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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”7 стор.

СВЯТИНЯ, 
яка творить 
дива

У селі Чернихів на Зборівщині 
відновили прощу  
до чудотворної ікони

Гіркуватий спогад 
учорашнього дня

10-11 стор.

3  
стор.

Ласкаво просимо 
до пекла: 
як жителі 

Тернопільщини 
стають рабами 

Бажаємо сонця 
на кожній стежині

І пригорщі повні 
наснаги й добра,

Гарної долі і всього доволі 
У світлий цей день 

і на майбуття!

Хай квітнуть дні 
і множаться літа,

Зичимо здоров’я 
кришталеву чашу,

Молитва Господа 
і Ангела свята

Хай береже довічно долю Вашу.  

з Днем народження!

Голову правління 
ГО «Тернопіль Європейський»

Віталія Цимбалюка 
Бажаємо Вам у житті сонячних днів, міцного здоров’я, щастя, 
сімейного затишку та мирного неба. Нехай завжди Вас 
супроводжує удача, зігріває тепло людської вдячності,  
а будні і свята повняться радістю, світлом і любов’ю рідних  
та близьких Вам людей.  

«Тернопільгаз» 
запроваджує нову 
онлайн-
послугу - 
«Особистий 
кабінет»! 19 стор.

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».
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Ремонтують дороги за новітніми технологіями, які хоч 
і дорого-вартісні, але більш надійні. Експерти стверджу-
ють, що при правильній експлуатації прослужити вони 
можуть до 10 років. У той же час загальний обсяг збитків, 
яких завдають недобросовісні перевізники в Україні, що-
річно сягає 2,5-3 млрд. грн. Тому збереження доріг – пи-
тання не менш актуальне, ніж їх ремонт.

Восени минулого року уряд заборонив проїзд авто-
шляхами державного значення автомобілям, вага яких 
перевищує 40 тонн. Для доріг місцевого значення обме-
ження встановили на рівні 24 тонн. Відповідний конт-
роль здійснюють представники трьох організацій: Укр-
трансбезпеки, Облавтодору і МВС. За порушення правил 
користування автошляхами встановлено штрафи. На кі-
нець червня в Тернопільській області перевірено 324 
транспортних засоби. Сума нарахованої плати за проїзд 
становить понад 5,5 тис. євро. Сума нарахованих штраф-
них санкцій за ст. 60 Закону України «Про автомобільний 
транспорт» становить 10 тис. 200 грн. Щоправда сплачу-
ють їх не досить сумлінно. 

Водночас у літню пору діє додатковий «тепловий 
режим». На Тернопільщині відповідно до Розпоряджен-
ня голови ОДА, якщо температура повітря є вищою від 

+28 С0, то з 10:00 до 22:00 транспортним засобам, вага 
яких перевищує 24 тонни, рухатися територією облас-
ті, в тому числі і дорогами державного значення забо-
ронено. Для того, щоб перечекати спеку - визначено 32 
майданчики для відстою транспорту. Усі перевізники та 
сільгоспвиробники, які використовують важковаговий 
та габаритний транспорт, повинні погоджувати марш-
рут та отримувати дозвіл. Також в області працюють 
над тим, щоб обмежити рух вантажівок через населені 
пункти. 

Зберегти відремонтовані дороги – спільна справа, пе-

реконаний голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Вод-
ночас очільник краю відзначає певні недопрацювання па-
трульної поліції та державтоінспекції в частині контролю 
за рухом вантажівок. 

Як засвідчує практика, навести порядок на автошля-
хах області не так вже й складно: лише за перші дві години 
роботи нового вагового комплексу в результаті зафіксова-
них порушень на відстій направили понад два десятки ав-
тівок. Залишається сподіватись, що і серед перевізників 
знайдуться ті, хто сумлінно дотримуватиметься встанов-
лених норм та правил. 

З новими вагами за перші
дві години на Тернопільщині 

«ЗАВЕРНУЛИ» 
двадцять вантажівок

Три нових вагових комплекси, аналогів яким немає в Україні, 
з’явилися на Тернопільщині. З їх допомогою виявлятимуть 
порушення правил користування автошляхами. За 

словами голови ОДА Степана Барни, у 2016 році в ремонт доріг 
Тернопільщини буде вкладено понад 200 млн. гривень, які виділені 
відповідно до Постанов КМУ у березні та червні. 

ЗАРОБІТЧАНИ - ОСНОВНІ ІНВЕСТОРИ
Основними інвесторами України стали 

гастарбайтери. Тому, фактично, владі немає 
сенсу стримувати заробітчанські потоки, 
які прямують на Захід і в Росію. Щоправда, 
чиновники роками повторюють: українців 
слід повертати з чужини, аби вони працю-
вали вдома. Але… По-перше, тут нема робо-
ти. По-друге, якщо людина отримує за кор-
доном у середньому «скромних» 700-800 
євро, чи 1000 доларів, то вона вже не пра-
цюватиме в Україні за дві-три тисячі гри-
вень, а, тим паче, за мінімалку.                  

Внесок заробітчан у ВВП країни, за до-
слідженням видання «Сьогодні», за 20 років 
зріс у 645 разів і сягнув 6,45 відсотка. А офі-
ційні перекази з-за кордону з початку цьо-
го року, за даними Нацбанку, склали 3,7 мі-
льярда гривень. Це - у кілька разів більше, 
ніж всі зарубіжні інвестори вклали в укра-
їнську економіку за аналогічний період. 

Насправді ж, вливання заробітчан у ві-
тчизняну економіку значно більші, оскіль-
ки майже 40 відсотків переказів надходять 
в Україну неофіційно.

Слід зазначити: у різних країнах світу 
працюють від шести до восьми мільйонів 
наших співвітчизників. За словами експер-
та Тетяни Пашкіної, переважна більшість 
українських заробітчан виконують сезонні 
роботи. Майже половина - у Польщі. 

У Росії, через девальвацію рубля і жор-
стку політику путінської влади щодо укра-
їнців, зараз шукають роботу менше наших 
співгромадян, аніж раніше. Але все-таки 
до країни-агресора їдуть буровики, зварю-
вальники, авіабудівники, бо там їм платять 

по дві-три тисячі доларів на місяць.
ЧИ Є ЖИТТЯ БЕЗ МВФ?

У владі нарікають: економіка має про-
блеми, зокрема, й через те, що Міжнарод-
ний валютний фонд відтерміновує позику. 
У Фонді повідомили: черговий транш, мож-
ливо, нададуть восени. Якщо гроші Україна 
й отримає, то у неповному обсязі. 

На третій транш від МВФ спершу в Киє-
ві сподівалися у вересні минулого року, по-
тім - у цьогорічному липні. Але грошей не 
дочекалися. Крім того, досі невідома й сума 
кредиту. Урядовці розраховують отримати 
до кінця року два транші на загальну суму 
2,7 мільярда доларів.

У НБУ кажуть: з виділенням грошей 
МВФ зволікає через «технічні питання». 
Мовляв, не встигли вчасно подати доку-
менти на розгляд. Експерти ж дотримують-
ся іншої думки: Україна не впоралася з ре-
формами. Не поборола корупцію. Адже бо-
ротьба з корупцією у розумінні вашингтон-
ського офісу МВФ - це не арешти старих ко-
рупціонерів, а ліквідація корупційних ям і 
можливостей для існування корупції у май-
бутньому, пояснив виконавчий директор 
фонду Блейзера Олег Устенко.

На МВФ орієнтуються й інші міжнарод-
ні донори. Черговий транш автоматично 
«відчинить вікно» для отримання західних 
грошей. А це - кредити технічної допомоги 

від Єврокомісії на 1,2 мільйони євро та єв-
рооблігації від США. 

Через затримку з траншем Нацбанк уже 
був змушений погіршити прогноз обсягу 
золотовалютних резервів. А це вже восени 
може спровокувати черговий обвал курсу 
гривні, попереджають експерти. «Зелений» 
може підстрибнути аж до 30 гривень.

Чи підозрював перший президент, що 
його прогнози виявляться ілюзією?

Якби вкрадені чиновниками гроші по-
вернути до державної казни, то Україна 
змогла б обійтися без позик, за які потрібно 
платити солідні відсотки. Але халепа… На-
житі «тяжкою» працею мільйони у колиш-
ніх і теперішніх чиновників знаходять, про-
те повернути їх надто складно. Як з офшо-
рів, так і з західних банків. 

І знову новина: прокуратура виявила у 
екс-лідера фракції Партії регіонів Олексан-
дра Єфремова 33 мільйони швейцарських 
франків… 

Загалом, як повідомляє «Еспресо.ТВ», за 
25 років незалежності чиновники, силови-
ки, представники великого бізнесу вкрали 
більше одного трильйона доларів. Експер-
ти, щоправда, зазначають: це - «скромні» 
підрахунки. Грошей, імовірно, привласни-
ли більше. 

Не менш цікаве й інше. За роки неза-
лежності у нашій державі приватизували 

майже 29 тисяч державних підприємств. 
Але до казни надійшло лише близько 61 
мільярда гривень. Якщо «Криворіжсталь» 
«пішла» за 25 мільярдів (до речі, донині 
ніхто не знає, куди вони поділись), а «Ук-
ртелеком» -  за 10 мільярдів, то, виходить, 
що 28998 підприємств продали за симво-
лічні 26 мільярдів гривень. Тобто, у серед-
ньому підприємство збували за 896 тисяч. 
Опісля чимало фабрик і заводів порізали 
на металобрухт, ціна якого виявилася у 5-6 
разів вищою, ніж вартість приватизовано-
го підприємства.

Також всі уряди брали під розвиток еко-
номіки зовнішні кредити. Це - десятки мі-
льярдів доларів. У результаті - ні розвитку, 
ні економіки, ні покращення життя. Бо кре-
дити, за які розраховуються прості україн-
ці, банально розкрадали. Значна частина 
позиченої валюти «пливла» в офшори.   

На початках незалежності екс-
президент Леонід Кравчук в одному зі своїх 
перших виступів сказав, що Україна за кіль-
ка років буде багатшою за Францію. Оче-
видно, він мав на увазі виробничий, еконо-
мічний і військовий потенціал. Не підозрю-
вав Леонід Макарович, що його прогнози 
виявляться ілюзією. Державу розкрадуть. 
Зрадять. Армію розвалять. Люди збідніють. 
Зарплата українця буде меншою, ніж плат-
ня в Гондурасі, над яким 
так любили покепкувати. 
Ще й війна почнеться… 

В Україні за 25 років незалежності чиновники 
ВКРАЛИ БІЛЬШЕ ТРИЛЬЙОНА ДОЛАРІВ

Українська економіка виглядала б ще жалюгідніше, якби її не 
«підживлювали» заробітчани. Адже закордонні інвестори нас 
оминають. І не лише через війну на Сході. Рейдерство, податковий 

і політичний безлади, корупція стали своєрідним вироком для 
розвитку позитивних економічних процесів. 

Ольга
ЧОРНА.
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У минулому 
номері газети ми 
розповідали про 

криницю, у якій ледь не 
закипіла вода. Саме ця 
незвичайна подія привела 
нас у мальовниче село 
Чернихів Зборівського 
району. Як з’ясувалося, 
багатий цей край не лише 
на унікальні природні 
явища, а й на  мальовничі 
краєвиди та давні святині. 

Тож сьогодні розповідаємо 
вам про ще один духовний куто-
чок нашої області - храм Різдва 
Пресвятої Богородиці у  селі Чер-
нихів та Чернихівську чудотвор-
ну ікону Божої Матері.

Село Чернихів розташова-
не на сході Зборівського району 
на річці Серет. Довкола – озера 
та неймовірної краси заплави. У 
центрі населеного пункту – храм 
Різдва Пресвятої Богородиці. Він 
збудований ще у 1818–1821 ро-
ках за пароха о. Олексія Білин-
ського. Однак церковне життя в 
селі зародилося значно раніше 
- майже одночасно із появою тут 
перших поселень.

За народними переказами, 
першу оселю в Чернихові на по-
чатку 60-х років  ХV століття за-

клав чоловік на ім’я Бакай (ще й 
донині кут села під лісом нази-
вають Бакаївкою). Через деякий 
час у печері над джерелом в уро-
чищі Клин замешкав чернець із 
Наддніпрянської України. Він 
приніс із собою ікону Божої Ма-
тері. Заохочені ченцем перші 
поселенці збудували невелику 
дерев’яну церкву і поставили в 
ній цю ікону.

Одного дня, під час вінчання 
у церкві молодих, на село напали 
татари. Багатьох людей повби-
вали, а ще більше взяли в полон 
і лише декому вдалося сховатися 
в лісі чи в очеретах над Серетом. 
Старенького пораненого ченця 

ординці залишили на порозі уже 
охопленого вогнем храму, дума-
ючи, що він помер. Однак чоло-
вік, зібравши останні сили, зумів 
винести ікону Пресвятої Бого-
родиці з палаючої церкви і заніс 
її до своєї печери. Невдовзі чер-
нець помер.

Печера стала тимчасовим 
помешканням уцілілих селян. 
Згодом вони відбудували село, 
але вже ближче до Серету, і по-
ставили на «Замчиську» нову 
дерев’яну церкву. Тут тривалий 
час і знаходилася врятована чен-
цем ікона Пресвятої Богородиці. 
А коли недалеко від села, в міс-
ці, званому тепер «За цвинта-

Молитва до Чернихівської  
чудотворної ікони Божої Матері

Маріє, любляча Мати українського народу, Ти з давніх-давен 
хорониш наш люд від духовних та тілесних нападів лютих ворогів, 
тому ми, діти Твої, знову до Тебе прибігаєм.

Охорони нашу країну від внутрішніх міжусобиць, подай народу 
єдність і процвітання.

Дітей – виховуй, молодь – настановляй, старших – утверджуй 
у вірі в Твого люблячого Сина, нашого Бога – Ісуса Христа.

Опікуйся хворими і немічними, скорблячих – потішай, зневіру 
з серця проганяй. 

Даруй твоїм дітям віру, надію і любов, щоб по закінченню 
цього земного життя ми могли разом радіти у Царстві Бога 
Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

СВЯТИНЯ, яка творить дива
У селі Чернихів на Зборівщині 
відновили прощу до чудотворної ікони

рем», новоприбулі ченці збуду-
вали монастир, селяни переда-
ли її монахам. Саме у василіан-
ському монастирі Різдва Пресвя-
тої Богородиці ікона Божої Мате-
рі вперше у 1578 році прослави-
лася численними чудами.

Факт наявності чудотвор-
ної ікони Пресвятої Богороди-
ці у Чернихові і перенесення її з 
монастиря після його ліквідації 
до парафіяльної церкви засвід-
чив протоархимандрит Василі-
анського чину о. Іпатій Білин-
ський. У літописі парафіяльної 
церкви було записано, що під час 
канонічної візитації чернихів-
ської церкви 25 лютого 1761 р. 
о. Микола Шадурський підтвер-
див, що чудотворна ікона Божої 
Матері є ідентичною. Отець Ша-
дурський офіційно проголосив 
ікону чудотворною. Опис чудот-
ворних дійств Чернихівської іко-
ни Пресвятої Богородиці подав у 
своєму літописі парахії о. Олек-
сій Білинський, який служив у 
Чернихові наприкінці ХVІІІ - на 
початку ХІХ ст.

Зокрема, відомо що у 1830 
році до храму привезли на возі 
спаралізованого Франца Кори-
товського, тогочасного власти-
теля Чернихова. Після прийнят-
тя Святих Тайн і молитви перед 

чудотворною іконою чоловік 
одужав. 

Папа Римський Климентій 
ХІV наділив чернихівську церкву 
відпустами, які починалися на 
Різдво св. Івана Хрестителя, а за-
кінчувалися на Покрову Пресвя-
тої Богородиці. Відтоді Чернихів 
став одним із відомих відпусто-
вих місць краю. 

Чудотворна ікона перебува-
ла в церкві аж до Першої світової 
війни. Згодом вона зникла з хра-
му за загадкових обставин. Зараз 
у сільській церкві Різдва Пресвя-
тої Богородиці знаходиться її ко-
пія.

Як розповідає місцевий парох 
отець Володимир Бойчук, п’ять 
років тому вдалося відновити 
прощі у храмі. Найбільший від-
пуст тепер відбувається на свято 
верховних апостолів Петра і Пав-
ла – 12 липня. На Святу Літургію 
у Чернихів з’їжджаються більше 
сотні людей, щоб вшанувати свя-
тиню та попросити у Богородиці 
милості і захисту для себе та сво-
їх родин. 

Підготувала
Юлія 

ТОМЧИШИН.

Мігрантів запрошують на прощу

У Зарваниці відбудеться вже одинадцята Міжнародна 
десятиденна піша проща родин мігрантів. 
Триватиме вона з 5 по 14 серпня 2016 року.

Започаткували цю прощу ще у 2006 році. Щороку  у першу 
п’ятницю серпня біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Самбо-
рі збирається численна кількість людей. Протягом десяти днів вони 
моляться і свідчать правду про сучасну трудову міграцію, бо сьогодні 
на карті світу немає країни, де б не працювали наші співвітчизники. 

Вирушають у прощу від чудотворної ікони Самбірської Божої Ма-
тері. Орієнтовна програма: 7.30-8.30 - св. Літургія; 8.45 - сніданок біля 
церкви; 9.30 - вихід; 13.30-16:20 - молитва у храмі, обід, праця в гру-
пах, зустріч з вірними, вихід; 20.00 - молитва у храмі, вечеря, зустріч з 
вірними. Для бажаючих - нічні чування.

Орієнтовний маршрут прощі: Самбір, Медвежа (Дрогобицький 
р-н, Львівська обл.), Верчани (Стрийський р-н, Львівська обл.), Жу-
равне (Жидачівський р-н, Львівська обл.), Більшівці (Галицький р-н, 
Івано-Франківська обл.), Киданів (Бучацький р-н, Тернопільська 
обл.). Загальна протяжність 236 км.

Завершальним акордом ХІ Міжнародної прощі родин мігрантів 
буде освячення пам’ятника мігрантам у Зарваниці 14 серпня (у неді-
лю) після Святої Літургії.
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Адже ще влітку Верховна 
Рада ухвалила за основу про-
ект закону № 2089 про ви-
значення мінімальних закупі-
вельних цін на молоко друго-
го гатунку на рівні 4 грн. Але 
проект залишився проектом, а 
народні обранці зайняті більш 
важливими на їх думку справа-
ми, ніж захистом інтересів се-
лян.

Тож чи варто дивуватися, 
що з кожним роком все мен-
ше селян хочуть утримувати 
корів. Так, за останні три роки 
на Тернопіллі поголів’я корів 
у селян зменшилося на 15%. 
Загалом статистика показує, 
що кожне четверте господар-
ство в селі не утримує жодного 
виду ВРХ. А той, хто все ж три-
має худобу, нарікає, що така 
праця приносить лише збитки. 

