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Заснований у червні 2013 року

15 липня - хмарно, дощ, вночі 13-
15, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.25, захід - 21.21.

16 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вно-
чі 13-17, вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.26, 
захід - 21.20.

17 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вно-
чі 13-18, вдень 25-26 градусів тепла. Схід сонця - 5.27, 
захід - 21.19.

18 липня - ясно, без опадів, вночі 16-18, вдень 30-
31 градус тепла. Схід сонця - 5.28, захід - 21.18.

19 липня - ясно, без опадів, вночі 20-21, вдень 22-
25 градусів тепла. Схід сонця - 5.30, захід - 21.17. 

20 липня - ясно, без опадів, вночі 15-16, вдень 20-
21 градус тепла. Схід сонця - 5.31, захід - 21.16.

21 липня - ясно, без опадів, вночі 15-17, вдень 22-
23 градуси тепла. Схід сонця - 5.32, захід - 21.15.
Народний синоптик

16 липня - Василя і Костянтина. У народі цей 
день називається Маків, і вважається нещасливим. 
Слід бути обережним і не починати жодної справи. 
19 липня - Мокрини. Якщо цього дня дощ, то й осінь 
буде дощовою. 21 липня - Прокопа. У народі святого 
Прокопа називають Жнивником. Із 21 липня почина-
ється найсильніша спека. 

Побачивши усе це неподоб-
ство, Всевишній, очевидно, ви-
рішив внести свої корективи у 
так зване свято чревоугодства 
та спослав на файне місто пас-
кудну погоду. 

Відтак, у суботу ні «фрук-
товиця», ні «микулинецьке», 
ні шашлики, ні анонсовані екс-
клюзивні дійства та нові кулі-
нарні рекорди не змогли затяг-
ти у парк багато відвідувачів. 

гуляють, як у тилу, 
стріляють, як на фронті

Західна Україна:

Незважаючи на останні дні посту, гільдія 
рестораторів Тернополя організувала чергову 
«Галицьку дефіляду» і вже з п’ятниці на 

центральній алеї парку ім. Т. Шевченка ніби гриби 
після дощу, повиростали намети, столи та мангали.

Натомість, уже пообіді на 
Петра виглянуло сонечко і рес-
торатори надолужили згаяне – 
і людей смаколиками потіши-
ли, і копійчину вторгували. 

Можливо, у далекому від 
зони АТО Тернополі подібні за-
ходи й виправдані, однак, на-
приклад, ще торік на афішах 
«Галицької дефіляди» можна 
було прочитати про благород-
ну мету – збір коштів на потре-
би українського війська. Цього 
ж року організатори вирішили 
не обтяжувати себе подібними 
обіцянками, тож вийшло, як у 
приповідці: чарка без тосту – 
то є п’янка.

Тим часом ще далі у тилу – 
в Мукачевому – минулих вихід-
них розгорталися зовсім інші 
події. 

Детальніше про це читайте у коментарі Ольги Чорної на 4 стор.

Погода в Тернополі  
й області

Сліпі
небеса

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Мереживо 
витинанки, 
як сито, 
відсіює зло

«Спас» 
рятує життя 

6  стор.
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Ігор Вонс: «Громада повинна контролювати 
використання благодійних внесків на медицину»

За його словами, майже 60% тернополян 
незадоволені рівнем та якістю надання медич-
них послуг у місті. Основною проблемою на-
зивають необхідність платити за послуги, які 
мали б надаватися безкоштовно. 

«На аналізи та інші види діагности-
ки тернополяни витрачають в середньо-
му більше 300 грн. на день. При цьому по-
над 80% опитаних Центром Антикорупції не 
знають повного переліку безкоштовних по-
слуг», - каже Ігор Вонс. – Окрім того, пацієн-
ти зізнаються, що в день витрачають близь-
ко 150-200 грн. на «подяку» лікарям та зао-
хочення середнього й молодшого персоналу. 

От і рахуйте скільки це вийде за рік – не мен-
ше 40 млн. грн.»

Ігор Вонс звертає увагу, що так звана «бла-
годійність» проводиться шляхом перерахуван-
ня коштів через пост-термінали на «Фонд До-
бра». На його глибоке переконання, тернопіль-
ська громада має право знати, як використову-
ються ці кошти.

«Від Центру Антикорупції ми направили ряд 
звернень  і керівництву міста, і до відповідних 
відомств. Усю отриману інформацію ми будемо 
оприлюднювати. Бо найбільше корупція боїться 
публічності. І якраз в силах нашої громади навес-
ти порядок в Тернополі», - наголосив Ігор Вонс. 

Нагадаємо, Центр Антикорупції працює за адресою: 
вул. І.Франка, 11, «гаряча лінія»: 0-800-50-94-50 

(дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Тернопіль-
ська меди-
цина отри-

мує щонаймен-
ше 40 млн. грн. у 
рік позабюджет-
них коштів. Про 
це, за результа-
тами опитуван-
ня жителів міс-
та, повідомив 
Голова Антико-
рупційного Цен-
тру Ігор Вонс.

Наша країна переживає дуже важкі часи. Іде смер-
тельна боротьба за справжню незалежність. Суспіль-
ство консолідується навколо цінностей демократич-
ного розвитку, боротьби з корупцією, очищення вла-
ди.

Уся країна долучилася до допомоги військовим. 
Люди допомагають нашим героям хто чим може, не-
зважаючи на складнощі життя.

У цих умовах є надзвичайно важливим раціональ-
но використати кошти бюджету громади м. Тернопо-
ля на 2015 рік.

Однак після аналізу міського бюджету на 2015 рік 
стає моторошно від усвідомлення того, що місько-
го голову та його команду  доля країни, вочевидь, не 
турбує. Виявляється, що цього року заплановано ви-
трати (розбазарювання) значних обсягів бюджетних 
коштів на другорядні та передвиборчі цілі. Коли ба-
чиш цей фінансовий план, складається враження, що 
у нас - все гаразд, немає війни, немає в людей біди.

У зв’язку із запровадженням у 2015 році централь-
ною владою нових видів податків і зборів (акцизний 
збір і податок на нерухомість), суттєво збільшена до-
хідна частина бюджету нашого міста. Якщо у 2014 
році до міського бюджету надійшло 864,0 млн. грн., 
то план надходжень до бюджету 2015 року становить 
1067,1 млн. грн., що на 23,5% або на 203,0 млн. грн. 
більше. Також у першому півріччі маємо суттєве пе-
ревиконання доходів цьогорічного бюджету.

Куди ж міська влада запланувала використати 
кошти громади?

На потреби управління житлово-комунального 
господарства у цьому році заплановано використати 
162,5 млн.грн, що  на 78,7 млн.грн  або майже у 2 рази 
більше ніж минулого року.

Наведемо напрямки використання цих коштів в 
порівнянні з минулими роками:

                                                                                                       

Попри те, що стан мереж водопостачання, ка-
налізації та теплопостачання потребує значних 
капіталовкладень, у 2015 році  на їх реконструк-
цію та оновлення не заплановано з бюджету жод-
ної гривні!!! Нагадаємо, що у січні цього року ці-
лий тиждень текли фекалії на  проспекті Злуки, 
біля будинків 33-41, а кілометри тепломереж грі-
ють землю за кошти громади. Протее результати 
від вкладення коштів на ці витрати  є невидими-
ми для тернополян перед виборами - тому влада 
не вкладає кошти в мережі, що створює скриту не-
безпеку для  нашого міста у  майбутньому.  

Як зрозуміти, що на  періодичні видання (газе-
ти та журнали) для міської ради передбачено 600 
тис. грн. (фінансування газети «Тернопіль вечір-
ній», яка на 90% пише про Надала), а на допомогу 
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківсько-
го піклування, виділяють лише 76 тис. грн.

На програму підтримки громадських організацій, 
забезпечення святкових та офіційних заходів виділе-
но теж не мало - 808 тис. грн. (гуляти так гуляти!)

Визнаємо доцільним спрямування коштів на 
ремонт доріг, прибудинкових територій, тротуа-
рів. однак  повне нехтування проблемами мереж, 
ліфтів, дахів, фасадів, з яких облітає плитка  свід-
чить про купівлю виборців за рахунок міського 
бюджету.

Після цієї інформації виникає дуже багато питань 
до тернопільського міського голови п. Надала. 

Навіщо запланували на рекультивацію Мала-
шівецького сміттєзвалища аж 12 млн. гнр? Хоча 
цього року планують використати 1 млн. грн.  Чи 
може мер запланувати ще  більше, адже перевіри-
ти ці витрати практично неможливо! Ми переко-
нані, що робіт там потрібно виконати у кілька ра-
зів менше. А  чому ж так  запланували?

Невже є співставними величинами реконструк-
ція Набережної Терно-
пільського ставу - 5 млн. 
грн. та допомога центру 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів; центру 
професійної реабілітації 
інвалідів - 756 тис. грн.? 
Це не насмішка над інва-
лідами?

Невже для нашої 
влади залишається та-
ємницею, що у нас в 
місті є поранені, інва-
ліди, які постражда-
ли у війні на Сході кра-

їни, сім’ї загиблих героїв, яким потрібна постійна 
допомога, що ремонти у дитячих садочках прово-
дять за батьківські кошти. Якщо перевести на зро-
зумілу мову, то бюджет міста на 2015 рік - це бю-
джет піару п. Надала на свою передвиборчу ком-
панію за кошти громади. Громада має це розуміти.

За нашими даними, у 2014 році на підтрим-
ку армії з майже 1 млрд. бюджету міста направи-
ли лише 300 тис. грн. Зазначаємо, що окремі під-
приємці міста у минулому році пожертвували на 
потреби армії по 300-400 тис. грн., маючи значно 
менші бюджети свого бізнесу. 

Як бачимо, цинізм влади зашкалює. Це зрада 
інтересів громади і країни.

Повідомляємо, що бюджет міста на 2015 рік при-
ймали без обговорення з громадою, що передба-
чено Статутом м. Тернополя. Це ще одне свідчення 
«справжньої демократичності» влади.

Враховуючи вище наведене вимагаємо:
-  передбачити витрати на лікування і медикамен-

тозне забезпечення поранених у війні на Сході країни 
та підтримку членів їх сімей;

- переглянути бюджет міста та збільшити ви-
датки на першочергові потреби громади (лікарні, 
школи, дитячі садочки, соціальну підтримку через 
прозорий розподіл коштів, а не одноосібно міським го-
ловою);

- збільшити видатки на утримання і капітальний 
ремонт комунальних лікувально-профілактичних за-
кладів;

- збільшити видатки на закупівлю сучасного ме-
дичного обладнання;    

- збільшити витрати на реконструкцію тепломе-
реж та закупівлю енергозберігаючих робіт і  заходів.  

ТОГО «ВОЛЯ»  Кузь Н.В.
Депутат Тернопільської міської ради 

Карпишин Н.І.
Ветеран Майдану П

рінь Н.Г.
Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» 

Філь О.Г.
Голова ГО «Міщанське братство» 

Войтович Ю.І.
ГО «Вулиця дитинства» 

Голоюх Є.М.
ВГО  «Громада і Закон» Рак Я.В.

ГО «Майдан Тернопіль» Брич Б.В.
Громадський активіст 

Міляновська Н.Р.
Депутат Тернопільської міської ради 

Ландяк П.Д. 

Звернення до громади Тернополя 
щодо необхідності приведення  бюджету міста 

до вимог військового часу та першочергових потреб громади
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Володимир Дзудзило:  «Проблеми 
громади повинні вирішуватись 
у сільських радах, а не в Кабміні»
Перед місцевими виборами-2015 обов’язково 

буде втілена в життя територіальна реформа – 
децентралізація. Держава вже починає робити 

перші кроки для реалізації реформи.

«Влада буде в руках людей, 
а конкретніше – в руках тери-
торіальної громади. Будувати 
нову школу чи реконструювати 
стару, покласти нову дорогу чи 
відремонтувати стару… ці і низ-
ку інших проблем краще видно 
з вікон адміністрацій чи з ган-
ку сільської ради? З коридорів 
Кабміну чи вікна сільського го-
лови? Ясна річ, що левова част-
ка повноважень делегується на 
рівень громад.  Та найважливі-
ше те, що центральна влада по-
ступається не лише повнова-
женнями і відповідальністю, 
але й фінансовими ресурсами». 
- пояснює керівник секретарі-
ату ТТО Партії «Солідарність – 
Блок Петра Порошенка» Воло-
димир Дзудзило.

Інститут голів державних 
адміністрацій, які нині при-
значаються з Києва, - скасо-
вується.  

«Оперативне управління 
областями та районами пере-
ходить до обласних та район-
них виконавчих комітетів, які 
формуватимуться Радами від-
повідного рівня, що їх обира-
ють люди. Виконкоми підзвіт-
ні та підконтрольні лише об-
раним радам відповідного рів-
ня, і нікому більше!» - підкрес-
лює Володимир Дзудзило.

Децентралізація не означає 
послаблення центральної вла-
ди в таких питаннях як оборо-
на, зовнішня політика, націо-
нальна безпека, верховенство 
права,  дотримання громадян-

ських свобод.  
Йдучи на широку децен-

тралізацію, маємо надійно за-
страхуватися від спроб воро-
га використати нові й надзви-
чайно широкі повноваження 
місцевих громад для порушен-
ня суверенітету й територі-
альної цілісності.

Якось Володимир показав 
мені картину із зображенням ми-
лої дівчинки з тюльпанами. 

- Це портрет моєї донечки 
Арини. Його вишив своїми ру-
ками у подарунок для тещі, Со-
фії Тадеївни, до 55-річного юві-
лею. Вона вже багато років зна-
ходиться за кордоном і улюблену 
внучку бачить надзвичайно рід-
ко. Аби Аринка завжди була по-
руч з бабусею, вирішив вишити 
цей портрет.  

Я була не просто здивована, 
а вражена до глибини душі. Від-
чувалося, що картина виконана 
дуже майстерно,  з великою бать-
ківською любов`ю і ніжністю. 
Важко було повірити, що чолові-
чі руки здатні на такі витончені, 
без перебільшення,  шедеври.

- Володимире, сьогодні дале-
ко не кожна дівчина чи жінка во-
лодіють мистецтвом вишивки, а 
ти створив таке диво.

- Хочу спершу розвіяти за-
гальноприйнятий стереотип 
щодо жіночності цього занят-

тя. З прадавніх часів, як виши-
вання нитками на полотні, так і 
плетіння, в’язання, були занят-
тями суто чоловічими. Напри-
клад, у період середньовіччя 
в  шотландських кланах таким 
заняттям, як в’язання кильтів 
(елемент національного чоло-
вічого одягу), займалися ви-
ключно чоловіки. У повсякден-
ні вони виконували суто чоло-
вічу роботу: пасли овець, лови-
ли рибу, полювали, воювали. А 
коли повертались, то, відпочив-
ши, бралися за в’язання. Вони 
не допускали жінок до цього за-
няття - це вважалося б поганим 
знаком і викликало різкий осуд. 
Плетіння зі стрічок також було 
суто чоловічою справою. Ско-
ріш за все воно є похідною су-
часного макраме. Якщо звер-
нутися до літературних дже-
рел (наприклад, “Графиня де 
Монсоро” О. Дюма), то можна 
дізнатися, що плетіння зі стрі-
чок було найпопулярнішим за-
няттям серед молодих людей 

того часу. Вишивання теж нале-
жало до  чоловічих пріоритетів. 
Не цуралися його і знатні особи. 
До речі, за любов до вишиван-
ня ще з дитинства бабуся, Лідія 
Іванівна, називала мене «швед-
ським королем». 

У молодших класах Володи-
мир вишивав невеличкі картин-
ки із зображенням різних звіря-
ток і роздаровував друзям. Зма-
лечку відвідував гуртки рукоділ-
ля, уважно спостерігав за виши-
вальницями, які вправно оруду-

вали голкою і ви-
водили на полот-
ні неповторні  узо-
ри та мальовничі 
картинки. А ще по-
любляв відвідува-
ти художні вистав-
ки. Сьогодні може 
дати вичерпну кон-
сультацію почат-
ківцям з приводу 
того, які нитки об-
рати, як краще піді-

брати кольорову гаму, як офор-
мити виконану роботу.

- Я завжди мріяв вишити 
чийсь портрет, - продовжує роз-
повідь Володимир. – Та брати-
ся за таку серйозну справу ніяк 
не наважувався, аж поки не при-
йшла ідея зробити це у подару-
нок. Над портретом донечки пра-
цював два роки. Зараз вишиваю 
портрет ще однієї, дуже близької 
мені людини. У планах – навчи-
тися вишивати бісером. 

Чоловік вважає, що майстер-

но вишита картина – це лише 
половина справи. Дуже важливо 
гарно її оформити, правильно пі-
дібрати паспарту та рамку. Для 
цього треба потратити чимало 
часу і, звичайно, коштів.

- Вишивання – задоволення 
не з дешевих, - каже Володимир. 
– Хороші і якісні нитки, елемен-
ти оформлення вартують дуже 
дорого. Зате ніщо не зрівняєть-
ся з тим, що отримуєш натомість. 
Навіть з медичної точки зору, 
адже вишивання має заспокійли-
вий терапевтичний ефект і спри-
яє підвищенню позитивних емо-
цій, а для дітей – це ще й розви-
ток чутливості та рухової мото-
рики пальців. Дуже шкода, що за-
раз мало гуртків, у яких діти мо-
гли б навчатися рукоділлю. Ко-
лись дівчата самі вишивали ве-
сільні рушники, а сьогодні їх про-
сто купують на ринку. Треба не-
одмінно повертатися до націо-
нальних традицій.

Любов ГАДОМСЬКА.

