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1 червня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, гроза, температу-
ра повітря вночі 16-18,  вдень 
21-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 5.12, захід - 21.18. 

2 червня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 15-17, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.12, захід - 21.18. 

3 червня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 18-21 градус тепла. Схід сонця - 
5.11, захід - 21.20. 

4 червня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 14-17, вдень 20-23 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.11, захід - 21.21. 

5 червня - хмарно з проясненням, можливий 
дощ, температура повітря вночі 14-18, вдень 20-23 
градуси тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.21. Новий 
місяць. 

6 червня - хмарно з проясненням, можливий 
дощ, температура повітря вночі 15-16, вдень 17-18 
градусів тепла. Схід сонця - 5.10, захід - 21.22. 

7 червня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 10-14, вдень 17-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 5.09, захід - 21.23.

Погода в Тернополі й області

індекс - 68710

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:   

прийом та доставку видання  
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош.

«Наш ДЕНЬ»
Триває передплата на

незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.      3 місяці – 41,09 грн.   6 місяців –  80,48 грн.

5 стор. 10-11 стор.

Життєві 
історії

у “Сімейному 
гніздечку”

вродаХолодна 

Магнітні бурі у червні
За даними фахівців, у перший місяць 

літа  геомагнітна ситуація буде достат-
ньо неспокійною. Загалом передбача-
ють до 11 магнітних бур.

Зокрема, магнітні бурі прогнозують 
2-6, 11-13, 17-18, а також 31 червня. 

У такі дні особливо уважними до сво-
го здоров’я мають бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, схильні до 
підвищеного артеріального тиску. Варто 
уникати перенавантажень, сварок. Слід 
якомога більше відпочивати й отриму-
вати позитивні враження.

Цьогоріч останній дзвінок покликав у доросле життя 
4924 одинадцятикласників та 9577 дев`ятикласників. 
Майже 800 випускників стали медалістами. 

На Тернопіллі – п’ять тисяч випускників

8  
стор.

У Кременці жорстоко 
вбили 
депутата 

Спартакіада «Сила духу» 
об’єднала майже сотню 
незвичайних спортсменів

За попередньою інформацією  
поліції, напад був спланований  
і, найімовірніше, пов’язаний з його 
громадською та політичною діяльністю. 

Сховалось сонце за селом - 
Ще день прожитий, слава Богу,
Та за коротким літнім сном –
Світанок вирушить в дорогу.

Ще мить - і він дорослий вже
З людьми вітається у хаті – 
«Наш ДЕНЬ» цю дружбу береже,
Щоб разом ранки зустрічати.
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У неділю, 29 травня, минуло два 
роки з дня трагічної загибелі генерал-
майора Сергія Кульчицького. Це була 
одна з наших перших великих втрат в 
АТО. Вертоліт Мі-8, на якому перебу-
вав Сергій Кульчицький та ще 11 вій-
ськових, збили терористи неподалік 
гори Карачун.

За словами воїнів АТО, Кульчиць-
кий - один із небагатьох генералів 
України, в чиїй чесності і професіона-
лізмі не сумнівався ніхто. Воював не 
в штабі, а на передовій. Його загибель 
не була випадковою. Терористи ДНР 
оголосили за нього (живого чи мерт-
вого) нагороду в 4 мільйони доларів. 
Кульчицький знав про небезпеку, яка 
йому загрожувала, але зону АТО і сво-
їх солдатів не покинув. 

У другу річницю загибелі Сергія 
Кульчицького на Личаківському цвин-
тарі, де похований генерал-майор, зі-
бралися його рідні, друзі, товариші по 

службі, військові. Помолилися за упо-
кій загиблого та поклали квіти до 
його могили. Пам’ять бойового гене-
рала, який віддав життя за Україну, 
військовослужбовці вшанували на ко-
лінах.

Батько генерал-майора Сергія 
Кульчицького був родом з нашої об-
ласті, сам Сергій Петрович не один 
рік служив у тернопільській вій-
ськовій частині. Своїми спогадами 
про цю непересічну людину поділив-
ся з «Нашим ДНЕМ» його співслуж-
бовець і друг, полковник В’ячеслав 
КРАВЧУК:

При цьому в обласному 
військкоматі звертають увагу 
на те, що 18-річні юнаки, котрі 
отримали повістки зобов’язані 
з’явитися виключно для про-
ходження комісії - на строко-
ву службу відправляють лише 
тих, кому виповнилося від 20 
до 27 років. Вкотре наголошу-
ють й на тому, що жоден при-

зовник не буде направлений в 
зону бойових дій.

«Хлопці, яких призвали 
на строкову службу, прохо-
дять підготовку у навчальних 
центрах на мирній території 
України, тож їх перебування 
в армії є цілком безпечним», - 
роз’яснює головний військо-
вий комісар області полковник 

Володимир Катинський.
Водночас вступити на вій-

ськову службу за контрактом 
можна з 18 років. За інформаці-
єю департаменту освіти і нау-
ки облдержадміністрації, заці-
кавленість у ній зростає серед 
учнів професійно-технічних 
навчальних закладів. Облас-
ний комісар в свою чергу під-
креслює, що таке рішення є од-
нією з найкращих альтерна-
тив після завершення навчан-
ня. Адже на сьогоднішній день 
служба за контрактом перед-
бачає вищий заробіток, ніж в 

інших сферах – від 7 тис грн/
міс, соціальні гарантії та, що 
важливо, роботу за фахом.

Законодавство передбачає 
ряд умов, які дають відстрочку 
від призову на строкову службу. 
Однією з них є навчання у вищо-
му навчальному закладі. Однак, 
студент може скористатися цим 
правом лише один раз: у разі 
відрахування з ВНЗ, навіть при 
повторному вступі – права на 
відстрочу вже немає. Крім того, 
відстрочка надається батькам, 
які мають одну дитину до трьох 
років. Ті, хто виховує двох і біль-

ше дітей призову на строкову 
службу не підлягають.

«Строкова служба у Зброй-
них силах є обов’язком для 
громадян України. Ухиляння 
від неї передбачає відповідаль-
ність перед законом, окрім 
того може суттєво зашкодити 
подальшій кар’єрі. Тому маємо 
сподівання, що на Тернопіль-
щині, котра традиційно вва-
жається однією з найбільш па-
тріотичних областей, буде до-
статня кількість свідомих юна-
ків», - зазначає Володимир Ка-
тинський.

18-річні призовники повинні тільки пройти комісію – 
на службу беруть з 20 роківНа Тернопільщині триває весняний 

призов. З 1 червня новобранці підуть 
служити у Національну гвардію, Дер-
жавну прикордонну службу та Держав-
ну службу спеціального транспорту. 

Слово про справжнього 
ГЕНЕРАЛА 

Тернополяни вшанували пам’ять 
Сергія Кульчицького

«Ми з Сергієм Петрови-
чем Кульчицьким були ровес-
никами. Народилися у 1963-
му році. Я влітку, а він взимку. 
Можливо, тому зблизилися з 
перших днів знайомства і ро-
зуміли один одного до остан-
ніх днів його життя. 

А познайомилися ми на 
початку 1993 року, коли тоді 
ще капітан морської піхоти 
з Північного флоту прибув 
до нас в Тернопільський ба-
тальйон Національної Гвар-
дії України (НГУ) на посаду 
заступника командира з бо-
йової підготовки. Я на той 
час був командиром роти та 
головою офіцерської Ради 
частини. 

У замкомбата був неве-
личкий кабінет, де ми інко-
ли збиралися. Тут Сергій роз-
повідав мені про службу на 
Півночі, про свою сім’ю, про 
далекі походи до Анголи. Ра-
зом ми ділилися задумами та 
розробляли плани, як краще 
вдосконалити бойову підго-
товку. 

Сергій Петрович був та-
лановитим командиром, вмі-
ло поєднував у підготовці 

бійців тактику Нацгвардії та 
елементи підготовки спецпі-
дрозділів. Офіцери його ро-
зуміли з півслова, комбат під-
тримував, тож завдяки такій 
співпраці вдалося зробити 
багато добрих справ. 

Згодом доля нас розве-
ла на довгий час. Зустрілись 
ми знову аж у 2008 році. На 
той час мій син Дмитро за-
кінчував Академію сухопут-
них військ у Львові, а пол-
ковник Кульчицький коман-
дував у місті Лева бригадою 
3002 ВВ. Я, звичайно, дуже 
хотів, щоб мій син служив 
під керівництвом Сергія Пе-
тровича. Та не склалося. Я до-
бре пам’ятаю тодішню нашу 
зустріч.  Ми з дружиною за-
йшли до кабінету комбрига. 
Я запитав: «Дозвольте, това-
ришу полковник?» Він відпо-
вів: «Слава, з яких пір ми з то-
бою на ви?». Відтоді ми уже 
спілкувались дуже часто, аж 
до останніх днів його життя. 

Ну, а далі ... Майдан... Так, 
уже генерал-майор Сергій 
Петрович Кульчицький, коли 
«відморозилось» усе коман-
дування ВВ, стояв з бійцями, 

мерз, намагався знайти вихід 
із ситуації. Згодом, коли за-
кінчились вуличні сутички в 
столиці і у керівництва дер-
жави вистачило розуму ко-
мандувачем ВВ призначити 
не чергового «нафталіново-
го» або недолугого кабінет-
ника, а досвідченого і прин-
ципового керівника, генера-
ла Степана Полторака, гене-
рал Кульчицький опинив-
ся в центрі підготовки нової 
Нацгвардії. Пізніше я  позна-
йомив його з душпастирем 
Майдану о. Іваном Гунею. 
Вони здружилися. 

А потім батальйон НГУ 
(добровольчий) відстояв 
Слов’янськ, зведена група, де 
в керівництві був і генерал 
Кульчицький прийняла на 
себе перші удари Стрєлкова, 
витримала, дала можливість 
підтягнути основні сили. 

Остання наша розмова 
була в п’ятницю – за 6 днів до 
загибелі Сергія Петровича. 

Мені зателефонував 
отець Іван і сказав, що довго 
не може зв’язатися з генера-
лом Кульчицьким. Я подзво-
нив сам. Сергій взяв трубку. 

Кажу: «Слава Богу живий!» 
«Живий, - відповідає. – Про-
сто згубив телефон. Тепер 
знайшов от. Скоро міняюсь, 
буду в Києві. Є багато планів. 
Зустрінемось!..»

На жаль, ця зустріч не від-
булася… 29 травня ворожий 
постріл обірвав життя Гене-
рала. 

Загибель Кульчицького - 
втрата для рідних, близьких, 
друзів, співслужбовців. Ра-
дість для ворога… Та насам-
перед – це величезна втрата 
для військового середовища. 
Так, на цій війні виросло дуже 
багато талановитих офіцерів, 
проявили кращі риси моло-
ді лейтенанти, капітани, ма-
йори, підполковники, гене-
рали. Та Сергій Петрович міг 
стати стержнем у розбудові 
зовсім нової Армії, а  подалі і 
держави. 

Велику втрату понесли 
ми усі, сім’я, друзі, військо, 
держава. Нехай десь там, у 
Небесах, буде спокій душі 
Сергія Петровича! Хай Бог 
прийме у рай душі усіх заги-
блих за Україну! Слава Украї-
ні! Героям слава! 

«Кульчицький міг стати стержнем у розбудові нової Армії»

Тернопільська обласна організація 
ВО «Батьківщина» звернулася до 
поліції з приводу акту вандалізму. 

Вночі з суботи на неділю, 29 травня невідо-
мі закидали фарбою графіті з портретом Надії 
Савченко, який напередодні намалював худож-
ник Юрій Цуприк, за сприяння обласної «Бать-
ківщини». Графіті зіпсовано російським написом: 
«убийца».

«Я впевнений, що жоден житель Тернопіль-
щини не міг такого вчинити. Це справжній зло-
чин проти Героя, проти національної ідеї, проти 
українського народу, тому ми не залишимо його 
безкарним. Невже, шановні тернополяни, ми – 
українці дозволимо п’ятій колоні Кремля “підні-
мати голову” на нашій землі?», – звернувся до жи-
телів краю керівник Тернопільської обласної ор-
ганізації ВО «Батьківщина», перший заступник 
голови Тернопільської обласної ради Василь Де-
ревляний.

Того ж дня автор графіті замалював ганебний 
напис під портретом Надії, але всі сліди вандаліз-
му, на жаль, виправити неможливо.

«Ми спокійно собі живемо у патріотичному 
файному місті Тернопіль і навіть не здогадуємо-
ся, що десь між нами ходять сепаратисти. Лише 
промосковські негідники, зомбовані кремлів-
ською пропагандою, могли таке вдіяти», – вважає 
автор портрету української Героїні.

Нагадаємо, що зобразити графіті з портретом 
Надії Савченко було спільним задумом художни-
ка Юрія Цуприка та керівника обласної «Батьків-
щини» Василя Деревляного.

В суботу, 28 травня художник закінчив свою 
роботу, а вже вночі невідомі осквернили зобра-
ження Героя України Надії Савченко.

Тернопільська обласна організація партії ВО 
“Батьківщина” звертається до тернополян, які 
могли стати випадковими свідками цього зло-
чину, а особливо жителів вул. кн.Острозького, де 
намальоване графіті: сприяти поліції в пошуках 
вандалів.

Вандали познущалися 
над зображенням 

Героя України 
Надії Савченко
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Два роки тому вони 
змушені були 
покинути рідні 

домівки і розпочати 
нове життя. У Тернопіль 
кримчани Ельнур та 
Мєрьєм приїхали ще у 
лютому. 

Їм так сподобалося наше 
місто, що вирішили тут осели-
тися і відкрити власне кафе. 
Допоміг їм у цьому проект Єв-
ропейського Союзу, започат-
кований разом з міської радою 
для допомоги переселенцям. 
Один з його напрямків - спри-
яння  розвитку бізнесу. 

Ельнур за професією 
інженер-електрик, Мєрьєм - 
бухгалтер. Та обоє у себе на 
батьківщині мали справу з 
приготуванням їжі для різно-
манітних свят, організацією 
бенкетів. Тож вирішили спро-
бувати свої сили і в Тернополі. 

У 55 років Ельнур разом з 
дружиною наважилися запо-
чаткувати власну справу. Зі-

знається, вміння знаходи-
ти вихід у складних ситуаці-
ях і долати життєві труднощі 
з’явилося у кримських татар 
завдяки непростій історії. 

- У 1944 році нас депортува-
ли. В Узбекистані ми потрапи-
ли у такі умови, в яких потріб-
но було вчитися виживати, 
- розповідає чоловік. -  Тож це 
у нас вже в крові. Ми там буду-
вали домівки та своє нове жит-
тя. Отримували освіту, працю-
вали, соціалізувалися. Коли ж 
змогли повернутися в Крим, 
то знову почали все спочатку. 
Адже там нас чекали окопи і 
землянки. Тож ми знову зводи-
ли свої домівки вже на рідній 
землі. Так склалося історич-
но, що ми звикли покладатися  
тільки на себе. 

У Криму вони залишили 
своє житло, рідних, друзів, а ще 
– частинку душі. Зізнаються, 
як тільки півострів стане укра-
їнським, повернуться на бать-
ківську  землю. Дуже сумують 

за рідним домом, за близьки-
ми, які залишилися там. 

Інтер’єр кафе доповнили 
кримською атрибутикою – 
світлинами з пейзажами пів-
остора та його визначними 
пам’ятками, етнічними орна-
ментами, ляльками-тільдами 
у національному вбранні. У 
«Кримській підкові» планують 
відзначати різноманітні свя-
та та організовувати цікаві зу-
стрічі

- Головна наша мета – це 
обмін культурами, - додає Ель-
нур. - Ми знайомимо тернопо-
лян з кримськотатарськими 
традиціями і звичаями, кух-
нею, та переймаємо культуру 
Західної України. Хочемо при-
нести у Тернопіль шматочок 
Криму, його смак, який буде 
втілюватися у їжі, у каві, у му-
зиці, у спілкуванні. 

Подружжя поки що працює 
над вдосконаленням меню. Пе-
ревіряють, які страви найбіль-
ше смакуватимуть тернополя-

нам. Поки ж містяни можуть 
скуштувати у «Кримській під-
кові» шурпу, лагман, суп з чече-
вицею, шість видів чебуреків - з 
м’ясом, голландським сиром і 
помідорами, бринзою та зелен-
ню, плов, манти та інші автен-
тичні страви. Чекає на гостей і 
пікантний овочевий «комплі-
мент» від шефа, а  ще незвичай-
на церемонія кавування. 

У кримськотатарських 
сім’ях гостей насамперед зу-
стрічають кавою, тож у закла-
ді - це справжній ритуал, який 
нікого не залишить байдужим.

- Ми пропонуємо своїм гос-
тям каву по-кримськотатарськи, 
приготовану у джезві на піску, з 
вершками та цукром власного 
приготування, - розповідає Мє-
рьєм. - Каву заливаємо холод-
ною водою і доводимо до кипін-
ня. Жодних добавок – лише чис-
та вода і хороша кава. Ну і, зви-
чайно, східні солодощі на де-
серт. 

Побувавши у «Кримській 

підкові», з впевненістю можу 
сказати: господарі роблять усе 
з любов’ю і зустрічають від-
відувачів з особливою схід-
ною гостинністю. Лише у цьо-
му закладі можна скуштува-
ти оригінальні кримськота-
тарські чебуреки – янтик, які 
готуются на сухій сковороді. 
Їх поки в Тернополі не робить 
ніхто. Взагалі, чебуреки у Кри-
му та Тернополі – відрізняють-
ся. Ельнур переконаний – це як 
українский борщ і кримськота-
тарский суп з капустою. 

- Кожен по-своєму смачний, 
- каже чоловік. -  Адже кож-
на господиня готує  його по-
своєму. Можна навчитися готу-
вати страви різних кухонь, але 
важко оволодіти всією май-
стерністю. Тож ми запрошуємо 
тернополян у наше кафе, щоб 
познайомити їх з кримсько-
татарською культурою та кух-
нею, поспілкуватися і відкри-
ти для себе щось нове. 

Юля ТОМЧИШИН.

