комунальних 
послуг», голова 

ТОО «Громадянська позиція».

Або чому міська влада дурить тернополян

Чи обґрунтований розмір 
квартирної плати? 
Нещодавно в газеті «Нова Тернопільська» з’явилась фейкова стаття, в якій 
команда мера, а я вважаю, що це її робота, вирішила під іменем неісную-
чої авторки Вікторії Царик  дати оцінку моїй позиції  щодо «обгрунтован-
ності» прийнятих міською радою тарифів на квартирну плату.   

Документом, який підтверджує призначення громадя-
нину пенсії, є пенсійне посвідчення, яке видає орган Пен-
сійного фонду України. До певного часу посвідчення мало 
вигляд книжки і заповнювалось інспектором вручну.

Для запобігання несанкціонованого тиражування та 
підроблення бланків цього документа у зв’язку з відсут-
ністю системи захисту, постановою Правління Пенсійно-
го фонду України від 25 березня 2004 року №4-1 “Про По-
рядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних 
посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах” із 
змінами і доповненнями було затверджено зразок та опис 
бланка пенсійного посвідчення нового зразка. Разом з тим 
встановлено, що пенсійні посвідчення старого зразка дій-
сні на всій території України.

Сучасний взірець має кілька ступенів захисту, зручний, 
зносостійкий документ, який за розмірами та оформлен-
ням нагадує свідоцтво про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування.

На лицьовій стороні посвідчення надруковано номер 
особового рахунку пенсіонера, його прізвище, ім’я та по-
батькові, дата і місце його народження, стать, відомості 
про вид пенсії і термін її дії. У відповідних полях бланка міс-
титься фотографічне зображення пенсіонера. Сам документ 
вкладено у запаяний конверт зі спеціальної захисної плівки.

Випуск пенсійних посвідчень нового зразка дозволив 
захистити права людини на конфіденційну інформацію, 
оскільки в них не вказується розмір пенсії. Посвідчення 
виготовляються безкоштовно, витрати на їх виготовлен-

ня взяв на себе Пенсійний фонд України.
Тернополянам для одержання посвідчення нового 

зразка необхідно звернутися у відділ прийому та обслу-
говування громадян Управління Пенсійного фонду Украї-
ни в м.Тернополі (Майдан Волі,3), надати кольорову фото-
графію (4х6) і заповнити спеціальну анкету. Посвідчення 
видається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка пред-
ставляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально за-
свідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є непо-
внолітня або недієздатна особа – опікуну, піклувальнику, 
батькам при пред’явленні паспорта та відповідних доку-
ментів під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.

Людмила ТРАВІНА,
начальник відділу прийому 

та обслуговування громадян
УПФУ в м.Тернополі.

Пенсійне посвідчення зазнало змін
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Повернися, солдате, додому
Всім чортам та іудам на зло,
Повернися солдате, додому
Як би там, на війні, не було.
Повернися, солдате, додому,
Де матуся чекає тебе,
І відлуння пекельного грому
Не зламало, мій сину, тебе.
Повернися, солдате, додому
І вклонися великій рідні,
Не зважай ні на біль, ні на втому,
Бо ти служиш вкраїнській землі. 
Повернися до лісу і гаю,

Заблукай серед вранішніх трав,
Повернись 

до батьківського краю,
Де родився і в мирі зростав. 
Сядь за стіл разом 

з батьком і братом,
Випий чарку п’янкого вина,
Обійми і сестричку, і матір – 
Хай скінчиться проклята війна!
Повернися, солдате, додому…

Олександр ВІБЛИЙ. 
м. Тернопіль.  

Повернися, 
солдате, додому…
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«Найголовніше – президент організував потуж-
ний захист України від захоплення Росією, спираю-
чись на всенародну підтримку та колосальний патрі-
отичний порив. Ще рік тому Москва не приховувала 
своїх планів відтяти від України як мінімум полови-
ну її території: Схід та Південь. Донбас майже повніс-
тю перебував під контролем бойовиків. Символічно, 
що саме напередодні річниці президентства, офіцій-
но проголошено про закриття проекту «Новоросія», а 
Лавров визнав, що так звані ЛНР та ДНР мають зали-
шитися частиною України», - розповідає Володимир 
Дзудзило.

Наступним головним кроком стало збільшення 
фінансування Збройних сил України до суми 40 537 
061 200 грн.

«Рік назад армії не було, а тепер є. Так, все ще бра-
кує сучасної зброї, держава поки не може обійтися без 
допомоги волонтерів, та армія - вже є. Вона боєздат-
на і змогла зупинити на Донбасі одну із найсильні-
ших армій світу – російську.  Швидкими темпами від-
роджується військово-промисловий комплекс, який 
ремонтує та постачає нову зброю до армії», - підкрес-
лює керівник секретаріату ТТО Партії «Соладірність 
– Блок Петра Порошенка» Володимир Дзудзило.

Окрім цього, він акцентує увагу на наближенні до 
головної мети всієї країни – вступу до Європейсько-
го Союзу. Відтак, зусиллями нашої дипломатії, біль-
ша частина країн ЄС її вже ратифікувала. Попри агре-
сію Росії проти України та шалений тиск  Москви на 
Європу, Угода повністю вступає в силу з 1 січня 2016 
року. На Ризькому саміті Східного партнерства до-
бився, аби ЄС назвав чіткі календарні рамки запрова-
дження безвізового режиму, який стане реальністю 
вже наступного року.

Оксана МАКСИМЧУК.

Перший рік президентства 
Петра Порошенка

Рік тому Україна обрала нового президента, у найважчий період держави за час 
незалежності. Петро Порошенко в першому турі був обраний гарантом. Керівник 
секретаріату ТТО Партії «Солідарність – Блок Петра Порошенка» Володимир Дзу-
дзило підводить підсумки діяльності президента: що було досягнуто, які напрям-
ки розвитку з’явились, на чому Порошенко розставив головні акценти.

Вчора нарешті настав цей дов-
гоочікуваний день. Марічка 
з двоюрідними братиком Ві-

тею і сестричкою Танею одягнула ви-
шиванку, намалювала плакат і з осо-
бливим трепетом прийшла на заліз-
ничний вокзал зустріти свого найрід-
нішого Героя – татка, який добровіль-
но пішов захищати Україну, воювати 
за мирне майбутнє для неї – малень-
кої дівчинки, що тільки починає жити. 

І ось він уже виходить з вагону, 
трішки стомлений, але усміхнений. 
Нарешті вони разом. Її маленькі руче-

нята міцно обіймають мужню татову шию і  в цей мо-
мент немає щасливіших, аніж вони…

На залізничному вокзалі було тісно від посмі-
шок, сліз, радості та обіймів. У Тернопіль повернулися 
близько 40 бійців батальйону «Збруч». Хлопці вже про-
служили рік у війську і були демобілізовані. З далекої 
дороги їх зустрічали рідні і близькі з квітами, синьо-
жовтими кульками та вигуками «Герої». Для них цей 
рік був непростий - було багато тривог, переживань, 
сліз, молитов. На щастя, усі хлопці повернулися додому 
живі і здорові. Бійці зізнаються, найбільше сумували за 
сім’єю, мріють про домашню їжу, рідний дім і смачний 
мамин обід. А ще, аби в Україну нарешті прийшов мир 
і спокій.  

Юля ТОМЧИШИН. 

Тату, ти мій герой!

У Тернополі діти у вишиванках зустрічали 
своїх батьків з передової

Маленька Марічка 
з села Підгороднє 
Тернопільського 

району з нетерпінням чекає 
на татка вже кілька місяців. 
Востаннє він приїздив 
у відпустку в січні, тож 
дівчинка буквально рахувала 
дні до його повернення 
додому. Малювала йому 
малюночки, вчила віршики, 
щодня телефонувала і слізно 
просила: «Татусю, приїзди 
швидко-швидко».
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Якби зараз провести конкурс на 
кшталт, хто із політиків є розчаруванням 
року, то одне із чільних місць, ймовірно, 
дісталося б Арсенію Петровичу.                 

«Свій» хлопець? 
Під час виборів про Яценюка казали 

приблизно таке: «Свій хлопець. Економі-
ку знає. На Майдані був. Таких треба у но-
вій владі». 

Арсенію Петровичу дісталася поваж-
на державна посада. Думай, працюй, ре-
формуй… І бурхливу «діяльність» та ре-
форматорський хист прем’єра відчув май-
же кожен українець. Щоправда, «дякую» 
мало хто скаже. Адже за межею бідності 
вже опинилося більше 80 відсотків грома-
дян. Таку інформацію озвучили в ООН. За 
стандартами цієї організації, якщо люди-
на витрачає на проживання й харчування 
менше п’яти доларів на день, а на місяць 
- менше 150 «зелених», вона живе за по-
рогом бідності. Тобто, в Україні, за курсом 
Нацбанку, мінімальна зарплата повинна 
складати приблизно 3750 гривень, наго-
лошує нардеп Андрій Шипко. 

Якщо в африканських країнах поріг 
бідності - 1,25 долара на день, то у нашій 
державі щоденний прожитковий мінімум 
- півтора долара. Тож, Арсенію Петровичу, 
Україні до Африки залишилося… 0,25 цен-
та.   

Прожитковий мінімум - це не лише 
харчування, а й проїзд у транспорті,  по-
бутові послуги, комунальні, одяг та інше. 
Чомусь у нас  не враховують у прожит-
ковому мінімумі медичні послуги й осві-
ту. Українці ж хворіють набагато часті-

ше, ніж, скажімо, європейці. «Якщо проа-
налізувати ці фактори, можна зрозуміти: 
українці, здебільшого, знаходяться за по-
рогом абсолютної бідності», - каже Андрій 
Шипко.

У свою чергу дієтолог Галина Анохіна 
зазначає: бідність не дозволяє людям по-
вноцінно харчуватися. Раціон - незбалан-
сований. Люди споживають багато хлі-
ба, картоплі, а продуктів тваринного по-
ходження - мало. «Наше населення давно 
знаходиться у стані прихованого голоду. 
Через це можемо втратити підлітків і ді-
тей. Помилки, допущені у дітей до 14-16 
років, не можна виправити у майбутньо-
му жодним добрим харчуванням», - засте-
рігає дієтолог.

Для подолання проблеми, кажуть екс-
перти, держава має затвердити поняття 
«межа бідності» та встановити поріг не-
оподаткування на рівні п’яти доларів на 
день на кожного члена сім’ї. І, звісно, пере-
глянути тарифи на комуналку. Проте дер-
жава йти на поступки громадянам не ба-
жає. Тарифи на газ, для прикладу, не мо-
жуть бути переглянуті у бік зниження, ка-
тегорично заявив міністр енергетики та 
вугільної промисловості Володимир Дем-
чишин. Хоча сам раніше казав, що серед-
ня ціна «голубого палива» для населення 
складає 4,5 тисячі гривень за тисячу ку-
бів. Чому ж так різко змінив думку? А Яце-
нюк у 2013 році жорстко критикував уряд 
Азарова за його наміри підвищити ціни 
на газ. Тоді нинішній глава Кабміну запро-
понував своєму «папєрєдніку» розповісти 
правду населенню про те, що українці по-
винні отримувати газ власного видобут-

ку, вартість якого уп’ятеро менша за ім-
портний. Однак цьогоріч Арсеній Петро-
вич заявив: пора платити реальну ринко-
ву ціну за енергоресурси України й підня-
ти тарифи для населення до ринкового 
рівня. І байдуже, яким чином люди мають 
викручуватися з соціально-економічної 
халепи. Зарплати ж не зростають.     

Експерти також пропонують знизити 
податок на ввезення і реалізацію продук-
тів із 20 до 7 відсотків. Якби ж то! Податки 
в Україні можуть зрости. Через борги. Ви-
дання «The Economist» пише: лише підви-
щення податків та скорочення державних 
видатків дозволить Україні обслуговува-
ти свій зовнішній борг. А боргів уряди на-
брали ого-го скільки. Україна й далі про-
довжує позичати, а уряд - скорочувати ви-
трати у таких чутливих сферах, як пенсій-
не забезпечення, освіта, охорона здоров’я. 
Крім того, шалені гроші витрясає з каз-
ни війна. За словами прем’єра, кожен день 
військових дій коштує Україні від 5 до 7 
мільйонів доларів. 

Тихою сапкою…   
Після Ризького саміту, замість Укра-

їни, ЄС скасовує візи для острівних дер-
жав. Євросоюз підписав угоду про корот-
костроковий безвізовий режимі з сімома 
країнами: Вануату, Сент-Люсія, Домініка, 
Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Трині-
дад і Тобаго, а також Самоа. Як пише сайт 
«Європейської ради», підписана угода на-
дасть безвізовий режим громадянам зга-
даних країн для поїздок в ЄС на термін до 
90 днів протягом 180 днів. «Домовленості 
будуть стимулювати міжнародні контак-
ти, розвиток туризму та бізнесу між ЄС і 
цими країнами», - ідеться в повідомленні. 

Трішки про щасливчиків. Вануату не 
голосувала, коли в ООН приймали резо-
люцію на підтримку України після анексії 
Криму. Раніше ця острівна держава про-
славилась тим, що в 2011 році за «гума-

нітарну допомогу» з Москви визнала не-
залежність Абхазії, але потім передумала. 
Вануату називають союзником Кремля. 

Домініка. ВВП на душу населення не 
високий. Країна користується позиками 
МВФ. Надає іноземним компаніям статус, 
завдяки якому вони не обкладаються по-
датками. Багато інтернет-фірм викорис-
товують Домініку саме з цієї причини.

Гренада надає офшорні фінансові по-
слуги. 

Економіка Сент-Люсії базується на ту-
ризмі та офшорному бізнесі. 

Молодь Самоа у пошуках роботи й кра-
щого життя виїжджає за кордон. Масова 
еміграція пояснюється відсталістю еко-
номіки, яка традиційно залежить від гу-
манітарної допомоги. 

Сент-Вінсент і Гренадіни - важливий 
офшорний фінансовий центр, що привер-
тає банки податковими пільгами. В країні 
високе безробіття, у зв’язку з чим еконо-
мічно активне населення мігрує в інші ре-
гіони Карибського регіону, а також до Єв-
ропи.

Високий рівень еміграції також у Три-
нідад і Тобаго. Крім того, за інформацією 
«Freedom House», в країні процвітає зло-
чинність, дискримінація жінок, міжетніч-
ні зіткнення, теракти, корупція в судо-
вій системі. Й досі не скасовано смертної 
кари.

Європа діє «тихою сапкою». Деяким 
країнам відкриває двері без розрекламо-
ваних самітів і обіцянок. А Україна рока-
ми виконує «домашні завдання» та інші 
вимоги Брюсселя. Хіба ми гірші за Вануа-
ту, Самоа, Тринідад і Тобаго? Чи то наша 
дипломатія і влада щось роблять не пра-
вильно? Стосовно ж «домашнього завдан-
ня», то його виконують українські бійці 
на передовій на Донбасі, аби «русскій мір» 
не звалився на голови європейців.            

Ольга ЧОРНА. 

Україні до Африки залишилося… 0,25 цента 
Вітчизняні урядовці й політики взяли за моду економити на 

бідних українцях. У результаті, бідних перетворюють майже 
на жебраків, а середняків - на бідняків. А під час телешоу 

традиційно співчувають пересічним громадянам і дають поради, 
як виживати. На жаль, «крокодилячі сльози» багатих «слуг народу» 
збіднілі українці в гаманці не покладуть. 

Цьогоріч на експлуатаційне 
утримання доріг та ямковий 
ремонт на автошляхах 

нашої області з Держбюджету 
виділено 79 млн. грн. За словами 
начальника служби автомобільних 
доріг в Тернопільській області 
Богдана Юлика на перший 
погляд сума значна, але як тільки 
перейти до розрахунків мільйони 
перетворюються в копійки. 

Мережа доріг Тернопільщини становить 
трохи більше 5 тис. км. Отже на 1 км дорож-
нього покриття припадає приблизно 15 тисяч 
грн. Ціна 1 тонни асфальтобетону становить 
1400-1500 грн., а 1 м2 дорожнього покриття 
в середньому коштує 400-450 грн. А ще варто 
враховувати витрати на робочу силу та тех-
ніку. От і виходить, що кошти виділяють ніби 
й значні, але по відношенню до реальних по-
треб це лише мізерна частка. 

Тому говорити про якісь масштабні та кар-
динальні зміни на дорогах області за рік не 
варто. На це потрібні значні мільярдні капі-
таловкладення, яких наразі немає.  Ще один 
фактор, який має пряме відношення до ста-
ну доріг, - всезростаюча інтенсивність руху 
великотоннажного автотранспорту.  Авто-
мобільними дорогами, несуча спроможність 

яких значно менше встановленої норми – 40 
тонн, їздять вантажівки повною масою у 60-
70 тонн, що призводить до незворотних і ка-
тастрофічних руйнувань дорожнього покрит-
тя. Адже справа не тільки в ремонті автошля-
хів, а й у правильному їх використанні. 

