
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Триває передплата «Нашого ДНЯ» 
на наступний 2018 рік!
3 міс. – 54 грн. 64 коп.
6 міс. – 105 грн. 68 коп.

12 міс. – 208 грн. 76 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

22 листопада - хмарно, мож-
ливий мокрий сніг, вночі 0-1 
градус морозу, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.38, за-
хід - 16.29.

23 листопада - хмарно, вно-
чі мокрий сніг, вночі 0-1, вдень 
1-3 градуси тепла. Схід сонця - 
7.4-, захід - 16.28. 

24 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 0-1 
градус морозу, вдень 1-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.41, за-
хід - 16.27. 

25 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 0-1 
градус морозу, вдень 0-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.43, за-
хід - 16.26. 

26 листопада - хмарно, дощ, 
вночі 1-2, вдень 4-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 
16.25. 

27 листопада - хмарно, дощ, 
мокрий сніг, вночі 0-2, вдень 
0-3 градуси тепла. Схід сонця - 
7.45, захід - 16.24. 

28 листопада - хмарно, без 
опадів, вночі 1-2 градуси моро-
зу, вдень 0-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.47, захід - 16.24.

Погода в  
Тернополі  
й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60
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"Торгуватися, поки продавець не почне плакати"

8 стор.
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Не наклич біди…

Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”

10-11 стор.

Базар на 66 вулиць, 2 691 мечеть, коти і чайки, підземний палац 
і могила Роксолани: чому потрібно їхати у Стамбул?

День Гідності 
та Свободи 
Пам’ятаємо, шануємо, гордимося

Чотири роки тому в Україні розпочався Євромайдан, який 
перетворився у справжню боротьбу українців за гідність 
свого народу. Серед Героїв Небесної сотні – шестеро хлоп-
ців з Тернопільщини. Тільки в нашій області встановили 75 
пам’ятних знаків на честь тих, хто загинув у боротьбі за пра-
во з гідністю називати себе українцем. Однак, сьогодні за 
злочини проти учасників Майдану за ґратами – лише одна 

особа.  Це «тітушка» із Харкова. Решта із 49-ти отримали або 
умовні терміни покарання, або покарання не передбачало 
позбавлення волі.

Всього під час акцій протесту були вбиті 106 людей, понад 
тисяча - поранені. Біль для їхніх рідних і близьких  не має 
терміну давності. Сумуємо разом з ними, пам’ятаємо наших 
Героїв і гордимося ними.

Таємниці Тернопільського замку
Археологи знайшли на подвір’ї  
твердині сліди черняхівської  
і трипільської культур
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Для дітей воїнів 
АТО запровадили 
безкоштовні 

курси англійської 
мови. Такий соціально-
просвітницький проект 
реалізовує Тернопільська 
територіальна 
організація партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність». Перше 
заняття в рамках цього 
проекту відбулося 16 
листопада. 

«Такі курси стануть тради-
ційними і проводитимуться 
щотижня. Тобто це буде довго-
тривалий проект. До нього вже 
долучені понад 10 дітей з Тер-
нопільського району. Сподіва-
ємося, що охочих стати учас-
ником заходу буде усе біль-
ше, - зазначає керівник секре-
таріату Тернопільської тери-
торіальної організації Партії 
«Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Володимир Дзу-
дзило. – Підтримка бійців АТО 
є одним з головних напрямків 

роботи нашої партії. Ми нео-
дноразово надсилали на схід 
України матеріальну допомогу 
нашим захисникам - продукти 
харчування, маскувальні сіт-
ки, передавали приціл нічного 
бачення та інші необхідні речі. 
Ми повинні всебічно дбати 
про наших воїнів. Тому наро-
дилася ідея провести проект, 
який передбачає надання під-
тримки дітям бійців, які захи-
щають суверенітет нашої кра-
їни на сході». 

Зазначимо, представники 
партії спільно з історичним 
факультетом Тернопільсько-
го національного педагогіч-
ного університету імені В. Гна-
тюка систематично передають 
в зону АТО  маскувальні сітки. 
Тернопільський обласний осе-
редок партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» на-
дає кошти на закупівлю мате-
ріалів та забезпечує відправ-
ку вантажів. Від 2015 року 
студенти-історики сплели й 
відправили бійцям понад 4600 
кв.метрів маскувальної сітки. 

Для дітей бійців АТО 
безкоштовно проводять 
курси англійської мови

Шановні краяни!
Багато горя зазнав український на-

род, але страшнішого лиха, ніж штуч-
ний голод 32-33-х років, ані історія 
України, ані жодна інша   держава світу 
не знає. Масовий голод тридцять тре-
тього став результатом злочинної ста-
лінської політики перетворення селян 
у рабів, а Сибір та Казахстан - у концен-

траційні табори. У результаті – мільйо-
ни людей було вбито, десятки мільйо-
нів втратили здоров’я, а сотні мільйо-
нів українців так і не народились. Та-
кою для українського селянства була 
кара за нелояльність до радянської вла-
ди. Божевільна утопія створення кому-
ністичного ладу передбачала перетво-
рення громадян у виробничий матері-
ал. Але чи прийняло би українське се-
лянство роль гвинтика у радянській 
політиці? Тож завдання російської  ім-
перії радянського зразка було чітким – 
знищити українське селянство як клас. 
Голод був і в українських містах. Та він 
не йшов у жодне порівняння із тим, як 
вимирало українське село. У 1933 заги-
нуло кілька десятків тисяч українських 
містян, селян  же  - мільйони. Недар-
ма полігоном для пекельного експери-
менту було обрано село, адже це  – ко-
лиска української нації, скарбниця  мо-
ральності та духовності, сховок укра-
їнського буття. Тим страшніший був 
удар, завданий народу, в основу нашо-

го духу – родину, віру в Бога і любов до 
землі.

Як писав у «Кривавих землях»  
Тимоті Снайдер: «Символічною карти-
ною злочинних діянь більшовицької 
влади стало побачене на Харківсько-
му ринку одного весняного ранку трид-
цять третього – серед гори накиданих 
трупів по бездиханному тілу матері по-
взає маля, намагаючись із мертвих гру-
дей здобути краплину молока. Люди ка-
зали – це перші пуп’янки більшовиць-
кої весни». І таки були першими – далі 
розстріляна інтелігенція України, ріки 
крові у поневолених землях 39-40 ро-
ків, бездарні воєнні дії, коли під кулями 
заградзагонів клали десятки тисяч сол-
дат, знищення опору УПА, голодні по-
воєнні роки. Уся політика більшовиків 
мала на меті з незалежних, роботящих, 
гордих, моральних українців зробити 
покірних рабів, люмпенів, безбатченків.

Окрім фізичного винищення – ге-
ноциду, треба було убити в українцеві 
українця, його сучасне і  майбутнє.  За 

останню тисячу років населення  Землі 
потерпало не від одного голоду. Проте 
аж трьох голодоморних навал зазнала 
житниця колишнього СРСР – Україна 
(1921-1923, 1932-1933 та 1947 рр.) за 
якихось двадцять років. Тому  переко-
наний,  що такого широкомасштабного 
штучного голодомору, такого етно- і ге-
ноциду, як на початку 30-х років ХХ сто-
ліття не зазнав жодний народ.

Таке жахіття не може повторитись. 
Злочинні дії тоталітарних режимів ма-
ють бути засуджені та покарані. Нині 
українці твердо стоять на захисті неза-
лежності своєї держави, власної гіднос-
ті та свободи. 

Дорогі земляки!
Помолімося разом за мільйони світ-

лих душ, 25 листопада прийдімо на 
майдани у селах, містечках та містах, 
запалімо свічки пам’яті на наших ві-
кнах. Нехай їхні вогники стануть сим-
волами нашої пам’яті, присягою, що ми, 
наші діти та нащадки ніколи не забуде-
мо цієї страшної сторінки історії.  

Як зазначила лідер «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко, місцеві вибори – це «ве-
ликий бій за право зберегти Україні життя, 
зламати систему, яка повністю просочена 
корупцією, лобізмом і нехтуванням інтер-
есів нашої держави і людей». «Це буде бій, 
який може дати Україні право жити. І зараз 
не про вибори іде мова, а про наш бій, який 
ми точно і однозначно виграємо завдяки 
вам». 