Переселенці з півострова відкрили 
у файному місті кафе з автентичною кухнею

«Ми хочемо подарувати 
тернополянам шматочок Криму»

Подарунками та пам’ятними 
медалями відзначили 
перших переможців 

Всеукраїнської премії ім. 
Романа Завадовича. Трьох 
кращих визначило журі 
та Тернопільська обласна 
організація Національної спілки 
письменників України. 

Серед лауреатів: 
– Богдан Мельничук, письменник, 

Заслужений діяч мистецтв України - у 
номінації «За кращі твори для дітей та 
юнацтва» та у зв’язку з 40-річчям твор-

чої діяльності;
– Зборівська державна українська 

гімназія ім. Р. Завадовича – «За популя-
ризацію творчості Романа Завадовича»;

– Олексій Мартинюк, учень Терно-
пільської загальноосвітньої школи  № 
24 – «За вдалий літературний дебют се-
ред молодих авторів».

- Ми вирішили заснувати цю пре-
мію, щоб увіковічнити пам’ять про зна-
менитого уродженця Тернопільщини, 
відомого письменника, журналіста, ре-
дактора, культурного діяча, творчість 
якого давно відома за межами України, 

Романа Завадовича, - зазначив органі-
затор дійства, директор Тернопільсько-
го обласного молодіжного методично-
го центру Володимир Демчишин. – Ця 
премія покликана підтримувати тала-
новитих людей та розвивати україн-
ську літературу.  

Під час церемонії нагородження 

можна було дізнатися багато цікавого 
про князя української дитячої літерату-
ри Романа Завадовича, почути його ві-
рші та переглянути цікаве театральне 
дійство на основі його творчості від ви-
хованців Зборівської гімназії. 

Юля ТОМЧИШИН.

Нагородили переможців Всеукраїнської 
премії ім. Романа Завадовича
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Нині перевиконання по місцевих бюджетах 
складає понад 300 млн. грн., що є вагомим аргу-
ментом на користь децентралізації. На сьогод-
ні лідерами з обсягів доходів місцевих бюджетів 
на одного жителя району є: Тернопільський, Залі-
щицький та Підволочиський райони. 

«До прикладу, більше 113% - таким є переви-
конання бюджету в Микулинецькій громаді. І це 
яскравий приклад, щоб усі зрозуміли нашу спіль-
ну стратегію», - звертає увагу голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. 

Він наголошує, що головна мета 2016 року - 
максимальне наповнення усіх місцевих бюджетів 
та зростання середньої заробітної плати до 4-5 
тис. грн.

За його словами, перші підсумки нинішнього 
року дають підстави очікувати, що бюджет розви-
тку області складе майже 600 млн. грн. «Вже за-
раз перевиконання по місцевих бюджетах скла-
ло 160 млн. грн., по місту Тернополю маємо до-
даткові 140 млн. грн. Кошти фонду регіонального 
розвитку складуть 93 млн. грн., а субвенція на те-
риторіальні громади - 141 млн. грн. На соціально-
економічний розвиток очікується отримати від 
60 млн. грн. і вище. І ці зміни є очевидними», - на-
голошує Степан Барна.

Успішним прикладом вирішення фінансових 
питань на переконання очільника області, є Зо-
лотопотіцька об’єднана територіальна громада. 
Спільними зусиллями тамтешнім мешканцям вда-

лося забезпечити перевиконання бюджету за І-й 
квартал майже на 300%. Цей ресурс громада може 
використовувати на власні потреби та спрямову-
вати на соціальні проекти. Зокрема, у Золотопо-
тіцької громади у планах на цей рік: ремонт у двох 
дитсадках, початок капітального ремонту будівлі 
центру надання адмінпослуг та пожежного депо, 
капітальний ремонт зали будинку культури. 

Степан Барна закликає громади активно по-
давати свої проекти, які можуть бути профінан-
совані за рахунок субвенції з державного бюдже-
ту (субвенція місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних гро-
мад – ред.). Станом на кінець травня подано 118 
таких заявок на загальну суму 107 млн грн., що 
складає 76% від запланованої суми субвенції. 

Тому, голова Тернопільської ОДА наголошує 
на необхідності активізувати цей процес. «Не 
буде проектів – не буде коштів. І це має розуміти 
кожен. Крім того, нам важлива також і якість про-
ектів. Що напишемо – те й будемо реалізовувати, 
тож на це слід особливо зважати», - підкреслює 
Степан Барна. 

У районах області в цьому напрямку вдають-
ся до консультацій фахівців. Зокрема, днями гро-
маді Великих Гаїв надали методичну допомогу 
представники швейцарсько-українського про-
екту «Despro».  Писати програму соціально-
економічного розвитку об’єднаної територіаль-
ної громади вчилися під час семінару-тренінгу. 

Маленьким тернопільським пацієнтам подарували частин-
ку комфорту. Приліжкові тумби міській дитячій лікарні презен-
тував «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Як розповів го-
ловний лікар медзакладу Андрій Артимович, інвентар у них не 
оновлювали давно. Тому потреба в нових меблях, звісно ж, була. 
Про необхідність у приліжкових тумбочках дізналися у «Бло-
ці Петра Порошенка «Солідарність» і радо відгукнулися на про-
позицію допомогти. «Після звернення працівників медзакладу 
ми придбали першу партію тумбочок для маленьких пацієнтів. 
Адже це чи не найпотрібніший інвентар у палаті. Тепер діти ма-
тимуть де зберігати власні речі», – повідомив секретар Терно-
пільської міськради від «БПП «Солідарність» Віктор Шумада.

Подаровані тумбочки колектив лікарні розділив між кілько-
ма відділеннями. 

Нові меблі 
подарували дитячій 
лікарні Тернополя

…І знову настало тривожне літо для 
України. Третє літо війни. 

Секретар РНБО Олександр Турчинов вва-
жає: щоденні провокації з боку російської 
сторони на Сході можуть перерости у повно-
масштабні військові дії. І наголошує: євро-
пейським країнам у контексті пошуку мир-
ного врегулювання ситуації на Донбасі, тре-
ба чітко розуміти, що «Росія - це не третя сто-
рона, а агресор». Це її зброя використовуєть-
ся для ведення вогню на Сході. Її солдати вби-
вають українців. І це вони розв’язали війну.

За інформацією української розвідки, 
путінські війська можуть почати пробивати 
коридор до анексованого Криму. Під час за-
сідання міжпарламентської асамблеї Верхо-
вної Ради, Сейму Литовської Республіки та 
Сейму і Сенату Республіки Польща перший 
заступник секретаря РНБО Михайло Коваль 
наголосив: «Російські війська готуються до 
відновлення активних наступальних дій з 
метою виходу на адміністративні кордони 
Донецької та Луганської областей, а також 
пробиття сухопутного коридору до Криму». 

І шокуючі цифри: протягом двох років 

війни на Сході бойовики разом із російськи-
ми окупантами вбили близько десяти тисяч 
українців, ще понад двадцять тисяч - пора-
нені. І майже два мільйони громадян Украї-
ни змушені були залишити свої домівки. 

За словами Михайла Коваля, лише з по-
чатку нинішнього року на Донбасі загину-
ло 43 військовослужбовці, 350 - поранено. 
І зафіксовано 6380 обстрілів. Ось така ціна 
перемир’я.   

Мінські домовленості для Росії - ніщо. 
Шлях умиротворення агресора, замість по-
силення санкцій та інших реальних дій, 
призводить лише до зростання жертв серед 
українських військових і мирних жителів, а 
також посилює небезпеку розв’язання по-
вномасштабних військових дій у Європі, за-
значив Михайло Коваль.

На жаль, Європа й досі не бажає зрозумі-
ти, що війна стоїть перед її порогом. І не дай 
Боже, аби вона постукала у двері.  

Тим часом Росія перетворила Донбас 
на величезний полігон для відпрацюван-
ня тактичних прийомів ведення бою і ви-
пробування новітньої зброї. За словами пер-

шого заступника секретаря РНБО, російське 
військове угрупування на тимчасово окупо-
ваній території України складає: 15 баталь-
йонних тактичних груп, вісім ротних так-
тичних груп та окрема мотострілкова бри-
гада. Чисельність особового складу - майже 
36 тисяч військовослужбовців. 

Українці змушені готуватись до адек-
ватної відповіді на дії Росії. Однак для цього 
необхідна підтримка союзників. Насампе-
ред, військово-технічна допомога з боку За-
ходу, наголосив Олександр Турчинов. 

Але зараз марно сподіватися, що НАТО, 
США та Євросоюз нададуть Україні необхід-
ну зброю, аби можна було достойно проти-
стояти путінським зайдам. Ситуація, мож-
ливо, стане зрозумілішою після президент-
ських виборів у Штатах, які відбудуться во-
сени. Нинішній глава Білого дому Барак 
Обама дотримується обережної та вичіку-
вальної політики. Робить заяви, осуджує дії 
Росії і… все. Про допомогу Україні сучасним 
озброєнням не йдеться.       

Викликає тривогу й те, що Кремль про-
довжує розглядати сценарій захоплення 

південних областей України. Про це заявив 
представник Головного управління розвід-
ки Міноборони Вадим Скібіцький. Такий 
сценарій Московія відпрацьовує з 2014 року. 
Але завдяки тому, що угрупування Зброй-
них сил України на сьогоднішній день роз-
горнуті саме на перешийках у південній час-
тині нашої держави, плани РФ реалізувати 
наразі не здатна. 

Загострення протистояння між Росією 
та Україною не уникнути. Зокрема, соціолог 
Ігор Ейдман у коментарі «Німецькій хвилі» 
сказав: російська правляча верхівка не зми-
рилася з українською незалежністю. І її зни-
щення - єдина справжня мета путінської по-
літики. 

Також, згідно з російським задумом, 
«ЛНР» і «ДНР» мають бути повністю під-
контрольні Кремлю. Це можна прочита-
ти між рядками мінських зустрічей. Але… 
«ЛНР» і «ДНР» повинні вважатися україн-
ською територією, жити за український ра-
хунок, мати з Україною прозорий кордон, 
залишаючись джерелом постійної політич-
ної нестабільності в державі. Українська 
влада навряд чи на таке погодиться. То ж 
безплідні переговори можуть затягнутися 
на невизначений час. І Україна й далі хова-
тиме своїх синів… 

Поки Путін господарює в Кремлі, мир 
Росії з Україною неможливий.  

Ольга ЧОРНА. 

Громади Тернопільщини вже 
відчувають позитив реформи 

Голова області 
Степан Барна 
продовжує регулярно 

відвідувати новостворені 
громади, яких в області 
налічується 26.  
За перший квартал 
нинішнього року уже 
підбито підсумки, що 
доводять ефективність 
втілення реформи 
децентралізації. В першу 
чергу це стосується 
коштів, які тепер громади 
самостійно акумулюють 
для вирішення нагальних 
проблем своїх територій. 

Доки Путін господар Кремля, 
мир Росії з Україною неможливий  
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Після цього телемоноло-
гу Насалика стало більш-
менш зрозуміло, хто втов-

кмачив у голову віце-прем’єру 
Розенку ідею про повну відмову 
українських селян від газу. Наса-
лик, звісно. Тим паче, що він по-
слався на власний досвід. Мов-
ляв, у Калуші, коли Насалик був 
там мером, така котельня запра-
цювала. І  виявилася на 60 відсо-
тків економнішою від традицій-
них газових.

Ну, по-перше, Калуш – не 
село, а більш як 70-тисячне міс-
то. Так що котелень там  значно 
більше, ніж одна. Чому ж Наса-
лик, достатньо довго головуючи 
там, не змінив їх усі на економні 
твердопаливні?  І як збирається 
тепер робити це по всій Україні – 
державі переважно селянській? 
З обмеженими – після масового 
вирубування лісів та контрабан-
ди деревини за кордон – ресур-
сами? Та ще й зі зруйнованою ву-
гільною галуззю? Возитиме де-
ревні гранули від Меркель? Тоді 
ще хай і котельні чи принаймні 
твердопаливні котли у неї ви-
просить.

Але... Ні, не встигне. Оскільки 
відчуває, як сам зізнався, що мі-
ністром буде недовго. І я Насали-
ку вірю. З двох причин.

Перша: з такими ідеями, як 
його «крок уперед» (на-
справді це 10 кроків на-

зад) навіть в Україні в міністрах 
довго не ходять.

Друга: у нас узагалі всі уря-
ди – не довгожителі. Ото поба-
лакають трохи, полякають на-
род, розбагатіють швиденько – й 
уже їх нема. Того ж Яценюка, для 
прикладу, навіть щонедільні те-
лепроповіді для народу не вря-
тували.

Та от радості від того, що Ар-
сеній Петрович ось уже два міся-
ці тимчасово безробітний, нам 
із вами ніякої. Оскільки на зміну 
йому та його «команді» прийшли 

нічим не кращі – просто інші. А 
дехто – на кшталт того ж Розенка, 
взагалі залишився. Та ще й під-
нявся по службовій драбині...

Втім, про безробіття Яценю-
ка детальніше поговоримо трі-
шечки згодом.

А зараз повернемося до екс-
мера Калуша, екс-нардепа і поки 
що міністра Насалика. Конкрет-
но – до його спільної з Розенком 
ідеї-фікс: про повну відмову се-
лян від газу. Так от...

На жаль, з Розенка взяти ні-
чого. Він, як уже повідомляв 
«Наш ДЕНЬ», бездомний. При-
наймні, якщо вірити Розенко-
вим деклараціям за два остан-
ніх роки.

А от Насалик випробува-
ти ідею про повну відмо-
ву від газу може на собі. Та 

яке там може? Зобов’язаний! Бо 
хоч він тепер і міністр, але живе 
у селі. Називається воно Козин, 
оскільки розташоване на річці 
Козинці. Поруч – Дніпро. І до Ки-
єва з Козина буквально рукою 
подати.

 «Хатка» в міністра на 725 ме-
трів квадратних. Стартова ціна 
– від мільйона доларів. Плюс 9 
автівок, включно з кабріолетом, 
і колекція із 80 дороженних го-
динників. Але це так, до слова... 
Бо ж головна тема у нас з вами 
сьогодні – відмова селянина На-
салика від газу. Тим паче, що до 
осінніх холодів ще далеко. Тож 
міністр встигне не тільки твер-
допаливну котельню збудува-
ти для обігріву своєї халупки, а й 
невеличкий заводик з виробни-
цтва деревних гранул. Сподіваю-

ся, на подвір’ї в 25 соток клаптик 
землі для цього знайдеться?

А чому, власне, заводик? 
Якщо вже будувати, то вели-
кий завод. Аби й сусідів, а їх у 
міністра-селянина чимало, еко-
номними гранулами забезпечи-
ти. Маю на увазі  брата і сестру 
Льовочкіних, Юлію Тимошенко, 
Леоніда Кучму, Нестора Шуфри-
ча і ще кілька десятків таких са-
мих селян, як Насалик...

Зрештою, може й Петро Олек-
сійович на  гранули від Наса-
лика перейти ризикне? Оскіль-
ки теж на цій території прожи-
ває – разом з усією своєю чима-
ленькою родиною. Правда, не в 
самому Козині  - у Конча-Заспі, 
теж зовсім не місті. Просто роз-
ташувалася вона обіч  шикарної 
траси, що веде з Нових Петрівців 
до Козина. Так що і Порошенко 
теж селянське життя-буття об-
рав - у своєму розкішному «Біло-
му Домі».

Між іншим, зовсім недавно 
поруч з родинними апар-
таментами Порошен-

ків з’явилися новосели в ще од-
ному розкішному маєтку. Перед 
цим 3-метрова огорожа довкола 
нього «підросла»  на додаткових 
2 метри... Результат: майже ні-
кого і нічого не видно. Але тіль-
ки майже... Бо доскіпливі просто-
людини вже кілька разів помі-
чали, як до нового маєтку заїж-
джав кортеж нового селянина. 
На прізвище Гройсман.

До речі знамените 
«Межигір’я», що колись належа-
ло Януковичу, теж на цій, селян-
ській, території. Правда, там-

тешні котельні поки що відпо-
чивають, мешканців не видно 
і не чути. Золотий батон у зло-
дія Януковича якийсь невідомий 
злодій украв. Пеньки, по яких Ві-
ктор Федорович вистрибував, 
струхлявіли – навіть на гранули 
не годяться. Зрештою, екс-хазяїн 
маєтку нині теж  не в найкращій 
формі... 

А ще у Нових Петрівцях 
розводить бджіл Віктор 
Ющенко, катаються на ро-

верах брати Клички, нудьгує без 
роботи Арсеній Яценюк... І всі 
вони живуть-поживають у чима-
леньких палацах.

Так що Насаликів завод з ви-
робництва економічно надви-
гідних гранул матиме як до-
брий збут, так і добрий прибу-
ток. А підкидати ці гранули в 
котли, каміни і печі своїм сусі-
дам може безробітний Яценюк. 
Щоб не нудьгувати. Зрештою... 
Може у багатеньких новопетрі-
вецьких і козинських (коротше 
кажучи, конче-заспівських) се-
лян з’явиться бажання збудува-
ти одну котельню-на всіх?

Тоді... О, Боже, тоді в Арсенія 
Петровича зникне проблема з 
працевлаштуванням! Він стане 
директором котельні! Зрештою, 
може назвати себе й прем’єр-
міністром. Котельні, звісно. А що? 
Першим таким у світі, до речі. 
Штат укомплектує. Адже окрім 
селян-багатіїв – починаючи від 
міністра Насалика і закінчуючи 
Порошенком – на території ко-
лишнього хутора Конча-Заспа і 
урочища Козин – тут є і справжні. 
Далеко не багаті селяни. Які ви-

живають переважно на заробіт-
ки, що їх отримують, обслуговую-
чи місцевих багатіїв.

Так от, майбутніх робітників 
котельні Яценюк може на-
звати міністрами. І за звич-

кою, і щоб солідніше звучало. А 
там, дивись і поки що міністр На-
салик до котельні на роботу по-
проситься... І «бездомний» Роз-
енко... А може і сам... Гройсман?

Отоді я нарешті повірю в 
«крок уперед», задекларований 
Насаликом. Адже переконувати 
народ  найкраще власним при-
кладом. Завжди, навіть коли це 
стосується повної відмови від 
газу.