До прикладу, на Лановеч-
чині жителька села Манево-
го Олена Іванівна Шевчук роз-

повідала, що її родина тримає 
п’ять корів. Зусиль доклада-
ють дуже багато, щоб догля-
дати за ними, а доходу ледве 
вистачає, щоб покрити видат-
ки родини. Варто лише порів-
няти: молоко нині коштує 3,2 
грн. за літру, хліб у середньому 
- 8 грн., а солярку селяни купу-
ють за майже 17 грн. за літру. 

За словами жінки, пошире-
ною є практика, коли селян об-
дурюють посередники, доли-
ваючи в молоко воду, знижую-
чи його жирність. А це, відпо-
відно, впливає на ціну молока. 
Ніхто не контролює цей про-
цес, а люди одноосібно нічого 
змінити не можуть. Адже за-
конодавець не встановив при-
йнятної мінімальної ціни на 
молоко, яка б давала можли-
вість людям виживати, а окрім 
цього, у селян немає альтерна-
тиви тим покупцям, які три-
мають монополію закупівель 

у селах. Такі умови не зали-
шають вибору. Селяни змуше-
ні віддавати молоко тим, хто 
його купує, за таку ціну, яку по-
купець пропонує, щоб отрима-
ти хоч якісь «живі» гроші. 

Чи є вихід із ситуації? Оче-
видно, що він може бути зна-
йдений за кількох умов. Одна 
з яких - створення молочних 
кооперативів на селі, залучен-
ня інвестицій. А поки ця пер-
спектива буде напрацьовува-
тися, наші парламентарі мо-
гли б, принаймні, підняти за-
купівельні ціни на продукцію 
селян. Підтримати їх не на сло-
вах, а на ділі. Саме цього буде 
добиватись найближчим ча-
сом фракція Радикальної пар-
тії  Тернопільської обласної 
ради.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ,
депутат 

Тернопільської 
обласної ради.

Кабінет Міністрів 
України не зміг 
надати суду 

розрахунки, на підставі 
яких ухвалював рішення 
про суттєве підвищення 
ціни на газ.

Про це стало відомо в ході 
попереднього судового засі-
дання за позовом лідера партії 
«Батьківщина» Юлії Тимошен-
ко до Кабінету Міністрів Укра-
їни.

Юлія Тимошенко оскар-
жує постанову №315, ухвале-
ну КМУ 27 квітня 2016 р. Від-
повідно до неї були скасовані 
так звані соціальні норми спо-
живання газу за пільговими ці-
нами і встановлено єдину ціну 
на газ для споживачів у розмірі 
6879 грн. за тисячу кубометрів.

Відповідно до попередньої 
ухвали суду, відповідач – Уряд 
України – мав надати вичерп-
ний перелік документів, які 
стали основою для ухвалення 
оскаржуваного рішення.

Однак представник Кабміну 
передав лише текст постанови 
і пояснювальної записки до неї. 
Жодних розрахунків, економіч-
ного та техніко-економічного 
обґрунтування нової ціни на 
газ надано не було.

Представники Юлії Тимо-
шенко заявили клопотання 
про повторне витребування 
вичерпного переліку докумен-
тів, якими користувався уряд 
при ухваленні рішення про під-
вищення ціни на газ.

Суд ухвалив рішення ви-
требувати завірені копії витягу 
протоколу засідання Кабміну 
від 27 квітня 2016 року та до-
кументів, на підставі яких була 
прийнята постанова № 315.

Голова юридичної служби 
партії «Батьківщина» Микола 
Титаренко запевнив, що коман-
да Юлії Тимошенко зацікавле-
на насамперед в об’єктивному 
і швидкому винесенні рішення, 
оскільки вже з осені почнуть ді-
яти нові тарифи.

«Наша команда готує ар-
гументи, які доведуть суду, що 
уряд перевищив свої повнова-
ження, безпідставно підвищив-
ши ціну на газ. Ми сподіваємо-
ся, що суд дослухається до на-
ших доказів і ухвалить таке рі-
шення, яке відновить справед-
ливість для мільйонів україн-
ців», – додав адвокат.

Екс-міністр ЖКГ Олексій 
Кучеренко також додав, що ви-
требування економічного об-
ґрунтування та детальних роз-
рахунків встановлення ціни на 
газ є надзвичайно важливим у 
цій справі.

«Народ України має право 
знати, яка була позиція кожно-
го члена уряду і які саме доку-
менти лягли в основу для при-
йняття цього небезпечного для 
кожного українця рішення», – 
переконаний представник по-
зивача Кучеренко.

Суд оголосив перерву у по-
передньому засіданні у справі 
до 25 серпня.

Ціни на молоко: 
вкотре про наболіле

Останнім часом у країні зно-
ву заговорили про неминуче 
зростання цін, зокрема й на 
молоко. Чи дочекаються при 
цьому селяни підвищення
 закупівельних цін на цей 
продукт? За існуючої політики 
Уряду та активності 
парламенту - навряд чи. 

Уряд не надав 
суду розрахунки, 
на підставі яких 

підвищив ціну на газ

Це запитання трудовий 
колектив Тернопільської 
районної газети 

«Подільське слово» адресує 
усім причетним до  рішення 
п’ятої сесії Тернопільської 
районної ради від 29 липня 
цього року про звільнення з 
посади головного редактора 
цього видання Ганни Макух та 
призначення на її місце іншого 
керівника.

У своєму зверненні до Президен-
та України Петра Порошенка, Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана, в о. го-
лови Національної спілки журналістів 
України Сергія Томіленка та голови Дер-
жавного комітету телебачення і радіо-
мовлення України Олега Наливайка га-
зетярі зокрема наголосили:

«Відповідно до Закону України «Про 
реформування державних і комуналь-
них друкованих засобів масової інфор-
мації», колектив редакції газети «По-
дільське слово», засновниками якої є 
Тернопільська районна рада і Тернопіль-
ська райдержадміністрація, під керівни-
цтвом головного редактора Ганни Ма-
кух зробив всі необхідні кроки: 28 берез-
ня ц. р. проведено збори трудового ко-
лективу, прийнято рішення про участь 
у другому етапі реформування, відправ-

лено пакети необхідних звернень засно-
вникам, Національній спілці журналіс-
тів України та Державному комітету те-
лебачення і радіомовлення України.

Замість того, щоб, згідно із цим За-
коном робити наступні необхідні кроки 
в напрямку роздержавлення газети, ке-
рівництво Тернопільського району та-
ємно, не повідомивши про це колектив 
і редактора, без попереднього оприлюд-
нення, буквально перед сесією районної 
ради 29 липня поспішно внесло у поря-
док денний питання про звільнення го-
ловного редактора Ганни Макух. Фор-
мальна підстава — терміново зібрані пе-
ред сесією підписи так званої ініціатив-
ної групи депутатів районної ради, пере-
важна більшість яких — від партії БПП 
«Солідарність».

Те, що така поспішність в ініціаторів 
кадрових змін і справді була, підтверди-
ла й Ганна Макух:  «У четвер, 28 липня, 
зранку я поїхала в райдержадміністра-
цію до голови РДА Олександра Похило-
го. Біля його кабінету спілкувалася з де-
путатами, які входять до фракції ниніш-
ньої партії влади. Вони мене запевни-
ли, що з ними ніхто на цю тему не гово-
рив, і підписів ніяких не збирав. Під час 
особистої розмови Олександр Похилий 
сказав, що збирання підписів —  це де-
зінформація, що такого немає, не може 

бути, і що таке питання не виноситься 
на розгляд сесії, оскільки раніше, в рам-
ках чинного закону, голова райдержад-
міністрації прийняв розпорядження про 
те, що  райдержадміністрація виходить 
із засновників газети «Подільське сло-
во». Після цього я спокійно поїхала в ре-
дакцію газети готувати до виходу черго-
вий номер тижневика. А в другій поло-
вині дня нам стало відомо, що це питан-
ня на сесію таки виноситься. Згідно з за-
конодавством, таке рішення було б пра-
вомірним до 1 січня цього року, але не 
зараз».

До речі, ще напередодні сесії, ніби 
відчуваючи щось недобре, трудовий ко-
лектив «Подільського слова» на зборах 
висловив одностайну довіру Ганні Ма-
кух як керівникові газети. Проте, як ви-
дно з подальшого перебігу подій, ні на 
це рішення газетярів, ні на чинне зако-
нодавство депутати райради не зважи-
ли.

«Вважаємо, що рішення про звіль-
нення головного редактора газети «По-
дільське слово» Макух Г. М. є грубим по-
рушення Закону України «Про реформу-
вання державних і комунальних друко-
ваних засобів масової інформації» і звер-
таємося до суду»,  - наголосили журна-
лісти та технічні працівники районної 
газети.

Місцем відкриття спадщини є 
останнє місце проживання 
спадкодавця. 

Якщо місце проживання спадкодавця невідо-
ме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходжен-
ня нерухомого майна або основної його частини, а 
за відсутності нерухомого майна - місцезнаходжен-
ня основної частини рухомого майна.

При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщи-
на відкривається внаслідок смерті особи або оголо-
шення її померлою, а часом відкриття спадщини є 
день смерті особи або день, з якого вона оголошу-
ється померлою.

Місце відкриття спадщини не може підтверджу-
ватись свідоцтвом про смерть.

Відповідно до статті 70 Закону України «Про 
міжнародне приватне право» спадкові відносини 
регулюються з урахуванням положень статей 71, 72 
цього Закону правом держави, у якій спадкодавець 
мав останнє місце проживання, за винятком, якщо 
спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, 
громадянином якої він був. У разі, якщо після скла-
дання заповіту його громадянство змінилося, вибір 
права спадкодавцем буде недійсним.

Стаття 71 Закону України «Про міжнародне при-
ватне право» встановлює, що спадкування нерухо-
мого майна регулюється правом держави, на тери-
торії якої знаходиться це майно, а майна, яке підля-
гає державній реєстрації в Україні, – правом України. 

Лілія ТЕРЕЩУК,
 завідувач Першої Тернопільської 
державної нотаріальної контори.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ 
СПАДЩИНИ

«У Тернопільському районі 
відновлюють Радянський Союз?» 
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Гепатит С: симптоми, 
причини і наслідки

За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, у світі налічується близь-
ко двох мільярдів людей, інфікованих ге-
патитом В, 180 мільйонів людей, інфіко-
ваних гепатитом С, з яких щонайменше 
1,2 мільйона хворих проживають в Укра-
їні. Більшість з них навіть не здогадують-
ся про своє захворювання, бо у 80% випад-
ків гострий період проходить без симпто-
мів. Цей вірус називають «лагідним вбив-
цею», адже хвороба упродовж десятиліть 
може тривати без клінічних ознак, повіль-
но руйнуючи організм.

За оцінкою експертів Інституту епіде-
міології та інфекційних захворювань іме-
ні Громашеського Національної академії 
медичних наук України, інфіковані вірусом 
гепатиту С в Україні не менше 3% грома-
дян, а це 1350000 осіб. 

- На Тернопіллі рівень захворювання 
вірусними гепатитами коливається в ме-
жах 4,6-2,3 випадки на 100 тисяч населен-
ня, - розповідає позаштатний спеціаліст-
інфекціоніст головного управління охоро-
ни здоров’я Тернопільської ОДА Олена Ге-
расименко. - Найскладніша ситуація в Тер-
нополі. Тут показник становить  6,8-4,1 ви-
падки на 100 тисяч населення. Втім він 
значно нижчий, ніж у цілому по Україні, 
- 14,6-6,31. 

Вірусні гепатити – це група інфекцій-
них захворювань, які супроводжуються 
ураженням печінки та синдромом інток-
сикації. Серед вірусних гепатитів А, В і С, 
найлегше проходить – вірусний гепатит А. 
Його інкубаційний період – від 3 тижнів до 
3 місяців. За правильного лікування він не 
залишає жодних наслідків. 

- Вірусні гепатити В і С передаються пе-
ринатальним шляхом при порушенні ці-
лісності шкіряних покровів або перели-
ванні крові та її препаратів, - розповідає 
Олена Герасименко. -  Тобто заразитися 
можна після проведення манікюру, педи-
кюру, пірсингу, під час оперативних втру-
чань, переливань крові та кровозамінни-
ків. Вірус може жити в організмі люди-
ни багато років і проявлятися за неспри-

ятливих ситуацій. Наприклад, після стре-
су, хвороби чи оперативного втручання. 
Тоді з’являються перші симптоми – ломо-
та в суглобах, загальна слабкість, в’ялість, 
низька працездатність, важкість в епіга-
стрії, сухість, гіркота в роті. 

Об’єдналися,
щоб боротися за життя

Тернополянин Олег Мартинюк, як і 
більшість хворих, випадково дізнався, що 
занедужав на гепатит С. 

- Спершу був шок,- каже чоловік. – Далі 
почав шукати різні шляхи лікування. Тоді 
вартість лікування становила 12-14 тисяч 
доларів. Таких коштів у мене не було. Тож 
почав шукати інший вихід. Познайомив-
ся з людьми, які теж страждають цією не-
дугою. Згодом створив громадську органі-
зацію хворих вірусним гепатитом С «Іскра 
Надії», щоб разом боротися за своє життя 
та доступ до лікування. 

За словами пана Олега, найстрашніше у 
цій недузі, що вірус гепатиту С руйнує пе-
чінку, а вона є своєрідним фільтром для 
нашого організму. Та оскільки лікування 
цієї хвороби дуже дороговартісне, то біль-
шість хворих перебуває лише на підтри-
муючій терапії. До того ж раз у півроку по-
трібно робити обстеження, щоб перевіря-
ти стан печінки. 
Гроші заради здоров’я

На Тернопіллі офіційно перебувають 
на обліку 657 осіб, які хворіють на вірусні 
гепатити.  Серед них є як діти, так і пенсі-
онери. Щоб допомогти хворим у 2013 році 
була затверджена державна цільова про-
грама профілактики, діагностики та лі-
кування вірусних гепатитів В і С на 2013-
2016 роки. За кошти, виділені в її рамках, у 
2013-му було проліковано 9 осіб, 2014-му 
– 17. З 2014 року діє і обласна програма. За-
вдяки їй вдалося пролікувати трьох осіб і 
цьогоріч планують допомогти ще 3 жите-
лям області. 

- На жаль, наша область отримує най-
меншу дотацію на реалізацію державної 
програми, - додає Олена Герасименко. -  До 
прикладу, Закарпатська область отримує 
близько 4 мільйонів, а у нас - 1,3 мільйона, 
хоч і населення в нас значно більше. Але у 

2016 фінансування покращили і ми зможе-
мо пролікувати за державні кошти понад 
30 хворих. 

Олег Мартинюк подав офіційний запит 
у Міністерство охорони здоров’я і з’ясував, 
що на виконання державної програми у 
2013-2015 р.р. фактично виділили лише 
20,3%  від запланованої суми на її реаліза-
цію. 

- Коли планували держбюджет, то 1 
млрд. 256 млн. хотіли виділити на закупів-
лю ліків від гепатиту С, - додає чоловік. – 
Але пані Яресько скоротила його вдесяте-
ро. Тобто лише одна людина з десяти, які 
потребували негайного лікування, отри-
мали на нього шанс. Ми ходили в Мінфін, 
організовували акції протесту. Але нічого 
не допомогло. Таке очікування ліків лише 
погіршує стан здоров`я. Та нашій владі до 
цього байдуже. У державних закупівлях є 
значна корупційна складова – відкати ста-
новлять 30-50%. Натомість ці кошти мо-
гли б рятувати людські життя. 

Тому й складається ситуація, що по-
трібно негайно лікувати десятки людей, а  
грошей є на одиниці. Олег  Мартинюк роз-
повідає, що найважче, коли надходять ко-
шти з бюджету, із 140 осіб треба відібра-
ти 10 чи 20, на порятунок яких вистачить 
грошей. Це вирішує спеціальна комісія, але 
щоразу такий вибір дуже непростий. 

 Знати, щоб вберегтись
Сьогодні завдяки науковим досягнен-

ням медицини лікування вірусних гепа-
титів стало значно швидшим та ефектив-
нішим. Нова потрійна терапія дає можли-
вість вилікувати цю важку недугу орієн-
товно за три місяці. Досі курс лікування 
тривав близько року. 

Фахівці запевняють: найкраща профі-
лактика гепатиту В і С – здоровий спосіб 
життя, відмова від  шкідливих звичок, до-
тримання правил особистої гігієни, своє-
часна санітарна обробка ран і порізів. 

Єдиний спосіб дізнатися, чи є антиті-
ла до вірусних гепатитів в організмі, – це 
здати аналіз крові. Уже через 15-20 хвилин 
після експрес-тестування буде відомий ре-
зультат. Якщо антитіла будуть виявлені, 
потрібно провести додаткове обстеження.  
За словами Олени Герасименко, задля про-
філактики варто раз у рік здавати цей ана-

ліз, якщо ви проводили маніпуляції, що мо-
гли призвести до інфікування цією хворо-
бою.

У Всесвітній день боротьби з вірусни-
ми гепатитами в Тернополі на Театраль-
ному майдані відбулася просвітницька ак-
ція «Вимагаємо ефективного лікування!», 
яку організував міжнародний благодійний 
фонд «Альянс громадського здоров’я!», 
ТМГО «Центр духовної та психологічної 
підтримки «Джерела» та інші партнерські 
організації.

Тернополяни мали можливість безко-
штовно пройти тестування на наявність 
гепатиту С та отримати консультацію 
лікаря-інфекціоніста. 

Опитую перехожих – більшість не зна-
ють, що таке вірусні гепатити і чим вони 
загрожують людині. Волонтери розда-
ють інформаційні буклети та заклика-
ють людей долучатися та перевірити своє 
здоров’я. 

- Основна мета нашої акції – привер-
нути увагу громадськості й влади до про-
блеми вірусних гепатитів та їх лікування, 
- розповідає соціальний працівник ТМГО 
«Джерела» Софія Остролуцька. – Зокрема, 
щоб лікування гепатиту С проводилося но-
вим препаратом софосбувіром, який зна-
чно ефективніший і має менше побічних 
дій. Ми пропонуємо всім охочим зробити 
швидкий текст на вірусні гепатити і безко-
штовно перевірити своє здоров’я. 

Долучилися до акції і активісти терно-
пільського обласного відділення Всеукраїн-
ської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. 
Адже багато інфікованих вірусом імуноде-
фіциту хворіють на вірусні гепатити. 

- Сьогодні ми мали нагоду переконати-
ся, що люди дуже мало знають про гепатит 
С, про те, як він передається, -  каже Мар’яна 
Радчук. –Тому такі заходи дуже потрібні для 
усіх нас. Адже чим більше люди будуть по-
інформовані, тим краще зможуть себе за-
хистити. Щоб ці захворювання не набували 
масштабів епідемії в нашій країні. 

