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Заснований у червні 2013 року

6 липня - хмарно з про-
ясненням, увечері можли-
вий дощ, вночі 16-19,  вдень 
19-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.17, захід - 21.27. 

7 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
14-15, вдень 17-18 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.18, за-
хід - 21.27. 

8 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вно-
чі 12-15, вдень 19-21 градус 
тепла. Схід сонця - 5.19, за-
хід - 21.26. 

9 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
вночі 15-16, вдень 16-18 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.20, захід - 21.25. 

10 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
13-17, вдень 19-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.20, за-
хід - 21.25. 

11 липня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
15-20, вдень 23-27 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.21, за-
хід - 21.24. Повний місяць. 

12 липня - ясно, без 
опадів, вночі 18-19, вдень 
21-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.23, захід - 21.23.

Погода в 
Тернополі й 
області

Життєві 
історії у 

“Сімейному 
гніздечку”7 стор.

Пенсіонери протестують 
проти «пекельного» дизеля

Магнітні бурі в липні 
Липень – найгарячіша пора 

року, а тому будьте готові до ак-
тивних проявів Сонця в геомаг-
нітній обстановці нашої планети. 
Протягом усього місяця прогно-
зують кілька серйозних магніт-
них бур і коливань.

Магнітні коливання  
можливі 8, 13, 18, 20-22, 28, 

30 липня.
Сильніші магнітні бурі 

очікують 11, 12, 19,  
29 липня.

5  
стор.

Пізня дитина
12 стор.

Посидимо у темряві, помріємо:
коли з’явиться 
тариф на 
повітря?

Художник із 
Тернополя
Рустам ДАВЛЕТОВ 
повертає людям 
віру в себе 
з допомогою 
фарб і полотна. 3 стор.
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НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ЗАКОНУ СТЯ-
ГУВАТИМУТЬ НОВИЙ ПОДАТОК?

Наприкінці минулого року народні 
депутати України внесли зміни до По-
даткового кодексу в частині податку 
на нерухоме майно. Згідно з цими змі-
нами, а саме  -  пунктом 266.5  Подат-
кового кодексу -  розмір податку у 2016 
році  коливатиметься від 0% до 3% мі-
німальної заробітної плати за 1 кв. 
метр об’єкта житлової чи нежитлової 
нерухомості. Ставка встановлюється 
відповідним органом місцевої влади, а 
отже, різнитиметься в кожному регіоні. 
Приміром, у Вінниці, Запоріжжі, Івано-
Франківську та Харкові, згідно з рішен-
нями міськрад, ставка податку на неру-
хомість у 2016 році становитиме 2%, у 
Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, 
Дніпрі та Києві - 1%, у Житомирі - 0,5%, 
в Ужгороді - 0,4%.

КОГО І ЧОГО СТОСУЄТЬСЯ ПОДА-
ТОК?

Необхідність сплати податку сто-
сується громадян України та  інозем-
ців, які мають у власності нерухомість 
в Україні.

Оподатковується як житлова (квар-
тира, будинок), так і нежитлова неру-
хомість (гаражі, майстерні, господар-
ські будівлі - сараї, хліви, літні кухні, 
вбиральні, погреби тощо).

Наприклад, якщо у власності фізич-
ної особи є будинок та погріб, податок 
сплачується з обох об’єктів: з будинку 
– за ставкою, встановленою місцевою 
радою для житлової нерухомості; по-
гребу – за ставкою для нежитлової не-
рухомості.

Якщо нерухомість впродовж 2015 
року була продана, то податок дове-
деться платити як продавцеві, так і но-
вому власнику.

 ЗА ЩО ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ?
Платити за свою нерухомість бу-

дуть не всі, а тільки ті власники квар-
тир та будинків, площа яких переви-
щує 60 та 120 метрів квадратних відпо-
відно (або будинки і квартири загаль-
ною площею в 180 “квадратів”). Та й 
сам податок буде нараховуватись тіль-
ки на площу, яка перевищує вищезга-
даний метраж.

Наприклад, якщо власник має квар-
тиру у 75 квадратних метрів, то він 
буде сплачувати податок тільки за 15 
квадратних метрів. Або якщо ви є влас-
ником заміського будинку у 150 ква-
дратних метрів, то сплатите податок з 
30 квадратних метрів.

Виходячи з розміру мінімаль-
ної зарплати, яка на 1 січня станови-
ла 1378 гривень, максимум, який до-
ведеться заплатити за один “зайвий” 
метр квадратний у 2016 році, складе 
41,34 гривні. 

Разом з тим, встановлено й додат-

кову ставку податку. Так, заможні укра-
їнці, які є власниками елітної нерухо-
мості, загальна площа якої перевищує 
300 квадратних метрів для квартири 
та 500 квадратних метрів для приват-
них будинків, мають додатково сплати-
ти 25000 гривень на рік.

Проте, якщо нерухомість належить 
кільком власникам, то загальна площа 
такого майна при вирахуванні податку 
ділитиметься на кількість власників. На-
приклад, якщо у квартирі площею 200 
квадратних метрів проживатиме 5 осіб, 
які пропорційно володіють частками у 
цій нерухомості, то на кожного власника 
припадатиме лише 40 квадратних метрів, 
а отже платити податок буде не потрібно.

КОМУ НЕ СЛІД ПЕРЕЙМАТИСЯ 
ВЗАГАЛІ?

Є й пільгова категорія населення, 
яка взагалі не буде сплачувати податок 
на нерухомість. До цієї категорії від-
носиться житло, яке належить дітям-
сиротам, дітям, позбавленим батьків-
ського піклування, дітям - інвалідам, 
які виховуються одинокими матерями 
тощо. Також не обкладатимуться по-
датком не нерухомість дитячі садки, 
храми і комунальні приміщення.

Окрім того, сільські, селищні, місь-
кі ради можуть збільшувати гранич-
ну межу житлової нерухомості, на яку 
зменшується база оподаткування. Так, 
вони встановлюють пільги з подат-
ку на нерухоме майно, що перебуває у 
власності громадян, виходячи з їх май-
нового стану та рівня доходів. А сто-
совно нежитлової нерухомості, то - в 
залежності від майна, яке є об’єктом 
оподаткування. Однак слід зауважи-
ти, що такі пільги не поширюються на 
житло, якщо його площа перевищує 
п’ятикратний розмір неоподаткову-
ваної площі, або якщо воно здається в 
оренду, лізинг чи використовується у 
підприємницькій діяльності.

ХТО РОЗРАХОВУЄ СУМУ ПОДАТКУ?
Суму податку розраховує держав-

на податкова інспекцієя за місцем реє-
страції платника податку.

Але тим громадянам, які підпа-
дають під дію податку, але в період з 
травня по липень поточного року не 
отримали податкове повідомлення-
рішення про нарахування їм податку 
на нерухомість, варто самостійно звер-
нутися за платіжкою до податкової.

КУДИ ЙДУТЬ КОШТИ З ПОДАТКУ 
НА НЕРУХОМІСТЬ?

З 2014 року податок на нерухомість 
віднесено до місцевих податків, і ко-
шти, які надходять в результаті його 
сплати, спрямовуватимуться на потре-
би громади.

За матеріалами 
Укрінформу підготувала 

Софія КОРОЛЬ.

Тепер 
ще й 

плата за 

«КВАДРАТИ»
З першого липня розпочався відлік 60 днів, протягом 

яких українці мають сплатити податок на нерухомість 
за 2015 рік. Цей термін спливе 28 серпня, після чого 

тим, хто забарився, будуть нараховані штрафні санкції –  
10% від суми податку. Якщо термін перевищить 30 днів –  
то всі 20%. 

Україна
Порошенко зібрався 

на другий термін

Президент Петро Порошенко пла-
нує балотуватися на другий термін. 
Про це розповів лідер фракції «Блок 
Петра Порошенка» у Верховній Раді 
Ігор Гринів. «Президент піде на другий 
термін і це страшна й велика відповідаль-
ність», - сказав Гринів у інтерв’ю «Укра-
їнській правді». І додав: «Петро Олексі-
йович чудово розуміє, щоб стати прези-
дентом на другий термін, треба домогти-
ся екстраординарних результатів. Скоро-
тився кредит довіри до влади, стало біль-
ше претензій, частіше порушують питан-
ня про відповідальність влади - і це вже 
інші вимоги, ніж ті, які були до Ющенка».

Кожен шостий нардеп 
займається газовим бізнесом

Чимало народних депутатів при-
четні до газового бізнесу. Про це зая-
вив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, 
пише «Газета по-українськи». За його 
словами, у Раді близько 70 нардепів є за-
цікавленими особами у газодобувній га-
лузі. Вони прямо або опосередковано 
пов’язані з цим бізнесом. Тобто, володі-
ють частинами або частками у компані-
ях, які видобувають газ в Україні.

Європа готова віддати Україну 
на відкуп Росії у 2017 році?

Європа може повністю віддати 
«українське питання» на відкуп Росії у 
2017 році в обмін на консервацію ни-
нішньої розстановки сил і відмову від 
змін. Про це у «ZN.ua» пише радник пре-
зидента, директор Національного інсти-
туту стратегічних досліджень Володи-
мир Горбулін. На його думку, Європа буде 
близька до аналогічного рішення у на-
ступному році, коли відбудуться прези-
дентські вибори у Франції і парламент-
ські - в Німеччині. «Росія вже сьогодні ак-
тивно спокушає Захід міфами про те, що 
може «повернути час назад» (у період до 
2014 року), що допоможе Заходу в рішен-
ні його насущних проблем (біженці, Си-
рія, терористи, ІДІЛ - усе, що завгодно), 
що гроші з «дикої, але багатої» Росії зно-
ву потечуть в Європу. А для цього потріб-
но лишень  «вбити» Україну - відмовити 
їй у міжнародній підтримці, у фінансовій 
допомозі, засудити, та хоч би просто «за-
крити очі» на те, що робить там Росія», 
- пише Горбулін. До слова, радник прези-
дента також припустив, що РФ готується 
до великої війни з Україною.

Перебувати у Туреччині 
без віз можна 90 діб

Влада Туреччини збільшила тер-
мін безвізового перебування для гро-
мадян України. Це рішення турецько-
го уряду опубліковано в офіційному ві-
снику «Resmi Gazete». У рішенні МЗС за-
значено: загальний термін перебування 
громадян України на території Туреччи-
ни збільшений із 60 до 90 днів протягом 
180 днів з дати в’їзду.

Трудова міграція 
швидко зростає

В Україні цього року трудова мігра-
ція зросла на 20 відсотків. Основні при-
чини: низькі зарплати, страх за майбут-
нє та швидкі темпи інфляції. Більшість 
українських заробітчан їдуть в Європу. І 
навіть жителі сходу України, які раніше 
орієнтувалися на Росію. Згідно з опиту-
ванням сайту «HeadHunter», заробітча-
ни їдуть з України, бо не бачать майбут-
нього тут для себе та своєї родини. Таких 
майже 60 відсотків. Більше половини за-
лишають країну через низькі зарплати. 
Майже стільки ж - через економічну си-
туацію та процвітання корупції. Осно-
вною сферою зайнятості українських 
трудових мігрантів за кордоном є будів-
ництво, на другому місці - сільське госпо-
дарство, далі йдуть виробництво та сфе-
ра послуг. 

Вагони без кондиціонерів 
зникнуть. Коли?

«Укрзалізниця» повинна заборо-
нити використання пасажирських ва-
гонів, що мають технічні несправнос-
ті. Про це заявив міністр інфраструк-
тури Володимир Омелян, інформує 
прес-служба відомства. За словами мі-
ністра, він постійно отримує скарги, зо-
крема щодо несправності кондиціонерів 
у пасажирських потягах. «В Україні три-
ває сезон відпусток, люди сім’ями їдуть 
на відпочинок. «Укрзалізниця» має ство-
рити безпеку та комфорт пасажирам. Я 
розумію, що не можна кардинально ви-
правити ситуацію швидко, але вагони, в 
яких не працює система кондиціонуван-
ня, не можуть виходити на маршрут, осо-
бливо, коли температура повітря сягає 
30 градусів і вище. Це - питання здоров’я 
і безпеки наших громадян», - заявив мі-
ністр. І пообіцяв, що нині ключове за-
вдання перед керівництвом «Укрзаліз-
ниці» - покращення рівня пасажирських 
перевезень. 

Від двох до п’яти гривень: 
їдальня НБУ годує за копійки
Користувачі соцмереж не на жарт 

здивовані надмірно низькою вартістю 
харчування у їдальні НБУ. Нещодавно 
стали відомі ціни на основні страви, ін-
формує «Антикор». Виявилося, що зарп-
лати Гонтарєвої вистачить на 33888 обі-
дів. Поїсти в їдальні Нацбанку без напоїв 
коштує близько п’яти гривень. Так, ква-
солевий суп з грибами вартує всього 2,24 
гривні за порцію, варений рис - 1,53, а са-
лат з капусти - 1,04 гривні.

Новини:Україна

Відбулася десята звітно-виборна конференція Тернопільcького 
обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, 
учасники якої розглянули організаційні питання – обрали 

голову, раду та наглядову раду обласного відділення, делегатів на 
черговий десятий з’їзд Всеукраїнського відділення ветеранів.

  За результатами голосування обласну організацію очолив Павло Сливка, який 
з 2011 року працював заступником голови. Попереднього багаторічного очільни-
ка відділення – Андрія Клима делегати обрали Почесним головою.

  Конференція прийняла ухвалу, в якій засудила агресію Росії, а також окрес-
лила співпрацю з партійними і громадськими організаціями національно-
патріотичного спрямування. У цьому документі також передбачено координацію 
зусиль з допомоги воїнам АТО та їх сім’ям, висловлено підтримку створення Укра-
їнської Помісної Церкви та передачу їй Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Софія КОРОЛЬ.

Ветерани залишаються в строю
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У студії Рустама 
Давлетова бухгалтер 
пише довершені 

морські пейзажі в стилі 
Айвазовського, журналістка 
– картини Ван Гога й Моне. 
Все це з першого разу, без 
художньої освіти, навіть 
більше – без жодного 
художнього досвіду. “Це 
неможливо”, – ловиш 
себе на думці. Художник 
переконує – можливо все.

З першого разу
Студія Рустама Давлетова 

розташована в старому будин-
ку в центрі Тернополя. З темного 
під’їзду, де пахне смаженою їжею 
з кафе на першому поверсі, стрім-
кі сходи ведуть у світлу й простору 
квартиру. Всі стіни завішані кар-
тинами, а вздовж них розташовані 
мольберти й чисті полотна. Кожні 
вихідні за ними збираються люди 
різного віку й професій, щоб ство-
рити свій власний шедевр.

Рустам зустрічає мене усміш-
кою, ніби давню знайому. Поки го-
воримо, в студії пишуть картини. 
Час від часу він ввічливо перери-
ває розмову й пояснює, як краще 
нанести фарбу на полотно.

– Це не є майстер-клас чи урок, 
ми просто відпочиваємо, – роз-
повідає Рустам. – Ідею підказали 
мені друзі. Кажуть – ти непогано 
пояснюєш, спробуй розказувати 
іншим. Але на перше заняття зго-
дились прийти тільки троє друзів, 
всі інші засумнівались: “Ми не ма-
люємо”, “У нас не вийде”. Картина, 
яку тоді створили, мабуть, деякою 
мірою символічна. Ми малювали 
море – спокійне, легенькі хвилі й 
на дальньому плані маяк. І десь 
спрацював той маяк – ціль, яку ми 
поставили перед собою. Засвіти-
ли його – і все вдалося. Після того 
провів ще кілька вечорів, куди за-
прошував знайомих. Хотів пока-
зати, що люди можуть творити не 
тільки тоді, коли є вміння, а коли 
просто не закривають у собі цей 
потенціал. 

Всього за один вечір люди, які 
ніколи раніше не малювали, всти-
гають не лише оволодіти азами 
художньої творчості, а й створи-
ти повноцінну картину. Пишуть 
із полотен відомих художників, 
які вибирає Рустам. А ті, які прихо-
дять не вперше, починають експе-
риментувати й проявляють своє 
бачення. Дехто навіть почав ство-
рювати авторські роботи.  

– Ми не пишемо по начерку, а 
одразу фарбами на чистому по-
лотні, – пояснює Рустам. – Але ро-
бимо все поступово. Спочатку по-

казую сам, як розводити й нано-
сити фарби, як ділити полотно на 
частини. Результат вражає. Спер-
шу боявся подавати для роботи 
складні картини. Думав, що все-
таки буде непросто працювати з 
кольором, переливом відтінків. 
Але після перших занять став смі-
ливішим. Картини стараюся під-
бирати не дитячі, щоб люди гор-
дилися, що вони змогли написати. 
Це роботи різних світових худож-
ників, є і багато сучасних. 
50 картин  
за 2,5 місяці

За дверима майстерні люди 
залишають клопоти і страх невда-
чі. Тому не буває випадків, коли 
картина не вдається.  

– Ми відключаємося від нега-
раздів, які звикли прокручувати в 
думках, і занурюємось в творчу ат-
мосферу, – каже художник. – Кожен 
заспокоюється. У такій невимуше-
ній обстановці ми спілкуємось, 
жартуємо, п’ємо каву й отримуємо 
хороші, вдалі картини. Близько мі-
сяця тому я почав такі ж заняття 
для дітей.  І помітив: чим молод-

ша дитина, тим краще вдається 
картина. Школа, і взагалі суспіль-
ство, заганяють нас усіх в рамки. З 
кожним роком життя ми отримує-
мо все більше блоків з усіх боків. А 
діти простіше сприймають світ, не 
бояться помилитися. 