Останніми змінами до «Правил дорожньо-
го руху» Кабінет Міністрів України підвищив 
фактичну масу окремих видів транспортних 
засобів до 40-46 тонн (раніше було 38 тонн), 
що не сприяє  збереженню  конструкції по-
криття доріг, а навпаки знищує їх. Адже до-
роги на таке навантаження не розраховані і 
в такому випадку потребують нарощування 
міцності.  І це при тому, що, до прикладу, на 
даний час 83% протяжності доріг Тернопіль-
ської області потребують капітального ре-
монту, а зношуваність доріг, за даними бух-
галтерського обліку станом на 01.01.2015р., 
становить 76,5%.  

Враховуючи вищенаведене та з метою 
збереження автомобільних доріг від пе-
редчасного руйнування, з 1 червня 2015 
року в області вводиться обмеження на 
рух великотоннажних автомобілів масою 
понад 24 тонни у спекотні дні літнього пе-
ріоду (при температурі 28 і більше граду-
сів за Цельсієм) з 10.00 до 22.00 год. 

Тимчасове обмеження діятиме на автодорогах:
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече;
- М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка;
- Н-02 Львів –Тернопіль ;
- Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль;
- Р-43 Тернопіль (від М-19)-Ланівці-до Р-32;
- Р-32  Кременець-Б.Церква-Ржищів;
Також визначено 32 майданчики для відстою тран-

спортних засобів у розрізі автомобільних доріг, а саме:
- М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка – 8 шт;
- М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече – 10 шт;
- Н-02 Львів-Тернопіль – 6 шт;
- Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль – 4 шт.
- Р-32 Кременець-Б.Церква-Ржиців – 2 шт.
- Р-43 Тернопіль-(від М-19)-Ланівці-до Р-32 – 2 шт.
На мережі доріг Тернопільської області встановлено 16 

комплектів відповідних дорожніх знаків та 16 панно, на яких 
вказані місця відстою великовагових транспортних засобів. 

Чи можливо мати європейські 
дороги за 79 млн. гривень на рік?

Мережа  доріг  Тернопільської  області   
становить  5006,5  кілометрів.  З  них  1485,6  
кілометрів  дороги  державного значення  
 і  3520,9  кілометрів  –  місцеві  автошляхи.
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Армія кріпаків  
«муніципальної панщини»…

Пересічні файнівчани наївно вважають, 
що міська рада – це депутати, обрані на ви-
борах. І тому часто плутають “народних об-
ранців” із чиновниками, які працюють у шта-
ті мерії. Ось чому нині я розповідатиму саме 
про останніх. Так от, виявилося, що в міськра-
ді невеликого міста Файного працюють – ви 
не повірите – майже чотири сотні чиновни-
ків (хоча…у тернопільській мерії їх не мен-
ше)!  Якщо точніше, то життям Файного керу-
ють рівно штатні 394 службовці. В поті чола 
у своїх аскетичних казенних кабінетах вони 
«дбають» про розбиті дороги, обдерті під’їзди 
та всі інші міські проблеми. І вже натерли, ма-
буть, мозолі на пучках, старанно перерахову-
ючи щодня гроші в бюджетному «гаманці», 
а іншими словами – в спільній казні жителів 
міста Файного.   

Чесно кажучи, не уявляю, чим може займа-
тися така кількість людей, але роботи, схоже, у 
них справді багато, бо впродовж останніх де-
сятиліть штат міської ради постійно зростає.

...Громадські активісти Файного показа-
ли мені наступні цифри. У 2002 році в місь-
краді важко трудилося 78 працівників, тому 
керівництво вирішило донаймати: відтак у 
2010-му році міськвиконкомівських «найми-
тів» стало  аж 351! Але й ця армія поборників 
добробуту файнівчан не врятувала місто від 
кризи. Тож у нинішній міськраді, починаючи 
з 2011-го і до минулого року, в мерії щоденно 
виходили на “поденщину” вже аж 450 чинов-
ників. Може, і ще побільшало б, але – напри-
кінці минулого року Кабінет Міністрів, зважа-
ючи на ситуацію в країні, грізно грюкнув ку-
лаком по столу й наказав скоротити штати... 
Міська влада Файного зробила це хитро, як 
“афонський дурисвіт”: усіх працюючих пен-
сіонерів швидко відправили на пенсію, а на 
вільні вакансії перевели інших чиновників. На 
тому й сталося!

Тепер хочу привернути вашу увагу до ін-
шого цікавого факту. Так само, як і Тернопіль, 
місто Файне є одним із найменших обласних 
центрів, і середня зарплатня його жителів так 
само одна з найнижчих у державі. Але при-
гляньмося до зарплатні чиновників Файне-
сенької міськради: у 2011 році на неї було ви-
трачено 15 мільйонів гривень, у 2013-му – 18 
мільйонів, а в кризово-воєнному 2014-му – аж 
23 мільйони гривень! Для порівняння: у май-
же мільйонному Львові витрати за цей час 
збільшилися лише на 3 мільйони. А в поді-
бних за розміром Чернівцях взагалі зменши-
лася майже на мільйон.

Аж тут недобрий Кабмін знову грюкнув 
кулаком і змусив усі міськради країни відмо-
вити своїм працівникам у наданні премій. І 
сталося неймовірне: після цього у міському 
бюджеті одразу з’явилося додаткових 12 міль-
йонів гривень! Засумували ж лише міськра-
дівські чиновники – адже їх майже прирівня-
ли до звичайних файнівчан з їхніми звичайни-
ми зарплатами... 

На одного раба – три прораби
Дізнавшись про усе вищесказане, я спро-

бував проаналізувати структуру Файнівської 
мерії на її сайті. Але проста табличка, яка там 
«висить», ніяких деталей не містила. Тоді я ви-
рішив познайомитись зі «святая святих» із се-
редини (благо, депутатське посвідчення ста-
ло непоганою перепусткою).

Пройшовся коридорами, почитав таблич-
ки, аж тут, на удачу, зустрів свого колишнього 
однокурсника, який там, виявляється, юрис-
том працює. Він взявся зробити мені “турне” 
міськрадою. І чим далі ми йшли коридорами, 
тим більше я дивувався. 

...Відчиняємо двері з написом «Патронат-
ний відділ». Там – купа людей, і всі обслуго-
вують міського голову: одні пишуть йому до-
повіді, інші – виступи, треті готуються супро-
воджувати на всіляких дійствах, четверті чер-
гують «на підхваті». Я спробував з’ясувати, 
чому цього всього не робить прес-служба, де є 
аж троє працівників. І почув «залізний» аргу-
мент: без невтомної метушні ще 5-ти осіб осо-
бливої служби діяльність мера на благо Фай-
ного опиниться під майже смертельною за-
грозою! 

Наступні двері вели до Управління 
організаційно-виконавчої роботи, де в кіль-
кох кабінетах тіснилися аж 17 (!) діловодів. 
Пекельна в них робота: готувати містофайнів-
ським депутатам проекти рішень за 10 днів до 
сесії, як того вимагає закон. Бідолахи все одно 
не встигають, і часто депутати отримують до-
кументи майже перед самою сесією… А ще є 
відділи внутрішнього контролю та кадрово-
го забезпечення апарату ради та виконавчо-
го комітету: там теж купа таких же діловодів... 

В Управлінні торгівлі, побуту та захисту 
прав споживачів цілих 5 чиновників плюс во-
дій аж зі шкіри вилазили, придумуючи, чим то 
зайнятися! – бо Єдиний дозвільний центр за-
брав у них всю роботу...

В Управлінні економіки, промисловості та 
праці 11 чиновників день у день важко дума-
ють над програмою соціально-економічного 
розвитку міста. А в кабінеті навпроти ще 10 
мислителів Управління стратегічного розви-
тку роблять те ж самісіньке, але вже – “стра-
тегічно”! 

Ніхто так і не зміг пояснити мені різни-
ці між функціями Управління містобудуван-
ня, архітектури та кадастру, КП «Земельно-
кадастрове бюро» та КП «Місто» (там,  де за-
мовляють і оплачують бюджетними коштами 
різні проекти). Великою таємницею залиши-
лося і те, чим займається “чортова дюжина” 
працівників Управління містобудування, ко-
трим на підмогу створено за рахунок бюдже-
ту ще й два комунальних підприємства... 

Таємницею для мене залишився і штат 
Управління житлово-комунального господар-
ства, благоустрою та екології: аж за 31 осіб! 
...Коли у Файному більшість ЖЕКів були кому-
нальними, це ще було виправдано. Але ж за-
раз, як і в Тернополі, всі ЖЕКи приватні! 

Останнього «цвяха» забив той самий мій 

однокурсник, повідомивши, що у Файнівській 
міськраді працює аж 21 юрист! Секрет їх за-
вантаженості пояснюється просто: міськрада 
Файного регулярно приймає сумнівні рішен-
ня, відтак юристи в поті чола «причісують» їх 
перед депутатським розглядом на сесії, а далі 
витрачають свій робочий час та бюджетні гро-
ші на суди й відрядження, аби захищати місь-
краду від позовів проти тих самих сумнівних 
рішень… 
Хворий апендицит сам  
не відпаде –  його вирізають...

Після екскурсії до Файнівської мерії я поці-
кавився, чим займаються чисельні комуналь-
ні підприємства, котрі вона так щедро напло-
дила. Їх виявилося дуже  багато. Але чим вони 
займаються – сам дідько ногу зламає. А ще не-
щодавно мер міста Файного хизувався, що 
його каденція – найпрозоріша каденція усіх 
часів і народів. Щоправда, файнівчани так і не 
зрозуміли, чому вони досі нічого не знають 
про кількість і зарплати чиновників міськра-
ди та чому на свої запити місцеві журналісти 
(та навіть і файнівчанські депутати!) здебіль-
шого отримують не прямі цифри, а жалюгід-
ні відписки...

Оговтавшись від вражень, я взяв кальку-
лятор, і, керуючись простою логікою профе-
сійного юриста та здоровим господарським 
глуздом, підрахував, що із майже 400 чинов-
ників Файнівської міськради можна запросто 
скоротити щонайменше 90. І від цього нічого 
в місті не погіршиться. Працюють же у штаті 
міськради Чернівців всього 260 працівників – 
і місто живе! 

...Мільйони з міського бюджету на утри-
мання зайвих бюрократів-дармоїдів – це гро-
ші, «заощаджені» на добробуті городян. А щоб 
такого не було і в нас, у Тернополі, то, вихо-
дячи із сумного досвіду міста Файного, треба 
скоротити до мінімуму кількість чиновників 
міськради. Її штат має стати дуже щільним, із 
чітко прописаними посадовими обов’язками 
та функціями. А городяни мають знати, чим 
займається кожний працівник міськради і яку 
зарплату разом з усіма надбавками за це отри-
мує. Так само слід скоротити видатки на їхні 
відрядження, транспорт, пальне, придбання 
модних комп’ютерів, автомобілів, оплату мо-
більного зв’язку та поточні ремонти. Також 
треба ліквідувати збиткові комунальні під-
приємства, які займаються незрозуміло чим. 

А поки що слова про прозорість і піклуван-
ня про звичайних людей залишаються тільки 
пустими словами. 

Далі буде…
Віталій ЦИМБАЛЮК.

БАЙКА ПРО
 БДЖІЛ І ТРУТНІВ

До уваги читачів - черговий фейлетон із серії, що відкриває читачам очі на багато речей, про 
існування яких вони раніше, можливо, навіть не здогадувалися. 

...Нагадую, що місто Файне – це місто-близнюк нашого Тернополя, з тими самими проблема-
ми, що й у нас. В попередніх фейлетонах я розповів про таємницю зростання  тарифів “на сміт-
тя”, далі – про засекречену спецслужбу міськради Файного, а також про «бомбу» у місцевому во-
догоні. Сьогодні ж я пропоную читачеві «екскурсію» до, так би мовити, святая святих міста Фай-
ного – її міськради. Приготуйтеся: тримайтеся за стільці...

Дивіться репортажі з міста Файного щовівторка о 20-30 год. 
на телеканалі ТТБ та на сторінці Віталія Цимбалюка 

на сайті www.youtube.com 

або «дива» міськради м. Файного

Останні новації 
щодо касових 

апаратів 
та торгівлі пивом
З початку 2015 року в 

чинному законодавстві 
відбулося багато змін 

і, зокрема, в сфері торгівлі 
алкогольними напоями. 

А саме, змінами внесеними За-
коном № 71 до Податкового кодек-
су України, розширено перелік ал-
когольних напоїв, до яких з 1 лип-
ня 2015 року віднесено і пиво. Отож, 
право на його виробництво, імпорт, 
експорт та реалізацію матимуть тіль-
ки ті суб’єкти господарювання, які во-
лодіють відповідною ліцензією.

Такі зміни передбачені також і 
Законом України від 19 грудня 1995 
року № 481/95-BP „Про державне ре-
гулювання виробництва і обігу спир-
ту етилового, коньячного і плодо-
вого, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів” у редакції, чинній з 
01.07.2015р.

Як роз’яснили у Центрі обслуго-
вування платників Тернопільської 
ОДПІ, для отримання ліцензії для роз-
дрібної торгівлі пивом, платнику не-
обхідно звернутися до ДФС у Терно-
пільській області (управління контр-
олю за обігом та оподаткуванням під-
акцизних товарів) із відповідною зая-
вою, у ній потрібно зазначити: адре-
су місця торгівлі, перелік РРО (КОРО) 
на місці торгівлі з інформацією щодо 
кожного РРО про його модель, моди-
фікацію, заводський номер, виробни-
ка, дату виготовлення, реєстрацій-
ний номер свідоцтва РРО, дату реє-
страції в податковій інспекції.

Така ліцензія видається на 1 рік у 
строк, не пізніше ніж 10 календарних 
днів з дати одержання  управлінням 
документів на отримання ліцензії. 
Причому, така ліцензія обов’язково 
реєструється у податковому органі 
за місцем розташування торгового 
об’єкта, а у сільській місцевості – ще 
й в органі місцевого самоврядуван-
ня (сільській, селищній раді). Плата 
за ліцензію становить 8000 грн за ко-
жен зазначений у ліцензії РРО (КОРО), 
а на території сіл і селищ – 500 грн. 
Сплата здійснюється щокварталу рів-
ними частинами. Слід пам’ятати, що 
при простроченні сплати дія ліцензії 
призупиняється, а за торгівлю алко-
гольними напоями без наявності лі-
цензії передбачено штраф – 200 від-
сотків вартості отриманої партії то-
вару, але не менше 17000 гривень.

Крім зазначеного вище штра-
фу за роздрібну торгівлю алкого-
лем без ліцензії, передбачено також 
штраф за роздрібну торгівлю через 
РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії 
у розмірі 200% вартості товару, реалі-
зованого через такий РРО, але не мен-
ше 10 тис. грн. 

Для  фізичних осіб - платників 
єдиного податку другої та третьої 
груп, яким Податковий кодекс до-
зволяє здійснювати роздрібну тор-
гівлю пивом, вимога щодо придбан-
ня  з 1 липня 2015 року ліцензії та ви-
користання в обов’язковому порядку 
РРО при цьому, є чинною, як і для ін-
ших платників, які реалізовують ал-
когольні напої.

За детальними консультаціями 
звертайтесь у ЦОП Тернопільської 
ОДПІ, або за телефоном:   43-46-36.

Відділ комунікацій 
Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській 
області.
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Під час отримання 
неправомірної 
вигоди 

оперативники 
державної служби 
боротьби з економічною 
злочинністю впіймали 
працівника районного 
військкомату.

У міліції кажуть, що підоз-
рюваний впродовж  травня спо-
нукав військовозобов’язаного 
мешканця Козівського району 

заплатити за сприяння в ухи-
ленні від мобілізації та про-
ходженні військової служби. 
Ціна питання – 1600 доларів 
США. Гроші посередник 
обіцяв передати одному з 
військових комісарів. 

Протиправну діяльність 
викрили працівники про-
куратури області спільно зі 
співробітниками міліції. Чи-
новника затримали під час 
одержання неправомірної ви-

годи.
Тривають слідчі дії для 

встановлення всіх обставин 
злочину.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Незабаром початок літнього 
сезону. А це означає, що багато 
людей будуть їхати в довгоочіку-
вану відпустку на море, студенти 
з навчання до батьків, діти у ди-
тячі табори тощо. Всіх цих людей 
об’єднує одне бажання – швид-
ко, зручно та завчасно придбати 
квиток на поїзд, літак чи автобус. 

Що Ви зазвичай робите, якщо 
живете в маленькому містечку, 
де немає транспортних кас, а Вам  
вкрай потрібен квиток на по-
їзд чи літак? Вивчаєте маршрут 
руху автобусів, сідаєте в тран-
спорт та їдете до районного цен-
тру чи найближчого міста, в яко-
му є каси. Витративши макси-
мум часу на дорогу, чергу в тран-
спортній касі та додаткові витра-
ти на проїзд, зрештою, якщо по-
щастить, Ви придбаєте потріб-
ний квиток. 