Запропонували пройти обстеження  
військовослужбовцям 44-ї окремої арти-
лерійської бригади, тож вони також взяли 
участь в акції (на фото внизу).

Загалом 27 липня обстежили  132 лю-
дини. У шести виявили 
антитіла вірусних гепати-
тів і направили їх на де-
тальніше обстеження.  

Понад півтисячі тернополян 
чекають на порятунок від держави

Наприкінці липня весь світ згадує про одну з найнебезпечніших 
недуг – вірусний гепатит, кількість жертв якого з кожним роком 
невпинно зростає. Щодня цей вірус забирає 3500 життів на 

планеті. Така шокуюча статистика співставна лише із смертністю від 
ВІЛ та туберкульозу.

Як вберегтися від 
«лагідного вбивці» 

Юля
ТОМЧИШИН.
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Вижити на мінімальну пен-
сію – складно. А вижити на соц-
допомогу, яка становить мен-
ше тисячі гривень – просто не-
можливо. Саме тому депутати з 
фракції Радикальної партії ви-
магають від влади підвищити 
соціальні пенсії хоча б до рівня 
прожиткового мінімуму. Якщо 
до їхніх вимог не дослухаються 
- на півмільйона українців че-
кає голодна смерть.

Тільки вдумайтесь: в Україні 
близько 500 тисяч людей живе 
менше, ніж на 1000 гривень на 
місяць! Це при тому, що офіцій-
ний прожитковий мінімум скла-
дає 1130 грн., а реальний – по-

над 2200 грн. на місяць. Ці пів-
мільйона українців (інваліди 
та пенсіонери, які не мають до-
статнього стажу, або жінки, які 
вийшли на пенсію до 60 років) 
залишились за межею виживан-
ня. Держава свідомо виділила їм 
таку допомогу, яка не може за-
довольнити навіть мінімальні 
життєві потреби.  До того ж ці 
виплати не індексуються дер-
жавою, на відміну від звичайних 
пенсій, які підвищують хоча б на 
5% на рік. Що це, якщо не соці-
альний геноцид?

«Хай би ці держиморди самі 
спробували вижити на 1000 
гривень. Вони б навіть день на 

цю суму не прожили, а людей 
змушують місяць жити! Це при 
тому, що за останній рік ціни 
на продукти зросли на 50%, а 
тарифи – більше, ніж удвічі», - 
обурювався лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко.

Саме тому він разом з ко-
легою по фракції Віктором Га-
ласюком  зареєстрував у пар-
ламенті постанову,  яка випра-
вить ситуацію та захистить 
конституційні права сотень ти-
сяч українців.

«Нашим законопроектом 
передбачається, що розмір со-
ціальної допомоги та пенсії має 
бути не меншим  за прожитко-

вий мінімуму та повинен індек-
суватися, як звичайні пенсії», - 
зазначив Віктор Галасюк.

Нагадаємо, депутати з 
фракції Радикальної партії по-
над місяць блокували трибу-
ну Верховної Ради з вимогою 

знизити тарифи на житлово-
комунальні послуги та повер-
нути українцям пільговий об-
сяг споживання газу. Утім, че-
рез позицію провладних партій 
ці рішення не були ухвалені.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Олег ЛЯШКО: «Хай би наші чиновники і депутати 
спробували вижити на 1000 гривень!»
Через бездарну політику влади півмільйона українців 
опинилися за межею виживання. Обіцяного урядом 
«підвищення» соцстандартів люди так і не дочекалися. 

З одного боку дочекатися ремонту – це 
чудово! Адже після нього чи то хата, 
чи подвір’я, чи тротуар і дорога стають 

гарними, наче заново на світ народилися.
З іншого боку... Ремонт – це трагедія! Хто не вірить – 

запитайте у дороги, що веде від Надставної церкви до зу-
пинки «Готель «Галичина». Бо вже  більше місяця ту її не-
величку ділянку, яка вкрита бруківкою, буквально морду-
ють...

Про ремонтників  можу сказати те саме. Адже працю-
вати переважну більшість днів вони змушені на палючо-
му сонці. То чи є в Тернополі якась людина (скажімо, керів-
ник цих ремонтників) зобов’язана дбати про здоров’я сво-
їх підопічних?

З усього видно, нема такої людини. Хоча якесь началь-
ство біля робітників постійно крутиться. Та серце у ньо-
го за цих людей не болить... Хоча вони у спекотні дні, яких 
нинішнього літа дуже багато, - практично щомиті в небез-
пеці. У когось може статися сонячний удар, у когось – не 
витримати серце... Але що до того «вищестоящим»? Поки 
грім не вдарить, вони не перехрестяться.

Хоч при бажанні все можна швидко змінити на краще. І 
давно треба було це зробити. Скажімо, перенести початок 
робочого дня, зважаючи на екстремальну спеку, на шос-
ту або й п’яту годину ранку. А на найспекотнішу пору дня 
зробити кількагодинну перерву.

Надвечір – знову робота. Тоді б і люди почувалися до-
бре й, відповідно, ремонт ішов нормально, а не так, як мо-
кре горить.

Хоча – яке там мокре? Однак, зважаючи на темпи ро-
біт, ідуть вони саме так. Час від часу вітер з озера розно-
сить пісок, насипаний у високі купи. Черепашачу швид-
кість автівок і тролейбусів, змушених товктися на одній 
половині дороги, нормальними словами не описати. А про 
тернополян-пішоходів взагалі краще змовчати. І це при 
тому, що саме вони – після робітників-ремонтників – най-
більше страждають від цього аж надто затяжного «поліп-
шення» умов їхнього життя...

Адже окрім піску, по якому змушені ходити і, відповід-

но, розносити по своїх домівках, та яким виму-
шені дихати, ми змушені ще й спотикатися на 
безкінечних ямах колишнього тротуару обіч 
бруківки... І що, як тут стоять зручні лавочки? 
Як на них присісти? З боку озера - нестерпний 
сморід від гниючих водоростей, а з боку парку 
«Топільче» - яма на ямі. Плюс пісок: на зубах, у 
волоссі, на одязі й у взутті...

Ще одне: чому ця стара бруківка, яка ще цілком може 
служити, стала для когось більмом на оці? Адже екс-
тротуар поруч з нею – у незрівнянно гіршому стані. То 
чому б спершу було не привести до пуття його?

Пишучи ці рядки, не сумніваюся, що міські владні мужі 
всьому знайдуть пояснення. Починаючи від ям – і закін-
чуючи піском. Що ним буквально встелений мікрорайон 
«Дружба». Адже ремонтні роботи вже кілька років ідуть 
у «Топільчі» та інших місцях. Ну, а таке поняття як миття 
вулиць – пережиток далекого минулого. На жаль... Адже 
вмиватися, не кажучи вже про купання, дуже корисно не 
тільки людям. Та ще й у таку аномальну спеку. Тоді й ре-
монт сприймався б не як трагедія, а як закономірність. Від 
якої умови нашого з вами життя справді стали б незрів-
нянно кращими...

До слова, у «Топільчі» за останні роки вже немало зро-
блено. Але зробити треба ще більше. От і працюють хлоп-
ці в спеку  (33 градуси в затінку), утрамбовують пісок кро-
сівками – перед тим, як укладати плитку... Половина пар-
ку – розрита, розкопана, всипана щебенем і піском... Та ще 
купи їх – на узбіччях доріжок.

Чому ж ремонти йдуть так повільно?
Не тому, що робітники ліниві, ні.
Можливо, їх просто замало?
Може, розпочатих ремонтів надто багато?
А то виходить, як у старому анекдоті:
- Сусіде, а для чого вам ціла вантажівка яблук? Ви що, 

їх усі з’їсте?
- Певно, не з’їм. Але всі понадкушую!
Так от, ремонти на «Дружбі» (про інші мікрорайони не 

скажу – не бачив, бо через піщані «затори»  їхати  нема ба-
жання) нагадують мені оті понадкушувані яблука. І в одно-
му місці щось робиться, і в другому, п’ятому та десятому...

Місцева влада нагадує  нам про це при першій-ліпшій 
нагоді. Хоча насправді, коли щось зроблено, то хвалебні 
оди самій собі співати нема потреби. Люди самі все поба-
чать і оцінять.

Я ж скажу так: живу в Тернополі, а почуваюся, як у Са-

харі. І що прикро: спека невдовзі закінчиться, а пісок і роз-
гардіяш залишаться. Адже насправді вони вже стали час-
тиною нашого життя. Бо не встигли ми пережити зимо-
вий  «піщаний» період з безкінечним хрустом під ногами і  
брудними та мокрими дорогами й тротуарами, як почали-
ся весняно-літні «піщані бурі». З острахом думаю, що попе-
реду – знову зима з щедро посипаними піском дорогами й 
тротуарами. Бо ж слизько буде. А отже, небезпечно.

Одна радість гріє душу: нашим владним мужам ніко-
ли не слизько. Вони ж пішки тільки від порогів своїх офі-
сів до кабінетів ходять. Їздять же переважно в автівках із 
затемненим склом. З народом спілкуються здебільшого 
з допомогою телеекранів і газет, розповідаючи,  про свої 
звершення.

І то часто розповідають. Щоб народ, боронь Боже, чо-
гось не призабув. Тим не менше, всі оті ремонти роблять-
ся не за власні кошти влади, а за гроші бідного-пребідного 
народу. Тож і робити їх треба так, аби прості люди відчу-
вали при цьому якнайменше незручностей і прикрощів. 
А роблячи, не вважати це подвигом. Адже власне життя-
буття наша влада – на всіх рівнях - облаштувала швидко, 
розкішно і давно. При цьому народові про це ніхто нічого 
не розповідав, нічого не рекламував... Правда ж? 

Наостанок –  одна, але дуже цікава цифра. Бо ж усе та-
ємне й справді стає явним. Тож днями низка електронних 
ЗМІ, посилаючись на  «Вісник держзакупівель», повідоми-
ла: капітальний ремонт дамби обійдеться тернополянам 
у 28,2 мільйона гривень. Правда, 5 мільйонів з цієї суми 
обіцяє виділити держава. Перед цим відбулося два тенде-
ри. І обидва (за випадковим збігом обставин?) виграло то-
вариство «ТехноБудЦентр». У недалекому минулому його 
пов’язували з батьком «свободівця» Грегоращука. Який, у 
свою чергу, є чоловіком сестри екс-керівника «Укравтодо-
ру» Проника...

Ось такий багатомільйонний «збіг обставин». Кажуть, 
що не єдиний. А в мене вже є пропозиція: назвати оновле-
ну дамбу «Золотою» - зважаючи на її ціну.

До речі, на відміну від Януковичевого «золотого ба-
тона», нашу реконструйовану дамбу вкрасти неможливо. 
Тим паче, що її ще й нема. І не швидко буде. Ну, а про те, які  
дороги-руїни  в Україні залишив після себе пан Проник та 
яких потужних статків при цьому  набув, знають не тіль-
ки тернополяни...   

Богдан КОСТЮКЕВИЧ,
колишній будівельник.

м. Тернопіль.

ЖИВУ В ТЕРНОПОЛІ, 
А ПОЧУВАЮСЯ, ЯК У САХАРІ
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У наш час отримати кредит дові-
ри людей непросто. Але в управлінні 
виконавчої дирекції Фонду соціально-
го страхування від нещасних випадків 
на виробництві в Тернопільській об-
ласті доводять, що можливо. Адже по-
терпілі на виробництві – це ті, заради 
кого і працює структура. Аби знати не 
зі статистичних даних про проблеми 
цих людей, з кожним інвалідом трудо-
вого каліцтва працівники Фонду спіл-
куються особисто. Адже доводиться 
займатися не лише питаннями виплат 
потерпілим чи інвалідам трудкаліцтва, 
їх реабілітацєю, а й  багатьма іншими.

Цього разу провели виїзний при-
йом громадян  у відділенні виконав-
чої дирекції Фонду в Бучацькому райо-
ні та відвідали інваліда І групи трудо-
вого каліцтва.

 Не побачиш тепер при в’їзді в село 
вікових буків, хоч первісна назва похо-
дить саме від трьох величезних дерев, 
які, за переказами, росли колись при 
в’їзді в село Трибуківці. Видно, як зни-
кли давні дерева-обереги, так і згодом 
трансформувалась назва села у Три-
бухівці.  Мешкає тут  Євстахія Іванів-
на Лопушняк, якій вже 84 роки. Як оті 
буки, вкорінилася вона в Трибухівцях, 
знайшла свою подружню пару, народи-
ла синів.  

Доля Євстахії Іванівні  услід не усмі-
халася, бо з тридцяти з лишком літ 
втратила на роботі зір на одне око, пра-
цюючи телятницею. В далекому 1968-
му сталася з нею біда якраз на травне-
ві свята, через вихідні дні довго не була 
оглянута спеціалістами і зір не вряту-
вали. А з роками осліпла зовсім. Та, роз-
мінявши дев’ятий десяток, досі впев-
нена, що на світі добра більше. Коли очі 
не бачать - його ще більше відчуваєш 
серцем. Особливо, коли маєш добрих 
сусідів, які не залишають на самоті. 

Коли в.о.начальника управління 
виконавчої дирекції Фонду соціально-
го страхування від нещасних випадків 
на виробництві в Тернопільській об-
ласті Федір Бортняк, разом з начальни-
ком відділення ВД Фонду в Бучацькому 
районі Олександром Бровком, іншими 
працівниками структури  постукали до 
оселі Євстахії, сусідка Аня вийшла запи-
тати: хто і чого приїхав до старенької, бо 
переймається за незрячу жінку, постій-
но допомагає у всьому. Так вийшло, що 
відвідини Євстахії Іванівни співпали з 
днем народження її сина, який пішов із 
життя кілька років тому. Запалила жін-
ка свічку, згадала різні пережиті момен-
ти, бідкалася, що треба було б знайти 
помічницю, яка хоч двічі на тиждень 
буде приходити до неї. 

У психології є спеціальний тест на 
довіру: коли людина падає навзнак, 
сподіваючись, що її підхоплять. Мало є 
таких, хто з першого разу впевнено до-
віриться іншому. То велике щастя -  зу-
стріти в житті хоча б одну людину, якій 
так можна вірити і точно знати, що 
впасти тобі не дадуть…

Такі люди, як Євстахія Іванівна, не 
вміють та й не мають змоги «добива-
тись» в різних інстанціях необхідного. 
Саме тому працівники управління та 
відділень  виконавчої дирекції Фонду в 
Тернопільській області постійно виїж-
джають до потерпілих на виробництві.

- Є в Україні така тенденція: про си-
ріт та престарілих згадувати до Вели-
кодня і Різдва, про інвалідів — напере-
додні їх Міжнародного дня, - зауважив 
після зустрічі з Євстахією Іванівною 
в.о.начальника управління ВД Фонду  
в області Федір Бортняк, -   Але ж до-
помоги ці люди потребують постійно,  
їхні будні устократ важчі, ніж у будь-
кого зі здорових людей. 

Наше завдання – почути цих лю-
дей, надати усім, хто потерпів на ви-
робництві, максимум інформації сто-
совно допомоги, на яку вони можуть 
від Фонду розраховувати. Найчасті-
ше якраз під час особистих зустрічей 
з людьми і з’ясовуються різні пробле-
ми, знаходяться шляхи їх вирішення. 
Приємно, що наші працівники не став-
ляться до цього лише як до виконання 
своїх посадових обов’язків, а роблять 
усе можливе, аби хоч трохи полегши-
ти будні соціально незахищених осіб. 
За перше півріччя цього року вже від-
відали 53  потерпілих на виробництві, 
з’ясували побутові умови, потреби та 
побажання.   Від початку  року  із різ-
них питань до структур Фонду в облас-
ті звернулося 814  громадян і жодне зі 
звернень не залишилося без відповіді.  

Намагаються у Фонді будувати 
свою роботу, спираючись не лише на 
букву закону, а й на принципи людя-
ності та співчуття. Робити все належ-
не для тих, хто потребує допомоги і 
підтримки. Щоб  соціально незахищені 
громадяни могли впевнено розрахову-
вати на державу та її інституції, і точно 
знати, що, як у тесті на довіру,  впасти 
їм не дадуть…

Зоряна ЗАМКОВА.
На фото: в.о.начальника управління 

виконавчої дирекції Фонду в Тернопіль-
ській області Федір Бортняк, началь-
ник  відділу управління Галина Гардець-
ка, спеціаліст відділення  Ольга Вацла-
ва спілкуються з Євстахією Іванівною 
Лопушняк в с. Трибухівці, Бучацького ра-
йону.

Тест на довіру
Як можна мати справу з людиною, якій не можеш 
довіряти,  бо якщо у візку немає осі, як можна на 
ньому їздити? Так Конфуцій повідав про довіру – 
про те, що не купується і не продається.

Потерпають і чоловіки,
 й жінки

– В цьому році вже 12 людей із Терно-
пільщини визнано потерпілими в справі 
про трудове рабство, – розповідає в.о. на-
чальника відділу боротьби із злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, облас-
ного управління поліції Олександр Буняк. 
– В області викрили організовану групу 
вербувальників, які вводили людей в ома-
ну й вивозили в Росію, де в них забирали 
документи. Потерпілих змушували  важко 
працювати на полях, вони жили в нелюд-
ських умовах. Серед потерпілих були жи-
телі Тернопільщини, Львівської та Закар-
патської областей.  

Трудова експлуатація зараз найпошире-
ніша в Україні. Люди виїжджають у пошу-
ках кращої долі за кордон, натомість ста-
ють безправними рабами в недобросовіс-
них працедавців. Серед потерпілих є і чоло-
віки, й жінки. Однак жінки частіше стають 
жертвами сексуальної експлуатації.  

– У пастку зазвичай потрапляють моло-
ді дівчата із малозабезпечених сімей. Вер-
бувальники заганяють їх у борги, а після 
цього шантажують і відправляють “від-
працьовувати борги” в Італію, Чехію чи 
Польщу. Зараз тернопільська поліція роз-
слідує подібний злочин, який стосуєть-
ся сексуальної експлуатації, – додає Олек-
сандр Буняк.
“Бояться розповідати 
про жахіття”

Проблема торгівлі людьми особливо 
актуальна для Тернопілля, де рівень зарп-
лат один з найнижчих в Україні й люди 
продовжують виїжджати на заробітки за 
кордон. Однак часто постраждалі бояться 
розповідати про пережите, а тим паче по-
давати заяву в правоохоронні органи. 

– Сучасне рабство має стійкі тенденції 
до поширення, – каже голова правління гро-
мадської організації “Відродження нації” Га-
лина Кравець. – Але цей злочин зазвичай 
прихований. Люди не люблять і не хочуть 
розповідати про жахіття, які вони пережи-
ли. Крім трудової і сексуальної експлуатації, 
в області були випадки торгівлі людьми для 
вилучення органів. Постраждалі є, але ми не 
можемо до них достукатися.