Юлія Тимошенко наголосила, що вибори в 
ОТГ є реальним показником рівня суспільної 
підтримки партії ВО «Батьківщина» та ста-
нуть репетицією до проведення президент-
ських і парламентських виборів. Планується, 
що «Батьківщина» висуватиме понад 50 кан-
дидатів на голів ОТГ та близько тисячі канди-
датів у депутати рад ОТГ. 

Нагадаємо, 15 листопада у Києві відбув-
ся 7 етап 14-го з’їзду партії, де підбивалися 
підсумки виборів в ОТГ, які відбулися 29 жов-
тня і на яких партія здобула беззаперечне лі-
дерство. Як зазначила у своєму виступі лідер 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, кожен тре-
тій українець підтримує партію «Батьківщи-
на» та покладає на неї надії на краще життя.

Як відомо, «Батьківщина» здобула перемо-
гу на місцевих виборах у 201 об’єднаній тери-
торіальній громаді, які відбулись 29 жовтня. 
Про це свідчать дані Центральної виборчої ко-
місії, оприлюднені на її офіційному сайті.

Так, від політичної сили Юлії Тимошенко 
обрано понад 900 депутатів рад ОТГ. Це ста-
новить 20,58% від усіх обраних депутатів і 
28,1% від депутатів, висунутих політичними 
партіями.

Звернення голови обласної ради Віктора Овчарука 
 з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів

З’їзд «Батьківщини» одностайно ухвалив рішення 
про участь місцевих організацій політичної партії 

у виборах в ОТГ, які відбудуться 24 грудня 2017 року

Що є підставою для відмови 
у реєстрації платником спрощеної 

системи оподаткування?
Головне управління ДФС в об-

ласті нагадує про внесені зміни до 
окремих норм застосування спро-
щеної системи оподаткування у цьо-
му році, зокрема, до п. п. 291.5.8 п. 
291.5 ст. 291 Податкового кодексу 
України (далі - ПКУ). Так, не можуть 
бути платниками єдиного податку 
першої-третьої груп платники, які 
на день подання заяви про реєстра-
цію платником єдиного податку ма-
ють податковий борг, крім безнадій-
ного податкового боргу, що виник 
внаслідок форс-мажорних обставин. 

Податковий борг - це сума узго-
дженого грошового зобов’язання, 
не сплаченого платником податків 
у встановлений ПКУ термін, та непо-
гашеної пені, нарахованої у порядку, 
визначеному ПКУ. 

Таким чином, з 1 січня цього року 
підставою для контролюючих орга-

нів при прийнятті рішення про від-
мову у реєстрації фізичної особи - під-
приємця платником єдиного податку 
є наявність у нього податкового бор-
гу зі сплати податків та зборів, за яки-
ми визначені грошові зобов’язання зі 
сплати податків та зборів, у тому чис-
лі, які не пов’язані із здійсненням гос-
подарської діяльності, крім наявно-
го боргу зі сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування. 

Про нюанси реєстрації суб’єктів 
господарювання як платника єдино-
го податку йдеться у листі ДФС Укра-
їни від 13.11.2017 №30848/7/99-99-
13-01-02-17 «Щодо окремих питань 
застосування спрощеної системи 
оподаткування». 

Відділ організації роботи 
головного управління ДФС у 

Тернопільській області.
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Сльози щастя, болючі 
спогади, теплі 
обійми і  щемливе 

дитяче «дякую». На 
«Святі Малюка», яке 
організували у Тернополі 
з нагоди Дня передчасно 
народженої дитини, 
важко було стримати 
емоції. Батьки, малеча 
та медики об’єдналися 
у велику родину і щиро 
раділи життю та своїй 
перемозі. Діти дарували 
квіти лікарям, які місяцями 
боролися за їхні життя. 
А ті зі сльозами на очах 
обіймали своїх пацієнтів, 
які ще недавно були 
справжніми крихітками і 
лежали у кювезах. 

Щорічно у світі близько 
п’ятнадцяти мільйонів малюків 
народжується передчасно, а це 
кожна десята дитина. 510 грамів, 
720, 880, 1100… Ці цифри спер-
шу злякали новоспечених матусь 
і татусів… А потім почалася за-
пекла боротьба за життя кожно-
го немовляти. Медики стверджу-
ють, кількість новонароджених 
зменшується, однак відсоток не-
доношених немовлят не знижу-
ється. 

Маленький Тимофійко наро-

дився у листопаді на 30 тижні ва-
гітності з вагою 780 грамів і рос-
том 27 сантиметрів. Його матуся 
Марія Шеремет зізнається, тра-
пилося все дуже несподівано. Ва-
гітність проходила без усклад-
нень – аж тут прийшла на УЗД об-
стеження і лікарі сказали робити 
кесарів розтин. Зізнається, було 
надзвичайно важко. Допомагали 
віра та підтримка рідних

Олександр та Олена Антонюк 
із Почаєва  приїхали на свято з до-
нечкою Лією.  Вона народилася з 
вагою 1 кілограм 280 грамів на 
сьомому місяці вагітності,

Тиждень перебувала в реані-
мації, півтора місяці – у відділенні 
недоношених дітей. Сьогодні це 
здорова та активна дівчинка. 

Тарасик народився з вагою 
950 г. Йому вже шість років, і 

вже наступного року він піде до 
школи. 

- Це дуже важко згадувати, - 
каже його мама Юля. – Два з поло-
виною місяці він перебував на апа-
раті штучного дихання. Допомага-
ли молитви, чоловік і лікарі. Я ме-
дик, тож розуміла всю складність 
ситуації. Але материнське серце 
надіялося на краще і ми перемо-
гли. Тричі були у реанімації – ле-
жали у всіх відділеннях, які є у ди-
тячій лікарні. Такі свята дуже по-
трібні, адже батькам надзвичай-
но важко це пережити. А тут вони 
можуть поспілкуватися з родина-
ми, з якими трапилося щось схо-
же, поділитися своїми хвилюван-
нями. Найважливіше, не опуска-
ти рук. Справжня віра здатна тво-
рити дива – тепер я це знаю точно. 

Передчасно народжені діти 

потребують особливого догля-
ду та постійного нагляду ліка-
рів. Чимало малюків народжуєть-
ся з вагою навіть менше кілогра-
ма, вони беззахисні і повністю за-
лежні від медиків. У відділі інтен-
сивної терапії новонароджених 
Тернопільського перинатального 
центру «Матері і дитини» з 2008 
року дарують шанс на життя пе-
редчасно народженим малятам. 
За 9 років діяльності тут виходи-
ли більше тисячі немовлят. 

- Сьогодні ми бачимо цих здо-
рових дітей і це для нас дуже ве-
лике щастя, дуже велика радість, 
- каже завідувач відділення ін-
тенсивної терапії новонародже-
них Тернопільського обласного 
перинатального центру «Мати і 
дитина» Неля Скубенко. - Ми ті-
шимся їхніми здобутками, радіє-

мо, що вони вже вміють читати, 
що ходять в садочок, в школу, що 
вони нормально розвиваються. 
Звичайно,  це заслуга  і батьків, і 
лікарів. Реабілітація не закінчу-
ється після виписки з стаціонару. 
Вона триває доти, доки потрібно. 
Подекуди приходиться декілька 
років чекати, щоб адаптувати ди-
тину до соціуму.

На «Святі малюка» зібралося 
понад три десятки родин, які ви-
ховують дітей, народжених пе-
редчасно. Усі вони отримали по-
дарунки, батьки - символічні ме-
далі за свої старання, турботу і 
недоспані ночі, медики – грамо-
ти. На завершення дійства орга-
нізатори презентували  вистав-
ку «Діти, врятовані любов’ю». 
На світлинах зображені малю-
ки, якими вони є тепер і якими 
були при народженні. А о 18 го-
дині батьки, діти та медики ви-
пустили у небо білі кульки, а Тер-
нопільський драмтеатр засвітив-
ся фіолетовим. Флеш-моб прове-
ли практично у всіх містах Украї-
ни, аби привернути увагу до про-
блем передчас-
но народжених 
дітей. 