Завітавши до найближчо-
го відділення Укрпошти як місь-
кого, так і сільського, Ви зможе-
те придбати електронний кви-
ток на обраний Вами транспорт 
у будь-якому напрямку пере-
везень, не витрачаючи зайвого 
часу, коштів та нервів. Так, саме 
Укрпошта допоможе придбати 
Вам швидко, якісно та комфорт-
но пасажирський квиток для за-
планованої подорожі.

Якщо ж у Вашому селищі про-
живає дуже мало мешканців і 
стаціонарного відділення по-
штового зв’язку немає, то при-
дбати квиток можна через пере-
сувні відділення пошти.

Купити квиток можна і в он-
лайн режимі, завітавши на сайт 
Укрпошти та здійснивши замов-
лення.

«Замовляючи через Укрпо-
шту квиток. Ви отримуєте по-
вноцінний електронний про-
їзний документ, що не потре-
бує обміну в касах вокзалу. Для 
здійснення посадки на потяг 
або літак пасажиру достатньо 
пред’явити QR-код або роздру-
кований електронний квиток та 
документ, що посвідчує особу, – 
відзначає в.о. генерального ди-
ректора УДППЗ «Укрпошта» Ігор 
Ткачук.  – Крім того, на підпри-
ємстві впроваджується пілотний 
проект з реалізації електронно-
го квитка «Студентський». У разі 
його успішної апробації проект 
буде поширено на всі відділення 
поштового зв’язку». 

Завдяки QR-коду, зазначено-
му на електронному посадочно-
му документі, в електронній базі 
даних зберігається вся необхідна 
інформація про пасажира. 

Для здійснення посадки в ав-
тобус пасажиру необхідно обмі-
няти маршрут-квитанцію на кви-
ток в касі автовокзалу безпосе-
редньо перед відправленням ав-
тобус. Обмін маршрут-квитанції 
на квиток здійснюється без черг 
та додаткової оплати. 

Мандрівка 
починається 
з Укрпошти

Правоохорон-
ці «кидали» 

іноземців 
на гроші

На Тернопільщині 
судитимуть 
працівників 

правоохоронних 
органів за шахрайство 
щодо іноземних 
громадян.

Підозрювані – колишній 
і троє діючих співробітників 
органів внутрішніх справ і 
податкової міліції. 

– Залучивши до кримі-
налу місцевого жителя, у 
березні вони вчинили шах-
райські дії щодо іноземця, 
щоб заволодіти коштами в 
сумі понад 8 тисяч гривень, 
– повідомили у прокуратурі 
області. – Ці гроші інозем-
ному громадянину потрібно 
було заплатити за нібито 
вирішення питання щодо 
уникнення депортації з Ук-
раїни.

Окрім того, упродовж 
березня один з працівників 
податкової міліції вчинив 
шахрайські дії стосовно ще 
трьох іноземців. Нечистий 
на руку правоохоронець за-
володів їхніми коштами на 
загальну суму майже 23 ти-
сячі гривень.

У ході досудового роз-
слідування всі працівники 
правоохоронних органів 
звільнені із займаних посад. 
Прокуратура області скеру-
вала до суду обвинувальний 
акт стосовно підозрюваних. 
Їм інкримінують  ч. 2 ст. 190 
КК України – шахрайство.

Одному з п’яти обвину-
вачених як запобіжний за-
хід обрано взяття під варту, 
іншому – домашній арешт, 
а ще трьом суд встановив 
заставу. Санкція інкриміно-
ваного екс-правоохоронцям 
злочину передбачає до 3 
років позбавлення волі.

Зек спокусився 
на дитячі харчі

Колишній зек 
залишив без харчів 
вихованців дитсадка 

у Бережанському районі. До 
приміщення злодій проник 
уночі. Зняв віконну шибу і 
виніс з садочку продукти 
харчування.

Інформація про крадіжку 
надійшла до міліції від завідува-
ча дитсадка. Правоохоронці опе-
ративно виявили крадія.

Підозрюваний – 31-річний 
мешканець Бучацького району. 
Раніше чоловіка неодноразово 
судили за майнові злочини. У 
Бережанський район він переї-
хав близько двох місяців тому до 
співмешканки.

У злочині затриманий зізнав-
ся. За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження. Пі- Пі-Пі-
дозрюваному інкримінують ч. 3 
ст. 185 ККУ – крадіжка.

Працівник військкомату 
підбурював дати $1600 хабара

Він ще 28 травня в обід виїхав з 
роботи на авто, але додому не 
повернувся.

Застрелений Ігор Нікулін останнім часом 
займався адвокатською діяльністю. Раніше 
працював в органах прокуратури Тернопільсь-
кої області, зокрема на посаді прокурора Бор-
щівського району. 

Із заявою до міліції 29 травня близько 15.00 
звернулася тернополянка. Жінка розповіла, 
розповіла, що її 54-річний чоловік 28 травня в 
обідню пору виїхав з роботи автівкою і додому 
не повернувся. Правоохоронці провели ком-
плекс оперативно-розшукових заходів щодо 

встановлення місця перебування чоловіка.
Через добу оперативники карного розшуку 

в лісопосадці, поблизу одного з сіл Тернопіль-
ського району, знайшли автомобіль зникло-
го. На задньому сидінні автівки виявили тіло 
власника з ознаками насильницької смерті. 
Встановлено, що чоловік помер від вогнепаль-
них поранень.

За цим фактом розпочато кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу 
України – умисне вбивство. Правоохоронці від-
працьовують декілька версій та проводяться 
комплекс розшукових заходів для розкриття 
злочину.

44 тисячі гривень вимагав керівник 
реєстраційної служби Бережанського 
районного управління юстиції. 

Чиновника затримали під час одержання коштів від посе-
редника співробітники спецпідрозділу із боротьби з коруп-
цією та організованою злочинністю управління Служби без-
пеки України.

За даними відомства, посадовець вимагав ці гроші від од-посадовець вимагав ці гроші від од-вимагав ці гроші від од- від од-
ного з фермерів Бережанського району за реєстрацію угод 
оренди земельних ділянок.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 
ст.368 КК України – одержання неправомірної вигоди. Санк-– одержання неправомірної вигоди. Санк-одержання неправомірної вигоди. Санк- Санк-
ція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 
років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

За клопотанням прокуратури області суд обрав для чи-
новника запобіжний захід – тримання під вартою. Посадов-
цю також визначили заставу в сумі 140 тис. грн. 

Жорстока 
педагогіка: 

освітянин 
побив учня

Кримінал на педагога 
завела міліція у 
Збаразькому районі. 

Від дій учителя потерпів 
учень 5-го класу. 

Інцидент трапився у селі 
Добриводи. 

– Після уроку діти грали-
ся у класі ґумовим браслетом, 
кидаючи його одне одному 
в руки. У клас зайшов завуч 
школи і підійшов до хлопчи-
ка, який саме впіймав іграш-
ку. Чоловік звинуватив шко-
ляра в порушенні поведінки, 
– розповів начальник сектору 
кримінальної міліції у справах 
дітей Збаразького райвідділу 
МВС Андрій Казмірук.

Зі слів очевидців, учитель 
схопив дитину за шию, підвів 
до дерев’яної парти та вдарив 
головою. Під час наступного 
уроку в потерпілого почала 
боліти голова, діти провели 
його додому. Надвечір хлопчи-
ку стало погано, і батьки повез-
ли п’ятикласника до лікарні.

Як з’ясувалося, кілька років 
тому в дитина була травма го-
лови, а випадок в школі спро-
вокував рецидив. Хлопчика 
госпіталізували в хірургічне 
відділення Тернопільської об-
ласної дитячої лікарні. Після 
обстежень у нього встановили 
закриту черепно-мозкову трав-
му та струс головного мозку.

За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження, 
кваліфіковане за ч. 1 ст. 125 
ККУ – умисне легке тілесне уш-
кодження.

Екс-прокурора Борщівського району 
знайшли застреленим

Ще один чиновник 
погорів на хабарі

У вчиненні крадіжки співробітники 
Тернопільського міськвідділу міліції 
підозрюють 31-річну мешканку 

Хмельниччини. Раніше судима жінка двічі 
обкрадала помешкання  свого знайомого.

Із заявою про крадіжку до правоохоронців звернув-
ся 52-річний житель Тернополя. Чоловік повідомив, що 
з його будинку викрали комп’ютерну техніку та інше 
майно, загалом на суму понад 8 тисяч гривень. У кра-
діжці потерпілий запідозрив нову знайому, яка гостю-
вала у нього напередодні.

Правоохоронці оперативно відреагували на пові-
домлення та встановили особу  підозрюваної. 31-річ-
на хмельничанка у крадіжці зізналася. Як встанови-
ли правоохоронці, з чужого будинку вона двічі виноси-
ла речі. Частину продала, ре-
шту у неї вилучили правоо-
хоронці.

Щодо підозрюваної від-
крито кримінальне прова-
дження. Її дії слідчі квалі-
фікують за ч. 3 ст. 185 ККУ 
– крадіжка. За вчинене їй 
загрожує від 3 до 6 років 
ув’язнення.

 

Спочатку гостювала,
 а потім обікрала
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Зброя і золото
Я жила у місті Свердловськ Луганської області. До 

кордону з Росією – 12 кілометрів. Ми їздили на вело-
сипедах до своїх друзів, родичів степами через про-
зорий кордон. У нас місто прикордонне, тож тут, як 
і у всіх прикордонних містах, займалися контрабан-
дою. У березні 2014 року Свердловськ сколихнула но-
вина, що ювелірні магазини отримали великі замов-
лення на прикраси від прикордонників, митників, які 
замовляли своїм дружинам на 8 березня дорогі пода-
рунки. Також почали ширитися чутки, що через кор-
дон перевозять якусь дуже вигідну контрабанду.  І 
лише в травні ми зрозуміли, що це було. Тоді цю ви-
гідну пропаганду почали роздавати посеред міста так 
званим ополченцям – це була російська зброя. Її по-
чали завозити на Донбас ще під час Майдану і заван-
тажували на склади шахт, більшість з яких належала 
Ринату Ахметову. 
Розстріляний автобус: 
 як фейк стає правдою

Люди починали говорити, що щось гримить у сте-
пах, щось пересувається з боку Росії. Але ми не могли 
знати напевне нічого, тому що вся техніка заїздила у 
величезні ангари шахт. Саме там відбулися перші збо-
ри, де людям казали: «На наше місто, на наші шахти 
напав Коломойський, шахтарі будуть звільнені з ро-
боти і тому потрібно їх захищати». Шахтарі не під-
нялися відразу. Після цього по телебаченню показа-
ли нібито розстріляний автобус з шахтарями.  Поряд 
з автобусом були шеврони і візитівки «Правого сек-
тора». Люди почали бунтувати. Але водій автобуса, 
який розповідав журналістам всю «правду» про жор-
стокий теракт, запив і в своєму селі зізнався, що все 
це була постановка, скільки дублів довелося записа-
ти… Інформація швидко поширилася.  На збір дружин 
ополчення люди не прийшли. Тоді на шахті «Черво-
ний партизан» насправді розстріляли автобус із шах-
тарями, які їхали на роботу. Загинуло багато людей. 
Так нас готували до війни…   
Казки під обстрілами

Одного разу ми прокинулися в іншому світі, про 
який не мріяли, якого не хотіли і навіть не думали, 
що він прийде… Страшний, брязкаючий залізом світ 

війни… Його чомусь називають АТО. А ми там, на Лу-
ганщині, кричали у соцмережах, що це йде війна! У 
нас йшли бої, ми ховалися в підвалах від «дружелюб-
них» російських «Градів». Військовий стан не було 
оголошено, тож мами йшли на роботу, адже за про-
гули можна було отримати звільнення. Мої односель-
чани приводили дітей до мене, адже я вже втрати-
ла роботу і залишалася вдома. Щоб якось розважи-
ти і відволікти малечу, я розповідала їм казки. Одну із 
них - «Світло рідного дому» вдалося опублікувати.  Я 
присвятила її всім переселенцям, які залишилися без 
дому, які знають, що таке бігти, рятуючи власне жит-
тя та своїх дітей. 
Канал, що мінусує життя

До нас приїздив дуже знайомий всім канал  
LifeNews. Після декількох випусків у нашому міс-
ті його назвали «Лайф мінус». У військових «мінусу-
вати» означає вбити. Люди зрозуміли, що коли при-
їздить російська телекомпанія мінуються наші до-
мівки, люди, наші шахти… Місцеві ЗМІ розповідали 
страшні речі. Що Україна збанкрутувала, немає ко-
штів, тому у шахтарів забиратимуть пенсії. Лякали 
навіть, що Україна прийняла рішення примусово від-
бирати людські органи… Багато людей опиралися цій 
інформації. Не було великих мітингів. Коли ж нарешті 
мітинг зібрався, то люди почали питати мера, де до-
роги, а чому нічого не робиться в місті, куди йдуть 
кошти. Мер не міг відповісти на наші запитання, але 
представив гостей з Росії.  

Більшість мешканців Свердловська не вірили, 
що завдяки сусідній державі їм стане краще. Вони 
пам’ятали, як у важкі 90-і їздили на заробітки у ро-
сійські шахти і як їм платили менше за більшу робо-
ту, аніж виконували росіяни. І як потім взагалі закри-
ли шахти…
Зустрічали хлібом-сіллю 

У нас зброю для ополченців зберігали у різних 
місцях. Навіть у житловому будинку – в офісі комуніс-
тичної партії. Дивимося, посеред робочого дня вино-
сять зброю, а зверху сушаться пелюшки, дитячі речі. 
Це був такий сюрреалізм… Або коли російські коза-
ки на центральній площі роздавали зброю. Поряд з 
РАГСом, бібліотекою, податковою, найкращою на Лу-
ганщині студією писанкарства. Ми вибігли на площу, 
стали на коліна і просили козаків йти від нас. І вони 
пішли. Але поряд з нами були міста – Ровеньки, Ан-
трацит. Там їх зустрічали хлібом, квітами, розселяли 
у свої домівки, готували для них борщі…

Наше місто також понесло втрати серед цивільно-
го населення. Коли був голод і люди закінчували жит-
тя самогубством, коли йшли подивитися, що це «гу-
пає» і потрапляли під обстріл. А Ровеньки, Антрацит 
понесли інші втрати. Там нема цілих сімей, вулиць, 
будинків. Вони не пустують – там живуть «освободи-
тели», які знищили ті родини, хто запросив їх в гос-
ті. Там багато безіменних могил, які ніхто не оплаче. 
Був не один котел

З перших днів ми боронили Луганщину. На день 

народження Шевченка наші палатки стояли на май-
дані у Луганську. Нас розганяли, били дівчат у віноч-
ках, а  міліція стояла, обернувшись і ніби не бачила 
нічого. А потім наших майданівців пакували в авто-
заки…

Всі ми знаємо про Іловайський котел. Але ніхто не 
знає про Ізваринський котел. Це прикордонний на-
селений пункт між Краснодоном і Свердловськом. А 
там було те ж – військові волали про допомогу, а її не 
було. Їх виводили селяни, рятували, кого могли. Хлоп-
ці були не місцеві, не знали всіх стежок, доріг. Ми ді-
зналися від сепаратистів, якою дорогою виводити-
муть хлопців. Вона була замінована. Там підірвав-
ся наш тракторист. Ми дзвонили усюди, повідомля-
ли про те, що цей шлях небезпечний, я писала пост у 
Фейсбуці… Колона пішла саме тією дорогою, біля на-
ших будинків, на наших очах…
Ми всі маємо боронити  
свою країну

Це війна з нами усіма. Вона ведеться різними за-
собами. Я роблю тільки те, що можу робити – пишу, 
розповідаю, плачу… віршами, бо не можу тримати це 
в собі. Усі ми пішли у бій за свою країну, за свою зем-
лю. Але ворог так пустив коріння за весь цей період у 
нашу землю, що ми билися на фронтах відкрито, а  він 
знищував нас тихенько. Я намагаюся це донести до 
людей. Інформаційна війна має велику силу, і слово – 
це зброя. Друзі на Луганщині називали мене інформа-
ційним генералом, а росіяни називали  мене фейком, 
«інститутом госдепа» на гроші Обами. 

Я спершу писала у Фейсбуці про свій страх, про-
сила про молитви, підтримку. Люди мені писали, під-
тримували і я відчувала це тепло. Люди у різних ку-
точках світу молилися за мене, хоч не бачили мене 
ніколи. Тоді я відчула особливе тепло і підтримку. Я 
зрозуміла, що не все ще втрачено і почала писати. 
Треба вчитися виймати  
“вату” зі своїх сердець

У соцмережах я намагалася відкрити Україні укра-
їнський Донбас. Мені прикро було читати у ЗМІ, що 
там на Луганщині всі вата, вони всі чекали Путіна. Не-
давно в Києві поховали нашого луганчанина Тимура 
Іудашева, який був першим командиром нашого заго-
ну партизанського інформаційного супротиву, який 
воював за Україну і загинув за неї…

У цій війні кожен з нас щось втратив, але чомусь її 
досі не назвали прямим словом  - агресія. Інформацій-
на війна дуже вигідна Росії, адже вона закликає до не-
нависті. Якщо ми не будемо казати правду про цю ві-
йну, ми ніколи її не зупинимо.