Статус потерпілих від торгівлі людьми 
в Україні сьогодні вже отримали 186 лю-
дей. Такий статус дає право на матеріаль-
ну допомогу, безкоштовне медичне обсте-
ження, лікування, психологічну підтримку 
й сприяння з пошуком роботи.

– Якщо потерпілі звертаються до нас, 
ми в свою чергу стараємось максималь-
но допомогти, – зазначає Галина Кравець. 

– Шукаємо спонсорів й надалі опікуємося 
такими людьми, щоб вони не залишались 
наодинці з пережитим.
Куди продають українців

У звіті Державного департаменту США 
про торгівлю людьми у світі у 2016 році 
Україну помістили в другу групу. Тобто в 
очах Заходу це “країна походження, тран-
зиту й призначення для чоловіків, жінок 
та дітей, яких піддають примусовій праці 
та сексуальній експлуатації”. 

За даними Міжнародної організації з 
міграції, основними країнами, де україн-
ці стають жертвами торгівлі людьми, є Ро-
сійська федерація (49%), Польща (14%), 
інші країни ЄС (13%), Туреччина (11%). За 
роки незалежності, відзначає організація, 
від рабства постраждали понад 160 тисяч 
українців. 

Водночас, часто люди не розуміють, що 
стали жертвами торгівлі людьми. Зокрема, 
це стосується найпоширенішого виду екс-
плуатації – трудової. Правозахисники на-
гадують: якщо людину у той чи інший спо-
сіб змушують працювати проти її волі – це 
одна з форм рабства. Переважно її вербу-
ють обіцянками хорошої роботи та висо-
ких заробітків. Часто обіцяють безкоштов-
не проживання й харчування, а на прак-
тиці жертва просто оплачує їх тим, що не 
отримує гроші за свою роботу. Також не-
добросовісні працедавці можуть забирати 
документи, тим самим обмежуючи пере-
сування працівника. Ще одна пастка, коли 
обіцяють розплатитись наприкінці сезон-
них робіт, а потім не платять чи штрафу-
ють за надуманим приводом.
Як не потрапити у пастку

Щоб не стати жертвою торгівлі людь-
ми, варто уникати роботи без контракту, 
не довіряти чужим людям свій паспорт, не 
брати гроші в борг у незнайомців, переві-
ряти інформацію про фірму, яка пропонує 
роботу. 

Перед тим, як їхати за кордон, потрібно 
взяти з собою номери телефонів неурядо-
вих організацій, які допомагають мігран-
там у випадку якихось негараздів, та но-
мери телефонів посольства України. Якщо 
ж людину, яка потрапила в загрозливу си-
туацію, на території іншої держави заля-
кують, що засудять як нелегала, то не вар-
то цього боятися. Потерпілі від експлуата-
ції вважаються невинними й мають право 
на захист. 

В Україні діє Національна безкоштовна 
лінія з протидії торгівлі людьми. Зателе-
фонувавши на номер 527, можна отримати 
консультацію, як не потрапити у рабство, 
подати заяву або повідомити про злочин.

Антоніна КОЛЯДА.

Ласкаво просимо до пекла: 
як жителі Тернопільщини 
СТАЮТЬ РАБАМИ 

Минулого року в області ста-
тус потерпілих від торгів-
лі людьми отримали 12 лю-
дей. Насправді постраж-
далих набагато більше, ка-
жуть правозахисники. Часто 
українці, які стали жертва-
ми торгівлі людьми, навіть 
не знають про це. Люди мо-
жуть вважати, що їм просто 
“не пощастило”. 
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Рукавичка
Якось літнього теплого ранку, коли 

сонечко вставало поволі на ніжки-
промінці і росинки-гудзинки вкрили 
квіти, травичку та дерева прокинувся 
Данилко і вийшов на подвір’я. Від по-
диву він ойкнув. Дивина та й годі!

По стрункій молодій ялиночці, весе-
ло граючись, бігають безтурботні ма-
ленькі собачки. Руденькі і зеленень-
кі. Самі, без мами, як вони спромогли-
ся туди вилізти і чому? Та це ще не все. 
Біля пахучої червоної лілії поважно по-
ходжає чорно-білий, мов у фрак одяг-
нений, лелека. Покинув зелений лу-
жок, своє гніздо з малечею. Заблудив-
ся чи що?

Та ні. Ось жабку знайшов, буде ді-
ткам на сніданок.

І це ще не все. З іншого боку подвір’я, 
стомлено, але вперто, ланцюжком, щоб 
не загубитись, обминаючи грибок (і 
де він взявся?!) марширують чепур-
ні пінгвіни. Вони прямують на 
Північ, де на них чекає улюбле-
ний білий, пухнастий сніг та 
прозорий ліс. Незвично їм тут: 
і сонечко пече, і погода не та. А 
горобчик почуває себе як вдо-
ма. Раненько вставши, зголод-
нілий, він, щоб поживитися, смі-
ливо залетів у годівничку. Може, 
хоч зернятко знайдеться?

Захоплено надивившись на 
всі ці дива, Данилко вирішив: 
«Подружуся з ними, попрошу, 
щоб всі вони залишилися, і тоді буде 
весело-весело мені та моїм друзям».

Дивина

Григорій та Лілія ВОЛЯНЮКИ. с.Борсуки, Лановецький район.

Розважалочка

Уважно розгляньте малюнок та знайдіть 5 
відмінностей! Успіхів!

Було це давно. Невідомо 
звідки з’явився на дорозі ве-
ликий камінь. Неподалік від 
Зайчикової хатки. Сусідка Бі-
лочка якось запропонувала 
Зайцю:

- Давай відкотимо камінь 
з дороги!

- Не твоя справа! - сказав, 
як відрубав, Заєць. - Біля мого 
дому лежить - отже, не чіпай!

- Але ж він заважає звірям 
ходити.

- Треба під ноги дивитись, 
а не гав ловити. От і побачимо, 
хто з-поміж звірів неуважний.

Сподобалося Зайцеві за-
няття - сяде на призьбі і ди-
виться, хто спіткнеться об ка-
мінь. Першою ногу забила Ли-
сиця. Аж зойкнула від болю, а 

тут ще й Заєць насмішкувато 
гукнув:

- А ти, Лиско, під ноги ди-
вись, коли ходиш!

Злісно зиркнула на нього 
Лисиця. І пошкандибала далі. 
А Заєць навздогін:

- А ще хвалиться, що най-
хитріша, найпильніша!

Спіткнувся й Ведмідь. За-
ревів від злості і болю:

- Хто мені камені під ноги 
кидає?

Ухопив камінь, щоб відки-
нути з дороги, а Заєць йому 
гукає з призьби:

- Негарно, Михайле Пота-
повичу, чуже забирати.

- А хіба це твій камінь?
- Мій.
- Пробач, не знав.

Поклав Ведмідь камінь на 
місце, а сам почвалав далі.

«Хто ж винен, - подумав 
Заєць, - що ви, немов сліпі? Хо-
дите, під ноги не дивитесь... 
Адже я жодного разу не спіт-
кнувся!»

Якось і Заєць поспішав до-
дому... 

- Кар-р-р! 
Підвів Заєць голову, щоб 

поглянути, де Ворона, спіт-
кнувся і губу розсік.

Білочка визирнула з ду-
пла, подражнила: 

- Під ноги треба, сусіде, ди-
витися, а не гав ловити! 

Давно прибрали вже звірі 
той камінь з дороги, а Заєць й 
досі, бігає з розсіченою губою. 

Ростислав БЕНЗЯРУК.

Чому в зайчика тріснута губа Їжачок і ведмежатко
Якось їжачок голкастий
Забрів в хатку ведмежати
І, калачиком згорнувшись, 
Ліг, заснув і вже й забувся,
Що ведмідь десь забарився
І додому не вернувся.
А маленьке ведмежатко
Швидше вже прийшло за татка,
Молочка собі узяло –
І від страху чуть не впало.
Що тут діється?! Що сталось?!
Ведмежатко налякалось –
Бо під стільчиком, в куточку,
Їжачок згорнувсь клубочком.

Тут маля аж заревіло
І з хатинки дременуло!
Наш їжак не квапиться –
Сном солодким тішиться.
А маленьке ведмежатко
Віднайшло у лісі татка
І чим швидше кличе тата,
Щоб мерщій ішов до хати.
Ведмідь–тато «чап» та  «чап» –
Наздогоню їжачка!
Поки чапав, поки йшов –
Гостя вже він не знайшов.
Їжачок прокинувся, випив молочка
І побіг у ліс шукати ще й боровичка.

Оксана ФІЛИК.
смт. Вишнівець.

Перший український 
3D мультфільм «Микита 
Кожум’яка» брав участь у Кан-
нському кінофестивалі та одер-
жав контракти на показ у 15 
країнах світу.

Стрічка є продовженням іс-
торії відомого героя Кирила 
Кожум’яки, який поборов остан-
нього Змія. Тепер головним в іс-
торії виступає його 12-річний 

син Микита, який лише завдя-
ки силі характеру має врятува-
ти світ.

«Це — дивовижна казка із 
захоплюючим сюжетом і щас-
ливим кінцем, в якій розповіда-
ється про щирі почуття, справ-
жню дружбу і про те, що герой-
ство — не у фізичній силі, а у 
силі духу», — розповідають ав-
тори проекту.

Кінотеатральний показ від-
будеться в 15 країнах світу, се-
ред яких: Китай, Англія, Пів-
денна Корея, Японія, Болгарія, 
Польща, Туреччина та інші. В 
українському прокаті мультик 
з’явиться у грудні цього року.

6-7 серпня в області відбу-
деться одна з найбільш колорит-
них подій року - ХVІІ Всеукраїн-
ський фестиваль “Дзвони Лем-
ківщини”.  Пройде він традицій-
но поблизу міста Монастирись-
ка.

За словами начальника 
управління культури облдер-
жадміністрації Григорія Шер-
гея, уже зголосилися для учас-
ті у фестивалі понад 60 колекти-
вів та виконавців з усіх куточків 
України. 

Окрім концертної програ-
ми, у музейних приміщеннях бу-
дуть представлені експозиції ро-

біт майстрів-лемків. Також буде 
понад 10 павільйонів, де приго-
щатимуть стравами традиційної 
лемківської кухні.

Гості заходу зможуть відвіда-
ти майстер-класи з ковальства і 
гончарства, містечко спорту та 
ігор, обіцяють цікаві анімації і 
для дітей. 

Урочисте відкриття фести-
валю й запалювання ватри від-
будеться у суботу близько 13 го-
дини. Організатори очікують, 
що на фестиваль приїде 30 тисяч 
людей, в тому числі і з-за кордо-
ну. Зокрема, мають намір завіта-
ти на фестиваль лемки з Франції, 
Німеччини, Бельгії. Будуть також 
гості з Словаччини та Польщі.

“Дзвони Лемківщини” - це 
справжнє свято лемків, пред-
ставників західної гілки україн-
ського народу, які споконвіків 
мешкали в Карпатах, а в 1944-
1946 роках були депортовані та 
розсіяні по світу. 

Українського Кожум’яку покажуть світу На Тернопіллі лемки з різних країн світу запалять ватру

nday.te.ua
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Скільки у Канаді отримують 
медики, вчителі, сантехніки
У Канаді в 2015 році година пра-

ці в середньому обходилася робото-
давцям у $25,11. За повідомленням 
«Vancouverok», чоловіки отримували 
$26,93 за годину, жінки - $23,17. Щодо 
середньої платні за годину за професі-
ями, то цифри такі: консультант у ма-
газині отримує $14 за годину, бухгал-
тер - $18, водій вантажівки - $22, сан-
технік - $26, фізіотерапевт - $36, адво-
кат - $42, головний інженер - $46, сто-
матолог - $75. Скільки конкретно мо-
жуть заробляти лікарі? Дієтолог у То-
ронто за годину роботи має в серед-
ньому $31, у Ванкувері - $29. Дипло-
мована медсестра у Торонто за годину 
роботи отримує в середньому $35, а у 
Ванкувері - $34. Найбільші зарплати - у 
стоматологів у Калгарі - $100 за годи-
ну. Освітяни заробляють значно мен-
ше. Вчителі старших класів у серед-
ньому мають $31 за годину в Торонто, 
а у Ванкувері - $35. Ще менша платня у 
сантехніків: у Торонто - $27 за годину, 
у Ванкувері - $23.

Батько-мусульманин тримав 
доньку в клітці  

Британську школярку батько-
мусульманин протягом чотирьох 
років тримав у клітці через те, що 
не схвалював її прозахідний спосіб 
життя. Про це повідомляє «Mirror». 
21-річну Аміну Аль-Джефера перевіз її 
батько Мохаммед у Саудівську Аравію з 
валлійського міста Суонсі, коли їй було 
16 років. Вона стверджує, що постій-
но голодувала й піддавалася фізично-
му насильству. Їй не дозволили вийти 
заміж за власним вибором. 62-річний 
батько працює в університеті Абду-
лазіза в Джидді. Він переїхав до Уель-
су разом зі своїми вісьмома іншими ді-
тьми. Там вони отримали фінансову 
допомогу, їх усіх відправили вчитися у 
британські школи й вищі навчальні за-
клади. Згодом батько забрав Аміну до 
Саудівської Аравії, бо йому не подоба-
лася її поведінка. Британському адво-
кату Анн-Марі Хатчінсон вдалося по-
говорити з дівчиною, коли та втекла 
з батьківського полону. Аміна хоче до 
Англії, щоб самій контролювати своє 
життя. Батько ж побоюється, що донь-
ці там можуть надати притулок. 

Туреччина поставила 
«візовий» ультиматум ЄС

Анкара визнає недійсною угоду з 
Євросоюзом щодо вирішення мігра-
ційної кризи, якщо турецькі грома-
дяни не отримають до жовтня безві-
зовий режим із країнами ЄС. Про це 
заявив глава МЗС Туреччини Мевлют 
Чавушоглу, пише eurointegration.com.
ua. «Уряд Туреччини очікує конкрет-
ну дату візової лібералізації. Це може 
бути на початку або в середині жов-
тня», - сказав Чавушоглу. За його сло-
вами, якщо цього не станеться, то під 
загрозою опиниться виконання угоди 
про повернення біженців. Як повідо-
млялося, Рада ЄС у закордонних спра-
вах вирішила, що цього року, через ан-
тидемократичні тенденції, Туреччина 
не матиме «безвізу».

Запах свіжого 
хліба проганяє депресію 

Аромати, які згладжують наслідки 
стресу, покращують настрій і проганя-
ють депресію, назвали співробітники 
британського агентства «Radox». Вче-
ні зробили висновок, що у чоловіків і жі-
нок ці аромати кардинально відрізня-
ються, пише «Оглядач». Так, для жінок 
ароматами, які позбавляють від негати-
ву, є лимон, запах свіжоспеченого хліба, 
чисті простирадла і свіжі квіти. А чолові-
кам значно покращують настрій запахи, 
безпосередньо пов’язані з їжею. Це - аро-
мат смаженого бекону, свіжоспечений 
хліб, кава,  риба зі смаженою картоплею. 
Як пояснив професор, експерт із запахів 
Тім Джейкоб із Університету Кардіффа, 
переважання аромату над візуальними 
стимулами у жінок можна пояснити їх 
загостреним почуттям нюху. У жінок він 
набагато кращий, ніж у чоловіків, тому 
що їхній мозок здатний обробляти аро-
мати більш тонко.
Цеглу Великої китайської стіни 

крадуть і продають туристам
Цеглу Великого китайського муру 

крадуть, щоб звести будинки або про-
дати, як сувенір, туристам. Стіна та-
кож піддається впливу вітру, дощу та 
піщаних бур. Згідно з офіційною ста-
тистикою, близько 30 відсотків ділянки 
стіни династії Мін вже зникло, а менше 
10 відсотків збереглося у гарному стані. 
Про це повідомляють іноЗМІ. «Великий 
Китайський мур - це спадщина, дуже ве-
лика за розмірами: понад 20 тисяч кіло-
метрів. Звичайно, це спричиняє склад-
нощі щодо її збереження та відновлен-
ня», - сказав заступник директора Спіл-
ки Великого китайського муру Донг Яоі. 

Жителям Дюссельдорфа 
надіслали рахунок за ремонт 

дороги у 1937 році
У німецькому місті Дюссельдор-

фі жителям вулиці Auf’m Rott при-
слали рахунок на 10 тисяч євро за ас-
фальт, покладений за часів Третього 
рейху. Людям пропонують заплатити за 
асфальтування вулиці, зроблене у 1937 
році. Вартість ремонту збереглася в архі-
вах і її перерахували з рейхсмарок у євро 
та індексували з урахуванням інфляції 
за 80 років, повідомляє ВВС. Місцеві жи-
телі звернулися до суду з вимогою ска-
сувати рахунки. Однак суддя дійшла ви-
сновку, що дорога будувалася з 1930-х ро-
ків до 2009-го. Заключним етапом стало 
встановлення тротуарів. Оскільки за ча-
сів Третього рейху жителі вулиці не за-
платили внесок на розвиток інфраструк-
тури, робити це доведеться їхнім нащад-
кам. Також з містян вимагають гроші за 
ліхтарі, встановлені у 1956 році, та кана-
лізацію, побудовану у 1970-х. 

У Британії не вистачає 
водіїв вантажівок 

Члени британського парламенту 
звинувачують перевізників і уряд, 
що ті докладають мало зусиль для 
подолання проблеми значної неста-
чі водіїв вантажівок у королівстві, 
повідомляє nowynyuk.com. Дев’ять із 
десяти компаній перевізників повідо-
мляють про значні труднощі у пошуку 
водіїв: не вистачає від 45 до 60 тисяч 
осіб. Приблизно 64 відсотки від загаль-
ної кількості водіїв вантажівок - у віці 
45 років і більше. У наступному році в 
Британії цю професію залишать майже 
40 тисяч водіїв. В останні роки британ-
ська перевізна галузь майже повністю 
залежала від водіїв зі Східної Європи. 
Уряд закликають зробити все можли-
ве, аби під час перемовин щодо вихо-
ду Британії з ЄС, ці люди не мали обме-
жень щодо перебування у країні.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Росія готова окупувати

 Суми та Чернігів? 
Прокурор АТО Костянтин Кулик 

переконаний, що Росія готова окупу-
вати інші регіони України, зокрема 
Суми та Чернігів. Саме тому в остан-
ні тижні спостерігається значна акти-
візація ворога у Білгороді, який розта-
шований навпроти цих регіонів. Про це 
повідомляє видання pl.com.ua. За про-
гнозом Кулика, Росія готується до «ве-
ликої» війни, тому українцям не слід 
думати, що протистояння скоро за-
вершиться. РФ може вдатися до за-
кликів захищати російське населен-
ня в Україні, над яким тут «знущають-
ся». «Спецслужбі Росії не складно ви-
дати свою диверсійну групу за «націо-
налістів» і влаштувати таку постанов-
ку. Вони це вже неодноразово робили… 
Росія перемістила свої військові ресур-
си з Ростова-на-Дону під Білгород, на-
впроти Сум, Чернігова... Вони вже гото-
ві, просто чекають наказу зайти», - ска-
зав Костянтин Кулик.