Крихітні діти 
з ВЕЛИКОЮ душею

Малюків, народжених передчасно, рятує 

материнська любов  
і турбота медиків

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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- Під час минулих місце-
вих виборів Петро Напованець 
втерся у довіру наших пар-
тійців і завдяки бренду Оле-
га Ляшка підступно заволо-
дів депутатським мандатом 
представника РПЛ у Збаразь-
кій міській раді. Однак, невдо-
взі цей перекінчик вже вкотре 
змінив свої політичні переко-
нання і його періодично вико-
ристовують інші фракції, щоб 
дестабілізувати ситуацію у де-
путатському корпусі та відво-
лікти слуг народу від виконан-
ня справді насущних завдань 
з розвитку Збаразької грома-
ди,  - переконаний член ініці-
ативної групи, помічник де-
путата обласної ради Богда-
на Яциковського Роман Черне-
та. – Тож нині і партія, і громад-
ськість міста справедливо ви-
магають від нього скласти де-
путатський мандат.

17 листопада ще перед по-
чатком сесії біля адмінбудинку 
Збаразької міської ради зібра-
лися більше півсотні активіс-
тів та членів РПЛ. «Тушку» - 
геть!», «Напованець, здай ман-
дат!», «Напованця – геть з де-
путатства!» скандували вони, 
створивши своєрідний «кори-
дор ганьби» для політично-
го зрадника. Та все було мар-
но – Петро Напованець, роз-
штовхуючи людей, прорвав-
ся у сесійну залу. Більше того, 
вже у своєму виступі перед 
колегами-депутатами він про-
довжив обливати брудом своїх 
колишніх соратників.

- Сьогодні у Збаражі від-
бувся вже другий мітинг на-
ших прихильників та активіс-
тів партії проти запроданців і 
політичних перевертнів Обі-
зюка і Напованця – представ-
ляти позицію радикалів краю 
чи то у районній, а чи у місь-
кій раді ми їм не дозволимо! 
– запевнив голова Тернопіль-
ської територіальної організа-
ції РПЛ Богдан Яциковський, 
який прибув на сесію разом з 
народним депутатом Євгеном 
Дендеєм. 

… Коли сесія Збаразької 
міської ради завершила ро-
боту, Петро Напованець зно-

ву, ніби нічого й не сталося, 
пройшов «коридором ганьби». 
Звик, напевно…

P.S. Після інциденту під 
міською радою зі штурха-
ниною і покусаними пальця-
ми у правоохоронні органи 
надійшло відразу три зая-
ви від обидвох конфліктую-
чих сторін. Поліція пообіця-
ла у стислі терміни провес-
ти детальне розслідування 
і повідомити громадськість 
про його результати. Однак, 
як зауважив Богдан Яциков-
ський ще у своєму виступі 
на сесії Збаразької ради, до-
цільність у таких та їм по-

дібних акціях громадсько-
го впливу на політичних пе-
ревертнів різних рівнів мо-
гла б відпасти, якби парла-
ментарі ухвалили закон про 
імперативний мандат, на 
чому постійно наголошує Ра-
дикальна партія Олега Ляш-
ка. Та, якщо цього рішення 
немає, значить «тушкуван-
ня» комусь вигідне. І переду-
сім тим, хто поставив свої 
владні амбіції вище інтере-
сів громади, країни. 

- Та все ж я переконаний, 
що політичне заробітчан-
ство - не вічне, а політичні 
заробітчани - приречені і на 
громадський осуд, і на знева-
гу колишніх соратників, і на 
пожиттєве тавро зрадни-
ка, - наголосив він.  

Ольга ФРАНКІВ.
Фото автора.

РАДИКАЛИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ОЧИЩУЮТЬСЯ ВІД «ТУШОК» 

Громадськість Збаража створила ініціативну групу з дочасного усунення 
Петра Напованця від виконання обов’язків депутата міської ради. Раніше 
бюро Тернопільської територіальної організації Радикальної партії 

Олега Ляшка позбавило його членства у цій політичній силі – за порушення 
статутних вимог, партійної дисципліни та обман виборців.

Основний фінансовий 
документ країни ще 
будуть «вдосконалювати», 

підрихтовувати, додавати-
віднімати… Проте, якби не 
«приправляли» змінами та 
поправками смачний бюджетний 
пиріг, зразковим він не буде і ласі 
шматки дістануться не всім. 

Отже, Верховна Рада схвалила у першо-
му читанні проект держбюджету-2018.

Законопроект передбачає економіч-
не зростання України у наступному році 
на рівні трьох відсотків при семивідсотко-
вій інфляції. Проте, як відомо з досвіду, ін-
фляція вперто не хоче слухатися україн-
ську владу і легко перестрибує встановле-
ну планку. Нинішній рік - не виняток.     

Підвищити мінімальну зарплату Кабмін 
запланував на 16,3 відсотки - до 3723 гри-
вень. «Доброту» уряду Гройсмана відразу 
ж розкритикували ряд експертів. Так, голо-
ва Комітету економістів України Андрій Но-
вак сказав «Gazeta.ua»: теперішній уряд про-
водить безвідповідальну політику перед 
наступними поколіннями. Адже зарплати 
і пенсії підвищують за рахунок інфляції та 
нарощування державного боргу. А Кабмін 
лише імітує якісь «неймовірні досягнення». 

На думку економіста, уряд із Нацбан-

ком планують подальшу штучну деваль-
вацію гривні ще на 16 відсотків. Тож показ-
ник інфляції у сім відсотків абсолютно не-
реальний.

Прожитковий мінімум на одну особу в 
розрахунку на місяць буде встановлений 
у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018 року, 
з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 
гривні. Так і хочеться побажати авторам фі-
нансового документа і всім можновладцям 
загалом: щоб ви жили на такі гроші!  

Законопроект також передбачає зрос-
тання прожиткового мінімуму для дітей до 
шести років: з 1 січня - 1492 гривні, з 1 лип-
ня - 1559, з 1 грудня - 1626. Для дітей від 
шести до 18 років: з 1 січня - 1860 гривень, 
з 1 липня - 1944, з 1 грудня - 2027. До речі, 
урядовці цікавилися, скільки зараз, напри-
клад, коштують добротні зимові чобітки і 
куртка для 17-18 річних підлітків? Отож-бо 
й воно!

Долар у 2018 році, згідно з проектом 
держбюджету, коштуватиме 29,3 гривні. 

Дохідна частина бюджету складе 
877,043 мільярди гривень, що на 13,7 від-
сотків більше, ніж цьогоріч (770,967 мі-
льярдів). 

Доходи зведеного бюджету зростуть на 
15 відсотків - до 1,1188 трильйона гривень.

Економічні експерти дивуються: не 

зрозуміло, що будуть розпродувати у на-
ступному році,  щоб назбирати додаткові 
кошти. Приміром, на цей рік закладали до-
хід із приватизації у 17 мільярдів, а отрима-
ли трохи більше мільярда.

Видаткова частина держбюджету ста-
новитиме 948,129 мільярдів гривень, що 
на 12,7 відсотка більше, ніж нинішнього 
року (841,102 мільярди).

З урахуванням надання кредитів з 
держбюджету, його дефіцит у 2018-у скла-
де 77,9 мільярдів гривень. Це дорівнюва-
тиме 2,4 відсоткам внутрішнього валово-
го продукту.

Обсяг платежів з обслуговування держ-
боргу на наступний рік прогнозується на 
рівні 130,2 мільярди гривень, що на 16,932 
мільярди більше плану на 2017-ий.

Обслуговування внутрішнього держ-
боргу становитиме у 2018 році 79,34 мі-
льярди гривень. А зовнішнього - 50,86 мі-
льярдів. 

Загальні виплати за державним бор-
гом, які мають бути здійснені у наступному 
році, оцінюються на рівні 305,926 мільяр-
дів гривень.

Найбільшими ризиками держбюдже-
ту-2018 є те, зазначають фахівці, що на об-
слуговування держборгу доводиться пе-
редбачити суму, тотожну загальним витра-

там на оборону та безпеку країни.
Згідно із розрахунками, загальний об-

сяг державного боргу, обрахований у наці-
ональній валюті, становитиме 1,999 триль-
йона гривень. Це - 61,5 відсотка від ВВП.   