21-річна Ілона створила в май-
стерні Рустама вже більше півсо-
тні картин. 

– Мені завжди хотілось малю-
вати, але ніколи чомусь навіть не 
пробувала, – розповідає дівчина. – 
Деякий час я жила в Києві та Вар-
шаві, а коли повернулась до Тер-
нополя, побачила в інтернеті ого-
лошення, що можна намалюва-
ти картину з першого разу. Ходжу 
сюди вже 2,5 місяці. Коли бачиш 
чисте полотно, п’ять фарб і два 
пензлики, думаєш – ніколи не зро-
биш цього. І дуже дивуєшся, коли 
бачиш свою картину. 

35-річна Аня у студії – четвер-
тий раз. Зізнається: раніше теж ні-
коли не малювала, хоча дідусь у 
неї – художник. 

– Мені подобається, віддаєш 
свою енергетику картині й про-
сто отримуєш задоволення, – каже 

вона. – Я навіть святкувала тут 
день народження. Зібрала друзів 
і ми малювали всі разом. Це був 
найкращий день народження в 
моєму житті. 
Прислухатися  
до себе

Вікна студії виходять на вули-
цю Руську, яка завжди заповнена 
транспортом і людськими пото-
ками. За сучасним ритмом життя, 
зауважує Рустам, люди не встига-
ють озирнутися й подумати про 
те, чого вони насправді хочуть.  

– Я завжди говорю на презен-
таціях, коли ми починаємо малю-
вати, що задача мого проекту – це 
запалювати вогник художника. 
Можливо, не кожен створить ше-
девр, але зможе відчути, що є все-
редині творчість, потенціал. Одна 
учасниця сказала – ти знаєш, до 
тебе вже приходять з цим вогни-
ком, тобі треба додати повітря. 
Люди набираються впевненості, 
сміливості, віри в себе й свої дії, і 
використовують це не тільки у на-
писанні картини, а й у власному 
житті. Хтось вирішив нарешті змі-

нити роботу, хтось пробує писати 
вірші. Бо результат одразу дивує. 
Коли ми виставляємо картини в 
ряд і всі дивляться, часто можна 
почути – невже це ми намалюва-
ли? 

Точка опори
Шість років тому подібний 

вогник Рустам запалив у собі са-
мому. Малювати любив ще з ди-
тинства, втім, до свого хобі повер-
нувся лише в зрілому віці. 

– Все життя у мене пов’язане 
з Тернополем, – розповідає Рус-
там. – Мій батько приїхав сюди з 
Казахстану, коли служив в армії, 
і тут залишився. Малим я брав 
участь у різних художніх конкур-
сах. Але після школи вступив у 
Тернопільський економічний ін-
ститут. Згодом побутові турбо-
ти, різні проблеми зовсім відтіс-
нили думки про творчість. Коли 
мені було 33-34 роки, я згадав, 
що колись любив малювати. І у 
вільний час робив якісь начерки 
олівцем у блокноті. Згодом сер-
йозно почав займатися аерогра-
фією, а пізніше взявся за пензлі 
та олійні фарби.

У 2014 році Рустам влаштував 
свою першу виставку в художньо-
му музеї Тернополя. Виставка сим-
волічно називалась “Віра в себе”. 
Напевно, тільки коли ми почина-
ємо вірити в свої сили, можемо 
щось зробити і спробувати надих-
нути інших, каже художник. 

– Сучасне мистецтво зараз час-
то завертає на депресивний рі-
вень, – додає він. – У ньому бага-
то крові, жорстокості, важких ко-
льорів і переходів. Так само в сус-
пільстві. Художники відчувають 
цей час, а він досить складний для 
всіх, і в Європі також. Зараз у студії 
ми часто малюємо море, яскраві 
кольори. І поступово відбуваєть-
ся метаморфоза всередині, відсі-
ювання негативу й притягування 
до себе доброго, хорошого. Кожній 
людині необхідна точка опори. Я 
думаю, віра в себе – це найголовні-
ша точка, на яку можна спертись, 
щоб рухатися далі.

Рустам ДАВЛЕТОВ:
«Люди можуть творити не 
тільки тоді, коли є вміння, 
а коли не закопують 
свій потенціал»

Художник із Тернополя  
повертає людям віру в себе  
з допомогою фарб і полотна 
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Угоди про асоціацію 
між згаданими 
країнами і ЄС були 

підписані 27 липня 2014 
року, в той же день, коли 
Україна підписувала 
економічну частину свого 
договору. Їх остаточно 
ратифікувала Рада ЄС 
23 травня цього року. 
Ратифікація ж української 
угоди поки відкладається 
через Нідерланди. 
«А чи залишиться 
там хоч хтось 
до того часу?»

Часто, коли йдеться про Укра-
їну в контексті «безвізу» і член-
ства в ЄС, на Заході кажуть: 
там війна, корупція… А як же 
Придністров’я? Невже Молдова 
вирішила проблеми з невизна-
ною республікою і з Росією? А Га-
гаузія, жителі якої симпатизують 
Московії? А в Грузії хіба зникли 
політичні тертя з РФ?   

Українські політики грішать 
спекуляціями на питаннях євро-
інтергації та «безвізу». Гра в обі-
цянки триває роками. Крайні 
терміни набуття Україною член-
ства у ЄС озвучували майже всі 
екс-лідери держави.

Так, екс-президент Леонід 
Кучма ще у 2003 році заявляв, що 
Україна ставить перед собою «ам-
біційну задачу» стати членом ЄС. 

Членство України у Євросо-
юзі у 2017-у прогнозував Віктор 
Ющенко. «Я в це вірю, я у цьому 
переконаний», - заявляв Віктор 
Андрійович німецьким ЗМІ під 
час офіційного візиту, наполяга-
ючи на ймовірності членства за 
десять років.

Вів Україну до Європи, а довів 
до Майдану і Віктор Янукович. У 
2012 році президент-утікач за-

певняв, що Україна бачить своє 
майбутнє у Євросоюзі, а членство 
у ЄС є запорукою демократично-
го розвитку держави, економіч-
ного процвітання, свободи та до-
бробуту кожного громадянина.

Україна стане членом ЄС у 
2025 році - прогнозував у 2014-
у кандидат у президенти, а нині 
чинний очільник держави, Петро 
Порошенко.

Тепер про членство України 
в ЄС через десять років загово-
рив прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. «Мені це здається над-
то оптимістичним. Потрібно, щоб 
Київ запроваджував реформи та 
рухався до стандартів ЄС», - напи-
сав глава уряду у Twitter. Також 
прем’єр заявив про це в інтерв’ю 
ЗМІ, в тому числі й німецьким, по-
відомляє «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung».

Однак Німеччина постави-
ла крапку в європрогнозах Грой-
смана. Прес-секретар МЗС краї-
ни в Берліні заявила: на сьогодні 
для Німеччини перспектива при-
йому України до складу Євросою-
зу не стоїть на порядку денному. 
За її словами, залишилося ще ба-
гато невирішених питань, зокре-
ма щодо подолання корупції.

Прогноз Володимира Грой-
смана видається надто опти-
містичним й експерту амери-
канського аналітичного центру 
«Brookings Institution» та екс-
послу США в Україні Стівену Пай-
феру. 

«А чи залишиться там хоч 
хтось до того часу?», - коментує 
слова глави українського уря-

ду  впливове видання «Financial 
Times».

Закликав Україну забути 
про членство в НАТО і ЄС екс-
президент Польщі Олександр 
Кваснєвський, виступаючи на за-
ході Фонду імені Кербера у Вар-
шаві. «Україні варто відмовитися 
від своєї мрії стати членом НАТО. 
Також не варто зараз говорити і 
про досягнення мети стати по-
вноправним членом ЄС», - сказав 
Кваснєвський, додавши, що він 
особисто «не має нічого проти ці-
лей Києва коли-небудь стати по-
вноправним членом Північноат-
лантичного альянсу».

Екс-президент, водночас, ви-
словив стурбованість з приво-
ду ситуації навколо Польщі, кра-
їн Балтії та Молдови, яка є най-
більш небезпечною за останні 17 
років. І анонсував, що під час са-
міту країн-членів НАТО, який від-
будеться 8-9 липня у Варшаві, 
ухвалять рішення про посилення 
військової присутності в Польщі 
та країнах Балтії. 

Дякувати Богу, в сусідів війни 
немає. Але про свою «оборонку» 
дбають заздалегідь. А Україні на-
віть повноцінно захищатися від 
російських окупантів не дозво-
ляють.
Про «безвіз» 
говоритимуть восени    

Руйнує надії українців на ін-
теграцію в ЄС і Brexit, пише «The 
Wall Street Journal». Мовляв, рі-
шення Лондона «опустить Украї-
ну в нижню частину списку пріо-
ритетів Європи» і знизить шанси 

Києва отримати безвізовий ре-
жим. 

Тим часом ЄС знову здиву-
вав, вiдкривши кордони для 
декiлькох екзотичних країн. Візи 
скасовано для громадян Палау, 
Тонга й Колумбiї. 

Щодо останньої, то в цій кра-
їні процвітали наркокартелi, а 
поліцейські покривали нарко-
бізнес. Тепер лавочку трохи при-
крили. А ось корупції в Колумбії, 
мабуть, не менше, ніж в Україні. 
Нещодавно, приміром, екс-мера 
столицi Колумбії - Боготи - Самуе-
ля Морено Рохаса засудили до 18 
рокiв у в’язниці саме за корупцiю.

Палау й Тонга - маленькi 
острiвнi країни. Населення Па-
лау складає 20 тисяч осiб, а Тон-
га - 100 тисяч. Однак цi краї-
ни, за словами директора Цен-
тру дослiдження програм гро-
мадянського суспiльства Вiталiя 
Кулика, цiкавi для ЄС тим, що 
європейський бiзнес має змо-
гу вiдкривати там офшорнi 
компанiї. «Мотиви надання 
їм безвiзового режиму дуже 
прагматичнi - ЄС сподiвається 
на активну спiвпрацю з урядами 
цих карликових держав у справi 
запобiгання уникненню євро-
пейськими компанiями оподат-
кування на батькiвщинi», - сказав 
експерт у інтерв’ю «Експресу».   

Україна ж і далі в очікуван-
ні «безвізу». Комiтет постiйних 
представникiв країн ЄС на 
засiданнi не змiг дiйти одностай-
ної згоди щодо цього питання, 
розгляд перенесли на вересень. 
Потiм можуть перенести ще…  

Експерти кажуть: Україну 
хвалять за виконання умов ЄС, 
але кордони не вiдкривають. Це і 
є подвiйнi стандарти. 

А які країни найчастіше від-
мовляють нашим співвітчизни-
кам у візах?

За інформацією Міністер-
ства імміграції, з питань біжен-
ців та громадянства Канади, за 
два останніх роки кожним трьом 
з десяти українців відмовляли в 
отриманні віз. Цьогоріч ситуація 
дещо поліпшилася. Якщо в січні-
березні 2015 року відмову отри-
мали двоє з п’яти громадян Укра-
їни, а це загалом 39 відсотків, то 
в першому кварталі нинішньо-
го року - тільки один із п’яти (18 
відсотків). 

Кількість відмов у канадській 
візі значно вища, ніж у країнах ЄС. 
Навіть рівень відмови посольств 
Євросоюзу, які проводять стосов-
но України жорстку візову полі-
тику, не перевищує 10 відсотків, 
повідомляє «Дзеркало тижня». 

Збільшилася кількість відмов 
і з боку Великої Британії. У 2014 
році візи не отримали 12 відсо-
тків українців. А в 2015-у - 19!

Жорсткий візовий відбір про-
водять і США. У 2014 році були 
відхилені прохання 27,7 відсотків 
українців, а торік цифра сягнула 
аж 34 відсотки. 

І поки європейці, американ-
ці, канадці їздять в Україну без віз 
уже з 2005 року, наші громадяни 
змушені збирати купи докумен-
тів, витрачати кошти, вистоюва-
ти у чергах, не маючи при цьо-
му впевненості, 
що отримають 
дозвіл побачити 
світ.        

Україні дозволили поставити ногу 
у «євродвері», а далі не пускають 

Ну ось, Грузія і Молдова стали асоційованими членами
 Євросоюзу. З першого липня. На відміну від українського 

договору, який діє на тимчасових засадах, угоди Молдова-ЄС 
і Грузія-ЄС уже ратифікували всі сторони.

Ольга 
ЧОРНА.

З початку року 
загинули 74 журналісти

74 журналістів вбили з початку цьо-
го року в 22 країнах світу. Такі дані опу-
блікувала неурядова організація «Press 
Emblem Campaign». Серед найбільш небез-
печних держав для працівників ЗМІ органі-
зація називає Афганістан (10 жертв за шість 
місяців), Сирію (9), Мексику (8), Ірак і Ємен 
(по 7), Гватемалу (5), Індію (4), Пакистан (4) 
і Туреччину (4). До першої десятки також 
увійшли Росія, Філіппіни і Сальвадор, де з 
початку нинішнього року було вбито двох 
журналістів. Список загиблих оновлюється 
щомісяця. 

Велика Британія може 
й не вийти з ЄС

Держсекретар США Джон Керрі зая-
вив: рішення Британії залишити Євро-
союз, можливо, ніколи не буде реалізо-
ване і Лондон не поспішає виходити з 
блоку. Про це повідомляє AFP. Керрі ска-
зав, що британський лідер Девід Кемерон 
почувається «безсилим» вести перегово-
ри про вихід, якого він не хоче. І зазначив, 
що, за словами Кемерона, він не хоче акти-
вовувати статтю 50 Лісабонського догово-

ру, яка запустить дворічну процедуру вихо-
ду з ЄС. На запитання, чи означає це, що рі-
шення про вихід Великобританії з ЄС може 
бути «відігране», і якщо так, то яким чином, 
Керрі сказав: «Я думаю, є кілька способів». 
Американські чиновники закликають до 
спокійної дискусії про вихід Британії з ЄС, 
які б привели до угоди, яка дозволить збе-
регти тісний зв’язок між Лондоном і Брюс-
селем. Деякі лідери ЄС, однак, наполягають, 
аби Кемерон швидко активував статтю 50 і 
почав переговори про вихід, щоб покласти 
край  невизначеності.

Бразилія вітає туристів: 
«Ласкаво просимо до пекла»

Бразильські поліцейські зустрічають 
туристів в аеропорті з плакатом: «Ласка-
во просимо до пекла». Служби порятун-
ку Ріо-де-Жанейро тривалий час не отри-
мують зарплатні й працюють у непристо-
сованих умовах. Поліцейські стверджують, 
що не мають навіть бензину для службо-
вих авто, пише «The Independent». Осна-
щення для контролю потоку пасажирів в 

аеропорті несправне. Відтак, 500 тисяч ту-
ристів, які приїдуть на змагання у перший 
день, не будуть у безпеці. 5 серпня у Ріо-де-
Жанейро стартуватимуть Літні Олімпійські 
ігри-2016. Бразилія не готова приймати 
спортивні змагання й через загрозу розпо-
всюдження вірусу Зіка. На виїзді з аеропор-
ту помістили напис: «Ласкаво просимо, у 
нас немає лікарень». Адміністрація Ріо ого-
лосила надзвичайний стан через вірус Зіка 
ще на початку червня. 

У Московії бомжів триматимуть
 у спеціальних зоопарках 

Росія здивувала черговим ноу-хау: 
влада вигадала новий спосіб ізоляції 
бомжів. Замість спецпритулків їх помістять 
у клітки для тварин. Глава Радянського ра-
йону Улан-Уде в Бурятії Андрій Тулонов ви-
ступив з пропозицією вивезти всіх бездо-
мних у вольєр на час бурятського міжна-
родного фестивалю пісенного мистецтва, 
народної творчості та спортивної майстер-
ності. Про це повідомляє «FlashSiberia». «Це 
просто неможливо, в центрі міста одні алка-
ші», - сказав Тулонов.  

Греки кажуть «па-па» 
своїй бідній країні

Центробанк Греції опублікував ста-
тистичні дані, згідно з якими з початку 
світової фінансової кризи у 2008 році 

країну залишили більше півмільйо-
на людей. У перші роки кризи потік емі-
грантів був не надто великий, але тільки 
у 2013-у з країни виїхали 100 тисяч гро-
мадян. В останні два роки тенденція лише 
набрала обертів, повідомляє ВВС. Бага-
то греків шукають роботу в інших краї-
нах Євросоюзу, або ж у більш віддалених 
регіонах - наприклад, в Об’єднаних Араб-
ських Еміратах. Середній рівень безробіт-
тя в Греції залишається на рівні 25 відсо-
тків, а серед молоді він ще вищий. Згідно 
з опитуваннями, 71 відсоток греків нега-
тивно ставиться до ЄС.

Англійці масово втікають на Кіпр
Жителі Сполученого Королівства ма-

сово звертаються за громадянством Кіпру, 
аби залишитися в складі Євросоюзу. Про це 
повідомляє «Deutsche Welle». Сотні жителів 
Великобританії, які мають зв’язок з Кіпром, 
подають прохання на отримання громадян-
ства цієї країни. Влада отримує до трьохсот 
заяв щоденно. Паспорт просять навіть ті ви-
хідці з Кіпру, які проживають у Британії вже 
в четвертому поколінні. Більшість цих лю-
дей повністю «англізувались», однак, якщо 
країна прийме рішення про вихід зі складу 
ЄС, то ці люди хотіли б залишитися грома-
дянами Євросоюзу для вільного пересуван-
ня у його межах. Острів Кіпр був колонією 
Британії ще 56 років тому. 