Уряду тепер можна 
зателефонувати 

за новим номером
На урядову «гарячу лінію» тепер 

можна звернутися за скороченим но-
мером 1545, який діє на загально-
державному рівні та вже дійсний для 
найбільших операторів фіксованого 
і мобільного зв’язку - «Укртелекому», 
«Київстару», «Водафон - МТС Украї-
на» і «Лайфселлу», повідомляє прес-
служба Кабміну. «Введення короткого 
номера спростить можливість зверну-
тися на урядову «гарячу лінію», оскіль-
ки його легко запам’ятати і швидко й 
безкоштовно набрати з будь-якого те-
лефона», - йдеться у повідомленні. До 
того часу, коли абоненти всіх опера-
торів зможуть безперешкодно зате-
лефонувати на короткий номер 1545, 
паралельно функціонуватиме номер 
0-800-507-309.

Через «банкопад» підприємці 
тримають гроші в офшорах 

Масове банкрутство фінустанов 
дуже негативно вплинуло на укра-
їнських бізнесменів, які перестали 
зберігати кошти на рахунках бан-
ківських установ і перевели їх в оф-
шори. Про це повідомляє Інтернет-
видання «Знай». «Офшоризація» стала 
наслідком негативної політики щодо 
очищення Нацбанком банківської сис-
теми . На думку експерта з економічних 
питань Владислава Зимовця, вести біз-
нес в Україні стає практично неможли-
во. «Банківська система у нас вкрай не-
надійна. Довіряти банкам переважна 
більшість підприємств не може, оскіль-
ки кампанія з очищення банківської 
системи невідомо коли завершиться 
й під загрозою перебувають будь-які 
банки. Отже, гроші для розвитку під-
приємства накопичувати на рахунках 
не можуть. Вони змушені їх накопичу-
вати або в офшорах, або у готівковій 
формі», - пояснив експерт. На його дум-
ку, через корумповані суди та відсут-
ність довіри до фінустанов і нацрегуля-
тора, така тенденція спостерігатиметь-
ся ще довго.

7,5 мільйона пенсіонерів - 
за межею бідності

7,5 млн. із 12,5 млн. українських 
пенсіонерів отримують виплати, 
розмір яких є меншим за прожитко-
вий мінімум. Про це в ефірі «Еспресо.
TV» заявив міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева. «Це не тому, що люди-
на не заробила. А тому, що держава не 
виконувала свої зобов’язання», - ска-
зав він, підкресливши, що для перера-
хунку цих виплат «потрібний фінансо-
вий ресурс». Раніше повідомлялося, що 
понад 66 відсотків пенсіонерів отриму-
ють пенсію у розмірі від 1,3 тисячі гри-
вень - до трьох тисяч. 

Будемо мати купюру 
у тисячу гривень?

Специфіка української економіки, 
яка на 50 відсотків перебуває «в тіні», 
майже двократне зростання інфляції 
протягом двох років та необхідність 
зменшення витрат на обслуговуван-
ня готівкового грошового обігу дав-
но вимагають запровадження купюри 
більшим номіналом, ніж нинішні мак-
симальні 500 гривень. Таку думку ви-
словив головний фінансовий аналітик 
РА «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран, 
передає УБР. Оптимальний найбіль-
ший номінал купюри експерт бачить у 
1000 гривень. А запровадження  купю-
ри у 5000 гривень, як запропонував ко-
лишній в. о. міністра фінансів Ігор Уман-
ський, експерт вважає передчасним. 

Матері-одиначки 
залишаться без виплат

Міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева вважає, що діюча система 
виплати матеріальної допомоги піс-
ля народження дитини стимулює від-
мову від реєстрації шлюбу і сприяє 
збільшенню числа матерів-одиначок. 
Про це йдеться у повідомленні прес-
служби відомства. «Це тому, що ми їм 
платимо «премію» за неоформлений 
шлюб. Якщо ти оформлюєш шлюб, то 
отримуєш допомогу при народженні ди-
тини. А, якщо не оформила, тобі ще й 
гроші дають як матері-одиначці», - за-
значив Рева. За його словами, на 1 січ-
ня цього року налічувалося 600 тисяч 
матерів-одиначок, кожна п’ята дитина 
народжується в Україні поза шлюбом. За 
10 років чисельність матерів-одиначок 
збільшилася у 22 рази. Допомога після 
народження дитини, яка виплачуєть-
ся протягом трьох років, складає близь-
ко 40 тисяч гривень. Міністр зазначив, 
що виплати надаються безробітним 
матерям-одиначкам, батьки дітей яких 
ухиляються від сплати аліментів. Така 
ситуація підштовхує батьків не реєстру-
вати шлюб. 

У 2017-у мобільний 
зв’язок подешевшає 

Українські мобільні оператори 
знизять вартість своїх послуг у на-
ступному році. Причиною такого рі-
шення є суттєве зменшення їхньої клі-
єнтської бази. Три головних гравці на 
ринку мобільних операторів втрача-
ють клієнтів через те, що ті поступо-
во відмовляються від двох сім-карт. 
Абоненти не можуть платити одразу 
за два номери, пише «Сьогодні». Опе-
ратор «Lifecell» з початку року втра-
тив близько мільйона своїх абонен-
тів. «Київстар» звіти не публікував, 
але зниження клієнтської бази його та-
кож торкнулося. Незначний підйом був 
лише у МТС («Vodafone») завдяки спе-
кулянтам, які продавали номери в Єв-
ропі. Крім того, Нацкомісія з питань ре-
гулювання зв’язку знизила ставку до-
ступу на мережі мобільних із 36 до 23 
копійок за хвилину. Наприкінці року 
планується ще одна реформа - знижен-
ня ставки фактично до нуля.

Україна Світ
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ПАМ’ЯТАЙ
Ти завжди, друже, пам’ятай:
В Небесній Сотні всі ті хлопці
Життя віддали за наш край,
Як колись славні запорожці.

Вони всі жили серед нас,
Не всі багаті та заможні,
Коли пробив їх світлий час ―
Повів Майдан всі їхні сотні.

Щоб діти щиро посміхались,
Жили в достатку та добрі,
Про голод знали на папері,
А не на рідній цій землі!

Добробут, щастя щоб цвіло
На нашій славній Україні!
Щоб пропадало люте зло,
Що нам посіяв ворог нині.

І Україна щоб жила -
Одна-єдина, неподільна!
І мати сина обняла
Не на могилі, в хаті рідній!

Верховна Рада щоб була
Без фарисеїв та магнатів,
Щоб дбала про народ вона,
А не про славу олігархів!

Так пам’ятай же, друже мій,
Тих, що стояли до загину -
Сірки,... Бандери, Чорноволи
За нашу вільну Україну!

КОЛИ 
ЗАКІНЧИТЬСЯ 
ВІЙНА
Коли закінчиться війна
І перестануть вже вбивати,
І мати сина обійма,
Що не заберуть знов в солдати.

А скільки їх там полягло?!
Донині не порахувати...
Це лихо, що до нас прийшло,
Століття будем пам’ятати.

До нас зі Сходу ви прийшли,
З Москви, далекого Сибіру.
І кажете, що ви ― брати?
І всі ми маєм одну віру?

Ця віра, може, і одна,
І Господь Бог один між нами.
Чого ж ви претесь, як орда?
Коли народ один, той самий...

Століттями ви нас гнобили,
І збиткувались, як могли.
Мові не дали процвітати
І всі ми були, як раби.

Ми не раби! Народ ми вільний!
Ще Господь Бог заповідав
Цю землю скіфам 

та трипільцям,
Що нині їх москаль забрав.

Не думай, враже, що так буде!
На все приходить час, пора...
А Україна завжди буде!
Вона у Господа одна!

Іван НЕВІДОМИЙ.

«Дощ», - невдоволено муркала 
киця, споглядаючи з підвіконня на 
промоклий світ. 

- Нарешті дощ, - мовила чи то 
сама до себе, чи до киці, Віра. 

Відчинила вікно. Потягнуло 
прохолодою. Киця зістрибнула з 
підвіконня, глянула на господиню 
великими очиськами. Знала: вона 
любить дощ. А пухнаста бешкет-
ниця його терпіти не могла. 

Віра налила молока киці. Собі 
приготувала ранкову каву, при-
смачену іронічно-гіркуватим спо-
гадом вчорашнього дня… 

…Горня вислизнуло з рук і роз-
билося на друзки. 

- Яка ж ти незграба! - вигукнув 
чоловік, з яким була заочно знайо-
ма три місяці, а «очно» - перший 
день. 

- Ми вже перейшли на «ти»? - 
запитала.  

Він скоса глянув і недбало ки-
нув:

- Домивай…те вже той посуд. 
Підемо на город, огірки вибере-
мо. Вечоріє і на дощ комизиться. А 
ванну помиєте пізніше. І лахи зда-
лося б попрати. 

Віра витерла руки. Переодяг-
нулася, взяла сумку і тихо мовила:

- До побачення. 
- Ви… куди? 
- Додому!
- Чому? Вже пізно. Ми 

ж іще не обідали. Я тут пів-
пляшки вина маю. І можу 
засмажити кілька яєць. На 
городі помідори… Познайо-
мимось ближче… 

Орест її спиняв, але вона 
не слухала. Відкрила хвіртку. 
Його слова залишилися за 
високим кам’яним парканом. 

…Віра ніколи не цікавилася 
оголошеннями про знайомства. 
Вважала це банальним і несерйоз-
ним. Коли їй виповнилося сорок, 
племінниця сказала:

- Тітонько Віро, мусимо вас ви-
дати заміж. 

- Дякую за турботу, але хіба 
може бути хтось ліпший за мого 
Василька? 

- Дядька Василя нема вже де-
сять років. Живете, мов черниця. 
Ви ж така класна! 

- Людочко, не вплутуй мене в 
авантюру. 

Племінниця була для Віри, 
наче рідна донька. Власних ді-
тей у неї з покійним Василем не 
було. Люда жартувала, що в неї є 
дві мами. Старша сестра часто за-
лишала доньку у Віри. Працювали 
з чоловіком на «швидкій». А це - і 
нічні зміни. І тепер, коли Люда ста-
ла дорослою, мало не щодня забі-
гала до тітки.    

Люда вибрала кілька найкра-
щих Віриних фотографій і зареє-
струвала тітку на одному із сай-
тів знайомств. До кавалерів при-
дивлялася прискіпливо. Вибір зу-
пинила на Орестові. Відповіла за-
мість тітки. Потім зізналася у ско-
єному. А коли чоловік написав 
свій номер телефону і попросив 

подзвонити, ледве вмовила Віру 
«піти на авантюру». 

Орест також був удівцем. Жив 
у передмісті в сусідньому облас-
ному центрі, у власному будин-
ку. Мав невеликий садок і шма-
ток городу. Донька з сином мешка-
ли окремо - у них свої сім’ї. Там же, 
у передмісті, в Ореста було два кі-
оски. Продавав всяку всячину, яку 
возив із Польщі. 

Орест зрадів, коли почув, що 
Віра працює бухгалтером. Запитав 
жартома: 

- Це правда, що жінки-
бухгалтери дуже ощадливі?

- Не знаю. Є різні.
Вони спілкувалися майже три 

місяці по телефону. Запрошувати 
Ореста в гості Віра не поспішала. 
Він казав, що не любить багатопо-
верхівок. А її квартира на п’ятому 
поверсі. Орест також не кликав її 
на гостину. 

І ось нарешті поцікавився:
- Ви не проти приїхати на огля-

дини?
- Тобто? - не зрозуміла Віра.          
- Перепрошую, невдалий жарт. 

Хотів би запросити вас у гості. Цієї 
суботи. Скажете, яким автобусом 
будете їхати, я зустріну на зупинці.  

Її не вельми приваблювала ця 
зустріч, але племінниця перекону-

вала:
- Ну, будь ласочка. Може, Орест 

справді гарна людина. Зрештою, 
не під вінець же йдете. Не сподоба-
ється, то й Бог з ним.  

- Ой, Людо, щось не до душі 
мені ця романтика. І невже ти хо-
чеш, щоб я перебралася в інше міс-
то?

- Я хочу, щоб ви були щасли-
вою. 

…У суботу вранці Віра побі-
гла до перукарні. Зачіска, мані-
кюр, улюблений ніжно-бірюзовий 
брючний костюм, білі босоніжки і 
такого ж кольору сумочка. Покру-
тилася, мов дівчисько, перед дзер-
калом і поспішила на автостанцію. 

…На зупинці було порожньо. 
Орест ще не приїхав. Віра розгу-
блено озиралася довкола. Не запи-
тувати ж у людей, де стоять його 
генделики. Згодом під’їхав білий 
бус. 

- Віра? - запитав водій. 
Кивнула у відповідь. 
- Сідайте, покажу вам свої кіос-

ки. Вибрались ви… непрактично. 
Але в шафі зберігся одяг покійної 
дружини. Щось знайдемо. Не буде-
те ж прибирати в хаті у цьому на-
ряді. І на город в такому не підете.   

Віра нерозуміюче кліпала очи-
ма. 

- Я подумав… якщо ми будемо 

жити разом, то ви будете торгува-
ти в кіоску. Аби не наймати чужих. 
Жодна продавщиця не може втри-
матися довго. Нарікають, що мало 
грошей плачу. А ті баби що, міш-
ки носять? Чи вагони вантажать? І 
якось мотнемося разом до Польщі. 
Подивитеся, як люди живуть. 

- Я їздила за кордон. Бачила… 
- То й добре. Хтось удома пови-

нен бути. 
Орест похвалився одним кіос-

ком, іншим. Опісля поїхали на його 
обійстя. 

- Тут трохи прибрати треба, - 
мовив.  

«Трохи» - це легко сказано, по-
думала Віра. 

Орест приніс халат і капці по-
кійної дружини. Показав, де віник, 
відро, ганчірка, порохотяг. І на до-
даток попросив помити гору посу-
ду. 

На автоматі почала прибирати, 
не розуміючи, навіщо це їй потріб-
но. Відчула, що голодна. Але ж со-
ромно просити шматок хліба. 

Прибирання було на завер-
шенні. В животі злісно бурчало. 
Ще б упоратися з посудом. Незчу-
лася, як вислизнуло з рук горня… І 
Орест не стримався.  

…Голодна і ображена Віра зу-
пиняла автівки, аби добратися на 

автовокзал, щоб устигну-
ти на останній автобус. З 
вулички виїхав легковик.

- До міста їдете, пані? 
Сідайте. Бачу, ви нету-
тешня. Хто ж вас на ніч з 
дому випровадив?

Було соромно зізна-
ватися про свою приго-
ду. Проте розповіла.

- Добре, що не затрималися в 
Ореста. Він свою Настю, дружину, 
в гріб загнав. Коли захворіла, гро-
шей на ліки шкодував. Одну опера-
цію зробили. Потрібна була й дру-
га. А він уперся, мовляв, лікарям 
лише б різати, аби заробити. Хату, 
в якій Орест живе, Настині батьки 
збудували. Багаті були. Їм Канада 
йшла. Торгували хустинами, обру-
сами, іншими речами. Настя оди-
начкою була. Все для неї. Орест па-
вичем ходив, що одружився вдало. 
Але дружину не поважав… Торік з 
ним жила жінка з сусіднього райо-
ну. Нині привіз, а наступного дня 
вже торгувала в кіоску, що непо-
далік моєї хати. Бувало, мало гро-
шей виручить, то Орест кричав на 
неї, що навіть собі на хліб з водою 
не заробила. До батьків не відпус-
кав, аби бізнес не стояв. Два міся-
ці витримала. Втекла. Орест казав, 
що «кинула» його на великі гроші. 
А звідки великі гроші в тих генде-
ликах?     

…Віра потрапила додому май-
же вночі. Розбудила кицю, що дрі-
мала в кухні на підвіконні. Пух-
наста бешкетниця, здавалося, під-
сміхнулася.

- Знаю-знаю, що це була аван-
тюра, - мовила до киці. І почала го-
тувати собі пізню вечерю.

Ольга ЧОРНА.

Що між нами 
було? Тихий 
дотик 

руки і несміливий 
погляд. Вечір серед 
людей у загубленому 
невеликому містечку. 
Хтось спішив з роботи 
додому, хтось на 
останню електричку 
чи маршрутку до села. 
У цьому містечку на 
заводі, де платять 
небагато, працюють 
приїжджі, але хоч якась 
робота є. 

І лише ми блукали просто 
так старими вуличками. На-
грітий асфальт вбирав запах 
розквітлих лип, у верховіттях 
яких гули оксамитові джмелі. 
На розі однієї з вулиць стоя-
ла давно невмивана кав’ярня. 
Дощі не залітали під розлогий 
дашок, а господар, очевидно, 
не вважав за потрібне зняти з 
вікон мереживну павутину. 

Усе це нагадувало кадри 
фільму з позаминулого сто-
ліття. Тільки жінки і дівчата 

були одягнені у джинси і ко-
роткі плаття. І вулицями не їз-
дили фіакри.

У сутінках кав’ярні ти взяв 
мене за руку. Ледь торкнувся 
губами моєї щоки. Тіло напо-
внювала незбагненна млість. 
Я бажала, щоб зникли зовсім 
люди за вікном, я жадала тво-
їх обіймів. 

Та господар приніс каву. І 
солодко-тягучий лікер. Він осі-
дав липкою плівкою на губах. 
Хотілося заплющити очі й уяв-
ляти, що це ти цілуєш мене. 

Насправді ми розмовля-
ли ні про що. Про те, що я дав-
но заміжня, що у мене 
майже дорослі діти, а 
ти так і не зустрів ту, 
єдину, на усе життя. Я 
знала, ти кохаєш мене. 
Кохаєш з першої хви-
лини нашого знайом-
ства. Коли я, безтурбо-
тна і щаслива, на лісо-
вій галявині відпочи-
вала з друзями. Тоді ти 
випадково опинився у 
цьому місці. Хлопчись-
ко у синій сорочці з та-

кими ж синіми очима. І я втра-
тила спокій. Я відчувала, як ти 
голубиш мене лагідним і вод-
ночас жагучим поглядом. 

Це було Кохання. Неймо-
вірне, незбагненне почуття, 
яке по-справжньому торкну-
лося моєї душі. І я зрозуміла: 
у житті не буває нічого випад-
кового.

Ти запропонував відвез-
ти мене додому. Літній вечір 
заколисував такою глибокою 
ніжністю, що хотілося плака-
ти. А ще я знала: ми ніколи не 
будемо разом. 