На соціальні видатки у проекті бюдже-
ту запланували 122,7 мільярдів гривень. Із 
них 55 мільярдів - на субсидії. 57,9 мільяр-
дів - на пільги малозабезпеченим сім’ям. 
2,7 мільярдів - на закупівлю домогосподар-
ствами твердого палива.

Видатки на оборону уряд планує збіль-
шити до п’яти відсотків ВВП, що складає 
164,9 мільярдів гривень.

На освіту у бюджеті передбачено 217,5 
мільярдів. 

Охорона здоров’я обійдеться майже 
удвічі менше - 112,5 мільярдів. 

44 мільярди гривень буде виділено на 
ремонт доріг - із них 32,6 мільярдів - бю-
джет Державного дорожнього фонду. 

Попереду - нові поправки до Основно-
го фінансового документа і запеклі деба-
ти. Адже, наголошують аналітики, держ-
бюджет-2018 розпочинає 
президентську кампанію 
2019 року…  

Скільки і кому грошей вділили з українського бюджетного пирога? 

Ольга ЧОРНА.
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Українка, яка родом 
з Тернополя, 
Таміла КАРПИК, 

представниця «Open 
World Learning» у Торонто, 
директор  ГО «Четверта 
хвиля» після кількох років 
у США поїхала у Канаду. 
Каже, що це було швидше 
пригодою, ніж необхідністю. 
Про своє життя там, а 
також проекти, в яких 
беруть участь наші краяни, 
Таміла Карпик розповіла 
в інтерв'ю Global Ukraine 
News. Сьогодні «Наш 
ДЕНЬ» знайомить з цією 
неординарною українкою 
своїх читачів.

- Пані Таміло, розкажіть, 
будь ласка, трохи про себе.

- Я народилась і виросла у 
«файному місті» Тернопіль. Там 
живуть мої батьки, родина, та 
й моє серце - досі там.  Закінчи-
ла Тернопільський національ-
ний економічний університет, зо-
крема магістратуру за напрям-
ком «Менеджмент організацій». 
Згодом працювала викладачем 
в своїй альма-матері та експер-
том з питань стратегічного роз-
витку в Тернопільській торгово-
промисловій палаті й Агентстві 
міського розвитку. Неодноразово 
проходила професійні стажуван-
ня в Чехії, Польщі та США за про-
грамами Європейського Союзу і 
Агентства з міжнародного роз-
витку США. У студентські роки я 
отримала унікальний шанс пред-
ставляти Україну як єдиний деле-
гат від нашої держави на Всесвіт-
ньому конгресі дітей і молоді Ор-
ганізації об’єднаних націй у США. 
Участь у цьому масштабному за-
ході надихнула мене втілювати 
принцип «Мисли глобально, дій 
локально» на практиці - актив-
но займалася організацією освіт-
ніх таборів для молодих лідерів у 
Східній Європі та розвитком мо-
лодіжної програми Ротарі в Укра-
їні, згодом - реалізацією проектів у 
сферах безпеки та євроатлантич-
ної інтеграції. Бажання пізнава-
ти світ спонукало мене отримати 
освіту за кордоном. 

- Як вдалося потрапити на 
навчання у престижний 
іноземний університет?

- Я почала заповнювати анке-
ти на різні програми, і в резуль-
таті отримала стипендію, яка фі-
нансується урядом США. Вона да-
вала мені можливість навчати-
ся в магістратурі за спеціальніс-
тю «Міжнародні відносини» в Old 

Dominion University, що розташо-
ваний у Норфолку в штаті Вірджи-
нія.  За кілька тижнів до поїздки у 
США - з квитком на літак і візою в 
паспорті - одержала звістку, що та-
кож виграла Rotary World Peace 
Scholarship на навчання за магіс-
терською програмою в Австра-
лії. Довго вагалась, але обрала си-
ницю в руках, бо на той момент 
в Україні не було Посольства Ав-
стралії, необхідно було здавати 
якісь додаткові іспити. 

Два роки навчання у США були 
одними з найяскравіших у моєму 
житті - нові знайомства, подоро-
жі та найголовніше - набуття уні-
кального досвіду роботи в галу-
зі міжнародних відносин та без-
пеки під час стажувань у Посоль-
стві України у Вашингтоні, у Joint 
Forces Staff  College та в неурядовій 
аналітичній організації Business 
Executives for National Security. 
Саме знання та вміння, отримані 
за океаном, стали дуже цінними, 
зокрема, під час моєї роботи в Офі-
сі зв’язку НАТО над започаткуван-
ням проекту з утилізації надлиш-
кової зброї в Україні.

- А як ви потрапили до Ка-
нади?

- Переїзд у Канаду був швид-

ше пригодою, ніж вимушеною не-
обхідністю. Дістала візу та й при-
летіла заради цікавості, але остан-
ні десять років живу на дві країни. 
Спочатку, як і більшість новопри-
булих іммігрантів, працювала не 
за спеціальністю - продавцем у ма-
газині жіночого одягу у Ванкуве-
рі. Але згодом виграла стипендію 
на навчання в Dalhousie University 
(Галіфакс, провінція Нова Шот-
ландія), де отримала диплом магі-
стра. Навчаючись, викладала різ-
ні дисципліни в цій галузі для сту-
дентів бакалаврату. Також пред-
ставляла Канаду на молодіжному 
конгресі в рамках Саміту НАТО у 
Бухаресті, куди потрапила як один 
з трьох делегатів у результаті від-
бору у всеканадському конкурсі. 

Звичайно, враження від таких 
поїздок - незабутні, і залишають-
ся в пам’яті на все життя. Свої до-
слідження презентувала на між-
народних конференціях та у кіль-
кох наукових статтях, а згодом ні-
мецьке видавництво запропо-
нувало мені безкоштовно вида-
ти книгу англійською мовою. За-
раз я працюю представником 
канадсько-української освітньої 
організації «Open World Learning» 
у Торонто. Надаю консультуван-

ня щодо правильного вибору про-
грам на навчання в коледжах чи 
мовних школах як дітям, так і до-
рослим. Маємо контракти з ба-
гатьма вишами у Канаді, тож ви-
брати є з чого. Нещодавно з ра-
дістю відгукнулась на пропози-
цію директора Української субот-
ньої школи ім. Юрія Липи у Торон-
то викладати у них. Продовжую 
співпрацю з міжнародними інсти-
туціями. Коли з’являється шанс 
робити щось корисне в Україні - 
звичайно, використовую цю мож-
ливість

- Які організації українців 
діють в Торонто?

- У Торонто - близько 60 укра-
їнських організацій. Тут кожен 
може знайти щось за інтересами 
- і старші люди, і діти, і митці, і біз-
несмени. А хто не знаходить – той 
створює нові ініціативи. Як-от мо-
лоді українські жінки, які приїха-
ли в Канаду зовсім недавно, ство-
рили досить активну групу «Укра-
їнські мами Торонто» – для взаєм-
ної підтримки та спілкування. 

- Які основні напрямки ро-
боти вашої організації?

- Міжнародна організація 
українських громад «Четверта 
хвиля»  створена у 2004 році. За 

більш, аніж десять років існуван-
ня ми провели сотні проектів - від 
культурно-мистецьких (вечори 
краян з Тернопілля, Львівщини та 
інших регіонів; благодійні концер-
ти відомих українських митців) 
до спортивно-масових (футболь-
ні турніри з командами інших ді-
аспор). Щороку на Різдво кілька 
груп волонтерів – в етнічних кос-
тюмах, з музичними інструмента-
ми та насиченою програмою – від-
відують українські родини Онта-
ріо з колядою. Це – один з досить 
ефективних засобів збору коштів 
для майбутніх проектів. У межах 
можливостей надаємо фінансову 
підтримку організаціям культур-
ного спрямування в Україні. 