І, нарешті, останнє. Віце-
прем’єр Розенко ніяк не заспо-
коїться. Тож після нищівної кри-
тики його ідеї про відмову селян 
від газу днями запевнив: 

- Моя пропозиція знайшла 
колосальну підтримку в тих, хто 
знає, що таке енергозбереження. 
Зокрема, це чиновники деяких 
районів України, які в цьому пе-
реконалися і тепер зекономлені 
кошти витрачають на ліки...

Цікаво, пане Розенко, а від 
чого саме лікуються оті безімен-
ні чиновники? Народ їм синців за 
«енергозбереження» понабивав? 
Чи,  не доведи Господи, і до пере-
ломів десь дійшло?

А те, що проти відмови се-
лян від газу затято виступають 
деякі політики, що нажилися на 
його поставках з Росії... Хіба не 
урядовці цим політикам сприя-
ли і разом з ними збагачували-
ся? Українцям же газу власно-
го видобутку завжди вистачало. 
Незрозуміло тільки: чому наш 
газ став нині дорожчим від чу-
жоземного? Кому, як не вам, над 
цим треба було думати і цього не 
допустити? Адже ви віце-прем’єр 
саме із соціальних питань, а не 
антисоціальних.

Тетяна САВКІВ.

Віталій був депутатом 
Кременецької міської ради 
від «Народного контролю» 

і борцем з корупцією. Серед 
причин вбивства називають 
викриття земельних оборудок  
і конфронтацію активіста із 
судовою системою.

Трагедія сталася 26 травня. Поліцей-
ські встановили, що на чоловіка напа-
ли близько  23 години. Віталія жорстоко 
побили на території його нежилого обі-
йстя, де він займався підприємницькою 

діяльністю. За гарячими слідами право-
охоронці з’ясували, що нападників було 
двоє.

Того дня Віталій, розповідають то-
вариші, збирався їхати додому й прий-
шов у двір, де стояла його машина. Олек-
сандр Гриньо, активіст і друг загиблого, 
бачив його одним з останніх. За словами 
чоловіка, до нього ввечері зателефону-
вала дружина активіста й розповіла, що 
той не відповідає на дзвінки. Коли Олек-
сандр теж спробував з ним зв’язатися, 
почув голос лікаря. Медик розповів, що 

Віталій у дуже важкому стані.
З численним травмами голови та гру-

дей активіста госпіталізували у реаніма-
цію райлікарні. За кілька годин він помер.

Попрощатися з громадським діячем 
прийшло понад тисячу людей. Віддати 
шану загиблому активісту в Кременець 
приїхали на похорон побратими з часів 
Революції Гідності, ветерани АТО і на-
родні депутати. 

Товариші по громадській діяльнос-
ті вважають, що спровокувати вбивство 
могла одна зі справ, які оприлюднив за-

гиблий. Серед інших версій називають 
боротьбу Віталія з корупцією серед чи-
новників і позицію в люстраційному про-
цесі місцевого судді.

Правоохоронці запевняють, що над 
розкриттям злочину ретельно працю-
ють: встановили авто, на якому втікали 
бандити, вилучили відео з камер зовніш-
нього відеоспостереження. 

- Вся тернопільська поліція пра-
цює над розкриттям цього резонансно-
го вбивства, перевіряємо всю інформа-
цію, що надходить, – розповів керівник 
обласного управління поліції Олександр 
Богомол. – Орієнтовано також правоохо-
ронців сусідніх областей. Найперше се-
ред версій вбивства розглядаємо громад-
ську та політичну діяльність потерпіло-
го. Версію з пограбуванням теж не відки-
даємо, але це малоймовірно, бо при по-
терпілому залишилися цінні речі та ко-
шти. Нападники не забрали нічого.

У поліції також зазначають, що роз-
шукують і замовника вбивства. Не від-
кидають можливості того, що нападники 
не планували вбивати Віталія – намага-
лися залякати. 

Між тим, громадські активісти Терно-
пільщини побоюються, що винні встиг-
нуть втекти за кордон, поки триватиме 
розслідування. Вони вимагають у поліції 
пришвидшити темпи роботи.

У Кременці жорстоко 
вбили депутата 
Тернопільщину сколихнуло звірське вбивство Ві-
талія Ващенка. У ніч з четверга на п’ятницю гро-
мадського активіста побили двоє невідомих. За 
попередньою інформацією поліції, напад був 
спланований і, найімовірніше, пов’язаний з його 
громадською та  політичною діяльністю. 

Почнемо з Козина і Нових Петрівців?
- Відмова селян від газу – це прогресивний захід. І то не крок 
назад, а крок уперед. Якщо будуть створені котельні на 
деревних гранулах – такі, як нині використовують в Німеччині, 
то це буде крок уперед, - заявив днями міністр енергетики 
і вугільної промисловості Ігор Насалик.
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Чи справді це так, а також про інші 
новації у сфері пенсійного забезпечен-
ня розмовляємо з начальником Терно-
пільського об’єднаного управління Пен-
сійного фонду України області Тетяною 
Григорівною ГЛУХ.

Передусім вона зазначила, що Закон 
№3203 передбачає внесення змін виключно 
щодо періоду заробітку, за який можна вра-
ховувати заробітну плату для обчислення 
пенсії. Так, за бажанням пенсіонера, для об-
числення пенсії можна враховувати заро-
бітну плату за будь-які 60 календарних мі-
сяців страхового стажу підряд незалеж-
но від перерв по 30 червня 2000 року та за 
весь період страхового стажу, починаючи з 
1 липня 2000 року. Саме така норма діяла 
до 1 січня 2016 року.

Довідку про заробітну плату, яку особа 
надаватиме до Пенсійного фонду, за період 
страхового стажу по 30 червня 2000 року 
обов’язково має бути підтверджено пер-
винними документами, на підставі яких її 
видали.

- А де взяти довідку про заробітну 
плату, якщо підприємство, організація, 
чи установа ліквідовані? 

- Якщо такі підприємства, установи, ор-
ганізації ліквідовані або припинили своє 
існування з інших причин, то необхідні до-
відки видаються правонаступниками цих 
підприємств, установ чи організацій або 
державними архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не 
мають можливості видати довідку за вста-
новленою формою з розшифровкою ви-
плачених сум за видами заробітку, вони 
можуть видати довідки, що відповідають 
даним, наявним в архівних фондах, без до-
держання цієї форми.

Визначення заробітку для обчислення 
пенсії на підставі показань свідків не до-
пускається. Виписка зі штатного розпису 
про посадовий оклад, профспілкові квит-
ки, квитки партій та рухів, громадських 
об’єднань не вважаються документами, що 
засвідчують фактичний заробіток для об-
числення розміру пенсії.

Згідно з Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 05.07.2006 р. за №919 
«Про затвердження Порядку визначення 
заробітної плати (доходу) для обчислення 
пенсії у разі втрати документів про її на-
рахування та виплату» запроваджено ме-

ханізм визначення заробітної плати (до-
ходу) для обчислення пенсії у разі втрати 
первинних документів про нарахування 
та виплату підприємствами, установами, 
організаціями заробітної плати (доходу) 
за основним місцем роботи застрахова-
ної особи за період стажу до 1 липня 2000 
року у зв’язку зі стихійним лихом, аварія-
ми, катастрофами або з інших незалежних 
від застрахованої особи обставин.

Зазначеним порядком передбачено, 
що довідки про заробітну плату (дохід) 
у визначених випадках надаються під-
приємством, установою, організацією, де 
працює (працювала) особа, або їх право-
наступником, а в разі коли підприємство, 
установу, організацію ліквідовано, а доку-
менти до органу вищого рівня або архів-
них установ не передано, довідки нада-
ються місцевими органами праці та соці-

ального захисту населення, в окремих ви-
падках – Міністерством праці.

Визначення заробітної плати (доходу) 
для обчислення пенсії у разі коли підпри-
ємство, установу, організацію ліквідовано, 
а документи до органу  вищого рівня або 
архівним установам не передано, здійсню-
ються  виходячи з тарифної ставки (поса-
дового окладу) за відповідною або анало-
гічною професією (посадою) у відповідній 
галузі  (системі) за календарний рік, що 
передує року, з якого призначено (перера-
ховано) пенсію,  або виходячи з мінімаль-
но гарантованої зазначеної тарифної став-
ки (посадового окладу), передбаченої га-
лузевою угодою. При цьому коефіцієнт за-
робітної плати (доходу) застрахованої осо-
би визначається виходячи з розміру серед-
ньої заробітної плати працівників, зайня-
тих у галузях економіки України, за місяць 
за який розраховується заробітна плата, 
календарного року, що передує року, з яко-
го призначено (перераховано) пенсію.

- Чи перерахують пенсії тим пенсіо-
нерам, яким їх було призначено з 1 січня 
по 15 квітня 2016 року? 

- Особи, яким пенсію призначено з 
01.01.2016 до дати набуття чинності За-
кону №3203, матимуть право на прове-
дення перерахунку пенсії за звернення-
ми із відповідними довідками – зі стро-
ків, визначених статтею 45 ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».

- Чи передбачено Законом № 3203 
право виходу на пенсію жінок у віці 55 
років, при наявному у них стажі 30 ро-
ків? 

- Право дострокового виходу на пенсію 
за віком жінок, яким виповнилося 55 ро-
ків за наявності страхового стажу не мен-
ше 30 років та за умови звільнення з ро-
боти до 1 січня 2015 року, було передбаче-
но пунктом 7-2 Прикінцевих положень ЗУ 
«Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування». Отже, з 1 січня 2015 
року дострокові пенсії не призначаються. 
Закон №3203 не передбачає внесення змін 
до пункту 7-2 Прикінцевих положень ЗУ 
«Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», а тому право жінок на 
достроковий вихід на пенсію не поновлено.

- Як у зв’язку зі зміною прожитково-
го мінімуму з 1 травня було проведено 
перерахунок пенсій? 

- З 01.05.2016 року Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2016 
рік» збільшено розмір прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили працездат-
ність з 1074,00 грн. до 1130,00 грн.

У зв’язку з чим, з 1 травня поточного 
року проведено перерахунки мінімальних 
пенсій, доплат, підвищень та надбавок, що 
залежать від зазначеного прожиткового 
мінімуму. Не переглядалися розміри пен-
сій осіб, які не мають вказаного вище стра-
хового стажу або належать до категорії 
«працюючих» осіб.

За проведення такого перерахунку пен-
сіонерам не потрібно звертатися до органів 
Пенсійного фонду України, оскільки, такий 
перерахунок проведено автоматично.

На жаль, так і сталося. Бо не 
встиг екран телевізора засвіти-
тися, як на ньому з’явилося об-
личчя нового міністра соцполі-
тики Андрія Реви. Який приголо-
мшив мене (і не тільки мене одну, 
а мільйони пенсіонерів по всій 
Україні, бо цю новину до полу-
дня повторювали щогодини) сво-
їм одкровенням. Про те, що ситу-
ація з виплатами пенсій близька 
до катастрофічної. Оскільки дефі-
цит Пенсійного фонду вже сягнув 
145 мільярдів гривень. Проти то-
рішніх 80 мільярдів.

Нічого собі день почався, поду-
мала я, швиденько поклавши під 
язик капсулу «Корвалменту». Не 
допомогло – взяла ще одну... Тоді 
накрапала «Валокордину», подум-
ки вже прощаючись з ним. Бо за що 
його купиш, коли ціна за пляшеч-
ку - 90 гривень, а пенсії не дадуть? 

Зрештою,  навіть не пам’ятаю, аби 
за ті  8 років, відколи я на пенсії, 
її затримали хоча б на один день. 
Зате моя 80-літня мама пам’ятає. 
Було, каже, було... Не виплачува-
ли її, особливо сільським пенсіо-
нерам. І по півроку. Та коли в 2001-
му прем’єр-міністром став Ющен-
ко, а віце-прем’єром Тимошенко, 
все кардинально змінилося. Юля  
і борги з пенсій погасила, і бага-
тогодинні перебої зі світлом зни-
кли... Відтоді, згадує мама, жоден 
уряд не дозволяв собі залазити в 
борги перед пенсіонерами. Навіть 
Янукович з Азаровим! Навіть Яце-
нюк – хоч уже йшла війна... І ось 
маєш тобі, новий прем’єр Грой-
сман, не встигнувши освоїтися на 
посаді, «ощасливив» нас не тільки 
вдвічі дорожчим газом, а й своїм 
земляком-вінничанином Григорі-
єм Ревою. Той,  у свою чергу, теж 
почав із «ощасливлення» - гря-
дущої катастрофи у Пенсійно-
му фонді. Звинувативши у ній, як 
свого часу це робив Азаров, «па-
пєрєдніков». Мовляв, це попере-
дній уряд знизив ставку єдиного 
соціального внеску з 38 до 22 від-
сотків.

- Таким чином, - поскаржився 

Рева, - великому бізнесу віддали 
60 мільярдів гривень. Сподіваю-
чись, що він поверне їх через під-
вищення зарплат і сплату внесків 
до Пенсійного фонду. На жаль, 
цього не сталося...

А хіба могло в Україні стати-
ся інакше? Та ні... Хто-хто, а наші 
багатії звикли гребти лише до 
себе. Та ще й так нахабно, наче 
збираються за награбоване в на-
роду купити собі в Бога ще кіль-
ка  життів. Або хоча б кілька гек-
тарів раю...

Та не буде цього, панове гра-
біжники! Господь хабарів, на від-
міну від вас, не бере! Тож усі ви, 
хоч і при величезних грошах, 
такі самі прості смертні, як і бід-
ні українські пенсіонери.

Так що не лякайте нас ката-

строфою у Пенсійному фонді. Бо 
в Україні куди не поткнешся – 
скрізь катастрофа. І при всіх вла-
дах - що донецькій, що вінниць-
кій.

Просто згадуйте іноді, хова-
ючи по офшорах свої мільярди 
і мільйони,  чудові слова поета –
пісняра Андрія Демиденка:

Пам’ятайте лишень: домови-
на не має кишень

І життя не повторить ніхто з 
нас «на біс».

А щодо міністра Реви, то його 
«страшилку» вже через лічені го-
дини спростували і голова Пен-
сійного фонду Зарудний, і віце-
прем’єр Розенко, і прем’єр Грой-
сман. Тобто, не те щоб спростува-
ли – начебто дефіциту Пенсійно-
го фонду нема. Просто заспоко-

їли, що пенсії виплачуватимуть 
вчасно. Як і раніше. Дефіцит тра-
диційно покриють за рахунок 
держбюджету.

А я собі думаю так: насправ-
ді наш найгірший дефіцит – ка-
тастрофічна відсутність у владі 
чесних, мудрих, високопрофесій-
них фахівців. Справжніх патріотів 
України, а не просто людей  в екс-
клюзивних вишиванках. Людей, 
готових працювати не покладаю-
чи рук – для України і українців... 
На жаль, наш  черговий «новий» 
уряд нічим не ліпший від тих, що 
були до нього. А в дечому  -  навіть 
гірший.

Ольга ФАРИНА,
 пенсіонерка із Залізців

Зборівського району.

Про зміни у пенсійному забезпеченні
29 березня 2016 Верховна 

Рада ухвалила Закон 
№3203 «Про внесення 

змін до статті 40 ЗУ «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» щодо 
порядку визначення заробітку 
для обчислення пенсії». 
Відразу ж після його прийняття 
українським парламентом, 
підписання Президентом і аж до 
вступу у дію з 15 квітня чимало 
ЗМІ поширили інформацію про 
те, що цей документ надає право 
55-літнім жінкам при наявності 
30 років стажу дочасно виходити 
на пенсію. 

Ранок був чудовий. 
Сонячний, з рясною 
росою на траві, 

листі старих яблунь і 
городині. Cильно, наче 
перед дощем, пахли вже 
перецвітаюча калина 
і щойно розквітлі 
півонії... Але вся ця краса 
померкла тільки-но я 
зайшла з подвір’я до 
хати. Буквально  на 
кілька хвилин  – аби 
послухати новини. Хоч 
не вчора народилася, тож  
знала, що нічого доброго 
не почую.

P.S. І все-таки міністр соцполітики Андрій Рева готує українців до пенсійного колапсу. Бук-
вально учора він заявив, що у найближчі 1-1,5 року Україна може зіткнутися із сильним «со-
ціальним вибухом» через кризу в Пенсійному фонді. «Потрібно підготувати програму стабілі-
зації ситуації в Пенсійному фонді. Якщо зараз нічого не зробимо, через рік-півтора навіть цей 
розмір пенсії ми не зможемо платити. Це буде соціальний вибух, гірше ядерного. Тому ми роз-
глядаємо всі можливі варіанти, зокрема надзвичайні..», -  зазначив він. І додав: «Можна ж було 
зробити по-іншому: ухвалюючи рішення про зниження єдиного соціального внеску, у грудні, од-
ночасно порушити питання про підвищення пенсійного віку. Компенсувати ці речі. Але зроби-
ли одну частину і не зробили іншу. І ми тепер перебуваємо в ситуації, коли повинні вирішува-
ти питання - як бути?»

ПАМ’ЯТАЙМО ЛИШЕНЬ: 
ДОМОВИНА НЕ МАЄ КИШЕНЬ...
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Мінімальна зарплата:
 що змінилося

Згідно із законом «Про Державний бю-
джет України на 2016 рік», із 1 травня зміни-
лась мінімальна зарплата. У місячному розмі-
рі вона складатиме 1450 гривень, у погодин-
ному - 8,69.

У Тернопільській ОДПІ зазначили, що роз-
мір мінімальної зарплати впливає на розраху-
нок єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі - ЄВ). 
Тому, з 1 травня змінилась максимальна ве-
личина доходу, на яку потрібно нараховува-
ти ЄВ. Вона становить 25 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб, встановлених на 
місяць нарахування доходу, тобто 36250 гри-
вень (1450 грн. х 25).

Розмір мінімального страхового внеску 
складає 319 гривень (1450 х 22 відсотки). Від-
повідно, збільшився максимальний розмір на-
рахованого ЄВ і з 1 травня він становить 7975 
гривень (36250 грн. х 22 відсотки) або 3048,63 
гривні (36250 грн. х 8,41 відсотка) при нара-
хуванні ЄВ на зарплату працівника-інваліда, 
якщо роботодавцем є юридична особа.

Варто нагадати, що без змін залишаються: 
розмір податкової соціальної пільги; гранич-
ний розмір доходу, який дає право на отриман-
ня податкової соціальної пільги; ставки єди-
ного податку для І та ІІ групи; ставки податку 
на нерухоме майно.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ.