Новини: світ
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Пасажири приміського дизель-поїзда 
«Тернопіль–Ходорів» влаштували акцію 
протесту на залізничному вокзалі. Люди 
вимагали, щоб дизелю добавили вагонів, 
адже всі охочі не вміщаються у транспорт 
або ж їдуть у жахливих умовах.

Щоб перевірити, чи справедливі ці 
вимоги, вирушаємо у мандрівку дизель-
поїздом. Вранці, о 9.00, кілька сотень охо-
чих чекають на поїзд, щоб добратися на 
дачі. Спека, тиснява біля вагонів. Люди 
хвилюються, що можуть не вміститися. 
Тож кожен якнайшвиде намагається за-
йти всередину. Здебільшого це пенсіоне-
ри, які їдуть на дачу, щоб доглянути горо-
дину і привезти додому трохи свіжих ово-
чів, ягід та зелені. 

Мені «пощастило» - у той день дали 
лише один вагон. Власне, на це і скар-
жаться люди. Тож отримала нагоду у по-
вній мірі відчути особливості такої поїзд-
ки. 

У вагоні ніде голці впасти. Стоять ста-
ренькі навіть в тамбурах – хто з палич-
кою, хто з рюкзаком на плечах. Кажуть, 
іншого виходу немає. Адже маршрутка 
до дач не доїжджає. Тому треба значний 
шматок дороги долати пішки.

- Ми вже не знаємо, куди звертатися і 
кому скаржитися, - каже 80-річна терно-
полянка пані Оля. – Не раз виходили на 
колію і протестували. Після таких акцій 
близько тижня дають чотири вагони. А 
потім знову два. Ми, пенсіонери, нікому 
не потрібні у цій державі. 

На вулиці – майже 30 градусів, а  у ва-
гоні можна задихнутися, незважаючи на 

відчинені вікна. Тому доволі часто тут 
люди втрачають свідомість. Неодноразо-
во поїздки закінчувалися лікарнею. 

- Уявіть, якщо комусь стало погано, 
що робити? Навіть у тамбур не виведеш 
людину, адже там немає місця. Буває, по-
їзд зупиняємо, коли людині потрібне сві-
же повітря. Інакше нічого не вдієш, - каже 
Марія Іщак.

 Більшість пасажирів працювали на 
колись потужних тернопільських під-
приємствах – комбайновому заводі, тек-
стильному комбінаті, «Оріоні» та ін. Тоді 
вони отримали по шматку землі, який 
допомагає їм виживати за мізерну пен-
сію. У приміських селах – кілька тисяч 
дач. Тож щодня туди добираються сотні 
людей. 

- Тут є близько півтисячі дач праців-
ників «Оріону», стільки ж «Ватри», май-
же 600 «Комбайнового», 180 дач лісників. 
І це тільки частина. Тож добратися непро-
сто, - розповідає Віра Стадницька.- Навес-
ні я після поїздки потрапила в лікарню. 
Тепер вожу з собою цілу аптечку. Навіть за 
радянської влади такого не було – ми їз-
дили нормально. А тепер всім до нас бай-
дуже. Кажуть, возити нас невигідно. Хоті-
лося б, щоб наш президент, прем’єр та ще 
новий керівник «Укрзалізниці»  хоч раз 
проїхалися у такому дизелі та побачили, 
до чого вони доводять людей. А ще - спро-
бували вижити за 1300 гривень пенсії на 
місяць. Можливо, тоді вони б зрозуміли 
простих українців. 

Аби з’ясувати, чому така ситуація 
склалася з дизель-поїздом «Тернопіль-

Ходорів», звертаємось у ВП «Моторвагон-
не депо Тернопіль». Його керівник Андрій 
Поважний пояснює, - дизель-поїзд ви-
їздить на маршрут з одним вагоном не-
часто. Буває, трапляється таке через не-
справності, ремонтні роботи та недофі-
нансування. 

За словами Андрія Поважного, з по-
чатку року із всієї суми заявлених кошти 
на паливно-мастильні матеріали було ви-
ділено лише 5%. До того ж більшість лю-
дей, які їдуть у поїзді – пільговики. Їх пе-
ревозять аж 24 категорії. Однак влада  ще 
не відшкодувала коштів за їх перевезення 
у минулому році, а у 2016 не перерахува-
ла жодної гривні. Згідно з підрахунками, 
із кожної витраченої гривні на цей тран-
спорт повертається лише 9 копійок. Тому 
ситуація критична і потребує кардиналь-

них змін. 
Тернополяни сподіваються, що їх по-

чують і залізничники, і у владних кабі-
нетах, а новий керівник «Укрзалізниці» 
не закриватиме очі на існуючі проблеми. 
Інакше люди знову готові вийти на ко-
лію...

До слова, за матеріалами інтернет-
ресурсів, близько 50% усіх приміських пе-
ревезень на Львівській залізниці здійсню-
ють дизель-поїздами. Парк дизель-поїздів 
зношений на 97% і є найстарішим се-
ред усіх залізниць Украї-
ни. Тут ще експлуатують 
дизель-поїзди марки Д1, 
побудовані у 70-х роках 
минулого століття. 

«Ми  нікому  не  потрібні  у  цій  державі»
Тернопільські пенсіонери протестують проти «пекельного» дизеля 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільська ОДПІ повідомляє, що 25.06.2016 року набрав чинності 
Закон України від 31 травня 2016 року №1390 VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості дер-
жавної реєстрації іноземних інвестицій» (далі - Закон № 1390).

Законом № 1390 скасовано обов’язкову державну реєстрацію інозем-
них інвестицій. 

Відповідні зміни щодо скасування державної реєстрації іноземних 
інвестицій внесено, зокрема, до Господарського кодексу України від 16 
січня 2003 року №436-IV та Закону України від 19 березня 1996 року 
№93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» (далі - Закон №93).

Згідно з прикінцевими положеннями Закону №1390, документи, по-
дані до набрання чинності Законом №1390 до органу держреєстрації для 
державної реєстрації іноземних інвестицій, та документи, подані до на-
брання чинності Законом №1390 до територіального органу Державної 
фіскальної служби України для підтвердження інформаційних повідо-
млень про фактичне внесення іноземних інвестицій, повертаються іно-
земним інвесторам або уповноваженим ними особам без розгляду по суті 
з повідомленням про підстави повернення документів.

Також передбачено, що всі іноземні інвестиції (зареєстровані й неза-
реєстровані до набрання чинності Законом №1390) мають рівне право на 
одержання пільг і гарантій, встановлених Законом №93.

Довідково: Закон №1390 опубліковано в газеті «Голос України» від 
24.06.2016 року №116.

Детальніші консультації - у Центрі обслуговування платників за адре-
сою:  вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ. 

Іноземні інвестиції - «вільні»

Чотири конкурсних за-
вдання передбачали на-
дання невідкладної до-

помоги потерпілим у ДТП, при 
наїзді автомобіля на пішохода, 
допомоги пацієнтам з отруєн-
нями і комою невідомої етіо-
логії та  потерпілим від мінно-
вибухової травми з клінічною 
смертю.

Команда Лановець успішно 
впоралася з цією програмою та, 
поступившись лише колегам з 
Тернопільської підстанції №1, 
посіла друге загальнокомандне 
місце. Третьою завершила зма-
гання бригада Тернопільської 
підстанції №2.

Ланівчани відзначені грамо-
тою, кубком та медалями управ-
ління охорони здоров’я облдер-
жадміністрації. Крім того, бри-
гаду нагородили призами ме-
дичного призначення. 

Лановецькі медики стали призерами 
обласного конкурсу
На базі Центру екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф Тернополя відбувся 
обласний конкурс бригад швидкої допомоги. 

У ньому взяли участь 18 бригад з усіх районів та 
обласного центру. 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Михайло Шептицький, На-
дія Єфимчук, Оксана Алєксєєва, Олег Бідний та В’ячеслав Рій - бригада 
Лановецької підстанції Кременецької станції екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги. 
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Його  початок і завершен-
ня були комедійними – від «Тіт-
ки Чарлі» до «Смішних грошей». 
Публіка віддячувала творчому 
колективу щедрими оплеска-
ми, як це вміє наш винятково до-
брозичливий глядач. Хоча його 
бурхлива реакція на прем’єрах 
не завжди виправдана, однак він 
хоче свята – і знаходить його, ча-
сом прощаючи театрові не за-
вжди вдалий репертуар та ак-
торську гру, однак сподіваючись 
на те, що колись-таки театр його 
здивує, викличе захоплення чи 
навіть потрясіння. З цією надією 
й ходить у храм мистецтва.

 Серед цьогорічних прем’єр – 
«Тітка Чарлі», оновлена «Гуцул-
ка Ксеня» (нею відкривався фес-
тиваль «Тернопільські театраль-
ні вечори»), дитяча казка «Чари 
прадавнього лісу», «Дитина в да-
рунок», «Фараони» і «Смішні гро-
ші». Якщо до першої трійки пре-
тензій нема, то від осучаснених 
«Фараонів» відгонило далеко не 
найліпшим аматорством, а без 
інсценованого «подарунка» ав-
тора Карпатських оповідок «Ди-
тина в дарунок», як на мене, ціл-
ком можна було обійтися, та й 
«Смішні гроші» популярного на 
нашій сцені Куні – не кращий ви-
бір. Усе ж таки до добору репер-
туару, як на мене, слід би стави-
тись більш прискіпливо з пова-
ги до звиклого до добротних ви-
став тернопільського глядача і 
до академічного статусу театру.

 Щорічно очікувані «Терно-
пільські театральні вечори», по-
при всі складнощі, пов’язані з їх 
проведенням, до честі керівни-
цтва театру, відбуваються,  що-
правда, їх межі звузились – від 
всеукраїнського (а фактично 
міжнародного) фестивалю до ре-
гіонального. Цей фестиваль зна-
ковий для культурного обличчя 
нашого Курбасового краю, тож 
справа честі і дирекції, і міської 
та обласної влади – не втратити 
його (міський голова Сергій На-
дал і тепер пообіцяв свою під-
тримку фестивалю). До того ж, 
це щаслива нагода не лише по-
бачити інші театри, а й оцінити, 
яке місце серед них посідає наш.

Цьогоріч театр відсвятку-
вав своє 85-річчя. Зорепадом по-
сипались звання: двоє акторів 
– Ярослава Мосійчук та Іван Ля-
ховський стали народними, троє 
– Микола Блаженко, Андрій Ма-
лінович і Микола Бажанов – за-
служеними, з чим їх вітаємо і зи-

чимо багато цікавих 
ролей.

Пройшли і ювілей-
ні бенефіси – світлої 
пам’яті подружжя Ана-
толія та Євдокії Бо-
бровських (з роман-
тичною назвою «Теа-
тральний роман» і об-
надійливим фіналом 
на продовження цієї 
акторської династії у 
внукові і правнуках) 
і корифея театру Во-
лодимира Ячмінсько-
го «Маю честь запро-
сити». Улюблені акто-
ри, цікаво й тепло по-
даний у ретроспективі 
матеріал про їх життя і творчість 
зворушували до сліз.

Приймав театр на своїй сцені 
і заньківчан, і антрепризні виста-
ви за участю народної артистки 
України Ади Роговцевої, а акто-
ри нашого театру ще й отримали 
справжній майстер-клас від та-
лановитого й винахідливого  О. 
Вертинського, який зіграв разом 
із ними у виставі «Медовий мі-
сяць на всі сто». Побували у нас 
в гостях і Чернігівський та Чер-
нівецький театри з добротними 
виставами «Комедія помилок» 
за Шекспіром (режисер – номі-
нант нашого фестивалю Андрій 
Бакіров) і «Земля» за Кобилян-
ською (режисер Михайло Грини-
шин), яка  є знаковою для їхньо-
го театру. Прикро, що наш театр 
Шевченка і досі не спромігся на 
виставу-візитку свого патрона.

Візія сезону 
прийдешнього

Короткий екскурс сезоном, 
що минув, доповню розмовою з 
в. о. директора театру заслуже-
ним артистом України Борисом 
РЕПКОЮ:

- Борисе Даниловичу, не раз 
чула нарікання, що театр по-
низив планку творчості та 
доброго смаку, бере в реперту-
ар примітивні вистави. Який 
діагноз можете поставити 
сезонові, що минув?

- Стан стабільний. Вижива-
ємо. На жаль, такою є мета теа-
тру на нинішній день – вижити і 
не втратити тієї рівноваги, яка є. 
Ми даємо собі раду, намагаємось 
заробити, щоб оплатити всі ко-
мунальні послуги (а це неабиякі 
кошти), «вбрати» вистави, про-
вести фестиваль тощо. Я згоден, 
що в репертуарі є вистави неви-

сокого ґатунку, але вони касо-
ві, глядач, як кажуть, голосує за 
них ногами – йде. Люди хочуть 
розважитись, відпочити, посмі-
ятись – і в репертуарі є ряд ко-
медій, музичних вистав, що ко-
ристуються попитом і на стаці-
онарній сцені, і на виїздах. Зви-
чайно ж, місія театру – виховува-
ти добрий смак, дивувати, вра-
жати глядача. Але коли проголо-
шуються пишномовні фрази про 
глибоко інтелектуальні, філо-
софські речі на театрі, а глядачі 
на них не йдуть, то я голосую за 
здоровий баланс, щоб були і ка-
сові вистави, які приносять при-
буток, і вистави-відкриття, що 
роблять честь театрові (як «На-
речена світанкової зорі»). Спо-
діваємось відкрити новий сезон 
суголосною нинішній добі ви-
ставою Павла Ар’є «Слава геро-
ям», яку взяв у роботу В’ячеслав 
Жила. Буде й українська класи-
ка, яку наші люди люблять і яку 
завжди чекають на виїздах у ра-
йонах.

- У театрі зараз основний 
«кістяк» складають актори 
першого випуску акторсько-
го курсу, яким нині по 35-40 ро-
ків. Навряд чи їх усіх задоволь-
няє лише схема «виживання», 
а не творчий ризик, експери-
мент. Мабуть, їм хочеться не 
рутини, а слави, щоб гідно уві-
йти в історію і рідного, і укра-
їнського театру, як і їхні попе-
редники.

-  Так, у багатьох із них є дум-
ки про творення якогось іншого 
театру, але нема чіткого бачен-
ня, яким він має бути. Ще чоти-
ри роки тому я запропонував зі-
ніціювати дискусію, щоб досягти 
розуміння, яким  інакшим може 
бути театр, однак усе залишило-
ся на рівні балачок. Я підтримую 

думку про те, що театр має бути 
стильним, а для цього і актори, 
і творчі керівники мають бути 
настроєні на повну самовіддачу. 
Хотілось би на це сподіватися.

А поки що за кількістю гля-
дачів і фінансами ми виконуємо 
план, фактично тримаючи курс 
не на оптимізацію творчості, а 
на мінімізацію затрат…

- А як із «вересневою роз-
радою» (за словами світлої 
пам’яті Ніни Новоселицької) – 
нашим фестивалем? Чи є вже 
якісь напрацювання?

- Фестиваль повинен відбу-
тися за будь-яких обставин, тим 
більше, що цього року минає де-
сять літ з дня відходу у вічність 
його засновника й натхненни-
ка Михайла Форгеля. Тож він 
має розпочатися 18 вересня і 
буде присвячений його пам’яті. 
У попередніх списках театрів-
учасників – Київський Моло-
дий театр, два  театри зі Льво-
ва, Івано-Франківський, Рівнен-
ський, Волинський, Чернівець-
кий.

- Будемо чекати з нетер-
пінням.

Закон, недружній 
до культури

Не можу не зачепити ще одну 
больову точку, до якої спричи-
нився новий закон про театраль-
ну справу. Уже багато хто з відо-
мих діячів театру охрестив його 
недолугим. Народний артист 
України Анатолій Хостікоєв на-
звав його «рейдерською атакою 
на театри». «В акторів, - сказав  
він, - забирають право на працю. 

Контракти підписують на 1-3 
роки. В законі не прописано, що 
буде з акторами старшого віку, 
які нечасто грають. Ми таке вже 
проходили, коли з театру змуси-
ли піти його корифеїв…»

Судячи з нового закону, його  
основна мета – не підтримати 
театр, а менше його фінансува-
ти і в такий спосіб «оптимізува-
ти» культуру. Цей закон списа-
ний з аналогічного закону Поль-
щі, однак там уже була добре на-
лагоджена інфраструктура з го-
телями і т. ін. У нас він навряд чи 
запрацює. Його юридична недо-
сконалість може потягти за со-
бою суди, і я не заздрю керівни-
кові, який на основі цього зако-
ну буде будувати театр. Пропо-
нується контрактний підхід до 
кожного творчого працівника 
на термін до одного і трьох  ро-
ків. Це ніби випробний строк. 
Якби ж у нас було кілька театрів, 
щоби влаштуватися в разі не-
продовження контракту!  Люди 
невпевнені  у завтрашньому дні 
і нікому буде їх захистити, бо 
може трапитися, що шляхом же-
ребкування  долю театру вирі-
шуватимуть ті, хто далекий від 
його проблем. Щоби порятува-
ти ситуацію, я виходив з ініціа-
тивою, аби колектив після по-
дачі документів претендентами 
на посаду керівника визначився 
і обрав людину з театру, яка від-
чуває його болі. А комісія може 
зважити на думку колективу. Го-
ловне – втримати статус кво, не 
спровокувати збурення. До 24 
липня питання керівника театру 
має бути вирішене.
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Триактівка 
з життя театру
Ревізія 
сезону, 
що 
минув

P.S. На долю нашого театру за останні десятиліття випало 
чимало випробувань. Не хочеться, щоби чергові недолугі закони 
стали для нього ще однією гіркою пілюлею. Цими днями відбу-
лися збори трудового колективу, і переважна більшість висло-
вилася за кандидатуру Бориса Репки на посаду директора теа-
тру. Фактично він уже пройшов свій чотирирічний «випробний 
термін» і показав себе гідним, людяним керівником і добрим ор-
ганізатором. Хотілось би направду, щоби вершителі долі театру 
дослухались думки колективу. Хай щастить тобі, театре – ми, 
твої вірні глядачі,  також переймаємося твоєю долею і бажаємо 
тобі добра й наснаги у сприятливих для творчості умовах.