Володимир Мацик:  
«У дитинстві  

зажив собі славу  
«шведського короля»
З Володимиром Мациком, завідувачем 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини № 3 Центру первинної медико-

санітарної допомоги, що у Тернополі, знайома, як 
кажуть, сто років. Він - чуйна людина, лікар від 
Бога, дбайливий батько та сім`янин. Однак про його 
«таємне» і, як прийнято вважати, не зовсім чоловіче 
захоплення дізналася лише нещодавно.
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Що ж трапилося насправді? Прези-
дент Петро Порошенко прокоментував 
криваві події однозначно: суть конфлік-
ту в Мукачевому - перерозподіл потоків 
контрабанди. І пообіцяв, що дестабіліза-
ції в державі не допустить, а за результа-
тами розслідування доручив ухвалити ка-
дрові рішення й наголосив на необхіднос-
ті притягнути до кримінальної відпові-
дальності винних. Це не повинно залежа-
ти від статусу чи посад тих, хто призвів до 
стрілянини й загибелі людей. «Зростання 
напруги на лінії зіткнення на Донбасі, про 
яку доповідав генерал-полковник Мужен-
ко, дуже дивним чином синхронізували-
ся зі спробою дестабілізувати ситуацію 
в тилу», - заявив президент. І наголосив: 
«Контрабандисти Закарпаття кинули ви-
клик усій Україні».

Свою думку озвучив і Геннадій Мос-
каль, який на початку дев’яностих  очо-
лював міліцію Закарпської області. «Міс-
цева влада це допустила. Є шалена контр-
абанда на «зеленому» кордоні України із 
Закарпаттям. 70 відсотків наркотиків по-
стачається звідти в Україну. 30 відсотків 
наркотиків йде через Львівську область. 
А також - нелегали, цигарки. Все це май-
но переправляється через кордон водола-
зами, конями, вертольотами, які викорис-
товуються в АТО, всіма доступними мето-
дами. Єдине, що не використовується, - це 
верблюди, тому що їх в нас просто немає… 

Відбуваються шалені розбори за мільяр-
ди гривень… У нас в кодексі немає навіть 
визначення контрабанди - його прибрали 
Портнов і Калетник за режиму Янукови-
ча». 

За інформацією джерел «Української 
правди» у правоохоронних органах, причи-
ною конфлікту, який призвів до смерті ви-
падкових людей і гучного скандалу, стали 
складні стосунки між нардепами й заодно 
тамтешніми олігархами Михайлом Ланьо 
та Віктором Балогою, нібито, через розпо-
діл контрабандних потоків. Коли аргумен-
ти закінчилися, сторони використали важ-
ку артилерію - у прямому і в переносному 
значенні. Віктор Балога - «Правий сектор», 
якому допомагав фінансово, Ланьо - своїх 
бійців і «тітушок», зазначила «УП». 

«Стрілянина і хаос на Західній Україні», 
- пише польське видання «Polityka». Жур-
налісти акцентують, що в регіоні всі зна-
ли про контрабанду - і тепер люди закли-
кають діяти з порушниками суворо, розі-
братися з ситуацією в області й притягти 
до відповідальності винних.

Не забарилася реакція з боку Європи. 
Посол Європейського Союзу в Україні Ян 
Томбінський заявив: ЄС очікує, що інци-
дент буде ретельно розслідуватися вла-
дою і виконавців протиправних дій при-
тягнуть до відповідальності.  

Про контрабанду розповідали й вітчиз-
няні журналісти. Але влада вдавала, що ні-

чого не бачить, не чує, не знає. І ось грим-
нуло... 

Україна начинена зброєю, - сказав у 
ефірі телеканалу «Інтер» нардеп Юрій Лу-
ценко. «Не помітити постачання зброї в 
тил було неможливо. Браві заяви заступ-
ника міністра МВС Чеботаря, що все під 
контролем і зброя не може потрапити в 
тил, не несли за собою нічого. Бо в цьому 
напрямку була повна бездіяльність. Краї-
на сьогодні начинена зброєю. Зіткнення в 
Мукачево - лише перший прояв розповза-
ння зброї і насилля по всій державі», - на-
голосив політик. І додав: Закарпаттям ке-
рує стара укорінена мафія. 

У свою чергу секретар РНБО Олександр 
Турчинов заявляє про необхідність сер-
йозних кадрових змін у силовому та в ад-
міністративному блоці. «Потрібно нарешті 
у парламенті проголосувати за зняття не-
доторканності з депутатів і суддів й поча-
ти очищати країну від бандитів та коруп-
ціонерів», - сказав він. 

Це потрібно було робити раніше. Адже 
Порошенко, Яценюк, Турчинов, народні 
депутати нинішнього скликання обіцяли, 
що після Революції гідності все змінить-
ся. До влади прийдуть нові люди. Буде со-
ціальна справедливість, закон один для 
всіх… Де це все? 

Конфлікт у Мукачевому, зазначають 
експерти, оголив усі слабкі місця україн-
ської правоохоронної системи і влади за-
галом, засвідчив її неспроможність перед-
бачити подібний розвиток подій, швидко й 
жорстко на нього зреагувати.

Ця криза - серйозне випробування для 
України, наголошує кандидат політичних 
наук, директор Центру суспільних відно-
син Євген Магда. Адже саме на Закарпат-
ті Росія намагалася розігрувати русинську 
карту. І робила це неодноразово.  

Крім того, стрілянина у Мукачевому 
може вплинути на перспективи введення 
безвізового режиму між Україною та ЄС, 
вважає посол з особливих доручень МЗС 
України Дмитро Кулеба. 

З приводу ситуації доволі критично у 
бік силовиків висловився прем’єр Арсе-
ній Яценюк. Причини збройного конфлік-
ту в Мукачевому викликані, у першу чер-
гу тим, що місцева міліція замішана в ко-
рупції, а не діями «Правого сектора», зая-
вив він у інтерв’ю американському інфор-
магентству «Associated Press». «Тут спра-
ва не в «Правому секторі». Справа в коруп-
ції, контрабанді та наявності зброї на вули-
цях», - переконаний прем’єр.

У політиці випадковостей практич-
но не буває. Розбірки у Мукачевому відбу-
лись напередодні важливих подій. Це, зо-
крема отримання Україною кредиту від 
МВФ. Голосування за зміни до Конститу-
ції щодо скасування недоторканності. Та-
кож у даний час спостерігається значна 
концентрація військ країни-окупанта на 
українсько-російському кордоні. Вирішу-
ється доля Широкиного і, фактично, Марі-
уполя.   

І шокуюче повідомлення прозвучало з 
уст спікера «Правого сектора» Андрія Ша-
раскіна. Націоналісти у Мукачевому зна-
йшли базу бойовиків «ДНР», пише «Корес-
пондент». За словами Шараскіна, спорт-
комплекс, де сталася перестрілка за учас-
тю «Правого сектора», використовував-
ся як тренувальна база для сепаратистів 
«ДНР». 

Запитання до влади: це правда?    
P.S. У Львові минулого вівторка про-

гриміли вибухи біля двох райвідділів мі-
ліції. Постраждали люди. Що діється на 
Західній Україні?  

Ольга ЧОРНА. 

або Поки грім не вдарить - влада не перехреститься
Що діється на Західній Україні? 

Мукачево - не «другий фронт», як дехто встиг охрестити 
події у цьому закарпатському місті. Хоча увага вітчизняних 
і провідних зарубіжних медіа, користувачів соцмереж, 

політиків останніми днями прикута, до Західної України більше, ніж 
до війни на Сході. Росія - в ейфорії, бо те, що для України погано, для 
країни-окупанта - за щастя. Європа - в шоці. Адже від Мукачево до 
євросоюзівського кордону - всього 40 кілометрів.  

- Коли я очолив область, переді мною 
стояло два глобальних завдання - сфор-
мувати команду та збудувати фортифіка-
ційні споруди на сході України, - зазначив 
Степан Барна. - Зараз впевнено кажу: ми 
це виконали і виконали швидко та якіс-
но. Призначено всіх керівників районів, 
вони відкриті для запитань щодо своєї 

роботи.  Ми зробили те, чого не робила 
ще жодна державна установа в Україні – 
оголосили найбільший відкритий кон-
курс на заміщення сотні вакантних по-
сад в структурі облдержадміністрації та 
по районах. Вже після нас  це зробили в 
Одеській та Донецькій ОДА. 

Очільник області наголосив, що у 
перший тиждень перебування на посаді 
була розроблена стратегія роботи ОДА. 
Пріоритетними її напрямками є вклад в 
людину, економіку, туризм, село та дітей.

- Протягом 100 днів нам вдалося реа-
лізувати поставлені у стратегії цілі, - до-
дав Степан Барна. -  Більше того, всі райо-
ни області також вже працюють в цьому 
напрямку та кожен пропонує той об’єкт, 
який вони завершать ще до кінця цього 
року. Зокрема, у Збаражі планують збуду-

вати очисні споруди. Вартість реалізації 
процесу – 16 мільйонів гривень.  В основі 
нашої діяльності – людина, яка повинна 
відчувати якість життя не зі звітів чи но-
вин, а в своєму гаманці, на прикладі до-
бробуту своєї родини. 

Степан Барна розповів, що за час його 
роботи рівень середньої заробітної пла-
ти в цілому по області зріс на 13,6 % і ста-
новив 2647 гривень. Також під час звіту 
йшлося про налагодження міжнародних 
контактів, розвиток туризму, сільського 
господарства, спиртової галузі, боротьбу 
з корупцією, пільги для населення, допо-
могу переселенцям і воїнам АТО. 

Не оминув посадовець теми незакон-
ного видобутку корисних копалин та по-
обіцяв, що, коли спіймають, і порушни-
ків, і їх техніку мобілізують в АТО. 

- Ми не побоялися і почали легалізо-
вувати кар’єри, - зазначив посадовець. 
- Як результат - збільшено видобування 
гальки, гравію, щебеню, гранул в 2,5 ра-
зів, пісків природних на третину, гіпсу і 
ангідриду наполовину. В другому квар-
талі поточного року відновлено роботу 
двох непрацюючих  спиртових  заводів 
області – Борщівського і Зарубинського. 
Також цьогоріч запрацює Збаразький цу-
кровий завод. 

Під час звіту у Збаражі  голова об-
лдержадміністрації відповідно до Указу 
Президента нагородив  посмертно бійця, 
який загинув у зоні АТО, із села Заруддя 
Сергія Долгіх орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня. Відзнаку вручили матері Героя 
– Людмилі Киричок.

Юля ТОМЧИШИН.

Степан БАРНА: «Люди повинні 
відчувати якість життя не зі звітів 
чи новин, а в своєму гаманці»

Минулого тижня голова облдержадміністрації 
Степан Барна презентував стратегію розвитку 
області та прозвітував  про проведену роботу 
за 100 днів перебування на посаді. Про свої до-
сягнення він розповів журналістам і керівни-
кам районів на подвір’ї Збаразького замку. 
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Біопаливо втричі дешевше, ніж газ
Днями у наше місто завітали Уповноважений Міністр 

Посольства Литви в Україні Гвідас Керушаускас, Віце-
президент компанії «Vilniaus energija» Рімантас Германас та 
представник компанії «Axis Industries» в Україні Міндаугас 
Ладига. Прибули вони на запрошення голови ГО «Терно-
піль Європейський», депутата Тернопільської міської ради 
Віталія Цимбалюка. 

– У травні ми побували з робочим візитом у Вільнюсі. 
Переймали досвід в найважливіших сферах життєдіяль-
ності міста. Передусім – теплопостачання, необхідність кар-
динальних змін у якому стоїть зараз надзвичайно гостро у 
зв’язку з черговим підвищенням тарифів та «газовим тис-
ком» Росії, - розповідає Віталій Цимбалюк. –  Ми були при-
ємно здивовані багатьма новаціями. Оглянули котельню, 
яка працює на біопаливі та забезпечує теплом третину 
вільнюсців, сміттєсортувальну лінію, підприємство з ути-
лізації небезпечних відходів тощо. Завдяки інвестиційним 
програмам литовцям вдалося модернізувати комуналь-
ну сферу. Сьогодні  частина міст Литви вже повністю пере-
йшли на біопаливо. А це майже втричі дешевше, аніж вико-
ристання газу. 
Сучасні технології дозволять  
здешевити комунальні послуги

Гості з Литви разом з учасниками ГО «Тернопіль Євро-
пейський» провели кілька офіційних зустрічей у Тернополі. 
Зокрема, поспілкувалися з головою обласної ради Василем 
Хомінцем про модернізацію теплопостачання у комуналь-
них закладах Тернопілля. Посадовець навіть запропонував 
кілька об’єктів для пілотного проекту. 

– Хочу подякувати пану Віталію Цимбалюку за запро-
шення у Тернопіль. Приємно, що цю зустріч зініціювала 
саме громадська організація, адже, зазвичай, ми приїзди-
мо на запрошення місцевої влади, - каже Уповноважений 
Міністр Посольства Литви в Україні Гвідас Керушаускас. 
-  Натомість для нас дуже важливо підтримувати ініціати-
ви активних громадян, щоб вони брали дієву участь у реа-

лізації реформ, які зараз дуже потрібні українцям. Зокрема, 
йдеться про комунальну сферу. Литва також пережила це 
20 років тому. Спершу тарифи були дуже низькі, а потім різ-
ко зросли. Треба було думати, що робити. За ці роки ми вже 
змогли напрацювати певний досвід у цій сфері і навчилися 
зменшувати витрати на комунпослуги завдяки сучасним 
технологіям. Литва готова допомогти і поділитися досві-
дом не лише у сфері теплопостачання, а й в інших сферах. 
У Тернополі ціни ростуть,  
а якість не підвищується

Існуючі проблеми постачання тепла та гарячої води 
у Тернополі накопичувалися роками. Це і велика енерго-
ємність житлового фонду, і незадовільний технічний стан 
об’єктів теплопостачання, і зношеність основного облад-
нання, що призводить до великих втрат енергії та високої 
аварійності. 

– Кінцевий результат – тарифи, які постійно зростають 
без підвищення якості послуг, і збиткове комунальне під-
приємство, яке їх надає, - зазначає Віталій Цимбалюк. -  Аби 
розірвати це замкнуте коло, потрібно модернізувати місь-
кі тепломережі задля забезпечення їх енергоефективності. 
Тут без інвесторів не обійтися. Свого часу у мерії Вільню-
са не вистачало грошей на те, щоб закупити навіть пали-
во для котелень. Вихід знайшли в розробці інвестиційних 
програм. Відтак було укладено угоду з французькою ком-
панією «Dalkia», якій мерія віддала в оренду на 15 років всю 
сферу теплопостачання. В результаті французи провели по-
вну модернізацію котелень, встановили найсучасніші авто-
матичні теплові вузли, замінили більше чверті всіх труб та 
встановили суворий  контроль за використанням тепла у 
кожній квартирі. 
 «Ми перетворили абонентів  
тепла на його клієнтів»

Литовці кажуть, що у своїй роботі дотримуються пози-
ції: люди повинні розуміти, що немає нічого безкоштовно-
го. За послуги потрібно платити. Щоправда, потрібно зна-

йти спільну мову з постачальником, оптимально  та ефек-
тивно використовувати ресурси і знижувати витрати на 
комунальні послуги. 

– Інвестування у сферу теплопостачання – це не лише 
оптимізація цін, а й шлях до вирішення екологічних проблем. 
Сучасні технології дають можливість мінімізувати шкоду 
для навколишнього середовища і побічні ефекти діяльнос-
ті, - зазначає  віце-президент компанії «Vilniaus energija» Рі-
мантас Германас. - Ми почали реформи з того, що з’ясували – 
скільки чого виготовляємо, скільки люди споживають тепла 
і скільки його необхідно. Тепер усюди встановлені лічильни-
ки. По-друге, перетворили абонентів тепла на його клієнтів, 
щоб люди зрозуміли, що це послуга, за яку потрібно платити 
реальну ціну. По-третє, ще у 2000 році ми зрозуміли, що газ 
– це розкіш. А для виготовлення тепла передусім варто ви-
користовувати власну сировину. Отож, спорудили першу ко-
тельню, яка працювала на щепі – відходах виробництва у лі-
совій та деревообробній промисловості. Завдяки цьому нам 
вдалося звільнитися від газової “голки” Газпрому. Практи-
ка показала, що біокотельні – це не лише нижчі ціни і неза-
лежне виробництво, а й тисячі нових робочих місць. Це дуже 
важливо для кожної країни, яка не має власного газу.

Цікаво, що фірма, яка встановлює котел і продає тепло 
населенню,  зобов’язується замінити всі проблемні точки у 
теплотрасі для ефективної роботи. Для Тернополя це дуже 
актуально, адже споживач вже не платитиме за втрати у те-
плотрасі, а лише за тепло у своїй домівці. 

І тернополяни, і литовці сподіваються, що за один-два 
роки на Тернопіллі вдасться реалізувати пілотний проект 
з використанням у теплопостачанні енергетики біопалива, 
модернізувати і впровадити європейські стандарти у кому-
нальній сфері нашого міста. 

У ході зустрічі із литовцями лідер організації Віталій 
Цимбалюк також обговорив можливість відпочинку дітей 
тернопільських учасників АТО та загиблих Героїв у Респу-
бліці Литва і отримав запевнення у повному сприянні вті-
ленню цієї ідеї. 

Аліна ПЕТРИШИН.

Литовські інвестори готові зняти 
тернополян із газової «голки»

Проблеми у комунальній сфері 
сьогодні чи не найбільше 
хвилюють тернополян. Активісти
громадської організації «Тернопіль 
Європейський» намагаються знайти 
шляхи їх вирішення. Зокрема, 
використовуючи закордонні
напрацювання.

Кременецький район-
ний осередок Тернопіль-
ського обласного благо-

дійного фонду «Світ дітей», яким 
керує Ірина Олексюк, уже 17 ро-
ків надає допомогу людям різно-
го віку, сиротам, інвалідам, тяжко-
хворим… Фонд співпрацює з Ка-
надською організацією «Chealice» 
(«Челіс»), де Міжнародним дирек-
тором і керівником проекту в Ка-
наді є Ренді Сполдінг.

Нещодавно у Горинській ЗОШ 
І-ІІІ ст. відкрили реконструйова-
ний актовий зал. На початку дій-
ства голова правління Тернопіль-
ського благодійного фонду «Світ 
дітей» Любов Цицик представи-
ла присутнім Ренді Сполдінга. 
Школярі вручили гостеві запаш-
ний український коровай. І ви-
конали молитву «Боже великий, 
єдиний...» спільно з хором місце-
вої церкви Святого Іова (керівник 
Ольга Ящук).

