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Заснований у червні 2013 року

Магнітні бурі у серпні
13 серпня – з 9 до 11 год.

22 серпня – з 10 до 11 год.
29 серпня – з 2 до 3 год.

Щоб захистись від магнітних бур, варто ви-
конувати такі настанови: більше пити негазо-
ваної води, вживати низькокалорійні страви, до-
тримувати режиму сну, поменше хвилюватись і 
звести до мінімуму стресові ситуації.

3 стор.

Погода в Тернополі  
й області

Детальніше - 5 стор.

У  «ЛНР» -  
в розстрільні списки,  

На Тернопільщині  
переселенець  

відчайдушно 
бореться  

за майбутнє 
своєї родини

в мирній  
Україні – 
до суду 12 серпня - хмарно з про-

ясненням, удень місцями дощ, 
гроза, вночі 18-21, вдень 29-
30 градусів тепла. Схід сонця - 
6.02, захід - 20.42.

13 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 18-19, 
вдень 31-32 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.04, захід - 20.40.

14 серпня - ясно, без опадів, 
вночі 18-19, вдень 31-32 граду-
си тепла. Схід сонця - 6.05, за-
хід - 20.39.

15 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 19-20, вдень 

29-30 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.06, захід - 20.37.

16 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 20-
21, вдень 31-32 градуси тепла. 
Схід сонця - 6.08, захід - 20.35. 

17 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 21-22, вдень 
31-32 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.09, захід - 20.33.

18 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 20-21, вдень 
30-32 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.11, захід - 20.31.

Народний синоптик
13 серпня - Євдокима. У народі - Євдокимо-

ве заговіння, оскільки з 14 серпня починається 
Успенський піст. 14 серпня - Походження Хреста 
Господнього (Перший Спас). У Спаса - всього у за-
пасі: погоду у цей день передбачити було склад-
но. З цього дня починаються проводи літа, роси 
стають холодними. 15 серпня - Степана. Яка по-
года на Степана - такий і вересень буде. 17 серп-
ня - Євдокії. «Яка Явдоха - такий листопад». 

з нашим сином»
«Я прийду до тебе… 

Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”

Тернопільська владо, 
підніми очі до неба: 
на «Україні»  
виросли дерева

Що не так у файному місті?

солодкі ліки 
серпня

Диня і кавун: 

13  стор.

На фото: Петро Мадяк  з  донькою  Оленкою  
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Президент України підписав Закон України 
«Про вибори до місцевих рад»  і у вересні   

стартує виборча кампанія. Наш кореспондент 
зустрівся з керівником обласного осередку  

політичної партії «Громадянська позиція»  
Петром ЛАНДЯКОМ.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

 - Пане Петре, чи готова 
ваша політична сила до ви-
борів і  як оцінюєте виборчий 
закон?

- Підготовчий період до ви-
борів завершується, ми вихо-
димо на лінію старту. До вибо-
рів  практично  готові. 

- З чим стартуєте?
- Ми провели соцопитуван-

ня. Його виконала одна із п’яти 
найрейтинговіших соціоло-
гічних служб України. Старто-
ві результати нас задовольня-
ють. Ставимо за мету підвищи-
ти цей  результат не менше,  як 
наполовину. 

- Які результати опиту-
вання, якщо не секрет?

- У місті Тернополі було 
опитано 619 респондентів. Ма-
ємо підтримку в межах 10% ви-
борців,  готових взяти участь у 
голосуванні.  Вважаємо, що ма-
ємо добрі  шанси для зростан-
ня в місті  підтримки виборців. 
Приємно нас порадували і по-
казники в області, де резуль-
тат також більше 10%. Для по-
чатку це досить добре. 

- А які показники рейтин-
гу ймовірних кандидатів на 
посаду міського голови?

- Зараз лідирує чинний 
міський голова з результатом 
більше 30%. У мене -  другий 
результат з показником 12.8%, 
на крок позаду від мене на-
родний депутат України  Та-
рас Пастух -12.1%, решта кан-
дидатів на сьогодні значно від-
стають. 

- Можливо, тому багато 
бруду в пресі і на інтернет-
сайтах на вас ллюють? З 
якого табору бруд?

- Цей бруд створюють в пар-
тійних штабах. Міський голова 
пан Надал, хоча має найвищий 
рейтинг,  однак він може швид-
ко обвалитись і підстав для 
цього є дуже багато. Вибори в 
нас двотурові, тому вже розпо-
чалась боротьба за друге міс-
це, яке відкриває шлях до фі-
налу. А в другому турі Надала 
може перемогти кандидат від 
будь-якої з трьох партій: «Са-
мопомочі», «Громадянської по-
зиції» чи «Блоку Петра Поро-
шенка». І він це знає. Тому зна-
чна частина політичного бо-
лота, я переконаний, створю-
ється в штабі чинного  місько-
го голови. Адже  багато що ви-
дно за почерком, за попередні-
ми висловлюваннями. Також  
такий висновок роблю, аналі-
зуючи джерела і носіїв брудної 
інформації. Звичайно, і кон-
куренти не всі дотримуються  
чистоти, відтепер борючись за 
вихід в другий тур. Тому в дію 
іде брехня, перекручення фак-
тів, різні маніпуляції.                                         

Для прикладу. Банкіри, еко-
номісти, бізнесмени, господар-
ники можуть легко оцінити,  
що кредит  у розмірі 870 тис. 
грн.  при обороті фірми більше 
8 млн. грн. в місяць - це прак-
тично ніщо.  А в газеті написа-
ли: «Фірма Ландяка погрузла в 
боргах». 

Друге, з 2004 по 2011 роки, 
коли ми перемагали на тенде-
рах, ніхто краще нас не вико-
нував свої зобов’язання в час-
тині поставки закритим закла-
дам продукції, враховуючи ін-
тегральні параметри цін, якос-
ті товарів, комплектності су-
провідних документів та опе-
ративності виконання замов-
лень. Хоча пройшло чотири 
роки, це і зараз підтвердять  не 
менше 90% керівників закла-
дів. Однак, існує в природі така 
хвороба, як брехня, саме нею 
інфіковані окремі штаби пар-
тій, які писали різні нісенітни-
ці і на цю тему.  

Була ще інформація, що ні-
бито я захопив якийсь склад у 
«бідної міської ради», яка бу-
цім нічого не може зі мною 
зробити.  З цього приводу в 
редакції газет, які друкували 
такі статті, я  заніс копії доку-
ментів про власність на під-
вал за вказаною в статті адре-
сою. У наступних номерах га-
зети  спростовували написа-
ну попередньо неправдиву ін-
формацію. 

Чого ще  чекати від таких 
конкурентів у майбутньому?, 
Що ще  вони придумають  – не 
знаю. 

- Як оцінюєте закон про 
вибори до місцевих рад?

-Цей закон є значно пози-
тивнішим та кориснішим для 
суспільства, ніж ті, що були до-
тепер. Він зумовлює керівни-
цтво місцевих осередків пар-
тій шукати знаних і шанова-
них осіб та запрошувати їх у 
партійний список, що є дуже 
добре. Надіюсь  у такий спосіб 
якісний склад депутатського 
корпусу буде суттєво кращим 
від теперішнього. 

- Яку мету ставить «Гро-
мадянська позиція» ідучи на 
вибори? 

- У першу чергу приходи-
ти до влади та змінювати кра-
їну. Ви бачите -  змін на краще 

практично немає жодних. Сво-
їми діями чи  бездіяльністю 
центральна влада завела біль-
шу частину населення за межу 
бідності.  Хоча на сході Украї-
ни триває війна і гинуть наші 
люди, корупція і далі процві-
тає, та є міцним супутником 
нашої влади.   Корупція  не дає 
вести бізнес в Україні, створю-
вати робочі місця, а це позбав-
ляє країну можливості розви-
тку. Як наслідок значна части-
на працездатного населення 
виїжджає. 

До мене недавно зателе-
фонувала пенсіонерка, з якою 
я працював у системі спожив-
чої кооперації.  Вона каже: “Пе-
тре, я ще на хліб і молоко маю 

гроші, а ліки приймаю через 
тиждень, хоча лікарі приписа-
ти вживати їх постійно. Однак, 
коли зимою будемо платити 
7188 гривень за 1 тисячу ку-
бічних метрів газу, не знаю як 
тоді буде».   І таких людей ста-
ло дуже багато.

Важко зрозуміти нашу ки-
ївську владу, адже враховую-
чи теперішню ціну на газ, який 
надходить з Росії по 248 дола-
рів за 1 тис. куб. м. та вартість 
газу українського видобутку, 
ціною 50-70 доларів за 1 тися-
чу куб. метрів,  стає зрозуміло, 
що ціна газу для населення є 
вдвічі завищеною. І влада при 
цьому нічого не хоче робити!

 - Але на ціну газу на міс-
цях вплинути не можна? 

- У певній мірі можна, бо 
люди можуть не голосувати 
за представників партій, які 
контролюють владу в Києві і 
навіть цим змушувати її  роби-
ти висновки, хоча б за резуль-
татами  цих виборів.  

З іншого боку ми знаємо, 
що на 50% завищеними  є  та-
рифи на квартплату в місті 
Тернополі.  З кого міська вла-
да вирішила «здирати» гро-
ші і для кого? Може, на вибори 
їм  не вистачає? Адже тарифи 

в квітні цього року підняли на 
60%, а зарплату більшість  ЖЕ-
Ків залишили ту ж, що і до під-
вищення.  При цьому й нада-
лі мало де виконують роботи 
з поточного ремонту будинків, 
мало де обслуговують внутрі-
будинкові мережі, хоча якраз, 
мотивуючи потребою  піднят-
тя заробітної плати і через по-
дорожчання будівельних мате-
ріалів, підвищили тарифи. 

В області ситуація є ще 
складнішою. Робочі місця є 
проблемою НОМЕР ОДИН! Для 
зміни ситуації потрібно не-
мало часу, але головне - запо-
чаткувати зміни і рухатись 
вперед. Для прикладу візьме-
мо найбільш розвинену краї-

ну Європи Німеччину. Серед-
ній розмір фермерського гос-
подарства там 3-4 га.!  Не так, 
як у нас, де   концентрується 
земля у аграрних латифундис-
тів по 200-400 тис. га та зни-
щується конкуренція на селі! 
Чи має  власник земельно-
го паю вибір  при здачі його в 
оренду? Ні, немає!  Так країна 
розвиватись не може! Зрозумі-
ло, що легше було на початку 
90-их розвивати фермерські 
господарства, тепер це стало 
важче, але цю роботу потріб-
но здійснювати. Надія на мо-
лодь, яка, побачивши світ,  має 
зрозуміти, що можливостей за-
робляти гроші у нас в Україні є 
значно більше. Щоправда, ці 
можливості поки-що прихова-
ні. Вони стануть відкритими, 
коли почнеться реальна, а не 
на словах, боротьба з корупці-
єю та монополізацією економі-
ки, в тому числі і на селі , тоді і 
з’явиться шанс займатись рос-
линництвом, тваринництвом 
та хоча б первинною перероб-
кою продукції. Завдання міс-
цевої влади в цьому напрямку 
працювати.   

- Повернемось до міста Тер-
нополя.   Попри різні розмови, 
рейтинг мера є високим?

- Поки що так, але, я вірю, 
народ у всьому розбереться. 
Це не так важко. Якщо б люди 
більше цікавилися, то побачи-
ли б,  що витворяє міська вла-
да! 

Аби завоювати симпа-
тії виборців, міське керівни-
цтво майже всі кошти грома-
ди направляє на ремонт дво-
рів, доріг, тротуарів. Меш-
канці Тернополя мають зна-
ти, що цього року бюджет 
на житлово-комунальну га-
лузь із завершенням року, не 
дай Бог якогось форс мажору, 
буде  у 2.5 раза більшим, ніж 
у 2014 році. Якщо в минулому 
році на цю галузь було виді-
лено 87 мільйонів гривень, то 
цього року буде використано 
більше 200 мільйонів, а пріо-
ритетно міська влада макси-
мум коштів виділяє на види-
мі види робіт: дороги і троту-
ари. А на дахи, багато з яких 
перебуває у жахливому ста-
ні, на ліфти – коштів виділе-
но приблизно стільки, як і у 
минулому році, - 4 і 1 мільйон 
відповідно. На зовнішні мере-
жі теплопостачання, водопос-
тачання і водовідведення не 
виділили жодної гривні,  хоча 
проблеми з мережами є сер-
йозні. 

Відносно ремонтів і троту-
арів, ви попробуйте отрима-
ти інформацію про вартість 
цих робіт і  побачите, наскіль-
ки відкрито та оперативно 
для вас буде діяти міське ке-
рівництво. Я, як депутат місь-
кої ради,  для того, щоб отри-
мати інформацію про суму ко-
штів, які використовують на 
прибирання міста, а тут та-
кож є серйозні проблеми, цьо-
го року написав в міську раду 
чотири листи і звести інфор-
мацію, яку дає міська влада, не 
так просто.

- Чи буде кращою місцева 
влада після осінніх виборів?

- Вважаю  що так. Вона при-
речена бути кращою, адже на-
род довго терпіти не буде. Од-
нак, людям добре потрібно ду-
мати та не вестись на солодкі 
передвиборчі обіцянки, щоб 
учергове не бути ошуканими. 
Своє слово також мають ска-
зати авторитетні люди на селі.

Світлана ВІТРОВА.

іде на вибори!
«Громадянська позиція»

«Влада приречена бути кращою, адже 
народ довго терпіти не буде. Однак, лю-
дям добре потрібно думати та не вес-
тись на солодкі передвиборчі обіцянки, 
щоб учергове не бути ошуканими». 
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Цього року 
запрошення від 
країн Європейського 

Союзу надходили часто і 
наша малеча вирушала в 
різні табори, пансіонати і 
санаторії. А 7 серпня діти 
поїхали в Хорватію на 
узбережжя Адріатичного 
моря на острові Хвар.

Щоб відпочинок не затьма-

рювали побутові питання 
пов’язані з транспортуванням, 
посприяла Тернопільська ор-
ганізація Партії «Солідарність 
– Блок Петра Порошенка».

«Ні для кого не секрет, як 
непросто у сьогоднішніх умо-
вах організувати відпочинок 
дітей. Однак за кордоном є 
організації та спільноти, які 

готові нам у цьому сприяти. 
Діти військовослужбовців вже 
побували в Польщі, Угорщи-
ні, Сербії. Робота в цьому на-
прямку активно продовжуєть-
ся. Використовуватимемо усі 
можливості щоб відправляти 
дітей за кордон і надалі. Чле-
ни нашої партії фінансово до-
помогли, щоб діти комфортно 

себе почували в дорозі, а ви-
трати з перебуванням за кор-
доном взяла на себе країна, 
яка прийняла дітвору», - роз-
повів голова Тернопільського 
міського осередку Партії «Со-
лідарність – Блок Петра Поро-
шенка» Віктор Шумада.

У програму відпочинку вхо-
дять різноманітні екскурсії, 

розваги та ігри. Зокрема, діти 
відвідають портове місто Ста-
рий Град, яке під охороною 
ЮНЕСКО і насичене цікавими 
місцями. Протягом 12 днів є 
чудова нагода відпочити і мо-
рально, і фізично. До того ж, це 
гарна можливість розповісти 
про нашу країну, представити її 
культуру і традиції.

Діти бійців АТО 
відпочивають у Хорватії

Літо – найкращий період для 
відпочинку та ідеальна пора для 
оздоровлення. Відтак, 44 дитини з 
Тернопільщини, чиї батьки були, або 
є зараз в зоні проведення АТО поїхали 
на відпочинок за кордон.

Тернопільська владо, підніми очі до неба: 
на «Україні» виросли дерева

Адреса: Тернопіль, проспект Злуки, 57

Коріння цих дерев руйнує 
покрівлі, стіни, балкони. Іс-
нує вертикальне озеленення. 
Можливо, це тернопільське 
ноу-хау – «вертикально-
дахово-балконне озеленен-
ня»? Чи щось на кшталт при-
нади для туристів?

Дерева, що на фото, рос-
туть на будинку колишнього 
готелю «Україна». Зараз там 
розташовано багато офісів, 
крамнички, заклади громад-
ського харчування. До речі, 
ці харчевні припали до сма-
ку місцевим «слугам народу». 
Але не тільки в тарілку треба 
дивитися, інколи варто підня-
ти очі до неба… «помилувати-
ся» рослинністю на даху. А ще 
краще – дати команду, аби їх 
звідти прибрали.

Усім відомо: 
тернопільські 
комунальники – круті 

«проФФесіонали». Коли, 
наприклад, проводять у 
місті та в парках санітарну 
обрізку, то не одне дерево 
дуба врізало. Зате, ні 
комунальники, ні влада 
вперто не помічають, 
як на дахах і балконах 
тернопільських будинків 
прижилися дерева. Звісно, 
ніхто їх там не садив. Самосів.

Житлова дев’яти-
повер хів ка, що 
розташована у 

Тернополі, на проспекті 
Злуки, 57, збудована більше 
30 років тому. 

Протягом цього часу ніхто не 
міняв поштових скриньок. Ста-
рі, розбиті… Покласти у них лис-
та, повідомлення про оплату ко-
мунальних послуг, журнал чи газе-
ту просто неможливо. Інколи лю-
дям надсилають листи з суду, про-

куратури, податкової інспекції. Все 
це випадає і виляється під ногами. 
Дещо губиться…

Ось ці скриньки, приміром (на 
фото), розташовані у 4 під’їзді 
згаданого будинку. А обслуговує 
дев’ятиповерхівку ПП «Сонячне».