У Фейсбук мені одна жінка написала: “Спасибі, що 
Ви не дали нам стати скотом і зненавидіти людей 
Донбасу. Ви відкрили нам шлюзи співчуття”.

Нам усім зараз треба вчитися виймати “вату” пе-
редусім зі своїх сердець. Війну можна зупинити тіль-
ки любов’ю.

Записала Юля ТОМЧИШИН. 

Нещодавно у Тернополі побувала відо-
ма блогерка з Луганщини Олена Степова.  
З початку окупації вона розповідала сві-
ту, що відбувається на Донбасі. На своїй 
сторінці у Фейсбуці публікувала історії із 
зони АТО про те, як живуть люди за ліні-
єю війни, що їх болить, про окупацію.

 Олена Степова – активістка «Ін-
формаційного супротиву» - партизан-
ського руху, який виступає за єдину 
Україну. До війни займалася правоза-
хисною діяльністю, екологічними про-
блемами. Сьогодні вона переселенка, 
мешкає у селі під Каневом. Разом з тер-
нопільською журналісткою Дзвінкою 

Торохтушко вона видала книжку, куди 
увійшла її казка  «Світло рідного дому», 
присвячена всім переселенцям, книгу іс-
торій із зони АТО «Все буде Україна» та 
збірку поезій і казок «Время В».

Олена Степова впевнена, люди в зоні 
АТО найбільше потребують любові. «І 
тоді — все буде Україна, — каже вона. 
— Саме закриті серця призвели до війни. 
Страх. Нерозуміння. Невміння любити і 
приймати любов. Тому я завжди йду до 
людей з відкритим серцем. І чекаю від 
них того ж». 

Публікуємо думки і спогади Олени про 
те, що відбувалося по ту лінію фронту. 

Як нас готували до війни
Блогерка з Донбасу розповіла про життя під час окупації
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Вони віддали 
своє життя 
за Україну

У Тернополі вшанували пам’ять Героїв АТО 
Андрія Дрьоміна та 
Олександра Орляка

Вже минуло 
більше року з 
того часу, як в 

Україні розпочалася 
сумнозвісна 
антитерористична 
операція, а фактично 
справжня війна. На 
Сході тисячі наших 
хлопців воюють за 
мирне майбутнє, йде 
п’ята черга мобілізації. 
Більше півсотні бійців 
з Тернопільщини 
поповнили військо 
українського небесного 
легіону. 

Згорьовані батьки, оси-
ротілі діти і дружини… 
Скільки їх… Здається, ми 
вже звикли до того, що від-
бувається: до чоловіків у 
військових формах на вули-
цях, до зустрічей і прощань, 
до прохань про допомогу 
з передової. Та чи можна з 
цим змиритися? 

Важко запам’ятати іме-
ні всіх загиблих, які віддали 
свої молоді життя за наше 
майбутнє, за те, щоб Украї-
на врешті стала єдиною. Але 
це потрібно, дуже потріб-
но. Щоб дякувати щоразу їх 
рідним за таку велику жерт-
ву, щоб молитися за них, щоб 
просто пам’ятати… Ми мо-
жемо по-різному ставити-
ся до цієї війни, думати, що 
вона комусь вигідна, наріка-
ти на владу і генералів, але 
не маємо права забути укра-
їнських світлячків, які стали 
на захист нашої Батьківщи-
ни і віддали свої життя за неї. 

Цього тижня у Тернопо-
лі згадували двох хлопців – 
щиро, щемливо, зі словами 
вдячності і сльозами на очах.

Тернополянин Олександр Орляк 
загинув 6 лютого цього року від 
осколкового поранення біля міс-
та Дебальцеве під час мінометного 
обстрілу. У вересні йому мало б ви-
повнитися 25. Сашко був команди-
ром гарматного розрахунку 128-ої 
гірсько-піхотної бригади.

На фасаді тернопільської спеціа-
лізованої школи №5, де він навчав-
ся, встановили меморіальну дошку 
в знак пам’яті і шани Герою. Відкри-
ли її брат загиблого Андрій Орляк 
та боєць АТО тернополянин Дмитро 
Мерзлікін. 

Присутні згадували Сашка, дяку-
вали йому, читали вірші і запалюва-
ли свічки на пам`ять про нього.
Петро ПОВРОЗНИК, директор 
спеціалізованої школи №5:

- Ми шануємо пам’ять про на-
шого учня, який віддав своє жит-
тя за Україну. Тож сьогодні відкри-
ваємо меморіальну дошку в пам’ять 
про нього. А наші дев’ятикласники 
працюють над фільмом про життя 
Сашка. Першого вересня у всіх кла-
сах перший урок буде присвячений 
йому. Дякую батькам за те, що вихо-
вали такого сина. 
Леся ОРЛЯК, мама:

- Для нас дуже символічно, що ме-
моріальна дошка Сашкові відкрита 
саме на фасаді рідної школи нашо-
го сина. Адже тут були перші Сашко-
ві успіхи і перші невдачі, перші друзі і 
перші випробування, тут відбувалося 

його становлення як громадянина. За 
своє коротке життя Сашко встиг по-
любити всіх нас, проявити свою жер-
товність, і ми ним дуже пишаємося. 
Зоряна ГУЦУЛ, 
класний керівник:

- Пригадую, перше вересня 2000 
року, коли на шкільному подвір’ї чем-
но вишикувалися п’ятикласники. Вже 
у цьому віці Сашко був особистістю, 
мав чудові мрії, був радісний і відпо-
відальний, розумів, що життєві труд-
нощі роблять нас сильнішими, це був 
оголений нерв справедливості і прав-
долюбства.  Сьогодні він став прикла-
дом мужності, героїзму, справжнього 
патріотизму для нас усіх. 
Михайло СОБКІВ, 
побратим Сашка з передової:

- Сашко був надзвичайно сміли-
вим. Він загинув під ворожим вог-
нем, коли діставав гранати, щоб 
прикрити товаришів, які сиділи в 
окопах без боєприпасів. Сашко був 
справжнім патріотом, Україна була 
в його серці. Сашко дуже любив го-
тувати. Все робив з величезним за-
хопленням. Йому з дому передавали 
спеції, і він нам готував різні смако-
лики. Мріяв з часом відкрити влас-
ний ресторан. Зараз, коли його вже 
немає з нами, ми вважаємо його сво-
їм янголом-охоронцем... Він з нами 
на броні, біля прицілу гармати, за 
обіднім столом... А також він охоро-
няє Україну, адже він віддав за неї 
своє життя...

«Став нашим ангелом-охоронцем»

Днями у Тернополі згадували Андрія 
Дрьоміна із позивним «Світляк», дякували 
йому, сумували за чудовим другом, побра-
тимом, вірним товаришем і талановитим 
ковалем, Героєм, який загинув, захищаючи 
мирне небо над нами. 

Його серце перестало битися 10 серп-
ня минулого року під Іловайськом. Батьки 
втратили єдиного сина, друзі – вірного по-
братима, Україна – справжнього патріота і 
талановитого коваля…. 

- Це вечір нашої шани загиблому Герою, 
вечір вдячності і поваги татові Андрія. Дя-
куємо вам за сина і простіть нас, - сказала 
у своєму виступі подруга Андрія Дрьоміна 
Дзвінка Торохтушко. - Дуже важка і непо-
правна ця втрата. Але це  ще один виток на-
шої історії. І хочеться, щоб він був перемож-
ний. Щоб ми зійшли із тої площини, у якій 
товчемося, здобули свою перемогу на руї-
нах Кремля.

Вшанувати «Світляка» прийшли його 
друзі, рідні, знайомі, волонтери і небайду-
жі тернополян. Присутні читали поезії, су-
мували і згадували «Світляка», який мріяв 
змінити цей світ, позбавити його сірості і 
викувати зірку, яка б усім приносила щас-
тя… Ось шматочки спогадів про цю неймо-
вірну людину: 
Дзвінка ТОРОХТУШКО:

- «Світляк» був близьким другом і нам, 
і дітям. Він був поза віком і поза часом, був 
справжнім спалахом світла та емоцій. Він 
завжди приходив, як свято приходить у 

дім. «Світляк» хотів перевернути цей світ. 
Зробити його правильним, полярним. Його 
дуже непокоїла розмитість добра і зла, чор-
ного і білого, цей сірий фон. Він важко це 
сприймав. Ковальство – це було його вели-
ке захоплення, сенс його життя. Він само-
тужки опановував цю справу, шукав людей, 
які це вміють, переймав їх досвід. 
Ігор АРКУША:

- Із Андрієм більше дружив мій стар-
ший син, вони проводили дуже багато часу. 
«Світляк» був УНСОвцем, воював в «Азові». 
Після того, як ми дізналися, що він загинув, 
дуже довго не могли в це повірити, до остан-
нього сподівалися, що він живий. «Світляк» 
не любив нічого показного, він був простим 
хлопцем. Андрій  пішов на війну доброволь-
цем, пройшов Майдан. Був дуже таланови-
тим ковалем, виготовляв незвичайні речі... 
Юрій ГУМЕНЮК, голова УНСО:

- Андрій Дрьомін був справжньою лю-
диною. Його не треба було ні про що проси-
ти. Якщо він приходив і бачив, що його по-
братим чимось зайнятий, то ставав і допо-
магав йому. Найкраще скаже про нього по-
зивний «Світляк», який відповідав йому на 
200 відсотків. Він з цим позивним прийшов 
в УНСО ще в 1999 році. Колись так назва-
ли його побратими. Коли згадую про Ан-
дрія, завжди хочеться помсти ворогам, які 
привели на нашу землю війну. Вони мають 
бути покарані і за «Світляка», і за всі наші 
біди… 

Юля ТОМЧИШИН. 

«Був світлою людиною 
і хотів змінити на краще цей світ»
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Британія ризикує стати 
мусульманською країною

Національний центр соцдосліджень 
провів опитування громадської думки, 
згідно з яким число британців, які спо-
відують англіканство, знизилося. Нара-
зі англіканцями себе вважають близько 8,4 
мільйона осіб, зазначають соціологи. Вод-
ночас вони вказують на мільйонне збіль-
шення кількості людей, які сповідують іс-
лам, що є рекордним показником і ро-
бить цю релігію найбільш швидко зроста-
ючою у Сполученому Королівстві. Мусуль-
мани складають до 2,8 мільйона віруючо-
го населення країни. Колишній архієпис-
коп Кентерберійський лорд Джордж Кері 
попередив: якщо терміново не буде вжи-
то заходів проти цієї тенденції, церква Ан-
глії опиниться на межі зникнення, пише 
«Independent». Британська мусульманська 
громада є однією з найбільших у Західній 
Європі. В країні функціонують понад 1,5 
тисячі мечетей. Переважна більшість му-
сульман - близько мільйона - проживають 
у Лондоні.

Кремль узаконив репресії
У Росії запровадили закон, який під-

тримує авторитарні примхи свого ліде-
ра, пише «Washington Post». На думку ви-
дання, закон про небажані організації - це 
правове оформлення суттєвих обмежень 
і навіть репресій. «Хоча справжніх репре-
сій у Росії немає, однак закон передбачає 
дуже тривожний принцип із минулого. Він 
може застосовуватися майже до будь-якої 
іноземної організації чи комерційної фір-
ми, що діють у Росії. Таке ж свавілля крило-
ся за «великим терором 1936-1938 років», 
- зазначає видання. Відтепер нормальному 
розвитку громадянського суспільства у РФ 
ще більше перекрили кисень. 

Де страшно народитись жінкою?
Експерти «Ruposters» склали список 

із 10 країн, де найжахливіші умови для 
проживання жінок. У Гватемалі є нор-
мою сімейне насильство і гвалтування. У 
Пакистані 90 відсотків жінок стикаються з 
насильством в сім’ї, і жоден закон не захи-
щає їхні права. У Чаді жінки не мають нія-
ких прав. Їх видають заміж у віці 10-12 ро-
ків. В Афганістані середня тривалість жит-
тя жінок - 45 років. Переважна більшість 
- безграмотні, народжують без меддопо-
моги. Афганістан - країна з одним із найви-
щих рівнів смерті серед породіль. Через ві-
йну в Конго жінки змушені битися на пе-
редовій, вони гинуть і піддаються гвалту-
ванням у полоні. У Судані за останні 10 ро-
ків викрадено, закатовано і вбито понад 
мільйон жінок. У Малі практикується жі-
ноче обрізання. У Сомалі понад 90 відсо-
тків 10-12-річних дівчат згвалтовані. В Ін-
дії 70 відсотків жінок терплять насильство 
в сім’ї - майже кожні півгодини жінка під-
дається згвалтуванню. Ірак - пекло для жі-
нок. Бойовики «Ісламської держави» прак-
тикують секс-джихад - заклик до молодих 
жінок надавати інтимні послуги солдатам. 
За відмову вбивають.  

Зізнання генерала
Чеський генерал Петр Павел, який 

з 1 червня очолив військовий комітет 
НАТО, вважає, що Росія здатна окупува-
ти країни Прибалтики і столицю Укра-
їни протягом двох днів, однак НАТО не 
зможе оперативно відреагувати на та-
кий сценарій. Про це повідомляє «Радіо 
Прага». На думку генерала, Росія може при-

йняти рішення про окупацію країн При-
балтики в лічені години. Проте Альянс, до 
якого входять 28 держав, витратить занад-
то багато часу на узгодження позиції. Крім 
цього, НАТО довелося б приймати важке рі-
шення - чи починати війну з РФ, яка може 
зважитись на застосування ядерної зброї. 
«Наша безпека не знаходиться на належ-
ному рівні, та й заходи, яких Європа вжи-
ває у зв’язку з погрозами Росії і так званої 
«Ісламської держави», виявляються нее-
фективними», - зазначив генерал. І додав, 
що йому не подобаються недоліки НАТО 
у частині обміну розвідданими, оскільки 
Альянс не має власної розвідувальної ме-
режі й системи.

Китайці збудують скляний міст: 
довгий і страшний

Найвищий, найдовший і, можливо, 
найстрашніший пішохідний міст у сві-
ті з’явиться в Китаї. Його покриття буде 
виконано зі скла. Міст буде розташова-
ний на 300 метрах над рівнем землі - над 
Великим каньйоном Чжанцзяцзе. Довжи-
на складатиме 380 метрів, ширина - шість, 
повідомляє «CTV News». На переправі змо-
жуть одночасно розміститися до 800 осіб. 
Також вона стане місцем для найвищого у 
світі банджі-джампінгу. Архітектор проек-
ту Хаїм Дотан стверджує: задум полягає у 
тому, щоб передати єднання людини з при-
родою. Будівництво споруди має закінчи-
тися в липні, а відкриття - в жовтні.

Котові подарували «Lamborghini»
Канадський діджей Deadmau5 

придбав для свого кота автомобіль 
«Lamborghini». Тваринка на ім’я Профе-
сор Мяуінгтонс буде кататися на мініа-
тюрній версії суперкара. Deadmau5 є ве-
ликим шанувальником суперкарів і до по-
купки «Lamborghini» для кота встиг запо-
внити свій гараж різноманітними моделя-
ми авто. 

Наклейка «скаже», 
чи свіжі продукти

Мінімальний термін придатності 
продуктів харчування є предметом су-
перечок. Попри те, що після вказаної ви-
робниками дати продукти ще можна вжи-
вати, споживачі тоннами викидають про-
довольство, повідомляє «EcoTown». За да-
ними ООН та Інституту світових ресурсів, 
третина вироблених у світі продуктів хар-
чування ніколи не потрапляє до спожива-
чів. Лише в Німеччині близько 11 мільйо-
нів продуктів вартістю 25 мільйонів євро 
щорічно опиняються на звалищі. Дизай-
нерка Солвейга Пакстейт хоче змінити си-
туацію. 22-річна британка разом зі сво-
єю компанією «Design by Sol» розроби-
ла наклейку, яка здатна повідомити спо-
живачам, коли продукт справді зіпсова-
ний. Наклейка «Bump Mark» містить же-
латин, який псується настільки ж швидко, 
як і білкові продукти. Стікер наклеюється 
на упаковку. Його можна застосовувати на 
м’ясних, молочних, рибних продуктах і со-
ках. Зараз пройде тестування винаходу на 
продуктах в англійських супермаркетах. 
До винахідниці вже зверталися й такі ком-
панії, як «Coca-Cola».  

Притулок 
для ображених чоловіків

У Туреччині з’явиться притулок, де 
нададуть підтримку чоловікам, котрі 
постраждали від насильства з боку жі-
нок, повідомила міністр у справах сім’ї 
та соціальної політики країни Фат-
ма Шахін. Як пише «Ruposters», близько 
трьох відсотків турецьких чоловіків під-
даються психологічному і фізичному на-
сильству з боку жінок. Перший подібний 
притулок відчинить свої двері у Стамбу-
лі, де він найбільш необхідний. Номери за-
кладу не внесуть до телефонних довідни-
ків заради принципів анонімності та збе-
реження таємниці клієнтів.  