Його історія бере початок у далекому 1966 році. Терно-
пільське технічне училище №2 – такою була перша назва 
навчального закладу, який створили, аби готувати квалі-
фікованих робітників для бавовняного комбінату, що бу-
дували в Тернополі.

Весь цей час училище розвивалося. У 2004-му, з ініці-
ативи нинішнього директора Володимира Цьоха, його 
реорганізували у Тернопільський центр професійно-
технічної освіти №1.

Сьогодні ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» - престижний 
освітній острівець регіону, міцна база системи професійно-
технічної освіти України, яка готує висококваліфікованих 
фахівців для різних галузей. Його випускники успішно ре-
алізовують свої вміння у професійній діяльності. 

Тисячі учнів-випускників… А колись їх було лише кіль-
ка десятків.

Директор закладу Володимир Цьох пригадує непрості 

етапи його становлення. Свою педагогічну діяльність у за-
кладі він почав у 1994 році – час економічної та політичної 
перебудови. А в 2000-му був призначений директором. Ра-
зом із колективом він не просто врятував училище від за-
непаду, а перетворив його на престижний навчальний за-
клад із високим професійним рівнем викладання та сучас-
ною матеріально-технічною базою. 

Сьогодні ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» знаний в Укра-
їні і талановитими та кваліфікованими працівниками, і 
ерудованими учнями. 

Водночас, життя закладу – це не лише якісний на-
вчальний процес, а й цікаве та корисне дозвілля: худож-
ня самодіяльність, волонтерська робота, гуртки, олімпі-
ади, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, 
екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси – і, звичай-
но, перемоги.

Щороку учні займають призові місця у Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнарод-
ному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевчен-
ка, Всеукраїнських учнівських олімпіадах та у ІІ етапі Все-
українських конкурсів професійної майстерності. 

Урочини з нагоди 50-річчя закладу зібрали разом його 
працівників, учнів і їхніх батьків, ветеранів і випускни-
ків. Завітали представники державних освітніх установ і 
профспілок. Спільна молитва згуртувала всіх біля каплич-
ки Матері Божої, а після цього для гостей влаштували екс-
курсію навчальним закладом. 

Колектив приймав теплі та щирі вітання. Особли-
ві слова прозвучали від викладача, який присвятив на-
вчальному закладу більше чотирьох десятків свого жит-
тя, – Князя Мирослава Ілліча. Чудовим дарунком стала піс-
ня, виконана випускницями, які з різних куточків України 
приїхали на ювілей.

Згадали та вшанували хвилиною мовчання і тих педа-
гогів, хто уже відійшов у вічність, залишивши по собі хоро-
ших учнів та добре ім`я. 

Майстерно перепліталися з вітаннями художні номе-
ри, даруючи гарний настрій та щирі побажання миру, до-
бра, любові та процвітання.

Один із найпопулярніших навчальних закладів Тернополя 
святкує 50-річний ювілей

Тисячі випускників і чудових фахівців – цим найбільше 
пишаються у Тернопільському центрі професійно-технічної 

освіти. Цими днями цей державний навчальний заклад 
святкує свій золотий ювілей. 

Напередодні дня народження Заслу-
женого журналіста України, багато-
річного очільника обласної органі-

зації НСЖУ, колишнього редактора облас-
ної газети «Свобода», засновника і голов-
ного редактора газети «Четверта влада» 
Миколи Ротмана відбувся перший тур-
нір із шахів, присвячений його пам’яті. 30 
травня йому виповнилося б 62 роки…

Ініціатором та організатором спортив-
ного заходу став Тернопільський облас-
ний молодіжний методичний центр.

Священнослужителі розпочали тур-
нір молебнем та хвилиною мовчання. До 
участі у змаганнях долучилися друзі, ко-
леги та знайомі журналіста. Вони, як і Ми-
кола Якович, люблять грати в шахи. Учас-
ницею заходу була і його донька Надія.

За найбільшою сумою набраних очок 
переможцем змагань став Віталій Козяк. 
Його нагородили перехідним кубком. Від-
знаки та призи отримали й інші учасники 
шахового турніру. 

Фото Івана ПШОНЯКА.            

Турнір з шахів пам’яті Миколи Ротмана
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З дев’ятьма найкращими школярами 
провів зустріч особисто голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна. 

Він розпитав випускників про подальші 
плани щодо здобуття вищої освіти, їхні 
захоплення та мрії. Кожен з учасників 
зустрічі отримав пам`ятні подарунки. 

«Наше спільне завдання – сформувати новий 
тип молодих особистостей, які будуть зацікавлені 
у розвитку Тернопільської області. Мені дуже при-
ємно, що понад 500 школярів нашого краю стали 
переможцями  Всеукраїнських олімпіад з базових 
навчальних дисциплін у цьому навчальному році. 
Це – наше спільне досягнення. Кожному із вас ба-
жаю реалізуватися у житті, здобути омріяну профе-

сію і повернутися після навчання, щоб працювати 
на Тернопільщині», - зазначив Степан Барна під час 
зустрічі з обдарованою молоддю. 

Кращими з кращих школярами на Тернопіль-
щини, з якими зустрівся голова ОДА, стали:  

Оксана Бих, Віталія Грицак, Марія Полиняк, Бог-
дан Вишневський, Максим Горішня, Юрій Боднарчук, 
Софія Вітрова, Юлія Кричук, Андріана Ільків.

Дев’ятеро кращих учнів області були запрошені 
на особисту зустріч з головою ОДА

Тернопільщина 
підбиває підсумки 
навчального року, і за 
цими результатами були 
визначені учні, які 
мають найвищі досягнен-
ня у навчанні, науково-
дослідній роботі,
фаховій майстерності, 
а також у позашкільній 
освіті та спорті.

У неділю загальноміське свято 
«Випускник-2016» провели і в 
Тернополі. Розпочалося дійство 

із кількатисячної урочистої ходи 
випускників у супроводі педагогів 
центральними вулицями міста. 
Дівчата вражали ексклюзивними 
сукнями, вишиванками, зачісками. 
В оригінальні вишиті сорочки були 
одягнуті й чимало хлопців і педагогів.  

Офіційну частину заходу провели на цен-
тральному стадіоні Тернополя. Ведучим свя-
та був шоумен Сергій Притула. Найкращі ви-
пускники отримали золоті та срібні медалі.  

Також нагородили переможців традицій-
ного конкурсу на кращий вишитий україн-
ський костюм. Закінчилось свято виступом 
відомого гурту «Los Colorados».  

Фото Івана ПШОНЯКА.

«Поетична 
пошта» 

З 25 травня до 10 червня Укрпо-
шта оголошує конкурс на найбільш 
оригінальний дитячий вірш про по-
шту «Поетична пошта», приурочений 
до Дня захисту дітей. 

Для популяризації листування се-
ред дітей України, сприяння розвитку 
в молоді навичок написання листів та 
виховання у дітей творчих здібностей 
з нагоди Дня захисту дітей Укрпошта 
проводить поетичний конкурс. 

Запрошуємо дітей дошкільного 
та шкільного віку надсилати свої тво-
ри з поміткою  «На конкурс» на адре-
си регіональних дирекцій Укрпошти. 
Журі дирекції вибере три твори, які 
найкраще відповідатимуть критеріям 
оригінальності, змістовності та креа-
тивності, та направить їх до генераль-
ної дирекції, де й оберуть трійку пере-
можців конкурсу. 

Автори найкращих віршів будуть 
нагороджені філателістичними пода-
рунками від Укрпошти. Найкращі та 
найоригінальніші твори будуть над-
руковані у газеті «Поштовий вісник», 
розміщені на сайті Укрпошти та на 
сторінках соціальних мереж. 

Тематика творів – усе, що 
пов’язано з поштою. У вірші має 
обов’язково бути використане слово-
сполучення «українська пошта». Та-
кож учасник повинен надати коротку 
інформацію про себе. 

Вірші потрібно надсилати у тер-
мін до 10 червня 2016р. з поміткою 
«На конкурс» на адресу: 46001, вул. 
Чорновола, 1, м. Тернопіль, відділ про-
дажу послуг ТД УДППЗ «Укрпошта».

Візитівка учасника: коротка ін-
формація про себе.

Запрошуємо взяти участь у кон-
курсі до Дня захисту дітей.

Найбільш майстерних чекають на-
городи.

Запрошуємо усіх творчих дітей до 
участі в поетичному конкурсі! 

Адміністрація 
ТД УДППЗ “Укрпошта”

Цьогоріч останній 
дзвінок покликав 
у доросле життя 

4924 одинадцяти-
класників та 9 577 
дев’ятикласників. 
Майже 800 випус-

кників стали меда-
лістами. 

На Тернопіллі – п’ять 
тисяч випускників
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У Європі небезпечно: Кремль наро-
щує військову міць у Калінінграді

Росія серйозно нарощує військову 
міць, а Калінінградська область стала 
найбільш мілітаризованою частиною 
Європи. Про це заявив президент Поль-
щі Анджей Дуда, виступаючи у норвезь-
кому Інституті Нобеля, передає «Сьогод-
ні». За словами Дуди, останні події в Гру-
зії та в Україні призвели до того, що ситуа-
ція «у нашій частині світу і Європи переста-
ла бути безпечною». Він також вказав на 
агресивні маневри поблизу кордонів кра-
їн НАТО, навчання з використання ядерної 
зброї та інциденти над Балтійським морем.

Путін запускає «донбаський 
сценарій» у Білорусі та Казахстані

Путін у Білорусі та Казахстані запус-
кає донбаський сценарій і починає про-
цес створення «народних республік». 
Про це заявив дипломат, екс-представник 
України в тристоронній контактній гру-
пі, Роман Безсмертний, передає «Огля-
дач». За його словами, на півночі Казахста-
ну фактично розпочався процес створен-
ня «Північно-Казахстанської республіки» 
після того, як президент країни Нурсултан 
Назарбаєв відвідав Кремль. Схожий процес 
спостерігається також і на сході Білорусі. 
«Ситуація загострилася у двох східних об-
ластях Білорусі й вона близька до зриву», 
- сказав Безсмертний.
Село мільйонерів у Швейцарії від-

мовляється приймати біженців

Село Обервіль-Лілі в Швейцарії, яке 
є одним з найбагатших у Європі, від-
мовляється прийняти десять біжен-
ців, пише «The Daily Mail». За таке рішен-
ня мешканці села проголосували на рефе-
рендумі. 2,2 тисячі жителів, серед яких 300 
мільйонерів, побоюються, що мігранти мо-
жуть порушити їхнє спокійне життя й рад-
ше готові заплатити 200 тисяч євро штра-
фу за відмову приймати кожного з них. 
«Ми просто не хочемо їх тут бачити. Ми на-
полегливо працювали все своє життя, жи-
вемо в гарному селі, і не хочемо, щоб його 
зіпсували. Ми не пристосовані до прийому 
біженців. Вони недоречні тут», - зауважив 
один з мешканців Обервіль-Лілі. Мер села 
Андреас Гларнер заперечив звинувачення 
правозахисників у расизмі. «Так, біженцям 
з Сирії треба допомагати, але краще роби-
ти це у таборах ближче до їхнього дому», - 
наголосив він. Варто зауважити, що в селі 
нульовий рівень злочинності, а вартість бу-
динків починається від 1,3 мільйона євро.

Офшорні компанії активно 
скуповують нерухомість у Лондоні

Майже 40 тисяч об’єктів комерцій-
ної та житлової нерухомості на терито-
рії так званого Великого Лондона на-
лежить анонімним власникам компа-
ній, зареєстрованим у податкових при-
тулках, включаючи Панаму, Ліхтенш-
тейн і Британські Віргінські острови. Зо-
крема, за останні 10 місяців офшорні ком-
панії скупили на дев’ять відсотків більше 
нерухомості, ніж роком раніше, пише «The 
Guardian». Офшорні компанії скуповують 
не лише житлову нерухомість, але й паби, 
паркувальні місця, винні льохи. Тенденція 
поширюється не тільки на столицю - в Ан-
глії та Уельсі понад 99 тисяч об’єктів неру-
хомості належать компаніям, із яких 90 
відсотків офшорні. Цікаво, що британські 
юристи і бухгалтери легально радять по-

купцям нерухомості використовувати оф-
шорні компанії, аби на законних підставах 
зберегти свою особу в таємниці й уникну-
ти деяких податків, включаючи податок на 
спадщину.

Суд дозволив італійцеві 
платити аліменти піцою

Суд в італійському місті Падуя відхи-
лив позов жінки, яка вимагала від ко-
лишнього чоловіка гроші замість піци. 
Суддя стала на бік 50-річного чолові-
ка. За її словами, він має право сплачувати 
аліменти їжею, якщо його заробіток недо-
статній для того, аби давати гроші на утри-
мання доньки, повідомляє «The Local». Від-
разу після розлучення між колишнім по-
дружжям була досягнута домовленість 
про те, що чоловік буде щомісяця переда-
вати 300 євро на утримання їхньої доньки. 
Однак він, будучи професійним кухарем-
піцейолою, почав висилати матері своєї ди-
тини піцу на цю суму.

У Німеччині розкол через 
антиросійські санкції

Політики Німеччини розійшлися у 
питанні необхідності продовження ан-
тиросійських санкцій, пише «The Wall 
Street Journal». Так, канцлер ФРН Анге-
ла Меркель наполягає, що говорити про 
зняття санкцій занадто рано. На саміті G7, 
який відбувся в Японії минулого тижня, 
вона знову заявила про це. Водночас, про-
відні соціал-демократи Німеччини і низка 
політиків у правлячій коаліції не згодні з 
цією позицією. Вони все частіше говорять 
про необхідність послабити санкції та по-
вернути «колись процвітаючі відносини» 
з Росією. Це, зокрема, міністр закордонних 
справ та міністр економіки і енергетики, 
віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель. Італія, 
Греція та Угорщина завжди критично ста-
вилися до санкцій і виступають за їх зняття 
найближчим часом. «Європейська позиція 
вже не така одностайна», - заявив німець-
кий політолог і соціал-демократ Рольф 
Мютценіх. А голова комітету в закордон-
них справах Бундестагу Норберт Реттген, 
який виступає за санкції, підкреслив: мож-
ливе скасування загрожує розколом між ЄС 
і США та зростанням напруженості у відно-
синах між критиками і прихильниками Мо-
скви в Європі. Це викличе розкол Заходу й 
значно послабить його авторитет і вплив. 

Медики зіткнулися 
з інфекцією, нечутливою 

до найсильніших препаратів
Американські медики вперше зі-

ткнулися з інфекцією, з якою не може 
впоратися жоден антибіотик. Принай-
мні, з нині відомих людству, повідомля-
ють іноЗМІ. Захворювання виявили у жи-
тельки штату Пенсильванія. Жінка звер-
нулася в лікарню з інфекцією сечовивідних 
шляхів. Хворобу спричинила так звана «су-
пербактерія». Вона заражена фрагментом 
ДНК, який передає їй несприйнятливість 
до антибіотиків. На неї не діє навіть коліс-
тин - найсильніший у світі препарат. Ліка-
рі констатують: це відкриття робить люд-
ство абсолютно беззахисним.

На дні Тихого океану 
знайшли базу інопланетян? 

Сліди інопланетної присутності ви-
явили американські уфологи на дні Ти-
хого океану, біля узбережжя Каліфор-
нії. Розглядаючи карти «Google», дослідни-
ки помітили незвичайний об’єкт і глибо-
кі траншеї, які могла залишити інопланет-
на техніка, повідомляють іноЗМІ. Дослідни-
ки розглянули скелю цікавої форми, до якої 
веде траншея. На їхню думку, саме там може 
ховатися вхід в інопланетну базу. Ці траншеї 
не можуть мати природне походження, вва-
жають фахівці. Дно Світового океану досі 
мало вивчене, тому важко стверджувати, які 
таємниці воно може приховувати.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
А «безвіз» і нині там…

Доповідач з українського питання 
Марія Габріель (Болгарія, ЄНП), пред-
ставляючи в Брюсселі плани своєї робо-
ти, не уточнила, коли має намір предста-
вити доповідь щодо безвізового режи-
му на розгляд у Європарламенті, а також 
критично відгукнулася щодо мігрантів з 
України. Про це повідомляє «Європейська 
правда». Натомість, з її запитань до пред-
ставника Єврокомісії можна зробити ви-
сновок, що Габріель не є переконаною при-
хильницею ідеї надання Україні «безвізу». 
Зокрема, вона заявила про міграційну за-
грозу з боку громадян України. До диску-
сії в якості опонентів доповідача долучив-
ся представник Польщі, євродепутат Міхал 
Боні, заявивши про політичну важливість 
скасування візового режиму. Також на цьо-
му наголосила представниця місії України 
в ЄС Любов Непоп. За процедурою, комітет 
не ухвалюватиме жодних рішень з україн-
ського питання ЄП доти, доки доповідачка 
не надасть свого звіту.
Трудові книжки не мають значення

Трудові книжки в Україні не мають 
жодного значення, але коли їх скасують, 
невідомо. Про це заявив міністр соціаль-
ної політики Андрій Рева, інформує «Радіо 
Свобода». «Трудова книжка абсолютно ні 
про що не говорить. Вона свідчить тільки 
про місце, де ви працювали, але цю інфор-
мацію можна отримати в Пенсійному фон-
ді», - сказав міністр. Проте не повідомив, 
коли можуть скасувати трудові книжки. 
«Якби це зробили, то абсолютно не вплину-
ло б на економічну ситуацію в Україні. Воно 
не має значення ні для Пенсійного фонду, ні 
для економіки, ні для чого», - зазначив по-
садовець. 

Козак Гаврилюк одружився 
зі студенткою

Нардеп Михайло Гаврилюк одружив-
ся з 22-річною студенткою одного зі сто-
личних вищих навчальних закладів. Про 
це повідомляє «Дзеркало Коломиї». Серед 
гостей на весіллі були народні та місцеві де-
путати. «Михайло Гаврилюк, як і личить ко-
закові, був одягнений у вишиванку та ша-
ровари», - пише видання. Пара познайоми-
лася на Майдані під час Революції Гіднос-
ті. Жителька Коломиї брала участь в акціях 
протесту у столиці. Раніше, в інтерв’ю одно-
му з телеканалів, Гаврилюк заявив, що має 
«дівчину серця»: «Моя принцеса серця - ча-
рівна. Вона сама з Коломиї. Але живе і на-
вчається в Києві». 