Шановна тернопільська вла-
до, керівники ЖКГ та працівни-
ки ПП «Сонячне», мешканці будин-
ку мають до вас велике прохання: 
встановіть нові поштові скриньки. 
Оплата за послуги ПП «Сонячне» 
зросла, а де ПОСЛУГИ?

Нещодавно у Тернополі, 
на проспекті Злуки, біля зу-
пинки громадського транспо-
ту, облаштували новий троту-
ар. Але, халепа… тротуар про-
сів і «поплив». Торік видови-
ще було ще гірше – зупинка 
«скособочилась». Підрихтува-
ли. Однак тротуар «пливе» й 
далі… А шкода. Було гарно.

У Тернополі,  на БАМі,
новий тротуар «поплив»

Що не так у Файному місті?

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Він пояснює, у місті існує ме-
ханізм, коли мешканці можуть 
відмовитися від послуг свого 
ЖЕКу, якщо вони не задоволені 
якістю його роботи, та обрати 
інший. Однак, як зазначає Ігор 
Вонс, тернополяни цією можли-
вістю нехтують. 

«Швидше за все, на заваді 
брак інформації, але ЖЕКам це 
тільки на руку. Вони у свою чер-
гу користуються необізнаністю 
людей і, в якійсь мірі, їхньою па-
сивністю. Через це і поводять 
себе, як «пани», ставлячи спо-
живачів у залежне від себе ста-
новище. Якби вони відчували 
здорову конкуренцію, то і пово-
дилися б по-іншому. Тому тер-
нополянам потрібно значно ак-
тивніше братися до захисту сво-
їх інтересів. Центр Антикорупції 
уже допомагає в цьому тим, хто 
звертається до нас. Там, де взя-

лися активно – всією громадою 
вирішувати найбільш нагальні 
проблеми – вже є позитивні зру-
шення», - наголошує Ігор Вонс.

Опрацьовуючи звернен-
ня тернополян і спілкуючись із 
ними безпосередньо за місцем 
проживання, в Центрі Антико-
рупції відзначають, що система 
контролю за якістю житлово-
комунальних послуг відсутня 
як така. 

«У сусідньому Львові існує 
практика звітування чиновни-
ків перед громадою за принци-
пом «від дверей до дверей». А 
хто у нас знає начальника сво-
го ЖЕКу в обличчя? Скільки ра-
зів він особисто побував у дво-
рах чи оглянув будинки, дові-
реної йому території? Чому в 
нас працівник ЖЕКу асоціюєть-
ся із задрипаним і нетверезим 
чолов’ягою, який ще й не омине 

можливості нахамити? Причо-
му це відбувається за гроші са-
мих тернополян», - підкреслює 
Ігор Вонс.

Голова Центру Антикорупції 
переконаний, що громада має 
можливість більше впливати на 
владу, але не в повній мірі вико-
ристовує існуючі важелі впливу.

На його погляд, ситуація у 
сфері житлово-комунальних по-
слуг доходить до абсурду: «Це 
все одно, що ходити в магазин, 
знати, що там протермінований 
товар, купувати його, спожи-
вати, навіть отруюватися – але 
все одно продовжувати ходи-
ти в той магазин. Так же у нас і з 
ЖЕКами», - проводить аналогію 
Ігор Вонс.

У центрі Антикорупції вва-
жають, що потрібно максималь-
но посилити відповідальність 
чиновників за якість комуналь-

Центр Антикорупції:  
вул. І.Франка, 11, 800-50-94-50 

(безкоштовно з усіх телефонів)

Ігор Вонс: ЖЕКи 
користуються 
необізнаністю  
тернополян

Безлад у сфері 
житлово-
комунального 

господарства міста 
породжений тим, 
що тернополяни 
не користуються 
можливістю 
самостійно обирати 
надавача послуг. У 
цьому переконаний 
голова Центру 
Антикорупції Ігор 
Вонс.

Із початку нинішнього року українці 
витратили на медикаменти шалену суму - 
23,076 мільярда гривень. Аптечні продажі 
зросли на сім відсотків, порівняно з мину-
лим півріччям, повідомили у компанії «Біз-
нес Кредит».

Як не буде боліти голова, коли замість 
обіцяного добробуту і «життя по-новому», 
зростають ціни на продукти, комуналку, ті 
ж ліки. І збільшуються  борги країни. Ви 
нічого не позичали у держави? Це ще не 
означає, що нічого не винні. На кожного 
українця вже припадає 30 тисяч гривень 
загальнодержавного боргу. Світові винні 
не лише дорослі, а й новонароджені. Річ у 
тім, що з 2008 року держборг нашої країни 
зріс у 20 разів. Тоді цей показник складав 
89 мільярдів. А тепер, за інформацією чле-
на комітету Верховної Ради з питань бю-
джету, екс-міністра фінансів Віктора Пин-
зеника, сягнув більше 1 трильйона 400 мі-
льярдів гривень. 

Українці винні за корупціонерів, злоді-
їв, які «чистили» і «чистять» державну каз-
ну, недолугих чиновників, урядовців, пар-
ламентарів, фінансистів…

Для прикладу, аудитори «допомогли» 
вивести з країни шалені гроші. За останні 
півтора року за допомогою фіктивних цін-
них паперів з України «умикнули» сотні 
мільярдів гривень. Про це повідомила за-
ступник міністра фінансів Олена Макеєва 
на своїй сторінці у «Facebook». «Понад 400 
мільярдів гривень були виведені з країни», 
- написала вона. Аудитори мали попереди-

ти відтік капіталу з країни, а вчинили на-
впаки. Цікаво, цих спритників покарають? І 
яким чином ці оборудки пройшли повз ува-
гу прем’єра Яценюка, правоохоронців? А 
Україна знову планує взяти черговий кре-
дит на оплату газу у Світового банку - 500 
мільйонів доларів. Якби такими темпами 
не крали тепер і повернули раніше вкра-
дені кошти, то нашій державі не потрібні 
були б жодні кредити. Україна могла б про-
фінансувати МВФ, а не виконувати драко-
нівські умови цієї фінансової організації.        

У соцмережах жартують на тему бід-
ності нашої держави, мовляв, у Коломой-
ського є декілька мільярдів доларів, і в Ах-
метова, і в Порошенка, і в Фірташа, а в Укра-
їни немає.       

Із величезними боргами, побутовою 
невлаштованістю, соціальними проблема-
ми, безробіттям, війною влада веде Укра-
їну в європейському керунку. А як вписа-
тися мізерним українським зарплатам у 
європейські стандарти? Згідно з останні-
ми дослідженнями, серед усіх жителів Єв-
ропи українці отримують найменшу плат-
ню. Порівняйте свої заробітки з тими, які 
мають європейці. Ось, норвежці, приміром, 
заробляють у середньому 3527 євро, фіни 
- 2321, данці - 3313, французи - 2449, німці 
- 2054, швейцарці - 4047. У сусідніх держа-
вах громадяни отримують на 200-300 євро 
більше, ніж українці. Поляки, зокрема - 750 
євро, румуни - 395, болгари - 333. Білорусія 
також випередила Україну із 353 євро. Обі-
гнала нас і Молдова, де в середньому заро-

бляють 181 євро. А в Україні середньоста-
тистична зарплатна цифра надто скромна 
- 136 євро. На Тернопільщині ще скромні-
ша - 113. Нижчої платні немає жоден регі-
он нашої держави.

Тим часом в уряді підрахували: укра-
їнцям заборгували два мільярди гривень 
зарплати. Таку цифру озвучив міністр соці-
альної політики Павло Розенко. І оголосив 
війну недобросовісним роботодавцям.    

Не дивно, що, за даними Міжнародної 
організації з міграції, серйозно зросла чи-
сельність нелегалів з України. Якщо у 2011 
році цей показник складав 28 відсотків, то 
у лютому-березні нинішнього року вже пе-
ревищив 40. І це не межа, зазначають екс-
перти. Офіційно виїхати на заробітки за 
кордон планують три мільйони українців. 

Багатьох людей женуть у світ мала 
платня й безробіття. Знайти роботу на Тер-
нопільщині, наприклад, дуже важко. За ін-
формацією обласного центру зайнятості, у 
нашому регіоні простежується зменшення 
попиту на робочу силу, скорочення числа 
штатних працівників, зростання рівня без-
робіття, заборгованість з виплати зарпла-
ти тощо. На 1 серпня на одне вільне робо-
че місце у середньому в області претенду-
вало п’ятеро безробітних. Щоправда, у Ко-
зівському районі таких було аж 34, Гуся-
тинському - 31, Зборівському - 18.

Ще однією причиною проблем україн-
ців є те, що вітчизняні банки призупини-
ли кредитування населення. І це, незважа-
ючи на космічні відсотки. Причина - відтік 
депозитів та збільшення частки простро-
чених позик. 

За українськими мірками, якщо брати 
кредит у банку на купівлю житла, то  вихо-
дить, що квартира є не предметом необхід-

ності, а розкоші. На Заході люди мають мож-
ливість придбати авто і житло за дуже низь-
кими, як для нас, відсотками. Приміром, у 
Франції позичити в банку гроші на купів-
лю автомобіля можна під 6,5 відсотка річ-
них, а житло - під 3-4 відсотки. У США доне-
давна давали позики на житло під 3,75 від-
сотка, зараз показник коливається у меж-
ах 4,5-5 відсотків. Американці незадоволе-
ні. Кажуть - це багато. А в Україні - 20  відсо-
тків і вище. Та й під ті отримати кредит стає 
практично неможливо. До речі, аби придба-
ти власність у Штатах - не обов’язково бути 
громадянином. Ба, навіть не обов’язково пе-
ребувати на території США. 

Українські урядовці, чиновники полю-
бляють їздити на Захід за досвідом. На-
віть якось каталися до Європи перейма-
ти досвід випасу худоби. Краще б запита-
ли про це у сільського господаря. Гроші за 
дорогу зекономили б. Розповідають укра-
їнцям, як у розвинених країнах все гарно. 
Мовляв, і нам так треба жити. А хто про-
ти? Проводьте реформи, розвивайте інф-
раструктуру, створіть умови для інвесто-
рів і туристів, дайте людям гідну зарпла-
ту. Не крадіть так нахабно, зрештою. Але, 
як бачимо, українське село від «реформ» 
геть занедужало. Міста втрачають свою 
привабливість. Ось і Тернопіль перетво-
рюється на місто незаконних будівель, 
генделиків, облисілих парків і бродячих 
псів. Інвестори Україну наразі оминають 
через корупцію і війну. Про європейські 
зарплати урядовці навіть не згадують. 
Вони їх, щоправда, мають. А люди пови-
нні бути ситі реформами. Через те в укра-
їнців дилема: за кого голосувати на місце-
вих виборах? За тих, хто при владі, вже на-
кралися і, може, трохи зменшать апетити, 
чи за «нових», які прийдуть до влади й по-
чнуть облаштовувати своє благополуччя? 
Поняття «чесний політик і чесний чинов-
ник» для українців не існує апріорі. То ж 
мають люди ось такий специфічний голо-
вний біль, від якого нема пігулок у доро-
гих українських аптеках.

Ольга ЧОРНА.

них послуг і халатне ставлен-
ня до ремонтних робіт у терно-
пільських будинках та дворах. 
«Тернополяни не повинні пла-
тити за «тепленьку» воду чи хо-
лодні батареї взимку, за виби-
ті шибки і несправні лампоч-
ки у під’їздах, за ями на прибу-
динкових територіях. Практи-
ка, щоб мешканці міста оплачу-
вали зі своїх кишень результати 
недолугості чиновників, пови-

нна бути припинена», - підкрес-
лює Ігор Вонс.

Опитування громадської 
думки, яке проводять волонте-
ри Центру Антикорупції, засвід-
чує, що у більшості випадків 
мешканці просто не знають сво-
їх прав. Тому юристи організа-
ції готують шаблони звернень, 
проводять роз’яснювальну ро-
боту, надають фахові консуль-
тації.

Українські міста перенасичені генделиками і аптеками. 
Тернопіль - не виняток. Мало не кожна вулиця має по кілька 
аптек. Дорогі ліки витягують останні гроші з гаманців людей. 

А хворіє чимало наших співвітчизників.      

Нічого не позичали у держави?  
Все одно 30 тисяч винні
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Він покинув 
Луганщину, 
рятуючи від 

розстрілу свою сім’ю. У 
рідному Переможному 
залишив все – бізнес, 
будинок, справу всього 
життя, незібраний 
врожай. За проукраїнську 
позицію йому оголосили 
смертний вирок в ЛНР, 
а у мирній Україні він 
залишився наодинці з 
власними проблемами та 
боргами. 

У Петра Мадяка ціла пап-
ка різноманітних звернень 
до української влади, право-
охоронців, СБУ, Міністерства 
аграрної політики, правозахис-
ників, торгово-промислової 
палати. Всюди він отримував 
лише відписки і жодної допо-
моги.

- Так триває вже рік, - роз-
повідає чоловік. -  У мене за-
лишилися борги перед держа-
вою (аграрні форвардні закуп-
ки зерна) і приватним банком. 
Як порядна людина я маю ви-
платити борги, але зараз не 
маю такої можливості. Я по-
зичав кошти під посівну кам-
панію 2014 року. Ми засіяли 
велику кількість соняшника, 
пшениці. Та більшість врожаю 
мені зібрати не вдалося – його 
змолотили «ЛНРівці». Мої зем-
лі тепер обробляє так званий 
міністр сільського господар-
ства «ЛНР» - відновлює ферму, 
склади, які були знищені під 
час обстрілів.  

Петро Мадяк працював 
фермером 22 роки. На Луган-
щині обробляв майже дві ти-
сячі гектарів землі, мав успіш-
ний бізнес. Все змінилося піс-
ля приходу сепаратистів. Про-
український господар і актив-
ний підприємець не сподобав-
ся новому керівництву «ЛНР». 
У фермера забрали все, що він 
старанно наживав роками. 

- Мене попереджали про ці 
розстрільні списки. Були на-
думані звинувачення, нам ви-
носили цинічні, на мій погляд, 
вироки – за проукраїнську по-
зицію, за допомогу Збройним 
Силам України. А яка ж в мене 
має бути позиція, якщо я живу 
в Україні, якій армії маю допо-
магати, як не своїй? За допо-
могу нашій армії вбили семе-
ро людей у нашому селі – одну 
сім’ю і двох літніх людей. Бува-
ло, карали навіть за те, що про-
сто дали води напитися укра-
їнським військовим. Різниця 
між мирною частиною Украї-
ни і окупованою у тому, що там 
необережне слово скажеш, то 
тебе можуть розстріляти або 
посадити в яму чи побити.

Родина виїхала з Луганщи-
ни 22 серпня. Втікали, у чому 

були, адже вдома їх вже чекала 
розстрільна бригада «ЛНРів-
ців». Про те, що довелося пе-
режити  дорогою на Західну 
Україну розповідають неохоче 
– важко згадувати всі ці жахіт-
тя. Нам, жителям мирної Укра-
їни, почуте здається нереаль-
ним, частиною якогось триле-
ра. Але це реальність, жорсто-
ка і справжня…

За рік Мадяки вже зви-
кли до життя на Тернопільщи-
ні, потроху влаштовують своє 
життя за тисячі кілометрів від 
рідного дому. От тільки пан 
Петро досі бореться за своє 
майбутнє і шукає допомоги у 
рідної держави, через вірність 
якій ледь не втратив життя. 

- Згідно законодавства 
України про тероризм, держа-
ва має компенсовувати збит-
ки, принесені мирним жите-
лям під час проведення АТО, 
- каже Петро Мадяк. -  А от у 
своїй відповіді прем’єр-міністр 
радить звертатися мені за ком-
пенсацією до Російської Феде-
рації… Але ж ми живемо у мир-
ний час, у нас офіційно немає 
війни, тож і закони діють мир-
ні. На жаль,  у законодавстві не 
прописаний порядок виплати 
цієї компенсації. У нашої вла-
ди, очевидно, немає на це часу. 
Але ж у таку ситуацію, як я, по-
трапив не один підприємець зі 
Сходу. Хоча значна частина за-
лишилася на території «ЛНР», 
перереєструвалися, працю-
ють… Я нарешті зміг добитися, 
щоб в реєстр досудового роз-
слідування внесли факт кра-
діжки моєї техніки терориста-
ми.  Багато мого майна було 
застраховане. Через те, що це 
мало масовий характер, стра-
хові компанії не виплачують 
компенсацію. 

Петро Мадяк не планує 
здаватися. Чоловік вірить, що 

йому вдасться добитися спра-
ведливості і відновити свою 
справу. Головне, щоб на рідних 
землях нарешті настав такий 
довгоочікуваний мир.

- Я звик працювати на зем-
лі. Так хочеться повернутися 
до цієї роботи, - каже чоловік. 
- До закінчення судових роз-
глядів я не можу звільнитися 
з попереднього місця роботи і 

працювати офіційно. Щоб все 
це вирішилося, мені потрібно 
повернути борги. Це замкнене 
коло. У всій цій ситуації страж-
дають лише прості люди. Ця 
війна нікому не потрібна, але, 
очевидно, комусь вигідно її 
продовжувати. Треба закінчу-
вати воєнні дії і повертатися 
до мирного життя.

Юля ТОМЧИШИН.

У  «ЛНР» – в розстрільні списки,  
в мирній Україні – до суду

На Тернопільщині  переселенець  
відчайдушно бореться  

за майбутнє своєї родини

«Наш ДЕНЬ» звернувся до обласної 
влади та спробував з’ясувати,  
чим можуть допомогти фермеру  
у цій непростій ситуації. 