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Яценюк повідомив про нестачу 

$25 мільярдів

Україні не вистачає $25 мільярдів, 
крім обіцяної міжнародним співтова-
риством фіндопомоги, заявив прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк. «Дуже цінує-
мо те, що разом із нашими європейськи-
ми партнерами ми відновили програму 
з МВФ, і Україна отримає близько $25 мі-
льярдів у наступні чотири роки. Але дефі-
цит - ще $25 мільярдів», - сказав Яценюк.

Безвольне правосуддя
Із часів Майдану жоден корупціо-

нер не сів до в’язниці. Докази є, журна-
лістські розслідування проведені, а пра-
восуддя не здійснилося. Як повідомляє 
ICTV, навіть ті затримання, які відбулися 
перед телекамерами під час засідань з на-
казу міністрів та прем’єра, так і не отрима-
ли логічного завершення. Наприклад, го-
лову Держслужби надзвичайних ситуацій 
Сергія Бочковського та його заступника 
Василя Стоєцького, яких сам Яценюк зви-
нуватив у розкраданні грошей, уже через 
тиждень відпустили, а справа до суду так і 
не дійшла. «Це - чіткий сигнал всій системі: 
крадіть скільки хочете, вас не покарають. 
Крадіть багато і швидко, поки вас не звіль-
нять. Поки вони не сядуть в тюрму, а їхнє 
майно не буде конфісковане,  жодна анти-
корупційна реформа не вдасться», - сказав 
голова правління ГО «Центр протидії ко-
рупції» Віталій Шабунін. 

Куди ж зникнуть олігархи?
Програма деолігархізації буде вті-

люватися в життя, незалежно від пріз-
вища того чи іншого олігарха. Про це за-
явив президент Петро Порошенко, пред-
ставляючи нового голову Одеської ОДА 
Михаїла Саакашвілі, повідомляє «Україн-
ська правда». Порошенко висловив споді-
вання, що процес деолігархізації успішно 
відбуватиметься не лише на Одещині, а й 
в усій Україні. «Ніяких олігархів більше не 
буде. Олігархи мають платити більше, ніж 
середній клас і малий бізнес, який виконує 
свої завдання вже тим, що створює нові ро-
бочі місця… Не буде проплачених псевдо-
шахтарських мітингів і не буде «прихвати-
зовано» безкоштовно державне майно», 
- пообіцяв президент. 

Не лише долар винен 
Ціни в аптеках зросли шалено. На-

приклад, протиалергійний препарат ви-
робництва Бельгії рік тому коштував 49,90 
грн., а нині його ціна - 156,70. Чи тільки в 
курсі долара справа? ТСН з’ясувала, що 
українців дурять. Лікарі, у змові із фарм-
компаніями, нав’язують людям непотріб-
ні й надзвичайно дорогі препарати. Водно-
час, Україна входить до п’ятірки країн Єв-
ропи за кількістю аптек на 100 тисяч насе-
лення. У сусідніх аптеках різниця у вартос-
ті одного й того ж препарата може вияви-
тися значною. В одній із аптек ТСН поясни-
ли: все залежить від постачальника ліків, 
а також від націнки, яку встановлює апте-
ка. За українськими законами, максималь-
на націнка аптеки не може перевищувати 
25 відсотків, а націнка дистриб’ютора - 10. 
Виходить, що до кінцевого споживача пре-
парати потрапляють приблизно на трети-
ну дорожчими від тих, які сходять із кон-
веєра.

Про Крим забудуть, як про Осетію
Депутат Європарламенту від Лит-

ви Габриелюс Ландсбергіс заявив, що 
про Крим можуть забути, як це сталося 

з Південною Осетією та Грузією, повідо-
мляє «Дзеркало тижня». «Зараз, коли ми-
нуло майже сім років після конфлікту, ніх-
то вже не пам’ятає, у чому полягала суть 
мирної угоди (так званий план Медведєва-
Саркозі), чи повинна була Південна Осе-
тія повернутися до складу Грузії і тому по-
дібне. Ось цього не хотілося б у випадку 
з Кримом», - сказав Ландсбергіс. За його 
словами, питання Криму повинно розгля-
датися на рівні ООН. Україна має повне 
право попросити Міжнародний суд оціни-
ти анексію півострова і вимагати від Росії 
компенсацію. «Компенсація повинна бути 
виплачена, адже Україна не лише втратила 
територію, але й через це втрачає гроші. І 
ці втрати повинні бути відшкодовані. Крім 
того, це дасть можливість почати юридич-
не переслідування тих, хто винен у анек-
сії», - наголосив європолітик.

Нові правила від «Укрзалізниці» 
«Укрзалізниця» ввела нові правила 

перевезення пасажирів і багажу, інфор-
мує ICTV. Зокрема, відтепер для дітей до 
16 років не потрібні оригінали свідоцтва 
про народження. Достатньо нотаріально 
завірених копій або іншого документа, що 
засвідчує вік дитини. Для студентів скасу-
вали пільги на квитки в купе, СВ та у ва-
гони першого класу. Для проїзду у потя-
гах військовим необхідно мати військовий 
квиток, а звільненим із місць позбавлення 
волі - відповідну довідку. У плацкартних 
вагонах дозволили перевозити тварин.

Багато валютних боржників
купили дві-три квартири

В Україні зараз 70 тисяч валютних 
боржників, частина з яких оформила 
кредити для придбання квартир з «ін-
вестиційною метою». Про це повідоми-
ла міністр фінансів Наталія Яресько. За її 
словами, більшість валютних боржників 
оформили валютні кредити з метою при-
дбати по дві-три квартири. Варто зазначи-
ти, в Україні почав діяти меморандум, що 
дозволяє громадянам врегулювати питан-
ня реструктуризації валютних кредитів 
шляхом переведення їх у гривні у зв’язку з 
політичною та фінансовою кризою. 

Війна на Донбасі вбила 
майже 6,4 тисячі життів

Число загиблих у конфлікті на Дон-
басі сягнуло 6362 осіб. Ще 15775 людей 
отримали поранення. Про це йдеться у 
доповіді моніторингової місії управління 
верховного комісара ООН з прав людини, 
передає «РБК-Україна». Із них щонаймен-
ше 625 жінок і дівчат. Крім того, багато лю-
дей вважаються зниклими без вісті. У до-
повіді також наголошується, що загалом 
від конфлікту постраждали п’ять мільйо-
нів осіб. А число внутрішньо переміщених 
склало 1,2 мільйона людей.  

Метеорологи обіцяють 
дуже спекотне літо

Український гідрометцентр прогно-
зує, що літо цьогоріч буде спекотним. 
Про це під повідомив директор установи 
Микола Кульбіда, передають «Українські 
новини». «Можна з упевненістю говорити 
про те, що літо буде гарячим. Температура 
очікується вище норми», - сказав головний 
синоптик. І додав, що червень буде прохо-
лоднішим за липень та серпень.
Існує загроза з боку Придністров’я 

Існує військова й технологічно-
прикордонна загроза з боку невизна-
ної Придністровської Молдавської Рес-
публіки. Про це заявив голова Державної 
прикордонної служби України Віктор На-
заренко, повідомляють ЗМІ. «Ситуація на 
українсько-молдовській ділянці складна, 
зокрема на її центральній частині, на так 
званій Придністровській ділянці. Загроза 
з боку Придністров’я є як і військова, так 
і технологічно-прикордонна», - сказав На-
заренко.

Україна Світ



Його розкішне обійстя заховане від 
сусідів за високим парканом. 

- Нема чого підглядати, як начальство 
живе, - відповів Борис Петрович на докір 
дружини, навіщо, мовляв, від людей від-
городжуватися. 

Борис Петрович усе життя в чиновни-
ках ходив. Містяни його недолюблювали. 
Пихи й гонору мав багато. Навіть родичів 
поділив на «бідних» і «таких собі».  

Нарікав, що з сусідами не пощастило: 
занадто прості для його посад. Ні в гості 
піти, ні до себе запросити. Вітався під на-
стрій. А коли в сусідки, яка мешкає через 
дорогу, син потрапив у страшну аварію й 
жінка попросила в Бориса Петровича до-
помоги, послався на зайнятість. Максим 
залишився інвалідом. А сусідка затаїла 
образу.     

Ліда, дружина, зайвого слова ніколи 
не мовила. Казали, чоловік доїдав її, що 
не змогла народити дитину. «І кому це 
все добро дістанеться?» - гадали сусіди й 
родичі.

Було багато охочих заприятелювати з 
Борисом Петровичем, бо «він може все». 
Його запрошували на різні імпрези. Він 
любив увагу. Вмів гарно говорити і виго-
лошувати тости. Ліді ці заходи не подо-
балися. Але мусила бути з чоловіком. Їй 
співчували. Часто ловила на собі жалісли-
ві погляди. У такі миті хотілося заховати-
ся за високим парканом…

Чим вищу посаду отримував Бо-
рис Петрович, тим зарозумілішим ста-
вав. Шкільні та інститутські друзі стали 
колишніми. Знався лише з потрібними 
людьми. А ще почав «хворіти» жінками-
брюнетками. У його дружини  пшенич-
ний колір волосся. Коли був парубком, 
бився з хлопцями за Ліду. Минув час, і 
красуня з волоссям стиглої пшениці пе-
ретворилася у сполохану сіру мишку. 

Ліда працювала в одній з установ. Для 
жіноцтва вона була об’єктом номер один 
для пліток. 

- Якби мені такі статки, я виглядала б 
не гірше голлівудської зірки, - зітхала ко-
лишня міс райцентру Лариса. - А Ліда…

- Петрович її в гріш не ставить, - захи-
щала Ліду бухгалтерша. - На молоденьких 
чорнявок запав. Ліду не залишить. «По-
рядний» сім’янин. А це ж її батьки допома-
гали Петровичу дорогу до влади пробива-
ти. Вони були впливові й не бідні. А Петро-
вич був хитрий і мав гарну фізіономію. 

- Йому й зараз нічого не бракує, - мрій-
ливо закотила очі Лариса. 

- Тобі нічого не засвітить. Ти - руда, - 
засміялася бухгалтерша. 

…Людей, які приходили зі своїми про-
блемами до його кабінету, Борис Петро-
вич зневажливо називав «прохачами». 
Ким для нього були прості спрацьовані 
чоловіки й жінки?

Коли він вибився в начальники, по-
кійна матір просила: «Бориску, сину, по-
важай і слухай людей, аби не проклина-
ли тебе. На наш рід ніхто ніколи не нарі-
кав». Материні слова забулися, бо вели-
кою була спокуса отримати від життя все 
і навіть трішки більше. 

… Л і д а 

занедужала раптово. Лікарі радили Бори-
су Петровичу завезти дружину в столич-
ну клініку. Не послухав. Байдуже дивився 
на зболене Лідине тіло. Його дратував її 
тихий стогін. Ловив себе на думці, аби ця 
хвора жінка швидше зникла з його жит-
тя. А на людях удавав прибитого горем 
чоловіка. 

Ліда просила, аби чоловік дозволив, 
щоб їх навідувала її двоюрідна сестра й 
допомогла готувати-прибирати. 

- Я не маю сили. А Наталка зараз без 
роботи. Ми б заплатити їй. 

Відмовив. Накричав. 
- Чому тут мають швендяти чужі 

люди? Дивитися, як я живу? А потім пліт-
кувати. 

- І я тут поки що живу, Борисе.
- Ось власне, поки що, - з притиском 

мовив.   
 …Коли не стало Ліди, Борис Петрович 

з полегшенням зітхнув, що більше не до-
ведеться викликати лікарів, провідува-
ти хвору дружину в лікарні, терпіти вдо-
ма запах медикаментів. Тепер він більше 
часу може проводити з «коханою чорняв-
кою». А вона після смерті дружини стала 
настирливою. Дарма, що Борису Петро-
вичу п’ятдесят п’ять, а їй майже на трид-
цять років менше. Вік, порівняно з його 
статусом і багатством, для неї ніщо. 

Борис Петрович «коханих» ніколи до-
дому не запрошував. І коли одного разу 
пасія несанкціоновано з’явилася перед 
ворітьми, дав їй «відставку». Він і гадки 
не мав ділити з кимось своє добро. На-
одинці милувався своїми статками. До 
його хоромів приїжджали тільки птахи 
високого польоту. З гордістю влаштову-

вав екскурсії будинком, великим садком 
з різноманітними деревами й квітами. 
Пригощав дорогими напоями, подарова-
ними «вдячними» людьми і смачними на-
їдками, приготовленими в улюбленому 
ресторані. 

«Господиню вам, Борисе Петровичу, 
потрібно», - казали столичні гості й «до-
рогі» друзі. Він скрушно хитав головою: 
нема більше такої, як його покійна Ліду-
ся, стільки років у злагоді й любові про-
жили... Роль безутішного вдівця йому 
вдавалася чудово.

…Чим ближче до пенсії, тим більше 
боявся, що доведеться 

з а л и ш и -

тися без посади, дорогих презентів. Н е 
уявляв, як можна не керувати, не нагри-
мати на чергову жертву, не «світитися» 
перед публікою, не вирішувати чужі долі. 
І коли високе начальство вирішило до-
зволити Борису Петровичу ще трохи по-
працювати, він уперше з власної кишені 
зробив подарунок дітям-сиротам - купив 
багато солодощів. І привіз це не напере-
додні якогось свята, а просто так. Які оди 
співали йому за це!

…Піти на пенсію «попросило» Бориса 
Петровича здоров’я. У великій оселі ста-
вало нестерпно від самітності. Телефо-
нував «дорогим» друзям, запрошував на 
гостину. Вони посилались на зайнятість. 
Як і він колись, «вирішували справи дер-
жавної ваги». Пригадував тих, кому допо-
магав робити кар’єру, влаштовував дітей 
у вузи, підписував потрібні документи. 
Також телефонував, між іншим просив 
«заскочити на хвилинку». Але і в них не 
знаходилося для нього часу. Він став ні-
кому не потрібний. 

Просторі хороми давили на мізки. А 
на подвір’ї очі впиралися у високий пар-
кан. У якусь мить чоловікові здалося, що 
він весь свій вік прожив за високим парка-
ном, яким відгородився від людей і світу. 
Змайстрував лавку біля воріт. Як у сусідів. 

Тепер Борис Петрович у погожі дні 
довго сидів на лавці. Але біля нього ніхто 
не зупинявся, аби перекинутися кілько-
ма словами. Лише Максим безтямно усмі-
хався і махав рукою, коли матір вивозила 
його на інвалідному візку.  

Ольга ЧОРНА. 
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То краєм небо так світає…
Притихла пісня солов’я…
На день новий благословляє
Сльозами-росами земля.
Туман житами залягає
І встеляє пелену.
То щезне десь, то воскресає,
Фарбує доли в сивину.
Ще жайвір в небо не злітає
І коник не збудивсь зі сну,
Ще не сюркоче, спочиває,
Не налаштовує струну…
А навкруги така вже тиша,
Що чую кожен подих свій.
Та прийде час – тебе залишу,
Ти, ненаглядний світку мій…

*   *   *
Ти приснися мені серед ночі
Десь в обіймах 

нічної пітьми,
Мов з ікони 

хай дивляться очі
На мої незажмурені сни.
Я думками літаю 

так низько,
Напуваю слізьми самоту,
Хоч з тобою 

ми поруч так близько – 
Та приснися тебе я прошу.
Ти приснися мені 

на світанку,
Коли сплакують трави росу,
А жита у сріблястім 

серпанку
Заплітають з колосся косу.
Ти приснися мені, 

коли зможеш, 
Чи зимою, чи літом, 

а чи навесні,
Бо у сні все буває 

прекрасне і гоже,
Лиш трудніше буває

в житті…
*   *   *

Ішов додому у село
В ранкову літню тишу,
Ставкову рівну гладь води
Назавжди в пам’яті

залишив…
Із верб звисали довгі коси
Над береговими грудьми,
Стікали з листя чисті роси
За поцілунком до води. 
Жививсь ставок 

у літню спрагу
З того старого джерела.
А, може, не води струмочок,
А то була його душа.
Немов вода, роки спливали,
Лишали спомин по собі.
Й дорогу там вже збудували
На радість лиш своїй біді. 
І топчуть люди по дорозі
І в сніг, у вітер, і в грозу,
Лиш джерела 

під ними стогін
Свою видушує сльозу.
А для ставка сльози замало,
Тому і сохне повсякчас.
Хіба він що кому розкаже? - 
Чекає помочі від нас. 
Несіть ви, люди, свої ноші,
Радійте, смійтесь і творіть,
Та тільки я вас щиро прошу:
Чиїсь ви душі не топчіть…  

Петро ХУДКО. 
смт. Козова.

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

Валентина знала його найболючіше 
місце. Уміла зачепити так, що біль сковував 
до заціпеніння. Серце звивалося в агоніях. 
Як тут стримати сльози, коли тебе шанта-
жують власною дитиною? 