«Київстар» попереджає: роумінг 
подорожчає у 25 країнах

Мобільний оператор «Київстар» із 1 
червня змінює для всіх абонентів мере-
жі вартість мобільного інтернету в рам-
ках послуги «Міжнародний роумінг» у 
бік значного її підвищення. Як повідоми-
ла прес-служба оператора, це стосується та-
ких країн і територій: Ангілья, Андорра, Ан-
тигуа і Барбуда, Аруба, Барбадос, Бермуд-
ські острови, Британські Віргінські остро-
ви, Гаїті, Гренада, Домініка, Кайманові ост-
рови, Куба, Ліван, Маврикій, Мальдіви, Са-
моа, Сейшели, Сент-Вінсент і Гренадіни, 
Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Теркс і Кай-
кос, Туніс, Ямайка. Цей тариф вводиться 
також і для систем супутникового зв’язку. 
Оскільки вартість передачі 50 Кб даних 
складе 15 гривень, то 1 Мб коштуватиме 

307,2 гривні. «Рекомендуємо користувати-
ся Wi-Fi-мережами і під час подорожі уві-
мкнути в телефоні функцію передачі да-
них», - наголошується в повідомленні опе-
ратора. Збільшення тарифу обумовлено ви-
сокою собівартістю послуг зв’язку в згада-
них країнах. 

Долар зросте в ціні восени
Гривня укріпилась, однак ненадов-

го, прогнозує видання «Компаньйон». 
На початку осені держава знову закупову-
ватиме газ і паливо для опалювального се-
зону, а тому на курс почнеться серйозний 
тиск. Експерти зазначають: зараз гривня 
може укріпитися ще трохи. Слід зазначи-
ти, НБУ має намір скасувати обмеження на 
виведення інвестицій і дивідендів. 

Проводове радіо скоро 
стане розкішшю

ПАТ «Укртелеком» з 1 червня підви-
щує абонплату за користування радіо-
точкою для фізичних і юридичних осіб 
- бюджетних організацій на 13,3 відсо-
тка - до 17 гривень. Абонплата для не-
бюджетних юридичних осіб складе 30,6 
гривні. Також оператор встановив у та-
рифних планах фіксованого зв’язку «Про-
стий», «Простий 600», «Спарений», «Спа-
рений 600» вартість міжміських дзвінків у 
межах України понад ліміт пакета в розмі-
рі 1,2 гривні за хвилину. Раніше ціна стано-
вила 0,43 гривні. Згідно зі звітом «Укрте-
лекому», мережа проводового радіомов-
лення на кінець 2015 року охоплювала по-
над 6,962 тисячі населених пунктів. Кіль-
кість радіоточок у мережі проводового ра-
діомовлення складає 1,051 мільйона, що 
на 20 відсотків менше, ніж на кінець 2014 
року. Варто додати, що кінцевим власни-
ком «Укртелекому» є група «СКМ» Ріната 
Ахметова.
«Чорна бухгалтерія» Партії регіонів: 

$2 мільярди хабарів 
Екс-перший заступник голови СБУ 

Віктор Трепак передав до НАБУ доку-
менти, які підтверджують незаконні ви-
плати Партією регіонів готівкових ко-
штів низці колишніх та нинішніх ви-
сокопосадовців. Про це він розповів у 
інтерв’ю «Дзеркалу тижня». Йдеться про 
«чорну бухгалтерію» регіоналів із загаль-
ними виплатами на суму близько двох мі-
льярдів доларів. За словами Трепака, зна-
чна частина цих матеріалів ¬- «амбарна 
книга» корупційних виплат, які система-
тично здійснювалися за рахунок «общака» 
або «чорної каси» Партії регіонів. «Серед 
фігурантів - посадові особи найвищого рів-
ня, міністри та керівники відомств, народ-
ні депутати, відомі політики, громадські 
діячі, представники міжнародних органі-
зацій, судді, у тому числі, найвищих судо-
вих інстанцій. Отримувачами хабарів були 
представники багатьох політичних партій 
- як провладних, так і опозиційних», - за-
значив Трепак. Внаслідок передачі НАБУ 
цих документів фігурантами криміналь-
них проваджень можуть стати десятки по-
садовців найвищого рівня». Усі фігуранти 
отримували кошти під особисті підписи. 

Бальцерович розповів, 
що треба робити з олігархами
Щоб послабити вплив олігархів на 

ситуацію в країні, треба усунути приві-
леї для них. Про це в інтерв’ю «ЛІГА.net» 
сказав польський економіст і політик, 
представник президента України в Каб-
міні Лешек Бальцерович. «Гарна еконо-
міка - це приватна економіка, приватний 
сектор, але в умовах конкуренції, без при-
вілеїв і монополій. Чим Польща відрізня-
ється? Тим, що ми з самого початку усу-
нули більшість монополій. І не допустили 
вознесіння олігархів», - заявив Бальцеро-
вич. На його думку, те, що олігархи тісно 
вплетені в політичне поле України - це ре-
зультат відсутності радикальних реформ 
раніше.

Україна Світ



Її ім’я звучало трохи дивно для 
маленького провінційного містеч-
ка: Анатолія. Місцеві дітлахи не за-
морочувалися і кликали дівчину 
Толькою. 

Толька мала неймовірну вроду. 
І, мабуть, розуміла це ще з колиски. 
Бо була шаленою вередункою. Та-
кою й залишилася. 

Однокласники нікого, крім 
Тольки, не бачили. Окрім вроди, 
вони ще захоплювалися її оповід-
ками про батька. Щоправда, Толь-
ка свого батька не знала. Мама роз-
повідала, що він був військовим 
льотчиком. І одного разу не повер-
нувся з бойового завдання. Все ре-
шта - таємниця. 

Місцеве жіноцтво називало 
Тольчині оповідки вигадками її ма-
тері. Хоча… Вона приїхала в містеч-
ко, коли відкрили новий завод. Пра-
цювала інженером-технологом. 
Малій ішов п’ятий рік. Про минуле 
«технологині», так поза очі наре-
кли молоду жінку, ніхто нічого не 
відав. Тольчина матір також була 
красунею, за що потрапила в неми-
лість містечкових «афродіт».

Однокласники завмирали, 
коли Толька вчергове розповіда-
ла про батька. І майже кожен із 
хлопців бачив себе у майбутньому 
льотчиком. Навіть безпросвітній 
трійочник Максим подумки лапав 
зорі за штурвалом літака.

Коли однокласники стали стар-
шими, зрозуміли: прихильності від 
Тольки дочекатися годі. Почали за-
лицятися до інших дівчат, потай бі-
гати на побачення. А Толька гоно-
рово несла вуличками і шкільни-
ми коридорами свою вроду. Мов-
ляв, не цікавлять мене містечкові 
хлопчиська.  

І лише в останній рік навчання 
звернула увагу на Олексія. Ніхто не 
міг втямити, що перебірлива кра-
суня знайшла у тихому, неприміт-
ному хлопцеві. 

Чи кохала його Толька? Хто зна. 
Пізніше у містечку пліткувати-
муть, що вона  занапастила Олек-
сієві життя.  

Після закінчення школи Толь-
ка вступила в інститут, у якому ко-
лись навчалась її матір. Олексій у 
місцевому училищі здобував про-
фесію будівельника. У звичайній 
сім’ї, крім нього, підростало двоє 
менших дітей. Вчити найстаршого 
не було змоги. 

В інституті біля Тольки увива-
лось багато хлопців. І деякі викла-
дачі стріляли очима на вродливу 
студентку. Не поспішала відпові-
дати взаємністю. Була переконана, 
що вартує чогось такого…

Подруг у містечку в Тольки не 
було. Коли приїжджала додому, 
розповідала Олексієві про своїх за-
лицяльників. Він слухав і не обра-
жався. Не вмів, не міг... Боявся, що 
одного разу Толька його не покли-
че. Вона, неначе, замкнула його у 
своєму світі, а ключа чи то викину-
ла, чи загубила. Робила йому боля-
че своїми розповідями. Чи розумі-
ла це? 

Підстаркуватий викладач ма-
тематики з квартирою у центрі 
міста кликав Тольку заміж. Пого-
дилась. Майже одразу після одру-
ження виявилось, що обранець за-
нуда, скупий і ревнивий. Заміж-
жя тривало недовго і завершило-
ся абортом. 

Потім завагітніла від спорстме-
на Льоньки. Тоді вдруге позбави-
лась від дитини. Бо в Льоньки була 
сім’я. 

Тепер Тольчиними кавалера-
ми були чоловіки-метелики з на-

хабними очима і повними га-
манцями. Вони швидко з’являлися 
і швидко зникали.    

Олексія не згадувала. Поки був 
у армії, не написала жодного листа. 
Та й адреси не знала. І додому при-
їжджала рідко. 

Після інституту залишилася 
у великому місті. Влаштовувала-
ся роботу і невдовзі залишала. На-
бридало. 

- Ти б заміж, дівонько, вийшла, 
- настановляла тітка Тося, в якої 
Толька квартирувала. - Гарна ж 
яка…

У відповідь лише махнула ру-
кою.

Із Владиславом познайомилася 
на вечірці. Патлатий молодий чо-
ловік у пожмаканій сорочці був ху-
дожником. І сином заможних бать-
ків. Вони утримували невизнано-
го генія, який, замість мольберта, 
заглядав у пляшку. Владислав мав 
окрему квартиру, і це Тольку вла-
штовувало. 

Він обіцяв писати її портре-
ти. Називав музою. І казав, що не-
забаром виставлятиме свої карти-
ни у галереях. Але ніяк не міг взя-
тися до роботи. Спав до обіду. По-
тім ішов на «стрілку» з друзями. 
Повертався увечері напідпитку і з 
пляшкою. Запрошував до чарки й 
Тольку. Не відмовлялася. Згодом 
і сама почала частувати коханого 
Владика оковитою. 

Захмелілим голосом Толька за-
питувала, коли нарешті побачить 
свій портрет. 

- Твоя врода холодна, - мовив 
невизнаний геній. - Ми, художни-
ки, відчуваємо… 

- Холодна, кажеш, - огризнула-
ся Толька. - А інші так не думали…

За «інших» «геній» поставив 
музі синця під око і пішов спати. 

…Толька з Владиславом про-
капарали разом майже п’ять ро-
ків. Додому навіть лоба не пока-
зувала. Коли Владика добряче по-
товкла п’яна компанія, батьки на-

казали безпут-
ньому сино-
ві поверну-
тися до-
дому, а 
То л ь к у 
в и г н а -
ли. Тоді 
й поїхала до 
матері. 

- Ти хворіла? - було перше запи-
тання, щойно переступила поріг. 

- Ага. Коханням і чаркою. 
- Ти п’єш? - не могла повірити 

матір.
За вечерею розповіла про 

Олексія. Він часто приходить, запи-
туває про Тольку. Дещо допомагає. 
Не одружився. 

Вони зустрілися в магазині. За-
просила колишнього однокласни-
ка в гості.

- А?.. - переминався з ноги на 
ногу Олексій.  

- Чоловіка нема. 
- Ти хворіла? - запитав.
- Прийдеш, розкажу.    
Як колись, Толька розповідала 

Олексієві про свої «подвиги». Слу-
хав мовчки. Не осуджував. Боявся 
лише, що вона знову надовго зник-
не… 

Толька пробула вдома кілька 
місяців. Набрала «товарного ви-
гляду» й  вирішила повернутися до 
великого міста. Матір вмовляла не 
їхати, знайти тут роботу. Олексій 
сумно мовчав. Одного ранку Толь-
ка поїхала…

Вона пригадувала телефони 
колишніх впливових залицяльни-
ків, аби допомогли влаштувати-
ся на роботу. Але її «забули». Зате у 
квартирі застала Владислава. 

- О, муза повернулася! - вигук-
нув і потягнувся до чвертки. 

Невдовзі Владиславові батьки 
Тольку вигнали вдруге. Перебра-
лася до іншого невизнаного генія 
пензля, який нерідко «зависав» у 
їхній компанії. 

Потім було тяжке алкогольне 
отруєння, лікарня і повернення до-
дому. 

- Візьмися за розум, - просила 
матір. - Уже тридцятка минула. В 
інших сім’ї, діти…

- Навіщо ж ти 
мені дала холодну вроду?

- Що?
- Нічого! Моя краса нічого 

не варта. Холодна вона. Так ска-
зав один… Неважливо, хто. 

Повернення блудної Толь-
ки стало щастям для Олексія. Він 
приходив, вислуховував її. І боявся 
втратити... 

А якось у двері постукали Олек-
сієві батьки. Просили Тольку зали-
шити сина в спокої, не капарати 
життя. Ось молодші діти вже одру-
жилися, а він холостякує.  

- Хіба я його тримаю? - відпові-
ла.

- Ти ж знову кудись повієшся. 
А він буде чекати. Дурень! Ти ж ні-
коли… Яка з тебе дружина? Де та 
твоя краса вже? Розчесалася хоча б, 
а то розчіпчена, як відьма. 

Толька пригладила рукою до-
вге розкуйовджене волосся, від-
крила двері й очима вказала на по-
ріг. Олексієві батьки пішли. А на 
кухні тихо плакала матір. 

Толька розповіла Олексієві про 
візит його батьків і наказала «ви-
мітатися». Він пішов. Хоча знав, що 
повернеться. 

Через кілька днів, коли матір 
ще спала, Толька вислизнула з те-
плої квартири в обійми холодного 
світу… 

…Згодом матері не стало. 
- Доконала Толька бідолаху, - 

перешіптувалися сусіди. - Хто знав, 
що така гарна дівчина так спаску-
диться. Правду кажуть, не родися 
вродливою. Ще й Олексія причару-
вала. Так і зостався старим паруб-
ком. Сороківку розміняв.   

Після похорону Толька віддала 
материні ключі від квартири Олек-
сієві. На всяк випадок. І вранці зно-
ву кудись повіялася…

Довго не давалася чути. Олек-
сій приходив вечорами до порож-
ньої квартири. Сідав біля вікна і 
чекав… Інколи подумки розмов-
ляв з фотокарткою красуні із зух-
валим поглядом. Прислухався до 
кроків на сходах. Вірив: Толька по-
вернеться. І, може, цього разу наза-
вжди…

Ольга ЧОРНА.

Струни серця

Земля вдягнулася у зелень трав,
Приміряла фіалкове намисто.
Виблискують і річечка, і став
Своїми хвилями на сонці 

урочисто.
Співає жабка пісеньку «на дощ»,
Вмостилася зручненько 

на латаття.
А недалечко калиновий кущ
Весна вдягає у біленьке плаття.
Розносить вітер золото кульбаб
Біленьким пухом по цілому світу.
Ромашка ж мріє: «А мені хоча б
На мить одну заглянути у літо».
Пишається дрібнесенький бузок
Своєю вродою, 

похилений над тином.
І мимоволі завмирає крок,
Коли милуєшся 

отим природи дивом.
*     *     *

Світанок знову 
в материнські коси

Ледь чутно заплітає сивину.
Ще на спориш 

не впали перші роси,
А мати, розгорнувши пелену
Ранкового сріблястого туману,
Раніше сонця зустрічає день.
І соловей, присівши на калину,
Все слухає матусиних пісень.
Вони бринять акордами любові,
То зраненою чайкою квилять.
А скільки ніжності 

у маминому слові!
Яка в руках спокою благодать!
І кожен день 

не втомлюється нести
В долонях крихту щастя 

для дітей.
За них вона усе готова знести,
Для них не жаль 

недоспаних ночей.
І хай, мов пісня 

урочистих дзвонів,
В простори лине істина проста:
Для всіх синів на світі 

і для доньок
Любов матусі найдорожча 

і свята.
Оксана ҐУДЗЬ.
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Тетяна відчувала – до вишу 
вона не вступила. Донині успіш-
но здавала екзамени,  а на остан-
ньому відповідала невпевнено, за-
тиналася. Мабуть тому, що її на-
магалися заплутати, перекручую-
чи запитання. Жаль розривав гру-
ди – вона ж ретельно готувалася 
до екзамену, не спала цілу ніч! Не 
уявляла, що скаже матері, адже по-
обіцяла повернутися додому вже 
студенткою.

Бідолашна мама! Вона робила 
все для того, щоб Таня могла вчи-
тися: тримала худобу, сапала буря-
ки, здавала молоко, бо її зарплати 
бібліотекаря не вистачало, а бать-
ко, який пішов до іншої жінки, за-
був про власну доньку.

Таня вибігла з аудиторії в сльо-
зах. Не знала, куди подітися зі сво-
їм горем. Присіла на лавочці. Падав 
рясний дощ, але вона ніби й не по-
мічала його.

Змокла, розчавлена – вона про-
довжувала сидіти під дощем, зі-
щулившись, як приблудне коше-
ня. Перехожі здивовано озиралися 
на неї. «Ліпше захворіти і померти, 
аніж ні з чим їхати додому», - поду-
мала.

«Дівчино, тобі нікуди йти?», – 
біля Тані зупинилась іномарка, з 
якої вийшов високий, поставний 
чоловік. Вона злякано глянула на 
нього і ще більше зіщулилася. Чо-
ловік подав їй руку: «Вставай, ти 
вже вся задубіла. Швидко сідай в 
машину. Про все мені зараз розка-
жеш…» 

Таня не знала, як вона, завжди 

така обережна і скромна, наважи-
лася сісти в авто до незнайомця, за-
йти в його квартиру. Ігор Васильо-
вич, так звали чоловіка, приготу-
вав їй ванну. «Зігрієшся», - сказав. 
Гаряча ванна справді зігріла і тріш-
ки заспокоїла її.

«А ти – справжня красуня», - він 
обвів лукавим поглядом її витон-
чену фігурку, золотаве волосся, що 
хвилями спадало на плечі. Відкор-
кував вино: «Треба трішки випи-
ти, щоб не захворіти. Що ж, розпо-
відай, чого плакала».

Солодке вино теплом розлива-
лося по тілу. Таня розповідала свою 
історію щиро, відверто, наче вони 
були давно знайомі. Розуміла – їй 
пора йти. Хазяйка квартири, яку 
вона наймала, мабуть, хвилюєть-
ся, але чомусь не  могла заперечи-
ти Ігорю Васильовичу, який не по-
спішав її відпускати.