Влада СОБУЦЬКА. Фото Тараса ІВАНКІВА.

«Гуцулка  Ксеня»

«Смішні  гроші»

«Фараони»
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Спершу я хотіла взяти приклад з міні-
стра енергетики Насалика – і замість «у тем-
ряві» написати «у блек-ауті». Але швидень-
ко передумала. Бо українська мова й так за-
смічена іноземними словами до неможли-
вості. Що англійськими, що російськими...

І Насалик тому – яскравий приклад. Тим 
не менше, процитувати його мушу. Бо саме 
цей міністр, який окрім «блек-аут» знає ще 
кілька англійських слів (для прикладу, «бо-
дібілдинг» та «пауерліфтинг», оскільки це 
його давні захоплення), спробував заспо-
коїти українців. Зробив це донедавна під-
пільний мільйонер Ігор Насалик після того, 
як у багатьох містах і селах України поча-
ло часто і надовго зникати світло. Що зму-
сило заступника міністра Олександра Све-
телика привселюдно визнати: так, пробле-
ми з постачанням електроенергії є. І вони 
не маленькі. Настільки не маленькі, що днів 
з 10 тому довелося купити 2 тисячі мега-
ват в Росії. І заплатити за це подвійну ціну. 
Причини: влітку суттєво зросло споживан-
ня струму, а більшість шахт, які добувають 
енергетичне вугілля, знаходиться на не-
контрольованій території Донбасу... Так що 
Україну знову очікують віялові відключен-
ня світла.

Спасибі Светелику, що правду сказав, 
подумала я. Але за кілька годин почула зо-
всім інше. Від уже згадуваного Насалика.

- Коли деякі добродії смакують ситуаці-
єю, що ось-ось настане колапс, люди в енер-
гетичній галузі працюють. Тому ні «блек-
ауту», ні «все пропало» не буде. Спадщину 
ми отримали непросту, - не втримався від 
спокуси, хай і з телеекрану, кинути камінь в 
город своїх попередників міністр. - Але два 
місяці ми працюємо, не соплі жуємо... Так 
що в нас не мінус 2 тисячі мегават, а плюс 
2200...

Ну, «соплі» Насалику ми теж вибачимо. 
Хоча б тому, що іншого виходу нема. При на-
чебто величезній зайнятості енергетични-
ми справами до вдосконалення знань з рід-
ної мови часу в нього точно не знайдеться. 
Не кажучи вже про мови іноземні. Просто 
уточнимо для Насалика і всіх, кого «блек-
аут» може спіткати або вже спіткав, що це 

англійське словосполучення перекладаєть-
ся як «темрява, викликана відсутністю світ-
ла». У конкретному випадку – електрично-
го. 

До речі, ця темрява вже багатьох тор-
кнулася. Найперше – у селах більш як деся-
ти областей України. Починаючи від Хар-
ківської, Чернігівської, Івано-Франківської... 
Зрештою, і Тернопільська – не виняток. 
Просто в нас, як і скрізь, це поки що не на-
зивають віяловими відключеннями, а інак-
ше, м’якіше... Плановими ремонтами, для 
прикладу.  Чи – позаплановими. Або взага-
лі ніяк. Народ же у нас терплячий, всерозу-
міючий, всепрощаючий...

І це стосується не тільки селян, а й меш-
канців великих та малих міст. Київ – не ви-
няток. Так, у затяжні вихідні, пов’язані з 
Днем Конституції, він уже пережив перший, 
поки що – не надто грандіозний «блек-аут». 
Тоді згоріло 15 трансформаторів і в 2 ти-
сячах багатоповерхівок були великі пе-
репади напруги. Скільки домашньої тех-
ніки постраждало – від холодильників до 
комп’ютерів – досі підраховують.

Та от цікаво: хто киянам за це запла-
тить? «Київенерго» з його мільярдними 
боргами? Як, власне, й вся Україна, в якої 
борги скрізь й перед усіма - гігантські... На-
стільки гігантські, що ніяке підвищення та-
рифів ситуації не врятує.

Тим паче, не врятує її лемент на кшталт 
нагальної необхідності масового вимкнен-
ня кондиціонерів... Найперше тому, що в 
основної маси народу кондиціонерів нема, 
у ліпшому випадку – звичайнісінькі венти-
лятори. А по-друге...

Цікаво, а Насалик кондиціонери у сво-
єму чималенькому палаці вже вимкнув? А 
сотні – якщо не тисячі, йому подібних: у Ко-
зині, Нових Петрівцях, Конча Заспі, Пущі-
Водиці та багатьох інших привілейованих 
місцевостях, де отаборилася новітня ві-
тчизняна буржуазія?

А в своєму службовому кабінеті ви вже 
шнур від кондиціонера з розетки висмик-
нули,  пане Насалик? Якщо так, то накажіть 
зробити це і п’ятьом своїм заступникам. 
Зрештою, так повинні зробити всі урядов-

ці – включно з прем’єром, і сотні чиновни-
ків з президентської Адміністрації – включ-
но з Петром Олексійовичем... Верховна Рада 
до вчорашнього дня два тижні відпочивала. 
А кондиціонери як? У них теж були каніку-
ли? А може, досі тривають?

Втім, пора мені повернутися до міні-
стра Насалика. Хто пам’ятає, то саме він 
першим підтримав, м’яко кажучи, не мудру 
ідею віце-прем’єра Павла Розенка – про по-
вну відмову селян від газу. Як заради енер-
гозбереження, так і через те, що газ дешев-
шати не буде.

Хто б сумнівався! Тим паче, що з 1 лип-
ня вдвічі зросли тарифи на нього. А якраз 
перед цим Володимир Гройсман повідо-
мив  українцям, як їм пощастило. Адже газ в 
Україні (за винятком Білорусі)  - найдешев-
ший у Європі. Оскільки роздрібна ціна на-
шого газу - 257 доларів за тисячу кубів. Тоді 
як в Іспанії, для прикладу, ця ж тисяча кубів 
коштує 1089 доларів, у Португалії – 1154, 
а в Швеції взагалі аж 1372 долари. Тобто, в 
цих країнах тисяча кубів газу в 4-5 дорож-
ча, ніж у нас. Схожа ситуація й в інших краї-
нах Європи.

Які ж ми щасливі, правда?
Та ні, неправда!
Бо є ще другий бік медалі. А на ньому, 

отому другому боці – зарплати і пенсії в Єв-
ропі та Україні.

Так от, мінімальна зарплата в Іспанії – 
756 євро,  у Португалії -589, а в Швеції – 1105 
євро. А це в перерахунку на українську наці-
ональну валюту 20,5 тисячі, 16 тисяч і 29,8 
тисячі гривень відповідно. Тоді як в Україні 
мінімальна зарплата з 1 травня ц.р. складає 
1450 гривень. Тобто вона, ота наша мізерія, 
(назвати її зарплатою, хай і мінімальною, 
язик не повертається) в 11- 20 разів нижча, 
ніж у європейських країнах.

Без сумніву, не всі українці живуть на мі-
німальну зарплату.

 Про  європейців можу сказати те саме. 
Але різниця між першими та другими се-
редніми зарплатами в Україні та Європі все 
одно залишається величезною. Тобто, ті ж 
11- 20 разів...

Із пенсійним забезпеченням справи в 

нас ще гірші. Адже навіть у сусідній Біло-
русі пенсіонери отримують утричі більші 
виплати, ніж в Україні. Про Західну Європу  
взагалі  змовчу.... Ну, хіба традиційно кри-
зову Грецію згадаю з її найнижчою в ЄС мі-
німальною пенсією – 573 долари. Тоді як в 
Україні – коли перевести наші гривні в до-
лари - це 52 «зелених»...

Коротко кажучи, за розмірами зарплат і 
пенсій Україна – перша в Європі. Якщо пере-
вернути список всіх європейських країн до-
гори ногами. Правда, іноді Молдова перебі-
гає нам дорогу. Тоді ми стаємо передостан-
німи...

Що зовсім не перешкоджає нашому чер-
говому новому уряду підвищувати і підви-
щувати тарифи. На все без винятку. Бо не 
встигли ми отямитися від нових тарифів на 
газ, як одразу подали голос нові тарифи на 
гарячу і холодну воду. З останньою взагалі 
цікаво вийшло. Тариф на неї зріс, виявля-
ється, не лише через здорожчання електро-
енергії, а й через... економію. Народ, скар-
жаться чиновники, почав надто поміркова-
но витрачати воду – після її попереднього 
подорожчання.

Які ще несподіванки нас чекають?
Чого до сьогодні не встиг «отарифити» 

наш Кабмін?
Мені чомусь здавалося, що абсолютно 

геть усе. І тут раптом колега втрутилася:
- А повітря? Ми ж досі безплатно диха-

ємо!
Добре, що не дуже голосно вона це ска-

зала. А то, не доведи Господи, почув би 
Гройсман... І все, пішло-поїхало. Дав би роз-
порядження відповідним службам опера-
тивно розробити тариф на повітря. Або й 
кілька тарифів. Скажімо, для промислових 
і приватних споживачів повітря. На пові-
тря вітчизняного та імпортного походжен-
ня. На нічне і вранішнє прохолодне повітря 
та денне – спекотне. І, головне, про субсидії 
для найбідніших щоб не забули. Адже вони, 
оті субсидії, рятівний коник і для нового 
уряду. Лиш би не став цей коник для нього 
котрогось дня троянським конем...

Тетяна САВКІВ.

коли з’явиться 
тариф на повітря?

ПОСИДИМО У ТЕМРЯВІ, ПОМРІЄМО: 

Анекдот до теми
Не такі страшні тарифи, як прем’єр, який за-

кликає їх не боятися...

Життя - це рух, направлений на 
добрі справи. А літні дні Господь 
створив такими, що сидіти на од-
ному місці неможливо, бо ця благо-
датна пора кличе у мандри, де кра-
са природи і змістовні екскурсії за-
чаровують та додають знань про 
минуле й сьогодення рідного краю. 
А учасники літературно–творчого 
гуртка ‘’Словограй’’ Голгочанської 
ЗОШ І-ІІІ ст., що на Підгаєччині - це 
команда завзятих, веселих і здру-
жених школярів, студентів та вчи-
телів, які не уявляють літа без ман-
дрівок цікавими й героїчними міс-
цями української землі. І ось сло-
вограївці вирушили у м.Жовкву, бо 
сюди їх запросила завідуюча міс-
цевим районним відділом культу-
ри Галина Петрівна Фесюк – люди-

на, яка знає це місто і, наче книж-
ку, щодня читає його історію тим, 
хто вміє слухати і хоче багато зна-
ти. Ми дуже багато дізналися про 
тих, хто  творив історію цього при-
кордонного містечка, котре  зазна-
ло немало війн і кров’ю не раз вми-
валося. Але, як Фенікс, постава-
ло знову і народжувало людей, які 
любов’ю серця та працею невтом-
них рук і розумом творили і тво-
рять його красу. Молилися ми і в 
тих храмах, які  не одне століття 
єднають людей з Богом, оглядали 
старовинну архітектуру, милува-
лися чарівними краєвидами...  Піз-
ніше наш шлях проліг до села Де-
ревня, де приємно вразила оригі-
нальністю перлина Жовківсько-
го краю, народний музей Маркіяна  
Шашкевича. Там нас зустрічали як 
дуже бажаних гостей. А ми віддя-
чили концертною програмою, яку  
підготували заздалегідь. Закінчи-

лася наша мандрівка ‘’вечірнею,, 
у Крехівському монастирі та ціка-
вою розповіддю пані Галини Фе-
сюк про духовно–сакральну велич 
цього святого місця. До речі, пані 
Галина ще й поетеса. І вірші її чудо-
ві, бо кожним словом торкаються 
серця та до глибини зворушують 
душевні почуття.

Ми щиро вдячні пані Галині за 
цікаві екскурсії,  а також спонсорам 
із благодійного фонду “Агрохол-
динг «Мрія» В. І. Мартюку та І. М. 
Метеньку, о.Теодору Дяківу, який 
своїм бусом возив нас Львівським 
краєм.  

Нехай Господь сторицею віддя-
чить їм, дарує здоров’я,  щастя, на-
тхнення до праці.  

З щирою вдячністю 
– учасники літературно-
творчого гуртка «Слово-

грай» та його керівник 
Оксана МАКСИМИШИН. 

Незабутні мандрівки 
рідним краєм
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До слова, прихожани Україн-
ської православної церкви Київ-
ського патріархату будували свій 
храм близько 11-ти років. До мо-
менту його відкриття молилися 
у капличці преподобного Іова По-
чаївського, де відправляли і Бого-
служіння. 

Як же розпочалося святко-
ве дійство такого бажаного та 
довгоочікуваного відкриття Гос-
поднього храму? Молоді парафі-
яни – Віктор Білоус та Марічка 
Гуменна зустріли владику, дия-
кона, трьох іподияконів та 13-х 
священиків поетичними рядка-
ми, короваєм, квітами. Новозбу-
дований храм заледве вміщував 
парафіян і гостей села. Чимало 
людей молилися та слухали Сло-
во Боже на просторому, засадже-

ному квітами та кущиками, цер-
ковному подвір’ї. 

Владика Нестор побажав па-
рафіянам, щоб для них цей пра-
вославний храм був справжнім 
домом Господнім, до якого буде 
ступати кожен та старатиметь-
ся отримати у ньому Боже благо-
словення, приноситиме Святому 
Отцю свої радощі й жалі. 

Різноманітні літургійні пісні-
прославлення виконував хор хра-
му на чолі зі своїм регентом Тетя-
ною Ботюк. Наприкінці урочистої 
події спів хористів православної 
церкви об’єднався із хором греко-
католицької церкви села Гаї Шев-
ченківські. Завершилася Свята лі-
тургія врочистим  «На довгії бла-
гії літа».

Отець Володимир, священик 

новозбудованого храму, нагоро-
див  грамотами жертводавців 
- як прихожан, так і представни-
ків підприємств, чиї зусилля були 
спрямовані на утвердження Єди-
ної Української Помісної Церкви. 

Орден чудотворця Миколая Мир-
лікійського отримав прихожа-
нин Андрій Водвуд – за непомір-
ну жертовність у будівництві цер-
ковного дому. 

Після Божественної літур-

гії на присутніх чекав приєм-
ний сюрприз від Світлани Гумен-
ної – дружини о. Володимира, яка 
спільно з наймолодшими парафі-
янами церкви підготувала свят-
кове привітання, присвячене від-
криттю храму. Діти зачитували 
вірші, співали пісні.

Наприкінці дійства турботли-
ві парафіянки запросили присут-
ніх до солодкого частування: пе-
чивом, цукерками, морозивом, 
ягодами… 

Словом, завдяки церковній 
події у людей з’явився піднесе-
ний задушевний настрій, а також 
натхнення до звершення благих 
справ в ім’я Господа Бога.

Софія ПАСІЧНИК.
Тернопільський район.

Ще із часів Київської  Руси-України, 
особливо на волинських та галицьких 
землях, захоплювалися таким чудовим 
видом народного мистецтва,  як виши-
вання. Тому вироби, створені за покли-
ком серця і душі,  ставали безцінними 
оберегами домівок  і родин. І нещодав-
но в Кременецькому краєзнавчому му-
зеї   відкрили виставку,  приурочену саме 
українській вишиванці.

Крім прекрасних робіт-вишивок із 
колекції фондів краєзнавчого музею, на 
виставці представлені витвори креме-
нецьких майстринь: вишиті  картини-
ікони Людмили Кукурик, рушники Люд-
мили Середи,  ікони та картини (створе-
ні бісером)  Ольги Шевченко, вишивки 
бісером та ляльки-мотанки Вікторії Юр-
чик.  «Майстриням усіх цих виробів тре-
ба було докласти чимало натхнення та 
працелюбності, щоб так виразно переда-
ти миттєвості життя, подій, образів та не 
схибити ані в кольорах, ні в лініях», – за-

значила в своєму слові науковий співро-
бітник Кременецького краєзнавчого му-
зею Тетяна Тернова.

В Україні  існує традиція підносити 
дорогим гостям на вишиваних рушниках 
хліб-сіль на знак щедрості й поваги. Із 
рушником також пов’язано багато народ-
них звичаїв та обрядів. Тож вишивальни-
ці прагнули створити такі прекрасні бар-
висті родинні обереги, щоб вони зігріва-
ли серця рідних, близьких та навіть не-
знайомих  людей непередаваною слова-
ми красою народного мистецтва….