Директор департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Вадим Боярський запевняє, що обласна 
влада опікується переселенцями і намагається допомагати їм 
у вирішенні проблем. У випадку пана Петра обіцяють розібра-
тися і зробити все, що у їх силах та компетенції. 

- Це індивідуальне питання. Насамперед людина повинна 
звернутися до центру зайнятості і стати там на облік, - зазна-
чає Вадим Боярський. - Проблема, з якою зіштовхнувся пан Пе-
тро, на даний час не є законодавчо врегульованою, але сподіва-
ємось держава продумає певні механізми, як це можна зроби-
ти. У нашій області діють центри безоплатної юридичної допо-
моги, тож переселені особи можуть звернутися туди і отрима-
ти консультацію фахівців та безкоштовну вторинну юридич-
ну допомогу. 

У Тернопільській торгово-промисловій палаті також обіця-
ють допомогти фермеру. 

- Згідно законодавства, торгово-промислова палата видає 
довідки про форс-мажор, - розповідає президент Тернопіль-
ської торгово-промислової палати Валерій Писарик. – Щоб 
отримати таку довідку, потрібно підготувати відповідний па-
кет документів і здати їх за місцем проживання особи. Вони 
будуть направлені в торгово-промислову палату України, яка 
буде приймати рішення про те, видавати цю довідку чи від-
мовити з тих чи інших причин. У  кожному конкретному ви-
падку є свої особливості.  Зазвичай, остаточне рішення у та-
ких справах вирішує суд. Петро Мадяк звертався до нас у трав-
ні. Торгово-промислова палата, згідно діючих правил, не зна-
йшла можливості надати йому цю довідку. Тому що була така 
особливість – він звертався для отримання цієї довідки, щоб 
не платити проценти за банківським кредитом. Але в ході пе-
ремовин ми шукали варіанти і можливість видати інші доку-
менти, які палата може давати, окрім довідки про форс-мажор, 
з якими він міг би звертатися в суд і відстоювати свої права.

Велике горе спіткало 
дружну українську родину ві-
домого тернопільського під-
приємця і мецената, голову 
правління Ліги підприємців 
«Українська справа» Михай-
ла Ратушняка – несподівано і 
передчасно відійшла у засві-
ти його мама

Ратушняк Віра Іванівна.
Учасники Ліги підприєм-

ців «Українська справа» гли-
боко сумують з приводу цієї 
непоправної втрати і вислов-
люють щирі співчуття родині 
покійної.

Гільдія рестораторів Тер-
нополя висловлює глибо-
ке співчуття своєму партне-
ру, колезі і другу Михайлові 
Ратушняку з приводу смерті 
його мами

Ратушняк Віри Іванівни.
Хай земля їй буде пухом, а 

пам’ять у серцях рідних і ро-
дичів – вічною.

Колектив тижневика «Наш 
ДЕНЬ» висловлює щирі спів-
чуття відомому громадсько-
му діячу Тернопілля, активно-
му авторові, постійному чита-
чеві та другу нашої газети Ми-
хайлові Ратушняку з приводу 
непоправної втрати – перед-
часної смерті його матері –

Ратушняк Віри Іванівни. 

Платники єдиного 
податку першої - 
третьої груп повинні 
здійснювати 
розрахунки тільки  
у грошовій формі 

Платники єдиного подат-
ку першої - третьої груп пови-
нні здійснювати розрахунки 
за відвантажені товари (вико-
нані роботи, надані послуги) 
виключно в грошовій формі 
(готівковій чи безготівковій). 

У разі застосування іншо-
го способу розрахунків, плат-
ники єдиного податку в по-
датковій декларації додатко-
во відображають окремо до-
ходи, отримані від здійснен-
ня таких операцій, які опо-
датковуються у підприємців 
за ставкою 15%, а у юридич-
них осіб за подвійною став-
кою. 

Крім того, у разі застосу-
вання платником єдиного по-
датку негрошових способів 
розрахунків, він зобов’язаний 
перейти на загальну систе-
му оподаткування з першого 
числа місяця, наступного за 
податковим (звітним) періо-
дом, у якому допущено такий 
спосіб розрахунків. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської 

об’єднаної  
ДПІГУ ДФС у 

Тернопільській області

СПІВЧУТТЯ

Петро Мадяк  з  донькою  Оленкою  на  “Лемківській  ватрі“
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  У конференц-залі готелю «Тернопіль» відбулася пре-
зентація Тернопільської обласної організації політичної 
партії «Громадський рух «Народний контроль». 

Команда «Народного контролю» познайомила пред-
ставників ЗМІ, громадських активістів, активну молодь, 
небайдужих тернополян з ідеологією партії, лідерами, які 
представляють її на Тернопільщині. Також активісти пар-
тії розповіли про свої здобутки та результати із захисту 
інтересів громади. 

Як відомо, Президент України підписав Закон «Про міс-
цеві вибори в Україні», одним з ініціаторів змін і попра-
вок до нього був лідер партії «Громадський рух «Народ-
ний Контроль» Дмитро Добродомов. Відтак, під час пре-
зентації фахівці прокоментували особливості проведення 
майбутніх місцевих виборів. 

       

Духовні читання розпочалися молитвою та бла-
гословінням отця Івана Січкарика. Уривок з молит-
ви митрополита Андрея Шептицького «За Україну 
та український нарід» виконав учень ЗОШ №6 Олег 
Стасишин.

Сьогодні ми намагаємося осягнути феномен цієї 
великої постаті, тому саме на цьому акцентували 
увагу учасники заходу - священнослужителі, нау-
ковці, історики, розповідаючи про багатогранність 
постаті Андрея Шептицького, життєвою місією на 
Землі якого було прагнення «стати всім для усіх, 
щоб всіх спасти». Змістовними, науково обґрунто-
ваними та пізнавальними були виступи модерато-
ра заходу, доктора історичних наук, професора ка-
федри стародавньої та середньовічної історії Тер-
нопільського національного педагогічного універ-
ситету Елли Бистрицької та доктора біблійного 
богослов’я, викладача Тернопільської вищої духо-
вної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого о. Іва-
на Січкарика. Жваву дискусію у присутніх викликав 
виступ директора департаменту освіти і науки ОДА, 
кандидата  історичних наук Любомира Крупи. На 
духовні читання завітали також відомі громадські 
діячі Тернопілля, гості громадської міської органі-
зації «Просвіта» з м. Іллічівська Одеської області, а 
також  члени громадської організації «Сильні ду-

хом», які об’єднують людей з порушенням  опорно-
рухового апарату.

Усі присутні ознайомилися з виданнями, присвя-
ченими життєвому шляху та подвижницькій діяль-
ності великого духівника українського народу Андрея 
Шептицького. Велику цінність становлять пасторські 
послання, декрети, збірники документів  та  вагома 
епістолярна спадщина. Нещодавно до  фонду бібліо-
теки надійшла книга повного життєпису Митрополи-
та, написана греко-католицьким священиком і бого-
словом,   французом за походженням   Кирилом Коро-
левським «Митрополит Андрей Шептицький», що по-
бачила світ у львівському видавництві «Свічадо» ми-
нулого року. З унікальним виданням з домашньої бі-
бліотеки «Як то Русь ходила слідами Данила Жовкова. 
1907 р. Пропам’ятна книга першого руско-народного 
паломництва в святу Землю від 5.09 до 28.09.1906 
року, організатором  якого був Митрополит Андрей 
Шептицький», ознайомила науковець, громадський 
діяч Марія Крупа.

На завершення духовних читань учасники долу-
чилися до прослуховування фрагменту аудіозапису 
живого голосу Митрополита Андрея Шептицького.

Тетяна КОВАЛЬКОВА, 
завідувачка відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ.

Обласна команда
 «Народного контролю» 
розповіла тернополя-
нам про своє бачення 
перспектив розвитку 

країни і краю
На фото: активіст партії 

«Громадський рух «Народний 
контроль» Володимир Бліхар

Під такою назвою в Тернопільській обласній універсальній на-
уковій бібліотеці відбулися духовні читання, присвячені 150-річ-
чю від дня народження видатного українського церковного, 
культурного та громадського діяча, митрополита Української 
греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

На Тернопільщині завершу-
ється шоста хвиля мобілізації. 
Поки що планове завдання ви-
конали на 100%  тільки у Під-
волочиському районі. По об-
ласті результат незначно по-
кращився – на сьогодні він ста-
новить 35%. 

- Ми вийшли на фінішну 
пряму з шостою хвилею мо-
білізації і будемо робити все 
для того, аби максимально по-

кращити показник виконання 
планового завдання, - зазна-
чив обласний комісар Володи-
мир Катинський. – Найкраще 
проходить мобілізація у Підво-
лочискому, Теребовлянському, 
Збаразькому і Лановецькому 
районах. Найгірші показники 
у Бучацькому, Монастирисько-
му, Борщівському, Кременець-
кому і Козівському районах.

В обласному військкоматі  

запрошують хлопців та дівчат 
з Тернопільщини і на військо-
ву службу за контрактом, а та-
кож йти навчатися у військові 
виші, адже термін подання до-
кументів подовжили. Зокрема, 
у Львівській академії сухопут-
них військ він триватиме до 22 
серпня. 

На Тернопільщині віднов-
люють роботу військових час-
тин – у Тернополі, Бережанах 

і Чорткові, тож потребують 
близько тисячі кваліфікованих 
працівників. 

- Сьогодні є 324 вакантні по-
сади у Тернопільській військо-
вій частині і 630 у Бережанах, 
- зазначив підполковник Олег 
Денисюк. - Нам потрібні по-
жежники, зв’язківці, телефоніс-

ти, командири відділень та гар-
мат, розвідники. Тож запрошує-
мо на службу за контрактом чо-
ловіків та жінок від 18 до 40 ро-
ків. Довідкову інформацію ви 
зможете отримати в обласних 
та районних військкоматах. У 
вересні кількість вакантних 
місць збільшиться до 1200. 

Тернополян кличуть на службу за контрактом
У військових частинах області – більше тисячі вакансій

Надзвичайні новини Жителька 
Тернопільщини 
живцем згоріла 

на кладовищі 
На Тернопільщині на кладови-

щі обгоріла 84-річна жінка. Вряту-
вати бабусю лікарям не вдалося.

Як повідомили в обласному 
управлінні міліції, нещасний випа-
док стався у понеділок, 10 серпня.

«До Чортківської районної лі-
карні медики доправили 84-річну 
мешканку села Білобожниця. Ста-
ренька прийшла на сільське кла-
довище, аби засвітити лампадки 
на могилі родичів. У жінки рапто-
во запаморочилася голова, вона 
впала. Полум’я від запаленої свіч-
ки перекинулося на одяг», – розпо-
віли у міліції.

Синтетична тканина швидко 
розгорілася, жінці ніяк не вдава-
лося самостійно погасити вогонь. 
Врешті, односельчани помітили 
нещасну та викликали «швидку».

Потерпілу в шоковому стані до-
правили до лікарні. Однак вряту-
вати жінку не вдалося – від отри-
маних опіків старенька померла.

Глумився над дитиною
У Тернополі правоохоронці викрили збоченця, ко-

трий знущався над малолітньою дівчинкою. 
Із заявою про злочин до працівників міського відді-

лу міліції звернулася 35-річна мешканка обласного цен-
тру. Жінка повідомила, що 32-річний співмешканець де-
кілька місяців знущався над 11-річною донькою. Чоло-
вік примушував дитину задовольняти свою статеву 
пристрасть

Як розповів начальник міського відділу внутріш-
ніх справ Петро Гукалюк, підозрюваний у скоєнні зло-
чину є громадянином Грузії. До обласного центру чоло-
вік приїхав у пошуках заробітку. Невдовзі познайомив-
ся з тернополянкою. Жінка вже виховувала двох дітей, 
а згодом у пари народилося третє маля. 

Співмешканець часто залишався вдома з дітьми. 
Як встановили під час розслідування правоохоронці, 
малолітня дівчинка стала потерпати від знущань ві-
тчима ще з минулої осені. Чоловік силою примушував 
дитину задовольняти свою статеву пристрасть, по-
стійно залякував, аби та нічого не розповіла матері. 
Боячись побоїв, дитина терпіла усі знущання дорос-
лого. Однак згодом вона наважилася розповісти про 
насильство сусідці, а та одразу повідомила матері ді-
вчинки. Жінка звернулася за допомогою до правоохо-
ронців.

Стосовно зловмисника розпочали кримінальне про-
вадження. Тривають слідчі дії.

Загинули 
під час спалювання стерні 
Через необережність поводження з вогнем трагічно загину-

ли двоє мешканців області. Жінка і чоловік спалювали стерню 
на своїх полях.

У селі Августівка Козівського району на присадибній ділян-
ці знайшли тіло 87-річної місцевої мешканки. Вона спалюва-
ла стерню на власному полі. Через сильну спеку полум’я швид-
ко розгорілося і перекинулося на одяг старенької. За попередні-
ми даними, жінка загинула, надихавшись чадного газу внаслідок 
згорання соломи. 

Схожий випадок трапився у Чортківському районі. Обгорі-
ле тіло 77-річного мешканця села Кривеньке знайшли на полі 
за садибою сусіди. Пенсіонер також самовільно спалював стер-
ню. Полум’я перекинулося на сусідній пай, де дозріла пшениця. 
Під час порятунку чужого збіжжя чоловік задихнувся отруйним 
димом.

Обставини трагічних випадків з’ясовують судмедексперти.

«Великі ідеї великої 
людини»
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А предмет особливої гордості тернополян – 
пам’ятник співачці світової слави, нашій славетній 
землячці  навряд чи постав би без її ініціативи, актив-
ності та безугавних зусиль  рухати цю справу до за-
вершення. І  всі слова вдячності за цю красу цілком 
можна адресувати їй – за добрий смак, за збір коштів 
(а їй це було непросто, бо бути прохачкою їй не при-
таманно, але йшлося про велику справу – і Марта Ми-
хайлівна наступала на горло власній гордості з «гу-
цульською», як вона каже, впертістю). І результат, як 
бачимо, перевершив усі сподівання, став предметом 
захоплення тернополян, родзинкою нашого  облас-
ного центру – адже жодне місто, де жила й працювала 
славетна оперна діва, не має такої краси! Здавалось 
би,на спогляданні цих досягнень уже можна було б і 
спинитись – але ж ні! У голові невтомної Марти Ми-
хайлівни ще роїться стільки нових ідей, що позаздри-
ти можуть молоді, час яких активно діяти настав. І 
добре, що є з кого брати приклад і в кого повчитись. 
А вона щедро ділиться знаннями й досвідом, причо-
му, не по-менторськи, а дружньо, як із рівноцінними 
партнерами, і ніколи не дасть відчути, що знає біль-
ше, вникає глибше, мислить філософськи. Спілкуван-
ня з нею – свято, і скрізь вона своя – і в академічному, 
і у студентському оточенні.

Ця шляхетна, мудра, витончена, осяяна внутріш-
нім світлом жінка відсвяткувала цими днями свій 
ювілей. Ми всі її щиро вітаємо, низько вклоняємось, 
зичимо здоров’я і всіляких гараздів і не шкодуємо до-
брих слів про те, як високо цінуємо і глибоко шану-
ємо її працю в царині мистецтва, що приносить ра-
дість людям.

Так склалось, що у житті Марти Михайлівни 
знаковою стала постать Соломії Крушель-
ницької. Як «зустрілася» з нею на початку 

творчого шляху, то вже не розлучається протягом 
майже півстоліття. Запрошена до Тернопільської фі-
лармонії як лектор-музикознавець, звернулася в ар-
хіви, вишукуючи видатних митців краю – а на них 
була щедрою тернопільська земля. Тож першою її пу-
блічною лекцією була яскрава розповідь про Соло-
мію, проілюстрована музичними творами у виконан-
ні  славетної співачки. Вона справила неабияке вра-
ження на публіку і на представників управління куль-
тури (її запис і досі зберігається у фондах обласного 
радіо).  Відтоді зірка Соломії супроводжує  її по жит-
тю. Вона настільки зріднилася зі своєю патронесою, 
що не мислить себе без жертовного служіння пам’яті  

співачки. Їй імпонують риси характеру Примадонни 
сцени, неймовірна працездатність, самостійне вирі-
шення всіх проблем без примх, ниття і скарг, опти-
мізм і людяність, цілковита самопожертва задля мис-
тецтва – і це при такому яскравому таланті!

Очевидно, доля нашої ювілярки вподобала цей ви-
бір і дарувала їй нові зустрічі й відкриття, пов’язані з 
ім’ям Крушельницької. Партбоси навіть закидали їй, 
що популяризує співачку-«націоналістку», але чули  у 
відповідь:  «Я перегорнула багато літератури – і ніде 
не знайшла таких звинувачень».

Минув час, і доля розпорядилася так, що 
Марті Михайлівні доручили директор-
ство в Тернопільському музучилищі імені 

С.Крушельницької. Відмови не приймались – і вона 
зважилась,  а з плином років переконалася, що очо-
лювати такий талановитий колектив – справді ве-
лика честь. І ці двадцять років її директорства при-
несли добрі плоди: училище отримало два корпуси в 
центрі міста  і вже був зареєстрований і навіть підго-
товлений проект нової будівлі навчального корпу-
су й концертного залу на п’ятсот місць (секрети до-
брої акустики вивідували у Дніпропетровську). Весь 
комплекс мав замикатись на Майдані Мистецтв у ко-
панії інших закладів культури… Однак, на жаль, про-
цес узгодження місця був надто тривалим… Зміни-
лося керівництво області – і чудову ідею занехаяли. 