«То я піду? - спитала врешті – 
Завтра треба документи забрати і 
їхати додому».

«Завтра – буде завтра», - загад-
ково мовив Ігор Васильович і до-
лив у келихи вина.

Таня таки поступила в інсти-
тут завдяки Ігорю Васильовичу, 
який виявився викладачем вишу. 
Він запропонував їй жити у його 
квартирі, яку недавно придбав. 
Про це, мовляв, не знає ні дружи-
на, ні син. Обіцяв забезпечити її 
усім необхідним, аби лишень вона 
його покохала… Їй і справді було 
надійно і тепло біля цього енер-
гійного, повного сили і ніжності, 
чоловіка. Чисте кохання народи-

лося у її серці несподівано. Його 
ніжність і звабливий погляд зво-
дили її з розуму.

«Вивчишся, а потім – заміж 
тебе видам, але від себе не відпущу. 
Розумієш?», – якось заявив Ігор Ва-
сильович. Таня не розуміла. Вихо-
дить,  у неї назавжди цей ганебний 
статус – коханки?

«Візьми мене заміж. Мені, крім 
тебе, ніхто не потрібен», - тулилася 
вона до коханого.

Таня не раз запитувала його 
про дружину, але він відмахувався 
від цієї теми: «Ми з Оленою давно 
чужі люди. І нічого уже не зміниш».

Щоразу, коли Тетяна приїж-
джала додому, матір насторожу-
вало, звідки у неї з’явилися доро-
гі прикраси, гроші? Ще й для ма-
тері і сестрички подарунки приво-
зила. Таня вигадувала – то стипен-
дію за відмінне навчання підвищи-
ли, то заробила, підмітаючи вранці 
вулицю. Вона й справді успішно на-
вчалася. Ігор вимагав цього від неї 
і допомагав у навчанні.

Одного вечора вона його заче-
калася. Мобільний Ігоря був «поза 
зоною». Тетяна місця собі не знахо-
дила – де коханий? В інституті теж 
його не бачила.

Довгий, наполегливий дзвінок 
перервав тривожні думки. «Наре-
шті!», - зраділа, відчиняючи две-
рі. Це був не Ігор. Якась незнайо-
ма жінка з цікавістю розглядала 
Тетяну. Без запрошення зайшла у 
квартиру. Знітившись, Таня чека-
ла буревію, але жінка на диво спо-
кійним голосом мовила: «Ось ти 

яка. Красуня, що й казати. Недар-
ма Ігор голову втратив. А я не віри-
ла, коли почула про вас, про квар-
тиру. Виходить, обох нас любив. Ва-
гітна я, розумієш? Гадала, що пора 
моя зів’яла, жіноча, але… Покинь 
його, прошу. Не позбавляй дитину 
батька».

Таня стояла, як вкопана. Ці 
кілька хвилин, коли тут побувала 
ця вродлива мудра жінка, вмить 
перекреслили всі її плани, наче по-
шматували Таню до крові… 

Може, це просто страшний 
сон? Ігор клявся, божився, що ко-
хає лише її одну. Коли вперше при-
віз її до себе, просто пошкодував 
– надто жалюгідний вигляд у неї 
був під проливним дощем. Злако-
мився на шанс знову відчути себе 
молодим і жаданим. А потім – по-
кохав Тетяну. А дитина… Це про-
сто несподіваний епізод його сі-
мейного життя.

Таня плакала. Не бажала і слу-
хати. Обзивала негідником і зрад-
ником. Поклала перед ним ключі і 
сказала, що заночує у подруги. А за-
втра переведеться на заочне відді-
лення. Дарма, що до диплому неба-
гато часу залишилося. Вона більше 
ні дня не бажає тут бути! Щоб ніко-
ли уже не стрічатися з ним!

Вранці пішла до інституту. У 
голові гуло, пульсувала кожна клі-
тинка, очі пекли від сліз. Ноги враз 
стали ватяні, потемніло в очах, су-
мочка випала з рук і вона наче по-
котилася в провалля… Таня не чула 
переляканих криків, як чиїсь руки 
підняли її і понесли до «швидкої». 
Отямилася вже у реанімації. Зди-
вовано глянула на симпатичного 
чорнявого хлопця, що назвався Ва-
димом. Це він доніс її до машини 
«швидкої» і йому дозволили зайти 
до реанімації.

Вадим приходив щодня, роз-
повідав кумедні історії, намагався 
розвеселити Таню. А коли вона ви-
дужала, вони весь вечір гуляли бе-
регом ріки, милувалися місяцем, 
слухали плескіт хвиль, рахували 
падаючі зорі…

Тетяна розповіла, що мусить 
їхати додому через сімейні обста-
вини…

«У мене теж сімейні обстави-
ни загострилися», - несподівано зі-

знався Вадим. І розповів про те, що 
вдома був великий скандал через 
якусь студентку, з якою зустрічав-
ся батько. А мати у свої сорок ди-
тину чекає! «Уявляєш, як мені було 
почути таке?  У той день, коли ти 
впала, я прийшов до батька на ро-
боту, щоб поговорити віч-на-віч», 
- додав.

Тетяна слухала Вадима і стру-
мінь тривоги пронизав усе тіло. 
Виходить, Вадим – син Ігоря? Не-
дарма кажуть – світ тісний. Вони 
обмінялися номерами телефонів. 
Згадка про Ігоря Васильовича зно-
ву сколихнула почуття, які вона на-
магалася заглушити. Тетяну ціка-
вило абсолютно все, пов’язане з ко-
ханим: чи здоровий, хто народив-
ся у них з Оленою? Вадим іноді аж 
сердився: «І навіщо воно тобі?» Що-
тижня приїздив до неї в село, дару-
вав квіти, дорогі подарунки. І ста-
лося диво! Одного дня, коли Вадим 
запропонував їй руку і серце, Тетя-
на по-іншому глянула на своє жит-
тя.

Що краще: страждати, безна-
дійно чекаючи Ігоря, чи бачити 
щодня рідні очі найдорожчої лю-
дини, відчувати тепло її долоні у 
своїй руці?

І вона йому не відмовила…
Коли Вадим показав батькам 

світлину своєї нареченої, вони ли-
шень здивовано і загадково пере-
зирнулися, але не відмовляли сина, 
не сварили. Однак, ні на сватання, 
ні на весілля в село не поїхали, зі-
славшись на те, що у них мала ди-
тина.

З тих пір минуло майже десять 
років. Тетяна, як і мріяла, стала 
учителькою. Разом з коханим чо-
ловіком проживає в одному з рай-
центрів області. Народила Вадиму 
диво-донечку Софійку, як дві кра-
плі води схожу на татка. Вона й досі 
береже свою таємницю, як і Ігор з 
Оленою, в яких підростає донечка 
Настуня.

Тепер Тетяна знає напевно: лю-
бов – породжує любов. Своїм щи-
рим коханням, неймовірним тер-
пінням Вадим сколихнув її сер-
це, розбудив світлі почуття. Тепер 
вони у них взаємні. І це – щастя…

Марія МАЛІЦЬКА,
м.Теребовля. 

Невигадана історія
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На фото Івана ПШОНЯКА: працівниці Тернопільського територіального центру 
обслуговування населення - Світлана Чайківська, Мирослава Бузецька та Соломія Фещак.

Є люди, як зорі, вони горять особливим 
світлом. Серед них ми шукаємо тих, кого хо-
тіли б наслідувати, брати приклад, щоб стати 
кращими, ніж ми є.

Такою людиною для мене завжди була моя 
бабуся, Марія Михайлівна.  Моє дитинство та 
шкільні роки були зігріті її душевним теплом, 
увагою, турботою і, звичайно, матеріальною 
підтримкою.

Змалечку я була трохи вередливою і не-
слухняною, але бабуся завжди знаходила  по-
трібні слова, вони, як чарівна паличка, торка-
лися моєї душі, і я ставала  чемною дівчинкою. 
З бабусею я вчила букви, співала пісні, орга-
нізовувала дитячі концерти, ігри. Часом вона 
пустувала з нами, як дитина. Поруч з нею мені 

було безпечно і затишно. Чи добре я її знаю? 
Сумніваюся, бо вона відкривається мені що-
дня, але завжди несподівано. 

Бабуся шість років навчалася у Коропець-
кій школі-інтернаті. Вчилася вона на «відмін-
но» і закінчила школу із золотою медаллю. Че-
рез матеріальні труднощі (мати померла, а в 
батька на руках залишилося ще п’ятеро дітей) 
вступила на заочну  форму навчання до Терно-
пільського педагогічного інституту. Знаючи 
працелюбність, організаторські здібності своєї 
учениці, директор школи  запросив її на робо-
ту. Сорок років чесної і нелегкої праці (старша 
піонервожата, вихователь, вчитель біології, за-
ступник директора з виховної роботи) віддала 
моя бабуся дітям. Неодноразово її нагороджу-

вали грамотами, дипломами, вона - «Відмін-
ник освіти».

Найбільше уваги і любові бабуся Марія від-
давала сиротам. Сьогодні її хресні діти-сироти 
мають власні сім’ї, дітей. Тому не знаю, чи змо-
жу порахувати усіх її онуків.

Я завжди пам’ятатиму бабусине добре сер-
це і водночас  сувору вимогливість, безмежну 
терпеливість і велику працелюбність. Вона ні-
коли не боялася фізичної праці, тому руки її 
мозолисті і спрацьовані. Бабуся завжди вміла 
вислухати і дати мудру пораду. Ніколи не під-
вищувала голос, але її слова звучали твердо і 
рішуче.

Виховала двох дітей і допомогла їм здобути 
вищу освіту. А тепер і ми, внуки, не обходимося 
без її порад. Мені було нелегко навчатись в му-
зичному училищі. Але завжди після розмови з 
бабусею я ставала більш упевненою в собі і  пе-
ремагала тимчасові труднощі.

Я бажаю своїй бабусі ніколи не хворіти і 
щоб її теплий голос звучав для нас ще багато-
багато років. Боже, оберігай її!

Віталія ГРИЦАК,
студентка Тернопільського музучилища  

ім. С. Крушельницької. Монастириський район. 

Бабусю ,  ластiвко мила
І щоб її теплий голос 
звучав ще багато літ

вродаХолодна 

Любов породжуєлюбов

Шелестінням дібров, 
Свіжим подихом вітру,
Вечоровим теплом, 
росяними світанками
Пломеніють на білому 
маковим квітом
Такі рідні й прекрасні  
 для нас  
 вишиванки…
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Завершили сезон 
у рідних стінах 

черговою поразкою
В останньому домашньому матчі сезону 

ФК “Тернопіль” поступився гостям з Микола-
єва - 0:1. 

Господарям матч відверто не вдався. Пер-
ша реальна небезпека біля воріт гостей вини-
кла аж на 15-й хвилині, коли Ігор Курило ви-
конав навісну передачу зі штрафного, а Ва-
силь Чорний, вигравши повітря, пробив по 
воротах головою. Однак м’яч після удару тер-
нопільського півзахисника у ціль не влучив. 

Долю поєдинку вирішив епізод на першій 
хвилині другого тайму. Богданов невдало роз-
порядився м’ячем у центрі поля, а партнера 
по команді не підстрахували Тарас Кривий та 
Юрій Соколовський. У підсумку миколаївець 
Ігор Сікорський пройшов вздовж штрафно-
го майданчика і точно пробив у верхній, даль-
ній від кіпера Сергія Чернобая кут воріт (0:1). 
Рахунок на табло так і не змінився. Фініш-
ний штурм тернопільській команді також не 
вдався. Більше того, саме гості мали кілька 
нагод біля воріт Чернобая, проте і вони не ви-
користали їх.

“Нива” вибула 
з аматорського 

чемпіонату України
У шостому турі чемпіонату України з 

футболу серед аматорів (група 3) футболь-
ний клуб “Нива” Тернопіль на стадіоні в 
Івано-Франківську зіграв внічию 1:1 з фут-
больним клубом “Тепловик-Прикарпаття”.

Перед заключним туром у групі 3 ама-
торського чемпіонату України не було ві-
домо, хто саме продовжить виступи у плей-
офф. Найкращі шанси мав, звісно, лідер гру-
пи “Агробізнес”. “Нива” теж претендувала на 
прохід далі, але для цього тернополяни по-
винні були обіграти івано-франківську ко-
манду. Одного разу це нашій команді уже 
вдалося. Але, як і очікувалося, виїзний поє-
динок дався “Ниві” набагато складніше, ніж 
домашній.

Хоча саме наші футболісти уже на першій 
хвилині створили момент біля чужих воріт - 
після удару тернопільського футболіста м’яч 
пролетів трохи вище поперечини. З відповід-
дю не забарились і господарі поля. Гравець 
“Тепловика-Прикарпаття” пробив з-за меж 
штрафного майданчика, але удар став лег-
кою здобиччю для кіпера “Ниви” Андрія Га-
раса. Загалом перший тайм команди прове-
ли на рівних, по черзі створюючи гострі мо-
менти біля воріт суперників.

Одразу після перерви неабиякою ак-
тивністю відзначилися гравці з Івано-
Франківська. Застосовуючи активний пре-
синг, вони змусили тернополян часто поми-
лятися. В одному із таких епізодів оборон-
ці “Ниви” дозволили нападнику господа-
рів прийняти м’яч та завдати невідпорного 
удару у дальню дев’ятку — 1:0.

Окрилені успіхом франківські футболіс-
ти й надалі загрожували воротам гостей. 
Впевненість у грі “Ниви” настала лише тоді, 
коли на поле вийшов граючий тренер Пе-
тро Бадло. Йому вдалося організувати ко-
манду та відвести гру від власних воріт. Те-
пер уже “Нива” активно діяла на половині 
поля суперника. Справедливо, що і у нашої 
команди почали виникати гострі моменти і 
один з них логічно завершився взяттям во-
ріт суперника – 1:1. 

Могли тернополяни претендувати і на 
більше. На останніх хвилинах перемогу гос-
тям міг принести Андрій Бадло, але з близь-
кої відстані він не влучив у ворота.

Нічия у Івано-Франківську не дозволила 
“Ниві” продовжити боротьбу в аматорсько-
му чемпіонаті України. Волочиський “Агробіз-
нес”, розгромивши вдома “Вінницю” 3:0, пере-
міг у групі 3 та вийшов до плей-офф. А “Нива” 
посіла у цій четвірці друге місце. У 6-ти поє-
динках наша команда здобула одну перемогу, 
чотири нічиїх та одного разу програла.

Вони різного віку, 
статі і професій, жи-
вуть у різних куточках 
Тернопільщини. Та 
об’єднує всіх – особли-
вий блиск в очах та 
сила духу. Кожен з них 
зумів здолати життєві 
обставини, з гідністю 
пройти випробуван-
ня долі та стати пере-
можцем.

Зиновій Віш із села 
Комарівка Бережанського району у 18 
років потрапив під трактор і втратив 
ногу. Однак  така серйозна травма у мо-
лодому віці не зламала його. Він зумів 
знайти у собі сили жити далі – створив 
сім’ю, здобув професію. Сьогодні вихо-
вує трьох дітей і власним прикладом 
показує усім нам, як важливо не опуска-
ти рук, а  боротися за власне майбутнє. 

Майже сотня таких же сильних ду-
хом спортсменів днями взяли участь у 
відбіркових обласних змаганнях в рам-
ках IV-ї Всеукраїнської спартакіади се-
ред інвалідів праці та потерпілих на ви-
робництві. Цей мотиваційний проект  
у 2013 році започаткувала виконав-
ча дирекція Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань 
України. Цього року спартакіада  «Сила 
духу» стала масовішою та популярні-
шою, а спортивна конкуренція гострі-
шою. Відбувалися змагання у  спортив-
ному комплексі Тернопільського наці-
онального економічного університету. 
На урочисте відкриття завітали пред-
ставники міської та обласної влади, ві-
домі спортсмени. 

- На Тернопільщині травмованих 
на виробництві близько 2,5 тисяч, - за-
значив у вітальному слові виконуючий 
обов’язки начальника управління ви-
конавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворю-
вань в області Федір Бортняк . - Коли 
вони звертаються до структур Фонду  
– завжди отримують професійну кон-
сультацію, співчуття та увагу,  відчуття, 
що вони не залишені наодинці зі сво-
єю бідою. Ці люди  навчились реалізо-
вувати свій потенціал, щоденним жит-
тям, успіхами та досягненнями пере-
конливо доводять, що сила духу пере-
магає будь-які негаразди. Ми влашто-
вуємо такі змагання, перш за все, щоб 
допомогти їм розкрити свої таланти та 

адаптуватися до сучасного суспільства. 
Любов до життя і спорт – головні 

ліки для людей з обмеженими можли-
востями. На змаганнях вони зустріча-
ються як давні друзі, приїздять сім’ями 
вболівати за рідних. На перший етап 
змагань спартакіади прибули представ-
ники усіх районів та Тернополя. Змага-
лися 77 спортсменів у 7 видах спорту. 
Як розповів член оргкомітету Григорій 
Радзіх, найсильніших визначили у на-
стільному тенісі, шахах, шашках, арм-
спорті, дартсі, бомбаскеті, гирьовому 
спорті. 

- Ми сьогодні робимо маленьке 
свято для тих людей, які, в силу різ-
них обставин, втратили найцінніше 
–  здоров’я. Метою змагань є не стіль-
ки кубки чи медалі. Головне, щоб люди 
повірили в свої сили. До речі, чимало з 
них – спортсмени-аматори. І спартакіа-
да – не лише нагода випробувати себе, а 
й вдосталь поспілкуватися та зав’язати 
нові знайомства, - зазначив Григорій 
Радзіх.

У кожного  учасника – своя історія. 
Хтось досі достеменно пам’ятає мить, 
коли сталося лихо,  хтось намагаєть-
ся забути пережите. Та усіх поєднує не-
ймовірна сила духу, яка допомагає до-
лати хвороби і дає наснагу жити далі. 