Сина Олег дуже любить. Є чоловіки, які 
після розлучення забувають, що вони бать-
ки, забувають про свій обов’язок виховува-
ти і ставити на ноги тих, кому дали жит-
тя. Кажуть же, що діти чоловікові потрібні 
доти, поки йому цікава їх мама. В Олега усе 
інакше. Він і не розлучений зовсім. Просто 
уже четвертий рік не живе зі своєю дружи-
ною. Відколи вийшов на пенсію за вислу-
гою літ - мешкає у селі. Не тому, що в міс-
ті для нього роботи не знайшлося б. Про-
сто відчуття власної непотрібності  у сво-
єму домі наростало, намотувалося з кож-
ним днем у клубок чварів. Все, що залиши-
лося від сім’ї, зводилося до побутових про-
блем, до банального спільного проживан-
ня під одним дахом.

Єдина рідна душа, якій він потрібний, 
це син. Часто Олег згадує, як його малень-
кого, хворенького носив на руках в поліклі-
ніку на процедури, як забирав після робо-
ти з садочка, як разом будували чудернаць-
кі міста з конструктора, як на вихідні їзди-
ли до бабусі в село. І витирає скупу чолові-
чу сльозу, що пече щоку. 

Коли пішли за межу дідусь і бабуся, які 
замінили Олегові батька і матір, стало ще 
важче і ще самотніше. Відчував себе непо-
трібною річчю, якою накидаються, не зна-
ючи куди б поставити подалі від очей. Тер-
піння має здатність розтягуватися, але до 
певної величини, а потім, як  відомо, про-
сто лопає. Зібрав такі-сякі свої пожитки і 
поїхав у село. Хата, у якій він виріс, потре-
бувала рук. Але то не лякало чоловіка. По-
лагодив дах, відремонтував хатню плиту, 
збудував грубку, щоб не мерзнути взимку. 
Розвів господарство, посадив город. У селі 
ніколи впадати  в депресію. Там за роботою 
день за рік іде. Єдине, що сумно було осін-
німи й зимовими довгими вечорами. Але їх 
Олег коротав за читанням, за красивою му-
зикою і спілкуванням з друзями. Коли на 
вихідні чи канікули приїжджав син – це за-
вжди було свято. Намагався щось смачне 
приготувати, прикупити лакіток улюбле-
них. Разом господарювали, говорили до 
ранку. Насолоджувалися тими короткими 
радісними хвилинами. Нестерпно става-
ло, коли провівши сина на автобус до міс-
та, повертався знову в порожню хату. 

З дружиною практично не спілкували-
ся. Телефонувала Валентина лише з одні-
єю вимогою – потрібні гроші. Гроші, гро-
ші, гроші. Скільки не дай – мало. Суцільні 

дорікання й крики. Олег віддавав усе, що 
міг. Щотижня навантаживши торби, їхав 
до міста. Для дитини ж своєї старається. І 
м’ясце свіженьке, і яєчка, й молочко, і кар-
топелька, все, що виростив і надбав своєю 
працею. У відповідь рідко чув слова вдяч-
ності. Привіз, то й добре, а тепер чого тобі 
тут ошиватися – на останній автобус дуй у 
своє село. 

Розумів, що так далі не хоче і не може. 
Коли мова заходила про розлучення, Ва-
лентина посміхалася – тобі треба, то й роз-
лучайся, мене і так все влаштовує. І сам не 
знає, чому не наважувався, чому відкладав 
те, що мало би офіційно поставити крап-
ку у їх нелегких стосунках. Мабуть, через 
сина.

Несподіване чи, може, навпаки давно 
сподіване і бажане знайомство Олега з жін-
кою, яка повернула його до життя, стало 
поштовхом до остаточного рішення. Але 
не тут то було. Як часто буває, коли непо-
трібна річ, раптом стає потрібною комусь 
іншому, то відразу викликає інтерес і того, 
хто нею накидався. Так і в цьому випад-
ку. Валентина почала влаштовувати скан-
дал за скандалом, коли дізналася про ба-
жання Олега одружитися. На адресу коха-
ної жінки сипалися погрози і образи. Але 
найгірше – це маніпулювання почуття-
ми сина. «Одружишся – сина більше ніко-
ли не побачиш! Вважай, що його у тебе не-
має!» - ці слова важким молотом вдарили 
по серці Олега. Знав, що його хлопчик, хоч 
і не маленький уже, але все ж не наважить-
ся ослухатися свою матір. Розумів, що про-
йде час і все налагодиться, що син зрозу-

міє й ніколи не відмовиться від батька. Але 
скільки має минути того часу – невідомо. 
Валентина нацькувала і всіх своїх родичів, 
і спільних знайомих. Йому б рішучості та 
твердості більше, а він зі своїм характером 
тільки просив – заспокойся, відпусти мене. 

Не минув безслідно увесь цей цирк і 
для нових стосунків Олега. «Я не можу і не 
хочу руйнувати твою сім’ю, не маю права 
завдавати тобі такого болю. Я поїду і все 
заспокоїться. Ти знову бачитимешся зі свої 
сином. Будь щасливим і не тримай на мене 
зла…» - з такими словами Олена поїхала 
від нього, обрізавши усі ниточки, які поєд-
нували їх. 

Чи шкодував? Не те слово. Перший час 
просто дихати не міг. Бо ж його Оленка за 
кілька місяців стала для нього усім – і ма-
мою, і дружиною, і доброю подругою, і ві-
рним порадником, і коханою жінкою. Нена-
видів себе за свою безвольність. Мучився і 
плакав, намагався залити своє страждання 
алкоголем, завантажити себе роботою, на-
магався якось жити далі. 

Знову возив важкі сакви з провізією у 
місто, віддавав усі гроші, залишаючи собі 
пару сотень на проживання. І мріяв, і че-
кав, що його Оленка повернеться. Зайде 
до хати сонячна,  усміхнена і скаже, як тоді, 
вперше: «Видно, що в цьому домі господи-
ні немає. Зараз пиріжків напечемо і будемо 
з тобою чаювати…»

Через десяті руки десь аж за рік знай-
шов таки її новий номер телефону. 

- Так, слухаю, - від дзвінкого жіночого 
голосу завмерло усе всередині. – Говоріть, 
я вас не чую.

- Оленко, це Олег.
- Здрастуй, - відповіла тихо, - я впізнала. 

Як живеш, Олежку?
Хотів відповісти: погано, дуже погано, 

але натомість у трубку видихнув:
- Усе гаразд. А ти? Ти як?
- У нас все добре. 
- У нас?
- Так у мене і у сина. Він ще зовсім ма-

лесенький, але дуже схожий на свого 
батька. Цікавий такий хлопчик з очками-
ґудзичками і солом’яним чубчиком. 

«То вона заміжня, - різонула думка, - а 
чого ж ти чекав?»

- Радий за вас, ти щаслива. 
- Щаслива, дуже. Запрошуємо тебе в 

гості, приїжджай якось. Син буде радий по-
знайомитися. Віриш, думала ніколи не ска-
жу тобі, а тепер от голос твій почула, не 
можу я бути такою жорстокою. Це ж і твоя 
дитина.

Олег, де стояв, там і сів. Сонце за обрій 
розливалося так гаряче, так добре стало 
враз на душі, мов те сонце помилково впа-
ло йому в груди. 

- Алло, ти мене чуєш? Олег?
Він чув, тільки вимовити не міг ні сло-

ва. Сльози текли по обличчю і чоловік на-
віть не намагався їх витирати. Десь далеко 
на нього чекала його Доля, його Мадонна, 
з малесеньким сином на руках. І таким усе 
стало дріб’язковим - дріб’язковим навколо. 
Пальці не слухалися, ледве знайшов у кон-
тактах потрібний номер.

- Синку, привіт, - почув у трубці знайо-
мий голос. – Хотів сказати тобі, що  у тебе 
братик народився. 

- Ого, то тепер я старший брат? – радіс-
но відповів син.

- Хочеш зі мною поїхати, побачити 
його?

- Звісно, тату! Я дуже щасливий і радий 
за вас! Уже не терпиться поняньчити те пи-
скля мале.

Олег притис трубку до грудей. Слухав, 
як шалено калатає серце. Тепер воно бити-
меться для двох його синів - двох його най-
дорожчих людей. 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Невигадана історія

На фото Андрія БРИКА: красуні-рятівниці, співробітниці прес-служби Управління ДСНС 
України у Тернопільській області (зліва направо): Ірина Крупа, Настя Михайлів, Настя Бобер.

Малює пензлем місяць 
чорні вії. 

Ще й у волосся квіти домалює. 
І знову червень, 

як хлопчисько мліє, 
Ревнивець-вітер лагідно цілує. 
Леліє сонце милі їхні личка. 
Дівочу вроду роси омивають.
Серця про долю 

гарну мріють,
Їх щастям світ благословляє.                     

парканом

Ніч окутала місто. 
Ліхтарі, мов намисто,
Огорнули провулки, 
Сквери, площі, сади. 

Приспів №1:
Ми з тобою у парі –
Очі сірі та карі 
Йдемо тихо по ньому,
Мов мелодій лади.

Розгорнуло кохання
Нам могутнії крила
І душею милуюсь – 
Чистотою її.

Приспів №2:
Поруч моє кохання
Поруч люба і мила.
У гайку заспівали
Пісню нам солов’ї.

І пора би прощатись
Ніч кохання тримає.
Наше щире кохання
Нам наснагу дає.

Приспів №3:
Ніч окутала місто
Час, мов мить, 

пропливає
Горизонтом поволі
Сонце наше встає. 

Ніч окутала місто

Дзвiнокдо сина

Слова та музика Володимира Мацюка

Життя за
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Дві мінімалки 
не на користь 

тернопільських 
клубів

Ніяк не 
завершиться 
«чорна» смуга 

у ФК «Тернопіль». У 
29 турі тернополяни 
протистояли 
чемпіону першої ліги 
– ФК «Олександрія» 
і мінімально 
поступилися – 0:1.

Перший тайм, як і весь 
матч пройшов загалом за 
рівної боротьби. Гості за 
рахунок більшої майстер-
ності намагалася швид-
кими контратаками ста-
вити у незручне положен-
ня оборонців господарів 
поля. І це їм до певної міри 
виходило. До певної пори 
тернополяни стримували 
суперника, але на 19 хви-
лині стався епізод, який, 
як згодом виявилося, ви-
рішив долю матчу. Сергій 
Атласюк не за правилами 
зустрів Коломойця і Єв-
ген Чепурненко ударом з 
пенальті переграв Сергія 
Чернобая -  0:1. 

У другому таймі як гос-
подарі, так і гості могли 
змінювати рахунок на та-
бло, проте цього не стало-
ся.

Отож, ФК «Тернопіль» 
не зумів потішити сво-
їх вболівальників в остан-
ньому домашньому поє-
динку дебютного сезону 
в першій лізі. Сподіваємо-
ся, що команда зуміє гідно 
завершити сезон в остан-
ньому матчі, який прово-
дитиме у гостях проти ФК 
«Суми» вже сьогодні.

У передостанньому 
турі Першої ліги фут-
больний клуб «Нива» за-
знав виїзної поразки від 
кіровоградської «Зірки»  
- 1:0.

Як і належить госпо-
дарям, «Зірка» розпочала 
гру активніше. Кіровоград-
ці діяли у звичній для себе 
манері — швидко перехо-
дили з оборони в атаку і за-
стосовували фланги. Пер-
ший небезпечний момент 
біля воріт «Ниви» відбувся 
на 10-ій хвилині, але Мусі-
єнко виручив команду.

Але на 25-ій хвилині 
воротар “Ниви” взяв м’яч 
до рук за межами штраф-
ного майданчика і арбітр 
призначив штрафний, на-
городивши воротаря жов-
тою карткою. “Зірка” та-
ким подарунком скориста-
лася сповна – після потуж-
ного удару м’яч, влучивши 
по черзі в обидві стійки, 
закотився у ворота.

Другий тайм «Нива» 
розпочала активніше і мо-
гла відігратись, однак гос-
подарям вдалося стабілі-
зувати гру і довести матч 
до перемоги.

Відбулися останні матчі 
завершального, 26-го, 
туру, які й визначили 

всіх учасників Єврокубків 
наступного сезону.

«Волинь» - «Металург» Д. - 1:1;
«Зоря» - «Ворскла» - 1:1;
«Іллічівець» - «Олімпік» - 4:1;
«Динамо» - «Металург» з. – 2:2;
«Говерла» - «Дніпро» - 0:0;
«Шахтар» - «Карпати» - 2:2.
По завершенні 26-го туру сформу-

валася перша п`ятірка команд, які на-
ступного сезону змагатимуться у Єв-
рокубках. 

 «Динамо», як переможець україн-
ської першості, напряму потрапляє до 
групового раунду найпрестижнішого 
клубного турніру Європи.

Донецькому «Шахтарю» дове-
деться пройти кваліфікаційне сито, 
щоб отримати путівку до основної 
сітки змагань ЛЧ. Гірники візьмуть 

участь у третьому кваліфікаційному 
раунді змагань.

Фіналіст Ліги Європи «Дніпро» 
продовжить змагання у цьому турні-
рі наступного сезону, як і луганська 
«Зоря» та полтавська «Ворскла».

До Першої ліги вирушає маріу-
польський «Іллічівець», який закін-
чив чемпіонат на останньому місці.

Минулої неділі у Києві нагороди-
ли гравців «Динамо», які після шести-
річної перерви знову стали чемпіона-
ми України з футболу.

Церемонію нагородження прове-
ли на стадіоні Олімпійський після за-
вершального матчу сезону із Запо-
різьким «Металургом».

Привітати чемпіонів прийшли 
кілька тисяч шанувальників. Також 
під час свята вітали зіркових ветера-
нів «Динамо», які 40 років тому здобу-
ли Кубок володарів кубків та Супер-
кубок УЄФА. 

Фінішував Чемпіонат 
української Прем`єр-ліги

Форвард 
мадридського 
«Реала» 

Кріштіану Роналду 
став володарем 
нагороди, яку 
вручають кращому 
бомбардиру 
національних 
чемпіонатів 
європейських країн.

Цей приз став четвертим у кар’єрі португальця і він 
випередив за кількістю перемог Лео Мессі, у якого за-
лишилося три «бутси».

До слова, Роналду міг побити рекорд Мессі по числу 
очок у боротьбі за «Золоту бутсу», але йому не вистачи-
ло двох м’ячів.

У 2012 році аргентинець набрав 100 очок, забивши 
50 м’ячів у Прімері.

Підсумкове становище в боротьбі за «Золоту бутсу»:
Кріштіану Роналду - 48 × 2 = 96;
Ліонель Мессі - 43 × 2 = 86;
Серхіо Агуеро - 26 × 2 = 52. 

Роналду став 
володарем 

«Золотої бутси»

З Москви –  
з перемогою
Українка Ольга Харлан 

стала переможницею Гран-
Прі з фехтування на ша-
блях у Москві.

У фіналі шабліста здобу-
ла перемогу над представ-
ницею Росії Яною Єгорян з 
рахунком 15:10.

9-х футбольних чиновників та ще 
п’ятеро, пов’язаних зі спортивним мар-
кетингом, осіб затримала швейцар-
ська поліція у Цюриху, куди вони при-
були для участі у конгресі та виборах 
президента ФІФА. Їм інкримінують ви-
магання, шахрайство та відмивання 
грошей. Також силами ФБР провели 
обшук в офісі американської футболь-
ної конфедерації у Маямі.

Несподівану активність мін’юсту 
США пов’язують зі звинувачення-
ми чиновників ФІФА у хабарництві та 
підкупі під час голосування за країн-
господарів наступних чемпіонатів сві-
ту. Це право отримали Росія та Катар. 
ФІФА неодноразово намагалася вгаму-
вати ці скандали, посилаючись на на-
явність власного футбольного законо-
давства, що не підпорядковується сві-
товому чи будь-якому національному. 
Тепер у міжнародній федерації кажуть: 
принаймні, їхній найвищий керівник 
Зепп Блаттер до корупції не причет-
ний.

«Президент ФІФА, а також гене-
ральний секретар не причетні до зви-
нувачень. Стосовно інших осіб, іме-
на яких згадуються у ЗМІ, повідоми-
ти нічого не можу», – заявив директор 
ФІФА зі зв’язків з громадськістю Валь-
тер де Грегоріо.

Очевидно, що активність амери-
канських та швейцарських правоо-
хоронців була пов’язана із наступни-
ми виборами президента ФІФА,  го-
ловним претендентом на яких знову 
був чинний голова, якого тривалий 
час звинувачували у корупції та посо-
бництві Росії і Катару. Відкрито проти 
його кандидатури виступала лише єв-
ропейська конфедерація УЄФА, однак 
її 54 голоси на конгресі проти 155-ти 
представників інших територій, які 
переважно симпатизують Блаттеру – 
надзвичайно мало для перезаванта-
ження ФІФА. Світові мас-медіа при-
пускають: Вашингтон вдався до тон-
ких натяків у вигляді арештів. Цю 
версію підтверджують слова сенато-
рів США Джона Маккейна та Роберта 
Мендеса, які публічно закликали не 
підтримувати на виборах Блаттера та 
скасувати проведення чемпіонату сві-
ту у Росії – країні, яка винна у подіях 
в Україні, йдеться у заяві американ-
ських політиків.