Розрадою може хіба що гордість за пам’ятник Соло-
мії – окрасу міста, до появи якого вона доклала неа-
бияких зусиль. Сім літ збирав на нього кошти благо-
дійний фонд «Соломія» - жертводавцями стало чи-
мало відомих людей, серед яких і світлої пам’яті Бо-
годар Которович, але грошей усе ж бракувало. А за-
тягувати з доброю справою, як показала практика 
– це поставити на ній хрест. Тим паче, коли зробле-
но вже багато. І пані Марта викладає перед тодішнім 
мером Романом Заставним свій запасний аргумент:  
«Знаєте, багато людей перед вами за свої добрі спра-
ви стали легендами в Тернополі. І ви також можете 
поповнити їхню когорту…» Тепер моя візаві  призна-
ється, що якби він тоді не відреагував, то пам’ятника 
не було б. Нині ж біля Соломії завжди людно: фото-
графуються, музикують, відпочивають, зустріча-
ються, закохуються. Навкруг славетної оперної Діви 
вирує сучасне життя.

А берегиня її пам’яті не вгаває: то журиться, що 
нині мало уваги приділяється професійному мисте-
цтву, забуто про всеукраїнські фестивалі й конкур-
си хорів, камерного вокалу, нічого не зроблено за пів-
століття існування музею-садиби родини Крушель-
ницьких  у Білій задля його   розширення. До того ж, 
постійної підтримки та опіки потребують благодій-
ний фонд «Соломія» та однойменна газета, відома не 
лише в Тернополі, а й у Києві, Львові та інших містах, 
де працюють колишні випускники училища. Чимало 
добрих задумів кружляють у голові ювілярки – дай 
Боже їх реалізувати.

Як стверджує  одна моя приятелька, що прак-
тикує східну філософію, кожна людина при-
ходить на цей світ з певною місією, яку по-

винна реалізувати. Очевидно, що Марта Михайлівна 
знайшла істинну справу свого життя, якій жертовно 
служить стільки літ. Нехай бережуть її небесні сили 
заради цієї високої місії, як уберегли тричі: в ранньо-
му дитинстві, коли німець за наведенням хотів зни-
щити дитину карпатського активіста, але погляд, ки-
нутий на спляче безборонне дитя, стиснув йому сер-
це і він вибіг з хати, вдруге – коли автобус із актора-
ми Івано-Франківського театру, де тоді служила юна 
Марта, потрапив у ДТП і перекинувся, і втретє – коли, 
готуючись до синового весілля, втомлена сіла за кер-
мо чоловікової машини і врізалась у КАМаз… Ангел-
охоронець зберіг її для добрих справ, записаних у та-
ємній книзі її долі, яка вибрала її, а чи яку вибрала 
вона – все так переплелось, що осягнути важко. Але 
наша ювілярка схильна думати, що це вона свідомо 
йшла на поклик своєї долі І цитує рядки улюбленої 
поетеси Ліни Костенко: «Я вибрала долю собі сама, І 
що зі мною не станеться – У мене жодних претензій 
нема До долі – моєї обраниці».

Нехай щастить вам у житті, дорога Марто 
Михайлівно. Многая  і благая літа бажають вам 
весь творчий колектив і читачі «Нашого ДНЯ».

Влада СОБУЦЬКА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЛюди 7nday.te.ua

Жінки-долі:  Марта ПОДКОВИЧ 
усе життя відкриває таємниці 

Соломії КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 

Тернополянка вже півстоліття не розлучається з постаттю великої оперної діви 

Кому з поважних і молодих митців нашого краю не відоме 
ім’я заслуженого працівника культури Марти Михайлівни 
Подкович? Незмінна протягом двадцяти літ директор 

музучилища, співавтор ідеї створення там акторського курсу, 
єдина у Тернополі професійний театрознавець, очільниця 
благодійного фонду «Соломія», опікунка музеїв Соломії 
Крушельницької у Білій, Білявинцях, музучилищі, шеф-
редактор і творчий натхненник газети «Соломія» - усе це і 
багато іншого про неї, Марту Михайлівну. 
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Мелодія старого міста
Як цікаво провести час у старовинному Кракові – дав-

ній столиці Польщі? Звісно ж, найперше варто відвіда-
ти площу Ринок, яка в самісінькому центрі міста. Навко-
ло костели, кав’ярні, крамнички і  багато голубів. Тут ко-
лись гуляли королі, тут прогулювалися їхні дами – в ка-
ретах і у пишних сукнях. А зараз так багато людей і та-
ких різних. 

Якщо ви приїхали поїздом чи автобусом, додаткового 
транспорту не знадобиться. Залізничний та автовокзали 
розташовані поруч. Гуляючи площею, зазирніть у голо-
вну святиню Кракова – Маріацький костел. Якщо пощас-
тить, почуєте звуки органу. Якщо ж ні, то затримайтесь 
ненадовго: з високої башти кожну годину трубач спові-
щає час на чотири сторони світу.

Маріацький костел був дуже важливим для Крако-
ва. З його вежі протягом століть вартовий за допомогою 
горну вранці і ввечері давав сигнал для відкриття і за-
криття міських воріт. Також він сурмив тривогу, коли ба-
чив пожежу або наближення ворога. Одного разу так і 
трапилося, коли татари, які часто нападали на польські 
села і міста, дійшли до Кракова. Вартовий, який помітив 
наближення ворога, голосно заграв на горні. Ворота були 
зачинені вчасно, але татарська стріла пронизала горло 
хороброго вояка, перш ніж він закінчив грати. І нині на 
честь героя мелодія завжди раптово обривається.

Звучить над містом мелодія, а в кінці трубач помахає 
рукою, що є гарною прикметою. Окрім того, на площі час-

то грають музиканти 
та виступають артис-
ти. Пройдіться крізь 
місцеве Сукенніце  – 
крамнички та гале-
реї, що були збудова-
ні як торгові ряди ко-
лишньої столиці Польщі. Якщо ж не захочете шукати се-
ред маси сувенірів щось для себе, то одразу помандруйте 
на Ратушу, яка розташована поруч. Піднімаючись вузь-
кими та крутими коридорами, вийдете догори, а звідти 
вся площа буде як на долоні. 

Слідами королів 
Неодмінно побачите колишню резиденцію поль-

ських королів – легендарний замок Вавель, розташова-
ний на пагорбі. Тут можна провести не одну годину, роз-
глядаючи кожну найдрібнішу деталь: насолоджуватись 
краєвидами Кракова та річкою Віслою з оглядового май-
данчика, гуляти затишним двориком, піднятися на дзві-
ницю костелу. І сьогодні його увінчує дванадцятитонний 
дзвін, піднятий туди ще у 1520 році. А ще можна відвіда-
ти яму дракона в підніжжі замку. 

Про дракона Смока відомо вже стільки оповідок, що 
важко відрізнити правду від вигадки. Легенда, з ним 
пов’язана, дуже схожа на нашу про Кирила Кожум’яку. 
Вона каже, що колись на березі Вісли оселився злісний 
дракон, і король Крак вирішив знищити чудовисько. За 
однією з версій, син короля, а за іншою – простий швець 

придумав хитрий спосіб: він начинив овечі шкури 
і залишив їх біля печери чудовиська. Дракон, при-
йнявши пригощання за справжніх овець, з’їв його, 
після чого кинувся пити воду і врешті луснув. Цікаво, 
що саме казковий злий дракон став символом Кра-
кова: в будь-якому магазинчику з сувенірами про-
дається неймовірна кількість драконів будь-яких 
форм і розмірів. Правда, зображують його все ж як 
милого і добродушного звірка.

Шарм єврейського кварталу
Від Вавеля по вулиці Страдомській можна вийти 

до району Казімеж. Це давній єврейський квартал, 
який колись був окремим містом. Тут багато старо-
винних синагог, цікавих колоритних будівель, гос-

тинно відчинені кафе з неповторним інтер’єром і націо-
нальною кухнею. Щороку в кварталі Казімеж влаштову-
ють фестиваль єврейської культури. Відбувається він в 
кінці червня – на початку липня. До речі, в Казімежі змі-
мали сцени для культового фільму «Список Шиндлера».

Цей район приваблює і поціновувачів блошиних рин-
ків:  тут є крамнички, де продавці виставляють перед по-
купцями різні цікавинки, як і сто років тому. Пропонують 
антикварний посуд, монети, жінки виносять на продаж 
свої прикраси та вишиті рушники, оригінальні та підро-
блені під справжні картини.

Літак… на дні кар’єру
Краків чудовий не тільки поміж вулицями, але і зго-

ри. Побачити місто з висоти польоту птаха можна на по-
вітряній кулі, що піднімається в небо біля Вавеля. Але та-
кож це можна зробити безкоштовно, вийшовши на кур-
гани Костюшко або Крака чи на скелі  Твардовського. 

Зі скель можна оглянути не лише панораму міста, а 
й затоплений кар’єр. Це дивовижне місце, у якому вла-
штовують незабутні пікніки під зоряним небом. А ще 
там пропонують зайнятися дайвінгом. На дні кар’єру 
можна побачити зовсім неочікувані речі: автобус, стіл із 
комп’ютером і навіть фрагмент літака.

Казка, яка не закінчується 
Кажуть, магія цього міста в тому, що тут зберігається 

святий камінь – чакрам, один з семи світових джерел та-
ємничої сили. Самі поляки люблять повторювати: «Хто 
хоче пізнати душу Польщі, нехай шукає її в Кракові».

Краків живе своїм, особливим життям, і потрібно 
прислухатися до таємничих голосів, що звучать в цьо-
му багатому історією і багатолюдному місті. І тоді кожен, 
хто потрапить сюди, відчує себе в чарівній казці, яка, зда-
ється, ніколи не закінчиться. 

Анастасія МАРХОЦЬКА,
студентка ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Хочете пізнати душу Польщі? 

Це місто нагадує казку, в яку кортить зазирнути серед буднів, 

місто, з якого їдуть із яскравими очима, натхненні та сповнені 

вражень, місто, яке володіє магічною силою, тому туди хочеть-

ся повертатися знову і знову.

Шукайте  її в Кракові
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Путіна у світі ненавидять

Ні Росія, ні президент Путін не мають 
підтримки за межами країни - рівень до-
віри рекордно падає, свідчать результа-
ти дослідження «Pew Research Center». 
У середньому, лише 30 відсотків опита-
них ставляться до РФ позитивно. Найгір-
ше ставлення до Росії у Польщі та Йорда-
нії - по 80 відсотків. Антиросійські настрої 
панують також в Ізраїлі, Японії, Німеччи-
ні, Франції. В Україні про антиросійські на-
строї заявили 72 відсотки опитаних, а 21 
відсоток сприятливо ставиться до РФ. Най-
більше Росію підтримують у В’єтнамі - 75 
відсотків, Гані - 56, Китаї - 51, Філіппінах 
- 44. Позитивно до РФ ставляться і в Пів-
денній Кореї - 46 відсотків. Щодо Путіна, 
то найгірше його сприймають в Іспанії - 92 
відсотки, Польщі - 87, Франції - 85, Україні - 
84, Йорданії - 84, Австралії - 81, Великобри-
танії - 80 відсотків. А найкраще ставлення 
до Путіна у В’єтнамі - 70 відсотків, у  Китаї 
- 54, Гані - 49.

Африканці вперто 
тримають курс на ЄС 

Із початку року вже 224 тисячі бі-
женців потрапили до Європи, перетнув-
ши Середземне море, повідомляє інфор-
магентство AFP, посилаючись на дані 
ООН. До Греції прибули 124 тисячі мігран-
тів. Понад 98 тисяч висадилися у сусідній 
Італії. За даними експертів ООН, більше 
двох тисяч людей загинули під час небез-
печної мандрівки морем. Ці дані не вклю-
чають загиблих під час корабельної ката-
строфи біля узбережжя Лівії, яка стала-
ся 5 серпня. Тоді перевернувся катер з бі-
женцями, на борту якого могло перебува-
ти близько 600 осіб. Близько 370 осіб вда-
лось врятувати, 25 знайшли мертвими. Іс-
нує припущення, що на момент катастро-
фи багато людей могли перебувати у трю-
мі судна.

Біднякам у Данії роздадуть сир, 
призначений для росіян

У Данії виробник молочної про-
дукції «Arla» вирішив роздати бідним 
данцям 15 тонн сиру, надлишок якого 
утворився через ембарго Росії на по-
ставки сільгосппродукції з країн ЄС. 
Партію сиру передадуть датському бла-
годійному товариству «Food Bank», яке 
роздає їжу незаможним, пише tyzhden.ua. 
Йдеться, зокрема, про сири зі смаком ло-
хини, маслин і руколи, які ніколи не про-
давалися в Данії.

В Італії забороняють помирати
Мер італійського села Селлія Давид 

Ціккінелла заборонив жителям поми-
рати, пише видання «Ia Stampa». Чинов-
ник пішов на такий крок у рамках бороть-
би зі скороченням чисельності населення. 
Місцева влада має намір штрафувати тих, 
хто недостатньо добре піклується про своє 
здоров’я. Селлія - це середньовічне село 
у Калабрії, його знають через руїни замку 
і оливкову олію. Закон про «заборону на 
смерть» діє там із 5 серпня. У Селлії прожи-
вають близько 500 осіб, більше 60 відсо-
тків населення старше 65 років. За останні 
15 років село втратило майже третину сво-
їх жителів. Влада села закликає людей сте-
жити за своїм здоров’ям і використовувати 
різні види медичної допомоги, які пропо-
нує муніципалітет. 

В Естонії терміново візьмуть 
на роботу кота

На естонському сайті вакансій «CV-
Online» з’явилося оголошення про по-
шук корабельного кота. До кандида-
та висуваються такі вимоги: він повинен 
бути самостійним, рішучим, енергійним, 
із гарним зором і слухом, добре плавати, 
повідомляє «bykvu.com». Також кандидат 
не повинен боятися штормового моря і 
швидкого темпу роботи. Команда пропо-
нує безкоштовну їжу в необмеженій кіль-
кості й можливість спати, коли захочеть-
ся. За особливо хороші результати капі-
тан готовий укладати кота на ніч у своє 
ліжко. За словами капітана судна Хейккі 
Халдре, кіт на кораблі був і раніше, про-
те він став занадто старий для плавання. 
«Katharinа» - типове скандинавське па-
сажирське судно для прибережного пла-
вання. Судно ходить в естонських водах, 
в основному у Талліннськый затоці - ка-
тає пасажирів морем або возить до остро-
ва Найссаар. 

Китаєць купив обручку коханій 
за 150 кг монет. Рахували півдня

Житель Китаю Лян Лян купив на-
реченій обручку з діамантом за 12 ти-
сяч юанів (більше $1,9 тис.). Розрахував-
ся чоловік монетами, загальна вага яких 
склала 150 кілограмів, повідомляє «South 
China Morning Post». 30-річний Лян Лян 
привіз монети в один із магазинів у місь-
кому окрузі Фуян (провінція Аньхой). Під-
рахунком займалися четверо співробітни-
ків. Процес тривав півдня. За словами чо-
ловіка, у деяких ювелірних крамницях від-
мовилися продавати обручку за монети. У 
свою чергу, власник магазину, де Лян Лян 
зробив покупку, заявив, що співробітників 
розхвилювала історія китайця. Магазин 
виставить ці монети, як «кращий доказ іс-
тинного кохання».

Через батьківські забобони 
дівчині «дозволили» втопитися

На одному з пляжів Дубая 20-річна ді-
вчина втопилася після того, як її батько 
заборонив чоловікам-рятувальникам 
«безчестити» доньку дотиками. За по-
відомленням «Emirates247», чоловік, ви-
ходець із Азії, привіз свою дружину і дітей 
на пляж. Одна з доньок вирішила скупа-
тися й почала тонути на очах у ошелеше-
них туристів. Рятувальники миттю кину-
лися на допомогу, однак глава родини пе-
регородив їм шлях, заявивши, що не до-
зволить чужим чоловікам торкатися до 
дівчини. Він пояснив: швидше побачить 
доньку мертвою, ніж «збезчещеною». Оче-
видці кажуть: у дівчини були всі шанси ви-
жити, але через забобони батька вона за-
гинула. Чоловіка заарештували за звину-
ваченням у протидії представникам служ-
би порятунку. 
Пентагон незадоволений Обамою

В оборонному відомстві США нази-
вають Росію реальною небезпекою для 
США, проте в Білому домі так не вва-
жають. В останні тижні у Пентагоні ста-
лося малопомітне, але значне зрушення 
у сприйнятті РФ. Тепер цю країну розгля-
дають як ворога, здатного завдати шкоди 
Америці, пише «The Daily Beast». За інфор-
мацією видання, модернізація ядерного 
арсеналу, проведення складних кібератак і 
дії росіян у Східній Європі викликають три-
вогу об’єднаного комітету штабів Пентаго-
ну. Водночас, у міністерстві стурбовані не-
бажанням Білого дому визнати Росію го-
ловною загрозою. Один із чиновників Пен-
тагону каже, що «адміністрація президен-
та Барака Обами уникає втягування в кон-
флікти. За його словами, ніхто не хоче ве-
ликої війни з Росією, бо це призведе до Ар-
магеддону. Але невже надання летальної 
зброї Україні справді може посприяти цьо-
му?»