Надія Герман з Підволочиська впер-
ше бере участь у цих змаганнях. Вона 
отримала травму хребта на робо-
ті. Коли їхала на виклик, автомобіль 

швидкої потрапив у аварію. Після ліку-
вання і реабілітації пані Надя поверну-
лася до звичного життя і працює фель-
дшером швидкої допомоги у районній 
лікарні. Андрій Мельничук з Шумсько-

го району вже втретє 
бере участь у спартакі-
аді. Змагається в арм-
спорті – два роки тому 
на Всеукраїнських зма-
ганнях зайняв друге 
місце. Зізнається, цей 
захід дає стимул три-
мати себе у формі – 
тренувати тіло і волю 
до перемоги. Віра Тка-
ченко теж не уявляє 
себе без спорту. Незва-
жаючи на травму ноги 

та вік, не покидає активний спосіб жит-
тя. Пані Віра працювала в АТП, має 40 
років стажу на вантажній машині. По-
зитивна, весела, щира, вона перекона-
на, що рух – це життя, і власним прикла-
дом переконує у цьому інших.

Тернопільську команду представ-
ляє Ірина Базилевська - директор об-
ласного відділення Фонду соціально-
го  захисту інвалідів. Три роки тому, по-
вертаючись з відрядження, травмувала 
ногу. Тож сьогодні вона також на зма-
ганнях. 

- Такі заходи дуже потрібні, - пере-
конана пані Ірина. – Вони доводять, що 
люди з особливими потребами можуть 
вести активний спосіб життя, займати-
ся спортом, що жодні фізичні вади не є 
перешкодою для цього. 

Змагання тривали весь день. На-
прикінці  справжніх спортивних бата-
лій визначили лідерів у всіх видах спор-
ту. Якщо ж підсумувати, то в загально-
командному заліку перше місце здобу-
ли спортсмени-аматори з Кременеччи-
ни, «срібло» виборола команда  з Терно-
поля, а «бронзу» - команда з Бережан-
ського району. Переможці в особистому 
заліку поїдуть на фінал змагань четвер-
тої Всеукраїнської спартакіади потерпі-
лих на виробництві «Сила  духу», який 
пройде в Ужгороді у червні цього року. 

Юля ТОМЧИШИН.

Спартакіада «Сила духу» 
об’єднала майже сотню 

незвичайних спортсменів

Турнір  
переможців
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Виведе токсини,  
зменшить запалення 

Листя шпинату сприяє віднов-
ленню функції кишечника, є чудо-
вим засобом для профілактики па-
родонтозу.

Шпинат містить речовини, які 
сприяють знешкодженню токсич-
них речовин і їх виведенню природ-
ним шляхом, до того ж, відновлює 
зорову функцію очей.

Антиоксиданти та хлорофіл, на 
який теж багатий цей овоч, пере-
шкоджають розвитку злоякісних 
пухлин, сповільнюють старіння ор-
ганізму, сприяють омолодженню 
шкіри та зміцнюють нігті й волосся.

Листя шпинату володіє проти-
запальними властивостями, тому 
кашку з нього корисно прикладати 
до фурункулів і ран, в які потрапила 
інфекція.

Крім того, шпинат вважаєть-
ся лідером серед листових зелених 
овочів за вмістом білка та одним з 
найкорисніших дієтичних продуктів 
харчування: в 100 г зелені міститься 
всього 23 ккал. 
Як вживати й кому

Варто зауважити, що, незважаю-
чи на велику користь шпинату, є сер-
йозні протипоказання щодо його за-

стосування. Зокрема, через те, що 
в листі рослини міститься значна 
кількість щавлевої кислоти. Це може 
завдати помітної шкоди при гастри-
ті з підвищеною кислотністю, вираз-
ці шлунка та дванадцятипалої киш-
ки, панкреатиті.

Надмірне споживання шпина-
ту може призвести до утворення ка-
менів. Людям, які страждають від 
нефриту, подагри, сечокам’яної чи 
жовчнокам’яної хвороби, а також 
захворювань печінки, варто взагалі 
відмовитися від вживання цієї рос-
лини та її соку.

До того ж, щавлева кислота 
може спричинити дефіцит кальцію 
в організмі. Тому рекомендується 
додавати молоко чи вершки в про-
цесі приготування рослини. 

У разі схильності до печії шпи-
нат слід вилучити з раціону під час 
вагітності. 

Загалом, рекомендується вжи-
вати цей овоч не частіше 2-3 разів 
на тиждень. Крім того, оскільки сік 
шпинату містить оксалати й фосфа-
ти, тож він може спровокувати під-
вищення кров’яного тиску й рівня 
уринової кислоти в крові. У зв’язку 
з цим його не рекомендується вжи-
вати хворим на гіпертонію та ревма-
тизм. 

Водночас, якщо дотримувати-
ся раціонального харчування і вжи-
вати шпинат в нормальній кількос-
ті, то це може принести тільки вели-
ку користь.
Шпинатне лікування  
за різних хвороб

У разі анемії потрібно змішати 
соки шпинату та моркви у співвідно-
шенні 1:2. Пити по 1/3 склянки 3-4 
рази на день.

Також добре пити відвар листя 
шпинату: 1 ст. л. свіжого подрібнено-
го листя залити 200 мл окропу, пова-
рити 10 хв на водяній бані на слабко-
му вогні, потім зняти з плити й зали-
шити настоюватися протягом 1 го-
дини, опісля процідити. Приймати 
по 0,25 склянки 4 рази на день.

У разі хронічного закрепу допо-
магає сік шпинату. Для його приго-
тування слід промите листя зали-
шити на рушнику, аби воно підсохло, 
а потім вичавити з нього сік. Якщо у 
вас немає сокоробки, дрібно наріж-
те листя й вичавіть сировину через 
марлю, складену в кілька шарів. Для 
прийому краще відразу розвести сік 
водою в пропорції 3:1, але можна 
цього й не робити. Сік зберігається в 
холодильнику протягом доби, після 
чого кислота в його складі починає 
утворювати шкідливі сполуки.

Рекомендується пити по 2 
склянки такого соку на день. Най-
більш ефективний вплив спостері-
гається за вживання соку натщесер-
це перед їдою. Цей спосіб лікуван-
ня закрепів хороший тим, що шпи-
нат не зумовлює звикання, порівня-
но з іншими проносними засобами. 
Після 4 днів уживання соку робота 
кишечнику нормалізується надов-

го. Але для закріплення результату 
ліпше продовжувати вживати сік до 
7-10 днів.

У разі геморою народна меди-
цина рекомендує змішати 100 мл 
соку шпинату з 50 мл харчової миг-
далевої олії. Засіб потрібно випити 
за день, але малими порціями. Кро-
вотечі в разі геморою швидко при-
пиняються, вузли втягуються, біль 
минає.

У разі екземи, опіків та ран ура-
жені ділянки тричі на день добре 
змащувати сумішшю з 50 мл масли-
нової олії та 50 мл соку шпинату. Або 
відварити листя шпинату в масли-
новій олії, розім’яти його й накласти 
на уражені ділянки шкіри. Така пас-
та має бути завжди свіжою, оскільки 
швидко псується.

Щоб організм швидше відновив-
ся після важких хірургічних втру-
чань, слід приймати такий напій: 
змішати по 35 мл натурального чер-
воного вина та соку шпинату, при-
ймати раз на день під час їди. Курс 
лікування - 1 тиждень.

За нервових розладів помічним 
вважається звичайний сік шпинату, 
але більш ефективно проводити со-
кову терапію такою сумішшю: 150 
мл соку моркви, 70 мл соку буряків 
та стільки ж соку шпинату. Увесь на-
пій слід випити  вранці натщесер-
це. Курс - 1 місяць. Такий засіб реко-
мендується навіть у разі епілепсії, 
оскільки запобігає нападам.

За неврозів помічний настій 
шпинату. Для його приготування 
слід змішати по 1 ст. л. квіток, стебел 
і листя рослини; 1 ст. л. суміші зали-
ти 200 мл окропу, настояти 40 хв, пе-
рецідити. Приймати засіб по 3 ст. л. 
тричі на день.

Перш за все, необхідно звільнити жовчні 
протоки від того, що накопичилося. Подібні 
процедури краще робити під наглядом фахів-
ців. При відсутності серйозних протипоказань 
таку процедуру можна виконати і в домашніх 
умовах. Треба відзначити, що вона досить три-
вала і не зовсім приємна. Але результат - чиста 
і здорова печінка.

З вечора приготуйте в термосі настій шип-
шини. Залийте 3 ст. ложки ягід 0,5 л окропу. 
Вранці налийте в склянку настій і додайте в 
нього 3 ст. ложки ксиліту або сорбіту, розмішай-
те і випийте за раз. Через 20 хвилин допийте за-
лишки настою, але ксиліт або сорбіт вже не до-
давайте. Ще через 45 хвилин можна снідати.

На сніданок можна з’їсти соковиті фрукти, 
овочевий салат, шматочок підсушеного хліба, 
випити настій з листя малини або смородини.

Планують цю процедуру так, щоб в цей 
день квартиру не залишати, так як може ви-
никнути бажання сходити в туалет. Через 2 дні 
ще раз провести таку чистку.

Вивести камені з жовчних протоків (якщо 
вони невеликі) можна так: в гарбузі середньої 
величини зрізати кришку, обережно ложкою 
вибрати насіння і волокна. В утворену ємність 
залити 0,5 л меду і 0,5 л олії. Гарбуз загорнути 
в промаслений папір, закутати і поставити в 
який-небудь посуд, так як стінки стоншуються 
і через них просочується рідина. Приймати по 
1 ст. ложці за 15 хвилин до їди.

Для очищення використовують різні жов-
чогінні засоби: підігріту олію (найкраще олив-
кову), лимонний сік, мінеральну воду з додаван-
ням сорбіту, настій жовчогінних трав та інше. 

У ці дні потрібно обмежити свій раціон рос-
линною їжею. Mожна собі дозволити також 
фреші соки (буряковий, морквяний, яблуч-
ний).

При хворобах печінки і жовчних шляхів за-
стосовують такий настій: 4 ст. ложки кукуру-
дзяних рилець заливають 0,5 л окропу. Заку-
тують і настоюють 2 години, після чого проці-
джують. Приймають 2-3 рази на день по 100 мл 

(по половині склянки) за 2 години до їжі.
До речі, цей же настій добре діє при скле-

розі судин головного мозку. А при запален-
ні печінки дуже добре заварювати кукурудзя-
ні рильця просто як чай. Пити його рекоменду-
ється протягом 5-6 місяців.

Необхідно провести не менше 3-4 чисток 
з інтервалом у місяць, найкраще в повний мі-
сяць. Вважається, що в такі дні здатність орга-
нізму до самоочищення зростає. 

На думку медиків, очищення жовчних про-
токів рекомендоване практично всім, але осо-
бливо корисне при захворюваннях органів 
травлення - закрепах, холециститах, дискінезії 
жовчного міхура, а також при алергіях, шкір-
них захворюваннях, ожирінні.

Один з найбільш м’яких і безпечних мето-
дів очищення печінки - застосування трав. Од-
нак такий курс потрібно проводити протягом 
тривалого терміну, лише тоді він дасть відчут-
ний ефект.

Для профілактики захворювань печінки 
і для того, щоб бути постійно в хорошій фор-
мі, можна скористатися таким рецептом: 1-2 
ст. ложки кукурудзяних рилець залити склян-
кою окропу, бажано в термосі. Витримати 7-8 
годин. Пити по 2 ст. ложки за 2 години до їжі 5 
разів на день.

Як позбутися  
нервового  
перенапруження 
за кілька хвилин

Коли нерви 
натягнуті, як 
струна, є способи 

просто і ефективно 
зарадити цьому. Не 
можна дозволяти 
негативним емоціям 
брати верх над розумом.

Масаж рук
Цей спосіб можна застосувати 

в будь-якій ситуації і не збентежи-
ти нікого з оточуючих. Достатньо 
великим пальцем однієї руки роби-
ти кругові масажні руху на долонь-
ці іншої руки - така дія відразу ж за-
спокоює.
Як йоги

Можна скласти долоні разом, 
як це роблять зазвичай йоги, злег-
ка натискаючи одна на іншу. Так 
потрібно утримувати їх протягом 
5-10 секунд. Такий спосіб допома-
гає “повернути” себе в своє тіло, 
відчути його і злегка притупити 
емоції.
Заплющити очі

Як виявляється, майже 80% 
сенсорної стимуляції приходять до 
нас через зір. Тому, “вимкнувши” не-
надовго цей орган почуттів, ви дас-
те мозку необхідну йому перерву. У 
стресових ситуаціях і в період осо-
бливо сильної нервової напруги 
варто щодня протягом хоча б пів-
години просто лежати на ліжку, за-
плющивши очі.
Дихання

Правильне дихання - практич-
но панацея від багатьох станів і на-
віть захворювань. Досить зроби-
ти кілька вдихів-видихів (нехай ви-
дих буде довшим). Видихати потріб-
но ротом і якомога голосніше - так 
можна скорегувати енергетичний 
потенціал.
Розтяжка

У момент стресу наше тіло на-
пружується, а м’язи виявляються 
скутими. Варто в такій ситуації ви-
тягнути руки вперед, потім потяг-
нутися вгору, зробити пару круго-
вих рухів ними. Можна пострибати 
на місці, зробити розтяжку ніг - так 
відступить напруга в руках і ногах.
Обійми

Відомо, що 10 секунд щоденних 
обіймів допомагають відновити 
енергетичний баланс в організмі. А 
ще обійми благотворно впливають 
на біохімічні процеси, допомагають 
боротися з втомою і навіть зміцню-
ють імунну систему.
Знайти опору

Це ще одна досить ефективна 
вправа при появі відчуття, що земля 
вислизає з-під ніг. Треба стати біля 
стіни, добре спертися на неї долоня-
ми (ноги стійко стоять на підлозі). 
Слід утриматися в цій позі 5-10 се-
кунд, злегка натискаючи на долоні 
всією своєю вагою.
Струшування

Всі бачили, як кішки і собаки 
(та й багато інших тварин) струшу-
ються всім тілом. Так скидається за-
ціпеніння або викидаються з голо-
ви тривожні думки. Уявіть себе мо-
крою собакою і струсніться, як це 
робить вона - бажано це робити без 
глядачів протягом 15 хвилин. Пови-
нно допомогти!

очистить і подарує здоров’я

Цілющі краплини 

народної медицини Шпинат: 
На грядках вже з’явився шпинат - справжня 

комора вітамінів і мінеральних речовин. 
На Сході його називають королем зелених 

овочів, а також віником для організму. Крім 
заліза, шпинат багатий на кальцій, магній, натрій, 
калій, фосфор, мідь, цинк, марганець і селен. Що 
стосується вітамінів, то в шпинаті можна знайти 
велику кількість вітаміну й провітаміну А, вітаміни 
С, К, групи В, Е та Н (біотин).

Як чистити печінку народними засобами
Печінка – головний фільтр організму. Вона захищає органи 

від впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, 
очищаючи кров. Але, на жаль, печінка не розрахована на такий 

сильний вплив токсинів, які оточують нас в сучасному світі, тому 
періодично вона потребує очищення.
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Полуничне морозиво
ПОТРІБНО: 300 г свіжої полуниці, 2 скл. 

домашнього йогурту (можна замінити на 
магазинний, обов’язково густий і без доба-
вок), 1 скл. згущеного молока, 2-3 ст. л. цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ:  ягоди очистити й 
помістити в чашу блендера або кухонно-
го комбайна. Додати йогурт, згущене моло-
ко, цукор. Бажано, щоб йогурт був жирний 
і густий. Від його якості залежить смак мо-
розива. Все добре збити. Готову масу пере-
лити в ємності для заморозки і відправити 
в морозилку. Через кілька годин, коли маса 
“схопиться”, вийняти з морозилки і ретель-
но розмішати ложкою, щоб не було криста-
лів льоду. І знову відправити назад. Проце-
дуру треба повторити три-чотири рази. Го-
тове морозиво перекласти в креманки.

Вишуканий бісквіт 
з полуницею

ПОТРІБНО: для тіста - 4 яйця, 100 г цу-
кру, 70 г борошна, 0,5 ч. л. розпушувача, щіп-
ка солі; 

ДЛЯ НАЧИНКИ - 1 кг полуниці, 500 мл 
жирної сметани, 100 г цукру, 1 ч. л. цукрової 
пудри.

ПРИГОТУВАННЯ: полуницю проми-
ти, відкинути у друшляк, щоб стекла вода, 
і почистити. Приготувати тісто для біскві-
та. Для цього збити яйця з цукром до по-
вного його розчинення, потім додати про-
сіяне борошно, розпушувач і сіль. Тісто по-
містити в форму для випікання, присипану 
борошном, і відправити у розігріту до 180°С 
духовку на 30-40 хв. Готовність бісквіта пе-
ревіряється дерев’яною паличкою - якщо 
паличка суха, бісквіт готовий. Поки випіка-
ється бісквіт, приготуйте начинку. Для цьо-
го збийте сметану з цукром. Обсушену по-
луницю порізати скибочками. Бісквітний 
корж акуратно розрізати уздовж навпіл. Бі-
сквітні коржі змастити сметанним кремом, 
викласти  шар полуниці, знову змастити 
сметаною і з’єднати коржі. Зверху прикра-
сити ягідками полунички і посипати цукро-
вою пудрою. Помістити бісквіт з полуни-

цею в холодильник на дві години, щоб він 
охолов і просочився.
Полуничне бланманже

 ПОТРІБНО: 500 г полуниці, 200 г сиру, 
400 мл молока, 20 г желатину, 100 г цукру, 
10 г ванільного цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: бланманже – це різні 
види непрозорих желе. Чудовий смак мож-
на отримати, додавши полуницю. Для цьо-
го желатин залити молоком і залишити 
набухати. Потім помістити на вогонь і, по-
стійно помішуючи, нагріти до температу-
ри приблизно 60°С. Додати до суміші сир, 
цукор, ванільний цукор і збити блендером. 
Полуницю помити і обсушити. Кілька ягі-
док залишити для прикраси, а інші поріза-
ти. Викласти полуницю одним шаром у си-
ліконову форму. Зверху залити її желати-
новою масою. Остудити і помістити у холо-
дильник на 2 год. до повного застигання. 
Викласти полуничне бланманже на тарілку 
і прикрасити ягодами, що залишилися.