Директор  Кременецького краєзнав-
чого музею Андрій Левчук підкреслив, 
що творча праця вишивальниць яскра-
во відображає життя,  впливає на духо-
вний, емоційний стан людей. Неабия-
кою  духовною  та естетичною потребою  
стало віднедавна започаткування своє-
рідних „Музейних вечорниць”, на основі 
яких хочуть відродити українські тради-
ції ліплення виробів з глини,  плетіння з 

лози, приготування оригінальних націо-
нальних страв…  Працівники музею пла-
нують також різні культурно-мистецькі, 
творчо-етнографічні заходи, які прово-
дитимуть  спільно з клубами і  гуртками 
за інтересами.

Того дня до краєзнавчого музею ра-
зом із міським головою Олексієм Коваль-
чуком  завітали  волонтери зі США, які 
підтримують Україну в нинішній склад-
ній ситуації відповідно до Програми 
миру, прийнятої у 1992 році президен-
тами обох країн. Гості з-за кордону зау-
важили, що дуже раді побувати у нашо-
му мальовничому краї та попрацювати 
в Україні. Адже вони  усвідомлюють, що 
допомога, яку вони прагнуть  надати  на-
шій  державі,  є  вкрай потрібною  і  ко-
рисною для  її громадян.

Важливо, що краєзнавчий му-
зей ефективно запрацював не лише 
у напрямку збереження культурно-
мистецької спадщини, а й у розвитку ду-

ховного й культурно-мистецького життя 
Кременеччини загалом, – зауважив  голо-
ва Кременецької районної ради Володи-
мир Стефанський.

Старший науковий співробітник По-
чаївського історико-художнього музею 
Володимир Бондарчук запевнив, що по-
чаївські музейники неодмінно пере-
ймуть естафету в колег-кременчан і поді-
бний мистецький захід  проведуть у себе. 
Директор Кременецько-Почаївського ДІ-
АЗу Вадим Микулич відзначив багато по-
зитивного в роботі краєзнавчого музею. 
Це і відкриття  нових виставок,  плене-
рів, проведення культурно-мистецьких 
зустрічей із відомими творчими особис-
тостями.

Представниця Громадської організа-
ції „Фактор Державного значення з охо-
рони історико-культурних цінностей” із 
міста Первомайськ Харківської області 
Олена Коц поділилася, що спільно з ди-
ректором Кременецького краєзнавчо-
го музею Андрієм Левчуком вже виріши-
ли, що виставка рідкісних екземплярів 
скіфсько-сарматського періоду має по-
бувати і в музеях Волині. Вона вручила 
йому посвідчення члена їх громадської 
організації, а також презентувала акінак  
(короткий скіфський та перський меч)  і 
козацьку булаву (на фото).

Борис  ФЕДИШЕН. 
Фото Алли ОЛЬШАНСЬКОЇ.

Після десяти років будівництва 
у Гаях Шевченківських 
постав православний храм

Освятили церкву у першу 
неділю після П’ятдесятниці, 
коли православні віряни 

величають Всіх Святих, вшановуючи 
їхню пам’ять. Після тривалої 
терпеливої праці парафіяни 
Української православної церкви 
Київського патріархату отримали 
нову святиню – величний 
ніжно-блакитний храм Успіння 
Пресвятої Богородиці. Звели 
його за благодійні внески – 
пожертви добрих прихожан. Обряд 
освячення здійснив архієпископ 
Тернопільський, Кременецький і 
Бучацький Нестор.

Унікальну  виставку  майстринь-вишивальниць 
відкрили  у  Кременецькому  краєзнавчому  музеї

nday.te.ua
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Цьогоріч  народний  
аматорський  ансамбль  
танцю  «Пролісок» клубу  села  

Котюжини, як  справжня  рання  
квітка, розпочав  свою  творчу  
діяльність  ще наприкінці  зими.

 Юні  танцівники взяли  участь у вечо-
рі, присяченому світлій пам’яті  Героїв Не-
бесної  Сотні, а згодом  вже поспішали  да-
рувати  своє  мистецтво  військовослуж-
бовцям  у військовій  частині м.Тернополя 
(ведучі  концерту – Лідія  Воробець і Тетя-
на Хільчук). Наступним  було  пізнавально-
мистецьке  дійство «Подорож  у  часі», в  
якому  учасники старалися  за  допомогою 
танцювальних номерів та  пісень  перене-
сти  глядача  з  минулих  столітть  до сьо-
годнішніх  днів. Не обійшлося  без  чудових  
авторських  віршів  Маргарити  Мусій. А го-
лос  ведучої  та  музичного  керівника  Ми-
рослави Медвідь щоразу  більше  зачарову-
вав  глядачів. 

У  травні «Пролісок» взяв  участь  в  огля-
ді  художніх  аматорських колективів, де  до-
стойно  представив своє рідне  село  разом 
із вокальним ансамблем «Любисток» та  со-
лістами Юрієм Хільчуком, Таїсою  Дячиною  
і Катериною Гоюк.

Червень  став  місяцем-рекордсменом  
для  учасників  «Проліска» -  активних  лю-
бителів усіляких  поїздок  та   виступів. Ра-
зом із керівником  колективу  Євдокією  
Загазей  юні  танцівники взяли  участь  у 
трьох  чудових  фестивалях,  а саме: хорео-
графічному - «Бона-dance» (м.Кременець), 
обласному  святі  народних  ремесел, фоль-
клору та хореографії «Тернопільські  обе-
реги» та  XI  міжобласному  мистецько-
краєзнавчому - «Братина»  (селище  Сті-
жок, що на  Шумщині ). А ще колектив із 
задоволенням виступив  на  Дні  молоді  у 
смт.Вишнівець.

Ось  такі  яскраві і незабутні для  дітей  
поїздки і  виступи  відбулися  завдяки  фі-
нансовій  підтримці  батьків  учасників 
«Проліска», також  директора  ТОВ  «Славу-
тич» Бориса  Довгаля  та  голови партії  «До-
брий  самарянин» Володимира  Кравця. Тож  
велика вдячність  усім за  спонсорство, яке  
посприяло  цікавим поїздкам  колективу. А 
«Пролісок» у свою  чергу завжди  дарує гля-
дачеві  море позитиву і своє танцювальне 
мистецтво.       

Галина  ЧОРНА.
с.Котюжини 

Збаразького району.       

Три фестивалі за два тижні!

Змагання визначали найкращих у тра-
диційних класах картів.  Вперше за півсто-
річчя перегони зібрали таку велику кіль-
кість учасників – 122 пілоти з 11 команд. 
Це -  спортсмени з Тернополя та області, 
Хмельницького, Львова, Ужгорода, Луць-
ка, Чернівців та Чернігова. Серед команд, 
які традиційно гуртуються навколо цен-
трів технічної творчості учнівської молоді 
своїх міст, були і ті, які виступали під пра-
порами обласних федерацій з картингу. 

До речі, в Україні на сьогодні існує чо-
тири траси, на яких можна проводити 
змагання такого рівня: у Києві (довжи-
на траси — 1413 м), Полтаві (1050 ме-
трів),  Дніпродзержинську (1330 м) та єди-
на на Західній Україні - у Тернополі (728 
м). Донедавна змагання проводились і в 
Кам’янці-Подільському (800 м), але у цьо-
му році трасу закрили на реставрацію.  

Щоб прийняти ці перегони, хлопці та 
дівчата на чолі з президентом Федерації 

картингу у Тернопільській області Мико-
лою Чорним практично самотужки готува-
ли трасу до змагань, оскільки міська вла-
да нічим не допомогла. Але нема нічого ли-
хого, щоби не вийшло на добре: гроші на 
облаштування траси надали підприємці. 
Компанія “Лан”, очолювана Іваном Лобоць-
ким, стала найбільшим спонсором зма-
гань. Організатори вдячні за кожну грив-
ню небайдужих людей. Але питання зали-
шається відкритим: чому місто не хоче по-
чути прохання картингістів про допомогу? 

А для того, щоб у рідному місті прийма-
ти не тільки змагання юних картингістів, а 
й Всеукраїнські перегони усіх рівнів, енту-
зіасти виношують ще одну недешеву, але 

вкрай необхідну ідею. Якщо додати до тра-
си ще одну “петлю”, то її протяжність скла-
де 1000 метрів, і Тернопіль зможе прийма-
ти змагання навіть міжнародного рівня!  

Також, поки-що тільки у мріях, - будівни-
цтво трибун та боксів для техніки. 

А тим часом, юні гонщики отримали 
свої нагороди. Кубки України завоювали 
команди Волинської ОЦНТТУМ  - за пер-
ше місце, Чернівецької  - за друге та Хмель-
ницької ОЦНТТУМ -  за третє місце. 

Змагання організував Український дер-
жавний центр позашкільної освіти спільно 
з Федерацією картингу України та  Федера-
цією картингу  Тернопільської області. Тра-
диційно гостей зустрічали та брали участь 
у змаганнях Тернопільській обласний ко-
мунальний науково-технічний центр шко-
лярів та учнівської молоді і Тернопільська 
станція юних техніків, а також вихованці 
гуртків картингу ТОКНТТЦШУМ та ТСЮТ. 

Олена МУДРА 
для «Нашого ДНЯ».

 
Фото Олени МУДРОЇ 

та Михайла ЛАМПІКА.

Перегони  під  спекотним  сонцем
Ще у кінці червня біля картодрому, що на вул. 

Митрополита Шептицького, 26, виросло 
наметове містечко та імпровізовані бокси 

для авто. А вже у перший день липня на трасі 
відбулися перші старти другого етапу Кубка України 
з картингу серед учнівської молоді. Відтак, упродовж 
трьох днів Тернопіль приймав юних любителів 
шосейно-кільцевих перегонів та швидкісного 
маневрування. А швидкості у молодих картингістів 
і справді не дитячі - на тернопільській трасі вони 
розганялися майже до 80 км/год. 

На фото: президент 
Федерації картингу 

у Тернопільській 
області Микола Чорний



У вікна заглядало сонце. Іри-
на заслонилася від нього кра-
єчком ковдри. Отак би лежати, 
ні про що не думаючи. Захова-
тись від проблем, від тривог, від 
болю. 

Відколи вона знайшла ці лис-
ти від матері, не мала спокою. А 
тут ще бабуся: дивиться якось 
розгублено, запобігливо, ніби 
Ірина щось їй винна. Якщо чес-
но, Ірина знає: старенька чекає 
від неї першого кроку, першого 
слова. Сподівається, що підійде 
внучка, обніме, пригорнеться. 
Може, і поплачуть вони разом, 
пожаліють одна одну. 

Тільки ніби щось зупиняє 
Ірину. Ось і зараз вона чує, як за 
стіною постогнує бабуся. А вста-
ти, піти до неї не хочеться. По-
думала лише, що свіжого чаю із 
зіл ля треба зварити старенькій. 

У голові ж і далі билося одне: 
мама... Ірина пам’ятає її зовсім 
трішки. Пригадує, як мама відво-
дила її у садок і забирала звідти. 
А котрогось вечора за нею прий-
шов тато. Він чомусь повів її не 
додому, а до  тітки Оксани, ма-
миної сестри. Там Іринка про-
жила тиждень. А коли тато на-
решті забрав її додому, мами там 
не було. І ніхто не міг чи не хотів 
сказати Іринці, де ж вона. 

Якось дівчинка розплакала-
ся. Не втішила її навіть куплена 

татом нова лялька. Не хотіла 
нічого, лише мами. 

- Немає її, забудь про неї, - 
тільки й сказала бабуся. 

Потім кудись зникло ве-
лике фото, на якому мама і тато 
посміхалися. То був знімок з їх-
нього весілля. Далі позникали 
мамині речі, усе, що нагадувало 
про неї. 

Іринка пішла до школи. На 
перший дзвоник її вела бабуся. 
Тато працював у місті, додому 
приїжджав лише на вихідні. 

- Ось отримаю у Тернопо-
лі квартиру і заберу вас обох до 
себе, - казав. – Іринку у музичну 
школу віддамо і вам, мамо, у міс-
ті легше буде. 

Бабуся прикривала спрацьо-
ваними долонями очі. А може, 
ховала за ними непрохані сльо-
зи. За мить ледь помітно усміха-
лася.  

- Мені що, аби Іринці було до-
бре, - казала. 

А потім у їхньому житті 
з’явилося слово «Чорнобиль». 
Тата забрали туди. Вони чека-
ли його з бабусею удвох. Вигля-
дали поштарку з листами. Ірин-
ка читала те, що писав тато, ба-
буся слухала. 

Якось листоноша попроси-
ла покликати бабусю. Іринка ба-
чила, як вони про щось говори-
ли, як бабуся заховала у кишеню 
конверт. 

- Це від тата? – кинулася до 
неї Іринка. 

- Ні, цього разу немає листа, 

- бабуся вдала, ніби нічого у ру-
ках і не тримала. Але ж Іринка 
добре бачила той конверт. По-
вернувся тато. Був пригнічений, 
мовчазний. Почав часто хворіти. 
Раз-у-раз лягав до лікарні. Ірина 
пригадує, ось такий теплий літ-
ній день, як сьогодні. Тато не по-
їхав на роботу. Сиділи з бабусею 
на кухні, розмовляли. Їхні голоси 
долітали до неї у кімнату. 

- Не протягну я довго. Ця дав-
ня хвороба… А тут – ще Чорно-
биль. Може, відписати таки Гали-
ні? Хай приїде і забере Іринку…

- Забудь про це. Я нікому ді-
вчинки не віддам. І ніколи не 
прощу дочці…

Більше Іринка нічого не чула: 
тато причинив двері. 

Напевне, вона забула б цю 
розмову, якби не однокласниця 
і найкраща подруга Олеся. Через 
якусь дрібничку дівчатка посва-
рилися. 

- Ти справді погана, - крича-
ла до Іринки Олеся. – Тебе навіть 
мама покинула…

Іринка обімліла. А подруга – 
замовкла. Може, зрозуміла, що 
сказала зайве? Та Іринка не від-
ставала від Олесі: розкажи…

Вони миттю помирилися. 
Олеся розповідала Іринці те, що 
почула якось від батьків: мама 
покинула їх, втекла з чужим, за-
їжджим у їхнє селище чоловіком. 

Іринка бігла до бабусі.
- Це – правда? – переказувала 

слова подружки.
- Правда. І забудь про це. Так, 

як зробила я. Забула про твою 
матір, а свою доньку навіки піс-
ля того, що вона вчинила з то-
бою, зі мною, з твоїм татом.

- Я все одно знайду її, от поба-
чиш. Може, вона до нас навіть по-
вернеться, - Іринка плакала і чо-
мусь дуже сердилася на бабусю. 

- Аякже. Потрібна ти їй, вре-
шті, як ми усі…

Та маленьким сердечком ді-
вчинка відчувала: бабуся щось 
таки приховує. 

А потім у їхній дім прийшла 
біда. Зателефонували з лікарні – 
помер тато. Бабуся враз постарі-
ла, знітилась. Часто плакала. Ін-
коли до них у двір заходила лис-
тоноша, але запитувала вона за-
вжди тільки бабусю. 

Ірина закінчила школу, всту-
пила до інституту. Хотіла бути 
вчителькою. Щонеділі прово-
джала її бабуся до Тернополя. 
Так, як колись Іринка тата.

Час збігав. Ірина вже й заміж 
вийшла, синочка народила. Ба-
буся не натішиться правнуком. 
А тепер ось старенька захворіла, 
не встає з ліжка уже другий тиж-
день. Ірина взяла відпустку за 
свій рахунок, доглядає її. І якби 
не ті листи…

Вона перестеляла ліжко ба-
бусі. Збивала подушку, щоб 
м’якенько було її сивій ластівці. 
Хотіла поправити матрац. А з-під 
нього раптом уже прижовклі 
конверти: один, другий, третій…

На них, на зворотній адресі 
різко впало в очі слово: «Галина». 

Мама?!. Іра читала, виймаючи ар-
куші без порядку, без кінця…

Мама зверталася до бабу-
сі. Благала простити їй. Мовляв, 
молода була, помилилася. Про-
сила дозволу побачитися з донь-
кою. Писала, що дуже тяжко їй 
без Іринки, що любить вона її 
без меж. Перепитувала: як тато? 
Жалілася, що погано їй, що ні-
чого не хоче, лиш хай дозво-
лять приїхати додому хоч один-
єдиний раз. Траплялися і віталь-
ні листівки. Мама здоровила їх 
то з Різдвом, Новим роком, то з 
днем народження. Були листи і 
до Іринки…

Ось чому поштарка завжди 
запитувала тільки бабусю. 

З того дня минув уже май-
же тиждень. Акуратним стоси-
ком лежать на столі мамині лис-
ти. Зовсім розхворілася бабу-
ся. І їй, Ірині, погано. Все одно, 
вона не розуміє, чому за стільки 
років мама так і не приїхала до 
неї? Чому не зв’язалася з Іриною, 
коли та уже вчилася в інституті? 
Чи живе мама і досі за тією адре-
сою, адже свіжих листів від неї 
не було.

Ні, ця невідомість не може 
тривати вічно. Треба щось роби-
ти. 

Підвелася з ліжка. Заглянула 
до бабусі. Пригорнулася до неї, 
як колись, як давно, у дитинстві.

- Зараз чаю тобі принесу. І лі-
ків. Ти одужаєш швидко, добре?

Гладила шорстку бабусину 
долоню. 

- А потім… Потім я поїду до 
неї. Або ні: краще давай напи-
шемо, нехай мама приїжджає до 
нас. А, може, нам пощастить і ми 
навіть розшукаємо її телефон. 
Ти ж хочеш, правда, хочеш поба-
чити її, бабусю?