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaУкраїна і світ

Україна
РФ готує на Донбасі провокації, 

страшніші за збитий «Боїнг» 
Секретар РНБО Олександр Турчинов 

заявив, що Росія готує криваві провока-
ції на сході України з великою кількіс-
тю жертв, повідомляє прес-центр Ради 
нацбезпеки. Спецслужби РФ підбирають 
об’єкти масового скупчення людей: дит-
садки, навчальні заклади, житлові будин-
ки, об’єкти інфраструктури і відпрацьо-
вують сценарії організації терактів. Ро-
сійське керівництво ставить завдання під 
час терактів довести кількість жертв се-
ред мирного населення «до кількості, спів-
ставної із числом загиблих унаслідок рей-
су МН17». Провокації Москва планує, аби 
звинуватити керівництво України у зло-
чинах проти людяності «та ініціювати на 
міжнародному рівні питання щодо притяг-
нення української влади до відповідаль-
ності. Кривавий злочин планують органі-
зувати під виглядом ударів ЗСУ у відповідь 
на численні провокації. Це має відверну-
ти увагу світової громадськості від відпо-
відальності РФ за збитий «Боїнг», виправ-
дати активізацію російської агресії, позба-
вити Україну підтримки у світі та призвес-
ти до її міжнародної ізоляції».

Де Яценюк візьме 12 мільярдів?

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк за-
являє, що уряд розглядає варіанти під-
вищення доходів громадян у ниніш-
ньому році, на яке потрібно додатково 
12 млрд. грн. «Ми зараз шукаємо додат-
ково гроші. Є два варіанти: перший - ін-
дексація, другий - підвищення мінімаль-
ної заробітної плати», - сказав він, пере-
дає «Інтерфакс-Україна». Раніше уряд за-
являв про необхідність індексації зарплат 
і пенсій для українців, але за наявності фі-
нансового ресурсу.

Порошенко пообіцяв: 
із 2016-го в Європу - без віз

Президент Петро Порошенко пообі-
цяв, що країна зможе отримати безві-
зовий режим з ЄС до 2016 року. Про це 
він заявив у інтерв’ю німецькому журна-
лу «Stern». «Європа відкриє свої двері для 
України», - заявив Порошенко. За його 
словами, Україна подасть заявку на вступ 
до ЄС через п’ять-шість років. «Україна го-
това до глибоких і дорогих реформ. Але 
нелегко реформувати країну, яка перебу-
ває у стані війни», - зазначив президент. 
Представництво ЄС в Україні допускає 
фактичне введення безвізового режиму 
з Україною через місяць-два після пози-
тивного звіту Єврокомісії щодо виконан-
ня другої фази плану дій з лібералізації ві-
зового режиму. 

Треба вчити англійську, 
а не російську

Міносвіти збільшило години на ви-
вчення іноземної мови, повідомляє 
прес-служба відомства. Відтепер у 6-9 
класах (школи з українською мовою на-
вчання) кількість годин для вивчення 
іноземної збільшено з 2-х до 3-х на тиж-
день. У 10-11 класах загальноосвітніх на-
вчальних закладів з українською мовою 
навчання (універсальний профіль) - із 3-х 
до 3,5 години. За даними соцдосліджень, 
з усіх країн Європи, українці найгірше во-
лодіють англійською мовою. Найкраще - 
громадяни Данії. Наші сусіди поляки - на 
шостому місці. А ми - у кінці рейтингу.   

Мільйон пенсіонерів з «ДНР» і «ЛНР» 
отримують виплати в Україні

Більше мільйона пенсіонерів з оку-
пованих територій Донбасу отримують 
виплати у підконтрольних Україні на-
селених пунктах. Про це в інтерв’ю «5 ка-
налу» заявив глава Мінсоцполітики Пав-
ло Розенко. «Ми оцінювали число пенсі-
онерів, які обслуговуються на тимчасо-
во окупованій території - близько 1,270 
мільйона. Це - понад 80 відсотків», - ска-
зав посадовець. За його словами, близь-
ко 200 тисяч осіб такої змоги не мають і 
гроші не отримують, бо там, де вони жи-
вуть, розгромлені всі управління Пен-
сійного фонду, не працює жодна соціаль-
на установа, яка контролюється україн-
ською владою. Готівку туди доставити не-
можливо. 

Місцеві вибори влетять 
у велику суму 

На проведення місцевих виборів 
25 жовтня необхідно 1,1 мільярда гри-
вень. Про це повідомляє прес-служба 
Центральної виборчої комісії. ЦВК попро-
сив Верховну Раду якомога швидше ви-
значити перелік міст і селищ, де відбу-
дуться вибори. Місцеву владу не обира-
тимуть в окупованому Криму та на під-
контрольній бойовикам частині Донбасу. 
Щодо прифронтових міст та селищ, то ви-
бори відбудуться там, де є умови для агі-
тації, а для виборців немає загрози терак-
тів. Утім, зараз лунають заяви політиків, 
щоб на всій території Донбасу, у тому чис-
лі й підконтрольній українській владі, ви-
бори не проводити.

Оренда квартир 
до осені підскочить

Із наближенням осені ціни на орен-
ду або купівлю квартир все більше ці-
кавлять українців, пише видання «Сьо-
годні». За словами експертів, у вересні 
оренда житла може подорожчати на 25-
30 відсотків за рахунок студентів. А потім, 
ближче до зими, через відсутність попи-
ту, - впасти. Власники також спробують 
збільшити ціну оренди через нові платіж-
ки за комуналку, однак люди підуть шука-
ти більш дешеві варіанти. А ось вартість 
купівлі-продажу завмерла через кризу. 
На купівлю квартир попит майже відсут-
ній. «Є одиничні угоди. Покупці, які мають 
долари, чекають подальшої девальвації 
гривні й зниження ціни в інвалюті. Споді-
вання на те, що восени ринок нерухомості 
активізується, практично марні», - сказав 
глава нацради Ріелторської палати Украї-
ни Віктор Несін. 

Проти нас воюють 
десятки тисяч московитів

На окупованих територіях Донба-
су налічується близько 42-43 тися-
чі російських військових і бойовиків. 
Про це в ефірі на ICTV повідомив дирек-
тор департаменту соціальної та гумані-
тарної політики Міністерства оборони 
Валентин Федичев. За словами полков-
ника, кількість регулярних збройних 
формувань Росії коливається від 8 до 13 
тисяч осіб. Крім того, ще близько 32-34 
тисячі осіб становлять незаконні зброй-
ні формування, так звані «ЛНР» і «ДНР». 
Згідно з інформацією Генштабу, «в ря-
дах бойовиків, які воюють на Донба-
сі, близько 70-80 відсотків - громадяни 
Російської Федерації». Серед російських 
бойовиків є великий відсоток асоціаль-
них елементів. Деякі мають від двох до 
чотирьох років судимості й повернен-
ня їх на територію РФ російському ке-
рівництву не потрібно. Фактично, вони 
купили квиток в один бік. І поставлені 
перед вибором: або будуть тут знищені, 
або потраплять у руки правоохоронних 
органів, - наголосив директор департа-
менту МОУ.

Україна Світ
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*     *     *
Не вчу француза 

розмовляти вдома,
В роти  не заглядаю московинам,
Англійцям не нав’язую законів,
Голландців не вважаю 

в чомусь винним,
Та як збираюсь їхать за кордони,
Вивчаю мову іншого народу,
Бо спілкування – це усім відомо,
Стає не раз без знань 

на перешкоді.
Та  серце моє крається від болю,
За вроджених на землях України,
Що зневажають її мову й долю,
І кожен українець - щось їм винен.

*     *     *
Щастя скажи у чому?
Що це: химера чи птах?
Може, то стежка додому,
Чи невідомий шлях,
Що заведе у вічність
Чи спопелить все вмить?..
В чому ота вершина,
Що сонцесяйно манить?
…Вітер притишив подих,
Прошепотів  слова:
«Щастя – між нами ходить,
Наша надія жива:
Тим, хто не бачить, - погляд,
Тим, хто не ходить, - крок.
В звуках воно ожило,
Стелить стежки до зірок…
Щастя – очі коханих,
Щастя – в дитячих словах,
Щастя – усмішка мами,
Батькові добрі діла.
Щастя у сонці і квітах,
У веселкових садах,
В співі пташини влітку,
У золотавих полях».
… Ти не шукай незбагненне,
Щастя живе серед нас,
В щирій душі сокровенний
Вогник його повсякчас.

Шлях долі
Такий наш шлях: 

у голоді та тюрмах,
Етапи, холод, Колима, Сибір…
Життя минало 

під надривні сурми
Чужинських зайд, 

що мов голодний звір,
Здирали все, і нас 

привчали красти,
Доносами догоджувать катам,
А тих, хто опирався, 

щоб не впасти,
Кидали на поталу ворогам…

А ми вставали, падали, міліли,
До бід пристосувався кожен сам,
Йти догори із часом не зуміли, -
Скорилися приблудам й ворогам.
Змарновані недолею, охляли,
Сильніші повтікали у світи,
Бунтарський дух згадали 

й заховали,
По  течії продовжуєм пливти.

Яріє час пристосуванців 
шустрих,

Виносить зло на нову висоту,
Хто крав багато – здобуває успіх,
У владі він продовжує мету.
Старі бійці минаються помалу,
А молодь – набирається снаги,
І хто відчує ту хвилину вдалу,
Щоб шанс не опустити дорогий?

Марія ГУМЕНЮК.

Софія не вірила 
у віщі сни. Не раз 
розраджувала свою 
подругу Зеню, коли 
та переймалася 
нічними жахіттями. 
«Спиться – то й 
сниться», - казала. 

Проте видіння, яке останнім ча-
сом являється їй майже щоночі, не 
йде з голови. Ніби стоїть вона біля 
величезного кам’яного будинку з 
одним-єдиним віконечком. Соні 
страшно, чомусь бракує повітря і 
нестерпно пече у грудях. Вона хоче 
постукати у віконце, щоб поклика-
ти на допомогу. Та враз прилипає 
долонею до холодних грат. «Відчу-
ваю, що цей сон – якийсь знак по-
передження, - жалілася Зені. - Зна-
єш, не так за себе переживаю, як за 
Назарка. Син – єдина надія у моєму 
житті». 

Доля шарпала Софію ще з ди-
тинства, коли один за одним по-
вмирали її батьки. Два горбики на 
цвинтарі щовесни засівала чорно-
бривцями  тітка Віра – мамина рід-
на сестра, котра прихистила малу 
Софійку. Віра любила племінницю. 
Наче рідну. Своїх дітей не мала. А 
заміжньою була якихось півроку: її 
Євгена майже біля хати збив п’яний 
водій.

Тітка вважала, що жінка по-
винна вміти все. Мабуть, тому так 
терпляче і з любов’ю навчала Соню 
шити, в’язати та куховарити. Після 
закінчення школи разом із Зенею 
вступила у кулінарне училище. До-
бре навчалася, була активісткою. 
Гарно співала. Аж не вірилося, що 
ця тиха і скромна дівчина може так 
перевтілитися, вийшовши на сце-
ну. Її чисте, солов’їне сопрано щора-
зу зривало зливу аплодисментів у 
концертній залі. 

Здається, це було вчора. Зеня 
причепурювала подругу перед кон-
цертом. Сплела у колосок її розкіш-
не волосся, зробила легенький ма-
кіяж. Софійка пручалася, адже ні-
коли не користувалася космети-
кою, але, угледівши у дзеркалі себе 
іншу, задоволено усміхнулася. Вдяг-
нула голубе плаття, яке пошила їй 
тітка спеціально для цього свята. 
Та до такої обнови ніяк не пасува-
ли її поношені туфлі. Виручила, як 
завжди, Зеня. Розпакувала з короб-
ки свої нові босоніжки. Вони вияви-
лися трішки завеликими для Соні, 
і тоді Зеня швиденько проколола 
цвяшком ще одну дірку на ремін-
чику. «Яка ж ти красуня», - раділа за 
подругу Зеня. 

Зал знову не відпускав Софію. У 
своєму голубому платті вона нага-
дувала легеньку хмаринку, що опус-
тилася з висоти і в такт веселій пі-
сеньці пританцьовує на сцені. Схви-
льована до сліз, щаслива і збенте-
жена, з великим букетом квітів, 
Соня сходить із сцени, не помічаю-
чи розстібнутого ремінчика на бо-
соніжку.  Несподівано спотикаєть-
ся. І падає вниз…

Вона іще чує перелякані крики, 
ще відчуває, як чиїсь сильні руки 
піднімають її і хутко несуть до ви-
ходу, де вже чекає «швидка». І ніби 
летить у провалля… Коли отямила-
ся в реанімації, побачила біля себе 
ридаючу Зеню: «Прости мені. Якби 

не ті босоніжки… Я хотіла як кра-
ще...»

Софії важко було говорити. Гуло 
і шуміло в голові. Були потрібні до-
нори. Разом із їх однокурсниками 
здати кров зголосився і Володя -  
симпатичний кароокий юнак, який 
ніс тоді на руках травмовану Соню. 
Він був студентом юридичного фа-
культету, а в їх училище навідував-
ся до сестри, котра, як і Софія брала 
участь у пісенних конкурсах.

Софія ловила себе на думці, що 
більше, ніж інших, чекає саме його, 
Володю. Що їй милий його голос, 
його увага і щирість. Разом із но-
вими силами у її серці заструменів 
струмочок кохання…  

Звичайно, Соня розуміла, що не 
має права думати про Володю. Хто 
вона? Проста сільська дівчина. Си-
рота. А він – міський хлопець, здо-
буває вищу освіту, начитаний, куль-
турний, з інтелігентної сім’ї. То куди 
ж їй до нього рівнятися? Та хіба сер-
це слухає розум? Воно шалено сту-
котить, як тільки Володя заходить 
у палату… 

Уже й не уявляла, що через яки-
хось півроку після закінчення учи-
лища у неї буде своє, інше життя. 
Життя без нього, Володимира. Але 
так мусить бути, бо вони - не пара. 
І вона мусить сказати йому про це. 
Коли Соня повернулася на навчан-
ня, Володя часто приїжджав  до неї. 
Вона була на сьомому небі від щас-
тя і все відкладала на потім цю роз-
мову. Врешті, зважилася… 

Бо ж завтра – випускний. Про-
щай, студентське життя. Прощай 
і ти Володю… «Як це – ми не пара? 
Чому? Я ж кохаю тебе, сонечко, не-
вже ти досі цього не зрозуміла?» 

Вона давно завчила слова, 
які збиралася йому сказати, а те-
пер ніби заворожена, слухала його 
освідчення. І мовчала. Не розумі-
ла, як не зупинила Володю, не пере-
чила, коли той попросив зайти в їх 
кімнату. 

Зеня, лукаво підморгнувши по-
друзі, побігла на побачення. І Воло-
дя відкоркував шампанське. Воно 
приємною млістю розлилася по 
тілу. Підсипало обом вогню і жадан-
ня. За вікном примостилася на зем-
лю ніч, мережачи зорями небо. А 
молодий місяць обрамив розсипа-
не на подушці золоте волосся Софії, 
ніби вдягнув їй шлюбний віночок. 

«Ти моя, Софієчко, правда? – 
спраглими устами він пірнув у зли-
ву її волосся, впивався солодкими 
поцілунками коханої. «Твоя... Тіль-
ки твоя» - шепотіла щаслива Софія, 
жадаючи, як і він, цієї неповторної 
миті… 

Повернувшись у село, Соня вла-
штувалася на роботу кухарем у кол-

госпну їдальню. Де не гляне – бачи-
ла Володю. Вона так за ним сумува-
ла! Щодня чекала від нього звісточ-
ки. 

Довгоочікуваний лист нарешті 
прийшов. Це був не лист. Справжня 
ода кохання, наприкінці якої, ніби 
між іншим, хлопець писав, що скоро 
піде в армію і Софія має його доче-
катися. Якось,  готуючи біля плити, 
Соня зомліла. І тітка відвела її до лі-
каря. «Навіщо тобі ця дитина? Де її 
батько? Ти хоч подумала про мене,  
Соню? Що люди, скажуть? Не догле-
діла я, не навчила. Ой, лишенько, 
що ж тепер буде?» - бідкалася тьотя.  
Соня ж знала напевно: що б не каза-
ла тітка, вона не перерве вагітність. 
Нізащо! Бо хоче народити, пелена-
ти, леліяти їх з Володею дитя. 

Але тітка так побоювалася, аби 
Софія не стала матір’ю-одиначкою, 
що вже через день поїхала до бать-
ків Володимира. Повернулася пону-
ра, сумна. Соня без слів усе зрозу-
міла. «Нічого, вибавимо. Виховає-
мо. А люди для того й язики мають, 
щоб ними плескати», - чи то Соню, 
чи себе розраджувала Віра. І тіль-
ки тоді, коли принесла з пологово-
го будинку малого Назарка, тітка зі-
зналася, як принижувала її мати Во-
лодимира, як обзивала Соню, мов-
ляв, та навмисне сплуталася з її си-
ном ради міської приписки. Тільки 
тепер Соні все це здавалося дрібни-
цею, адже у  неї є син, маленьке со-
нечко, яке мило посапує біля її гру-
дей.  

   Чому саме нині Cоня згадала 
про це? Син виріс, скоро випускни-
ком стане, хоче вищу освіту здобу-
ти, але піде на заочне навчання, бо 
статки у них малі. У вікнах  Зені вже 
давно згасло світло, а Софія все ти-
няється по кімнаті з кутка в куток, 
як та мара… Спогади знову і знову 
обсідають її голову, як набридливі 
мухи. Хоч вона поклялася ніколи не 
згадувати ті страшні часи, коли не-
сподівано померла тітка Віра, а у її, 
Софіїне життя прийшло страшне 
слово – онкологія. Ймовірно, при-
чиною її біди були часті стреси і пе-
ренесена в минулому важка травма. 

Операція, хіміотерапія, жмут во-
лосся на лікарняній подушці, попри 
весь біль нестримне бажання жити. 
Заради сина... Вона і досі не може 
згадувати це без сліз. З тих пір ми-
нуло п’ять років. Лікар запевняє, що 
все в неї буде добре. Усі ці роки вона 
навчилася жити з молитвою.  