Учителька початкових кла-
сів Горинської ЗОШ Ірина Олек-
сюк працює з 1998 року соці-
альним працівником Креме-
нецького районного осередку 
Тернопільського благодійно-
го фонду «Світ дітей», який 14 
дітям надавав спонсорську до-
помогу з Канадської організа-
ції «Челіс». Після того, як прав-
ління фонду у 2004 році очоли-
ла Любов Цицик, кременецька 
сім’я спонсорованих дітей зросла 
до 112 осіб із 21 населеного пунк-
ту. Більшість із них проживають у 
селах Горинка, Очеретне, Устечко, 
Жолоби, Кушлин, Білокриниця, 
Ридомиль та в Кременці.

- Мета проекту Канадської ор-
ганізації «Челіс» - покращення 
якості життя й сприяння духовно-
му росту дітей, сімей шляхом на-
дання як матеріальної, так і мож-
ливостей для їх соціального роз-
витку. Проект має п’ять напрям-

ків. Це - харчування, здоров’я, одяг 
і взуття, навчання дітей і розви-
ток громади, - розповіла Ірина 
Олексюк. 

Мешканці району ділилися 
приємними враженнями від про-
екту й висловили слова вдячнос-
ті за допомогу. Це, зокрема Ірина 
Чава - жителька Горинки, Раїса Ку-
рило з Ридомля, Ірина Вавренюк з 
Устечка, кременчанка Ганна Федо-
рович, Наталя Стецюк із Жолобів, 
кременчанин Богдан Неділя. 

- Для мене велика честь бути 
разом з вами і чути слова добросер-

дечності, - сказав Міжнародний ди-
ректор Канадської організації «Че-
ліс» Ренді Сполдінг. - Ми  пишає-
мося тим, що співпрацюємо з Тер-
нопільським благодійним фондом 
«Світ дітей»… Усі працівники в Ка-
наді розуміють і співчувають вам у 
ваших проблемах. І поділяють вашу 
радість у тому, що зміни на краще 
відбуваються. Щодня ми розпочи-
наємо роботу з півгодинної молит-
ви. Молимось за мир і процвітання у 
тій країні, яка опинилася зараз у та-
кій важкій ситуації. 

Голова райради Андрій Сма-

глюк та заступник голови РДА 
Ігор Іванців вручили подяки Рен-
ді Сполдінгу і Любові Цицик за 
багаторічну благодійну діяль-
ність на теренах Кременеччи-
ни й вагомий внесок у покращен-
ня матеріально-технічної бази Го-
ринської ЗОШ І-ІІІ ст. Вдячність за 
співпрацю і спонсорську допомо-
гу висловив також директор Го-
ринської ЗОШ І-ІІІ ст. Олег Олек-
сюк. А діти англійською мовою за-
співали гімн «Челіс». У знак вдяч-
ності за зроблене добро…  

Борис ФЕДИШЕН. 

Дякуємо, «Челіс»! 
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Запровадженням касових 
апаратів для малого і середньо-
го бізнесу влада планувала за-
латати дірки у бюджеті. Логі-
ка можновладців була досить 
дивною: витрушувати копійки 
у тих, хто має невеличку крам-
ничку, замість того, щоб виби-
вати мільярдні борги з олігар-
хів. 

На встановлення касових 
апаратів держава дала обмаль 
часу і ніякої допомоги. Для ба-
гатьох підприємців вартість ка-
сових апаратів перевищувала 
їхній місячний дохід. А без них 
– працювати не дали б подат-

ківці. У відчаї люди вийшли під 
стіни Верховної Ради. На їхню 
вимогу депутати Радикальної 
партії ініціювали рішення про 
скасування касових апаратів. 

«Сьогодні в Україні вкрай 
важка економічна ситуація. 
Кожну людину, яка працює 
і годує свою сім’ю, потрібно 
на руках носити, а не добива-
ти! Якщо не можете допомог-
ти людям, то хоч не заважайте 
тим, хто працює», - наголошу-
вав Ляшко. 

Щоб змусити владу піти на 
поступки дрібному бізнесу, ра-
дикалам довелося блокувати 

трибуну і проводити напруже-
ні переговори з іншими фрак-
ціями коаліції. Але головне 
– результат. Парламент таки 
проголосував за скасування 
касових апаратів для підпри-
ємців 2 і 3 групи з річним до-

ходом до мільйона гривень. Ре-
шті перенесли термін запрова-
дження касових апаратів до 
січня наступного року. 

Також скасовані штрафи і 
перевірки податківців. Ляш-
ко назвав це маленькою пере-

могою. Підприємці ж не ску-
пляться на слова вдячності. 

«Я торгую сезонними ово-
чами і фруктами. Бізнес неве-
личкий, але сім’ю годую. Купи-
ти касовий апарат я б не зміг, 
довелося б згортати точку на 
ринку. Дякувати Олегу Ляшку, 
цю норму скасували і ми змо-
гли видихнути. Я вважаю, що 
в країні потрібно створювати 
умови для розвитку бізнесу, 
а не навпаки, чинити перепо-
ни», - каже підприємець Олек-
сандр, який працює на Жит-
ньому ринку в Києві. 

І таких вдячних бізнес-
менів – сотні тисяч. Ляшко, у 
свою чергу, подякував їм за те, 
що у надскладний для країни 
час вони самі працюють, дають 
роботу іншим і не просять ні-
чого у держави. 

Інна МАТУШ.

Олег Ляшко змусив скасувати 
касові апарати для підприємців 
Верховна Рада за ініціативи Радикальної партії 

Олега Ляшка проголосувала за скасування 
касових апаратів. Якби це рішення не було 

прийняте, сотні тисяч підприємців вже з 1 липня 
змушені були б згорнути бізнес, а їхні сім’ї лишилися 
б без засобів до існування. 

Турнікетний джгут НАТО 
вважають одним із кращих 
винаходів людства у минуло-
му столітті. Українці відчули 
це, коли на Сході розпочали-
ся бойові дії. Волонтери спер-
шу почали закупляти джгу-
ти за кордоном. Якщо враху-
вати, що за всіма правилами 
вони одноразові, то лише на 
ці кровоспинні засоби дово-
дилося витрачати значні ко-
шти. Зважаючи на це, терно-
полянин Віталій Завірохін по-
чав думати, як створити укра-
їнський аналог. Кілька місяців 
експериментував над формою 
та матеріалами і врешті виго-

товив джгут практично іден-
тичний закордонному. Назва-
ли його «Спас» на честь ста-
ровинного бойового мисте-
цтва та важливої місії – спаса-
ти людські життя. 

Ми хотіли долучитися до 
загальної справи і зробити 
щось для перемоги, – каже 
тернополянин. – Адже зараз 
не можна залишатися осто-
ронь тих подій, що відбува-
ються в Україні - кожен пови-
нен допомагати, як може. 

У невеликому цеху кипить 
робота. Кілька працівників 
з’єднують деталі, аби створи-
ти такий необхідний нашій 

армії продукт. Брат Віталія за-
раз воює на Сході, тож чоловік 
про потреби бійців знає з пер-
ших уст. 

Згідно статистики, крово-
спинний джгут – одна з най-
необхідніших речей у аптеч-
ці. Адже близько 70% смертей 
па полі бою трапляються саме 
через втрату крові, - каже Ві-
талій Завірохін. -  Ми багато-
разово пробували наклада-
ти ці джгути на себе, експе-
риментували з матеріалами, 
випробовували, щоб він був 
зручним і ефективним. Для 
пластмасових деталей розро-
били спеціальний, надзвичай-
но міцний сплав – який не ла-
мається і не деформується від 
жодного фізичного впливу. 

Практично всі деталі джгу-
та – українського виробни-
цтва. Пластмасові деталі ви-
ливають у Тернополі, стрічки 
робить Гоголівська фабрика, 
лише «липучки» завозять з-за 
кордону, адже у нас їх просто 
не виготовляють.  До джгу-
та додається інструкція зі схе-
мою накладання однією і дво-
ма руками.

Ми безкоштовно надісла-
ли наші вироби всім медикам 
та інструкторам, аби вони мо-

гли їх випробувати та протес-
тувати, - додає Віталій. - Те-
пер вони наші вироби реко-
мендують. Кажуть, якість від-
повідна, а ціна втричі дешев-
ша від китайського аналога і 
майже вп’ятеро від натівсько-
го. А для солдатів чи волонте-
рів - це значні кошти. 

Тернопільський винахід  
вже випробували військові ме-
дики і задоволені його якістю. 

Турнікетний джгут дає 
можливість бійцю швидко і 
ефективно допомогти само-
му собі і зупинити кровоте-
чу, - каже учасник громадсько-
го об’єднання «Медичний за-
гін спецпризначення «Білі бе-
рети»» Олексій Андрійчук. 
– Такий джгут конструктив-

ний, раціональний та зруч-
ний у накладанні. Наш підроз-
діл сповідує принцип, поки не 
попробуєш на собі, доти нічо-
го нікому не розказуємо. Тер-
нопільський джгут ми накла-
дали один одному на руку, на 
ногу, перевіряли все. Думаю, 
він себе виправдає і в бойових 
умовах. 

Позитивно відгукуються 
про «Спacа»  і тернопільські 
волонтери.

– Хлопці дуже відповідаль-
но підійшли до виготовлен-
ня джутів і зробили їх на со-
вість, адже усвідомлювали, що 
від цих речей залежить жит-
тя бійців, - каже Ліля Мусіхіна. 
-  Ми  віддали «Спаса» на тес-
тування і нам відповіли, що це 
одне із найкращих, що зроби-
ла Україна у плані тактичної 
медицини. Дуже приємно, що 
виготовляють ці джгути у Тер-
нополі. І дуже суттєвою є до-
ступна ціна, тож ми їх можемо 
придбати значно більше, аніж 
закордонних. 

Зараз «Спаса» досліджують  
у Харківському національно-
му фармацевтичному універ-
ситеті та визначають клас 
його безпеки. Сотні джгутів 
вже відправили на фронт, зо-
крема на передову. Поки отри-
мують лише позитивні відгу-
ки, тож тернопільські вина-
хідники планують розширю-
вати виробництво. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Спас» рятує життя 
Сучасні кровоспинні джгути для військових  

виготовляють у Тернополі за світовими стандартами

Щоправда вітчизняний аналог значно 
дешевший від закордонних. Тож за кошти, 
зібрані на один натівський зразок, в 

середньому можна придбати п’ять тернопільських 
джгутів. 
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Одним із найбільш поширених питань, 
з якими громадяни звертаються до нотаріу-
сів, є питання оформлення спадщини. Тому 
пропонуємо детальніше ознайомитися з осо-
бливостями оформлення спадщини, чергами 
спадкування, спадкуванням за правом пред-
ставлення та спадковою трансмісією.

Спадкування за законом вступає у дію 
тоді, коли немає складеного заповіту. Відпо-
відно до законодавства України, спадкоємці 
за законом одержують право на спадкування 
почергово.Кожна наступна черга спадкоємців 
одержує право на спадкування у разі відсут-
ності спадкоємців попередньої черги, усунен-
ня їх від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини або відмови від неї. Слід зау-
важити, що фізична особа, яка є спадкоємцем 
за законом наступних черг, може за рішенням 
суду одержати право на спадкування разом 
із спадкоємцями тієї черги, яка має право на 
спадкування, за умови, що вона протягом три-
валого часу опікувалась, матеріально забез-
печувала, надавала іншу допомогу спадкодав-
цеві, який через похилий вік, тяжку хворобу 
або каліцтво був у безпорадному стані. Част-
ки у спадщині кожного із спадкоємців за за-
коном є рівними. Цивільним кодексом Украї-
ни передбачено п’ять черг спадкування. Пере-
дусім, у першу чергу, право отримати спадщи-
ну мають діти, той з подружжя, який пережив 
спадкодавця та його батьки. Для отримання 
спадщини, спадкоємцям потрібно надати но-
таріусу документи, що підтверджують факт 
родинних відносин (свідоцтва про народжен-
ня, про одруження або інші документи). 

Діти мають право на спадкування як піс-
ля смерті матері, так і після смерті батька, 

незалежно від того, чи перебувають у зареє-
строваному шлюбі їх батьки. Один із подруж-
жя має право на спадкування після другого за 
наявності зареєстрованого і не припиненого 
на час відкриття спадщини шлюбу. Не вини-
кає право на спадкування у разі релігійного 
обряду шлюбу, без реєстрації такого шлюбу в 
державному органі реєстрації актів цивільно-
го стану, а також у разі, якщо на час відкрит-
тя спадщини набрало законної сили рішен-
ня суду про розірвання шлюбу. У другу чергу 
право на спадкування за законом мають рід-
ні брати та сестри спадкодавця, його бабуся 
чи дідусь як з боку батька, так і з боку матері. 
Племінники спадкодавця спадкують частку у 
спадщині, яку б спадкували їх батьки (бать-
ко або мати-рідні брати, сестри спадкодав-
ця), якби вони були живими на час відкрит-
тя спадщини. У таких випадках, у разі коли 
до спадкування закликаються декілька спад-
коємців, частка їхнього померлого родича ді-
литься між ними порівну. У третю чергу спад-
кують за законом рідні дядько і тітка спадко-
давця. Його двоюрідні брати та сестри спад-
кують ту частину спадщини, що належала б 
їхній матері, батькові (тітці, дядькові спад-
кодавця), якби вони були живими на час від-
криття спадщини. У четверту – спадкують 
особи, які проживали зі спадкодавцем однією 

сім’єю не менше п’яти років до моменту від-
криття спадщини. Першою умовою для спад-
кування у даному випадку є проживання од-
нією сім’єю. Відповідно до вимог статті 3 Сі-
мейного кодексу України – сім’я складаєть-
ся з осіб, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та 
обов’язки. Іншою обов’язковою умовою для 
виникнення права на спадкування є прожи-
вання однією сім’єю не менше п’яти років. У 
всіх випадках факт проживання спадкоємців 
однією сім’єю із спадкодавцем встановлюєть-
ся судом. До цієї черги можуть відноситись па-
синок, падчерка, вітчим та мачуха, а також чо-
ловік і жінка, які не перебувають у шлюбі між 
собою, але проживають однією сім’єю. У п’яту 
чергу право на спадкування за законом ма-
ють інші родичі спадкодавця до шостого сту-
пеня споріднення включно, при цьому роди-
чі ближчого ступеня споріднення усувають 
від спадкування родичів подальшого ступеня.

 Ступені споріднення визначаються за 
числом народжень, що віддаляють родича від 
спадкодавця. У кожному конкретному випад-
ку спадкоємцю необхідно довести наявність 
родинного зв’язку зі спадкодавцем. У п’яту 
чергу право на спадкування за законом ма-
ють утриманці спадкодавця, які не були чле-
нами його сім’ї. Утриманцями вважаються не-

повнолітні або непрацездатні особи, які не 
були членами сім’ї спадкодавця, але які не 
менше як п’ять років одержували від спад-
кодавця матеріальну допомогу, що була для 
них єдиним або основним джерелом існу-
вання. Непрацездатність повинна мати міс-
це на день відкриття спадщини та підтвер-
джуватись відповідними документами. Від-
носини утримання, які припинились до від-
криття спадщини, не дають підстав для спад-
кування. Спадкоємці за законом мають пра-
во відмовитись від прийняття спадщини на 
користь будь-кого із спадкоємців за зако-
ном незалежно від черги. Якщо один із спад-
коємців за законом з тієї черги, яка має пра-
во на спадкування, відмовився від прийнят-
тя спадщини, то частка у спадщині, яку він 
мав право прийняти, переходить до інших 
спадкоємців за законом тієї ж черги і розпо-
діляється між ними порівну. Бувають випад-
ки, коли спадкоємець за заповітом або за за-
коном помер після відкриття спадщини і не 
встиг її прийняти, право на прийняття належ-
ної йому частки спадщини, крім права на при-
йняття обов’язкової частки у спадщині, пере-
ходить до його спадкоємців (спадкова транс-
місія). Право на обов’язкову частку у спадщи-
ні мають малолітні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодаця, непрацездат-
на вдова (вдівець) та непрацездатні батьки.

Для отримання додаткової інформації 
просимо звертатись до державної нотаріаль-
ної контори.

Оксана ГОЛОВКО, 
нотаріус Першої 

Тернопільської 
державної нотаріальної контори.
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Протягом першого півріччя 2015 
року до місцевого бюджету Тернопо-
ля та району сплачено 39, 1 млн. грн. 
акцизного податку з реалізації підак-
цизних товарів. 

Таким чином, реалізація алко-
гольних напоїв, тютюнових виро-
бів та пального за умови повної ле-
галізації ринку підакцизної продук-
ції може стати одним з основних 
джерел надходжень місцевих скарб-
ниць, - прогнозують у відділі контр-
олю за обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів Тернопільської 
об’єднаної ДПІ. 

«Практично у кожному, навіть най-
меншому населеному пункті здійсню-
ється реалізація алкоголю та цигарок. 
Якщо це легальна торгівля зі сплатою 
усіх визначених податків, то грома-
да може розраховувати на стабільне 
джерело надходжень. Тому детінізація 
ринку підакцизної продукції повинна 
стати одним із пріоритетів діяльності 
місцевого самоврядування», - зазначає 
начальник відділу контролю за обігом 
та оподаткуванням підакцизних това-
рів Галина Мадай. 

Вона підкреслила, що активна 
позиція кожного споживачам під-
акцизної продукції, зокрема вимо-
га чека при купівлі товару, в якому 
обов’язково повинна бути зазначена 
сума акцизного податку, теж сприя-
тиме збільшенню надходжень до міс-
цевих скарбниць. 

Нагадаємо, що суб’єкти роздріб-
ної торгівлі, які реалізують безпосе-
редньо громадянам та іншим кінце-
вим споживачам для їх особистого 
некомерційного використання паль-
не та інші нафтопродукти, пиво, а та-
кож алкогольні напої, тютюнові ви-
роби, тютюн та промислові замінни-
ки тютюну є платниками акцизного 
податку з роздрібного продажу під-
акцизних товарів. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області.

Старовинні монети – за кордон
Співробітники СБУ припинили спробу 

40-річного тернополянина переправити зви-
чайним поштовим відправленням монети часів 
Російської імперії через кордон.

Пошук покупців на антикваріат контрабан-
дист здійснював через Інтернет у Сполучених 
Штатах Америки, Російській Федерації, Фінлян-
дії та інших країнах. Під час обшуку помешкан-
ня зловмисника правоохоронці вилучили по-
над сотню срібних монет XVIII-XIX століть.

 Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Криміналь-
ного кодексу України (контрабанда). Триває слідство.

Тернопільські 
правоохоронці спіймали 
з хабарем  хірурга 

Тернопільської обласної лікарні. 

За словами слідчого обласного управ-
ління міліції Олега Маланчука, медик 
взяв півтори тисячі гривень за вида-
чу «липової» довідки, в якій вказав, що у 
чоловіка наявне захворювання. Пацієнт 
таким чином хотів уникнути служби в 
Збройних силах.

 Процес обміну довідки на спеці-
ально підготовлені гроші зафіксува-
ли оперативники внутрішніх справ. Лі-
кар, стаж роботи якого становить май-
же десять років, від дачі показів від-
мовляється. На даний момент трива-
ють слідчі дії та вирішується питання 
щодо остаточної кваліфікації вчинку 
працівника медустанови.

Варто знати: 
хто має право на спадщину 

З роздрібної реалізації 
підакцизних товарів міс-

цевий бюджет Тернополя 
та району поповнився на 

39 мільйонів гривень

Хірурга спіймали «на гарячому»

Під час сварки 39-річний мешка-
нець Хмельниччини наніс численні 
удари дерев’яною палицею 34-річній 
співмешканці. Від отриманих травм по-
терпіла померла. За вчинене чоловіко-
ві загрожує до десяти років позбавлен-
ня волі, повідомили у СЗГ УМВС Украї-
ни в Тернопільській області.

Як розповів заступник начальни-
ка слідчого відділу Гусятинського 
райвідділу міліції Олександр Янце-
вич, події розгоралися на сміттєзва-
лищі, поблизу райцентру. Туди при-
йшли двоє співмешканців – жите-
лі Хмельниччини, у пошуках метало-
брухту. З собою прихопили пляшку 
оковитої. Під час розпиття спиртного 
між ними раптово спалахнула сварка. 

За версією чоловіка, жінка зізналася, 
що зраджувала йому. Це розлютило 
його, він схопив дерев’яну палку і по-
чав щосили гамселити співмешканку. 
Наніс їй множинні удари у різні час-
тини тіла. Ще притомну жінку зали-
шив на ніч  на сміттєзвалищі, а сам 
пішов додому. Повернувшись вранці, 
виявив жінку мертвою.

Міліціонери затримали підозрюва-
ного у вчиненні важкого злочину. Про-
блеми із Законом у чоловіка не вперше 
– був судимий за майнові злочини.

Як повідомив заступник начальни-
ка слідчого управління обласної міліції 
Руслан Біль, щодо підозрюваного роз-
почато кримінальне провадження. На 
вирок суду він чекатиме під вартою.

Позбавив життя через ревнощі

Тернополяни 
не поспішають 
йти до війська

Більше 30 тисяч чоловіків з 
Тернопільщини переховуються 
від військкомату, а шоста хвиля 

мобілізації виконана лише на 8 %. 
Про це заявив військовий комісар 
області Володимир Катинський під 
час спілкування з журналістами. 

- Серед проблемних районів - 
Бyчaцький, Мoнacтиpиcький, Бopщiвcький, 
Зaлiщицький, Пiдгaєцький, Кoзiвcький, – за-
значив обласний комісар. – Кpaщa cитyaцiя 
-  в Пiдвoлoчиcькoмy і Тepeбoвлянcькoмy ра-
йонах. 

Вoлoдимиp Кaтинcький закликає меш-
канців Тернопільщини не боятися повісток і 
не ховатися від них.

- Сьoгoднi тpивaє мoбiлiзaцiя, якy 
opгaни мicцeвoгo caмoвpядyвaння 
нaлeжним чинoм нe викoнyють, – кaжe 
вiн. – Тoмy  вiйcькoвi кoмicapи paзoм з 
пpaцiвникaми мiлiцiї пpoвoдять oпoвiщeння 
вiйcькoвoзoбoв’язaних, знoвy ж тaки для 
yтoчнeння ocoбиcтих дaних. Воно мoжe 
пpoвoдитиcь в бyдь-якoмy мicцi. Адже нiдe 
нe вкaзaнo, дe мають вpyчaти пoвicтки.

У двох населених пунктах області місцеві 
жителі перекрили дорогу автомобілю з гру-
пою оповіщення обласного військового ко-
місаріату. Люди вимагали не оповіщати і не 
призивати на військову службу в Збройні 
сили України їхніх чоловіків. Після перемо-
вин військового комісара, міліціонерів і меш-
канців сіл, авто поїхало в потрібному напрям-
ку. 

В обласному комісаріаті застерігають 
усіх, хто займається антипропагандою мобі-
лізації. Таких осіб називають провокаторами 
і просять людей повідомляти про них у мілі-
цію та Службу безпеки України.

Аліна ПЕТРИШИН.



щось серйозніше і відтоді вже 
взялась за сюжетні картини. Так 
навитинала на виставку, яка від-
булась минулого року в обласно-
му художньому музеї, – розпові-
дає Галина Дудар.

Зазвичай, найкраще тво-
риться вранці або ввечері, коли 
всі домашні ще або вже сплять, 
коли тиша і можна заглибитись 
у власні думки. Так, до прикла-
ду, народилася серія «Вікна», тут 
кожна витинанка ще й має влас-
ну художню історію, і нафантазу-
вала їх теж пані Галина. 

Надихають майстриню ви-
шиванки, народні та релігійні 
свята, події сьогодення, робота... 
До слова, на уроках пані Галина 
часто використовує витинанки, 
бо тут тобі й симетрія, й поворот, 
й паралельне перенесення. 

Споглядаючи витинанки, 
розумієш, ножицями на папері 
можна намалювати все, лиш би 
терпіння та енергії вистачило. А 
пані Галині їх не позичати, такі 
люди захоплюють і надихають, 
бо ніколи не втомлюються піз-
навати та відкривати для себе та 
навколишніх щось нове. 

Ляльки-діти
Ще одне захоплення пані Га-

лини – це ляльки-мотанки. Їх уже 
назбиралось у неї на добрячу ко-
лекцію. Секрети виготовлення 
ляльки-мотанки, як і витинанки, 
Галина Дудар пізнавала з книг, з 
Інтернету, на майстер-класах.

Неповторні, барвисті, при-
брані у віночки чи хустини, з 
фартушками, кожна з них має 
своє ім’я: Весна, Квітка, Украї-
ночка…

- Найбільше люблю ляльку 
Роману, бо вона уособлює мене, 
- повідала майстриня. – Назва-
на на честь моєї тітки, яка влас-
не прилучила мене до рукоділля, 
навчила шити та вишивати. Те-
пер ось згодилось. Романа одяг-
нена у сорочку, точно таку, яку 
колись мені вишивала тітка, я 
відтворила той самий взір.

Звичайно, сьогодні виготов-
лення ляльок-мотанок не деше-
ве захоплення, тим паче, якщо це 
не для продажу, а для душі. Адже 
матеріали з кожним днем до-
рожчають. Тому рідні, друзі, учні 
пані Галини завжди знають, що 
їй подарувати. А ще дуже виру-

чають секонд-хенди, бо там мож-
на знайти багато матеріалу для 
творчості.

- Виготовляю мотанки тіль-
ки з натуральних тканин, бо 
здавна такі ляльки були оберега-
ми, наші предки вірили, що льон 
та конопля мають магічну силу. 
Відтак придбала собі в одному 
селі старе домоткане лляне по-
лотно, чим дуже тішусь, - розпо-
відає Галина Дудар. – Якщо необ-
хідно, то деякі деталі вишиваю, 
оздоблюю мережкою чи бісером. 
Також спробувала поєднати свої 
два захоплення і для однієї ляль-
ки виготовила одяг у техніці ви-
тинання по тканині.

Галина Дудар свої ляльки-
мотанки не продає, бо каже, що 

всі вони її діти, неповторні, зі сво-
єю історією, тому з ними важко 
розлучатись. Інколи робить такі 
ляльки-мотанки в подарунок. 
Кілька нерозлучників уже бере-
жуть молоді сім’ї. Проте пані Гали-
на залюбки ділиться своїми вмін-
нями з усіма охочими, часто про-
водить майстер-класи і з виго-
товлення ляльок-мотанок, і з ви-
тинкарства, передає свої знання й 
учням під час виховних годин.

- Багатьох дітей це захоплює, 
ми виготовляємо мотанки, ро-
бимо витинанки та оздоблюємо 
ними листівки, створюємо екс-
клюзивні запрошення на випус-
кні. Зі своїми роботами діти їз-
дять і на фестивалі. Так, навес-
ні дівчатка побували у Києві 

на фестивалі ляльки-мотанки, 
а нещодавно витинанки учнів 
були відзначені дипломами на 
фестивалі-конкурсі «Червона ка-
лина» в Кривому Розі.

- А як на все вистачає часу? – 
запитую.

- Коли є бажання та зацікав-
лення, то час знайдеться завжди, 
- посміхаючись відповідає пані 
Галина. – Дивуюсь молодим лю-
дям, які за комп’ютером сидять і 
жаліються, що часу бракує. Мені 
бракує часу хіба що на нові захо-
плення, бо постійно намагаюся 
вчитися, багато читаю, подоро-
жую, фотографую, веду блоги…

І насамкінець
«Витинаю мрії крила» - таку 

назву мав майстер-клас, який Га-
лина Дудар проводила для сво-
їх учнів. Діти вирізали метели-
ків і розповідали про свої мрії. У 
всіх вони різні. А пані Галина у 
дитинстві мріяла бути першою 
вчителькою. І хоч батько трішки 
скоригував її плани, тож вступи-
ла вона на фізмат, а не на факуль-
тет початкового навчання, та 
сьогодні завдяки своїм захоплен-
ням майстриня відкриває диво-
вижний світ прекрасного для ба-
гатьох і для когось є першим вчи-
телем у мистецтві витинанки та 
виготовлення ляльки-мотанки.

Аліна ПЕТРИШИН.
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Від геометрії  
до витинанки – 
один урок

Великодні та різдвяні мо-
тиви, спасівське яблуко, дерево 
життя – великі сюжетні роботи, 
а чи звичайнісінькі закладинки 
до книжки, але коли бачиш їх, то 
аж не віриться, що це не нама-
льовано, а вирізано. І тоді розу-
мієш, що терпіння, уява, худож-
ній хист, дивовижна енергетика 
та вправні руки здатні творити 
шедеври. 

Серйозно витинанкарством 
пані Галина захопилась не так 
давно – роки 3-4 тому. Хоча пер-
ша спроба була у далекому 1984-
му. Тоді на уроках геометрії, аби 
пояснити учням, що таке симе-
трія, вчитель взяла аркуш папе-
ру, ножиці та зробила витинанку.

- Я тільки-но прийшла в шко-
лу після інституту, то був мій 
перший клас. Аби якнайдоступ-
ніше пояснити дітям складне, 
згадала про витинанки. Ми ж усі 
вирізали сніжинки – а це ж і є си-
метрія. Пригадую, учням стра-
шенно сподобалося витинати, 
ще й досі зберігаю деякі їхні ро-
боти, - розповіла Галина Дудар. 
– А потім на батьківських зборах 
зробила виставку отих дитячих 
витинанок. Тоді ж мені потрапи-
ла в руки книга Олександра Па-
ламарчука, проілюстрована гра-
фікою. Я «намалювала» ті ілю-
страції ножицями на папері. Ще 
й досі зберігаю ті перші роботи, 
пожовтілі, але дуже дорогі моє-
му серцю.

На деякий час пані Галина за-
кинула витинанкарство – сім’я 
та робота забирали чимало часу 
й серйозно зайнятись витинан-
кою не було коли. Та кілька ро-
ків тому на одному з рукоділь-
них сайтів майстриня викла-
ла фотографії своїх отих давніх 
перших спроб і отримала стіль-
ки схвальних та захоплених від-
гуків, що знову повернулась до 
паперу. Спершу то були звичай-
нісінькі закладини до книжок.

- Коли ми зібралися на 
форумчанський зліт виши-
вальниць, то всім у подару-
нок привезла заламіновані 
закладинки-витинанки. Тоді ж 
зрозуміла, що потрібно робити 

Тернополянка Галина Дудар творить 
унікальні дива з паперу і тканини

Що можна зробити зі звичайнісінького паперу 
за допомогою ножиць? Новорічну сніжинку? 
Листівку?.. А можна «намалювати» 

дивовижну картину. Так-так, цілу картину, 
вимережану витонченими візерунками, давніми 
українськими символами. Саме такі картини-
витинанки творить тернополянка, вчитель 
математики ЗОШ №19 Галина Дудар.

Мереживо витинанки, 
як сито, відсіює зло

nday.te.uaНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Одним словом
Витинанка – давнє мистецтво, матеріалом для якого в наш час є папір. Раніше використовува-

ли дерево, шкіру, рослини. Українській витинанці притаманні ті ж  орнаменти та символи, що й ін-
шим видам народної творчості – вишивці, писанкарству, килимарству тощо. Переважно на україн-
ських витинанках геометричний чи рослинний орнамент. 

Раніше жінки прикрашали витинанками власну оселю, найчастіше – вікна. Побутувала думка, що 
витинанка відсіює зло. Перехожий, дивлячись на вікна, посилає господарям свою енергетику, а коли 
там висить витинанка, то хата поглинає тільки добро, бо мереживо витинанки, як сито, відсіює зло.
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ЄС дає Греції 86 мільярдів євро
Президент Євроради Дональд Туск 

повідомив, що лідери країн єврозо-
ни досягли домовленості на саміті в 
Брюсселі стосовно допомоги Греції. 
За повідомленням грецького телекана-
лу «ERT», країна протягом трьох років 
отримає 86 мільярдів євро. Водночас, як 
зазначила канцлер Німеччини Ангела 
Меркель, грецький уряд повинен схва-
лити низку реформ найближчим часом. І 
не очікувати на списання боргів. До речі, 
чимало політекспертів кажуть: ЄС пішов 
на поступки Греції, аби та не потрапи-
ла в орбіту впливу Москви. А також, щоб 
зберегти перед світом власне обличчя.  

74 відсотки європейців  
проти Росії

Захід занадто боїться російської 
інформаційної війни. Перед тим, як 
вступити у гонку пропагандистських 
озброєнь, Америка і Європа мали б усві-
домити, наскільки незграбною є медіа-
кампанія Кремля, пише британська га-
зета «Guardian». Росія розгорнула бага-
тосторонню мультимедійну кампанію 
проти Заходу, але така стратегія має не-
гативні наслідки для неї самої. Громад-
ські опитування демонструють: довіра і 
прихильність до Росії знижуються. У Єв-
ропі негативно до цієї країни ставляться 
приблизно 74 відсотки громадян. Путін-
ська пропаганда досягла певних «успі-
хів» усередині РФ. Вона приховує реаль-
ну ситуацію в Україні - викривила інфор-
мацію та дезинформувала народ, наго-
лошує видання.

Піраміди і Сфінкс  
можуть зникнути

Угруповання «Ісламська держава» 
погрожує захопити Єгипет і знищити 
всесвітньо відомі піраміди і Сфінкса. 
Про це заявив лідер «ІДІЛ» Абу Бакр аль-
Багдаді, передає «Укрінформ». На дум-
ку аль-Багдаді, знищення пам’ятників 
є релігійним обов’язком, а жоден об’єкт 
не повинен бути предметом культу. Цю 
думку підтримує радикальний іслам-
ський релігійний лідер Анхем Хударі, 
який живе у Великобританії. Він наголо-
сив, що відразу після того, як Єгипет по-
трапить під контроль «ІД», у ньому буде 
утворено халіфат, і там не буде «жодних 
пірамід, жодного Сфінкса». Президент 
Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі віддав на-
каз єгипетській армії боротися з бойо-
виками «ІД» та угрупованням «Хамас». І 
попросив Ізраїль про допомогу. З дозво-
лу влади Єгипту Ізраїль ввів важку арти-
лерію на Синайський півострів та підви-
щив бойову готовність уздовж свого пів-
денного кордону. 

Лукашенко Україні друг? 
Заради кредиту від Путіна Біло-

русь заблокувала можливість тран-
зиту скрапленого газу із Литви до 
України. І попросила у Росії нада-
ти кредит на $3 мільярди, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». За словами міні-
стра фінансів РФ Антона Силуанова, 
Росія розгляне це прохання. Наразі ро-
сійська влада розглядає питання про 
надання другої частини кредитної під-
тримки Білорусі, яка була схвалена ра-
ніше - $760 млн. 

Демократи в США проти понять 
«чоловік» і «дружина»

Демократи від штату Каліфорнія 
внесли на розгляд Конгресу США за-
конопроект, що передбачає вико-
ристання більш «нейтральної» тер-
мінології у законах, що стосуються 
шлюбу. Про це передає «akcent». Зо-
крема, законодавці запропонували за-
мість слів «чоловік» і «дружина» вико-
ристовувати поняття «один із подруж-
жя» та «подружня пара». Пов’язано це з 
тим, що місцева влада не хоче засмучу-
вати гомосексуалістів. Нововведення 
має зняти всі питання з приводу того, 
як кого називати в одностатевих шлю-
бах. До слова, із 26 червня одностате-
ві шлюби дозволено у 50 штатах Аме-
рики. 

В очікуванні 
міні-льодовикового періоду
На конференції в Англії науко-

вий працівник Валентина Жаркова 
припустила, що вже до 2030 року на 
планету завітає льодовиковий міні-
період. Свої висновки дослідники під-
кріплюють спостереженнями за соняч-
ними циклами, які здатні підсилюва-
ти активність світила, повідомляють 
іноЗМІ. З доповіді вченої випливає, що 
приблизно за 15 років нас очікує 26-й 
сонячний цикл. Це принесе Землі дві 
сонячні хвилі, які при взаємодії між 
собою нейтралізуються, а тому змен-
шиться сонячна активність і на плане-
ті похолодає. Відповідно до розрахун-
ків, температура повітря знизиться на 
60 відсотків. Схожий період на планеті 
вже був. Він датується 1645-1715 рока-
ми й отримав назву «феномен Маунде-
ра». У ті роки літо тривало менше, а річ-
ки взимку покривались товстим шаром 
льоду.