На Іринині долоні впали дві 
теплі сльозини…

Інна ЗАРІЧНА.        

Надію я зустріла в одній з лі-
карень. Забігла провідати дав-
ню подругу. І, як буває, серед 
незнайомих людей, розговори-
лися. Поміж бесідами про пого-
ду, політику, високі ціни і низь-
кі зарплати, жінки виповідали 
свої життєві історії. Найбільше 
мене вразила розповідь Надії. 
Можливо, вона стане уроком і 
для читачів «Сімейного гніздеч-
ка».

- Останнім часом лікарня 
стала моїм другим домом. Пев-
но, спокутую свій гріх, - гірко 
зітхає Надія. – Зачекайте, я усе 
за порядком розкажу, ось тіль-
ки доньку з чоловіком зустрі-
ну, здається, вони якраз приї-
хали.

 Справді, у палату заходить 
уже в літах чоловік. За ним вбі-
гає дівча. 

- А ми тобі пиріжків привез-
ли. Тато казав, що ти скоро оду-
жаєш і будеш з нами вдома. Так, 
мамо?

- Так, маленька, так, моє со-
нечко. Мама скоро прийде додо-
му, до тебе…

Надія ніжно пригортає до 
себе доньку. Голубить біляву го-
лівку, обціловує рученята.

Через якийсь час чоловік 
нагадує дружині, що їм пора з 
донькою на маршрутку. Дівчин-
ка неохоче вивільняється з ма-
миних обіймів. 

- Ми скоро знову приїдемо 
до тебе. Правда, тату?

Сумним поглядом прово-
джає Надія чоловіка і доньку до 
дверей лікарняної палати. Під-
вестися вона не має сил. Жінка 

заплющує очі, та сон, очевидно, 
не йде до неї. І вже тихим, ледь 
чутним струмочком ллється жі-
ноча сповідь. 

- Бачили Оксанку, мою до-
нечку? Гарна, правда, потішна 
така. А як мене любить, жаліє, 
помітили? А я її не хотіла, ніза-
що не хотіла народжувати. Пи-
таєте, чому? У такому віці, со-
рок п’ять років мені минуло. 
Старша донька вже заміж ви-
йшла, онука вже мені подару-
вала. Всі на роботі до мене: мо-
лода бабця… А тут раптом: ста-
ра мама. Думала, що люди ска-
жуть...

Справді, життя Надії до її піз-
ньої вагітності було порівняно 
спокійним. Непогана робота, де 
цінили і поважали її. У містеч-
ку про їхню сім’ю завжди можна 
було почути добрі слова. І рап-
том, як винести на люди те, що 
трапилося з Надією, мов з яки-
мось дівчиськом? 

- Я й не сподівалася, - каже 
Надія. – у моєму віці уже можна  
було про інше думати. Я й дума-
ла, як кожна жінка, якій ближче 
до п’ятдесяти. Що уже все, уже 
осінь моя прийшла. Була спо-
кійна, аж поки не заворушилося 
під серцем дитя.

Вона і тоді не вірила, не хоті-
ла вірити…

- Я не можу народити цю ди-
тину. Зробіть щось, - просила лі-
карів Надія, - позбавте мене від 
неї…

Де вона тільки не була, до 
кого не зверталася. Та всі, на-
віть «чудодійні» екстрасенси 
відмовляли Надії. 

- А час минав, - каже жінка. 
– Я була у відчаї. Думала тіль-
ки про одне: що скажуть люди? 
Та й навіщо мені на старість цей 
сором і клопіт?

Надія ходила до церкви. Про-
сила Бога, аби забрав це дитя до 
себе. Купляла свічки і ставила їх 
за те, аби Господь зіслав їй ліп-
ше хворобу, смерть, аніж вона 
мала народити цю дитину.

- Усе було марно, - зізнаєть-
ся Надія. – Тоді я поїхала в іншу 
область до одного лікаря, який 
сказав, що допоможе мені. Звіс-
но, за винагороду. Лікар запи-
тав, чи я знаю, що треба буде 
фактично умертвити дитину? 
Робіть, як треба, просила я, але 
допоможіть мені…

Почалися штучні пологи. 
Надії все було байдуже. Єдине, у 
чому вона була певна і що тіши-
ло її, це те, що коли прийде до 

тями, дитини уже не буде.
Але… Немовля з’явилося на 

світ живим. Це була дівчинка.
- Вона жива, жива, - у пані-

ці повторював лікар. – Цього не 
може бути…

Але це було. Немовля плака-
ло, воно було живе. Надія, мов 
заведена, просила лікаря щось 
зробити. Поки не пізно…

Він мовчки віддав Надії гро-
ші, всілякі презенти, що возила 
йому.

- Ця дитина мала померти, - 
сказав. – Але вона залишилася 
живою. Яким дивом – не знаю. 
Їдьте додому, ця дівчинка при-
несе вам щастя. 

- Так і росли разом – мій 
онук і моя донька Оксанка. Ті-
шилася ними і намагалася про 
все забути, стерти з пам’яті, як 
страшний сон. Чи балакали про 
мене люди? Напевне. Але, як ка-
жуть, кожне диво – три дні, а то 
й менше, якщо інше з’явиться, - 
розмотує нитку спогадів Надія. 

Може б, і забула вона про пе-
режите. Оксанка підросла, ско-
ро до школи. Та раптом ні з того, 
ні з сього занедужала Надія, гас-
ла щодень.

- Танула я, мов та свічка, що 
колись ставила, просячи у церк-
ві хвороби на себе, - каже жінка. 

Де тільки, по яких кліні-
ках не возили Надію, які світи-
ла її не дивилися, а полегшен-
ня нема.

- Ось і знову довелося лягти 
у лікарню, - посміхається кво-
ло Надія. – Згадую своє життя 
і прошу Бога про одне: щоб по-
вернув мені здоров’я. Оксанка 
ще така маленька і їй потрібна 
мама…

Олеся КЕРНИЧНА.     
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Устами 
вiдомихпро кохання

Коли приходить кохання, душа наповню-
ється неземним блаженством. А, знаєш, чому? 
Знаєш, від чого це відчуття величезного щас-
тя? Тільки від того, що ми уявляємо, нібито 
прийшов кінець самоті.

Гі де Мопассан
*   *   *

У коханні головне - несподівано з’явитися 
й вчасно зникнути.

Теодор Драйзер
*   *   *

Той, хто кохає по-справжньому хоч одну 
людину, кохає весь світ.

Еріх Фром
*   *   *

Сумувати за тим, кого любиш, набагато 
легше, ніж жити з тим, кого ненавидиш.

Жан де Лабрюйєр
*   *   *

Любов одна, але підробок її - тисячі.
Франсуа де Ларошфуко

*   *   *
Хто не знав бідності, любові та війни, той 

не жив повноцінним життям.
О’Генрі

*   *   *
Найбільша трагедія життя не в тому, що 

люди смертні, а в тому, що вони не вміють ко-
хати.

Сомерсет Моем

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬродини

Дивовижні мистецькі 
фестини з нагоди 
святкування 20-ї 

річниці Конституції 
подарували учасники 
ДТК “Писанка” 
у районному 
палаці культури 
усім мешканцям 
Підволочиська. Юні 
артисти, до речі, є 
частими гостями як на 
районних, так і обласних 
сценічних підмостках. 

Діти у вишиванках і цьо-
го разу щедро дарували при-
сутнім свій талант. Софійка 
Хомик читала поему “Стоїть 
Україна, руки простягає”, Ан-
дріана Задорожна - трилогію 
“Слава героям”, Аліна Леськів, 
Христина-Марія Біла, Інна-
Марія Комар з усією задушев-
ністю тішили глядачів щиріс-
тю слова. А ті стоячи аплоду-
вали справжнім родзинкам  із 
села, з моєї рідної Мовчанівки. 

   Щиро дякую батькам, 
діти яких були задіяні у мис-
тецькій святочній палітрі. А 
до Господа складаю щирий ві-
ночок молитов за мою “Писан-
ку”. Велике дякую побожній, 
патріотичній родині з Мовча-
нівки  Віктора Тарасюка, який 

возив безкоштовно акторську 
родину до міста на репетиції, 
не рахуючи свого особистого 
часу. Низький уклін складаю і 
молодому енергійному очіль-
никові агрофірми “Медобори” 
Юрію Степановичу Свінціць-
кому, який виділив нам кошти 

і солодкі подарунки. Здоров’я 
міцного довіку і подяка від 
“Писанки”!

Ольга КУЛЬБАБА,
режисер ДТК “Писанка”.

с. Мовчанівка 
Підволочиського району.

Танго
Напевно, знову не засну
Й на мить не зімкну свої очі,
Бо танго музику дивну
Мені співає темінь ночі.
О, ти прилинь,
На поклик мій прилинь, кохана.
О, ти почуй гітари ніжний спів.
В душі моїй – 

чуттів краса весняна,
Й до тебе я, мов птах би полетів.
Та марно я тебе зову й чекаю,
Та марно я бажаю наших стріч,
Ти не прийдеш, 

і жаль я в серці маю,
Бо чи колись ще стрінемось навіч.
То хоч згадай, 

коли журба прилине,
То хоч згадай, як серце защемить,
Та хай в душі 

цей прикрий спогад згине
І все мине, і все переболить.
І знову я не зімкну свої очі,
І знову я до ранку не засну,
Мені виспівує 

мрійливо темінь ночі
Дивного танго музику сумну.
Простяглася 
доріженька…
Простяглася доріженька
Від моїх воріт
І побігла чистим полем
У широкий світ.
Гей, там, за рікою,
Кличе кінь мій за собою,
Кличе кінь мій за собою,
Гей, в дорогу, гей!
Прощавайте, милі браття
Й матінко стара,
Мушу рано вирушати,
Бо прийшла пора.
Гей, там, за рікою,
Кличе кінь мій за собою,
Кличе кінь мій за собою,
Гей, в дорогу, гей!
Даль чужая, даль безкрая –
Мамо, не ридай!
Ще повернусь, дай то, Боже,
Я у рідний край.1
Гей, там, за рікою,
Кличе кінь мій за собою,
Кличе кінь мій за собою,
Гей, в дорогу, гей!
Порозцвітали  
білії рожі…
Порозцвітали білії рожі
В милої у саду,
Тільки до неї, тільки до неї
Більше я не прийду.
Білії рожі, білії рожі,
Чом на душі печаль?
Білії рожі, білії рожі,
Чого мені так жаль?
Інший голубить милої коси –
Мила вже не моя,
Інший цілує личко рум’яне,
Тільки тепер не я.
Білії рожі, білії рожі,
Чом ваш тривожить цвіт?
Серце страждає, серце голосить:
«Милу мою верніть!»
Та не вернути милої більше –
Сльози в моїх очах,
Та не вернути посмішку ніжну,
Що на її вустах.
Білії рожі, білії рожі
В милої у саду,
Тільки до неї, тільки до неї
Більше я не прийду…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: випускниця Тернопільської ЗОШ №22 Вікторія Костик.

Трояндовою 
усмішкою літа

Святковий день 
ступив вже на поріг.
Життя попереду - 

і ще багато квітів
Тебе вітатимуть 

на тисячах доріг... 

Мистецький дарунок від «Писанки»

Просто  
життя

Невигадана історія

ЗАХОВАНІ листи

Пізня дитина
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Перше коло
1 тур
23-07-2016
Дніпро – Волинь
Сталь – Карпати
Динамо – Олександрія
Ворскла – Чорноморець
Шахтар – Зірка
Зоря – Олімпік
2-й тур
30-07-2016
Дніпро – Сталь
Зірка – Зоря
Чорноморець – Шахтар
Олександрія – Ворскла

Карпати – Динамо
Волинь – Олімпік
3-й тур
06-08-2016
Сталь – Волинь
Динамо – Дніпро
Ворскла – Карпати
Шахтар – Олександрія
Зоря – Чорноморець
Олімпік – Зірка
4-й тур
13-08-2016
Дніпро – Ворскла
Сталь – Динамо
Чорноморець – Олімпік

Олександрія – Зоря
Карпати – Шахтар
Волинь – Зірка
5-й тур
20-08-2016
Динамо – Волинь
Ворскла – Сталь
Шахтар – Дніпро
Зоря – Карпати
Олімпік – Олександрія
Зірка – Чорноморець
6-й тур
27-08-2016
Дніпро – Зоря
Сталь – Шахтар

Динамо – Ворскла
Олександрія – Зірка
Карпати – Олімпік
Волинь – Чорноморець
7-й тур
10-09-2016
Ворскла – Волинь
Шахтар – Динамо
Зоря – Сталь
Олімпік – Дніпро
Зірка – Карпати
Чорном. – Олександрія
8-й тур
17-09-2016
Дніпро – Зірка

Сталь – Олімпік
Динамо – Зоря
Ворскла – Шахтар
Карпати – Чорноморець
Волинь – Олександрія
9-й тур
24-09-2016
Шахтар – Волинь
Зоря – Ворскла
Олімпік – Динамо

Зірка – Сталь
Чорноморець – Дніпро
Олександрія – Карпати
10-й тур
01-10-2016
Дніпро – Олександрія
Сталь – Чорноморець
Динамо – Зірка
Ворскла – Олімпік
Шахтар – Зоря
Волинь – Карпати
11-й тур
15-10-2016
Зоря – Волинь
Олімпік – Шахтар
Зірка – Ворскла
Чорноморець – Динамо
Олександрія – Сталь
Карпати – Дніпро

Календар ігор Чемпіонату України з футболу у Прем’єр-лізі
Відбулося жеребкування матчів Чемпіонату України з 

футболу в Прем’єр-лізі сезону 2016/17.
Порівняно з минулим турніром, з УПЛ вибули: запо-

різький “Металург” (збанкрутував), ужгородська “Говер-
ла” і харківський “Металіст” (не пройшли атестацію за фі-
нансовими критеріями). Натомість луцька “Волинь” таки 
довела свою спроможність залишитися в УПЛ. 

З першої ліги підвищилася кіровоградська “Зірка”.
Під час жеребкування сезону 2016/17 було розведено 

“Шахтар” та “Карпати”, які проводитимуть домашні матчі 
у Львові. Також заздалегідь було визначено, що донецький 
“Олімпік” розпочне турнір двома виїзними зустрічами – з 
огляду на реконструкцію домашньої арени, столичного 
стадіону ім.Баннікова.

У матчах першого кола вдома грають ко-
манди, які вказані у парах першими. У другому 
колі суперники поміняються ролями господарів 
та гостей, повідомляє сайт УПЛ.

Кубок України 
розіграють по-новому

У новому сезоні 6 най-
кращих команд Прем’єр-
ліги на момент жереб-
кування будуть старту-
вати в Кубку України зі 
стадії 1/8 фіналу.

Формат Кубка України 
на сезон 2016/17:

1-й раунд - 16 команд 
другої ліги;

2-й раунд - 8 команд 
1-го раунду + 2 команди 

другої ліги + 18 команд першої ліги;
1/16 фіналу - 14 команд 2-го раунду + 6 ко-

манд УПЛ (7-12 місця);
1/8 фіналу - 6 команд УПЛ (1-6 місця) + 10 ко-

манд 1/16 фіналу.
Раніше ПФЛ повернула формат Кубка України 

з одним матчем на кожній стадії.
Збірну очолить іноземець?

На пост головного тренера збірної Укра-
їни з футболу хочуть запросити іноземця. 
Про це повідомляють джерела у Федерації 
футболу України.

Наразі розглядають три кандидатури - тре-
нера збірної Ісландії Ларса Лагербека, наставни-
ка збірної Польщі Адама Навалку та керманича 
збірної Албанії Джованні Ді Б’язі. Пріоритетним 
варіантом вважається Лагербек.

Проте добитися згоди бодай когось із цієї 
трійці не так просто. Лагербек різко виріс в ціні і 
чекає пропозиції від ТОП-збірної. Навалка споді-
вається на конкретні кроки від Польського Фут-
больного Союзу (контракт з ним закінчився піс-
ля матчу з Португалією). Ді Б’язі значиться в роз-
ширеному списку кандидатів на пост тренера 
Італії.

У ФФУ пообіцяли оголосити ім’я нового кер-
манича національної збірної  з футболу 15 лип-
ня.
Матч світового 
футбольного сезону

Союз європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА) схвалив ідею організації матчу між 
переможцями Кубка Америки та Євро-2016.

Відомо, що володарем Кубка Америки ста-
ла збірна Чилі, яка перемогла команду Аргенти-
ни. А ось чемпіон Європи-2016 визначиться у фі-
нальному поєдинку, який відбудеться 10 липня.
Знову про гроші

«Шахтар» та «Динамо» у матчі за Супер-
кубок України розіграють 1,5 млн. гривень – 
таким є призовий фонд цього поєдинку. Про 
це на прес-конференції у Києві заявив прези-
дент Прем`єр-Ліги Володимир Генінсон.

Переможець цього матчу отримає 1 млн. гри-
вень, а команда, що програла - 500 тисяч гри-
вень.Матч за Суперкубок України пройде в Оде-
сі 16 липня.

«Манчестер Сіті» підтвердив під-
писання контракту з українським пів-
захисником 19-річним Олександром 
Зінченком. Про термін угоди та фі-
нансову сторону контракту не повідо-
мляють. Вартість трансферу склала 
4,2 млн. євро.

У минулому сезоні гравець збірної 
України зіграв за російську «Уфу» 25 мат-
чів, забив два голи і віддав 4 гольові пе-
редачі.