На ранок Софія запримітила 
відчинене вікно у синовій кімнаті. А 
де ж він сам? Здається, він не ночу-
вав вдома. Разом вечеряли, розмов-
ляли. Син ще спитав, чи є у неї ко-
шти на ліки, які приписали їй зно-
ву. Чому ж так таємно зник? Тако-

го ще ніколи не було. Зачиняючи ві-
кно, вгледіла, як два міліціонери за-
йшли на їх подвір’я. 

«Ваш син уночі обікрав кіоск. 
Його затримано!» – почула від не-
проханих гостей. Соня відчувала, як 
їй скальпелем ріже біля серця і не 
вистачає повітря. Ось тобі і віщий 
сон, подумала. 

Назара чекав суд. Адвокат захи-
щав професійно, тиснув на жаліс-
ливість: мовляв, син ріс без бать-
ка. Мати захворіла і він зважився на 
крадіжку лише тому, що знав: у ма-
тері не було грошей на ліки. Софія 
заголосила: «Що ж ти наробив, син-
ку?»

Суддя понуро став листати 
справу. Щось знайоме здалося їй у 
цьому сивочолому чоловікові, який 
раз-по-раз витирав з чола піт. Лис-
тав довго, наче тільки тепер зна-
йомився з паперами. Обличчя його 
зблідло, а над бровою нервово забі-
гала жилка. Очима суддя втупився у 
ридаючу Софію. Ті очі... Софія залед-
ве стримує себе, щоб не скрикну-
ти.  Здається, впізнала Володимира 
і Зеня. Спазм перетискає Соні горло, 
коли суддя тихим голосом зачитує, 
що слухання наступне відбудеть-
ся за тиждень через неявку кількох 
свідків. 

Доле-мачухо, що ж ти робиш 
зі мною? Де це чувано, щоб рідний 
батько судив свого сина? Чи здога-
дувався Володимир про це? Адже 
Назар – його копія! Сумні думки 
розривали мозок.  

Коли стрілка годинника забігла 
на десяту вечора, у її двері тихенько 
постукали. На порозі стояв Володи-
мир. Холодний вітер шарпав поли 
його пальта, а з посивілого волосся 
збігали крапельки дощу. « Ти мене 
пустиш у хату, Софійко? - як колись, 
взяв її за руки. - Чому я не знав про 
сина? Мати тоді казала, що твоя тіт-
ка просила залишити тебе у спокої, 
бо в тебе скоро весілля з іншим» - 
на одній ноті випалив суддя. - Уяв-
ляєш, з яким настроєм я через тиж-
день пішов служити?» 

«А мені тітка сказала… Утім, 
хіба тепер це має значення? Ти тут, 
ти прийшов, я так на тебе чекала! І 
ось за яких обставин нам довелося 
зустрітися!» Він витирав їй запла-
кані очі: «Не плач. Це – доля. Недар-
ма я захолостякувався донині, хоча 
так мріяв про сім’ю. 

Добрий у тебе син, Софієчко, 
який заради матері готовий на все». 
Володимир усе сильніше стискав 
Софію в обіймах: «Я теж чекав тебе, 
рідна пташко. Не плач, благаю. Тобі 
треба відпочити. Глянь, як ти змар-
ніла. А я прийду до тебе через тиж-
день. З нашим сином…»

Марія МАЛІЦЬКА.
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з нашим сином»
«Я прийду до тебе… 

гніздечко
Сімейне

Етюд Сипле зорі  
у жмені серпень

Літо, літечко… Скочується тихими зорями у 
вечірні вікна серпень. Стомлені від спеки трави 
скупо окутують роси. Десь у садах падають медо-
ві груші-спасівки і ранні яблука. На жаль, цю ве-
чірню ідилію я споглядаю сама. Ти поїхав дуже 
далеко і назавжди. 

Ми навіть не попрощалися з тобою. Ти, звіс-
но, просив мене зустрітися. Чому ж я не змогла, не 
захотіла в ці останні миті прийти до тебе? Просто 
не люблю прощань. Шукати слова, мовляв, я тебе 
не забуду. Хай так, але що зміниться від того? Хіба 
пам’ять і смуток замінять лагідний погляд, ніж-
ний дотик рук, палкі поцілунки, те, що назива-
ється коханням. 

Ти сказав, що в нашій Україні нічого не до-
сягнеш. Можливо, нам і справді нелегко, та чи за-
вжди справедливі наші нарікання? У тебе є дім, 
родина, була непогана робота. Була наша любов. 
Що людині іще потрібно для щастя? Якби ми не 
вимірювали своє багатство, завжди хтось у цьо-
му світі має більше від когось. Такий закон жит-
тя. Очевидно, треба берегти те, що маєш. І дяку-
вати за все Господу Богу. 

Чи сумую я за тобою? Так, але ж ми не проща-
лися з тобою. Тому і здається, що ось-ось ти зате-
лефонуєш і просто скажеш: прийди… 

Та збігає літечко. І сипле серпень у жмені зорі. 
Мені одній, без тебе.

Інна ВЕРБОВА. 

Галина повернулася з роботи раніше. На 
вечірньому доїнні допомогла донька. Вона у 
неї моторна – і помила, почистила корівок, і 
апарати вдвічі швидше  підключила, і при-
брала у стійлах, і  зелене за тракторцем враз 
розкидала. Працьовита  дитина, що ще до-
дати. Улюблена донечка, єдина у неї зали-
шилася. 

Більше як двадцять років жінка працює 
дояркою у господарстві. Це зараз добре – усе 
механізовано, а раніше руками доїли групу 
із тридцяти корів. Поки обійдеш усіх – го-
лова обертом. Зміну відпрацював і єдине 
чого хочеться – впасти і спати добу, але де 
там – вдома ж так само: поросятка, корівчи-
на, качки, гуси, індики, кролі. Є де відпочи-
вати. Важко без чоловічої сили. Був би син 
живий…

Набігли спогади сльозами, захмарили 
душу. Скільки це минуло? Рік? Два? Три. Три 
роки, як один день збігли. А життя? Хіба не 
так само злетіло? Коли – й незчулася. Все за 
роботою, все у турботах. Глянула на своє ві-
дображення у дверному склі на веранді. Де 
тих зморщок так багато взялося? Де тієї си-
вини насіялося? Ще ж зовсім недавно вона 
бігала до школи, закохувалася, заміж вихо-
дила, діток родила… гай-гай, як то все дав-
но було…

Галина родом із сусіднього села. Зі сво-
їм майбутнім чоловіком познайомилася ще 
у школі. Перше кохання спалахнуло, мов 
блискавка, накриваючи серця молодих лю-
дей. Так і одружилися, лише школу закінчи-
ли.

Віктор привіз Галину до своїх батьків. А 
самого молодого сім’янина забрали до армії. 
Галинка дуже сумувала за своїм коханим. Чи 
ж то жарти три роки чекати-виглядати сво-
го законного чоловіка з флоту? Після пер-
шої відпустки Віктора знайшовся у молодо-
го подружжя первісточок-синочок Женька. 
Чоловік служив, а Галинка жила в чужому 
домі: малюка бавила, доглядала хвору све-
круху, сварилася зі свекром-п’яницею. І че-
кала. 

Віктор повернувся справжнім красе-
нем. Служба додала м’язів і рельєфності 
його статурі, але от розуму... Перших кіль-
ка місяців безпробудно поливав зі своїми 
друзями дембель. Дитина його дратувала, 
як і молода дружина зі своїми безкінечни-

ми, як йому здавалося, вимо-
гами – то те їй зроби, то інше, 
роботу шукай, вдома допо-
магай. До такого життя  Ві-
ктор не був готовий 
аж ніяк. На першо-
му місці були друзі 
й гулянки, а сім’я стала для нього надмір-
ним тягарем. Почалися сварки і скандали. 
Галинка зібрала такі-сякі пожитки та й пої-
хала до батьків плачучи. 

Понад рік Віктор насолоджувався свобо-
дою. А потім померла мати. А потім… відчув 
неймовірну порожнечу без тієї, кого нази-
вав донедавна своєю коханою, і малесенько-
го сина. Поїхав, просився і плакав, але таки 
умовив Галинку повернутися. Наслідком їх 
примирення й стало народження Улянки.  

І ніби налагодилося життя Галини. Ві-
ктор на роботу влаштувався, в чарку прак-
тично не заглядав. Але роботи в селі не було 
і поїхав Віктор за довгим карбованцем на 
заробітки. І так усе покотилося шкереберть. 
Галина сама тягла усе господарство, дітей, 
влаштувалася на ферму працювати. Від чо-
ловіка вряди-годи отримувала звістку і сум-
ні розповіді односельчан-заробітчан про іс-
торії, в які вляпувався Віктор. Галина подала 
на розлучення, а коли чоловік, «назаробляв-
шись», повернувся, то вигнав її зі свого дому. 

Звісно, з двома дітьми на вулиці не зали-
шилася. За важку працю жінка отримувала 
гідну зарплату, наскладала трохи грошей, 
тому й купила хату в селі. Галина беручка і 
її ніякі труднощі ніколи не зупиняли. Наве-
ла лад на подвір’ї, хату відремонтувала не 
гіршу найзаможніших господарів. А Віктор 
спився і помер у гарячці. Поховала, як нале-
жить, і обід справила, бо ж він батько її ді-
тей, бо ж любила його колись дуже. Відпус-
тила всі образи і намагалася жити далі.

І все би було добре, але за буденними 
турботами-роботами втратила найголовні-
ше – ниточку у вихованні сина, яка заплута-
лася у величезний клубок неприємностей. 
Женя потрапив під вплив вулиці, погана 
компанія, цигарки, випивка. Недаремно ж є 
таке прислів’я: «Виховуй дитину, доки вона 
поперек лавки лежить». Що могла уже зро-
бити вісімнадцятирічному юнакові? Він і не 

слухав матір. Як не намагалася достука-
тися до сина – усе було марно. У пошуках 

пригод разом зі своїми дружками обікрали 
якусь бабцю в селі, щоб на вилучені гроші за 
брухт випивки купити. От і попався за баня-
ки на чотири роки. Названу за відкуп суму 
жінці не під силу було зібрати, ні позичити 
не було у кого. Женю посадили. Їздила, пе-
редачі возила, плакала і працювала. А тут 
Улянка вирішила матір порадувати – ска-
зала, що вагітна, заміж зібралася. Що могла 
відповісти Галина? Тільки порадіти. Хоч і не 
знаходила спільної мови із майбутнім зя-
тем, але щиро бажала своїй дитині добра. 
Хай хоч вона буде щасливою. За кілька міся-
ців і Женька мав вийти. «Буду нарешті мо-
лодою бабусею, сидіти вдома і онуків бави-
ти», - хвалилася Галина. 

Син повернувся. Подорослішав, вкусив-
ши трохи несолодкого пляцка життя, став 
серйознішим, допомагав по господарству, 
будував плани на майбутнє. Сім’я готува-
лася до весілля. Женя зібрався на заробіт-
ки до столиці, мовляв, чого вдома сидіти, 
он хлопці на будівництві гроші заробля-
ють, вдягнутися-взутися треба, та і куди за-
раз на іншу роботу візьмуть. Галина погоди-
лася. Нехай їде. Раділа, що у сина з’явилося 
бажання працювати. Хоч і з важким серцем, 
але відпустила. Перехрестила і поцілувала 
на дорогу, ніби відчувала, що бачить востан-
нє. Два тижні минуло. Женька зароблене пе-
редав з товаришем, який повернувся зі змі-
ни в село. Мав намір ще залишитися. А по-
тім зв’язок із сином зник. П’ять днів Галина 
не могла додзвонитися до нього. Якось над-
вечір біля двору зупинилася автівка невідо-
ма, вийшло два чоловіки, які представили-
ся працівниками міліції. Все розпитували 
про сина, чи є чоловік, чим займається Галя, 
що та як. А наступного дня зателефонували 
офіційно і повідомили, що її син повісився 
в Київському СІЗО тиждень тому. Полетіла 
зраненою ластівкою. Хто там  і що мав   роз-
повідати сільській простій жінці? Сказали, 
що забрали його з п’яною компанією під час 

бійки, а він от таке утнув. Якісь папери під-
сунули, підпишіть, бо інакше тіло не відда-
мо. Чорна і темна поверталася додому. Сина 
віддали у запаяній домовині. Сама особисто 
віддирала, обриваючи до крові руки. Її доро-
гий Женечка був весь у синцях, кожен паль-
чик побитий і покручений. Яке там само-
губство! Рвала на собі волосся з розпачу і 

болю! Клялася, що знайде правду і винуват-
ців, кляла тим, хто таке вчинив з її дитиною. 
Розчарування і порожнеча наповнили сер-
це. Поховала сина. Оббивала пороги проку-
ратури та «добрі люди» порадили не шука-
ти тієї правди, яка може дуже дорого їй ко-
штувати. 

Єдине, що рятувало – робота. Там біля 
тварин виливала свій біль, кричала і голо-
сила, ніхто ж бо не почує. У тихій  молитві 
схиляла голову перед іконами. Просила для 
сина спокою хоч на тім світі. Так і жила. 

Улянка таки розійшлася зі своїм горе-
кавалером так і не одружившись. Носила те-
пер свій дозрілий кавунчик і чекала доне-
чку…

- Бабусю, а чого ти плачеш? – малесенькі 
рученята Настуні обвили шию Галини і віді-
гнали гіркі спогади.

- Ти ж моя солоденька, ти прокинулася? 
Я не плачу, то мені мушка в око влетіла, - Га-
лина взяла онучечку на руки, обцілувала і 
до грудей притисла. – Що ж ми будемо сьо-
годні з Настунькою робити? 

- Будемо гратися! – дитя радісно заплес-
кало в долоньки.

- Так, моя солоденька, от тільки бабуся 
поросяткам їсти дасть, корівці, кроликів по-
годує…

- Ну, бабусю, хіба ж тобі ті тваринки до-
рожчі, ніж я? – ображено закопилило губки 
дівча.

- І справді, - посміхнулася  жінка, - усе 
життя, крім тих тваринок, хіба я щось бачи-
ла? Ходімо гратися, моє золотце.

Галина витерла сльози порепаною чор-
ною долонею. Господи, їй же лише сорок  
п’ять років, а на вигляд стара баба! Для кого 
життя прожила? Чи зазнала щастя, про яке 
хіба пісні співають? Чи відчула смак бут-
тя, від якого душа розквітає молоденькою 
яблунькою? Десь розминулася зі світлою 
радістю, а можливо, важкий хрест несла 
так довго, щоб десь нарешті зустріти свою 
долю? 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Життя як воно є Десь розминулася з долею...
На фото Івана ПШОНЯКА: Ірина Ласківська та Марія Медвідь: 
село Звиняч Чортківського району.

У день гожий 
       чи спекотний,

У затінку саду,
Руки в боки, 

     а це значить – 
Дамо собі раду.
Бо ж немарно вишиванки
Ружами рясніють,
А усмішки все розкажуть,
Про що юнки мріють…
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«Ворскла» − «Жиліна» 
Словаччина − 3:1 (дод. час)

Перший матч – 0:2
Полтавчанам належало виконати дуже непро-

сту задачу, з якою український клуб майже впо-
рався. У середині другого тайму дався взнаки 
пресинг і господарі повели у рахунку. Другий м’яч 
влетів у ворота гостей вже  на першій компенсо-
ваній хвилині. Рівний за підсумками двох матчів 
рахунок  продовжив поєдинок на додаткові півго-
дини. Там спочатку щастя явно посміхалось «Вор-
склі» - після реалізованого «Ворсклою» пенальті 
вона повела 3:0, чого вистачило б для загальної 
перемоги.

Окрім того, у другій доданій 15-хвилинці укра-
їнці мали кілька виходів сам на сам, але натомість 
пропустили останню відчайдушну атаку супро-
тивника і  припинили боротьбу за єврокубок.

«Зоря» − «Шарлеруа» 
Бельгія − 3:0

Перший матч – 2:0
Значно легше все складалося для «Зорі», а самі 

луганці зробили все можливе не лише задля ком-
фортного рахунку, але і принесли чимало есте-

тичного задоволення своїм уболівальникам. По-
єдинок проходив на столичній динамівській аре-
ні, і номінальні господарі дуже багато часу прово-
дили в атаці, та, як і у першій зустрічі у гостях, до 
перерви втілити у рахунок жоден з моментів не 
зуміли. Водночас «Шарлеруа» не так часто набли-
жався до воріт Микити Шевченка.

Бельгійці на початку другого тайму змуше-
ні були ризикувати, пішовши великими силами у 
наступ і невдовзі двічі пропустили. З багатьох на-
ступних епізодів луганці могли довести справу до 
розгрому, проте встановити підсумкові цифри на 
табло вдалося лише один раз. 

На шляху до групового турніру Ліги чемпіо-
нів УЄФА у «Шахтаря» залишився один суперник: 
віце-чемпіон Австрії – «Рапід» з Відня. Ця коман-
да на попередній стадії здолала «Аякс» - 2:2 та 3:2. 
Перша зустріч для донеччан відбудеться у гос-
тях 19 серпня. За тиждень, 25 серпня, на «Арені 
Львів» повторна зустріч дасть остаточну відпо-
відь, хто стане сильнішим за сумою 2-х матчів.

У Лізі Європи УЄФА нашу країну нині пред-
ставляє «Зоря». Луганцям доведеться двічі зустрі-
тись з польською «Легією». Друга команда Поль-
щі, яка на минулому етапі здолала албанський 
«Кукесі» (технічна перемога 3:0 та 1:0), 20 серпня 
завітає до Києва, а 27 серпня суперництво продо-
вжиться у Варшаві.