Від голоду страждають 
800 мільйонів людей

Для викорінення голоду в сві-
ті до 2030 року необхідно додатково 
$267 мільярдів інвестицій у сільські 
та міські райони і в сферу соціально-
го захисту. Такий прогноз прозвучав у 
доповіді ООН, підготовленій ФАО (про-
довольча і сільськогосподарська органі-
зації ООН), Міжнародним фондом сіль-
ськогосподарського розвитку та Всес-
вітньою продовольчою програмою. У до-
кументі зазначено: незважаючи на про-
грес, досягнутий в останні десятиліття, 
наразі майже 800 мільйонів осіб, біль-
шість з яких проживає в сільській міс-
цевості, як і раніше, страждають від го-
лоду. І наголошується, що міжнародне 
співтовариство має спиратися на успіш-
ний досвід тих країн, які ефективно по-
єднують інвестування із соціальним за-
хистом для боротьби з голодом і бідніс-
тю в сільських та міських районах.

Топ-10 популярних країн серед 
іноземних студентів

США - найпопулярніша країна для 
іноземних студентів. Там навчаються 
784 тисячі іноземців. Найбільше - з Ки-
таю, Індії та Південної Кореї. Наступні за 
популярністю - виші Великобританії, де 
здобувають освіту 417 тисяч студентів з 
інших країн. Третій у переліку - Китай. 
Там навчаються 357 тисяч студентів-
іноземців, повідомляє ЮНЕСКО. До топо-
вого списку потрапили також Австралія, 
Франція, Німеччина, Японія, Росія, Кана-
да, Італія. Варто зазначити, у різних ви-
шах світу навчаються близько 41 тисячі 
українців. Найпопулярнішими серед мо-
лоді України є Польща, Німеччина, Росія, 
Канада і Чехія. Україна до топової десят-
ки не потрапила, проте у нашій держа-
ві вищу освіту здобувають 63 тисячі іно-
земних студентів. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 
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Україна
Москва готується до наступу?

РФ зосередила рекордну кіль-
кість військовослужбовців уздовж 
українсько-російського кордону. Водно-
час чисельність Збройних сил України на 
Донбасі близько 64 тисячі бійців. Про це за-
явив президент Петро Порошенко, повідо-
мляє «Преса України». Інформацію щодо 
військ країни-окупанта підтверджують у 
НАТО, США і в ЄС, зазначив глава держа-
ви. За його словами, українська армія пе-
ребуває у високій бойовій готовності після 
усіх вишколів. «Крім військовослужбовців 
ЗСУ, додатково є Нацгвардія, СБУ, прикор-
донники. І в нас там набагато більше техні-
ки», - сказав Порошенко. Він переконаний: 
ці сили готові захистити Україну у випадку 
наступу Москви.

У Раді «гинуть» законопроекти
70 відсотків законів, які уряд подає 

на розгляд Верховної Ради, не ухвалю-
ються, заявив у інтерв’ю «5 каналу» нар-
деп Максим Бурбак. «Коаліція обирала ко-
аліційний уряд, усі ми бачимо, що є рефор-
матори з Грузії, але, давайте, згадаємо до-
свід цієї країни, коли тамтешній парламент 
приймав усі законопроекти. А в нас 70 від-
сотків законопроектів «гинуть» у парла-
менті, а 30 відсотків - «пробиваємо», - зазна-
чив він. За словами політика, парламент-
ська коаліція, яка обирала уряд, повинна 
також брати на себе відповідальність за 
проведення реформ у країні. 

Люстрація оминає 
служителів Феміди

За півтора року на основі закону «Про 
очищення влади» жодного суддю в Укра-
їні не люстрували. Про це в інтерв’ю «Ра-
діо Свобода» заявила директор Департа-
менту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна 
Козаченко. І додала: за цей час жодного суд-
дю навіть не звільнили за власним бажан-
ням. Бо процедура побудована в країні та-
ким чином, що людина не могла піти, навіть 
якщо вона просто більше не хоче працюва-
ти суддею. За словами Козаченко, річ у тім, 
що звільнити суддю може тільки той орган, 
який його призначив, - Верховна Рада. А по-
дати документи має Вища рада юстиції, яку 
розформували у квітні 2014 року, і відтоді 
її не могли фактично обрати. До слова, екс-
перти Венеціанської комісії підтвердили 
право української держави очистити лави 
влади від посадових осіб Януковича. 

Зарплата головного борця
з корупцією - 60 тисяч

Глава Національного антикоруп-
ційного бюро Артем Ситник заробляє 
близько 60 тисяч гривень на місяць. Про 
це він розповів під час прямої лінії, передає 
УНН. При цьому, за його словами, зарплата 
детектива Бюро складе близько 30 тисяч 
гривень. У штат планують набрати 242 де-
тективів. 

Із НАТО треба зачекати
Секретар РНБО Олександр Турчинов 

заявив, що Україна спершу повинна про-
йти певний шлях, а вже тоді можна буде 
проводити референдум щодо членства у 
НАТО. «Давайте говорити чесно: ми готові 
вступати в НАТО, а НАТО сьогодні не гото-
ве до того, щоб нас прийняти. І це поясню-
ється дуже просто: вони розуміють всі ри-
зики військового конфлікту з Росією, яка 
має потужний ядерний потенціал, і всіля-

ко хочуть уникнути військового протисто-
яння», - сказав Турчинов. Тому проведен-
ня референдуму наразі не стоїть на поряд-
ку денному. «До цього моменту ще не один 
рік. Адже проводити референдум без го-
товності наших західних партнерів - це по-
літичний авантюризм», - вважає Турчинов.

«Ополченці» з Бурятії заселяють 
окупований Донбас

У дитсадках окупованого Луганська 
різко збільшилось число дітей із зовніш-
німи рисами, характерними для народів 
півночі Росії, повідомляє «Інформатор». 
«Добровольці» з Бурятії перебираються 
до Луганська з сім’ями. «Багато з них нала-
штовані найближчу зиму провести на Дон-
басі», - розповіло виданню закрите джере-
ло. Раніше повідомлялося, що в РАГСах Лу-
ганська збільшилася кількість заяв на реє-
страцію шлюбу з представниками «північ-
них народів». 

«Повзуча русифікація» триває 
Торік в Україні зменшилася частка 

україномовних газет і журналів, інфор-
мує «ВВС Україна». Дослідження опираєть-
ся на дані соціологічної групи «Ретийнг», 
КМІСу, Держстат і підрахунки волонтерів 
руху «Простір свободи». Висновок невтіш-
ний: попри «Революцію гідності», в Україні 
триває «повзуча русифікація». Частка укра-
їномовних газет знижується й склала торік 
менше 30 відсотків. Лише 10 відсотків жур-
налів виходять українською мовою. За да-
ними волонтерів, які моніторили ефір п’яти 
найпопулярніших радіостанцій, із 184 по-
чутих пісень - українською звучало дев’ять, 
російською - 74, решта - іншими мовами. 
Тільки дві третини кав’ярень і ресторанів 
обласних центрів мають меню українською 
і лише в половині закладів персонал спілку-
ється з україномовними клієнтами їхньою 
мовою. Статистику «витягла» Західна Укра-
їна. Водночас, частка школярів, які навча-
ються українською, за 2014-15 роки зросла 
до 92 відсотків. Але це пов’язане з тим, що 
статистика не враховує школи на окупова-
них територіях. 

Вартість продуктового набору
перевищила розмір 

прожиткового мінімуму
Вартість набору продуктів харчуван-

ня для працездатних осіб у травні цьо-
го року на вісім відсотків перевищувала 
встановлений прожитковий мінімум. Та-
кий висновок експертів громадської спіл-
ки «Економічний дискусійний клуб», пере-
дає «Інтерфакс-Україна». Відповідно до роз-
рахунків, вартість набору у травні складала 
1313,52 грн., а розмір прожиткового мініму-
му - 1218 грн. У попередні роки вартість на-
бору продуктів харчування у відношенні до 
прожиткового мінімуму була значно мен-
шою.

Парламент давно некерований
Політолог Віктор Небоженко вважає, 

що парламент не проголосує за зняття 
суддівської й депутатської недоторка-
ності. Про це він сказав у коментарі «Газеті 
по-українськи». «Депутати заплатили гро-
ші за свої місця. Це - декілька мільйонів до-
ларів. Вони не хочуть, щоб під виглядом бо-
ротьби з корупцією з ними розправлялися. 
У коаліції не всі хочуть довго дружити з пре-
зидентом, який втрачає рейтинг. Вони восе-
ни повернуться до нього спиною, коли по-
бачать, як важко йому дається робота», - за-
уважив експерт. І додав: депутати від «Опо-
зиційного блоку», мажоритарники також 
не голосуватимуть, бо «самі не здадуть себе 
в обійми правоохоронних органів… У нас 
прокуратура повністю прогнила, виконує 
політичні замовлення або збирає діаманти. 
Як можна давати їй такий потужний закон 
зі «збивання» грошей з народних депута-
тів?.. Парламент давно некерований - депу-
тати ухвалюють закони, потім кажуть, що 
не зрозуміли, за що голосували». 

Україна Світ
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Струни серця
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Два береги
Хай прийдеш ти, мов сон, 
Забереш рокотання громів.
Хай на срібній тарелі
Ти світанок мені подаруєш,
Я тебе не назву
Вже ніколи - ніколи своїм,
І цілунком міцним, як колись, 
Ти мене не зчаруєш.
Не страждай, 

не пиши, не дзвони,
Не випрошуй ночей 

тих погожих…
Ми з тобою – це два береги,
Що ніколи зійтися 

не зможуть.
Ниточка кохання
Пахнуть квіти в тихім літі,
Сплять берези чорноброві,
Обірвалась десь у світі 
Стежка нашої любові.
Я піду в світи далекі
Без єдиного вагання,
Віднайду там нитку срібну,
Ту, що зв’язує кохання. 
Та перечать мені зорі,
Закохавшись у розмаї,
Що ніде такої нитки
Не знайду, не відшукаю…
Лілея
Сонце сховалось 

за теплу долину,
У темному небі, 

немов на перину,
Багрянії зорі легенько сідали,
У хвилях лілеї голівки купали. 
Притихли пташки, 

сплять діброви, поля,
Впала у воду сліпуча зоря.
Лілея красива поблідла, 

здригнулась,
Прощально устами 

зорі усміхнулась…
Конвалії
Я вдивляюсь 

в широку блакить,
Що заслала замріяне небо,
Мов сніжинок дрібних – 

білосніжних, ясних,
Я конвалій нарвала для тебе. 
В них – кохання краса, 

почуттів чистота,
В них заховані мрії чудові,
Не цурайся, візьми – 

ніжні квіти весни,
То – конвалії, квіти любові. 

Марія МАЛІЦЬКА.
Час збігає 
Мов прудке дівчатко, 

час збігає 
Східцями мого й твого 

життя, 
Безтурботно скаче – 

дні перебирає, 
Раз, два, три – 

а далі небуття… 
Кожен поверх 

залишається позаду, 
Ми усе старіші, що не крок, 
Лише в спокої знаходимо 

розраду, 
Лише в спогадах 

віддалених думок. 
І себе в створінні тім юнім 
Впізнаєм, та вже 

без вороття 
В те прекрасне… 

Адже й ми без суму 
Пробігаєм повз чиєсь 

життя…
Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Марина гордо йшла зі своїм краденим 
щастям під руку. Містечкові панни і пані 
іронічно-заздрісно проводили погляда-
ми дивну пару. Він - статний  красень. 
Наче з модного журналу. Вона - одягнена 
без смаку, на голові стирчать «півники» 
через недбало зібране у хвіст волосся. 

- Приворожила… Причарувала… - 
перешіптувалися у містечку. - Її баба 
«щось знала». Тепер Марина «темними 
справами» займається. Кажуть, дитина 
в її залицяльника є. І дружина. А він все 
залишив ради тієї відьми… 

Родина опам’ятовувала Степана. 
Плакала донька Світлана. Чому її з ма-
мою зрадив найкращий, найдобріший у 
світі тато? А Настя, дружина, зацепеніла 
від несподіванки. Вони були неймовір-
но гарною парою. Щасливими і закоха-
ними. Й раптом…

До Марининої баби бігало полови-
на містечка. Та й люд з ближніх сіл знав, 
де її хата. Одні називали Якилину зна-
харкою, інші - відьмою. Хтось ходив 
до неї за добром, а хтось - за злом. Ось 
тільки не могла Якилина своїй доньці-
одиначці долю привернути. Довго у ді-
вках сиділа. А потім народила Марину. 
Від кого? У містечку навіть не здогаду-
валися. 

Марина у батька вдалася. Мовчазна. 
Зирила на всіх з ока. Не мала подружок. 
Нікого не любила, крім Якилини. Зма-
лечку ходила з бабою в ліс за травами, 
корінням, ягодами. А ще Якилина стіль-
ки всього їй розповідала… 

- Мати твоя нічого в знахарському 
ремеслі не може тямити, - казала Яки-
лина внучці. - Через покоління в нашо-

му роду сила передається. 
…Дівчата з її вулиці ви-

ходили заміж. А Маринину хату хлопці 
оминали. 

- Нічого-нічого, - втішала внучку 
Якилина, - знайдеш собі такого… Сам 
знайдеться…

Уже під тридцять Марині, а «такого» 
нема. Засумнівалася в бабиних словах. А 
ось Якилинине ремесло таки перебра-
ла. Дівчата й молодиці потай бігають до 
її оселі. Одні за щастям, інші - накликати 
на когось біду. Марина відчуває себе во-
лодаркою доль. А мати рахує гроші, які 
платять доньці за добро і за зло. 

…Степан повертався з обласного 
центру. Автівка, наче й справна, а ка-
призувала, наче норовлива дівка. Зупи-
нялась посеред дороги, пчихала і каш-
ляла. Вечоріло. Збиралося на дощ. А до-
дому ще далеко. В’їхав у сусіднє містеч-
ко. Полило, наче з відра. Тут жив його 
товариш. Вирішив у нього перечека-
ти грозу. Та й не бачились давно. На од-
ній з вуличок автівка стала, наче вкопа-
на. До помешкання друга майже кіло-
метр. Парасолі не було. Вийшов під хо-
лодний дощ. Відразу ж промок. Хотів за-
телефонувати додому, аби не хвилюва-
лися. Мобілка розрядилася. 

Несміливо ступив на чуже обійстя. 
Постукав у двері. Відчинила молода 
жінка з дивакуватим поглядом. Пору-
хом руки запросила увійти. Він почав 
розповідати про свої пригоди. А вона 
мовчки простягнула йому горня гаря-
чого трав’яного чаю. Ковток, другий, 
третій… Відчув легке запаморочення. 
«Простудився, мабуть», - подумав. 

Дощ тарабанив у вікна. Блискавиці 
розмальовували світ у химерні кольо-

ри. Степан допивав друге горня запаш-
ного чаю. Йому не хотілося нікуди йти. 
Наче якась невидима сила утримувала 
в чужій хаті. Господиня рихтувала ве-
черю, на її устах блукала хижа усмішка. 
Нарешті Марина дочекалася «такого»…

Приїхав додому наступного дня. 
- Ти не захворів часом? - запитала 

дружина. - Трохи кепсько виглядаєш.
Опустив очі. Щось хотів сказати, але 

передумав… 
У неділю швидко зібрався й поспі-

шив до автівки.   
- Тату, куди ти так рано? Не забув, що 

сьогодні маємо привітати з днем наро-
дження мою хресну? 

- Справи, Світланко. До вечора впо-
раюся. 

- Обіцяєш? 
Настя з донькою пішли в гості без 

Степана. Він подався в сусіднє містечко 
до Марини. Його тягнуло до тієї негар-
ної, дивакуватої жінки… 

…Він не сказав традиційного: «Я по-
кохав іншу». Мовив: 

- Я повинен бути з нею.
- З ким, Степане? - сполохано запита-

ла Настя. 
- Ти її не знаєш. Вона з сусіднього 

міста. 
- У вас буде дитина і ти?..
- Ні. Це важко пояснити… Я не можу… 

не можу без неї…
…Катерина, Степанова мати, дізна-

вшись про його нове «кохання», місця 
собі не знаходила. 

- Відкрий очі, сину. Хіба не бачиш - 
пороблено тобі. Не сором нашу роди-
ну. Чому Світланка має рости напівсиро-
тою при живому батькові? А Настя хіба 
заслужила все це? Ви ж така гарна пара. 

Пам’ятаєш, на весіллі всі казали, що вас 
небеса повінчали. А та відьма… Наче з 
пекла з’явилася. Все зруйнувала. Знав 
би ти, сину, як болить моя душа…          

Не допомагали ні сльози, ні вмов-
ляння. Врешті Катерина поїхала до роз-
лучниці. Просила залишити їхню роди-
ну в спокої, зривалася на крик, прокли-
нала… Марина насмішкувато-злісно ди-
вилася на Степанову матір. І мовчала. 

З тяжким серцем залишила Кате-
рина Маринине подвір’я. Було відчут-
тя, наче втратила свого єдиного сина. 
І невістку також. Бо Настя може когось 
зустріти й вийти заміж. Вона, Катери-
на, не осуджуватиме. Любитиме обох – 
Світланку і Настю. 

Одні люди радили Катерині шука-
ти відворотне зілля. Інші - молитися. 
Вона ж сподівалася, що полуда незаба-
ром спаде зі Степанових очей. А він на-
писав заяву на розлучення. Його більше 
не вабила Настина врода. 

- Тату, ти будеш приїжджати до нас? 
- запитувала донька.  

- Ні! - відповів майже пошепки. 
- Я також не приїду до тебе, - мови-

ла донька. 
…Більше року живе Степан з Мари-

ною. Не бачиться ні з матір’ю, ні зі Світ-
ланою. Чоловіки кидають спокусливі 
погляди на Настю. Тільки їй байдуже. 
Кохає колишнього чоловіка. Якби по-
вернувся, мабуть, простила б. 

Марина ж не збирається відпускати 
Степана. Й шкодує, що не запитала бабу 
Якилину, чи довго триватиме її заміж-
жя. А зараз цей вродливець належить 
їй. І Марину не цікавлять криві людські 
погляди та пересуди. Бо, хоча в містеч-
ку кажуть: «любов зла…», перефразову-
ючи вислів трохи на інший лад, жінки 
й дівчата навідуються до її оселі. Й на-
чебто не вірять в Маринині чари. Дума-
ють, може, байки то все. Але ж Степан… 
Хіба міг він просто так залишити красу-
ню дружину заради відьми, та ще й та-
кої негарної? І приходять до Марини у 
пошуках долі, а дехто - окрайця гріхов-
ного щастя.   