Мій синьоокий хлопчись-

ко… Ти як дитина - не розу-
мів, чому, коли нарешті зустрі-
лися дві половинки, люди не 
можуть бути по-справжньому 
щасливими. Тисячі «чому»…

Літо пахло суницями, роз-
квітлими липами і медом. Ро-
машками і волошками, зібра-
ними тобою у букет для мене. 

І в це літо своїм категорич-
ним «ні» я розбила твою мрію 
і своє серце. Я так міцно затис-
нула у кулачок свій біль, роз-
пач і безнадію, запропонував-
ши те, що було тобі не потріб-
не. Дружбу… Я не могла вийти 
за тебе заміж, а інших стосун-

ків ти не хотів. 
Дощ тихо змивав мої 

сльози, коли ти сказав, що 
їдеш за кордон. Що не мо-
жеш ходити вулицями од-
ного зі мною міста – надто 
болить. Якби ти знав, як бо-
ліло мені! Особливо від тво-
їх слів: «Я нікого так не лю-
бив, як тебе. І ніколи люби-
ти не буду. Але і тебе ніхто 
так не кохав. І не буде…» 

Це було правдою. Та на 
терезах долі переважила 

сім’я. І «що скажуть люди». 
Ти поїхав. Від утвореної 

порожнечі так страшно болі-
ли душа і тіло. Ми навіть не 
спілкувалися по телефону. Ти 
пропав з усіх соціальних ме-
реж. Я жила звичним життям: 
дім-робота-дім. Особливо не 
потрібна дітям, у яких свої ін-
тереси. І чоловікові з його ри-
боловлею, полюванням, дру-
зями…

І ось це забуте містечко. 
Я приїхала відвідати одну ху-
дожницю. Колись ми бували 
у неї разом. А ти? Ти, виявля-
ється, лише вчора повернувся 
з далеких доріг. І вирішив по-
бродити там, де ми були щас-
ливі.

У світі таки немає нічого 
випадкового. У мереживній 
павутині губився лік часу. Лі-
ниві джмелі медово обцілову-
вали липовий цвіт. Ми думали 
про одне: про те, що могли б у 
цій гармонії світу бути дуже 
щасливими. 

Мій синьоокий хлопчись-
ку, ти мав рацію: мене ніхто 
більше так не кохає… 

А кава з дорогим лікером 
чомусь гірчили, гірчили… 

Інна ЗАРНЮК.

гніздечкоСімейне

Попереду – 
незвідані дороги,

Далекі обрії 
чекають молодих.

Серця завмерли 
у надіях і тривогах,

Бо все життя 
відкрилося для них…

На фото Івана ПШОНЯКА: 
випускники Української гімназії 
Володимир Бойко та Олена Вовк.

Софія сиділа в 
інвалідному 
візку й на повні 

груди вдихала пахощі 
природи. Їй так 
хотілося вийти на 
вулицю, піти до своїх 
учнів до школи,  якій 
віддала більшу частину 
життя…

Почулися кроки. Син, ра-
дісно підстрибуючи, вбіг до 
кімнати.

- Мамо, нам поштарка лис-
та принесла, - випалив і про-
стягнув їй конверт.

Софія здивувалася. Хто б 
мав їй писати? Почерк, нерів-
ний і трохи розтягнутий, ви-
дався знайомим.

«Здрастуй, Сонечко!» – 
прочитала й завмерла. Так ще 
у школі її називав один хлоп-
чисько, до безтями закоха-
ний у неї, - Сашко Боднар. Він, 
кирпатий, з білявим чубом, 
сидів позаду і завжди спису-
вав математику. Час від часу 
Сашко залицявся: шарпав 
за чорняві кіски, штовхав. У 
старших класах підкидав під 
парту записки-освідчення. Та 
Софії, вродливій відмінниці, 
було байдуже до Сашкових 
знаків уваги. Вона дружила з 
високим, чорнявим й інтелі-
гентним Арсеном. Удвох вони 
вступили до одного вишу, а 
згодом й одружилися та на-
родили сина Олександра.

Сашко ж закінчив буді-
вельне училище. Потім була 
армія. Відслуживши, поїхав 
десь на заробітки. Одружува-

тися не поспішав. Усе жарту-
вав, що Софія навіки вкрала 
його серце…

«Я знаю про автомобіль-
ну аварію, знаю про смерть 
Арсена, знаю про твою інва-
лідність, Софійко. Мені дуже 
шкода, Сонечко. Та хочу, щоб 
ти знала: я й досі кохаю тебе, 
тому пропоную стати моєю 
дружиною. Повір, Олександро-
ві буду добрим батьком, а тобі 
– гарним і люблячим чолові-
ком. Роки розлуки навчили ко-
хати тебе на відстані. Довго не 
наважувався турбувати твій 
сум за Арсеном, але минув час і 
тобі потрібно жити задля сина 
і задля себе…»

Софія витерла гірку сльо-
зу, склала аркуші та вклала у 
конверт.

- Мамо, хто це пише до 
нас? – запитав Олександр.

- Ніхто, синку. Це хтось 
адресою помилився, - вперше 
збрехала дитині.

Минав час. Софії залед-
ве вдавалося зводити кінці з 
кінцями. Не раз пригадува-
ла рядки зі Сашкового листа: 
«Напиши мені, Сонечко».

Не писала. Не хотіла, щоб 
бачив її такою немічною, не-
щасливою.

Хтось постукав. До Софії 
долинуло синове: «Доброго 
дня, а вам кого?»

- Ти, напевно, Олександр? 
– почула ніби знайомий го-
лос. - А мама де?

До кімнати увійшов висо-
кий засмаглий чоловік.

- Привіт, Сонечко, - приві-
тався лагідно. І в кімнаті, чи 

то Софії здалося, чи,  справді, 
війнуло весною.

…Вони довго розмовля-
ли. Він цілував її руки, розпо-
відав про свої почуття й бла-
гав зробити його щасливим. 
Вона плакала, розказувала 
про Арсена й сина…

- Але ж я не відписувала 
тобі, - нарешті зважилася зі-
знатися. – Чому ж приїхав?

- Ти – ні. Але Олександр – 
так, - і він подав їй листа.

Розгорнула й похапцем 
пробігла рядки, старанно ви-
ведені почерком дванадцяти-
літнього сина:

«Доброго дня, дядьку 
Сашко! Пише до вас син Со-
фії Олександр. Пробачте, 
але прочитав вашого листа. 
Мама не хоче відписувати, 
але знаю, що вона пам’ятає 
вас, і їй дуже потрібна допо-
мога. Мама просто дуже гор-
да. За це її татко й любив. Тат-
ка нашого нема ось уже чоти-
ри роки. Я дуже сумую за ним, 
але розумію, що мамі треба 
жити далі. Якщо ви любите 
маму, як любив татко, то при-
їжджайте. Олександр. Ми че-
каємо…»

 І ось ця зустріч, яка при-
несе Софії і її синові щасливе 
майбутнє. 

Та поки що Софія цього 
не знає. Сильні Сашкові руки 
пригортають її до грудей. По 
обличчю Софії котяться сльо-
зи. І чомусь тепліє на душі. 

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка  

Заліщицького району.

Поезія в прозі
Голос життя

Прислухайтеся: ось рівно б’ється 
в грудях серце і думка готова поле-
тіти кудись у світи. Вона непосидю-
ча, як завжди, чогось шукає, чимсь 
непокоїться і нема їй стриму. Вона, 
як оцей промінь сонця, ще мить і 
вже десь далеко. Навіть не знаєш, 
чим зроджена. Ось з цим поривом ві-
тру пронеслася над гаєм і зачарова-
но замилувалася піснею жайворонка, 
який злетів над полем і завис у млис-
тому небі. Його навіть не видно у срі-
блистій височині, тільки чується ме-
лодійне тюркотіння. Воно, як срібна 
струна, що тріпоче від подиху вітру.

А там далі, де зіп’ялися високо 
вгору білокорі берізки, у ранковій 
тиші озивається басовитий голос зо-
зулі: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»

Це ж треба таке! Ну ж бо, зозуле, 
не спиняйся, озовися ще раз і ще раз. 
Бо, кажуть, скільки разів закує зозу-
ля, то стільки років прожити людині.

– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! – басовито 
виспівує зозуля, а я стою і з цікавіс-
тю починаю рахувати, скільки вона 
накує мені літ. Та зозуля не вгамо-
вується і я починаю втрачати раху-
нок отим рокам. Ах, яка ж це морока! 
Я посміхаюся, бо де ж там? Хіба про-
живеш стільки літ? А зозуля, ніби 
піджартовує наді мною. У ранко-
вій тиші безперервно лунає: «Ку-ку! 
Ку-ку! Ку-ку!»

Ох, зозуле, яка ж ти жартівниця! 
Я стою і журливо хитаю головою. Це 
ж  літня пора, це ж  – голос життя!

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

На життєвих перехрестях

Лист із минулого

пахло суницями, липами і медом

ОбразокЛіто

“ “...Це було Кохання. 
Неймовірне, 
незбагненне почуття, 
яке по-справжньому 
торкнулося моєї 
душі. І я зрозуміла: у 
житті не буває нічого 
випадкового...

СокровеннеГіркуватий спогад 
учорашнього дня

“ “
…Віра потрапила додому майже 

вночі. Розбудила кицю, що 
дрімала в кухні на підвіконні. 

Пухнаста бешкетниця, 
здавалося, підсміхнулася...
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Ліга Чемпіонів УЄФА 
Третій кваліфікаційний раунд. 

Перший матч.
«Шахтар» − 

«Янг Бойз», Швейцарія − 2:0
Упродовж матчу ігрова та територіаль-

на ініціатива була повністю за господарями 
«Арени Львів». Особливо часто давав збої 
центр захисту «Янг Бойз» і це призвело до 
першого взяття воріт гостей - відзначився Бернард.

У другому таймі швидкості донеччан й надалі змушувати швей-
царців помилятися. Як наслідок, через вилучення гравця вони опи-
нилися у меншості. Чисельною перевагою «Шахтар» зміг скориста-
тися лише раз - Євген Селезньов завершив багатоходову комбіна-
цію гірників. Відтак, перед поїдкою на матч-відповідь, який відбу-
деться 3 серпня, запас міцності у донеччан - відчутний.

Ліга Європи УЄФА 
Третій кваліфікаційний раунд. 

Перші матчі
«Олександрія» − 

«Хайдук» Спліт, Хорватія − 0:3
Хвилювання та відсутність досвіду завади-

ли українському дебютанту у Єврокубках гідно 
протистояти своєму більш іменитому суперни-
ку. Хоча, заради справедливості варто зазначи-
ти, що у першій 45-хвилинці жодного натяку на 
солідну перевагу однієї з команд не було. Біль-
ше того, господарі більше часу проводили на підступах до чужих 
воріт, ніж обороняли власні.

Перший гол став наслідком помилки захисників після подачі 
кутового, другий м’яч влетів у сітку воріт «Олександрії», коли не-
впевнено зіграв голкіпер. Третій гол хорвати забили знову після 
виконання «стандарту». 

«Локомотива» Загреб, Хорватія − «Ворскла» − 0:0
Полтавчани грали на полі ще одного хорватського клубу. За-

йва обережність завадила командам хоча б відкрити рахунок. На-
віть гольових моментів було обмаль. Трохи ближче до вирішально-
го удару була «Ворскла», проте для господарів усе закінчилося до-
бре. Натомість, наші захисники та голкіпер не дозволили святкува-
ти перемогу «Локомотиві». Як наслідок, паритет, який повною мі-
рою не влаштував нікого.

Для проходу до наступного раунду за тиждень, 4 серпня, «Вор-
скла» вдома мусить перемагати, адже результативна нічия буде на 
користь опонента. Що стосується «Олександрії», то її подорож до 
Хорватії буде лише спробою зіграти заради підвищення клубного 
та національного рейтингів, а також нагодою збагатитися досві-
дом.

 Прем’єр-ліга
Другий тур.
«Карпати» - «Динамо» - 0:2
Повернення Андрія Ярмоленка після дисква-

ліфікації дозволило киянам святкувати другу пе-
ремогу у новому сезоні. Дубль допоміг півзахис-
нику наздогнати екс-нападника «Динамо» Ан-
дрія Шевченка у рейтингу бомбардирів Чемпіо-
нату України.

Другий гол Андрія у ворота 
«Карпат» став вже 83-м за весь 
час його виступів в УПЛ. Зараз 
гравець ділить 10-11 сходинки 
з Андрієм Шевченком. Наступ-
ний гол Ярмоленка допоможе 
йому наздогнати у списку Олек-
сандра Косиріна та увійти до 
топ-10 найкращих бомбарди-
рів Чемпіонату України. А ліде-
ром за цим показником є Мак-
сим Шацьких, на рахунку якого 
124 м’ячі.

«Волинь» - «Олімпік» - 2:2
Віра у власні сили та гра до останньої хвилини зустрічі дозво-

лили донеччанам врятувати у Луцьку нічию.
«Зірка» - «Зоря» - 1:1
Дебютант  фактично тільки на ентузіазмі «заробив» своє перше 

очко у Чемпіонаті Прем’єр-ліги.
«Чорноморець» - «Шахтар» - 1:4
Підсумковий рахунок не зовсім точно відображає перебіг по-

дій на полі, адже одесити майже до останнього претендували на 
нічию.

«Дніпро» - «Сталь» - 1:1
Дніпровське дербі не стало видовищем, однак справжня бо-

ротьба протягом усього ігрового часу тримала вболівальників 
обох команд у напрузі.

«Олександрія» - «Ворскла» - 3:2
У результативній суперечці двох учасників Ліги Європи 

УЄФА тон задавали олександрійці і забили на один гол більше, 
ніж гості.
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Український прапор урочисто підняли в 
Олімпійському селищі Ріо-де-Жанейро, де вже в 
п’ятницю, 5 серпня, стартують Ігри. На честь на-
шої команди пролунав Гімн України.

З офіційним привітанням до учасників Ігор 
виступив мер Олімпійського селища Ріо.

За традицією на добру пам’ять представники 
Олімпійського селища й олімпійської команди 
України обмінялися символічними олімпійськи-
ми сувенірами.

Традиційна церемонія підняття державних 
прапорів країн-учасниць передує офіційному 
відкриттю кожних Олімпійських Ігор і символі-
зує готовність олімпійців країни до участі у цих 
змаганнях.

У західноукраїнському дербі між команда-
ми ФК «Тернопіль» та «Буковина» з Чернівців 
перемогли гості – 0:2. Ключовим у матчі вия-
вився результативний штрафний удар «буко-
винців».

У першому таймі ніщо не віщувало негатив-
ного для тернополян результату. Команда Івана 
Марущака контролювала хід матчу, створила 
кілька гольових моментів. Гості за весь пер-
ший тайм створили одну реальну небезпеку 
біля воріт господарів, але наша оборона зі-
грала надійно.

У другому таймі тренери «Буковини» 
дещо змінили тактику, що дозволило футбо-
лістам більше контролювати м’яч. Це прине-
сло позитивний результат уже на 70 хвили-
ні гри. Гравці ФК «Тернопіль» на підступах до 
штрафного майданчика порушили правила, 
а футболіст чернівецької команди майстер-
но пробив через «стінку» та відкрив рахунок 
– 0:1. Господарі як мінімум двічі могли вряту-
ватися від поразки. Натомість, у компенсова-

ний час кіпер чернівчан Чернобай вибив м’яч на 
половину поля тернополян, ті не зуміли ним як 
слід розпорядитися, а нападник гостей подвоїв 
рахунок – 0:2.  

Це вже друга поспіль поразка ФК «Тернопіль» 
у двох турах чемпіонату.

Дві невдачі 
українських 

боксерів
Український легковаговик Іван 

Редкач у Брукліні поступився за 
очками американцю Тевіну Фарме-
ру, зазнавши другої поразки у про-
фесійній кар’єрі. Протягом всього 
поєдинку Фармер домінував на рин-
гу, та, незважаючи на перевагу укра-
їнця в габаритах, перевершив його у 
швидкості та майстерності. Відтак, 
за підсумками 10 раундів америка-
нець здобув впевнену перемогу од-
ноголосним рішенням суддів.

Поразка українця стала вже дру-
гою поспіль за минулий тиждень. У 
Лас-Вегасі чемпіон світу в суперлег-
кій вазі за версією Всесвітньої бок-
серської ради (WBC) українець Ві-
ктор Постол провів об’єднавчий 
поєдинок проти володаря титулу 
Всесвітньої боксерської організа-
ції (WBO) американця Теренса Кро-
уфорда.

Суперники почали бій обережно. 
Кроуфорд активізувався аж у чет-
вертому раунді і, як наслідок, По-
стол побував у двох нокдаунах. 

Згодом українець зміг отямити-
ся, але суперник продовжував домі-
нувати в рингу та довів поєдинок до 
перемоги одноголосним рішенням 
суддів. Відтак, Віктор Постол зазнав 
першої в кар’єрі поразки і втратив 
титул чемпіона світу.

Реабілітація за поразку – нова поразка

Наші у Ріо

Найсильнішими жінками світу стали укра-
їнки з Донецька та Івано-Франківська. Наші 
спортсменки привезли з Лондона золоту та 
бронзову медалі чемпіонату «Combat and 
Strength Expo-2016”.

Бронзову нагороду чемпіонату здобула Лідія 
Гунько. На змаганнях їй підкорилася штанга вагою 
230 кілограмів. Її напарниця Ольга Лящук впора-
лася з вагою 240 кілограмів і виборола «золото». 
Після тріумфу дівчата не полишають тренувань, 
адже попереду - Чемпіонат Світу в Америці.

З Лондона – 
із нагородами

Росію продовжує лихоманити від допінг-скандалу. Хоча в 
країні виділяють чималу суму на антидопінгову пропаганду. 
Зокрема, в РФ щорічно витрачають від 500 мільйонів до мі-
льярда рублів на боротьбу із допінгом. У 2016 році там також 
виділили 13 мільйонів рублів на те, аби дізнатися як покра-
щити рекорди за допомогою їжі. Ще майже півтора мільйона 
рублів влада Москви потратила на створення антидопінгових 
плакатів «За чесний спорт!».

А тим часом, вслід за легкоатлетами, участі в Олімпіаді по-
збавили і російських важкоатлетів. Про це повідомила Міжна-
родна федерація важкої атлетики. Також у Бразилію не поїдуть 
5 російських веслувальників та 7 плавців, прізвища яких фігу-
рують в доповіді комісії Всесвітнього антидопінгового агент-
ства.

Легкоатлети, важкоатлети…

У США професійний 
парашутист Люк 
Ейкінс встановив 

світовий рекорд, 
стрибнувши без 
парашута з висоти понад 
7600 метрів.

Політ 42-річного Ейкінса 
тривав близько двох хвилин, 
швидкість падіння сягала 
майже 200 кілометрів за годи-

ну. Екстремал приземлився на 
сітку, натягнуту над землею, у 
пустелі на півдні Каліфорнії.