Ми робимо конкретні проек-
ти з конкретними результатами. 
Шість років тому «Четверта хви-
ля» започаткувала унікальний 
масштабний захід - чемпіонат сві-
ту з футболу серед українських 
діаспорних команд. П’ять ро-
ків поспіль чемпіонат проходив 
у Тернополі. Щоразу в ньому бе-
руть участь представники укра-
їнської діаспори 12-15 країн сві-
ту. Інший успішний проект – це 
благодійний марафон «Діти То-
ронто – дітям-сиротам України». 
Протягом чотирьох годин триває 
прекрасний концерт творчих ди-
тячих колективів Торонто, а діти 
приносять одяг, іграшки, шкіль-
не приладдя для своїх ровесників 
в Україні. 

- Що побажаєте нашим чи-
тачам, які мріють здобути 
освіту за кордоном і бути 
корисними для своєї кра-
їни?

- Моє життєве кредо – слова 
Ганді: «Хочеш змінити світ – по-
чни із себе». Я переконана, що ре-
зультат – це поєднання щирої віри 
в те, що ти робиш, позитивної 
енергії, яку вкладаєш в улюблену 
справу, і – все ж таки – певний від-
соток везіння. Сильна віра у влас-
ні сили та пристрасне бажання 
змінити світ на краще, підтримка 
батьків і хороші друзі, яких щасти-
ло зустріти в житті – усе це є важ-
ливим. Я працювала в різних галу-
зях: від туризму - до торгівлі, але 
коли робила те, що не до душі - 
відразу бачила сон: я пливу в морі 
все далі й далі, а бурхлива хвиля 
відкидає мене на берег, ніби я пли-
ву не в тому напрямку, й відчуваю, 
що треба плисти в інший бік. Так, 
життєва хвиля мене сама приво-
дить у потрібні місця в потрібний 
час, але все ж необхідно вміти пла-
вати. 

Таміла КАРПИК: 

«ХОЧЕШ ЗМІНИТИ 
СВІТ – ПОЧНИ ІЗ СЕБЕ»

Тернополянка розповіла, чим займаються українці в Канаді
- Я мріяла займатися міжнародними відносинами з дитинства, 
завжди відчувала, що це – моє покликання. Але в радянські 
часи для дівчинки з красивого міста Тернопіль це бажання 
вважалося недосяжним, - розповідає Таміла КАРПИК, чия біографія 
нині включає роботу в офісі зв’язку НАТО в Україні, університеті 
Національної безпеки та оборони США у Норфолку, 
в дослідницькому центрі у Вашингтоні.

З друзями...
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Колись до 
фарфорового 
заводу можна 

було добратися значно 
безпечніше. Не потрібно 
було чимчикувати іншою 
стороною вулиці, а потім, 
як заєць, перебігати через 
завжди перевантажену 
транспортом проїжджу 
частину Текстильної. 
Свого часу саме для 
зручності пішоходів 
комунальники 
облаштували збоку 
від заводу пішохідну 
доріжку-алею. Нею можна 
було зручно потрапити на 
Фабричну, а звідти – куди 
кому потрібно, адже у 
цьому районі знаходиться 
чимало різних фірм, 
гуртовень та майстерень. 

Проте, усе добре колись за-
кінчується. Тож з часом і пішо-
хідна доріжка впала в очі воді-
ям легкових та навіть вантаж-
них машин і стала найкорот-
шою дорогою для виїзду на 
Текстильну. Не зупинило «ли-
хачів»  і те, що тверде покриття 

доріжки не розраховане на про-
їзд автівок, ні те, що пішоходам 
тепер немає куди відстрибнути 
вбік, коли на них пре заванта-
жена  фура. 

Подейкують, що дехто з не-
байдужих вже намагався зава-
дити транспорту гасати але-
єю – вони ставили бетонні бло-
ки, своєрідні шлагбауми. Проте, 
через кілька днів ці редути без-
слідно зникали. Натомість, ще 
й дотепер до виправлення си-

туації жодним чином не долу-
чилися ті, від кого залежить ор-
ганізація руху транспорту у міс-
ті, адже відповідних заборон-
них дорожніх знаків на жодно-
му боці доріжки немає. 

А от якби такі «цеглини» 
були, то за їх ігнорування не-
добросовісними водіями, до-
рожня поліція змогла б залучи-
ти до бюджету міста не одну со-
тню гривень штрафів. Може, й 

на ремонт доріжки вистачило 
б, щоб надалі використовувати 
її за призначенням, тобто - для 
пішоходів.

 Сергій ПРИГОДА.
м. Тернопіль.

Лист до редакції

УСЕ ДОБРЕ КОЛИСЬ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ, 
або Хто поверне пішоходам доріжку на Текстильній?

Другу частину української історичної 
стрічки зніматимуть у Тернополі вже у 
січні наступного. Договір про співпрацю 
підписали минулого тижня.

 - Наразі переговори повністю завершені, підписані угоди про 
створення цього фільму, - розповідає заступник міського голо-
ви Леонід Бицюра. - Це буде приквел, передмова до «Червоно-
го» - «Червоний. Без ліній фронту». Власне, вдалось впродовж 
цього року переконати знімальну групу, продюсера і режисера 
в тому, що саме Тернопіль дав прототип «Червоного». Сходиться 
практично все, від псевдо до деяких аспектів біографії.  І знахід-
кою для режисерської групи було те, що біографія цього терно-
полянина дуже підходить до третьої частини «Червоного». Тоб-
то, до останньої частини трилогії, де буде завершення його жит-
тєвого шляху.

Уже зараз говорять про залучення до процесу зйомок більше 
700 людей. Вибрано основні локації та навіть кінопавільйон, де 
будуть відтворені необхідні елементи фільму. Кінокоманда пра-
цюватиме у парку Загребелля, у кількох тернопільських двори-
ках, центральній частині міста. Деякі сцени зніматимуться у 
Кременці.  

У Тернополі зніматимуть 
продовження фільму 

«Червоний»

Вшанують жертв Голодомору
У Тернополі 25 

листопада 
відбудуться 

жалобні заходи - 
вшанування пам’яті 
жертв Голодомору в 
Україні 1932-1933 років.

У цей День пам'яті у міс-
ті буде обмежено проведен-
ня розважальних заходів та 
приспущено державні пра-
пори. О 15.30 на Театраль-
ному майдані розпочнеться 
Всеукраїнська акція «Запали 
свічку», на яку запрошують-

ся усі небайдужі тернополя-
ни, після чого о 16.30 пройде 
піша хода від Театрально-
го майдану до Церкви Різд-
ва Христового, де священ-
нослужителі проведуть мо-
лебень біля пам’ятного зна-
ку «Голод 33».

На Тернопільщині отримують субсидії  для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 253955 сімей, що на 38,5% 
більше, ніж у минулому. У селах пільговиків на 
10,5 тисяч більше, аніж у містах.  

У жовтні цього року кількість господарств, 

які отримали субсидії, становила 61,5% від за-
гальної кількості. Половина з них складається 
з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума коштів, які виділять на суб-
сидії, оформлені цього року, на третину менша, 
аніж у 2016. 

1-3 грудня у Тернопільському 
драмтеатрі відбудеться XII 
міжнародний джазовий 

фестиваль «JazzBez». Цього року 
тернополян радуватимуть шість 
колективів: з Польщі, Данії, Америки, 
України та Німеччини.

У перший день «JazzBez» – 1 грудня до Терно-
поля завітають два культових польські колективи: 
«GADT / CHOJNACKI / GRADZIUK Projekt» та «Adam 
Jarzmik Quintet».

Проект «GADT / CHOJNACKI / GRADZIUK Projekt» 
приїде у Тернопіль із презентацією нового альбо-
му польської джазової вокалісти Анни Ґадт під на-
звою «Renaissance». Альбом, інспірований рене-
сансною музикою та сповнений фрі-джазовими 
імпровізаціями на релігійні тексти, вже здобув ба-

гато позитивних відгуків від музичних критиків та 
поціновувачів джазу. Для опису їхньої манери ви-
конання вживають термін «free renesans».

«Adam Jarzmik Quintet» – це  переможці цього-
річного культового польського фестивалю «Jazz 
nad Odrą».

Проект виник у 2015 році в Катовіцах. Гурт пре-
зентує авторську музику та грає безсмертні джа-
зові стандарти, пропущені через своє відчуття, по-
дані у нових музичних формах.  Навесні цього року 
гурт видав свій дебютний альбом «Euphoria».