Ольга ЧОРНА.        

Сокровенне

Просто життя

День - до вечора, 
ніч - до ранку

В Україні живем 
наших мрій.

І святкуємо 
у вишиванках,

І радієм, коли 
свято в ній...

Владислав усміхнувся: усе 
йшло чудово. Тільки-що він 
уклав вигідний контракт, тепер 
роботи для фірми вистачить на 
добрих півроку. Утім, його спра-
ви у бізнесі і так досить успішні. 
Найближчі колеги і ті заздрять, 
мовляв, як йому це вдається? 
При нинішніх обставинах не 
дуже легко розігнатися.

- Фортуна, друзі, фортуна. 
Треба ловити, поки хтось інший 
не спіймав, - відповідав ухильно.

Утім, і друзі у Владислава 
були «потрібні» люди. Бо зараз 
довіряти особливо нема кому. 
Сьогодні друзі - завтра вороги. 
І сам це пережив, й на інших ба-
чив. Інша річ - жінки. Прості, до-
ступні, не такі, як була його Іри-
на. Їм можна і душу вилити. Лег-
ко закохувався, легко розлучав-
ся. Дружина? Вони - давно чужі. 
Якщо чесно, Владислав одружив-
ся більше на її грошах і тестевій 
посаді, що відкривала двері до 
приватного бізнесу.

Ірина ж оцінила його органі-
заторські здібності, які вже у не-
далекій перспективі мали розви-
нути цей бізнес. Принаймні, Вла-
дислав так думав, точніше, нама-
гався думати, бо насправді знав: 
Ірина таки любила його. У хви-
лини ніжності зізнавалася у ко-
ханні, у тому, що він - єдиний і 
найкращий чоловік у світі.

Але Владислав відчував: 
йому ніколи не дотягнутися до 
Ірини. До її інтелекту, особливо-
го шарму і вишуканості, а, водно-
час простоти, до якої, як хтось з 
мудрих сказав, не опускаються, а 
піднімаються.

Чи не тому він завів інтрижку 
зі своєю секретаркою. Знав, Іри-
на неодмінно про це дізнається. 
Може, навіть влаштує скандал 
і тоді він скаже про те, що не всі 
такі правильні, як вона.

Владислав помилився. Ірина 
тільки глузливо глянула на ньо-
го. Вдала, ніби нічого не сталося.

Якось на одній з вечірок він 
відверто залицявся до моло-
денької дружини відомого, але 
уже в літах підприємця. Той саме 
прихворів і «юна леді»  була на 
вечірці одна. Ловив на собі ціка-
ві погляди присутніх. Знав, що 
вони спрямовані і на Ірину. Вона 
ж поводилася, ніби усе відбува-
лося як належне. Підтримува-
ла розмову, жартувала. Вибрала 
мить і підійшла до них, усміхну-
лася.

- Вам одній сумно, чи не так? 
- звернулася до жінки, якій він 
протягом вечора приділяв увагу. 
- Влад цікавий співбесідник. Він 
будь-кого може розважити. До 
речі, ми уже їдемо додому, у  Вла-
дислава завтра зранку відпові-
дальна зустріч. Можемо вас під-
везти, ви ж, мабуть, теж спішите 
додому? До речі, як здоров’я ва-
шого чоловіка? Передавайте від 
нас вітання.

Сказала це голосно, спеціаль-
но, аби усі почули. Владислав був 
готовий убити Ірину, але запере-
чити не посмів. Навпаки, підтак-
нув дружині.

Удома намагався обняти 
Ірину.

- А ти правильно зрозуміла: 
я справді хотів «виручити» цю 
жінку. Вона була така самотня...

- Ти хотів зробити боляче 
мені. Тобі це вдалося. Жаль тіль-
ки, ти не знаеш сам, що хочеш до-
вести.

Він не сподівався від дружи-
ни цих слів. Відвертих і беззахис-
них. Ірина і тут перемогла, ска-
завши правду.

Напевне, ще один раз вона 
була з Владиславом такою ж 
відвертою. Коли поверталися 
з села, де жила його старенька 
мама. Ірина сиділа поруч заду-
мана, притишена.

Тримала у руках букет чор-
нобривців - мама щедро насіва-
ла їх довкіл хати. Владислав і тут 
не розумів дружину - удома, біля 
їхнього особняка цілий розарій, а 
вона везе ці простенькі квіти.

Гнав щодуху легківку - швид-
кість була його пристрастю. Іри-
на поклала руку йому на плече.

- Не спіши. Пам’ятаєш, як ти 
вперше завіз мене до села, до 
своєї мами? Взагалі, я хочу тобі 
щось сказати...

Пам’ятає. Але до чого ці сло-
ва? І він, і вона знають: це було 
зроблено більше для людей, за-
для традиційного обов’язку по-
знайомити невістку зі свекру-
хою. Утім, може, він помиляється. 
Бо Ірина якось одразу знайшла 
спільну мову з його матір’ю. От і 
нині про щось довірливо шепоті-
лися без нього на кухні.

- Знаєш, про що я подумала? 
Про те, що твоя мама зовсім ста-
ренька, хвора. Їй нелегко жити 
одній у селі. Давай, купимо їй 
квартиру у місті або взагалі за-
беремо до нас. Місця вистачить...

Він ледве не з’їхав з дороги 
від несподіванки. Це вже щось 
справді нове.

- А кому вона тут, у місті, по-
трібна? Так, мама немолода. 
Скільки їй лишилося... І тратити 
гроші на квартиру...

- Господи, як ти можеш? Не-
вже не боїшся, що там, на небе-
сах...

- Небеса глухі. І сліпі, Ірино. 
Інакше...

Владислав не доказав, що 
інакше вони, ці небеса, не допус-
тили б того, що він діяв останнім 
часом. Що давно уже за спиною 
тестя й Ірини влаштовував різні 
бізнесові справи з вигодою лише 
для себе. Відкрив нову фірму на 
своє ім’я, забувши, що гроші - сі-
мейні. Утім, Ірина хотіла ніби 

щось сказати...
Але дружина уже сиділа дале-

ка і чужа.
І тільки через місяць, коли 

Ірина подала на розлучення, 
Владислав дізнався, про що вона 
хотіла повідомити йому у той 
день. Ірина чекала дитину. Пер-
шим, хто дізнався про це, була 
його мама. От і зрозумій жінок... 

Утім, майбутня дитина - ще не 
причина виселяти його з кварти-
ри. Він судився з Іриною за кожен 
сантиметр, точніше, з тестем, на 
якого був  записаний особняк. А 
якщо не хочуть Владислава ба-
чити, нехай компенсують гріш-
ми. Щодо бізнесу, Владислав був 
спокійний - він давно перебрав 
на себе, що міг. Врешті, тільки до-
вів, що в одному ні тесть, ні Іри-
на не помилилися - у його органі-
заторських здібностях. Підписа-
ний контракт - ще одне яскраве 
підтвердження цього. Після та-
кої удачі справді можна розсла-
битися. Навіть поїхати відпочити 
у якийсь дорогий санаторій  чи за 
кордон. Тепер він може собі щось 
подібне дозволити. А тим часом - 
до нової подружки.

По дорозі купив шампанське, 
цукерки. Мчав своєю розкішною 
іномаркою, незважаючи на по-
тік машин. Колись Ірина просила 
його стишувати швидкість. Чому 
раптом згадав про колишню 
дружину? Може, заїхати? Знав, 
Ірина народила сина. Владислав 
його і досі не бачив. Якось зате-
лефонував, але наткнувся на ста-
левий голос тестя.

- Ти отримав усе. Більше тут 
твого нічого нема, - ось що по-
чув у відповідь.  Нема і не треба. 
Чому взагалі він згадує про це? 
Про той день, коли Ірина везла з 
села чорнобривці. Якби тоді Вла-
дислав вислухав її... Ні, так не го-
диться, геть від спогадів, від сен-
тиментів. Натиснув на «газ», пі-
шов на обгін. І тільки в останню 
секунду помітив, як на його лег-
ківку, певне, з не меншою швид-
кістю мчав вантажний фургон.

Отямився у лікарні.
- У вас є хтось з рідних? На-

звіть адресу, телефон, - чув дале-
кий, ніби з підземелля голос лі-
каря.

Рідні? Мама... Господи, він і не 
пригадує, коли був у неї. Ні, вона 
зовсім стара, нічим йому не зара-
дить. Ірина? Тепер і вона - чужа. 
Але ж у нього по- справжньому 
більше нікого нема. Зачекайте, 
що з його руками, з yciм тілом? Ні 

поворушитися, а ще він нічого не 
бачить.

 - Отож бо... За вами потрібен 
особливий догляд. Назвіть хоч 
якийсь телефон, - просив лікар.

 Те, що у палату зайшла Іри-
на, Владислав зрозумів одразу: 
лише вона з його знайомих жі-
нок користувалася такими пар-
фумами. Вони пахли вербови-
ми котиками, шкіркою манда-
рина і ще чимось невловимо сві-
жим, весняним. Присіла на крає-
чок ліжка.

 - Не хвилюйся, тобі не мож-
на. Добре, що ти назвав медикам 
мою адресу. До речі, вони запев-
няють: усе буде гаразд. Руки-
ноги тобі складуть. Хребет - не 
пошкоджений, значить, будеш 
ходити.

 Навіщо ці слова? Він і сам це 
знає. Хай ліпше розпитає, що з 
його очима?

 Ірина вловила його думку.
 - Тут складніше. Лікар каже, 

пошкоджений нерв. Може, треба 
буде кілька операцій. При необ-
хідності - направлять до Києва.

 Владислав відчув: вона під-
велася.

 - Ще прийдеш, Ірино?
- Не знаю. Я зробила усе не-

обхідне. Розпорядилася кошта-
ми для лікування, найняла тобі 
няню. 

Час, здавалося, тягнувся без-
кінечно. Владислав пережив 
одну операцію, друry, третю. По-
тім був Київ, консультації різних 
медичних світил. Усі розводили 
руками: хіба диво і час повернуть 
йому зір. Треба вчитися жити за-
ново. Головне - спокій, позитив-
ні емоції.

 Легко сказати. Після року 
усіх митарств справи у його фір-
мі далеко не успішні, а якщо чес-
но - ніякі. Ні прибутків, ні нових 
контрактів.

- Поїдьте до мами. Ви казали, 
вона живе у селі. Там тихо, спо-
кійно. Якраз те, що вам треба. 
Відпочинете від лікарень, потім 
направимо вас у центр реабіліта-
ції, - радив професор. 

Хіба у нього був вибір? Бро-
див стежинами маминого саду. 
Тепер тільки вона, а ще паличка 
– його супутники. Він же нічого 
не бачить. Справді, над ним лише 
сліпі небеса. Здається, Владислав 
вимовив це уголос. 

- Навіщо про сумне? Гості у 
нас скоро будуть, - то у відповідь 
на його слова мама.

 - Гості? Звідки? До нас же, 
крім твоїх сусідів ніхто не прихо-
дить, мамо.

 - Не знаю. Але гості таки бу-
дуть, бо вранці до хати залетіла 
ластівка.

 ...Як і тоді, у лікарні, Владис-
лав упізнав Іринині парфуми. 
Чув, як ішла до нього поміж ста-
рих яблунь. 

- Ти?
- І не одна. Я привезла тобі 

сина. Ось, він уже сам ходить.
Маленька тепла долонька 

торкнулася Владиславової щоки. 
Чи то справді, чи йому здало-
ся, ніби на мить, на долю секун-
ди він побачив яскраве сонячне 
проміння, що пробивалося крізь 
голубе небо.

 Зіна КУШНІРУК.  

Сліпі
небеса

гніздечко
Сімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Тернополянки Юлія Мосейко  
та Еліна Руденко.

Ліричним рядком

Ти i я
Ти і я, і різні долі…
В серці мед й водночас сіль
Залишило нам минуле
Пам’ять з присмаком надій. 
Ми не ті, якими були,
Час минув, забрав роки,
Та чомусь залишив спогад,
Наче слід, щоб знов прийти…
Через все те – перше й щире, 
Через відстань й біль розлук,
Щоб ніколи не забули
Тихий вечір, ніжність губ. 
Наздогнати б втрату часу,
Де ми вдвох, лиш я і ти. 
Пережити і сказати,
Що раніше не змогли,
Та тепер крізь невідомість,
Прагнеш віднайти себе,
Щоб вернути те минуле,
Де ми разом – я і ти. 

Галя ШЕМЕРЛЮК,
с. Ласківці 

Теребовлянського району.

       Окраєць гріховного щастя
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З дебютантів – у капітани
Капітан збірної України з футболу Ана-

толій Тимощук дебютував у складі казах-
станського «Кайрата», провівши свій пер-
ший матч за новий клуб з капітанською 
пов’язкою

 «Кайрат» у матчі 19-го туру чемпіона-
ту Казахстану переміг «Кайсар» і у турнір-
ній таблиці посідає друге місце, відстаючи від «Актобе» на 4 очки.

Друг – до друга
Колишній форвард київського «Ди-

намо» і ужгородської «Говерли» Максим 
Шацьких продовжить кар’єру в аматор-
ському клубі «Рух» з Львівської області.  

Нагадаємо, з весни за команду з Ви-
нників виступає інший легендарний екс-
динамівець та давній друг Максима - Олек-
сандр Алієв.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Інтерконтинентальний чемпі-
он за версією WBO українець Олек-
сандр Усик  втретє поспіль вийде 
на ринг проти представника ПАР 
– він домовився про бій із Джонні 
Мюллером 

Наступний суперник Усика 6 
червня рішенням суддів переміг 
поляка Матеуша Мастернака, в той 
час як сам Олімпійський чемпіон 
Лондона останній свій бій провів 

аж 18 квітня, побивши технічним нокаутом Андрія Князєва з Росії.
Швидше за все, поєдинок Усик – Мюллер відбудеться наприкінці 

серпня в Одесі і не буде титульним.  

13 липня, в Кванджу на XXVIII 
Всесвітній літній Універсіаді-2015 
(Південна Корея) у змаганнях з 
художньої гімнастики розіграли 
шість комплектів нагород. Укра-
їнки завоювали п’ять медалей – 
дві золоті, дві срібні і одну брон-
зову.

Зокрема Ганна Різатдінова пе-
ремогла у вправі з булавами, ста-
ла срібним призером у вправі з 
м’ячем і завоювала бронзу у впра-
ві зі стрічкою. Також українські 
гімнастки стали другими у впра-
ві з п’ятьма стрічками.

Проте, наші грації не зупини-
лися на досягнутому, завоював-
ши ще одну золоту медаль в гру-
пових вправах з шістьма булава-
ми і двома обручами. Чемпіон-
ський результат українок - 16.150. 
Друге місце посіла команда Японії 
- 16.050, а третє - Росії - 15.850.

Окрім цього, Анна Різатдіно-
ва у вправах з обручем набрала - 
17,850 бали і посіла четверте міс-
це. Нагадаємо, що всього україн-
ські гімнастки в Кванджу завою-
вали 8 медалей. Раніше вони ви-
грали срібні медалі Універсіади у 
командному багатоборстві, а ще 
Ганна Різатдінова  була другою в 
особистому багатоборстві

За даними на понеділок, на 
рахунку українців 31 нагорода: 
8 золотих, 17 срібних і 6 бронзо-
вих.

Грошові виплати для 
спортсменів-призерів І Європей-
ських ігор будуть збільшені вдві-
чі від попередньо заявлених сум. 
Про це під час засідання коле-
гії Міністерства молоді та спорту 
повідомив Прем’єр-міністр Украї-
ни. Чемпіони та тренери І Євроі-
гор отримають 50 тисяч гривень, 
срібні призери - 40, бронзові - 25.

«8 липня під час засідання 
уряду ми остаточно вирішимо 

це питання. Користуючись наго-
дою, я ще раз хотів би привітати 
присутніх тут спортсменів збір-
ної України з вдалим виступом 
на І Євроіграх та подякувати їм за 
вдалий виступ», - сказав Арсеній 
Яценюк.

За його словами, вони тво-
рять історію перемоги у спорті, 
а українські військовослужбовці 
- у зоні АТО, захищаючи незалеж-
ність України.

Генеральна прокурату-
ра Швейцарії, що веде розслі-
дування щодо виборів країн-
господарок ЧС-2018 і ЧС-2022, 
повідомила про отримання кіль-
кох десятків звітів про підозрілі 
фінансові операції ФІФА.

У червні генпрокурор країни 
Майкл Лаубер заявляв, що в його 

відомстві завдяки співпраці з 
банками знають про 53 підозрілі 
фінансові операції, які пов’язані 
з ФІФА і турнірами в Росії та Ка-
тарі.

Тепер генеральна прокурату-
ра Швейцарії отримала звіти ще 
про 28 подібних операції (всьо-
го – 81).

У Тернополі вперше пройшов Чемпіонат України з боксу серед 
юніорів.  У ньому взяло участь 250 спортсменів з різних куточків 
країни.

В останній день чемпіонату, золоті нагороди виборювали кра-
щі фінальні пари у групі «А». Зокрема, на ринг вийшов Захар Степа-
нов, його суперником був спортсмен з Донецька. У результаті поє-
динку тернопільський боксер здобув перемогу.

Днем раніше звання чемпіонів України виборювали і у групі 
«Б». Тут також перемога була за тернополянами Олександром Ков-
басюком, який здолав боксера з Чернівців, та Юрієм Ільїновим, ко-
трий виграв бій в одесита. 

Капелло пішов 
зі збірної Росії

Го л о в н и й 
тренер фут-
больної збір-
ної Росії Фабіо 
Капелло і ген-
меджер збірної 
Оресте Чінквіні 
поставили під-
пис під угодою 
про розірван-
ня контракту зі 
збірною Росії.

Уже у поне-
ділок з’явилася 

інформація про те, що Капелло в збірній 
Росії змінить Леонід Слуцький. Однак 
виконуючий обов’язки президента РФС 
Микита Симонян повідомлення про від-
ставку італійця спростував.