Однак, які б прозорі натяки не лу-
нали з-за океану чи з Європи, а у ФІФА 
до них не дослухалися - 79-річного 
швейцарця Йозефа Блаттера переоб-
рали президентом Міжнародної фе-
дерації футболу на п’ятий термін по-
спіль.

Перезавантаження 
не відбулося

За два дні до виборів нового президента ФІФА міжнародну 
федерацію футболу сколихнув небачений раніше 
скандал. За клопотанням міністерства юстиції США 

заарештовано футбольних високопосадовців, серед яких двоє 
чинних віце-президентів ФІФА.

Переможний тон у травні задали веслувальники. У 
чеському Рачице на чемпіонаті Європи наші байдароч-
ники і каноїсти здобули 6 медалей - 1 золоту, 2 сріб-
ні та 3 бронзові. Дмитро Янчук та Тарас Міщук стали 
чемпіонами Європи на каное-двійці (1000 м) та віце-
чемпіонами на дистанції 500 м. Марія Повх, Анастасія 
Тодорова, Інна Грищун, Марія Кічасова здобули “срібло” 
(байдарка K4, 500 м). Каноїст Павло Алтухов виборов дві 
“бронзи” (500 м і 1000 м). Третє місце посіли Ельнур Аха-
дов, Денис Коваленко, Едуард Шеметило та Дмитро Ян-
чук у веслуванні на каное C4 на 1000 м. 

Паралельно з веслувальниками продовжив збагачув-
вати свою кар’єру перемогами чемпіон світу з боксу у на-
півлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко. У Лас-
Вегасі українець достроково переміг пуерторіканця Га-
мальєра Родрігеса - бій закінчився технічним нокаутом 
в 9-му раунді.

А у Мінську в цей час тривав чемпіонат Європи з ху-
дожньої гімнастики, який приніс українкам дві “бронзи” 
- в командній першості та за вправи з булавами у вико-
нанні Ганни Різатдінової.

За два тижні в ізраїльському місті Холон на етапі серії 
“Гран-прі” Різатдіновій не було рівних у вправі зі стріч-
кою, де вона перемогла всіх грізних росіянок.

Порадував цього місяця своїх уболівальників і чем-
піон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая. Спочат-
ку в Загребі він виграв “Гран-прі” у ваговій категорії до 
66 кг, а потім - і дуже престижний турнір серії “Мастерс” 
(куди запрошуються найсильніші 16 спортсменів світу) 
у столиці Марокко - Рабаті. Наразі киянин очолює світо-
вий рейтинг і вже має олімпійську ліцензію на Ріо-2016.

В останні дні місяця, безсумнівно, серця всіх україн-
ських спортивних уболівальників були віддані дніпропе-
тровському “Дніпру”, який вперше у своїй історії пробив-
ся до фіналу Ліги Європи, перемігши у півфіналі італій-
ський “Наполі”. І хоча наш клуб поступився у боротьбі за 
головний трофей іспанській “Севільї”, однак його гра і са-
мовіддача все одно зробили дніпрян героями.

Спортивний травень  
на міжнародній арені
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Протягом останніх 
років на городах 
українців 

з’явилося багато 
нових культур. Але ось 
китайську спаржеву 
квасолю вігну, або 
коров’ячий горох, 
висаджують на своїх 
ділянках не багато 
людей. 

Вігна - цінний дієтичний 
продукт, у якому багато біл-
ка та крохмалю. Це відмін-
не джерело вітамінів В1, В2, 
В6, С, РР, каротину, заліза, а 
також мінеральних солей 
кальцію і інших життєво не-
обхідних активних компо-
нентів.

Співвідношення кіль-
костей калію і натрію, що 
містяться в лопатках вігни, 
сприяє видаленню надлиш-
ку рідини з організму і пози-
тивно впливає на серцево-
судинну систему.

А ще вживання в їжу ві-
гни корисне тим, хто страж-
дає на  хвороби шлунково-
кишкового тракту, печінко-
ву недостатність, цукровий 
діабет і ревматизм. Їм ко-
рисно вживати зелені боби 
у вареному і тушкованому 
вигляді.

Китайські й американ-
ські вчені довели, що най-
більш корисними є сорти ві-
гни з чорними бобами - вони 
не накопичують у собі важкі 
метали: свинець і кадмій.

Ця бобова культура з до-
вгими (до 1 м) стручками зо-
вні схожа на кучеряве фор-
ми звичайної квасолі. Як і її 
родичі горох і боби, вона не-
вибаглива, росте практично 
на будь-якому грунті, хоча 
краще розвивається і плодо-
носить на родючих землях. 

Висівають її коли мине 
загроза заморозків. Перед 
посівом зерна на дві доби 
замочують у теплому роже-
вому розчині марганцівки. 

Оскільки вігна витка 
рослина, найчастіше її сіють 
по кукурудзі. У чистому посі-
ві рослини потребують міц-
них опорах. Як тільки сте-
бло досягне висоти 2-2,5 м, 
верхівку рослини прищипу-
ють, інакше воно буде рости 
до глибокої осені і врожай 
не встигне визріти. 

Зелені боби зривають у 
міру дозрівання. У фазі мо-
лочної та молочно-воскової 
стиглості недостиглі лопат-
ки консервують, вживають 
у вареному, смаженому ви-
гляді. 

Дворазова 
обробка 
саду 

настоєм 
полину з 
інтервалом сім 
днів знищує 
гусеницю в 
саду.

Якщо у ваших томатів запізнюється цві-
тіння, обсипаються бутони, а листя, особли-
во з нижнього їхнього боку, стає фіолетово-
червоним, значить, терміново потрібне під-
живлення азотними добривами. Не виста-
чає азоту помідорам, тому сповільнюється 
ріст рослин, їхнє стебло стає тонким, волок-
нистим і твердим, воно, як і листя, робиться 
червоним. Великих плодів томатів при не-
стачі азоту ви не дочекаєтеся.

Недостатня кількість магнію викли-
кає хлороз. На старому листі з’являються 
жовто-зелені плями, потім сірі або корич-
нюваті. Листя засихає і обпадає, засихають 
плодоніжки. Плоди дрібні, дозрівають пе-
редчасно.

При нестачі кальцію плоди томатів 
ушкоджуються верхівковою гниллю. Самі 
рослини стають кволими, листя на верхів-
ці куща томату стає жовтим, а біля основи 
знизу залишається зеленим. 

Жовтіє листя томатів у верхній частині і 
при недоліку заліза. Між прожилками моло-
дого листя поширюється хлороз, потім він 
вражає і старе. Пластинка листа починає бу-
ріти і пропадає, або лист стає білим.

Затримка у цвітінні та дозріванні пло-
дів томатів є симптом недоліку фосфору. 
Стебла при цьому стають дрібнолистяни-
ми і волокнистими, листя (спочатку про-
жилки, а потім нижня частина) - червоно-
фіолетовим.

Про калійну нестачу у помідорів свід-
чить середня частина рослин. Листя вигля-
дає темно-зеленим з «бронзовими» пляма-
ми. Стебло дерев’яніє і не росте.

Не вистачає томатам марганцю - це при-
водить до того, що плоди не зав’язуються. 
Молоде листя дуже дрібне, починає жовтіти 
з найбільш віддаленої від прожилки части-
ни. Пагони витягаються.

Про нестачу міді у помідорів сигналізує 

темно-синювато-зелене забарвлення листя. 
Листочки закручуються. Потім на них утво-
рюються хворобливі жовто-зелені вогнища 
у вигляді плям, а кінчики починають біліти. 
Цвітіння затримується. Квітки недорозви-
нені, обсипаються.

Про нестачу бора сигналізує відмирання 
верхівки і утворення безлічі пасинків, через 
що рослина стає рунистою. Сім’ядолі та лис-
тя багровіють, на плодах видні ділянки ви-
сохлої тканини.

Щоб виправити становище, необхідно 
внести відповідне добриво: азотне, калійне, 
фосфорне або мікродобрива. Але найкраще 
не допускати голодування рослин. 

Помічено, що помідори дуже люблять 
попіл - він стимулює їхнє цвітіння. З огля-
ду на це, постарайтеся розсипати його на-
вколо стебел. Калію, вважають фахівці, по-
винно бути вдосталь і для того, щоб томати 
дозрівали рівномірно.

Готуємо настій. З коренем ви-
копуємо чотири кущі чистотілу в 
стадії початку цвітіння. Усе руба-
ємо на дрібні частини й залива-
ємо відром води. Десь через 15 
хвилин вода стає коричневою. 
Значить, готовою до застосуван-
ня: полива й обприскування. У 
боротьбі зі шкідниками можна 
використовувати й сушену тра-
ву чистотілу. Заготовляють його 
в пору цвітіння, сушать у тіні. 
Прив’ялу масу дрібно рубають і 
сушать, після чого зберігають у 
паперових пакетах.

Сушений чистотіл можна ви-
користовувати навіть для зне-
заражування цибулевих куль-
тур. Після збирання посадко-
вий матеріал добре промива-
ють і занурюють на 30 хвилин 
у настій сухої трави (150 г сухо-
го чистотілу на 10 л, витриму-
ють дві доби). Перед посадкою 
цибулини тюльпанів, гладіолу-
сів і інших цибулевих на дві го-
дини замочують у теплому на-
стої чистотілу. Дають цибули-
нам обсохнути в тіні й висаджу-
ють у ґрунт. Настій (300 г сухої 

трави на 10 л води) також готу-
ють дві доби.

Гладіолуси менше хворіють 
і ушкоджуються шкідниками, 
якщо їх не тільки знезаражува-
ти, як описано вище, перед по-
садкою, але й регулярно обпри-
скувати ним (500 г сухої трави 
чистотілу на 10 л води). Обпри-
скують рослини 4 рази: у стадії 
другого-третього листа, потім 
п’ятого-шостого, перед цвітін-
ням і після вегетації (тюльпани 
обприскують тричі).

Крім того, ґрунт навколо рос-

лин необхідно мульчувати руба-
ною зеленню чистотілу. Гарні ре-
зультати дає використання чисто-
тілу в боротьбі з гризунами. Якщо 
восени розкидати суху траву між 
кущиками, замульчувати посад-
ки цибулевих і молодих дерев, то 
миші в ці місця не навідаються.

УВАГА!
Чистотіл - дуже отруй-

на рослина, тому працювати 
з ним потрібно в рукавичках, 
а при обприскуванні вдягати 
маску.

nday.te.ua

 Садимо 
квасолю 

не українську, 
а… китайську

Помідорам потрібні 
і добрива, і дієта

Ґрунт для томатів повинен бути добре заправлений добривами, 
але не надмірно. Якщо навесні удобрити грядки свіжим гноєм, 
кущ пишно розростеться, а зав’язі майже не будуть розвиватися. 

Доведеться посадити помідори “на дієту”: підсушити повітря та 
ґрунт, прибрати частину листя, провести кореневе та позакореневе 
підживлення добривами (фосфорними). Чого ж не вистачає 
помідорам? Як позначається на їхньому зовнішньому вигляді недолік 
того або іншого макро- чи мікроелемента?

Чистотіл врятує від мишей і хвороб
Давно відомі цілющі властивості чистотілу. Здатний він не тільки бородавки 

припекти, але, як стверджують деякі травники, може вирішити й інші проблеми зі 
здоров’ям. Але для садівників-квіткарів чистотіл до всього іншого є й ефективним 

засобом проти садових шкідників і деяких хвороб наших зелених вихованців.

1. Найчастіше жовтіє листя в озимого 
часнику в тому випадку, якщо посаджений 
він під зиму занадто рано. Отут уже нічого 
не вдієш, просто наступного року потрібно 
саджати приблизно в другій половині жов-
тня, щоб паростки не встигли проклюнути-
ся.

2. Пожовкнути часник може також і піс-
ля весняних заморозків. Це може відбутися 
всього за одну ніч. У цьому випадку врятує 
обприскування антидепресантом «Цир-
кон». Обробляти рослини потрібно кож-
ні 5-7 днів до повного видужання. На 10 лі-
трів води - 1 мл «Циркону».

3. Ще одна причина, через яку може 
жовтіти листя часнику, - недолік вологи. У 
цьому випадку збільшіть полив часнику і 
прорихліть міжряддя, щоб до коренів про-
никало повітря.

4. Викликають пожовтіння часнику та-
кож дії такого шкідника, як цибульна муха. 
Причому її зовсім не лякає різкий запах цієї 
рослини. У цьому випадку необхідно поси-

пати часник деревним попелом в суміші з 
тютюновим пилом. Надалі, щоб уникнути 
цієї проблеми, бажано сіяти поруч із час-
ником моркву - цибульні мухи не оселять-
ся на грядці.

5. Ще одна причина того, що часник по-
чав жовтіти - грибкове захворювання, що 
викликає гниль коренів. Для запобігання 
цього потрібно перед посадкою вимочу-
вати насіння часнику в розчині марганцю 
або, наприклад, у препараті «Максим».

6. Жовтіє часник і через нестачу азоту. 
Щоб цього не відбувалося, навесні потріб-
но вносити на грядки азотні добрива. Якщо 
ви цього не робили, то підгодуйте часник 
зараз - розведіть 1 столову ложку сечовини 
у відрі (10 л) води й полийте з лійки посад-
ки, витрачаючи на 1 кв.м 3 літри розчину.

7. В’яне і жовтіє листя часнику і від не-
доліку калію. У цьому випадку достатньо 
внести в ґрунт добриво, що містить калій. 
Наприклад, сульфат калію - 1 ч. ложка на 1 
літр води.

Чому жовтіє часник? Полин врятує
від гусені

Для готування відвару візьміть 1 кг по-
дрібнених рослин, зібраних під час цвітіння, 
варіть протягом 15 хвилин у невеликій кіль-
кості води, розбавте водою, щоб загальний 
об’єм розчину був 10 літрів. Такий відвар та-
кож ефективний у боротьбі з міллю, совкою, 
попелицею та іншими шкідниками.

Також можна використовувати відвар ба-
дилля томатів проти попелиці й гусениць, а 
настій з бадилля картоплі проти павутинно-
го кліща. Дуже ефективний також і настій з 
гіркого стручкового перцю.
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Торт «Повітряний»

Потрібно: для бісквіта – 2 яйця, 80 г бо-
рошна, 3 ст. л. цукру, 10 г розпушувача, щіп-
ка солі, 1 ст. л. олії.

Для сирного крему: 300 г жирного 
сиру (або сиркової маси), 300 г сметани, 80 
г вершкового масла, 150 г цукру, 150 г полу-
ниці,15 г желатину.

Для полуничного желе: 300 г полуни-
ці, 10 г желе швидкого приготування, 200 
мл води.

Приготування: спочатку слід приготу-
вати бісквіт. Збити яйця з цукром у пишну 
піну за допомогою вінчика або блендером. 
Додати просіяне борошно з розпушувачем і 
сіллю і акуратно перемішати. Тісто помісти 
в змащену олією форму і випікати 8-10 хв. 
при температурі 180°C. Перевірити готов-
ність бісквіта можна дерев’яною паличкою 
- якщо паличка суха, значить, бісквіт гото-
вий. Поки випікається бісквіт, треба приго-
тувати крем. Желатин замочити в теплій 
воді. Полуницю помити, просушити і відо-
кремити від плодоніжок. Полуницю і цукор 
збити блендером. Відкласти пару столових 
ложок, решту пюре підігріти, додати на-
бряклий желатин і проварити до його роз-
чинення. Охолодити до теплого стану. Сир 
протерти через сито і збити з м’яким мас-
лом і сметаною. Потім додати полуницю з 
желатином і продовжувати збивати. При 
бажанні можна порізати трохи полуни-
ці і додати в крем. Остиглий бісквіт у фор-
мі змастити полуничним пюре. Зверху ви-
класти сирний крем і помістити торт із по-
луницею в холодильник на 30-40 хв., щоб 
він трохи охолов. Поки торт застигає, при-
готувати полуничне желе. Пакетик желе 
розчинити в теплій воді, розмішати і трохи 
нагріти (але не кип’яти) до повного розчи-
нення желе. Полуницю порізати пластин-
ками. Довільно викласти її по колу на сир-
ний крем, зверху налити частину желе. Від-
правити у холодильник на 15 хв., щоб желе 
застигло. Потім налити ще желе і постави-
ти торт із полуницею в холодильник до по-
вного застигання на 2-3 год. (можна на ніч). 
Дістати торт із полуницею з холодильника, 
акуратно, допомагаючи ножем, відокреми-
ти бортик форми від торта і зняти його.
Холодний торт з полуницею

Потрібно: йогурт – 500 мл, желатин – 
20 мл, печиво (наприклад хрустик) – 100-
200 г, полуниця – 100-200 г, цукор – за сма-
ком, вода – 50 мл.