Серед нагород, які встиг завоювати квінтет: 
друге місце на «Jazz Nad Odrą» у 2016 році, пер-
ші місця – у «Pro Jazz Festiwal w Kołobrzegu»; «Blue 
Note Competition w Poznaniu»; «Bielskiej Zadymce 
Jazzowej» та Grand Prix на «Jazz Nad Odrą» у 2017-у.

Квитки у касі драмтеатру та ЦУМі (відділ 
Кonica).

Субсидій видали на третину більше

На «JazzBez» приїде культовий 
польський колектив
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Василь ЗАДОРОЖНИЙ: 
«Переживання 

пацієнтів  
є частиною  

і мого життя»

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 7Здоров’я

- Василю Семеновичу, сьогод-
ні більшість пацієнтів вибира-
ють собі не лише спеціалістів, а 
й умови перебування у медич-
ному закладі. Особливо після-
операційні хворі, які, погодьте-
ся, потребують хоч мінімально-
го комфорту. 

- Я б сказав, для пацієнта є очевидно 
важливими три моменти. Це, справді, хо-
роші спеціалісти, наявність відповідної 
апаратури й умови перебування. У цьо-
му напрямку і працюємо. Останнім часом 
спільними зусиллями з адміністрацією лі-
карні, з керівництвом міста провели ка-
пітальний ремонт у відділенні. Тепер що-
найбільше у палатах перебуває чотири 
людини. Маємо дві палати покращено-
го перебування. Хотів би також подякува-
ти керівництву міста, яке продовжує виді-
ляти кошти на поточний, капітальний ре-
монти корпусу, в якому міститься хірургіч-
не відділення. Цьогоріч закупили  дорого-
вартісну апаратуру – монітори для спосте-
реження за важкими хворими, що допома-
гає проводити досить серйозні операції.

- Тому за допомогою до вас звер-
таються хворі не лише з Терно-
поля, а й районів та інших об-
ластей? 

-  Хотілося б зробити акцент на тому, 
що наше відділення спеціалізується більш 
на плановій хірургічній  допомозі. Хоча 
один день у тиждень маємо ургентне чер-
гування в Тернополі. Але основний наш 
напрямок – планова, а також  реконструк-
тивна хірургічна допомога, коли є потре-
ба у відновній операції, зокрема, на жов-
човивідних шляхах.  Найчастіше це буває 
при повторенні жовчокам’яної хвороби, а 
саме при рецидивуючому холедохолітіазі, 
коли знову, з різних причин, утворюєть-
ся каміння в жовчних протоках і  виникає 
так звана механічна жовтяниця.  Показом 
до повторних хірургічних втручань є і хо-
лангіт - запалення жовчних проток. 

Хотів би наголосити, що сьогодні в на-
шому відділенні існує  повністю замкну-
тий цикл обстеження і проведення опера-
тивних втручань на гепатобіліарній зоні, 
яка, власне, включає печінку, жовчний мі-
хур і жовчні протоки. Відповідне технічне 
оснащення дозволяє робити це малоінва-
зивно. Раніше пацієнти змушені були шу-
кати допомоги в інших областях – Рівно-
му, Луцьку, Франківську. Сьогодні, в прин-
ципі, вся допомога надається у нас у від-

діленні. Ми тісно співпрацюємо при цьо-
му із нашими спеціалістами з рентгенен-
доваскулярної хірургії, у розпорядженні 
яких відповідна апаратура. Завдяки коле-
гам можемо також боротися і з таким гріз-
ним ускладненням некротичного панкре-
атиту або панкронекрозу, як внутрішньо-
черевна кровотеча.  

- Чи достатньо сьогодні для ва-
шого відділення сучасної апа-
ратури? Чи все-таки найголо-
вніше для хірурга - руки?

- Все в комплексі. Хотілося б, звичай-
но, мати більш сучасний відеоендоскоп, 
щоб безпосередньо обстежувати шлунок і 
дванадцятипалу кишку, брати, наприклад, 
прицільну біопсію, з тієї чи іншої підозрі-
лої ділянки. Для лапароскопічних втру-
чань не завадили б також більш сучасні 
УЗД-апарати. Хочу сказати, що практично 
усі операції ми робимо якраз малоінвазив-
но, для того, щоб мінімально травмувати 
пацієнта, і цим самим швидше повертати 
його до працездатного стану. Приміром, 
якщо відкрита холецистектомія потребує 
тривалої реабілітації, то при лапароско-
пічному видаленні жовчного міхура паці-
єнт буквально наступного дня уже, як мо-
виться, на ногах.   

- На базі вашого відділення пра-
цює і міський центр хірургічно-
го лікування гриж живота.

- Так, з 2009 року. Знову ж таки до нас 
їдуть хворі з районів, інших областей. Ми 
виконуємо 300-330 операцій в рік з при-
воду всіх гриж різної локалізації. За 9 мі-
сяців 2017-го  – прооперували уже 290 па-
цієнтів. 

Також на базі хірургічного відділення 
створений центр судинної патології, де за 
сучасними методиками лікується патоло-
гія різних судин людського організму. Тож, 
якщо турбують тромбози вен нижніх кін-
цівок, варикозна хвороба – не затягуйте з 
візитом до спеціалістів.  

- Якщо можна так висловити-
ся, ваше відділення вже давно 
успішно зарекомендувало себе 
на ринку надання медичних по-
слуг.

- Вважаю, ми своєю повсякденною 
важкою працею, професіоналізмом заро-
били певний імідж. Наші пацієнти отри-

мують якісну медичну допомогу. І, що  в 
теперішній час важливо, не дуже дорого-
вартісну. 

- Кількість хворих, які потре-
бують хірургічного втручання,  
збільшується, зменшується? Чи 
ускладнюються хвороби?

- Якщо порівнювати з попередніми ро-
ками, то кількість пацієнтів дещо зменши-
лася, особливо якщо брати по певних но-
зологіях. Зокрема, зменшилася кількість 
хворих, яких ми оперуємо з приводу ви-
разкової хвороби шлунка, дванадцятипа-
лої кишки. Це можна пояснити тим, що за-
раз досить інтенсивно розвивається ри-
нок фармації, тобто, є нормальні препара-
ти, які впливають на корекцію і своєчасне 
лікування виразкової хвороби. Але в той 
же час значно збільшилася кількість паці-
єнтів із задавненими недугами. Напевне, 
не останнім чинником тут є соціальний 
фактор. Люди не можуть собі дозволити 
лікування або хоча б якісь профілактич-
ні заходи. Як показує практика, в ургент-
ний день «швидка» привозить в основно-
му дуже занедбаних хворих. Тобто, люди 
терплять, не звертаються за медичною 
допомогою до останнього. 

- А, може, ми трохи і самі байду-
жі до власного здоров’я? 

- І таке є у багатьох випадках, на жаль. 
Якби пацієнти, наприклад, зверталися до 
лікаря  при перших проявах облітерую-
чого атеросклерозу, а це переміжна куль-
гавість, коли людина пройде сто-двісті 
метрів і відчуває біль в литкових м’язах, 
змерзлякуватість, швидка втомлюваність, 
своєчасно  зробили УЗД артерій нижніх 
кінцівок, обстежили кров на холестерин, 
тоді можна було б розпочали якесь тера-
певтичне лікування. Але люди часто не 
звертають на це уваги, що й веде до повної 
закупорки артерій, а в результаті і до ган-
грени, коли вже йде мова про порятунок 
життя, а не кінцівки.  

До речі, якщо пацієнт відчуває такі 
симтоми, він може звернутися і до наших 
ендоваскулярних хірургів, які за допомо-
гою сучасних методик розширять артерію 
або «роздавлять» цю атеросклеротичну 
бляшку, яка заважає вільному проходжен-
ню крові. 

А так за 9 місяців цього року серед шес-
ти померлих у нашому відділенні – п’ятеро 

померло якраз після ампутації нижніх кін-
цівок. Тобто, від загального атеросклеро-
зу, з пораженням всіх артерій, особливо 
нижніх кінцівок. 

- Хірургів чекають не лише па-
цієнти, але і їхні рідні, особли-
во, коли йде операція. Чекають 
- з надією.  Комусь ви несете до-
бру звістку, іншим – менш обна-
дійливі слова. Чи можна звик-
нути до чужого болю? 