Міністр спорту РФ Віталій Мутко піз-
ніше повідомив, що офіційну заяву про 
долю головного тренера збірної Росії 
буде зроблено пізніше.

Нагадаємо, що знаменитий італій-
ський тренер Фабіо Капелло працює зі 
збірною Росії з липня 2012 року. Його 
річна зарплата перевищувала 8 млн 
євро. Його контракт був розрахований 
до 2018 року і в разі звільнення РФС 
зобов’язаний виплатити йому відшкоду-
вання в розмірі 18 млн євро.

Літнього вихідного дня, 12 липня, на кре-
менецькому стадіоні відбулася визначна 
спортивна подія — футбольний матч збірної 
команд Кременця та команди «Динамо» із Ки-
єва. Задоволення від неймовірної гри отрима-
ли три тисячі глядачів на трибунах, до того ж 
спеціально на поєдинок прибули титуловані 
зірки. 

«Сьогоднішня товариська зустріч фут-
больних команд присвячена світлій пам’яті 

й пошані полеглих воїнів «Небесної сотні» та 
бійців АТО: Сашка Капіноса, В’ячеслава Мель-
ника та Дмитра Лабуткіна, — підкреслив го-
лова Тернопільської ОДА Степан Барна. — А 
кошти, зібрані у рамках товариської зустрі-
чі будуть спрямовані на потреби української 
армії».

Спортивне дійство знімав квадрокоптер, 
що високо кружляв у небі. До слова, вперше 
гра між ветеранами київського «Динамо» та 

збірною Кременця відбулася ще в далекому 
1974 році. Відтак сьогодні ця добра традиція 
продовжується.

У першому таймі Олег Саленко ефектно 
забив  головою м’яч у ворота господарів. І 
впродовж усього матчу на трибунах виру-
вав неймовірний шквал емоцій уболіваль-
ників.  Матч закінчився з рахунком 3:1 на 
користь гостей. Кременчани налаштовані 
на реванш.

Усик «прописався» 
у Південній Африці Уряд почав дбати про спорт? Без шансів 

для суперниць

«Розкопки» у ФІФА 
Чемпіонські бої

Кошти  від  матчу – на  потреби  АТО

Поки-що - 
«Іллічівець» 

Маріупольський клуб 
оголосив опитування фа-
нів стосовно нового імені

Вболівальникам на ви-
бір пропонуються назви 
«Маріуполь», «Металург», 
«Кальміус», «Приазов’я», 
«Локомотив», «Меотіда» 
та «Новатор». Наразі ліди-
рує з 34,62% варіант «Ма-
ріуполь».

Нагадаємо, що фут-
больний клуб з Маріупо-
ля отримав назву «Іллічі-
вець» у 2002 році. До цьо-
го він впродовж шести ро-
ків був «Металургом». Та-
кож команда раніше носи-
ла назви «Азовсталь», «Аз 
овець», «Локомотив» та 
«Новатор». 
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Цілющі краплини 

народної медицини

nday.te.ua

Очистіть місце укусу спир-
том, спиртовими серветками або 
простою водою з милом.

Сильний лужний розчин до-
бре зніме свербіж: змішайте 
соду з теплою водою (одна сто-
лова ложка на півлітра води) і 
обережно нанесіть на укус чис-
тими руками або ватним диском. 
Через кілька хвилин змийте те-
плою водою.

Яблучний оцет також полег-
шить ваш стан: змочіть ватяний 
тампон в яблучному оцті і при-
кладіть до комариних укусів на 
кілька хвилин.

Можна також зробити пас-
ту з яблучного оцту. Для цього 

змішайте його з кукурудзяним 
борошном до утворення густої 
консистенції і нанесіть на ураже-
ні ділянки. Залиште до висихан-
ня, потім змийте теплою водою.

Прикладіть до укусів лід при-
близно на 20 хвилин.

Подрібніть таблетку аспіри-
ну і змішайте з водою до консис-
тенції пасти. Натріть укус. Не ви-
користовуйте цей метод, якщо 
ви страждаєте алергією на аспі-
рин.

Олія лаванди, чайного де-
рева або алое вера добре зніма-
ють свербіж. Олією потрібно до-
бре натерти уражену ділянку, не 
змивати.

Її зелень дарує нам вітаміни, 
надає смак і аромат салатів, 
а лікарські властивості 

допомагають впоратися з 
проблемами здоров’я.

Петрушка багата цінними речовина-
ми, вітамінами і мікроелементами. В її скла-
ді є калій, кальцій, фосфор, залізо, магній, цинк. Вона поси-
лює секрецію травних залоз і перистальтику кишечника. Її вико-
ристовують для лікування захворювань травного тракту.

Калій і залізо, що є в петрушці, корисні для роботи серця, 
зміцнення судинної системи. Всі частини рослини мають проти-
запальні та бактерицидні властивості. При зовнішньому застосу-
ванні петрушка сприяє загоєнню ран, опіків і виразок, діє як де-
зінфікуючий засіб.

Препарати петрушки підвищують імунітет, сприяють активі-
зації роботи всіх органів і нормалізації обміну речовин в організ-
мі. Жінки знають користь цієї трави для нормалізації циклу.

У народній медицині петрушку найчастіше використовують 
як жовчогінний і сечогінний засіб. Вона очищає нирки, печінку, 
жовчовивідні і сечові шляхи. 

Відвар насіння петрушки рекомендують при холециститі і за-
хворюваннях сечовивідної системи. 

Петрушка підвищує гостроту зору, а компрес з відвару відмін-
но допомагає впоратися з втомою очей: для цього потрібно взя-
ти 2 ватних диски і змочити їх у теплому відварі, злегка віджати і 
накласти їх на 10-15 хвилин на закриті очі.

Помідори дуже корисні, причому не тільки свіжі, але і тушковані, смажені. Більш того, помідо-
ри при термічній обробці з жирами засвоюються навіть краще.

Фітотерапевти радять при гіповітамінозі пити томатний сік (не варений, свіжовичавлений) 
по 2/3 склянки з 1 ч. л. меду тричі на день. При знижені потенції або аденомі передміхурової за-
лози скористайтеся цим же рецептом. Або просто з’їдайте 
по 2 томата тричі на день. Гіпертонікам теж корисно що-
дня їсти хоча б по кілька помідорів (тільки бажано без 
солі).

При каменях у печінці корисно пити томатний 
сік, змішаний з соком капусти (1:1) по 1/3 чашки 
тричі на день (краще до їди).

Зовнішньо помідори теж лікують. Наприклад, при 
варикозі добре накладати на уражені ділянки вен кашку 
стиглих томатів. Зверху ноги забинтовують. Таку процедуру 
краще робити на ніч.

Набряки можуть бути також викликані непра-
вильним харчуванням, вживанням алкоголю і вза-
галі нездоровим способом життя. Їх поява часто 
вказує і на захворювання, проте це можна виявити 
тільки після повного медичного обстеження. 

Найчастіше людей турбують набряки ніг. 
Вони якраз і можуть пояснюватися багатьма не-
дугами - нирок, печінки, серця. 
Перша допомога

Набряки ніг можна лікувати вдома, але пе-
ред цим слід проконсультуватися з лікарем. Мож-
на робити ванночки з сухою гірчицею (1 ст. л. на 
літр води) або з морською сіллю. Ще один народ-
ний спосіб: вдягнути на ноги мішечки з щільної 
тканини, набиті свіжим березовим листям, і кож-
ні 3-4 години міняти їх. Ноги будуть сильно поті-
ти, і набряки зменшаться - таку процедуру най-
краще проводити у вихідні.

Увечері, перед сном, можна втирати в ноги су-
міш камфорної та оливкової олії, узятих в рівних 
кількостях. Натирати слід від стоп до колін. Потім 
кожну ногу обмотують тканиною, а зверху вовня-
ною хусткою, і залишають на ніч. Виконують про-
тягом місяця, кожен день.

Набряки ніг зникнуть, якщо розтирати про-
блемні зони настоянкою каланхое перистого. 15 
г свіжого листя цієї рослини заливають 20 г горіл-
ки або спирту, настоюють 5 годин, проціджують і 
втирають у проблемні місця. 

Соляні примочки - дуже ефективний засіб при 
набряках. Треба розчинити у відрі холодної води 
сіль (1 кг), намочити в цій воді махровий рушник, 
віджати і покласти на поперек. Коли рушник на-
гріється, знову намочити, віджати і прикласти - і 
так до 10 разів. Набряки спадають, тому що почи-
нається сильне сечовиділення.

При набряках на ногах і руках можна робити 
компреси з картоплі та буряків. Треба очистити 
сирі овочі, натерти їх, змішати і прикласти каш-
ку до місць набряків. Обернути кінцівки плівкою, 
потім обмотати щільною тканиною і тримати 20 
хвилин.
Помічні відвари

Проблема набряків місцевого походження час-
то вирішується промиванням кишечника: з орга-
нізму починають виводитися шлаки і застояні рі-
дини. Треба готувати відвари і пити їх протягом 
певного часу.

Від набряків добре допомагає відвар білої 
редьки. У літрі води протягом 10 хвилин варять 
400 г редьки, додавши 1 ч.л. солі. Відвар остуджу-
ють і п’ють, як звичайну воду або чай.

Відвар лляного насіння також знімає набря-
ки ніг. На 1 л води треба взяти 4 ст. л. насіння, до-
вести до кипіння і варити близько 15 хвилин на 
слабкому вогні. Потім поставити каструльку в те-

пле місце на годину. Настій можна не проціджува-
ти, додати до нього лимонний сік за смаком. Пити 
по ½ склянки 6-8 разів на день, через кожні 2 го-
дини, краще гарячим. Приблизно через 2-3 тижні 
набряки повинні зійти.

Лимони теж мають легку сечогінну дію і мо-
жуть допомогти при набряках ніг. Треба вису-
шити лимонну цедру, подрібнити її і приймати 3 
рази в день, по ½ ч. л. за півгодини до їжі. Запива-
ти теплою кип’яченою водою з 1 ст. л. меду.

Допомагає насіння кмину (2-3 ч. л.). Його зава-
рюють склянкою окропу, настоюють і випивають 
протягом доби. П’ють тиждень, потім роблять пе-
рерву і повторюють курс.

Ще один засіб - соснові бруньки. 1 ч. л. бру-
ньок варять у закритому посуді, заливши склян-
кою води, настоюють 2 години і випивають про-
тягом дня, в 3 прийоми.
Лікувальні соки 

Набряки серцевого походження знімають 
свіжим огірковим соком. Треба пити його по ½ 
склянки 2-3 рази на день.

Від набряків ніг і рук допомагає такий засіб. 
Сік лимона середнього розміру змішати з свіжо-
вичавленим соком огірка і моркви (по ½ склян-
ки). Отриману суміш розділити на 3 частини і 
пити, розбавляючи навпіл теплою кип’яченою во-
дою, 3 рази на день.

При набряках будь-якого походження дуже 
добре допомагає і гарбузовий сік. Його потрібно 
пити не менше місяця, по склянці на день. Можна 
розділяти на кілька прийомів. 

Дуже ефективний огірковий розсіл. Діє він по-
вільно, але вірно, і особливо добре знімає набря-
ки в черевній порожнині. Пити треба по 2 склян-
ки на день, поки стан не покращиться. 

При набряках обличчя та очей 
Добре допомагає сира картопля. Очищену 

сиру картоплину треба натерти і через марлю від-
жати сік. Соком можна просто змастити проблем-
ні ділянки, а можна змочити в ньому марлеву сер-
ветку і накласти на все обличчя.

Можна зробити маску: змішати сік з пшенич-
ним борошном або толокном і накласти на облич-
чя на 15-20 хвилин. Змити настоєм ромашки, хо-
лодним чаєм або водою. 

Для приготування гарбузової маски треба зва-
рити дрібно нарізаний гарбуз на слабкому вогні в 
невеликій кількості води, потім розтерти до одно-
рідної маси, додати мед (1 / 2 ч. л.) і перемішати. 
Масу викласти на марлеву серветку і накласти на 
обличчя в теплому вигляді, на 5-7 хвилин.

Всі наведені тут народні рецепти допоможуть, 
проте не замінять повноцінного лікування. Тим 
більше, що виявити справжню причину появи на-
бряків може тільки лікар.

Як позбутися 
набряків
З набряками, так чи інакше, 

стикається кожна людина, і 
особливо це стосується жінок. 

Вони можуть з’являтися при травмах, 
ударах, а ще - коли ми втомлюємося, 
хворіємо або недосипаємо. 

Петрушка: 
і смакує, і лікує

Коли “атакують” 
комарі

Влітку вечірні атаки комарів неминучі, особливо, 
якщо ви зібралися на природу, а тим більше - до 
води. Це прості народні засоби, які можна легко 

приготувати в домашніх умовах і які порятують від 
неприємних відчуттів.

Помідори підвищують потенцію
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Суп-пюре з печених перців

ПОТРІБНО: солодкий перець - 4 шт., 
оливкова олія - 4 ч.л., цибуля - 1 шт., морк-
вина - 1 шт., селера - 1 стебло, часник - 2 зуб-
чика, кумин (зіра) - 1 ч. л., лавровий листок 
- 2 шт., бульйон - 1-1,5 л.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку, 
перці запікати приблизно 15 хв. (поки не 
з’являться почорніння), перевернути на ін-
ших бік та запікати ще 15 хв. Повинні ви-
йти м’які перці. Накрити перці фольгою і 
залишити на 10 хв. Це робиться для того, 
щоб шкірочка легко знімалась. Почистити 
перці та розрізати на чотири частини. При-
гоутвати засмажку. Дрібно нарізати цибу-
лю, моркву та стебло селери. Повинні ви-
йти три рівні частини інгредієнтів. Подріб-
нити ще часник. Налити в каструлю декіль-
ка ложок олії та розігріти. Додати спочат-
ку цибулю та часник. Обсмажити 3 хв. По-
тім додати моркву та селеру. Через 3 хв. до-
дати перці. Потім кумин, лавровий лист - до 
смаку. Залити все курячим/грибним буль-
йоном так, щоб рідина злегка прикрила 
овочі. Якщо бульйону немає, можна дода-
ти кип’яток. Варити суп стільки, щоб морк-
ва стала м’якою, можливо на це піде хвили-
на або 5. Зняти з вогню (забрати лаврове 
листя) та збити блендером. Можна додати 
соус до смаку. Подавати можна з сухарика-
ми, ложкою сметани або йогурту.

Помідорово-гарбузовий 
суп-пюре

ПОТРІБНО: гарбуз - 250 г, помідори ве-
ликі - 2-3 шт., цибуля ріпчаста - 1 шт., верш-
кове масло - 50 г, вершки 15 % - 200 мл, вода 
кип’ячена гаряча - 350 мл, сіль за смаком, 
мускатний горіх мелений за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз почистити 
і нарізати середніми кубиками. Помідо-
ри очистити від шкірки (спочатку занури-
ти в гарячу воду, а потім в холодну і легко 
зняти шкірку). Цибулю почистити і наріза-
ти півкільцями. В посудину покласти шма-
точок масла і обсмажити на ньому цибулю, 
щоб вона стала м’якою і ніжною. Потім до-
дати помідори, тушити на середньому вог-

ні до стану соусу, додати гарбуз, долити 
воду і готувати це все до м’якості гарбуза. 
Цю масу збити блендером, додати вершки, 
сіль і мускатний горіх, ще раз збити. Поміс-
тити масу на вогонь і, акуратно помішуючи, 
довести до кипіння. 

Суп-пюре з кабачків 
і зеленої квасолі

ПОТРІБНО: 300-350 г кабачків, 50-70 г 
зеленої стручкової квасолі, 40-50 г цибулі-
порею (білої частини), 700-800 мл м’ясного 
або кісткового бульйону, 2 ст. ложки верш-
кового або топленого масла, 1 ст. л. борош-
на, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: промити кабачок 
і цибулю-порей, обсушити. Цибулю на-
шаткувати досить дрібно, з кабачка зня-
ти шкірку і тонко нарізати кружальцями 
або половинками. Розігріти сковороду, по-
класти ложку вершкового масла, цибулю 
і на невеликому вогні пасерувати  7-8 хв., 
після чого додати кружечки кабачка, посо-
лити і під кришкою на малому вогні туш-
кувати до готовності, що займе 10-12 хв. 
Промиту квасолю нарізати шматочками-
ромбиками, не забуваючи відсікти кінчи-
ки стручків, і опустити в киплячу підсоле-
ну воду, варити 5-7 хв. Якщо квасоля замо-
рожена, ти овше, 10-15 хв. Швидко приго-
тувати соус. Борошно на сухій сковороді до-
вести до жовтого кольору, дати охолонути і 
цівкою влити півсклянки або трохи більше 
гарячого бульйону, добре розмішати і про-
цідити. Готові кабачки з цибулею-пореєм 
перетворити у пюре з допомогою блен-
дера. З’єднати в каструлі з соусом, розвес-
ти бульйоном до консистенції супу-пюре. 
Коли суп закипить, заправити його верш-
ковим маслом, накрити і дати постояти хв. 
10-12 під кришкою і рушником. Розілляти 
суп по тарілках, покласти шматочки квасо-
лі. При бажанні можна у пюре з кабачками 
дрібнити і квасолю. До такого супу смакує 
свіжа зелень і рум’яні грінки. 

Суп-пюре з цвітної 
капусти з грінками

ПОТРІБНО: для грінок - хліб, 2-3 ст. л. 
олії, 3 зубчики часнику. 

ДЛЯ СУПУ: 300 г цвітної капусти, 1 
морква, 1 головка (велика) ріпчастої цибу-
лі, 2 ст. л. пшеничного борошна, 3 ст. л. олії, 
1 л води, 7 шт. перцю запашного горошком, 
сіль, мелений перець (за смаком).