Стрибок Ейкінса транслю-
вали у прямому ефірі на теле-
баченні. Разом з ним стрибну-
ли три асистенти, але перед 
приземленням вони відкрили 
парашути.

Люк Ейкінс є професійним 
парашутистом і здійснив уже 
понад 18 тисяч стрибків.

І навіщо той 
парашут?
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Господар

Навіть 
якщо ви 
ніколи не 

вирощували 
квітів, не могли 
не звернути увагу 
на такі яскраві 
й гарні квіти, як 
гортензія.  Вони 
різнобарвні і 
прикрасять будь-
який сад або 
квітник. 

Гортензії - справ-
жні аристократки, що 
царюють у саду на-
прикінці літа й на початку осе-
ні. Вона невибаглива рослина, 
але дуже чутлива до яскравого 
сонячного світла. Не всі садові 
квіти добре переносять глибо-
ку тінь, але гортензії вона нео-
дмінно сподобається. Не варто 
садити гортензію на сонячних 
місцях, бо чим більше яскраво-
го світла на неї потрапляє, тим 
меншими виростають суцвіт-
тя і нижчою буде сама рослина. 
Ця рослина любить вологий 
ґрунт. Якщо погода посушлива, 
то рослині, швидше за все, зна-
добиться щоденне поливання. 
Для того, щоб гортензія пре-
красно розвивалася, не можна 
допускати пересихання ґрун-
ту. Підсихати може лише верх-
ній шар, але коренева систе-
ма гортензій має бути у воло-
гій землі.

Гортензіям потрібні досить 
часті підживлення мінераль-
ними й органічними речови-

нами - два-три рази на місяць 
буде достатньо для утворен-
ня великих і гарних суцвіть. 
Для гортензій продають спе-
ціальне добриво, наприклад, 
“азалія”. Щоб створити кис-
лотність ґрунту, яка потрібна 
гортензії, можна посадити по-
руч хвойне дерево – його опалі 
голки підкислять ґрунт. 

Ці квіти мають властивість 
розростатися й утворювати за-
надто важкі для своїх стебел 
суцвіття. Тому великі кущі гор-
тензій радимо підперти або 
обв’язати, щоб стебла не зла-
малися.

Кущі гортензій, які квіту-
ють протягом кількох років, 
варто періодично омолоджу-
вати, обрізаючи наприкінці ве-
ресня - початку жовтня слаб-
кі та старі пагони. Також ви-
користовують метод вкорочу-
вання деяких молодих паго-
нів - навесні ця дія спровокує 
більш інтенсивний ріст. 

Поради:
- чим нижче стри-

жете пагони - тим гар-
ніше і крупніше кві-
тує гортензія. Якщо 
обрізаєте на 2 пари 
бруньок нижче старо-
го суцвіття - то квітів 
буде багато, але дріб-
ніших, якщо залиша-
єте 2 пари бруньок на 
гілці - то суцвіть буде 
менше, але великих; 

- гортензії добре 
переносять наші зими, 
але лише в тому ви-

падку, якщо кущі ретельно 
вкриваються. Якщо зими дуже 
суворі, то для гортензії варто 
споруджувати такий же зимо-
вий каркас, як і для троянд;

- якщо зарано зняти укрит-
тя, то можуть вимерзнути квіт-
кові бруньки, пізно - вони  ви-
пріють. Найоптимальніше - по-
ступово знімати укривний ма-
теріал, орієнтовно – пізніше, 
ніж з кущів троянд. Коли підні-
маєте стебла, обов’язково об-
гортайте кущик лутрасилом 
від весняних заморозків;

- деревоподібна і мітельчас-
та гортензії квітують на паго-
нах поточного року, крупно-
листа - минулого. Деревопо-
дібну і мітельчасту на зиму не 
варто обрізати, краще це зро-
бити навесні. А крупнолисту - 
саме восени слід обрізати ста-
рі суцвіття і пригнути до зем-
лі, добре вкривши від вимер-
зання.

• У першій половині серпня погода постійна - 
зима буде довгою. 

• Якщо квіти білої водяної лілії до восьмої ран-
ку не піднімуться над поверхнею - по обіді буде 
дощ; коли ж зовсім не з’являться - до зливи чи по-
холодання. 

• Якщо насіннєва «парасолька» в моркви пони-
кла - скоро занегодить. 

• Перед дощем реп’ях розкриває свої колючки. 
• Коли літньої пори в прохолодну погоду чути 

грім, то така погода надовго.
• Два вечори поспіль немає місяця, а зорі сві-

тять - на дощ. 
• Якщо ввечері зірки світять ясно - буде теплий 

сонячний день; коли ж зірки тьмяні - на дощ. 
• Парує туман над лісом - пора йти по гриби. 
• Стерня, ламаючись, тріщить - на дощ. 
• Качки та гуси кричать, полощуться, пірнають 

і б’ють крилами - на дощ, притихають - на грозу. 
• Якщо хмарно, але бджоли не ховаються у ву-

лик, а продовжують літати - дощу не буде. 
• Якщо при сході сонця парко і душно – під ве-

чір збереться дощ. 
• Якщо в тиху погоду шумить ліс - перед гро-

зою. 
• Встановився східний вітер - припиняться літ-

ні дощі. 
• Вранці з’являються густа роса й туман - на 

паркий день. 
• Рибалки знають: якщо вітер дме на суходіл, а 

ввечері навпаки - із суші на воду, здіймаючи бриз, 
чекай доброї погоди. 

• Вирує життя у мурашнику - дощу найближ-
чим часом не буде; коли ж на поверхні мало мурах і 
ті повзають, затягуючи нірки, - чекайте опадів; ве-
ликі мурашині купини - на сувору зиму. 

• Чистий схід сонця - на суху погоду. 
• Якщо після дощу на небі веселка - на третій 

день знову буде дощ. 
• Риба виграє на поверхні води, а ловиться на 

вудку не хоче - невдовзі піде дощ. 
• Грозовий серпень - на довгу осінь. 

Зберегти ріпчасту цибулю з мінімальними 
втратами протягом зими можливо. Добре доспілі 
головки при певній температурі та вологості пре-
красно зберігаються в домашніх умовах. 

Найкраще зберігаються гострі сорти, трохи гір-
ше – напівгострі та ще гірше - солодкі сорти. Пізні 
сорти цибулі теж зимують краще, ніж ранні і серед-
ньостиглі.

А ось думка, що цибуля, вирощена із сівка, збе-
рігається краще, ніж отримана з насіння, - помил-
кова. Інша справа – жовтозабарвлені сорти зберіга-
ються краще за рахунок більш щільного лушпиння.

Цибуля, на відміну від інших овочів, прекрасно 
зберігається в кімнатних умовах. Тільки перед тим 
її необхідно протягом 4-5 днів ретельно просуши-
ти, розклавши на сонці, у кімнаті, на веранді, під 
навісом або навіть на балконі. Прискорити процес 
можна і в духовці, де цибулю досушують при тем-
пературі 35-40°С.

Після того, як цибулю просушили, потрібно но-
жицями або секатором обрізати корені, не зачіпаю-
чи денця, і сухе листя, залишивши шийку на 4-6 см 
вище плічок. Цією простою дією ви збільшите три-
валість зберігання цибулі і попередите передчасне 
випускання стрілок. Кожну цибулину огляньте та 
обмацайте. На ній не має бути ні ушкоджень, ні вог-
нищ хвороб, ні проростків.

Відбирайте на зберігання тільки міцні, здорові, 
з тонкою сухою закритою шийкою цибулини.

Будьте уважними: одна хвора головка заразить 
усі прилеглі до неї. Злегка зіпсовану і з товстою 
шийкою цибулю використовуйте в першу чергу.

У косах та пучках 
Це - найдавніший спосіб. 

Потрібно сплести косу із вису-
шених разом зі стеблом голо-
вок і підвісити її у темному, су-
хому і прохолодному місці (на-
приклад, у тамбурі, коморі або 
в шафі). Таким же чином можна 
зв’язувати сушені стебла з час-
ником у пучки.

У сітці
Ще один спосіб, що не ви-

магає багато місця. Головка-
ми часнику наповнюють сітки, 
які потім знов-таки підвішу-
ють. Варто відзначити, що й у 
сітці, в косах, і в пучках часник 
треба час від часу переглядати 
й вибраковувати зіпсований: 
від висихання і проростання ці 
способи його не рятують. 

У солі
А от часник, що зберіга-

ється в солі, цілком здатний 
без втрат пережити зиму. Дех-
то складає його у дерев’яний 
ящик з отворами, пересипаю-
чи кожний шар сіллю. Дехто на-
биває часником стерилізова-
ні слоїки, заповнюючи сіллю 
порожнечі. Головне, щоб зни-
зу і зверху ємкості був значний 
шар солі (2-3 см). 

У борошні 
Багато хто зберігає часник 

у звичайному борошні. Спра-
ва в тому, що мука дуже добре 
поглинає надлишок вологи.  На 
дно каструлі, банки або будь-
якого іншого посуду з кришкою 
насипають шар борошна. Потім 
обвалюють у борошні часнико-
ві головки, щільно укладають у 
ємкість, зверху присипають бо-
рошном і закривають кришку. 
Часник зберігає свою свіжість 
до літа. 

У цибулинні
Якщо у вас великий вро-

жай цибулі й залишається ба-
гато лушпиння, чому б не ви-
користати його для зберігання 
часнику? Ним можна пересипа-
ти часник у мішку, кошику або 

ящику і поставити, наприклад, 
на антресолі. 

У харчовій плівці 
Харчовою плівкою у два 

шари туго обгортають кожну 
головку часнику. Вона добре за-
хищає їх від висихання. 

У попелі
Власники дачної лазні або 

пічки можуть використати для 
зберігання часнику попіл.  Його 
потрібно насипати у звичайну 
картонну коробку шаром у 2 см 
і зверху щільно скласти голо-
вки часнику. Наступним шаром 
знову буде попіл, потім - часник 
і так далі. Верхній шар має бути 
з попелу. Укомплектовану та-
ким чином коробку можна збе-
рігати навіть на кухні. 

У парафіні 
Парафін необхідно розтопи-

ти на водяній бані, по черзі за-
нурити в нього головки часни-
ку, дати стекти. Парафін утво-
рить на поверхні захисну плів-
ку, яка перешкоджатиме втра-
ті вологи і не допустить до час-
нику хвороботворні організми. 

У стерильних банках 
Можна скласти часнико-

ві головки у звичайні скляні 
банки, нічим не засипаючи. Ка-
жуть, що й без усіляких “напо-
внювачів” часник у банці від-
мінно зимує, не висихає і не 
проростає. Але перед тим бан-
ки варто простерилізувати і ви-
сушити. 

У тканинному мішку 
Добре зберігається часник 

у звичайному полотняному 
або з іншої натуральної ткани-
ни мішку, особливо якщо попе-
редньо головки хвилинку по-
тримати в концентрованому 
сольовому розчині, а потім ви-
сушити. Така обробка мінімі-
зує ризик цвілі та інших хво-
роб. Можна, до речі, вимочити в 
солі не головки, а мішечок. По-
тім його просушують, заповню-
ють часником і, не зав’язуючи, 
залишають на зберігання.

Як краще 
зберігати 
часник 

Нехай часник і не овоч першої необхідності, проте він 
надзвичайно популярний на наших присадибних господар-
ствах. Ці гострі й ароматні зубки вирощує кожен. Але вирос-
тити - це пів-справи. Хотілося б ще й зберегти отриманий 
урожай, як мінімум, до весни, а ще краще - до літа, причому 
зробити це у помешканні, заощадивши місце в льосі.

Яровий часник краще зберігається в теплому (+16-
+20°С), а озимий - у прохолодному приміщенні (+1-+3°С). Але 
на практиці, виходячи з обсягів зібраного врожаю, городни-
ки самостійно обирають, як і де його зберігати. 

Тож пропонуємо вам кілька варіантів зберігання часни-
ку безпосередньо у квартирі. 

Чим гостріша, 
тим смачніша

Прикмети серпня

Сад прикрасить гортензія
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Швидкі помідорчики
Потрібно: на 1л. води - 1 ст. л. солі, 5 ст. 

л. цукру, лавровий лист, парасольки кропу, 
часник, перець горошком, хрін та інше, 1 ст. 
л. оцтової есенції.

Приготування: у воду додаємо всі при-
готовані спеції, сіль, цукор. Доводимо до ки-
піння  і вливаємо оцет. У киплячий розсіл 
замочуємо підготовлені овочі  за допомо-
гою ложки - опускаємо в банку не зачіпаю-
чи руками. Парасольки кропу та інші спе-
ції також вкладаємо в банки, допомагаючи 
собі тільки виделками, ложками. Заливає-
мо киплячим розсолом і закручуємо банки.

Кількість цукру можна змінювати. Все 
залежить від вашого смаку. Мариновані та-
ким чином овочі добре зберігаються при 
кімнатній температурі.  Але головне те, що 
таке консервування помідорів дуже швид-
ке. Таким способом можна також консерву-
вати огірки чи асорті. Але для огірків цукру 
потрібно лише 1 ст. л. на 1л. води.
Помідори солодкі

Потрібно: в розрахунку на одну 3-лі-
трову або три літрових банки - 1,5 — 2 кг. 
міцних мясистих помідорів, один великий 
солодкий перець.

Маринад: 150 г цукру, 60 г солі, 2 ст.л. 
9% оцту (= 30 мл)

Приготування: добре помити банки, 
облити окропом. Перець розрізати на 5-6 
частин уздовж. Ретельно вимити помідори 
і вкласти їх в банки, перекладаючи перцем. 
Залити крутим окропом, прикривши криш-
кою та залишити на 20 хвилин. Воду злити 
в каструлю, додати сіль, цукор, довести до 
кипіння. Після кипіння дати постояти 5 хв. 
і влити оцет. Перемішати і цим маринадом 
відразу ж залити помідори.

Закрутити, перевернути і обгорнути 
ковдрою чи теплою тканиною до повного 
охолодження.
Помідори мариновані 
з насінням гірчиці

Потрібно: 1 кг томатів, на літрову бан-
ку – 1 ч. л. насіння гірчиці, 7-10 горошин за-
пашного перцю, 2 лаврових листки.

Маринад: на 1 л води - 100 г оцту 9%, 3 
ч. л.  солі,  (30-35 г.), 2,5 ст. ложки цукру (60-
65 г).

Приготування:  у чисті банки укладає-
мо вимиті помідори. Краще використовува-
ти дрібні помідори. Щоб правильно розра-
хувати кількість води, треба орієнтувати-
ся на вагу продукту, тобто - на 2 кг. помідо-
рів - 2 л. води.

Томати заливаємо крутим окропом. Че-
рез 5-10 хвилин воду зливаємо.

Для приготування маринаду всі інгреді-
єнти додаємо вже в киплячу воду і даємо ще 
покипіти 3 хв. До моменту зливання води 
маринад вже повинен бути готовий. Дода-
ємо у кожну банку по 2 лаврових листки і 
заповнюємо маринадом, щоб аж потекло з 
банки. Зверніть увагу, що спеції повинні по-
трапити в кожну баночку! Відразу закручу-
ємо стерилізованими кришками і перевер-
таємо до повного охолодження.
Помідори з медом 
і базиліком

Потрібно: 1 кг помідорів чері, 35 мл 
яблучного оцту, 1 ст. л. меду, 0,5 ст. л. солі, 1 
ст. л. цукру, 4 зуб. часнику, 5 горошин чорно-
го перцю, 1 лавровий листок, по пучку ба-
зиліку і кропу. 

Приготування: помідори помийте 
і наколіть зубочисткою поблизу плодо-
ніжки. Додайте перець горошком, часник, 
кріп, лавровий листок, сіль і цукор. Залий-
те окропом та залишіть до повного охоло-
дження. Помідори разом з прянощами пе-
рекладіть в банки, а маринад доведіть до 
кипіння. Додайте мед, яблучний оцет і лис-
тя базиліку. Залийте помідори маринадом і 
залишіть до повного охолодження. 
Помідори «Під снігом»

Потрібно: помідори - 1 кг, часник - 2 го-
ловки.

Для маринаду: вода - 1,5 л., цукор - 2-3 
ст. ложки, оцет 9% - 2 ст. ложки, сіль - 1 ст. 
ложка.

Приготування: помідори помити під 
проточною водою. Зубочисткою зробити по 
кілька наколів біля плодоніжки. Заповнити 
ними стерилізовані банки, залити доверху 
кип’яченою водою і залишити до повного 
охолодження. Охололу воду злити і додати 
очищений, подрібнений часник, влити по 
половині ст. ложки оцту, залити підготовле-
ним маринадом (Закип’ятити воду з сіллю 
і цукром). Закрити стерилізованими криш-
ками, перевернути і тепло закутати до по-
вного охолодження.
Помідори, фаршировані 
часником

Потрібно: на 3-л банку - 2 кг черво-
них твердих помідорів, 2 головки часнику, 
1 лавровий листок, 3-4 гвоздики, 3-4 горо-
шини духмяного перцю, 5-6 горошин чор-
ного, 2-3 листочки м’яти, кориця на кінчи-
ку ножа.

Маринад: 1 склянка цукру (250 мл), 1,5 
ст.л. солі з гіркою, 1 маленький пекучий пе-
рець, 80 мл. 9% оцту.

Приготування: на дно банки викласти 
лавровий лист, перці, м’яту, корицю. Зверху 
щільно викласти помідори, фаршировані 
часником. Для цього зі сторони плодоніж-
ки вирізати у помідорів невеликий конус і 
вставити порізаний на пластинки часник. 
Залити киплячою водою, витримати 10 

хвилин, злити. Додати цукор, сіль, пекучий 
перець. Прямо в банку влити оцет, зали-
ти киплячим маринадом і закатати. Щіль-
но загорнути і залишити до повного висти-
гання.
Помідори квашені

Потрібно: 10 кг помідорів, 500 г гілочок 
вишні, 200 г селери (зелень), пахучий пе-
рець горошком.

Приготування: помідори помити, нако-
лоти виделкою, щільно вкласти в тару ря-
дами, перекладаючи прянощами. Залити 
розчином (на 1 л води: 70 г солі, 100 г меду 
чи цукру), накрити зверху чистою ткани-
ною, покласти гніт і виставити на холод.
Томати у власному соці

Відібрати зрілі помідори, ретельно їх 
вимити, викласти в друшляк, опустити на 
1-2 хвилини в каструлю з гарячою водою 
(95-98°). Вийняти і занурити на 1-2 хви-
лини у холодну воду, зняти шкірку. Очи-
щені томати щільно скласти в підготовле-
ні банки, залити гарячим томатним соком, 
а точніше масою (для цього перетерти че-
рез сито свіжі дозрілі помідори), після чого 
прикрити банки стерильними кришками і 
стерилізувати 35-40 хвилин. Банки закри-
ти, перевернути і дати охолонути.
Помідори 
«Пальчики оближеш»

Потрібно: помідори, для маринаду - 3,5 
л. води, 2 столових ложки цукру, 2 столових 
ложки оцту, 4 столових ложки солі. 