Перші кроки у футболі Зінченко зро-
бив навіть не у Донецьку, а у своєму рід-
ному Радомишлі, що у Житомирській об-
ласті – у місцевій ДЮСШ “Карпатія”.

У 2008 році талант Зінченка помітили 
у юнацькому фарм-клубі “Шахтаря” – іл-
лічівському “Моноліті”, транзитом через 
який він й потрапив у 2010 році до доне-
цької команди.

За “гірників” Зінченко виступав до 
2014 року. У 16-річному віці він вже носив 
капітанську пов’язку у команді для грав-
ців віком до 19 років. Півзахисник грав за 
“Шахтар” у юнацькій Лізі УЄФА та викли-
кався у збірні України різних вікових кате-
горії, за які провів 23 матчі та забив 3 голи.

Донецька сторінка біографії Олексан-
дра Зінченка завершилася гучним скан-
далом, який не вщухає і досі. У 2014 році 
він в односторонньому порядку розірвав 
контракт з клубом та переїхав до Росії, де 
на початку 2015 року працевлаштувався 
у команді Прем’єр-ліги – “Уфі”.

В “Шахтарі” за такий крок 
футболіста засудили і нама-
галися добитися від ФІФА 
дискваліфікації гравця, про-
те міжнародна федерація ста-
ла на бік футболіста, приму-
сивши “Уфу” лише заплатити 
компенсацію донеччанам за 
гравця.

Сьогодні генеральний ди-
ректор “Уфи” Шаміль Газізов 
заявив, що штраф за перехід 
Зінченка до російського клу-
бу може скласти 150-200 тис. 
євро.

Водночас, генеральний ди-
ректор “Шахтаря” Сергій Пал-
кін підкреслив, що супереч-
ка з “Уфою” стосовно Зінченка 

ще не завершена, а тому донецький клуб 
позиватиметься й до “Манчестер Сіті” та 
має намір довести справу до Міжнародно-
го спортивного арбітражу у Лозанні.

Так чи інакше, а у нашому футболі пе-
рехід українського гравця до провідно-
го англійського клубу - виняткове яви-
ще. За часи незалежності у Англії гра-
ли лише п’ятеро українців – Олег Луж-
ний (“Арсенал”, “Вулверхемптон”), Сергій 
Ребров (“Тоттенхем”, “Вест Хем”), Андрій 
Шевченко (“Челсі”) та Олександр Євту-
шок (“Ковентрі”).

У радянські часи першопрохідцями 
були Сергій Балтача (“Іпсвіч”) та Олек-
сій Чередник (“Саутгемптон”). Також вар-
то зазначити, що справжньою “зіркою” 
у чемпіонаті Англії жоден з них так і не 
став. Тому нелегко це буде зробити  й Зін-
ченку. 

У ФК «Тернопіль» 
новий головний 

тренер

30 червня відбулася нарада 
під головуванням почесного пре-
зидента  ФК «Тернопіль» Сергія 
Надала. Учасники зібрання при-
йняли рішення про призначення 
головним тренером тернопіль-
ської команди Івана Марущака.  

Василь Івегеш, який че-
рез хворобу не міг виконувати 
обов’язки головного тренера, за-
лишається у структурі ФК «Тер-
нопіль» та опікуватиметься під-
готовкою молодих футболістів 
і  готуватиме резерв для першої 
команди.

ФК «Тернопіль» у наступному 
сезоні й далі виступатиме у пер-
шій лізі. Сезон муніципали роз-
почнуть 20 липня кубковим по-
єдинком, а чемпіонат, за попере-
днім графіком, - 24 липня.

Змагалися силачі
Змагання з армспорту відбу-

лися в минулі вихідні у місті Хо-
ростків, що на Гусятинщині. 20 
учасників виявили бажання взя-
ти  у них участь та помірятися си-
лами між собою. 

За півтори години суддівська 
колегія у складі Ярослава Вавер-
чака та Олександра Середи ви-
значила переможців. Перше міс-
це виборов Василь Токар з Бор-
щова, друге завоював Андрій Ба-
лабух із села Яблунів Гусятин-
ського району, а третє посів Ігор 
Витвіцький  з села Верхівці Гуся-
тинського району.

Міський голова міста Хорост-
ків Степан Гладун нагородив пе-
реможців змагань грошовими 
преміями. Вони отримали також 
грамоти, медалі Тернопільсько-
го обласного центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для 
всіх” та призи від ТОВ “Галичина 
Ласунка”. 

Софія КОРОЛЬ.

Скандальний трансфер

Що не президент, то корупціонер
Нового главу ФІФА Джанні Інфантіно зви-

нувачують у використанні службового стано-
вища в особистих цілях.

До редакції швейцарської газети Sonntags 
Zeitung анонім написав 11-сторінкового листа, 
в якому повідомив, що Інфантіно, користую-
чись своїм становищем, отримував дорогі по-
дарунки від Катару і Росії.

Так, країни оплатили чиновнику польоти на 
приватних літаках вартістю 115-150 тисяч доларів. Також, згідно із заявою, Інфанті-
но використовує 2 службових автомобілі, один з яких призначений для його роди-
ни. Витрати на авто для сім’ї за два місяці перевищили 30 тисяч франків.
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Читання книг і перегляд фільмів перед сном. 
Так-так, це дуже заманливо – перед сном прочитати 
кілька сторінок цікавої книги або переглянути одну-
дві серії улюбленого серіалу. Що ж в цьому поганого? 
По-перше, давайте на чистоту, однією-двома сторін-
ками ніхто не обмежується, а залипання в серіалах 
стало причиною незліченних недосипів. По-друге, 
розбурхувати психіку перед сном вкрай не рекомен-
дується. По-третє, мозок буде продовжувати обро-
бляти останню інформацію, що надійшла. Результат: 
забудькуватість, погіршення пам’яті і неуважність 
на наступний день. Рекомендується за годину до сну 
відсторонитися від усіх джерел інформації і подраз-
ників. Краще прогуляйтеся на свіжому повітрі, при-
йміть ванну або зробіть собі масаж стоп.

Нерегулярне і неповноцінне харчування. До-
ведено, що перерви в роботі й розумна турбота про 
себе тільки збільшують продуктивність праці. Ви-
тратьте час і гроші, щоб сформувати режим і повно-
цінну дієту. Ця інвестиція окупиться сповна. Навіть 
якщо ваша робота пов’язана з постійними перемі-
щеннями, брати з собою їжу в лоточках - питання 
невеликих зусиль і звички.

Звичка відкладати. У всіх є неприємні справи, 
які потрібно зробити обов’язково, але дуже-дуже 
не хочеться. Причини можуть бути різні: страшно, 
незрозуміло як впоратися, лінь і т.д. Найчастіше ми 

втікаємо від них в задоволення чи рутинні завдан-
ня. Але спогади про цю незавершену справу отрую-
ють відпочинок і не дають зосередитися на інших 
проектах. Чим більше ми відкладаємо вирішення 
питання, тим менше сил і ресурсів залишається на 
його виконання.

Звичка доводити. Як часто ми впираємо-
ся, боремося, віддаємо останні сили, щоб досягти 
нав’язаних ззовні цілей, довести кривдникам: “Ди-
віться, який я крутий”. При цьому внутрішні потре-
би і бажання залишаються за бортом і поповне-
ння ресурсів не відбувається. Спробуйте задати 
собі питання: “Для чого я це роблю? Як ці завдання 
пов’язані з моїми особистими цілями і цінностями”.

Безлад і неакуратність. Це схоже на забрудне-
не русло річки. Розробіть свою систему зберіган-
ня даних, позбудьтеся від мотлоху, і нові сили напо-
внять вас і ваші проекти.

Плітки. Обговорюючи інших, особливо в нега-
тивному аспекті, ми мимоволі віддаємо частину 
своєї енергії об’єкту пліток. Тому і чорний піар та-
кий ефективний. Не важливо, в якому аспекті гово-
рять про людину, це в будь-якому випадку передача 
їй енергії. Так що досить підживлювати чужинців. 

Низький рівень фізичної активності. Регу-
лярні фізичні навантаження знижують рівень стре-
су, покращують загальний тонус, викликають виро-
блення гормонів щастя і заряджають енергією. На-
віть для офісних працівників цілком прийнятно ро-
бити перерви на легку розминку: поприсідати, по-
стрибати, зробити нахили, а при наявності турніка, 
підтягнутися пару раз.

Менше цукру
Цукор впливає на все 

здоров’я в цілому, він збіль-
шує ризик ожиріння і безлічі 
пов’язаних з ним ускладнень. 
Цукор є одним з головних су-
противників здорової шкіри. Ра-
зом з рафінованими вуглевода-
ми він призводить до збільшен-
ня показників інсуліну в крові, а 
це підвищує рівень тестостеро-
ну, що викликає появу прищів та 
інших пошкоджень шкіри. А ще 
цукор змушує шкіру втрачати 
еластичність і пружність. 
Більше риби

Жирні кислоти Омега-3 і 
Омега-6 відіграють найважли-
вішу роль в структурі та зовніш-
ньому вигляді молодої шкіри. 
Вони зв’язуються з мембрана-
ми клітин епідермісу (верхньо-
го шару шкіри), формуючи ма-
трицю навколо клітин і запобі-
гаючи втраті вологи. Вони та-
кож контролюють запальні про-
цеси і зводять до мінімуму по-
шкодження колагену від ультра-
фіолетових променів. Ось чому 
так важливо їсти побільше жир-
ної риби.

Антиоксиданти
Ці чарівні молекули захища-

ють шкіру завдяки обмеженню 
виробництва вільних радика-

лів, яке є основною причиною 
пошкодження клітин. Саме віль-
ні радикали викликають види-
мі ознаки старіння. Одним з най-
більш потужних антиоксидан-
тів є вітамін С - він допоможе 
зберігати моложавість багать-
ма способами, підтримуючи рі-
вень енергії.

Цинк
Цинк відіграє дуже важливу 

роль в організмі, він задіяний у 
багатьох біологічних процесах. 
Дефіцит цинку може проявля-
тися по-різному, в тому числі й 
на шкірі. Цинк необхідний для 
нормального росту клітин. Ба-
гато людей вважають цинк ко-
рисним у боротьбі з прищами та 
іншими подразненнями шкіри. 
Намагайтеся включати в свою 
дієту більше вівса, гарбузового 
насіння, устриць і гороху.
Білки

Необхідні для відновлення 
тканин, створення нових шарів 
шкіри. Кожна клітина в організ-
мі потребує білків для підтрим-
ки життя, вони також необхідні 
для видалення мертвих клітин. 
Середньостатистичній жінці по-
трібен один грам білка на кіло-
грам ваги в день. Значить, якщо 
ваша вага становить 60 кг, вам 
потрібно 60 грамів білка.

ПОМІДОР Є ПРИРОДНИМ АНТИБІОТИКОМ
Помідори містять кверцетин - речовину, що 

має спазмолітичну і протизапальну дію, застосо-
вується для профілактики атеросклерозу, а та-
кож при лікуванні артритів, артрозів і бронхіаль-
ної астми.

БЕЗВІДХОДНИЙ ОВОЧ
Не тільки м’якоть помідора, але також його 

шкірка і насіння мають корисні властивості. Так, 
шкірка стимулює перистальтику кишечника, а 
насіння сприяє розрідженню крові, будучи тим 
самим чудовою профілактикою тромбозів. До 
речі, помідори -  одні з небагатьох продуктів, які 
не втрачають своїх корисних властивостей після 
термічної обробки.

НА СТОРОЖІ КРАСИ І МОЛОДОСТІ
Велика кількість поживних речовин, що міс-

тяться в томатах, покращують колір обличчя, під-

вищують пружність і еластичність шкіри, зміц-
нюють і тонізують її. Залежно від індивідуальних 
потреб, помідори, що входять до складу кремів, 
лосьйонів і масок, можна використовувати для 
будь-якого типу шкіри.

ЗАХИСТ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Відповідно до недавніх досліджень, лікопін, 

що входить до складу помідорів і дає їм насиче-
ний червоний колір, є не тільки антиоксидантом, 
але й захищає кісткову тканину від вікових змін, 
знижуючи ризик розвитку остеопорозу.

КОРИСТЬ ДЛЯ СЕРЦЯ
Говорячи про профілактику і лікування 

серцево-судинних захворювань, дієтологи одно-
голосно рекомендують включати помідори в свій 
щоденний раціон. Вони сприяють зниженню рів-
ня холестерину в крові та запобігають формуван-
ню тромбів.

Цілющі краплини 

народної медицини

Народна медицина пропо-
нує використовувати різні за-
соби: настої, зілля цілющих 
трав і дикорослих рослин, про-
дукти домашнього вжитку. 

Рецепт 1.
Налити 1/5 частини чашки 

теплого молока і доверху до-
лити чайної заварки (1 чайну 
ложку на 200 мл окропу). Пити 
потроху кожні 2 години. Курс 
2-3 тижні.

Рецепт 2.
Випити 300 мл молока, а по-

тім сік одного лимона, вранці, в 

обід і ввечері. Курс - 14 днів.
Рецепт 3.
250 г тертого кореня хро-

ну, 250 г подрібненого лимо-
на зі шкіркою, 250 г подрібне-
ного часнику залити 1 л талої 
води, настояти в холоді 3 доби. 
Пити по 1 столовій ложці 1-3 
рази на день, за 30 хвилин до 
їжі. Пити до закінчення суміші.

Рецепт 4.
Зробити настоянку черем-

ші на спирті - 1: 2, пити по 5-10 
крапель з 30 г води 1-2 рази на 
день.

Кілька народних рецептів 
для очищення судин 

Топ-5 причин постійно 
їсти помідори

Важко повірити, але помідори, які зараз вико-
ристовуються в кухнях різних народів, раніше вва-
жалися отруйними і їх вживання в багатьох євро-
пейських країнах було під забороною. Сьогодні  ж 
більшість лікарів-дієтологів називає цей плід за-
порукою здоров’я. Так в чому ж їх користь? Крім 
великого вмісту вітамінів, помідори мають цілу 
низку “чарівних” властивостей, про які й піде мова.

Прості 
способи 
помолодіти 

Нерівна шкіра, зморшки, прищі - все це 
призводить до того, що людина виглядає 
старшою за свої роки. Противікові лосьйони 

і креми не завжди справляються з цією проблемою. 
Ось прості способи, які допоможуть вам 
помолодшати без допомоги пластичної хірургії.

Звички, які забирають енергію
Ще тільки середина тижня, а сили вичер-

пуються? Енергії вистачає лише на підтримку 
життєдіяльності, а на реалізацію особистих 
проектів вже не залишається? Куди ж вона 
зникає?!

Ось дев’ять звичок, які, на думку психологів, 
буквально висмоктують з вас життєві сили.

Якщо набрякли ноги...
Крем з кінського каштана. Чим більший 

вміст екстракту кінського каштана, тим ефек-
тивніший крем. Зберігайте його в холодильнику, 
холодний компрес підсилює ефект ліків.

Холодний компрес. Покладіть лід в пакеті 
між двома шарами рушників, зверху на лід по-
кладіть ноги. Лежіть і насолоджуйтеся. Можна 
поєднувати з іншими рецептами.

Огірки. Якщо треба негайно зарадити - на-
несіть пюре з холодних огірків на ноги і зробіть 

пов’язку на 30 хвилин. 
Сода. Налийте в миску теплу воду. На кожен 

літр води додайте половину склянки соди. Ре-
тельно перемішайте і тримайте в розчині ноги 
20-30 хвилин. Через півгодини ви позбудетеся 
набряків, і шкіра стане менш сухою.

Ванночка з англійської солі. Старий і дуже 
ефективний засіб. Подивіться рекомендації 
щодо кількості солі для ванни для ніг на упаков-
ці (концентрація може змінюватися) і зробіть 
так само, як і у випадку з содою.
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Варення з чорної 
смородини нашвидкуруч

Потрібно: 4 скл. смородини, 6 скл. цу-
кру, 2 скл. води.

Приготування: дуже зручно вимірю-
вати всі продукти для варення однакови-
ми ємностями, щоб не заплутатися. Але 
якщо хтось купує смородину на вагу, то 
4 склянки (літрова банка) смородини це 
-700-750 г, а 6 склянок цукру - 1380 г (май-
же 1,4 кг).

Воду з половиною порції цукру дове-
діть до кипіння, засипте смородину і ва-
ріть 7 хвилин, обережно помішуючи. Зні-
майте пінку. Потім засипте другу порцію 
цукру і кип’ятіть ще 5 хвилин. Розлийте 
гаряче варення з чорної смородини у сте-
рилізовані банки, охолодіть і зберігайте в 
прохолодному темному місці.
Варення з чорної 
смородини і бананів

Потрібно: смородина - 0,5 кг, цукор - 
0,5 кг, банани - 0,5 кг.

Приготування: ягоди і цукор збийте 
блендером до повного розчинення цукру. 
Банани наріжте кубиками і збийте блен-
дером до однорідності. Отриману масу ви-
кладіть у стерильні банки, закрийте і збе-
рігайте в холодильнику.

Це ароматне варення має консистен-
цію мусу і не розтікається при намащуван-
ні на хліб. 
Сире варення зі смородини

Потрібно: 1,5 кг цукру, 1 кг смородини, 
1 апельсин.