«Волинь» - «Металіст» - 2:2
Уміння харків’ян відіграва-

тись у цій суперечці було відпра-
цьоване ще навесні, а зараз був 
приведений у дію ідентичний 
сценарій.
«Говерла» - «Металург» - 1:1

Ужгородці не зуміли втілити 
у життя незаперечну перевагу 
над суперником, відклавши де-
бютну перемогу на потім.
«Олександрія» - «Сталь» - 0:1

Дисципліна та чітке дотри-
мання тактичних вимог дозво-
лили дніпродзержинцям у гос-
тях здолати іншого дебютанта 
Ліги Парі-Матч.
«Карпати» - 
«Чорноморець» - 4:0

Відчувши смак перемог, 
львів’яни довели своє незапере-
чне право перебувати у трійці лі-
дерів.
«Зоря» - «Олімпік» - 4:0

Доклавши далеко не макси-
мальних зусиль, луганська ко-
манда довела справу до розгро-
му, і покращила турнірну пози-
цію, стрибнувши на 4-е місце.
«Дніпро» - «Динамо» - 1:2 

Результат центрального мат-
чу туру дозволив киянам стати 
одноосібним лідером.

У грі без особливих моментів 

все ж націленішими на чужі во-
рота були гості – жодного, дове-
деного до логічного завершен-
ня, моменту у першому таймі 
дніпропетровці не підготували. 
А у відповідь «Динамо» двічі за-
било.

 Одразу після виходу з роз-
дягальні господарі наростили 
гостроту атак і все ж досягнули 
мети – 1:2. За інерцією «Дніпро» 
йшов уперед ще кілька хвилин 
вперед, проте надалі з незрозу-
мілих причин практично зупи-
нився. «Динамо» у другому таймі 
виглядало менш яскраво, проте 
не залишило сумнівів, хто цього 
вечора заслужив 3 очка.
«Ворскла» - «Шахтар» - 2:2 

Полтавчани, які після євро-
кубкового поєдинку настіль-
ки добре засвоїли урок останніх 
хвилин, що 2-ма м’ячами перед 
завершенням кожного з таймів 
дуже засмутили «гірників».

«Шахтар» занадто самовпев-
нено діяв, проте все ж створив 
достатньо нагод для перемоги, 
двічі вів у рахунку, але доля від-
дала господарям борги за події 
минулого четверга. «Ворскла» 
остаточно зрівняла рахунок, 
коли гостям вже не залишилось 
часу, щоб уникнути першої втра-
ти очок у новому сезоні.

Мирон Маркевич хоче припинити 
співпрацю з «Дніпром» за обопільною зго-
дою. Про це заявив сам наставник, підтвер-
дивши, що його контракт розрахований ще на 
два роки.

Натомість, як стало відомо, президент 
дніпропетровського «Дніпра» Ігор Коломой-
ський відмовився відпускати головного тре-
нера команди Мирона Маркевича. Власник 
клубу не збирається розривати контракт з наставником з обопіль-
ної згоди.

У випадку, якщо Мирон Богданович все ж наполягатиме на від-
ході, то для того, щоб покинути клуб, йому треба буде виплатити 
мільйонів доларів неустойки.

Українська гімнастка Ганна Різатдіно-
ва здобула золоту медаль на Кубку світу з 
художньої гімнастики - дівчина стала пер-
шою у вправі зі стрічкою. Перед цим Різат-
дінова завоювала ще й срібну медаль Кубка 
світу, виступаючи у вправах з булавами. 

Український боксер Євген Хитров здо-
був 11-ту перемогу в своїй професійній 
кар’єрі.

7 серпня в американському Атлантік-
Сіті відбувся бій між українцем Євгеном 
Хитровим та американським боксером Ні-
ком Брінсоном. У першій половині зустрічі 
в українського спортсмена виникали певні 
труднощі, проте у 8-му раунді він здобув впевнену перемогу, нокау-
тувавши суперника. До речі, Євген вийшов в ринг у вишиванці.

ФК «Тернопіль» у матчі 
3-го туру чемпіонату України 
з футболу серед команд пер-
шої ліги у гостьовому поєдин-
ку проти харківського «Геліо-
са» потупився супернику – 0:3.  

Активніше матч розпоча-
ли господарі поля. Футболіс-
ти з Тернополя віддали ініці-
ативу супернику і грали дру-
гим номером. Усе це їм вдавало-
ся, аж допоки капітан муніципа-
лів Андрій Кондзьолка обрізав-
ся в центрі поля. Пішла швидка 
контратака, яку красивим уда-
ром метрів з 25-ти в дальню 
«дев’ятку» завершив Віталій Су-
бочев (1:0). Врятувати свої во-
рота у Сергія Чернобая шансів 
не було. 

Тернополяни після пропуще-
ного голу намагалися одразу ві-
дігратися, однак перший тайм 
так і закінчився безрезультатно.

Після перерви атаки гос-
тей стали ще гострішими, але  
далі для них настала «чорна» 
п’ятихвилинка, за яку вони про-
пустили два м’ячі і долю матчу 
фактично було вирішено -  3:0.

До честі тернопільських 
футболістів, навіть після цього 

вони всіляко намагалися при-
наймні скоротити відставання, 
проте рахунок на табло так і за-
лишився незмінним.

Футбольний клуб «Нива» у 
3-му турі Першої ліги програв 
на власному полі ПФК «Суми»  
- 0:4.

Зі стартових хвилин «Нива» 
захопила ігрову ініціативу і при-
родно, що біля воріт суперни-
ків почали виникати небезпечні 
моменти. Відтак, першу небез-
печну відповідь наші суперни-
ки спромоглися створити лише 
у середині пер-
шого тайму. А 
загалом впро-
довж усіх 45-и 
хвилин «Нива» 
п е р е г р а в а л а 
свого суперни-
ка, створивши 
цілу низку на-
год для взят-
тя воріт, але не 
використавши 
жодної. 

Остаточно 
фортуна від-
вернулася від 
господарів на 

останній хвилині першого тай-
му, коли у воротах нашого клу-
бу розписався Дмитро Богачов. 
Хоч боковий арбітр і сигналізу-
вав про офсайд, але головний 
рефері вирішив по-іншому – 
0:1.

Другий тайм став справ-
жнім кошмаром для терно-
пільського клубу. Незадов-
го після його початку у воро-
та «Ниви» влетів другий м’яч. 
Ще два голи побували у воро-
тах наших футболістів напри-
кінці зустрічі - 0:4.

Єврокубки

Початок зустрічі був повіль-
ним, але швидкості зростали ра-
зом із тиском на ворота «Фенер-
бахче». Перше взяття воріт ста-
ло необхідними ліками від над-
лишкових нервів і до перерви 
господарі дістались майже спо-
кійно.

Дуже слабко розпочав «Шах-
тар» другу 45-хвилинку. Напру-
га біля воріт українського клубу 
постійно зростала, аж поки Да-
ріо Срна не реалізував пеналь-
ті. А потім прийшов і третій гол. 
Після кутового «Фенербахче» 
Гладкий виграв повітря, Тайсон 
кинув у прорив Алекса Тейшей-
ру, і той завершив свій стрімкий 
прохід результативно – 3:0. 

Ліга Чемпіонів УЄФА. Третій кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Шахтар» − «Фенербахче» Стамбул, Туреччина − 3:0
Перший матч – 0:0

Ліга Європи УЄФА. Третій кваліфікаційний раунд. Матчі-відповіді

«Шахтар» втрачає очки
У четвертому турі Прем’єр-ліги 

зафіксували такі результати:

Спортмозаїка

Тернопільські клуби поки-що не радують
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Цілющі краплини 

народної медицини

Сучасна дієтологія володіє 
широким спектром різних спо-
собів і засобів, призначених для 
того, щоб скинути вагу. Вчені з 
технологічного інституту Вір-
джинії вважають, що «винаходи-
ти велосипед» у цій справі зовсім 
не потрібно: є просте і ефективне 
“зілля” –  це звичайна питна вода.

Фахівці провели наукове до-
слідження зв’язку між споживан-
ням води та зміною ваги і вста-
новили, що складні рецепти для 
схуднення більшості людей аб-
солютно ні до чого. Їм достатньо 
просто кілька разів на день пити 
воду.

Для участі в експерименті 
були запрошені “типові” амери-
канці 55-75 років, які проводи-
ли малорухливий спосіб життя. 
Їх розділили на дві групи. В одній 
з них люди випивали по півлітра 
води перед кожним з трьох що-

денних прийомів їжі. Іншим ні-
яких інструкцій з приводу того, 
що і як їм пити, медики не дава-
ли, однак і в цій групі повинні 
були дотримувати певного режи-
му в харчуванні. Щоденна кало-
рійність їжі добровольців стано-
вила: 1200 калорій на добу –  для 
жінок і 1500 калорій – для чоло-
віків.

Підсумки експерименту були 
підведені через три місяці. Вия-
вилося, що учасники, які пили пе-
ред їжею воду, втратили у вазі в 
середньому 7 кг. Ті, хто харчував-
ся на свій розсуд, втратили 5 кг. 
Таким чином, вважають експер-
ти, регулярне обмеження себе в 
калоріях під час їди дійсно допо-
магає зберегти фігуру. Але зви-
чайна питна вода може зробити 
людину набагато стрункішою – 
особливо, якщо заміняти нею со-
лодкі і калорійні напої.

Диня - для обміну 
речовин і нервів 

Що містить?
95% води, цукор, кальцій, цинк, жири, вітаміни 

А, В, С і Р. 
Кому корисна?
У м`якоті баштанної цариці дині є речовини, 

що допомагають виробленню серотоніну - “гормо-
ну щастя”, тому вона корисна тим, у кого поганий 
настрій.

Наївшись дині про запас, можна підготувати 
організм до приходу зими, укріпити імунітет - за-
вдяки кремнію, яким багата “баштанна цариця”. 
Цей мікроелемент регулює всі фізіологічні функції 
організму: покращує обмін речовин, роботу кори 
головного мозку, нервів і стінок внутрішніх орга-
нів. Завдяки ньому диня і допомагає боротися з 
хронічними запальними захворюваннями.

Завдяки високому вмісту заліза диня стимулює 
кровотворення, тому вона корисна тим, хто страж-
дає анемією (недокрів`ям) і жінкам в критичні дні.

Насіння дині містять велику кількість цинку. 
Цей мікроелемент стимулює вироблення сперми, 
тому насіння дині вважаються народним афроди-
зіаком.

У скоринках дині багато вітамінів, що мають 
антиоксидантні властивості. Вони омолоджують 
шкіру обличчя. Накладати кірки на шкіру облич-
чя особливо корисно тим, у кого вона прикраше-
на ластовинням. 

У чому небезпека?
У дині міститься багато “важких” цукрів, тому 

нею не варто захоплюватися діабетикам. Надмір-
не вживання дині може викликати розлад кишків-
ника і коліки. Не варто захоплюватися цим овочем 
людям з надмірною масою тіла.

Як вибрати?
Щоб диня принесла більше користі, вона пови-

нна бути стиглою - тоді в ній міститься максимум 
вітамінів. Плоди, що дозріли, видають глухий звук. 
Ще один критерій стиглості - кірка. У стиглої дині 
вона повинна бути м`якою (якщо натискати  на неї 
з протилежного боку від стебла). Не варто купу-
вати диню з пошкодженою кіркою: м`якоть може 
бути ватяною і гіркою на смак. І пам`ятайте про за-
пах: стигла диня має чудовий аромат. 

Порада. 
Диня дуже “капризна”: вона не любить сусід-

ства в шлунку, тому уникайте прийому їжі дві го-
дини до і після вживання дині.

Кавун - для гіпертоніків
і сердечників

Що містить?
87% води, цукор, харчові волокна, вітаміни B1, 

В2, З, PP, фолієва кислота, калій, магній.
Кому корисний?
Кавун - хороші ліки для гіпертоніків і сердеч-

ників з кількох причин. Магній, що міститься в 
ньому, заспокоює серце,  ніжні харчові волокна 
знижують рівень шкідливого холестерину в орга-
нізмі, а низька концентрація солей викликає сечо-
гінний ефект (а значить, знижує тиск).

Ті ж волокна покращують активність корисних 
мікроорганізмів в кишківнику, завдяки чому слу-
жать профілактикою дисбактеріозу.

Кавун - один з лідерів за вмістом фолієвої кис-
лоти, яка стимулює кровотворення і регулює пра-
вильний розвиток нервової системи у плоду. Тому 
ця ягода дуже корисна вагітним і тим, хто страж-
дає від недокрів`я.

З м`якоті можна приготувати очищуючу і жи-
вильну маску. Для цього її потрібно розтерти до 
однорідної маси і покласти на обличчя на 15 хви-
лин, після чого змити теплою водою.

Не поспішайте викидати насіннячка кавуна 
- воно містить корисні масла. Подрібніть його на 
м`ясорубці і  додайте в кип`ячену теплу воду. На-
кладіть таку маску на обличчя на 10-15 хвилин, і 
шкіра стане ніжно-оксамитовою. 

У чому небезпека?
На відміну від дині, цукри кавуна засвоюються 

без витрат інсуліну, тому ласувати ягодою можуть 
навіть діабетики. Протипоказань  у нього немає, 
проте буває індивідуальне несприйняття цієї ягоди.

Як вибрати?
Вибирайте плід середніх розмірів. У дрібних 

кавунах міститься надлишок нітратів, а ось крупні 
кавуни - результат надмірних добрив. Стигла яго-
да повинна “тріщати”. Зверніть увагу на кавуновий 
“хвостик”: якщо він сухий, а місце, звідки росте, 
опукле - значить, кавун стиглий і дозрілий в при-
родних умовах. На боці в кавуна повинна бути зем-
ляна пляма: стежте за тим, щоб вона була жовтою, 
а не білою (біла - кавун незрілий). 

Порада. 
Перевірити “нітратність” смугастої ягоди мож-

на і самому: для цього потрібно розтерти шматочок 
м`якоті кавуна в склянці води. Якщо вода забарви-
лася в червоний колір - їсти такий екземпляр не по-
трібно. А якщо ягода стигла - вода просто помутніє. 

Три еліксири 
молодості

Для краси та здоров’я -
ліки від старості

Візьміть 4 кг кореневої се-
лери, 400 г меду, 400 г часни-
ку, 8 лимонів, 400 г кореня хро-
ну. Все слід пропустити через 
м’ясорубку, скласти в скля-
ний або емальований посуд. 
Обв’язати марлею і помістити 
на 12 годин в тепле місце (при 
температурі приблизно 30 гра-
дусів), потім на 3 доби - у про-
холодне місце. Після цього від-
тиснути сік з суміші, розлити 
у пляшки й помістити в холо-
дильник. Приймати щодня по 1 
десертній ложці 3 рази на день 
за 15 хвилин до їжі.

Від задишки, для омоло-
дження крові

Потрібно 400 г часнику, сік з 

24 лимонів. Розмелений часник 
і сік налити в банку з широким 
горлом, зверху зав’язати марле-
вою серветкою і витримати 24 
дні. Перед застосуванням збов-
тувати. Раз у день перед сном 1 
чайну ложку цієї суміші розмі-
шати в половині склянки дощо-
вої або талої води і випити. Піс-
ля закінчення 10-14 днів відчу-
єте відсутність втоми, хороший 
сон. Особливо корисний літнім і 
огрядним людям.

Для омолодження
Приготуйте суміш із суше-

них плодів горобини червоної 
і шипшини в пропорції 1: 1, по-
дрібніть в кавомолці. Заварюй-
те суміш по 1 чайній ложці на 
склянку окропу і пийте замість 
чаю. Напій корисний не тільки 
дорослим, а й дітям, покращує 
пам’ять і допомагає краще за-
своювати інформацію.

солодкі ліки 
Диня і кавун: 

У серпні диня і кавун - улюблені ласощі дітей і дорослих. Ми всі знаємо, 
що це дуже корисні і соковиті фрукти. Тільки і диня, і кавун це зовсім не 
фрукти, а на питання, чим саме вони корисні, важко дати точну відповідь. 

Наприклад, диня - це овоч, близька родичка огірка, а кавун - ягода “двох 
сезонів”: перші кавуни з`являються на наших прилавках вже в кінці червня, 
а другі (які вважаються справжніми) - ближче до осені. Так чим же корисні ці 
соковиті делікатеси?

серпняХуднути 
легко

 з... 
водою

Чому люди кричать від болю
Крики і стогін допомагає знизити рівень болю. 

Виявляється, різні звуки, які ми видаємо, 
впливають на передачу сигналів в організмі.

Крик під час болю є одним з основних інстинктів людини, і тепер 
вчені зрозуміли, навіщо він потрібен нашому організму. Виявляється, крики і 
стогони під час болю допомагають знизити неприємні відчуття, так як вони 
впливають на передачу больових імпульсів від різних органів тіла до мозку.

Раніше біологи припускали, що людина кричить, щоб попередити інших 
про небезпеку. Нібито цей інстинкт був закладений в нас еволюційно, коли 
ми ще жили племенами в умовах ворожого навколишнього середовища. Од-

нак тепер дослідники з’ясували, що ми кричимо заради того, щоб просто відчува-
ти менше болю.

“Крик “а-а-а” і тому подібні звуки на різних мовах відбуваються за ра-
хунок простого відкриття рота, при якому язик залишається притис-
нутим, а губи не згортаються, - пишуть дослідники. - Це дуже про-
стий звук, який вимагає мінімальної артикуляції при максимальній 
гучності. Він є дуже ефективним методом зниження рівня болю”.