ПРИГОТУВАННЯ: в олію за допомогою 
часникодавки видавити 3 зубчики часни-
ку і залишити “маринуватися”, поки готує-
мо хліб, з якого зрізати скоринки і нарізати 
кубиками приблизно 1 см. На сковороді на 
часниковому маслі обсмажити швиденько 
кубики хліба, викласти їх на деко і висуши-
ти в духовці. Моркву і цибулю дрібно нарі-
зати і почати тушкувати на сковороді з до-
даванням 2 ст. л. олії і 50 мл води (до тих пір, 
поки вся рідина не випарується)

Борошно пасерувати на тій олії, що за-

лишилось. Цвітну капусту відварити до 
м’якості в 1 л води з додаванням горошин 
перцю і солі. Капусту з тушкованими ово-
чами збити блендером (або протерти через 
сито), додати пасероване борошно і добре 
розмішати. З капустяного відвару видали-
ти перець. Суміш проварити ще 2-3 хв., по-
мішуючи. Подавати гарячим, з зеленню та 
грінками.
Овочевий суп зі шпинатом

ПОТРІБНО: 4 склянки (1 л) курячо-
го бульйону, 1 невеликий шматок цибулі-
порею, 1/2 склянки (125 мл) очищеної і на-
різаної фігурними скибочками моркви, 100 
г листя шпинату, 1/2 склянки консервова-
ного горошку, 1-2 картоплини, 1/2 склянки 
(125 мл) вершків, 2 великих яєчних жовт-
ки, 1/2 ч. л. (2 мл) порошку карі, 1/4 ч. л. 
духмяного перцю, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. чорно-
го перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: налити курячий 
бульйон у велику каструлю і довести до ки-
піння. Почистити цибулю-порей, залишив-
ши тільки білу частину. Нарізати цибулю-
порей та моркву тоненькими скибочка-
ми. Картоплю - соломкою. Покласти морк-
ву, цибулю-порей та картоплю в курячий 
бульйон. Готувати 7-8 хв., поки овочі не ста-
нуть м’якими. Скрутити листя шпинату у 
формі сигари і тоненько нарізати. Поклас-
ти шпинат і горошок до супу.

Готувати 2 хв., потім зняти з вогню, щоб 
суп трохи охолов. В окремій тарілці зміша-
ти сливки, жовтки, карі, духмяний перець, 
сіль і чорний перець. Додати вершкову су-
міш до супу. Знов поставити каструлю на 
вогонь. Помішуючи, нагріти суп до гарячо-
го стану, але не доводити до кипіння, щоб 
вершки і жовтки не згорнулися. Додати 
спеції до смаку.

Холодний суп з буряка
ПОТРІБНО: 2 ст. л. оливкової олії, 2 дріб-

но нарізані червоні цибулини, 2 дрібно на-
різані стебла селери, 2 подрібнені зубці час-
нику, 1,5 кг буряка (приблизно 6 великих), 
6 скл. курячого бульйону, 1 лавровий лист, 
2 ст. л. подрібненого кропу, ¼ склянки ли-
монного соку, дрібка цукру, 1 ст. л. червоно-
го винного оцту, шматочки козячого сиру, 
нарізаний огірок, листя м’яти для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: на середньому вог-
ні розігріти в сотейнику або сковороді з ви-
сокими стінками масло і трошки підсма-
жити цибулю, селеру і часник (8-10 хв.). 
Можна використовувати і одну цибули-
ну - буде досить. Тим часом очистити і на-
різати великими кубиками буряк. Додати в 
сковороду буряк, бульйон і лавровий лист. 
Закип’ятити на великому вогні і залиши-
ти томитися під кришкою на маленькому, 
поки буряк не стане м’яким. Вийняти лав-
ровий лист. Збити блендером суп до одно-
рідної консистенції, додати кріп, лимонний 
сік, цукор, оцет. Приправити за смаком. Пе-
ред подачею охолодити (3-4 год). У тарілку 
додати крихту козячого сиру, огірок, м’яту.

Гаспачо
ПОТРІБНО: 6-7 великих стиглих м’яких 

помідорів, 2 невеликих болгарських перці, 
2 огірки, 2 зубці часнику, 2 шматочки чер-
ствого батона, маленький шматочок сві-
жого чилі, 50 мл винного оцту (хересного), 
100 мл оливкової олії, 2 великі дрібки солі, 
за бажанням - кілька штук анчоусів, капер-
сів, листків орегано, мелений перець, для 
подання - листочки базиліка або орегано, 
дрібно нарізані хрусткі овочі (огірок), від-
варене яйце

ПРИГОТУВАННЯ: томати занурити на 
30 секунд в окріп, підчепити ножем і зняти 
шкурки, вирізати серцевини. Огірки очис-
тити від зеленої шкірки, залишаючи місця-
ми її сліди. Видалити з перців кісточки, по-
чистити часник. Хліб занурити у воду, дати 
трошки розмокнути. Всі інгредієнти супу 
помістити в каструлю (якщо використову-
єте занурювальний блендер) або в склян-
ку блендера. Влити масло і оцет, посоли-
ти. Каперси, анчоуси, орегано збагатять 
смак, але можна обійтися і без них. Всі ін-
гредієнти збити блендером до отримання 
однорідної маси (у ній повинні залишати-
ся помітні дрібні частинки овочів), охоло-
дити і подавати. За день-два в холодильни-
ку смак гаспачо тільки покращиться. За ба-
жанням можна додавати в тарілку ложку 
дрібно порізаних овочів або половинку ва-
реного яйця.

Cуп гороховий з сухариками 
по-королівськи

ПОТРІБНО: горох, молоко, батон, масло, 
часник - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: зварити горох до та-
кого стану, щоб легко було його розтер-
ти. Гарячий горох помістити в блендер і на 
найвищих обертах добре його перетерти, 
щоб вийшло гладесеньке пюре без грудок. 
До гарячого пюре додати масло за смаком 
і влити трошки гарячого молока. Посоли-
ти. В кінці видушити часничок за смаком). 
Обов’язково до супу подають сухарики. Ба-
тон порізати на кубики. Добре висушити на 
сковорідці. Коли вже майже готові - наріза-
ти на них плястерками масло. Суп подавати 
відразу. Посипати сухариками.

Окрошка
ПОТРІБНО: 1 л квасу, 300 г відвареної 

яловичини, 3 картоплини, 2 огірки, 5 шт. 
редису, 4 ст. л. сметани, - 2 варених яйця, зе-
лена цибуля, петрушка, зелень кропу, сіль 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відвари-
ти, остудити і почистити. Варені яйця осту-
дити, очистити від шкаралупи. Зелень та 
овочі гарненько помити. М’ясо, картоплю, 
огірки, редиску і яйця нарізати невелики-
ми кубиками. Зелень подрібнити. Виклас-
ти в глибоку каструлю всі нарізані інгреді-
єнти. Потім додати в каструлю сіль, смета-
ну і влити квас. Все добре перемішати. По-
ставити окрошку в холодильник на 2-3 год. 
Потім охолоджену окрошку розлити в та-
рілки і подати на стіл.

Нашому організму потрібні перші страви, щоб підтримувати 
свої життєві сили. Кожен суп може бути смачним та корисним, 
а з улюблених інгредієнтів можна приготувати безліч 

варіацій! Сьогодні до вашого столу ми пропонуємо добірку найбільш 
популярних і нескладних у приготуванні рецептів крем-супів, а 
також - холодних для спекотної погоди. Аромат почують усі сусіди!

Освіжаюче меню. 
Рецепти найпопулярніших

літніх супів
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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. 
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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
Розмовляють двоє народних депутатів:
- Непросто бути чесним, коли грошей мало. 
- А коли грошей вдосталь, тоді чесним бути наба-

гато складніше.
* * *
У перукарні:
- Я хотів би привести в порядок голову!
- О, це не до нас, психіатр у будинку навпроти!
* * *
Перевіряючий на ринку:
- У вас є документи на цю рибу?
- А що вам потрібно? Свідоцтво про смерть?
* * *
Чоловік прийшов скаржитися до адміністратора 

магазину:
- Ви чому народ дурете?
- Що трапилось?
- У вас написано на пачці прального порошку, що 

в ній 100 грамів безкоштовно. Відкриваю, а там тіль-
ки порошок!

* * *
- Ой, яка в тебе чарівна каблучка! Дорого коштує?
- Як тобі сказати… дві істерики, дві розбиті вази і 

майже тиждень мовчання.
* * *
Дружина свариться з чоловіком:
- Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе заміж!
- Ось бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив!
* * *
Із розмови на одеському Привозі:
- Софочко, це правда, що ваш брат досі у в’язниці 

за крадіжку сидить? 
- Його достроково випустили за гарну поведінку.
- Уявляю, як ви ним пишаєтесь. 

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не 

обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення 

власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0961253885

У компанію з реалізації кави по-
трібні торгові представники.  
Тел. (098) 932-00-28 

Пропонуємо смачну каву гуртом і вроз-
дріб. Ціна доступна.
Тел.: (097)-863-90-93  
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ГОРОСКОП
з 15 по 21 липня
Овен  

Ви будете дуже 
завантаженi, особливо це 
пов’язано з ремонтом оселi. 
Наприкiнцi трудового тижня 
зробiть перерву в гонитвi за 
успiхом. Присвятіть час дру-
зям. 
Телець 

Вам треба розiбратися 
у своїх почуттях. Розставте 
всi крапки над «i» i виберiть 
для себе найкращий варiант. 
Цього тижня вам обов’язково 
щаститиме, тож сміливо ку-
пуйте лотерейний квиток. 
Близнюки 

Цей тиждень буде сприят-
ливий для вас у фiнансовому 
планi. Вам не вистачає до-
машнього затишку, тож 
вихiднi присвятiть родинно-
му вiдпочинку. Потіште коха-
ну людину чимось приємним. 
Рак 

Новi цiлi, якi поставила 
перед вами доля, вимагати-
муть багато зусиль. Перепо-
ни долайте поступово — вiд 
менших до більших і досяг-
нете бажаного результату. 
Лев 

Друзi стануть для вас при-
кладом. Прислухайтеся до 
їхнiх рекомендацiй. Ідеї, якi 
виникнуть, не вiдкладайте 
на довгий час. На вихідних 
вирушайте в мандрівку. 
Діва 

Новi обов’язки приму-
сять вас iнакше ставитися до 
колег. У вас буде час скласти 
план дiй на майбутнє.
Терези 

На цьому тижнi вашим 
супутником буде натхнен-
ня. Удалими виявляться 
грошовi вклади — це мо-
жуть бути як покупки, так i 
фiнансовi операцiї.
Скорпіон 

 Кар’єра залежатиме вiд 
ваших знань i вмiнь. Будьте 
терплячими i розсудливими 
у своїх вчинках. Прислухай-
теся до думки друзiв.
Стрілець 

Вам треба вiдпочити вiд 
роботи. Бажано це зроби-
ти в колi друзiв або близь-
ких людей. Насолоджуйтеся 
можливiстю побути з ними.
Козеріг 

Позитивнi емоцiї i 
бурхливi романи — усе це за-
раз до ваших послуг. Тiльки 
не переплутайте симпатiї з 
любов’ю.
Водолій 

Тримайте себе в руках 
незалежно вiд ситуацiї. Не 
варто брати участь у спра-
вах, якi можуть викликати 
сильнi емоцiї.
Риби 

Вам вдасться розшири-
ти дiапазон вашого впли-
ву. Встановлюйте власнi 
прiоритети i захищайте 
принципи. Вихідні проведіть 
з рідними. 

У середині червня завдя-
ки Українському журналістсько-
му фонду і кращому туроперато-
ру України – турагентству TRG 
(Travel Proffesional Group) група 
журналістів з різних міст побува-
ла на Мальті. Що подивитися за 
тиждень на цьому острові, де від-
почивати, як зустріти і провести 
сонце, що привезти додому? 
Про політ

Літаки приземляються в  
аеропорту, загубленому серед 
міст за 6 км від столиці. До будь-
якого курорту – півгодини їзди на 
таксі або автобусі. Квиток, з яким 
можна весь день кататися по ост-
рову, вартує всього 1,5 євро.
Про цікаве

Одне з найбільш популярних 
на Мальті - місто Валлетта, вне-
сене до списку ЮНЕСКО. Його ву-
лиці та площі з XVI століття май-
же не змінилися. Тут можна відві-
дати собор святого Іоанна з гроб-
ницями лицарів, заглянути у Па-
лац великого магістра. А ще слід 
обов’язково відпочити в садах Ба-
ракка - звідти відкривається не-
ймовірний вид на Велику гавань. 

Потрібно також з’їздити у 
Мдіну - стару столицю Мальти, 
яку називають Містом мовчан-
ня. Час там ніби зупинився. За-
йти в Головні ворота, подивити-
ся на палаци і церкви. І, звичай-
но ж, не можна оминути сусідній 
острів Гозо, де розташовані одні 
з найкрасивіших пляжів. Сюди 

можна добратися на паромі, який 
коштує близько 4 євро. Вода на 
Мальті неймовірно чиста. А ще 
всіх дивує колір – яскраво-синій, 
такого, кажуть мальтійці, ви не 
побачите більше ніде в світі.

Незабутні враження зали-
шить і ще один мальтійський ост-
рів – Коміно. Сюди ходить рейсо-
вий кораблик, а ще є екскурсій-
ні катери. Це найменший з насе-
лених островів архіпелагу. Хоча 
заселений він вельми умовно 
- за різними даними, тут постій-
но проживають від 3 до 8 осіб. 
Ніяких машин, цивілізації - тіль-
ки море, скелі та стежки, що ве-
дуть на порослі ялівцем пагорби. 
До речі, на острові знімали епізо-
ди фільмів «Троя» і «Граф Монте-
Крісто». А ще восени тут відпочи-
вають перелітні птахи.
Про їжу

Протягом століть мальтійські 
гастрономічні традиції піддава-
лися впливу тих, хто коли-небудь 
жив на островах: арабів, італій-
ців, іспанців, французів і англій-
ців. Проте традиційна кухня міц-
но заснована на сицилійському 
колориті і арабських спеціях. 

Як і всі середземноморські 
країни, мініатюрна Мальта точно 
слідує принципу сезонності про-
дуктів, включаючи видобуток 
риби і дарів моря. Справа навіть 
не в тому, що це дешевше, а в сма-
ку, який наповнює змістом кожен 
помідор або кабачок, вирощений 

в належний час на грядці, а не в 
теплиці. 

Тут чимало традиційних 
страв. Наприклад, рastizzi - неве-
ликі пиріжки з листкового тіс-
та з начинкою з рікотти або го-
роху, такі смачні й такі небезпеч-
ні для фігури. Ще одна гастроно-
мічна пам’ятка Мальти - кролик 
fenek. Його готують по-різному, 
але найчастіше тушкують у то-
матному соусі з лавровим листом 
і червоним вином. 

Різних пабів, кафе і рестора-
нів на Мальті безліч, і ціни цілком 
адекватні. 
Про подарунки

У місцевих магазинах завжди 
можна знайти повно сувенірів у 
вигляді фігурок лицарів, щитів, 
мечів. А ще туристи купують тут 
варення і настоянку з кактуса й 
вишукані вироби зі скла. Та голо-
вне, що привозять додому з Маль-
ти, гарний настрій і бажання по-
вертатися сюди знову й знову. 

Вітаємо! 
Провідного інспектора Козівсько-
го РС УДСНС України у Тернопіль-

ській області 
Юрія Михайловича Музику

з Днем народження, 
яке він святкуватиме 19 липня!

Бажаєм сонця за вікном і в серці,
Здоров’я і терпіння – на щодень,
Нехай вам завжди з легкістю вдається 
Розв’язувати ребуси проблем!
Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини,
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі життєві дороги!
Хай Бог здоров’я і щастя дає, 
А Мати Пречиста завжди береже!  

 Колектив Козівського РС та ДПРЧ-18 
управління ДСНС у Тернопільській 

області.   

Вітаємо! 
Недавно зустріла День наро-

дження чарівна жінка, хороша 
людина

Тамара Георгіївна Галянта
з Теребовлі!

Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
І серце хай не знає болю
На довгий вік і світлу долю. 
А ще здоров’я щиро зичим,
Удачі, квітів, гарних мрій,
І літ щасливих до сторіччя,
В усьому – здійснення надій. 
Нехай Господь у поміч буде,
Усюди береже від зла,
Хай вас шанують завжди люди,
Земної радості й тепла!

З повагою, колеги по роботі – 
Галина та Алла.

або Де відпочити з користю для гаманця і душі?

Курс на літо, 

Travel Professional Group - 
найбільший туристичний 
оператор України з націо-

нальним капіталом.
Наразі Travel Professional 

Group пропонує відпочинок 
у понад 100 країнах світу за 
більш ніж 250 напрямка-
ми, а також послуги з орга-
нізації ділових подорожей, 
корпоративних і тематич-
них заходів, послуги бізнес-
консалтингу за кордоном, 
організацію авіаперевезень 
будь-якого класу в усі країни 
світу, послуги VIP-класу по 
всьому світу.
З питань будь-яких консуль-
тацій та організацій відпо-

чинку будь-якого рівня мож-
на звертатись за тел.:

 (044) 545-44-44, info@tpg.ua, 
www.tpg.ua

Літо – пора мандрівок і 
вражень. Куди поїхати, 
аби бодай на тиждень-

другий відволіктися від турбот 
і відновити енергію? У минулих 
числах «Наш ДЕНЬ» розповідав 
про Мальту, і багатьох наших 
читачів зацікавила розповідь 
про цю маленьку острівну 
державу в Середземному морі. 
На відміну від неспокійного 
Тунісу, там можна не 
перейматися за безпеку. А 
ще ця країна, що входить до 
Євросоюзу, приємно здивує 
цінами, що важливо, зважаючи 
на нинішній курс євро.

Острів у фактах
Населення: близько 400 000 чоловік.
Державні мови: мальтійська (відноситься до семіт-

ської групи і являє собою гримучу суміш з арабської, 
італійської, французької та англійської) та англійська 
(з дуже характерною місцевим вимовою).

Грошова одиниця: євро.
Середня тривалість життя: 76 років - для чоловіків, 

81 рік - для жінок.

Щоб ти завжди була щаслива,
Добро спізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе 
Із неба зорі золоті!
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог тебе в опіці мав,
І ангел твій охоронитель
З плеча твого, щоб не злітав!
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає ласкаве серденько!
Виростай здорова, добра і красива,
Будь в житті, рідненька, ти завжди щаслива!

З любов’ю – тато Василь, мама Наталя, 
брат Тарасик, бабуся Марія, дідусь Віктор. 

Вітаємо! 
Милу донечку, 
сестричку та 

онучку, сонячну 
нашу дівчинку

Оленку 
Довгалюк

з 10-річчям!