- До людського болю і страждань звик-
нути неможливо. Як неможливо прирів-
няти всіх під якийсь середньостатистич-
ний образ пацієнта. Кожна людина – інди-
відуальна, і в кожному випадку ці всі пере-
живання є частинкою і мого життя. І коли 
постає питання оперативного втручання і 
родичам, і хворим  говорю добрі, теплі сло-
ва. Я сам - медик у другому поколінні. Я ба-
чив, як працювали мої батьки, як підтри-
мували хворих. Пацієнту треба вселити на-
дію, а всі наслідки хвороби, її прогресуван-
ня, піддавання лікуванню – це обов’язково 
обговорюю з родичами пацієнтів.  

- Отож, сім’я у вас медична?
-  Батько був терапевтом, мама – 

акушер-гінекологом. Працювали у Тов-
стому Заліщицького району. І коли я зараз  
оцінюю їхню роботу в цій глибинці і порів-
нюю зі своєю в обласному центрі – я з гор-
дістю знімаю перед ними шапку. Тому що 
в той час було важче працювати, була біль-
ша насиченість хворими. І вони в районі 
без новітнього обладнання, підтримки на-
уковців виходили з різних складних ситу-
ацій. Дружина Вікторія – педіатр, працює 
у Тернопільській міській дитячій лікар-
ні. Маємо троє синів. Старший Владислав 
навчається в 11 класі, молодший Дмитро 
– у четвертому, а найменшому Матвійку – 
лише чотири роки.  Можливо, хтось з них 
і продовжить сімейну лікарську династію. 

- І на закінчення, що б ви поба-
жали читачам «Нашого ДНЯ»?

- Здоров’я. Бо воно, як хтось мудро під-
мітив, настільки пере-
важує решту благ жит-
тя, що здоровий жебрак 
щасливіший від хворого 
короля.

Сьогодні ми запросили до розмови завідуючого хірургічним відділенням 
Тернопільської міської комунальної лікарні №2 Василя ЗАДОРОЖНОГО.  
І недарма. Хірургічне відділення цього медичного закладу, його спеціалісти давно 
користуються авторитетом не лише серед жителів Тернопілля, а й сусідніх 
областей. Отож про новітні методи лікування, про те, чи можна звикнути до 
людського болю і чому інколи звертання до медиків буває уже запізнілим…

Зіна КУШНІРУК
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Юлія ТОМЧИШИН.

Студмістечко 
Тернопільського 
національного 

економічного 
університету три дні 
жило емоціями, які 
вирували на сцені, 
за кулісами і на всій 
території вишу. Тут 
відбувався захоплюючий 
і цікавий фестиваль-
конкурс «Студентська 
ліра-2017».

Неймовірна атмосфера па-
нувала на сцені та в залі, адже 
професорсько-викладацький 
колектив, студентство і гос-
ті університету на три дні 
об’єдналися в одну мистець-
ку родину. Кожній команді фа-
культетів, інституту, коледжу 
вдалося представити свої та-
ланти на  високому рівні. А це - 
вокальні номери, танцювальні 

композиції, відеоролики, світ-
лові шоу…

Найважливіша мить - оголо-
шення результатів фестивалю-
конкурсу творчо обдарованої 
молоді. Перше місце здобув 
факультет фінансів (8,71 бал); 
друге - юридичний факультет і 
факультет економіки та управ-
ління (8,42); третє - факультет 
банківського бізнесу (8,22).

Далі розташувалися: фа-
культет комп’ютерних інфор-
маційних технологій (7,82 
бали); факультет обліку та 
аудиту (7,53); Навчально-
науковий інститут міжнарод-
них економічних відносин ім.  
Б.Д. Гаврилишина (7,07); Ко-
ледж економіки, права та ін-
формаційних технологій (6,87); 
факультет аграрної економіки 
та менеджменту (5,69).

Звання «Відкриття студент-

ської ліри-2017» отримали: Ка-
терина Адамик - факультет 
обліку та аудиту; Олена Шве-
да - юридичний факультет; 
Діана Миколюк - Навчально-
науковий інститут міжнарод-
них економічних відносин  
ім. Б.Д. Гаврилишина; Владис-
тав Кондратюк - факультет 
комп’ютерних інформаційних 
технологій; Владислав Пінязь 
- Коледж економіки, права та 
інформаційних технологій; Ві-
кторія Репецька - факультет фі-
нансів; Ірина Ващук - факуль-
тет банківського бізнесу; Дарія 
Хропонюк - факультет економі-
ки та управління; Аліна Салюк 
- факультет аграрної економіки 
та менеджменту.

Призери отримали дипло-
ми, цінні подарунки від пер-
винної профспілкової органі-
зації студентів ТНЕУ та грошо-

ві премії від ректора універси-
тету Андрія Ігоровича Крисо-
ватого.

А організували конкурс 
«Студентська ліра» - адміні-

страція університету, відділ гу-
манітарної освіти та виховання 
ТНЕУ, первинна профспілкова 
організація студентів і універ-
ситетська рада студентів вишу. 

Перші масштабні розкопки 
на подвір’ї Тернопільського 
замку допомогли науковцям 

зробити багато цікавих 
відкриттів. А насамперед довели 
– Тернопіль таки старший, 
аніж досі було відомо. І дата 
заснування міста 15 квітня 1540 
року перестала бути аксіомою. 
Знахідки доводять – Тернопіль 
з’явився значно раніше.

- Відродження історичної пам’яті –  
дуже важлива справа, - каже заступник 
міського голови Леонід Бицюра. – Ми не 
сподівалися зробити сенсаційні відкриття, 
хоч і розуміли, що в минулому нашого міс-
та дуже багато білих плям. На жаль, книж-
ки з історії міста часто просто перепису-
вали і вони містять багато помилок. Тому 
приємно, що за це взялися науковці і по-
трохи відкривають нам сторінки історії. Це 
лише перші кроки, але вони дуже важливі.

Директор ДП «Подільська археоло-
гія» Богдан Строцень презентував у Тер-
нопільській міській раді знахідки і від-
криття цьогорічних розкопок. Резуль-

тати вражають. Науковець запевняє, це 
прецедент для України. Адже в більшості 
міст проводять лише рятувальні розкоп-
ки, а ось на такі дослідницькі здебільшо-
го не вистачає коштів. Напевне, тому іс-
торія наших населених пунктів містить 
ще багато невідомих сторінок.

- Нам вдалось знайти західну стіну та 
південно-східний кут замку, - розповідає 
пан Богдан. -  Відомо, що з півночі та схо-
ду замок оточували глибокі рови. З пів-
нічної сторони ( з боку пологового бу-
динку)  для цього використали глибокий 
і широкий природний яр. Знайдено та-
кож і залишки кам'яної огорожі замково-
го подвір'я 19 століття

Найбільше здивували науковців слі-
ди давніх культур у центрі міста. Біля 
південно-східного кута  поверх вимост-
ки 19 століття знайшли колекцію три-
пільської кераміки, якій приблизно 6 ти-
сяч років. 

- Виникає питання — звідки вона тут, 
каже Богдан Солонін. -  Перша версія - із 
трипільського культурного шару, поруй-
нованого будівництвом готелю Тернопіль, 

адже будівельне сміття тоді не вивозили. 
Друга версія – кераміка, завезена під час бу-
дівництва терас з інших куточків області. 

Ще одна сенсація - черняхівський 
культурний шар (3-4 століття нашої 
ери), який знайшли  поруч із північним 
оборонним ровом на замковому подвір'ї. 
Однак черняхівські села, згідно з істо-
ричними даними, розташовувались пе-
реважно у річкових долинах, а це - вер-
шина мису. Існує версія, що тут була чер-
няхівська фортеця. Якщо вона буде під-
тверджена, то це буде 4 городище чер-
няхівської культури. Також це може бути 
черняхівський могильник або ж і форте-
ця, і могильник разом. 

Також під час розкопок знайшли ба-
гато цікавих речей, які датуються 14-20 
століттям. Усіх їх вже дослідили і описа-
ли фахівці. Флакони із парфумів із Пари-
жу, уламки пляшки для вина із Відня, ста-
ровинний перстень, монета, ґудзик від 
американської військової форми, флако-
ни від ліків, гільзи, різні люльки. Кожна 
річ цікава і особлива по-своєму. Адже це 
невеликий клаптик нашої історії. 