Приготування: апельсин помийте, ра-
зом з шкіркою перемоліть  в блендері або 
перекрутити через м’ясорубку. Те ж саме 
зробіть і з ягодами. З’єднайте апельсинове 
і ягідне пюре, всипте цукор, перемішайте 
і залишіть на кілька годин при кімнатній 
температурі, періодично помішуючи масу, 
щоб цукор розчинився. Коли цукор повніс-
тю розчиниться, розкладіть варення у сте-
рилізовані банки, закрийте стерильними 
кришками. Зберігайте в холодильнику.
Смарагдове 
варення з агрусу

Для його приготування потрібні яго-
ди агрусу зелених сортів. Ягоди не повинні 
бути переспілими і мати щільну текстуру.

Потрібно: аґрус - 5 склянок, цукор - 7 
склянок, свіже листя вишні - велика жменя.

Приготування: аґрус добре промийте, 
з кожної ягідки видаліть жорсткі хвости-
ки і плодоніжки. Гострим ножем надріжте 
ягоду і видаліть насіння. Це зручно зроби-
ти за допомогою звичайної шпильки. Ви-
кладіть ягоди в каструлю або миску. Вели-
ку пригорщу свіжого листя вишні промий-
те і покладіть в каструлю, залийте трьома 
склянками води і прокип’ятіть. Воно на-
дасть варенню особливого аромату і збе-
реже колір.

Відваром вишневого листя залийте 
підготовлені ягоди агрусу. Коли відвар охо-
лоне, приберіть посуд із заготівлею в холо-
дильник на ніч.

На наступний день, відкиньте ягоди і 
листя на друшляк, а настій, що утворився, 
поставте на вогонь. Ягідки будуть вигля-
дати непривабливо, але це ніяк не позна-
читься на зовнішньому вигляді і смаку го-
тового варення.

Всипте у відвар весь цукор і зваріть си-
роп. Додайте в нього кілька свіжих листків 
вишні і ягоди. Прокип’ятіть сироп з ягода-
ми близько 5 хвилин, знімаючи пінку. Ви-
мкніть газ і дайте варенню охолонути. Це 
сприятиме збереженню кольору. Помийте 
і простерилізуйте кришки і банки. Потім 
варіть ще 10 хвилин. Смарагдове, царське 
варення готове.

Розкладіть його у банки і закатайте 
кришками.

Смарагдове варення з агрусу порадує 
вас своїм ароматом і смаком. У зимовий 
час захистить від авітамінозу і підніме на-
стрій. 
Ягідний джем

Потрібно: 6 скл. смородини, по 2 
склянки порічок і малини, 2 апельсини зі 
шкіркою, 13 скл. цукру.

Приготування: всі інгредієнти змоло-
ти, додати цукор, довести до кипіння. Роз-
класти джем у простерилізовані банки і за-
крутити. Зберігати у холоді.
Малиновий джем
 з цитрусовими нотками

Потрібно: малина свіжа – 1 кг; цукор – 
1 кг, лайм (або лимон) – 0,5 шт., імбир (ко-
рінь) – 5-10 мм.

Приготування: промийте малину, пе-
реберіть (ретельно видаляючи пошкодже-
ні або зіпсовані ягоди). Висипте ягоди в со-
тейник, додайте цукор. Перемішайте ма-
лину (можна злегка роздавити вилкою, 
щоб з’явився сік) і залиште на годину. По-
тім поставте на маленький вогонь, дове-
діть до кипіння. Перемішуючи, проваріть 
кілька хвилин.

Після невеликої термічної обробки ма-
лину необхідно остудити і перетерти через 
металеве сито, щоб відділити кісточки. 

Проціджений малиновий сік-пюре пе-
релийте назад в сотейник. Ретельно по-
дрібніть шматочок імбиру, очищений від 
шкірки. Лайм або лимон обдайте окропом, 
з допомогою терки зніміть цедру.

Додайте імбир і цедру до малинового 
пюре, туди ж витисніть сік половини лай-
ма. Поставте випарюватися на вогонь до 
стану звичайного джему. Обов’язково зні-
майте пінку! Надалі її разом з відділеними 
кісточками можна використовувати для 
приготування ароматного компоту.

Готовим малиновим джемом наповніть 
чистий, сухий, скляний посуд. Зберігайте в 
холоді. 
Малиновий джем 
по-польськи

Потрібно: 1 кг малини, 600 г цукру, 0,5 
скл. соку чорної або червоної смородини.

Приготування: підготовлені ягоди пе-
ресипте цукром, додайте смородиновий 
сік, перемішайте. Джем варіть в один при-
йом не більше півгодини, поступово збіль-
шуючи вогонь, постійно помішуючи та зні-
маючи піну. Готовність малинового джему 
можна визначити по краплі - потрапивши 
на тарілку, вона має швидко загуснути.

Готовий джем викладіть в сухі прогріті 
банки, закатайте металевими кришками. 
Охолодіть їх, перевернувши догори дном.
Варення з вишень та агрусу

Потрібно: 500 г вишень, 500 г аґрусу, 1 
кг цукру.

Приготування: вишні і аґрус помийте, 
просушіть, очистіть від кісточок.

Аґрус подрібніть у блендері або 
м’ясорубці і засипте цукром. Поставте мис-
ку з аґрусом на вогонь і доведіть до кипін-
ня. Коли закипить, додайте вишні і варіть 
10 хвилин, потім зніміть з вогню. Наступ-
ного дня проваріть варення з вишень та 
аґрусу ще 10 хвилин. Розкладіть у стерилі-
зовані банки та закрутіть. 
Джем з чорниць

Потрібно: 1 скл. води, 1 л цукру, 2 л 
чорниць

Приготування: зваріть сироп з води 
і цукру. Коли закипить - додайте чорниці, 
помішайте і прокип’ятіть 20 хвилин. Роз-
кладіть в чисті стерильні баночки і закру-
тіть. 
Вишневе варення 
з мигдалем

Потрібно: 500 г вишень, 500 г яблук, 1 
кг цукру,  сік 2 лимонів, 50 г мигдалю.

Приготування: вишні промийте, вису-
шіть, видаліть кісточки, пересипте цукром, 
накрийте і залишіть на 24 години. Яблука 
почистіть, натріть на тертці, додайте до 
вишень разом з лимонним соком, доведіть 
до кипіння і варіть на максимальному вог-
ні 4 хв. Мигдаль обсмажте без жиру на па-

тельні, додайте до варення, перекладіть у 
банки і відразу закрийте кришками.
Вишневе варення з м’ятою

Потрібно: вишні - 1 кг , цукор - 3 скл., 
вода - 1 скл., м’ята - 50 г.

Приготування: вишні з кісточками 
наколіть голкою і залийте гарячим сиро-
пом з цукру і води. Витримайте ягоди 5-6 
годин. Викладіть у каструлю, поставте на 
середній вогонь, доведіть до кипіння, зні-
міть та охолодіть. Знову доведіть до кипін-
ня, додайте м’яту, зніміть з вогню і охоло-
діть. Втретє варення варіть до готовності, 
приблизно 1 годину.

Абрикосове варення
Потрібно: 1 кг абрикосів, 500 г цукру, 

200 г грецьких горіхів, 2 ст. л. води.
Приготування: з абрикосів видаліть 

кісточки, складіть у каструлю, додайте 
воду. Варіть на маленькому вогні і потро-
ху додавайте цукор. Коли з`явиться до-
статньо соку, трішки підкрутіть вогонь. Ре-
тельно знімайте з варення пінку. Варіть 1 
годину, додайте горіхи і варіть ще 20 хви-
лин. Готове варення розкладіть у стери-
лізовані банки. Коли охолоне, накрийте 
кришками. Зберігайте в холодильнику. 
Абрикосово-апельсиновий 
джем

Потрібно: 5 кг абрикосів, 2 великих 
апельсини, 2,5 кг цукру.

Приготування: абрикоси помийте, ви-
даліть кісточки, перемоліть на м’ясорубці. 
Цедру з апельсинів натріть на дрібній 
тертці, а м’якоть перемоліть на м’ясорубці. 
Потім змішайте абрикоси, цедру і переме-
лені апельсини. Поставте варення на неве-
ликий вогонь, доведіть до кипіння і всипте 
1 кг цукру. Прокип’ятіть 5 хв., постійно по-
мішуючи. Охолодіть варення, потім знову 
поставте на вогонь, додайте залишок цу-
кру і знову прокип’ятіть 5 хв. 

Третій раз - через 6-7 год. - знову 
прокип’ятіть 5 хв. Охолоджене варення 
розлийте в стерилізовані банки і закру-
тіть.

Все, що літо нам дарує, 
усім взимку посмакує

Найрізноманітніші ягоди і фрукти можна 
успішно поєднувати, готуючи не тільки дуже 
смачне, але й корисне варення, яке увесь рік буде 
зміцнювати імунітет і покращувати здоров’я.

У цій добірці  ми підготували для вас як тра-
диційні рецепти, так і смачні «ноу-хау». Тож ба-
жаємо вам вдалих кулінарних експериментів 
разом із «Нашим ДНЕМ». 
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Дозвілля

Відповіді

- Абраме, навіщо ви пускаєте чутки 
про те, що в могилі вашої тещі начебто 
закопаний скарб?

- А щоби їй і там спокою не було!
  

Телефонує гуцул з Верховини:
- Алло! Поліція? Я тут барана збив.
- То покладіть його на узбіччя.
- Та добре, покладу. А що з його ро-

вером робити?

  
Свекруха запитує у невістки: 
- Як там мій синочок? 
- Та як, як... Горілку п’є, до чужих жі-

нок вештається, мене б’є. 
- Ну, слава Богу, тільки б не хворів!

  
Дружина запитує в чоловіка, який 

пізно повернувся додому:
- Ти де був? 
- З собакою гуляв. 
- У нас же немає собаки. 
- А ми з нею на вулиці познайоми-

лися.
  

- Умовою виживання біологічної 
особини є її переміщення по криволі-
нійній замкнутій траєкторії. 

- А українською? 
- Хочеш жити - умій крутитися.
* * *
Через тиждень після одруження 

чоловік запитує в дружини:
- Кохана, навіщо ти на бокс записа-

лася? 
- Згодом дізнаєшся.

  
- Коханий, правда, що я тобі дана 

Богом? 
- Так, люба. Тільки не знаю, за які гріхи.

  
- Ти стала надто товста! - каже чо-

ловік дружині.
- У мене просто кістка широка! 
- Ніколи не бачив, щоб кістка з бо-

ків звисала.
  

Розмовляють двоє п’яних: 
- Іване, ми де, в джунглях? 
- Стефку, забери кріп з окулярів.

  
Теща свариться із зятем:
- Совість у тебе є?! 
- Залишилося зовсім мало. Вже еко-

номлю.

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, 

при потребі допоможу знайти підходящу робо-
ту. Телефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: маляр-
ні та штукатурні, євроремонт, бу-
дівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Автор-
ське декорування та індивідуальний взірець 
для погодження фактури і кольору.  Досвід 
роботи. Гнучкі ціни. Безкоштовна консульта-
ція. Інформація по тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї 

у Тернополі або поблизу нього - до 10 км. 
Телефонувати: (067) 6872946.

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

КУПЛЮ, АБО ВІЗЬМУ 
В ДОВГОСТРОКОВУ ОРЕНДУ 
землю с/г призначення або пай 

у Козівському районі. 
Телефон: (068) 670-07-42
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ГОРОСКОП
з 6 до 12 липня
Овен 

Період сприятливий для покупки 
нерухомості, а також для облашту-
вання житла. Також це чудовий час 
для творчості, коли ви зможете роз-
крити свої таланти та організатор-
ські здібності.
Телець 

Вдалий час, щоб залагодити фі-
нансові та сімейні проблеми. На цьо-
му тижні удача на вашому боці. Зна-
йомства з цікавими людьми дозво-
лять розширити соціальні зв’язки. А 
ваша комунікабельність допоможе 
знайти однодумців, а також нових 
шанувальників. 
Близнюки 

Є шанс налагодити корисні 
зв’язки, завдяки яким відкриються 
нові горизонти. Намагайтеся звіль-
нитись від усього, що заважає ва-
шому розвитку і просуванню до 
мети.
Рак 

Вірогідні зміни в кар’єрі: нова по-
сада, зміна колективу або ж пере-
хід на іншу роботу. У любовних сто-
сунках також не виключені приєм-
ні сюрпризи. Тільки проявляйте ак-
тивність. 

Лев 
Липень – період підвищеної ак-

тивності. Ви чарівні, енергійні, тала-
новиті і здатні досягти будь-яких ці-
лей. Відчуєте прилив енергії і змо-
жете реалізувати свої заповітні мрії. 
Крім того, зараз сприятливий період 
для співпраці, так що постарайтеся 
знайти однодумців. 
Діва 

Ви прагнете збільшити доходи, 
проте вам нелегко зібратися з сила-
ми, організувати себе. І все-таки збе-
ріться та втілюйте свої плани в жит-
тя. Але пам’ятайте: зараз не час дик-
тувати умови, ризикувати. І не вар-
то діяти з позиції сили – це негатив-
но позначиться на стосунках з оточу-
ючими.
Терези 

Зараз гарний момент, щоб зайня-
тися своєю зовнішністю, привести в 
порядок фігуру, оновити гардероб. 
Єдина проблема: окрилені успіхом, 
можете дивитися на світ крізь роже-
ві окуляри, тому намагайтесь адек-
ватно оцінювати ситуацію.
Скорпіон 

Не час ганятися за журавлем, 
важливіше втримати свою синицю. 
Багато хто відчує втому, занепад сил. 
Намагайтеся більше відпочивати, 
тоді зумієте реалізувати свої плани, 
в тому числі фінансові. 

Стрілець 
У другій половині місяця ви зу-

мієте проявити свої здібності, зна-
йти нестандартні рішення службо-
вих проблем. І колеги, і керівництво 
цінують ваші ідеї. До того ж у вас мо-
жуть з’явитися впливові покровите-
лі. 
Козеріг 

Сприятливий час для духовно-
го росту, навчання, подорожей. Але 
майте на увазі: вам доведеться зі-
ткнутися з безліччю стримуючих 
факторів, які не дозволять «відірва-
тися від землі». Втім, завдяки силь-
ній волі та розумінню своїх цілей, ви 
зумієте досягти бажаного. 
Водолій 

Уміння знаходити компроміси, а 
також розвинена інтуїція дозволять 
вам взяти участь в прибуткових про-
ектах. Доведеться чимось жертвува-
ти, але при цьому ви нічого не втра-
тите: рано чи пізно все повернеться 
до вас сторицею. 
Риби 

З’явиться можливість прояви-
ти себе, продемонструвати свою 
відповідальність і професіоналізм. 
Ваша чарівність залучить і нових 
шанувальників, і ділових партне-
рів. Але не варто приймати пропо-
зиції, які обіцяють швидкий при-
буток. 

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату 

іменинників липня!
Наталію Обезюк, Івана Барабаша, Надію Панасюк, Ніну Палій, 

Наталію Бовт, Руслана Кравця, Антоніну Сліпак, 
Федора Арзяєва, Ірину Корчак, Надію Гаврилюк, Ольгу Костюк 

Вітаємо!
Чарівну жінку, чудову маму і бабусю, прекрасну 

журналістку – нашу колегу
Ганну Михайлівну Крису з Днем народження! 

Вітаємо!
Завідуючого травматологічним 
відділенням Лановецької  КЦРЛ 

Володимира Омеляновича Гулька
з Днем народження!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

З любов’ю та повагою – 
дочки  Іванна, Галина 
та син Василь, онуки:

Дарія, Вікторія, Марія, 
Дмитро, Соломія, Славчик, 

Богдан, зяті: Франц, 
Андрій та невістка Галина.

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість сміється у Вашому домі!
Хай літечко тепле зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Втішайтеся дітьми, онучці радійте

І щастям життєвим щодня багатійте!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати! 
І ще раз здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди! 
Пречиста Діва скрізь допомагає
І Господь з неба милість посилає!

Вітаємо!
Начальника ЦВПЗ 
Зборів-1 ТД УДППЗ 

«Укрпошта»
Ольгу Петрівну 

Семенець 

з Днем народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогника, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги.
Хай квітне любов і достаток в сім’ї,
Оточують друзі на рідній землі.
Здоров’я Вам зичим і щастя без ліку,
Господньої ласки на многії літа! 
До цих гарних слів приєдну-
ється і колектив «Нашого 

ДНЯ». Щиро дякуємо
 за співпрацю і бажаємо:

У цей чудовий літній день
Мережку з квітів і пісень,
Любові й радості – криницю,
Від гір – здоров’ячка живицю.
Бажаєм, щоб збувались мрії,
Не марними були надії,
Щоб сіялись у долю весни, 
Як неба дивне перевесло.
Щоб літо сонячно всміхалось,
Добро до щастя додавалось,
А Божа ласка і опіка 
Була в небес щедротних ріках!

З повагою – колектив травматологічного відділення.

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку, 
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові Вам зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!

Хай легко працюється, 
гарно живеться,

Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється 

барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії, многії літа!

Вітаємо!
9 липня святкуватиме свій день народження 

найдобріша, найгарніша, наймиліша мама 
у світі, любляча бабуся 

Іванна Василівна Сирота 
із села Плотича Козівського р-ну.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Мудрої науки нас завжди навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
Радості багато, спокою і миру
На многії, щасливії літа.

Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра Вам, міцного здоров’я, достатку.
Нехай обминають невдачі та грози,
І тільки від сміху з’являються сльози!
Нехай Матір Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!

З повагою - колектив 
Почаївського  

психоневрологічного 
будинку-інтернату.