Дослідники зробили цей висновок, коли аналізували, як дов-
го добровольці зможуть тримати свої руки в дуже холодній воді. 
Ті, кому дозволялося кричати, відчуваючи біль, протримали-
ся найбільшу кількість часу - у 4 рази більше тих, кого проси-
ли мовчати.
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Помідори без оцту
ПОТРІБНО: помідори, ци-

буля, лавровий лист, перець 
горошком. Для маринаду: 1 
літр води, 1 ст. л. солі і 3 ст. л. 
цукру, 1ч. л. оцту. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри промити, розрізати на по-
ловинки. На дно літрової бан-
ки покласти цибулю, поріза-
ну кружальцями, лаврове лис-
тя, перець горошком. Наповни-
ти її помідорами. Зварити ма-
ринад, залити ним банки і 7-10 
хв. пастеризувати. Оцет можна 
додавати не у маринад, а одра-
зу в банки. 
Солені помідори 
із гірчицею

ПОТРІБНО: на 10 л води - 
300 г солі, 50 г сухої гірчиці, 
30 г часнику, 200 г кропу, 30 г 
хрону (корінь), 100 г листя ви-
шні, 100 г листя чорної сморо-
дини і 20 г горошин духмяно-
го перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: для за-
солювання взяти неперезрі-
лі, середньої величини помі-
дори. Їх щільно скласти в ема-
льований посуд, перекладаю-
чи прянощами — кропом, час-
ником, хроном, перцем, лис-
тям смородини і вишні. Дно 
посуду попередньо вистелити 
прянощами і посипати порош-
ком гірчиці рівним шаром. 
Зверху помідори закрити лис-
тям прянощів і полотняною 
серветкою. Залити розсолом, 
зверху покласти дерев’яний 
круг і на нього тягар. Через 
6-7 днів після засолки помі-

дори слід поставити в холод-
не місце. Через 30-40 днів по-
мідори просоляться і будуть 
придатні до вживання.
Помідори квашені

ПОТРІБНО: 10 кг помідорів, 
500 г гілочок вишні, 200 г селе-
ри (зелень), перець горошком 
пахучий. Для маринаду: на 1 л 
води - 70 г солі, 100 г меду чи 
цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри вимити, наколоти видел-
кою, щільно вкласти в тару 
рядками, перекладаючи пря-
нощами. Залити маринадом, 
накрити зверху чистою тка-
ниною і покласти гніт, виста-
вити на холод.
Помідори 
“Пальчики оближеш”

ПОТРІБНО: помідори, ци-
буля, зелень петрушки, чор-
ний перець горошком.

МАРИНАД: 3,5 л води, 2 ст. 
л. цукру, 2 ст. л оцту, 4 ст. л солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: проми-
ті помідори розрізати на поло-
винки. На дно підготовлених 
літрових банок покласти ци-
булю, порізану кільцями, пе-
трушку, кілька горошин чор-
ного перцю. Потім викласти 
помідори, зрізом донизу. Зали-
ти маринадом.

Маринаду вистачить на 12 
літрових банок. Стерилізува-
ти 10 хв.
Президентські  
помідорчики

ПОТРІБНО: помідори, час-
ник, чорний перець горошком, 
олія, цибуля. Маринад: 3 л води, 
9 ст. л цукру, 100 г оцту, 4 ст. л 
солі.

ПРИГОТУВАННЯ: розрізати 
помідори на половинки. На дно 
банки покласти 2-3 зубці часни-

ку, 5-6 горошин перцю, 2 ст. л. 
олії (на літрову банку). Ви-

класти шар помідо-

Н а вулиці серпень... 
Не встигнеш 
оглянутися, як і 

літо закінчиться. Як же хочеться зберегти 
цю пору якнайдовше і залишити теплі спогади 
для холодних зимових вечорів. Найкращий 
спосіб –  законсервувати їх, заховати літні 
дари до розмаїтих слоїків та слоїчків, бутлів 
та діжечок. Сьогодні поділимося рецептами 
консервованих, солених, квашених помідорів, 
адже вони містять безліч вітамінів, мінералів 
та інших корисних речовин. А ще – мають 
високий вміст антиоксиданту – лікопену. 
Він допомагає позбутися багатьох хвороб, 
запобігаючи мутації ДНК й навіть поділу 
ракових клітин. 

Помiдорчики 
смачненькі 
консервуємо 
швиденько
рів зрізом догори, шар цибу-
лі кружальцями і так до верху 
банки. Залити маринадом і сте-
рилізувати: літрові банки - 7 
хв., 2-л та 3-л — 10 хв.
Помідори 
мариновані  
з насінням гірчиці

ПОТРІБНО: 1 кг помідо-
рів, для маринаду  - 1 л води, 
100 г оцту 9%, 3 ч. л.  солі, 
(30-35 г), 2,5 ст. л. цукру (60-
65 г), а також (в розрахунку 
на 1 літрову банку) 1 ч. л. на-
сіння гірчиці, 7-10 горошин 
запашного перцю, 2 лавро-
вих листа.

ПРИГОТУВАННЯ: у чисті 
банки покласти добре вимиті 
помідори. Краще використо-
вувати дрібні плоди. Щоб пра-
вильно розрахувати кількість 
води, треба орієнтуватися на 
вагу продукту, тобто — на 2 
кг помідорів - 2 л. води. Тома-
ти залити крутим окропом. 
Через 5-10 хв. воду злити. Всі 
інгредієнти для маринаду до-
давати вже в киплячу воду і 
прокип’ятити ще три хвилини. 
До моменту зливання води ма-
ринад вже повинен бути гото-
вий. Встромити по стінках ба-
нок по 2 лаврових листа і запо-
внити маринадом, щоб аж по-
текло з банки. Закрутити сте-
рилізованими кришками і пе-
ревернути до повного охоло-
дження.
Помідори 
у власному соку

Консервування помідорів 
у власному соку дозволить 
отримати відразу дві страви в 
одній. Це і самі помідорчики з 
насиченим яскравим смаком, 
які чудово підійдуть до різ-
них гарнірів і м’ясних страв, 
а також смачний томатний 
сік, який можна просто випи-
ти або ж використовувати для 
приготування інших страв на 
його основі: борщі, соуси, під-
ливи.

ПОТРІБНО: 2 кг дрібних 
помідорів, 2 кг великих соко-
витих помідорів, по кілька го-
рошинки чорного перцю на 
банку, 2 ст. л. цукру, 3 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: дрібні 
помідори наколоти у кількох 
місцях зубочисткою, щоб при 
консервації вони не потріска-
лися, і щільно укласти в під-
готовлені стерилізовані бан-
ки. Великі помідори, призна-
чені для соку, порізати, склас-
ти в емальовану каструлю і 
прогріти, доводячи до кипін-
ня, але не кип’яти. Потім помі-
дори протерти через сито, від-
окремлюючи від соку шкурку і 
насіння.

Додати у помідорну масу 
цукор і сіль. Поставити на во-
гонь, довести до кипіння, тро-
хи проварити і залити соком 
дрібні помідори в банках. По-
класти в кожну банку по кіль-
ка горошин чорного перцю. 
Банки з помідорами у власно-
му соку стерилізувати 15 хв., 
закатати, накрити ковдрою і 
залишити до повного охоло-
дження. Потім поставити у 
прохолодне місце для подаль-
шого зберігання.
Томатний сік  
по-домашньому

ПОТРІБНО: свіжі доспілі та 
соковиті помідори. Кількість 
може бути довільною, як пока-
зує практика, із 1,5 кг помідо-
рів можна приготувати 1 л то-
матного соку, сіль, цукор.

ПРИГОТУВАННЯ: помити 
помідори, відділити від них 
плодоніжки, розрізати на час-
тини та видавити сік у соко-
вижималці. Якщо немає соко-
вижималки, то для приготу-
вання томатного соку порі-
зані помідори можна пропус-
тити через м’ясорубку, а по-
тім, щоб отримати чистий 
сік, пропустити м’якоть че-
рез дрібне сито. При викорис-
танні м’ясорубки вихід томат-
ного соку буде більший, ніж 
при використанні соковижи-
малки. Залити сік в емальо-
вану каструлю, додати за сма-
ком солі та цукру та, регуляр-
но помішуючи, кип’ятити про-
тягом 10-15 хв. до зникнен-
ня піни. Гарячий сік залити у 
простерилізовані на парі бан-
ки і закатати стерилізованими 
кришками.

Пікантні помідори
ПОТРІБНО: 4 кг помідо-

рів,1 кг цибулі, 2 головки час-
нику, пучок зелені (петрушка, 
кріп), 1 ст. л. олії на кожну лі-
трову банку. Для маринаду: 3 л 
води, 250 мл 9%-го оцту, 7 ст. 
л. цукру, 3 ст. л. солі, 1 ст. л. дух-
мяного перцю горошком, 1 ч. 
л. чорного перцю горошком.

ПРИГОТУВАННЯ: спочат-
ку банки слід помити і просте-
рилізувати. Великі помідори 
порізати на кілька скибочок. 
Часник почистити, але зуб-
ки залишити  цілими. Цибулю 
порізати товстими кільцями. 
На дно кожної банки виклас-
ти  зубчики часнику. Щільно 
укласти помідори. Зверху до-
дати цибулю і зелень. Приго-
тувати  маринад. Для цього в 
киплячу воду насипати цукор, 
сіль, перець і проварити 3 хв. 
Зняти маринад з вогню і дода-
ти туди оцет. Олію довести до 
кипіння. У кожну банку нали-
ти гарячу олію, а потім одра-
зу ж маринад. Стерилізувати 
приблизно 15 хв. Закатати. За-
лишити банки до охолоджен-
ня, а потім відправити на збе-
рігання в прохолодне місце.
Аджика

ПОТРІБНО: 4 кг помідорів, 
по 1 кг перцю та моркви, 2 кг 
кислих яблук (антонівки), 4-5 
стручків гіркого червоного 
перцю, 200 г олії, 5 ст. л. солі, 
1 скл.  перемеленого часнику. 

ПРИГОТУВАННЯ: все змо-
лоти на м’ясорубці. Варити 
протягом 15 хв., розкласти у 
стерилізовані банки й закру-
тити. Вихід - приблизно 7 л.
Кетчуп на зиму

ПОТРІБНО: 5 кг стиглих 
помідорів, 3 цибулини, 0,5 кг 
цукру, 1 скл. оцту 9%, 2 ст. л. 
солі повні, духмяний та чор-
ний перець, гвоздика. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри та цибулю змолоти і вари-
ти на повільному вогні 1,5 год. 
Перетерти через сито, додати 
цукор, оцет, сіль, приправи до 
смаку. Знову варити, доки маса 
не увариться (має бути густою, 
як соус). Гарячим розлити у 
стерелізовані банки, закатати.
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Відповіді

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.

Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випус-
ку. Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже 
хорошому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у 
новозбудованому багатоповерховому житлово-
му будинку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна. Агенції прохання не турбувати. 

Телефонуйте – 0975025348. 

Пропоную
Відкрилася нова ГУРТОВНЯ КАВИ.

Ціни від виробника - приємно смачні.
Тел.: (097)-863-90-93  

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Українські анекдоти
*   *   *

- Тату, чому ти з мамою одружив-
ся? - запитує син.

- Ось бачиш, - каже чоловік до 
дружини, - навіть дитина дивується.

*   *   *
- Чому ви вирішили вчинити са-

могубство? 
- Мені стало сумно жити. 
- Думаєте, самогубство вас розвеселить?

*   *   *
- Коханий, чому ти так довго розглядаєш 

наше свідоцтво про шлюб? 
- Шукаю термін придатності.

*   *   *
Професор розповідає під час лекції:
- Умовою виживання біологічної осо-

бини є її переміщення по криволінійній за-
мкнутій траєкторії.

Студент запитує: 
- А як це звучить українською?
- Хочеш жити - умій крутитися.

*   *   *
Корпоративна вечірка наближається до 

завершення.
- Світлано, ви любите сухе вино?
- Насипайте!

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 
26% на продукцію при безкоштовній реє-

страції. Замовлення щомісяця 
не обов’язкові. Можливості кар’єрного 

зростання та створення 
власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

У компанію з реалізації кави  
потрібні торгові представники.  

Тел. (098) 932-00-28 

Скасовано норму щодо 
зберігання в КОРО 

фіскальних звітних чеків 
23 липня 2015 року набрав чинності Закон Укра-

їни від 1 липня 2015 р. № 569, згідно з яким виклю-
чено норму щодо обов’язкового зберігання в Кни-
гах обліку розрахункових операцій (КОРО) фіскаль-
них звітних чеків суб’єктами господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в готівковій чи 
в безготівковій формі при продажу товарів (надан-
ні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг через реєстратори розрахункових опе-
рацій (РРО). 

Раніше було передбачено, що суб’єкти госпо-
дарювання, які здійснюють розрахункові опера-
ції в готівковій чи в безготівковій формі при про-
дажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, гро-
мадського харчування та послуг, а також опера-
ції з приймання готівки для подальшого її перека-
зу зобов’язані щоденно друкувати на РРО фіскаль-
ні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в КОРО. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області
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ГОРОСКОП
з 12 по 18 серпня
Овен  

Взяти ініціативу в сiмейних 
стосунках доведеться саме вам, 
оскiльки у вас достатньо сил 
для цього. На роботi ви застову-
єте творчий пiдхiд.
Телець 

Якщо не знаєш, що робити, 
то не роби нiчого. Можливо, вар-
то зробити крок убiк, щоб поди-
витися на те, що вiдбувається, 
очима сторонньої людини. Не-
очікувані прибутки.
Близнюки 

Життя запропонує вам такi 
завдання, вирiшення яких 
принесе тiльки користь. Не 
лiнуйтеся i набирайтеся досвiду.
Рак 

Ви будете в центрi уваги, але 

це не означає, що треба доводити 
до панiбратства з начальством.
Лев 

Будь-яку ситуацiю можна 
повернути на свою користь. 
Сконцентруйтеся на своїх дум-
ках i почуттях.
Діва 

Не поспiшайте змiнювати 
свою думку щодо колег. Те, що 
досi вам видавалося дуже важ-
ливим, може виявитися миль-
ною бульбашкою.
Терези 

Якщо у вас не все виходи-
тиме так швидко, як вам того 
хотiлося, не засмучуйтеся. 
Доля приготувала вам приємнi 
сюрпризи.
Скорпіон 

Попереду нелегкi ситуацiї, 
вирiшувати якi буде досить 
важко. Знадобиться сила 
волi, щоб вибратися з цього 

лабiринта.
Стрілець 

Найважливiшим спра-
вам придiляйте бiльше ува-
ги, а щось незначне можна за-
лишити й на потiм. Через 
неуважнiсть ви можете випус-
тити суттєвi деталi.
Козеріг 

Навiть звичайна робота ви-
магатиме вiд вас неабияких 
зусиль. Невдовзi отримаєте 
вигiдний проект.
Водолій 

Справи, якi ви почали 
ранiше, принесуть задоволен-
ня i хорошi прибутки. Але не за-
бувайте про побутовi пробле-
ми, вони нагадають про себе.
Риби 

У вас небагато часу, щоб 
привести до ладу давнi справи 
або виправити помилки. Пiсля 
цього ви вiдчуєте полегшення.

 Вітаємо!
Дорогого, найкращого у світі сина

Анатолія Дзюбу 
з села Ілавче Теребовлянського району 

з 18-річчям!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Хай Матір Божа скрізь оберігає, 
Господь із неба радість посилає!

З любов’ю – мама, тато, хресний.

Вітаємо! 
Хорошу, милу, сонячну нашу дівчинку

Марічку Савчук 
із села Лози Збаразького району

з Днем народження!
Щоб ти завжди була щаслива.
Добро пізнала 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
3 плеча твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що ти у нас є.
Хай силу і радість тобі Він дає.
Хай завжди для тебе літечко сіяє, 
Хай усмішка з личка твого не згасає! 

З любов’ю – мама, тато, братик Юрчик,
 бабусі з дідусями. 

Вітаємо!
Кохану дружину, милу донечку і невістку, 

хорошу сестричку, ласкаву маму 
Марію Савич 

із села Лози Збаразького району
з Днем народження!

Бажаємо щастя, гараздів без ліку,
Міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають всі болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого неба, миру в рідній хаті,
Щоб була щаслива й на добро багата.
Хай радістю усміхається тобі цілий світ,
А Господь дарує многа-многа літ!

З любов’ю – чоловік Микола, 
доньки Іринка та Юля, батьки, уся родина. 

Саме так російського гаранта охрестили 
жартівники у мережі, яка просто таки вибухну-
ла фотожабами на тему спалення заборонених 
в Росії європейських продуктів.

Знищувати їжу почали 6 серпня, відповідно 
до указу Володимира Путіна. Ембарго на вве-
зення деяких імпортних продуктів харчування 
в Росії запровадили у відповідь на санкції Захо-
ду за окупацію і спробу анексії Криму і дестабі-
лізацію на Донбасі.

Федеральна служба ветеринарного і фітоса-
нітарного нагляду РФ вже повідомила про зни-
щення 312 тонн рослинної і 36 тонн тварин-
ної продукції, що потрапила під російські «ан-
тисанкції».

У мережі не могли обійти таку феєричну по-
дію. Тож спалення продуктів з Євросоюзу стало 
топ-темою у Twitter та Facebook. 

Путін проти 
пармезану

Президента Росії Володими-
ра Путіна відтепер можна смі-
ливо називати знищувачем 
хамону та спалювачем сиру.