Сирно-кокосовий рулет
ПОТРІБНО: 200 г полуниці, 200 г сиру, 

50 г білого шоколаду, 50 г кокосової струж-
ки, 30 г вершкового масла, 25 г цукру, 10 г 
ванільного цукру, 20 г желатину, 50 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: желатин залити во-
дою і залишити набухати. Поламати шоко-
лад на шматочки і розтопити на водяній 
бані. Додати до шоколаду вершкове мас-
ло і перемішати. Набряклий желатин тро-
хи підігріти до повного розчинення і до-
дати до нього шоколад. Сир з’єднати з цу-
кром, ванільним цукром, 1 ст. л. кокосової 
стружки, шоколадною сумішшю і ретель-
но перемішати. Кокосову стружку розсипа-
ти по фользі у вигляді прямокутника. Ви-
класти і акуратно розподілити по ній сир-
ну масу. Зверху викласти полуницю. За до-
помогою фольги згорнути пласт рулетом 
і поставити у холодильник на 3-4 год. Охо-
лоджений рулет нарізати скибочками і по-
давати до столу. Цей десерт надзвичайно 
ніжний і м’який, зі смаком білого шоколаду, 
ароматом кокоса і приємною полуничною 
кислинкою.

Полуниця в шоколаді

ПОТРІБНО: 100 г гарного чорного, мо-
лочного або білого шоколаду, поламаного 
на шматочки, 250 г полуниці, вимитої, очи-
щеної від хвостиків та обсушеної, 12 шт. зе-
фіру маршмеллоу, зубочистки.

ПРИГОТУВАННЯ: покласти шматоч-
ки шоколаду в ємність для мікрохвильових 
печей, увімкнути піч на 50% потужності і 

протягом 30 секунд розтоплювати шоко-
лад, постійно перемішуючи. Можна розто-
пити шоколад на плиті на водяній бані. До 
столу слід подавати добре охолоджені яго-
ди, зефір маршмеллоу, зубочистки для на-
колювання і кілька ємностей з уже підігрі-
тим шоколадом. Вмочуйте ягоди в шоколад 
і смакуйте із зефіром!  Або можна наколо-
ти на зубочистки полуницю і маршмеллоу 
(окремо). Вмочити їх у розтоплений шо-
колад, надлишок струсити та викласти на 
деко, вкрите фольгою. Охолодити перед по-
дачею.

Салат із полуницею,
 сиром та куркою

ПОТРІБНО: 1 ст. л. оливкової олії, 2 ку-
рячих філе, 1 пучок салатного листя, 250 г 
полуниці, очищеної та розрізаної на поло-
винки, 200 г сиру, нарізаного шматочками 
(найкраще – сир брі, можна взяти також сир 
фету або інший за смаком), ½ склянки лис-
тя свіжої м’яти;

ДЛЯ ЗАПРАВКИ: 125 г полуниці, очи-
щеної, 2 ст. л. яблучного оцту, 2 ст. л. олив-
кової олії, 1 ч. л. меду, 1 ч. л. гірчиці діжон-
ської, 2 столові ложки зеленої цибулі, дріб-
но нарізаної.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти олію в 
сковороді на сильному вогні. Обсмажити 
філе 4-5 хв. з кожного боку до золотисто-
коричневої скоринки і готовності. Злег-
ка остудити і нарізати скибочками. Приго-
тувати заправку: помістити полуницю із 
другого списку, оцет, олію, мед та гірчицю 
у блендер. Збити до однорідного стану. До-
дати цибулю і приправити за смаком. Роз-
класти у тарілки листя салату, полуницю, 
сир, м’яту і курятину. Перед подачею поли-
ти заправкою.
Зелений салат із полуницею, 
грушею та горіхами

Потрібно: 300 г салатного листя, 2 гру-
ші, 1 ч. л. вершкового масла, 100 г полуниці, 
120 г сиру горгонзола (можна замінити на 
плавлений сирок або інший, який вам сма-
кує), 2-3 столові ложки лимонного соку, 7 
столових ложок оливкової олії, ½ склянки 
волоських горіхів, сіль, мелений чорний пе-
рець за смаком.

Приготування: очистити від серцевини 
і нарізати тонкими скибочками грушу. Розі-
гріти в сковороді вершкове масло, виклас-
ти шматки  груші та обсмажити з двох бо-
ків до м’якості. Розрізати полуницю навпіл. 
Розкласти по тарілках салатне листя. Звер-

ху викласти грушу, полуницю, посипати го-
ріхами і розкришити сир. У мисці змішати 
оцет, сіль, перець та оливкову олію. Злегка 
збити і збризнути салат. Відразу подавати 
до столу. Чудово смакує з м’ясом. 

Полуниця у клярі
ПОТРІБНО: полуниця, мед або кара-

мель з цукру; 
ДЛЯ КЛЯРУ - 120 г борошна, 8 ст.л. води, 

1 ч.л. олії, 1 ч.л. крохмалю, 1 яйце, полуниця.
ПРИГОТУВАННЯ: підготувати кляр із 

зазначених інгредієнтів. Занурити в нього 
невеликі цілі або розрізані навпіл, “сердеч-
ками”, ягоди полуниці. Після цього залити 
розтопленим медом або карамеллю, при-
готованою зі 150 г цукру, розплавленого 
до світло-коричневого кольору. Якщо яго-
ди вийняти з гарячої карамелі і занурити 
в крижану воду, вийдуть найоригінальніші 
тендітні переплетення ниток.

Суп із полуницею
ПОТРІБНО: свіжі фрукти (вишня, полу-

ниця, абрикос), 200 г пшеничного хліба, 500 
г ревеню, 2 л води, 100 г цукру, 2 яйця, 250 г 
сметани чи кислого молока, ванільний цу-
кор, гвоздика і кориця. 

ПРИГОТУВАННЯ: хліб нарізати куби-
ками і підсушити, ревінь очистити, наріза-
ти кубиками і опустити в киплячу воду. До-
дати сухарики, корицю, гвоздику і варити 
до готовності. Всипати цукор і ще раз до-
вести до кипіння. Жовтки збити з кислим 
молоком або сметаною і, помішуючи, вли-
ти в суп. Збиті з ванільним цукром білки у 
вигляді кльоцків опустити в гарячий суп. 
При подачі до столу в тарілки покласти сві-
жі фрукти і залити супом.

Біла риба з полуничним соусом 

ПОТРІБНО: 250 г полуниці, очищеної 
та порізаної кубиками, ½ склянки зелені 
м’яти, дрібно посіченої, 1 довгий червоний 
перчик чилі, очищений від насіння і дріб-
но порізаний, 1 ст. л. білого соусу бальсамі-
ко, 1 ст. л. цукру,  4 філе по 200 г щільної бі-
лої риби, оливкова олія, рукола для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: у маленькій мисці 
акуратно змішати полуницю, м’яту, чилі, 
оцет і цукор. Поперчити за смаком і поста-
вити в холодильник на годину. Розігріти 
сковороду на середньому вогні. Змастити 
рибу олією за допомогою пензлика і обсма-
жити протягом 4-5 хв. з кожного боку до зо-
лотистої скоринки і готовності. Викласти 
рибу на порційні тарілки, зверху покласти 
полуничним соус і подавати з руколою.

не проґавте найсмачніший 
сезон у році!

Полунична пора наступає! Залишити без уваги найсмачнішу ягоду сезону неможли-
во. Ех, яскраво-червоні, а ще краще – темно-червоні, соковиті ягоди гарні в будь-якому ви-
гляді: хоч прямо з грядки смакуй, хоч цукром пересипай. З полуниці можна приготувати 
не лише свіжі десерти, а й салати, й основні страви. «Наш ДЕНЬ»  подає добірку рецептів 
смачних страв із полуниці, які можна приготувати у найближчі вихідні.

ПОЛУНИЧНЕ  ЛІТО: 
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Дозвілля

Відповіді

Чоловік поїхав на курорт. Дружина 
очікує звістки. Через кілька днів не ви-
тримала й надіслала «есемеску»: «Ко-
ханий, як відпочиваєш? Як погода? Як 
море?». Чоловік відповідає: «Не знаю, не 
бачив. Відстав від екскурсії на винзаво-
ді».

  
Син-третьокласник вкладається 

увечері в ліжко.
- Ромчику, ти уже всі уроки зробив? - 

запитує мама.

- Ні.
- А чому ж лягаєш спати?
- Бо наш татко завжди каже: «Менше 

знаєш - краще спиш».
  

На автобусній зупинці стоїть дівчи-
на. 

- Ви даремно тут стоїте, - каже їй пе-
рехожий. - Цей автобус їздить лише у 
святкові дні.

- А в мене сьогодні день народження!  
  

Чоловік, із животом, як барило, теле-
фонує дієтологові:

- Лікарю, мені здається, що я маю за-
йву вагу. 

- Чому ви так вважаєте?

- Купив сьогодні терези, які розмов-
ляють, зважився…

- І що вони вам сказали?
- Ставайте по одному, будь ласка. 

  
Одна знайома розповідає іншій:
- Подруга дала мені прочитати книж-

ку «Отрута: учора, сьогодні, завтра». Чо-
ловік побачив - і вже третій день посуд 
миє, приходить додому тверезий, сміт-
тя виносить і в усьому зі мною погоджу-
ється.     

  
На дитячому майданчику «турботли-

ва» бабуся гукає до онука:
- Юрасику, не бий хлопчика лопат-

кою! Спітнієш і застудишся!   

  
- Чомусь я, куме, нічого не можу зро-

зуміти у нашій банківській системі.
- Що маєте на увазі?
- Надувають нас, а лопають банки. 

  
- Миколо, - запитує сусід, - чому це у 

вас вчора увечері в курнику півень так 
голосно кричав?

- Та то я його на літній час перево-
див. 

  
- Тату, коли ти був молодим, кого 

найбільше кохав?
- Звісно, твою маму.
- А зараз?
- Цить, поганцю!

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

щення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна договір-
на. Тел.: 0964956693.

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 
0961253885

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

ЩАСЛИВІ МИТІ ЗАФІКСУЄ 
ФОТООБ’ЄКТИВ

Професійні, якісні та ексклюзивні 
фотосвітлини з вашого весілля 
допоможуть запам’ятати цей 

найщасливіший день на все життя.
Звертатися за 

тел. 067-47-81-111 (Віктор).
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ГОРОСКОП
з 1 до 7 червня
Овен  

Друга половина тижня - напруже-
ний час. Сконцентруйтеся на роботi, щоб 
уникнути помилок і проблем. У вихідні 
відпочиньте з друзями.
Телець 

Не ставте перед собою масштабних 
цiлей, краще придiліть увагу незаверше-
ним дрiбним справам. Наприкiнцi тижня 
друзi порадують вас.
Близнюки 

Вас чекає насичений і цікавий перiод, 
доведеться добре попрацювати, але ре-

зультати вас потішать. Приділіть час 
саморозвитку, а також подбайте про 
здоров’я.
Рак 

Незважаючи на те, що ви можете од-
ночасно робити декiлька справ, треба зо-
середитися на найважливiшому. У вихiднi 
відпочиньте з сім’єю.
Лев 

Зберігайте душевний спокій і 
пам’ятайте, що близькі люди потребують 
вашої підтримки та уваги. Все вдасться, 
не втрачайте оптимізму. З’являться нові 
ідеї, а натхнення допоможе втілити їх у 
життя. 
Діва 

Невдовзi у вас з’явиться можливiсть 

завершити те, над чим ви довго працю-
вали. Це стане поштовхом до кар’єрного 
росту.
Терези 

Настав перiод, коли все залежить вiд 
вашого вмiння спiлкуватися з людьми. 
Новi думки та емоцiї надихнуть вас.
Скорпіон 

Озирнiться навколо i задумайтеся, 
можливо, хтось потребує вашої допомоги. 
Вам треба частiше зустрiчатися з родича-
ми та близькими людьми.
Стрілець 

Варто скористатися давнiми 
зв’язками. У роботi важливо не пере-
мудрити - дiйте простiше та швидше. 
Наприкiнцi тижня чекайте приємних 

новин.
Козеріг 

Ви опинитеся в центрi подiй. Прояв-
ляйте iнiцiативу, вiд вас залежатиме ре-
зультат багатьох справ. Влаштуйте для 
своїх близьких приємний сюрприз, який 
потішить і вас.
Водолій 

Ви зможете розiбратися у стосунках iз 
колегами та вирiшити робочi питання. Як 
завжди, вiд вас чекатимуть рiшучих дiй.
Риби 

У вашому життi вiдбудуться 
дивовижнi подiї. Але не поспiшайте з ви-
сновками: тихiше їдеш — далi будеш. 
Скористайтеся порадами досвiдчених 
людей.

Збережений останній лист, 
який прийшов із фронту за тиж-
день до загибелі дідуся, пожовклі 
світлини та незабутні спогади... 
Хвилюючий урок пам’яті прове-
ли у невеликому селі Борщівка, що 
в Лановецькому районі. Школярі 
вдягнули військову форму та роз-
повідали про своїх рідних, які пе-
режили Другу світову війну. Знову 
надходять похоронки, і діти згаду-
ють минуле, щоб швидше настав 
мир.

«Пам’ятати, щоб жити» - такий 
урок провели у Борщівській школі 
імені Ярослава Горошка. Учасники, 
а це учні 6 класу, прикріпили всім 
присутнім червоні маки – символ 
скорботи за загиблими. 

Україна заплатила за перемогу 
найбільшу ціну. Загальні демогра-
фічні втрати нашої держави – ра-
зом з убитими, жертвами концта-
борів, депортованими, евакуйова-
ними й тими, що рушили у вигнан-
ня разом із відступаючими нацис-
тами, – не менше 14 мільйонів.  

Кожна сім’я, причетна до тих 
страхітливих подій, і як найдорож-
чу цінність зберігає фронтові фо-
тографії, листи-трикутники. Всі, 
хто прийшов на урок пам’яті, роз-
повідали про своїх рідних, а лише 
із Борщівки у Другій світовій заги-
нули 123 чоловіків.

Вчителька історії Лілія Воля-
нюк, яка організувала захід, зга-
дала про свого дідуся – уроджен-
ця села Нападівки – Пантелеймо-
на Луцюка, який є почесним гро-

мадянином Лановець і Тернополя. 
Він був призваний з першого дня і 
пройшов від Сталінграда і до Пра-
ги – там святкував перемогу.

Зачитала спогади  свого діду-
ся про війну та її жахіття  Світла-
на Шабуліна – мама шестикласни-
ка. Їхній дідусь і прадідусь  Семен 
Шабета пережив війну від першо-
го до останнього дня, відчув на 
собі всі жахи полону, а також дій-
шов до Берліна, отримавши важке 
поранення.  

Затамувавши подих, слухали 
діти розповідь керівника 10 класу 
Вікторії Кушнірук з донечкою Ан-
гелінкою про їх дідуся та прадіду-
ся Володимира Прибита, а також 
про остарбайтерську юність їх ро-
дички, що відчула на собі  рабство  
фашизму. 

Збереженого  останнього лис-
та свого дідуся Григорія Мацю-
ка, що  прийшов із війни за тиж-
день до його загибелі, зачита-
ла педагог-організатор А. Сав-
рак. Такий же лист з фронту, що 
зберігається у шкільному музеї, 
розповідає про справжню синів-
ську та батьківську любов воїна-

односельчанина Сергія Корейка. 
Чоловік загинув через місяць піс-
ля написання цього листа. Напев-
но, він теж був останньою вісточ-
кою до рідного дому. 

Спогадами про своїх рідних і 
сімейними реліквіями – ордена-
ми та медалями, світлинами діли-
лися інші учасники заходу. Школя-
рі у солдатському одязі тихо спі-
вали воєнні пісні. Атмосферу вда-
лось передати через оформлення 
класу: сітка військових літ, фрон-
тові фотографії бійців, карта Укра-
їни з червоними маками, виставка 
книг. Цифри, факти та назви насе-
лених пунктів Тернопілля, які були 
знищені фашистськими загарбни-
ками. 

З хвилюванням зустрічали 
присутні хлопчика у вишиванці зі 
старою поржавілою солдатською 
каскою, у якій букетик польових 
квітів. Уроки історії повторюють-
ся. Діти мріють про те, щоб припи-
нилась неоголошена війна в Укра-
їні і щоб не плакали від болю вій-
ськових втрат рідні солдатів.

Батьківський комітет 
6-го класу Борщівської ЗОШ 

Вітаємо!
 Дорогу донечку, сестру, внучку, племінницю

 Софію Савич
 із с. Бодаки Збаразького району

  з 16-річчям!
Тобі лише шістнадцять років, 
Весь світ лежить у ніг, 
Ти кращу дорогу 
Знайди серед усіх доріг. 
Як хочеться подарувати тобі долю 
І прихилить до тебе білий світ, 
Щоб в щасті ти жила без болю 
Багато довгих і яскравих літ! 
Благополуччя тобі зичимо й удачі, 
Здорова будь й красива, мов весна, 
І щоб в любові не було нестачі, 
Бо Богом раз дарується вона!

 З любов’ю - тато Олександр, мама 
Оксана, брат Юрій, бабуся Надія, хресна мама  Ірина і всі рідні.

Бажаємо Вам щастя та достатку,
Ясного неба, сонця та тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була!

Вітаємо!
Хорошого сім’янина, доброго господаря, 

умілого садівника
Богдана Степановича Брилінського

з с. Плотича Козівського району
з Днем народження!

Для Тебе сьогодні квітує
Життя дивовижний сад,
Нехай Твої дні не змарнує
Ні дощ, ані долі град.
Нехай у життєвих хоромах
Буде затишно й тепло завжди
І нехай не долає утома,
Щедрих років – з роси і води!
Нехай золотиться доля
До сотні щасливих літ,
А Господа щедра воля 
У радість вбирає світ.
Хай Матір Божа в опіці має,
 Бог здоров’я й спокій щодня посилає!

  

З любов’ю і повагою - 
дружина Анна, 
син Сергій,  вся 
родина і друзі.

З повагою - колектив 
Почаївського  

психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату 

іменинників червня!
Раїсу Копач, Олену Кліменчук, Ольгу Ярмусь, Олега Ломажинського, 

Валентину Гронь, Петра Голуба, Святослава Кулініча, 
Петра Сагана, Леоніда Цеберського, Надію Кравчук

Солдатська каска 
з букетиком квітів

На Тернопіллі провели незвичайний урок