Приготування: жлатин розвести в га-
рячий воді, не кип’ятити. Желатинову масу 
добавити до йогурту і розмішати. Форму 
застелити харчовою плівкою. На дно ви-
класти печиво (можна подрібнити). Полу-
ницю порізати на кусочки за бажанням, ви-
класти поверх печива. Залити йогуртом, не 
перемішувати і відправити в холодильник 
до повного застигання. Коли застигне, на-
крити форму великою тарілкою, на якій бу-
демо подавати наш тортик. виденько пере-
вернути, зняти плівку. Прикрасити за ба-
жанням.

Полунично-сметанковий 
торт 

Потрібно: коржі – яйця курячі – 4 шт., 
цукор – 150 г, борошно – 150 г, розпушувач 
тіста – 2 ч. л., какао – 2 ст. л., есенція ваніль-
на, сіль.

Креми і декор: сметана – 150-200 г, пу-
дра цукрова – 4 ст. л., полуниця – 300 г, крох-
маль – 1 ч. л., шоколад чорний – 30-50 г.

Приготування: тортик дуже швидкий, 
легкий і не затратний. Можливо, його ви-
гляд не вражає, але смак точно не лишить 
байдужим. Білки і жовтки розділити. Біл-
ки із дрібкою солі збити в густу піну. Жовт-
ки розтерти з цукром добіла. Додати какао, 
а згодом – борошно і розпушувач. Далі до-
дати збиті білки і змішати, додати ваніль-
ну есенцію. Добре змазати роз’ємну форму і 
притрусити борошном. Викласти тісто і ви-
пікати 30 хв. при 170С. Полуницю з 3 столо-
вими ложками цукрової пудри збити блен-
дером. Поставити на вогонь і дати закипі-
ти. У столовій ложці холодної води розвес-
ти крохмаль і додати до полуниці. Прова-
рити кілька хвилин на малому вогні, щоб 
почало густріти. Дати охолонути. Смета-
ну і 1 ст. л. цукрової пудри збити. Шоколад 
потерти на дрібну терку. Спечений корж 
розрізати на два і перемастити полунич-
ною начинкою. Зверху змастити сметанко-
вим кремом і притрусити шоколадом. Дати 
хоча б годинку відпочити у холодильнику. 
Перед подачею, за бажанням, прикрасити 
свіжою полуничкою.
Полунично-банановий смузі

Потрібно: банани - 1 шт., полуниця 
(свіжа або заморожена) - 1 жменька, вівся-
ні пластівці швидкого приготування - 1 ст. 
л., молоко - 1 / 2 скл. або більше, цукор або 
мед - за бажанням.

Приготування: у блендер викласти 
очищений і порізаний на шматки банан, 
полуницю, вівсяні пластівці і налити мо-
локо. Все добре подрібнити блендером. По-

тім, при потребі, додати цукор або мед за 
смаком і ще раз збити блендером.

Полунично-сирний десерт 
Потрібно: сир – 300 г, жовтки – 2 шт., 

желатин –10 г, цукрова пудра – 3 ст. л., цу-
кор –1 ст. л., вершки 33% жирності – 100 мл, 
полуниця – 100 г, м’ята – за смаком.

Приготування: замочити желатин 
згідно опису на упакуванні. Сир, жовтки і 
цукрову пудру перемішати в глибокій чаш-
ці до однорідної маси. Сюди ж вмішати же-
латин, щоб він добре розійшовся по всій 
сирній масі. Збити вершки. Ввести їх в під-
готовлену сирну масу. Перемішати, виклас-
ти в креманки. Полуницю та цукор перемі-
шати в блендері до однорідності. Залити на 
сирну масу. Поставити в холодильник охо-
лоджуватися. Перед подачею прикрасити 
м’ятою.

Полунично-рисовий десерт

Потрібно: 1,5 склянки полуниці, по 1 
склянці рису, збитих вершків і молока, цу-
кор.

Приготування: довести молоко до ки-
піння, зварити в’язку рисову кашу, підсоло-
дивши її цукром за смаком, дати охолону-
ти. Промити ягоди, розрізати навпіл або на 
четвертинки, перемішати з рисом. Збити 
вершки, акуратно підмішати їх до рисово-
полуничною масі. Подається така страва 
відразу або після годинного охолодження.

Варення з полуниці  
та ревеню з лимоном

Потрібно: полуниця - 500 г, ревінь - 500 
г, цукор - 1 кг, лимон - 1 шт.

Приготування: полуницю помийте, 
переберіть і розріжте вздовж на 4 части-
ни. Ревінь помийте, почистіть і поріжте на 
шматочки шириною 1 см. Лимон помий-
те, поріжте разом зі шкіркою. Всі інгреді-
єнти частинами складіть у каструлю, ко-
жен з шарів, включаючи верхній, пересип-
те цукром. Накрийте кришкою і залиште 
на ніч. Варіть варення до загустіння. Гото-
ве варення викладіть в стерилізовані бан-
ки і закатайте.

Полуничний попкорн  
в шоколаді

Потрібно: 100 г готового попкорну, 200 
г полуниці, 250 г чорного шоколаду, 4 ст. 
ложки меду, 100 г вершкового масла.

Приготування: шоколад поламайте на 
невеликі шматочки, помістіть в жароміц-
ний посуд і топіть на водяній бані з верш-
ковим маслом і медом до тих пір, поки маса 
не стане однорідною. Полуницю наріжте 

невеликими шматочками і змішайте з по-
пкорном. Влийте розтоплений шоколад і 
добре перемішайте. Застеліть форму з не-
високими бортиками харчовою плівкою, 
викладіть на неї приготовлену масу, роз-
рівняйте поверхню і поставте в холодиль-
ник. Коли маса затвердіє, наріжте її акурат-
ними однаковими шматочками і залиште в 
холодильнику до подачі на стіл.

Смажена полуниця
Потрібно: полуниця 1 кг – масло верш-

кове – 75 г, цукор (краще коричневий) – 50 
г, перець (червоний каєнський) – 4 щіпки.

Приготування: полуницю промити, 
видалити хвостики і розрізати на 2 або 4 
частини, залежно від розміру. Розтопити 
вершкове масло на сковороді. Додати цу-
кор, полуницю і перемішати. Зняти з вогню 
і посипати перцем. Подавати відразу.

Полунична паннакотта
Потрібно: вершки - 1 скл., молоко - 1 

скл., цукор - 0,5 скл., ванільний цукор – за 
смаком, желатин - 1 ст. л. (8 г), лимон - 1 шт., 
полуниця свіжоморожена - 200-300 г, шо-
коладні кульки (для прикраси).

Приготування: замочити желатин в 
холодній воді. Коли набрякне, розпустити 
на водяній бані. Вершки з молоком з’єднати 
з 2 ст. л. цукру, ванільним цукром і цедрою 
лимона (більше лимон в рецепті викорис-
товуватися не буде), прогріти масу на вогні 
до 80 градусів. Масу зняти з вогню і додати 
розпущений желатин, перемішати. Верш-
кову масу розлити по формах і прибрати 
в холодильник на 3 год. і більше. Для соу-
су полуницю розморозити, подрібнити з 
цукром допомогою блендера. Кількість цу-
кру залежить від солоду ягід. З 1-2 ст. л. цу-
кру зробити пудру. Вийняти десерт з фор-
мочок, перевернувши їх на тарілку. Полити 
соусом і прикрасити шоколадними кулька-
ми, посипати цукровою пудрою.

Салат «В шоці» 

Потрібно: салат зелений та червоний – 
100 г, куряче філе – 300 г, сир – 100 г, череш-
ні – 150-200 г, полуниця – 7-9 ягід, оливкова 
олія – 3-4 ст. л., лимонний сік – 2 ст. л., м’ята 
свіжа – 1-2 невеликих гілочки.

Приготування: куряче філе відвари-
ти, охолодити і порізати, черешню поріза-
ти навпіл, видалити кісточки. Салат порва-
ти, сир порізати кубиками. З’єднати салат-
не листя, куряче філе, черешню, сир, пере-
мішати і розкласти по тарілках. Видалити 
у полуниці плодоніжки, злегка розім’яти 
ягоди виделкою. Додати масло, лимонний 
сік, гілочки м’яти, розмішати. 

За вмістом вітаміну С полуниця поступається тільки чорній смородині. А фо-
лієвої кислоти в ній більше, ніж в малині і винограді. Якщо щодня їсти полуни-
цю, зміцнюються імунна система і стінки судин. А ще вона має протизапальну 
і протимікробну дію. Багато голлівудських зірок періодично дотримують полу-
ничної дієти. Три дні протягом місяця вони харчуються тільки цією смачною яго-
дою. Вживати її можна без обмежень, якщо вам не заважає алергія. А які смач-
ні торти, сирно-вершкові десерти  й інші страви з полуниці! Сьогодні ми підготу-
вали для вас добірку рецептів, які смакуватимуть усій родині. 

ПОЛУНИЦЯ
– літа цариця
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Продаю
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)

Українські анекдоти
Одеса, Привоз. Жінка-покупець - до продавця:
- Щось у вас риба негарна, бліда якась...
- А шо ви хочете, мадам? Прокинулася дуже 

рано, не встигла нафарбуватися.
* * *

- Тату, коли ти мені купиш обіцяного велосипе-
да?

- Тоді, коли за допомогою виваженої монетар-
ної політики уряду, прозорої і чесної приватизації, 
збільшення інвестування у вітчизняну економіку 
іноземного капіталу, державної підтримки малого 
та середнього бізнесу, виведення обігових коштів 
із тіні стабілізується наш сімейний бюджет, синку.

- Я й не здогадувався, що слово «ніколи» можна 
передати такою довжелезною фразою.

* * *
Пожежник прийшов записатися до музичної 

школи. У нього запитують:
- Яка різниця між скрипкою і роялем? 
Той подумав і каже:
- Рояль довше горить

* * *
Дружина крутого бізнесмена прийшла до нього 

в офіс і побачила акваріум.
- Навіщо тобі на роботі рибки? - запитує.
- Часом приємно дивитися, як хтось розкриває 

рота не для того, аби просити грошей.
* * *

Іноземець проводить нашу дівчину. На зупин-
ці вона каже:

- Ось і мій тролейбус.
- Твій тролейбус?! А казали, що в Україні бідно 

живуть.
* * *

- Мені здається, я досяг фінансової стабільнос-
ті.

- Вітаю! У чому це виражається?
- У тому, що грошей не було, немає і, схоже, не 

буде.
* * *
Гуляка-чоловік - дружині:
- У мене для тебе дві новини: хороша і погана. 

З якої почати?
- Без різниці.
- Я від тебе йду!
- А погана?
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ГОРОСКОП
з 3 по 9 червня
Овен

Налаштуйтеся на удачу 
вже з понедiлка. Бiльшiсть 
справ вирiшаться на вашу ко-
ристь. У вихiднi займiться со-
бою.
Телець 

Незабаром ви опинитеся в 
центрi подiй. Зараз встигнете 
переробити багато справ, ре-
зультатом будете задоволенi. 
Вiд колег чекайте приємних 
новин.
Близнюки 

Будьте уважнi, щоб утри-
матися на роботi. Не варто 
нарiкати на долю, але кри-
тику вiд iнших сприймайте 
спокiйно.
Рак 

Сiмейнi справи та стосун-
ки з близькими порадують до-
брими емоцiями. Що ж стосу-
ється роботи, то ставтеся до 
всього легко.
Лев 

На роботi ви будете в 
центрi уваги, колеги не дозво-
лять вам сумувати. Наприкiнцi 
тижня вiдбудуться подiї, якi 
змiнять на добре все ваше 
життя.
Діва 

Тиждень завершиться 
авантюрами. Ваша думка буде 
вирiшальною у будь-якому 
питаннi. Знайомства i поїздки 
будуть не лише цiкавими, а й 
корисними.
Терези 

Усi непередбачуванi 
ситуацiї ви зможете викорис-
тати з користю для себе. На-
чальство вимагає вiд вас мак-
симум активностi, але для вас 
це не проблема.
Скорпіон 

Не плануйте на цей перiод 
важливi справи i далекi поїзд-
ки. Вони будуть напруженiшi, 
нiж завжди. Настав перiод 
вiдкрити в собi новi здiбностi.
Стрілець 

Перiод буде вдалим, вашi 
кар’єрнi плани увiнчаються 
успiхом. Не виключенi деякi 
неприємностi, але, врештi-
врешт, усе закiнчиться миром.
Козеріг 

Що б не сталося, не квап-
те подiї. Як кажуть, усе, що 
вiдбувається, – на краще. Ваше 
бажання змiнити iмiдж сприй-
муть на «ура».
Водолій 

Те, що ви почнете зараз, 
матиме своє продовження. 
Наприкiнцi тижня чекайте 
вiстей вiд родичiв. У вас буде 
можливiсть вiдпочити.
Риби 

Усупереч усьому дiйте за 
принципом «людина – сама 
коваль свого щастя». Ви досяг-
нете неабияких результатiв в 
особистих i службових спра-
вах. Вiрогiднi романтичнi 
зустрiчi.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

 будинку-інтернату  –
Іменинників червня 2015 р.!

Раїсу Копач, Олену Кліменчук, Ольгу Ярмусь, 
 Валентину Гронь, Петра Голуба,  

Святослава Кулініча, Олега Ломажинського,  
Леоніда Цеберського, Надію Кравчук, 

 Євгенію Хоміцьку.
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність, сподівання.
Хай здійснює бажання зорепад,
І втілює у дійсність сподівання!

З повагою колектив Почаївського психоневрологічного 
будинку-інтернату

Дерев’яний храм 
Покрови Пресвятої 
Богородиці 

збудований на території 
Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола, що 
на вул. Лепкого, 12. 

Сьогодні, кажуть у навчаль-
ному закладі, українцям як ні-
коли потрібна духовна під-
тримка. Тому ця дерев’яна цер-
ковця, а таких у Тернополі три, 
має стати  місцем, в якому сту-
денти та інші прихожани змо-
жуть знайти спокій та розраду.

Святиню будували спільни-

ми зусиллями керівництва ко-
леджу та з допомогою мецена-
тів. А спроектував церкву відо-
мий львівський архітектор Ро-
ман Сулик у “галицькій” інтер-
претації за мотивами стародав-
ніх козацьких церков. 

Директор коледжу Марія 
Баб’юк розповідає, що при хра-
мі молодь зможе спілкувати-
ся та отримувати духовну під-
тримку. Крім богослужінь, свя-
тиня слугуватиме для збере-
ження національних традицій. 

– Храм – це ковчег спасін-
ня. Кожна людина, яка прихо-

дить на молитву, зможе відчу-
ти, що Бог її любить, – каже на-
стоятель храму отець Олег Ха-
ришин.

Посвячення храму про-
вів владика Василій Семенюк, 
архиєпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський 
УГКЦ.  На освячення зібралось 
багато людей – студенти, ви-
кладачі, мешканці мікрорайо-
ну. 

Храм справляє враження і 
зачаровує своєю архітектурою, 
що нагадує про козацькі часи, 
налаштовує на умиротворення. 

– Ми гордимося тим, що 
біля нашого навчального за-
кладу є така церква, – ділять-
ся студенти Галицького коле-
джу. – У житті трапляється ба-
гато труднощів – у навчанні, в 
родині, з друзями. А сюди мож-
на прийти, побути наодинці з 
думками і відчути підтримку.

Студенти розповідають: мо-
литимуться у церкві за мир і 
спокій в Україні. А ще, зізнають-
ся, проситимуть хороших оці-
нок і легкої здачі іспитів.

Наталя КОЛОДІЙ,
 Соломія БУРДАШ.

Студенти Тернополя 
тепер матимуть свій храм

Для молоді та всіх охочих церква буде відкрита щодня

Вітаємо!

Народний синоптик
8 червня - Карпа і Алфея. Наші пращури називали цей день 

Карп-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. 9 
червня - Ферапонта і Феодори. Існує приказка: «На Федору не 
винось із хати сміття». У цей день не підмітали й не мили під-
логу, щоб не накликати біди. 

В цей день у щасливу оселю
Зібралися родичі, 

друзі веселі – 
Пару шанують, пару вітають,
Та головне – 

молодятам бажають:
Хай «гірко» буде під час застілля
І тільки солодко – після весілля!
Щоб ви були дружні, 

успішні, багаті,
Хай щебіт дитячий 

наповнює хату!
І ще неодмінно - 

щасливі, здорові,
Живіте завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи 

даються вам легко
Та гарні сюрпризи 

приносить лелека!
Отож довіку в добрі кохайтесь,
Любіться вірно, 

не розлучайтесь!
Хай цвіте між вами доля золота,
Многая вам літа! Многая літа!

Григорія Мусія 
та його чарівну половинку Анжеліку 

з одруженням!

З любов’ю – батьки, рідні 
та друзі. Замовити вітання для своїх рідних, 

близьких та друзів 
можна безпосередньо у редакції тижневика  

“Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 
Ціна привітання - від 50 грн.