Приготування: промиті помідори роз-
різати на половинки. На дно підготовлених 
літрових банок кладемо цибулю, порізану 
кільцями, петрушку, кілька горошин чорно-
го перцю. Потім викласти помідори, зрізом 
донизу. Залити маринадом. Маринаду ви-
стачить на 12 літрових банок. Стерилізува-
ти 10 хвилин.
Президентські помідорчики

Потрібно: на літрову банку - 2-3 зуб-
ці часнику, 5-6 горошин перцю, 2 столових 
ложки олії. 

Маринад: 3 л води, 9 столових ложок 
цукру, 100 г оцту, 4 столових ложок солі.

Приготування:  розрізати помідори на 
половинки. На дно банки покласти 2-3 зуб-
ці часнику, 5-6 горошин перцю, 2 столових 
ложки олії (на літрову банку). Класти шар 
помідорів зрізом догори, шар цибулі кру-
жальцями і так до верху банки. Залити ма-
ринадом і стерилізувати: літрові банки 10 

хвилин, дволітрові – 15хв., 3-літрові - 20-25 
хв.
Помідори з медом

Потрібно: 2 кг помідорів, 200 г ріпчас-
тої цибулі, 50 г солі, 100 г меду, 50 г фрукто-
вого оцту.

Приготування:  почистити цибулю і 
нарізати тонкими кільцями. Помідори ре-
тельно промити в проточній воді і наколо-
ти з боку плодоніжки голкою або видел-
кою. У простерилізовані банки викласти 
помідори, пересипаючи їх кілечками ріп-
частої цибулі. Приготувати маринад з солі, 
меду і фруктового ароматизованого оцту 
на 1 літр води. Залити помідори киплячим 
маринадом, накрити стерильними кришка-
ми і пастеризувати у киплячій воді. Відразу 
ж закрутіть банки. 
Зелені мариновані 
помідори

Потрібно: 2 кг зелених помідор, ріп-
часта цибуля - 2-3 шт., гострий перець - 2-3 
стручки, кріп - 40 г, хрін (листя) - 40 г, листя 
смородини - 2-3 шт.

Для маринаду (на 3 л. води): оцет - 700 
мл, цукор - 350 г, сіль - 250 г, пряна гвоздика 
- 10 шт., чорний перець - 10 горошин, запаш-
ний перець - 10 горошин, лавровий лист - 5 
шт.

Приготування: помідори помити, ци-
булю почистити і розрізати на половинки. 
Викласти помідори в банки, між ними по-
класти цибулю, гострий перець, кріп, листя 
хрону та смородини. 

З води, оцту, цукру, солі та спецій  
закип’ятити маринад, залити ним помідо-
ри, щільно закрити банки і поставити в хо-
лодне місце.
Помідори з цибулею

Потрібно: 5 кг невеликих помідорів, 1 
кг дрібної ріпчастої цибулі, 100 г солі, 3 л 
води, 100 г цукру, 1 перець чилі, 160 мл оцту, 
кріп, листя хрону, часник, чорний перець го-
рошком, листя смородини.

Приготування: на дно літрової банки 
покласти лист хрону, гілочку кропу, зубчик 
часнику (бажано розрізаний на 2-3 части-
ни), кілька шматочків гіркого перцю, кілька 
горошинок чорного перцю. Заповнити бан-
ку помідорами та цибулею, залити окро-
пом, накрити кришками.

Дати постояти близько 5-8 хвилин. 
Воду з банок злити в каструлю, додати сіль, 
цукор та оцет і довести до кипіння. Коли ма-
ринад закипить, залити ним помідори і за-
катати. Перевернути горлечком донизу і 
вкутати. 

У сонячну серпневу 
пору дозрівають 
ПОМІДОРИ

На вулиці справжня літня спека, а на грядках зарум’янилися 
помідори. Тож господині поспішають не лише частувати своїх 
рідних цими смачними і корисними овочами, а  й зберегти їх 

на зиму. Пропонуємо вам підбірку цікавих рецептів, які обов’язково 
стануть вам у пригоді у сезон літніх консервацій.
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Таким чином, для усіх побутових 
споживачів природного газу Терно-
пільської області (ПАТ «Тернопільгаз» 
не обслуговує споживачів м. Терно-
піль та сіл Тернопільського р-ну, окрім 
сіл: Довжанка,  Домаморич, Драганівка, 
Забойки, Почапинці) на сайті компа-
нії   www.tgaz.te.ua  запрацювала нова 
онлайн-послуга – «Особистий кабінет».

Завдяки цьому сервісу, не виходячи 
з дому, можна:
 подати показник лічильника газу;
 ознайомитись з наявним у вас га-

зовим обладнанням та приладом облі-
ку газу;
 переглянути історію платежів, по-

ступлення субсидійних коштів та від-
шкодування пільг; 
 поставити запитання;
 подати заявку на ремонт газового 

обладнання.
Для створення особистого кабінету 

Споживачу необхідно зареєструватися 
на сайті компанії www.tgaz.te.ua  в роз-
ділі «ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ». Для реє-

страції необхідно вибрати компанію 
ПАТ «Тернопільгаз», вказати: номер 
особового рахунку, суму останнього за 
часом платежу за природний газ, мо-
більний номер телефону, діючу адресу 
електронної пошти.

Відтепер відносини побутового Спо-
живача та Оператора ГРМ – ПАТ «Тер-
нопільгаз» - регулюються новим Ко-
дексом газорозподільних систем і Ти-
повим договором розподілу природ-
ного газу. Цими нормативними доку-
ментами прописаний чіткий алгоритм, 
згідно з яким визначається використа-
ний побутовим споживачем об’єм при-
родного газу та способи його передачі 
Оператору ГРМ.

Відповідно до вищезазначеного, по-
бутовий Споживач щомісячно станом 
на 1 число місяця, що настає за розра-
хунковим, зобов’язаний фіксувати та 
передавати Оператору ГРМ покази лі-
чильника до 5 числа (включно) зруч-
ним для нього способом. Це стосується 
усіх без винятку побутових споживачів, 

у яких встановлені лічильники газу.
У разі неотримання показів лічиль-

ника від побутового Споживача про-
тягом вищезазначеного періоду, ПАТ 
«Тернопільгаз» визначатиме обсяг спо-
живання газу за минулий місяць розра-
хунковим методом, з використанням 
групи споживання, до якої віднесений 
побутовий Споживач, та відповідно ви-
значеного для кожної групи спожи-
вання середньостатистичного річного 
профілю споживання природного газу 
в розрізі календарних місяців. Якщо за 
підсумками наступного місяця побуто-
вий Споживач своєчасно передасть по-
кази лічильника газу, визначення спо-
житого об’єму природного газу буде 
здійснено з урахуванням наданих по-
казників.

Отже, якщо ви не бажаєте бути «се-
редньостатистичним споживачем» та 
хочете отримувати рахунки за фактич-
но використаний вами об’єм природно-
го газу, адміністрація ПАТ «Тернопіль-
газ» радить обов’язково щомісяця фік-
сувати показники лічильника та пере-
давати їх у визначений термін.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

«ТЕРНОПІЛЬГАЗ» ЗАПРОВАДЖУЄ 
НОВУ ОНЛАЙН-ПОСЛУГУ - 
«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ»!
На вимогу Закону України «Про ринок природного газу» опе-
ратор газорозподільної системи ПАТ «Тернопільгаз» (нада-
лі - Оператор ГРМ) впроваджує нові механізми передачі по-
казів лічильників газу, які були б максимально зручними 
для споживача.

Отримали повідомлення-
рішення на сплату податку 

на нерухоме майно?
Шановні громадяни! 
Якщо ви отримали податкове 

повідомлення-рішення на сплату податку 
на нерухоме майно і у вас виникли запитан-
ня з цього приводу - телефонуйте до Терно-
пільської об’єднаної державної податкової 
інспекції за номерами: 43-46-30 та 068-85-
86-073.

Податкова online: 
практичні поради 

та консультації
Тернопільська ОДПІ у п’ятницю, 5 серп-

ня, з 15 до 16 години, буде проводити 
інтернет-конференцію на тему: «Подання 
форми 1ДФ та порядок виправлення допу-
щених помилок». Усі найактуальніші питан-
ня та відповіді на них будуть доступні у тек-
стовому, візуальному та аудіо форматах.

Спілкуватись із платниками податків 
буде головний державний інспектор від-
ділу організації роботи Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Галина Петрівна Оленин.

Аби запитати й отримати відповідь, не-
обхідно зареєструватись чи зайти на свій 
обліковий запис у програмному забезпечені 
- Skype, у вікні «Пошук» ввести ім’я «todpi_
online» (Тернопільська ОДПІ) та додати до 
свого списку контактів.

За інформацією щодо проведення тема-
тичних інтернет-конференцій слідкуйте на 
суб-сайті ТО ДФС у Тернопільській області.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ.

Оголошення

ГОРОСКОП
з 3 до 9 серпня
Овен 

Не дуже сприятливий для заро-
бляння грошей тиждень. Важче буде 
виконувати фізичну роботу, дещо 
ускладняться і стосунки з колегами. 
Замість прихильників можна залучи-
ти заздрісників. Старайтеся не розпо-
чинати конфліктів, а втілення сміли-
вих задумів відкладіть до наступного 
тижня.
Телець

У грошових та в інших справах все 
в цей час залежить від випадку. Успіш-
ною в грошовому плані буде підпри-
ємницька діяльність. Також можуть 
бути перші успіхи в новій для вас спра-
ві, особливо організаційній. У вихідні 
заплануйте відпочинок. 
 Близнюки

Період кар’єрних устремлінь, на-
цілених на підвищення соціального 
статусу і, як наслідок, на покращення 
матеріальної забезпеченості. Вдалий 
час для започаткування своєї справи. 
Шукайте натхнення в подорожах і не 
втрачайте позитиву. Вам усе вдасться.  
 Рак

Енергійний тиждень, що дає роз-
ширення можливостей, в тому числі й 
у фінансовій сфері. Більше часу приді-
літь відпочинку й не втрачайте шанс 

полінуватися у вихідні. Може знадоби-
тися ваша допомога давнім друзям. 
 Лев

Пам’ятайте, що все у вас буде добре, 
головне – не піддаватися занепадниць-
ким настроям, які з’являються час від 
часу. Найближчим часом у вашому жит-
ті стануться зміни, на які ви давно чека-
ли. Дайте шанс їм статися. Вам допомо-
жуть близькі й люди, яких ви любите. 
 Діва

Особливих проблем зі здоров’ям у 
цей час не очікується, але дуже важли-
ва організованість, упорядкованість 
життя. Хаос і невизначеність можуть 
погано позначитися на самопочутті. 
Як і перевантаження на роботі. Важ-
ливо правильно і вчасно харчуватися.
 Терези

Період в основному сприятливий 
для вас. Корисно більше рухатися і 
взагалі проявляти більшу активність 
у житті. Не бійтеся втілювати свої за-
думи в реальність – зараз для цього 
сприятливий період.
Скорпіон

Дуже енергійний, напружений 
тиждень. Ви будете витрачати бага-
то сил, але вони досить легко віднов-
ляться. Однак не варто зловживати, 
резерви організму не безмежні. Шкід-
ливі звички, наприклад, паління, теж 
можуть знизити вашу витривалість. 
Займіться саморозвитком і відпочинь-
те у вихідні.

 Стрілець
На цьому тижні проведіть більше 

часу наодинці з собою. Не намагайтеся 
проявляти надмірну соціальну актив-
ність. Займіться творчістю або рушайте 
в подорож. Також початок серпня спри-
ятливий для оздоровчих процедур. У 
відносинах з друзями  можете зіткнути-
ся з незрозумілими обставинами. Проа-
налізуйте ситуацію без зайвих емоцій.
 Козеріг

Намагайтеся не приймати ради-
кальних рішень. Якщо вирішите змі-
нити щось у житті, то ретельно все 
обміркуйте. Щоб подолати труднощі, 
які виникли, проявіть винахідливість 
і прислухайтеся до інтуїції. Зараз ви 
здатні багато що передбачити.
Водолій

Зараз у вас є можливість продемон-
струвати свій професіоналізм і сфор-
мувати довірливі стосунки з началь-
ством. Не виключено, що в цей час ви 
отримаєте просування кар’єрною схо-
динкою. Сміливо реалізуйте свої цілі, 
але пам’ятайте про необхідність співп-
раці. Уникайте конфліктів з родичами. 
 Риби

Зараз настає сприятливий період 
для подорожей і творчості. Однак  не 
впадайте в ілюзії та не намагайтеся 
осягнути неосяжне. Зараз ви схильні 
вигадувати безліч проектів, але бага-
то з них можуть виявитися «мильною 
бульбашкою».

Пропоную
Усі види ремонтних ро-

біт: малярні та штукатур-
ні, євроремонт, будівель-
ні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, 
Ігор.

Виконання декоратив-
них робіт. Авторське декору-
вання та індивідуальний взі-
рець для погодження фак-
тури і кольору.  Досвід робо-
ти. Гнучкі ціни. Безкоштовна 
консультація. Інформація 
за тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну 

квартиру для сім’ї у Тер-
нополі або поблизу нього 
- до 10 км. Телефонувати: 
(067) 6872946.

Продаю
Продаються 2 кобили ві-

ком 6 років та лоша віком 5 
місяців.

Звертатися за адресою: 
с. Тудорів Гусятинського 
р-ну  Тернопільської обл. 
Телефон: (097)105-45-82, 
питати Володимира.

Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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3 серпня - хмарно з прояснен-
ням, вранці можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 14-18, 
вдень 23-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.50, захід - 20.56. 

4 серпня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 16-21, вдень 25-28 градусів те-
пла. Схід сонця - 5.52, захід - 20.55. 

5 серпня - ясно, без опадів, вночі 
18-23, вдень 26-31 градус тепла. Схід 
сонця - 5.53, захід - 20.53. 

6 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-
чі 10-23, вдень 25-31 градус тепла. Схід 

сонця - 5.55, захід - 20.51. 
7 серпня - хмарно з 

проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
20-21, вдень 21-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 5.56, за-

хід - 20.50. 
8 серпня - хмарно з проясненням, 

без опадів, температура повітря вночі 
16-18, вдень 21-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 5.57, захід - 20.48. 

9 серпня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 
16-21, вдень 22-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.59, захід - 20.46.  

Погода в Тернополі й області

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату  -  іменинників серпня!
Марію Сімору, Марію Оскалюк, 

Олександра Довгушко, Галину Березій,
 Галину Онищук, Любов Сімору, 

Світлану Копач, Марію Ткач 

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Хоча б до ста років щасливої долі, 
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість 

у кожне віконце.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!

З повагою - колектив  Почаївського  
психоневрологічного 

будинку-інтернату.

Вітаємо! 
Івана Степановича 

Круп’яка, 
відомого тернопільсько-

го астролога, друга 
і шанувальника 
«Нашого ДНЯ». 

Галактика, Космос, зодіакальне коло
Планети крутяться, мов життя…
Іван Круп’як зірки «читає»,
Про долю, минуле і майбуття. 
Застереження, допомога, надія…
Дивна прихильність небес…    
Чиєсь Щастям зветься сузір’я, 
Вірою в себе зветься чиєсь…
А Ваші сузір’я - Порад й Вічних Істин
Хай Вам таємниці відкриють, дарують добро,  
Хай у душі буде сонячно і серпнево,
Хай буде дощик, зорепади, тепло…           

Вітаємо!
Люблячу онучку, дорогу доньку, 

чудову маму й дружину 
Ірину Волинську

з села Великі Вікнини Збаразького району
з Днем народження!

Щоб в барви літа заплелося сонце,
Лягло барвінком до твоїх доріг,
Блакить небес заглянула в віконце
І килим з квітів кинула до ніг.
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато,
І кожен день, щоб сонечком зігрів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!

З любов’ю – 
бабуся Галя і дідуcь Микола, 

мама й тато, чоловік Юра, 
донечка Настя та вся родина.

Вітаємо!
Дуже гарну людину, 

вірну подругу
Віру Григорівну Нечай

з Козови
 з Днем народження!

За роком рік невпинно лине,
Дарує сонця веселковий час,
У цю прекрасну літню днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Хай доля шле Тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,
Хай в житті Твоїм він кожну мить
Обдарує ласкою святою!

З повагою – друзі шкільних років: 
Іванна Ярема, Іванна Корецька-Ярова,
 Марія Колодій-Твердун, Леся Олійник.

З любов’ю – тато, 
мама, сестра Юля 
та братик Сергій, 

бабуся Олена.

Вітаємо!
Найкращу у світі донечку, 

сестричку та внучку
Олю Казновецьку 

із села Великі Вікнини Збаразького району
з 18-річчям! 

Даруємо Тобі в цей день
Мережку з квітів і пісень,
Любові й радості – криницю,
Від гір – здоров’ячка живицю.
Бажаєм, щоб здійснились 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 та опіка
 Була в небес щедротних ріках!

Вітаємо!
Гарну людину 

та чудову колегу 
Людмилу Сидорчук 

із с. Великі Вікнини на Збаражчині
з Днем народження!

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди! 
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки вам треба!
А Мати Пречиста завжди береже,
Ангел-хоронитель за руку веде!

З повагою – колектив 
Великовікнинської сільської ради 

Збаразького району.

Магнітні бурі 
у серпні

Протягом серпня 2016 року 
очікується кілька серйозних маг-
нітних бур і коливань. За прогно-
зами фахівців, найбільш неспо-
кійною буде перша декада серп-
ня.

 Магнітні коливання можливі 
5, 10, 19, 25, 27 серпня.

Серйозні магнітні бурі очіку-
ються 
3, 4, 8, 26, 30 серпня.

- Рабиновичу, ви дарма 
цю ковбасу купуєте. Вона, 
звичайно, дешева, але їсти 
її зовсім неможливо, там 
сама соя.

- Це для гостей.
  

Дружина запитує у чо-
ловіка:

- Чому, як щойно-но я 
починаю співати, ти відра-
зу підходиш до вікна?

Чоловік:
- Аби сусіди не подума-

ли, що я в цей час тебе б’ю.

  
- Куме, ви маєте таєм-

ні мрії?
- Аякже! Аби моя донь-

ка була на обкладинці жур-
налу «Vogue»; син - на об-
кладинці журналу «Sport»; 
коханка - на обкладинці 
журналу «Playboy», а дру-
жина - на листівках «Зни-
клі безвісти».

  
Дачник через загоро-

жу запитує в сусідів:
- У вас учора було якесь 

свято? Всі так танцювали!
- Та ні, то дід вулика пе-

рекинув.

Украiнськi 
жарти

.

Колектив «Нашого ДНЯ».