В архітектурній майстерні Юрія Вер-
бовецького розробили проект рекон-
струкції благоустрою і відтворення обо-
ронних споруд Тернопільського замку, 
спираючись на дані досліджень. Коли 
його втілять в життя, наразі не відомо, 
однак це також перший крок до повер-
нення Тернополю його історичного об-
личчя. Далі буде, кажуть 
науковці. Сподіваємось 
їх запал не згасне і з вес-
ни пошуки минулого 
відновляться знову. 

 

У ТНЕУ провели традиційни конкурс 
талантів серед молоді 

У «Студентській 
лірі-2017» переміг 

факультет фінансів

Таємниці Тернопільського замку
Археологи знайшли на подвір’ї твердині сліди черняхівської і трипільської культур
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

Один відсоток людей багатші за 
половину населення планети

Один відсоток найбагатших людей 
в світі володіють статками, які мають 
3,8 мільярда людей на Землі. Про це по-
відомляють «Українські новини». Нове 
дослідження свідчить, що збільшуєть-
ся розрив між дуже багатими і звичай-
ними пересічними громадянами. Статки 
найбагатших сягнули 140 трильйонів до-
ларів, йдеться у звіті про світове багат-
ство «Suisse». В останні роки кількість 
доларових мільйонерів неухильно зрос-
тає. Близько 2,3 мільйони людей щоріч-
но стають мільйонерами. Таким чином, їх 
загальна кількість у світі досягає 36 міль-
йонів. Ці мільйонери, які складають мен-
ше, ніж 0,5 відсотка світового населен-
ня, контролюють 46 відсотків загального 
світового багатства. Найбагатшою краї-
ною є США: там живе дві п’ятих мільйо-
нерів усього світу. 

В Ізраїлі збудували 
14-поверховий 

підземний цвинтар 
В Єрусалимі під існуючим цвинта-

рем збудували підземне 14-поверхове 
кладовище, повідомляє facenews.ua. 
Таким чином у місті вирішили пробле-
му з нестачею місця для нових поховань. 
Кладовище побудоване на глибині 50 ме-
трів. Щоб до нього потрапити, і живі, і 
мертві повинні спуститися на спеціаль-
ному ліфті. Тунель, завдовжки 1200 ме-
трів, два роки пробивали під старим кла-
довищем. У ньому свій спокій знайдуть 
22 тисячі людей. Схожі місця поховань іс-
нували на землі 1,5-2 тисячі років тому, 
але зараз нічого подібного в світі не існує.

Білорусь - єдина у світі 
продовжує русифікуватися 
Популярність російської мови в Бі-

лорусі зростає на тлі загального скоро-
чення її користувачів у світі, йдеться 
в дослідженні «The Financial Times». З 
усіх пострадянських країн російська мова 
підсилює свої позиції лише в Білорусі. У 
1989 році російськомовних в республіці 
було 32,3 відсотки, а в 2016-у - 71 відсо-
ток. Число тих, хто використовує росій-
ську мову в Казахстані, скоротилося із 33 
до 20 відсотків. В Естонії і Латвії - з 40 і 33 
відсотків - до 29 і 23, відповідно. В Украї-
ні кількість людей, які спілкуються росій-
ською, знизилася з 32,4 до 24,4 відсотків. 
Найменше людей, які вважають росій-
ську основною мовою спілкування, в Гру-
зії - 1,1 відсоток. Російською, як рідною, 
на планеті розмовляють близько 170 
мільйонів осіб. За межами РФ число но-
сіїв російської, як рідної, складає близько 
25 мільйонів людей. Більшість із них жи-
вуть в екс-радянських республіках. 

Росія є загрозою від 
Балтійського до Чорного моря 

Дії Росії за останнє десятиліття по-
казали: готовність Москви порушити 
суверенітет і територіальну цілісність 
інших народів є реальною, а не «просто 
риторичною». Про це заявив директор 
департаменту політичного планування 
Держдепартаменту США Брайан Хук, по-
відомляє «Радіо Свобода». Виступаючи 
на Трансатлантичному форумі щодо Ро-

сії, він сказав: дії Москви у війні з Грузі-
єю в 2008 році і зовсім недавно в Україні 
є «порушенням Статуту ООН і декількох 
статей Гельсінського Заключного акту». 
За словами Хука, загрози для Європи від 
РФ схожі на ті, з якими зіткнувся Захід під 
час «холодної війни». «Як і в минулому, 
під загрозою територія від Балтійського 
до Чорного моря», - сказав він. І попере-
див, що Росія модернізує свій ядерний ар-
сенал, а також Москва розробила крила-
ту ракету з ядерними двигунами, «з яв-
ним порушенням» Договору про ядерні 
озброєння середньої дальності.

Японські залізничники 
вибачились за відправлення 

потяга на 20 секунд раніше
Японська залізнична компанія 

«Tsukuba Express» вибачилася перед 
пасажирами за те, що один із її потя-
гів відбув зі станції на 20 секунд ра-
ніше, ніж вказано у розкладі, інфор-
мує ВВС. Потяг, що прямував із Токіо до 
міста Цукуба, мав відбути зі станції «Мі-
намі Наґареяма» неподалік японської 
столиці о 9.44.40 годині, а натомість 
відбув о 9.44.20. Керівництво компанії-
перевізника висловило «щирі співчуття 
за завдані незручності», пояснивши: по-
милка сталася через те, що «екіпаж потя-
га не перевірив час відправлення». Що-
правда, ніхто із пасажирів на такі дії пере-
візника не скаржився. У Японії залізнич-
не сполучення вважається одним із най-
більш надійних і вчасних у світі.

У Європі в новорічні 
свята можливі теракти

Туристам у новорічні свята реко-
мендовано уважно стежити за пові-
домленнями про терористичну загро-
зу і мати план дій на випадок надзви-
чайної ситуації. Держдеп США поперед-
жає громадян про підвищений ризик те-
рористичних атак по всій Європі. У заяві 
зазначається, що місцями найбільшого 
ризику є туристичні об’єкти, транспорт-
ні вузли, ринки, торгові центри та урядо-
ві установи.

Міські автобуси Лондона 
переводять на паливо, 

виготовлене з кавової гущі 
Транспортне управління Лондона 

переводить частину міських автобусів 
на біодизельне паливо, виготовлене з 
кавової гущі, повідомляє «Інтерфакс-
Україна». Британська влада все частіше 
використовує біопаливо, щоб знизити за-
бруднення повітря. Однак уперше Лон-
дон застосує на транспорті кавові від-
ходи, які столиця виробляє в надлишку. 
Британський стартап bio-bean, створе-
ний підприємцем Артуром Кєєм, переро-
бляє кавову гущу промисловим способом 
і продає свою продукцію місцевим компа-
ніям, які використовують її для опалення 
будівель і як паливо для авто. Тонна ка-
вових відходів дозволяє скоротити вики-
ди вуглекислого газу на 6,8 тонн. Щоб за-
безпечити паливом один лондонський 
автобус, жителям і гостям столиці необ-
хідно випивати 2,55 мільйонів горняток 
кави на рік.

«Газпром» «заробив» 
мільярдні збитки

Російський енергогігант «Газпром» 
за дев’ять місяців цього року отримав 
понад 9 мільярдів рублів чистого збит-
ку. Про це йдеться у фінансовій звітнос-
ті компанії, передає «Інтерфакс». Слід за-
значити, Україна хоче стягнути з «Газп-
рому» 172 мільярди гривень за зловжи-
вання монопольним ста-
новищем на ринку транзи-
ту природного газу країни. 

Скільки коштує піар 
уряду Гройсмана? 

Щодо висвітлення роботи уряду, то 
витрати на комунікацію з громадськіс-
тю та ЗМІ в цьому році складуть суму в 
1,3 мільйона гривень, або 3,6 тисяч на 
кожен із 350 запланованих заходів. А ось 
випуск газети Кабміну «Урядовий кур’єр» 
коштуватиме бюджету 8,4 мільйони за рік, 
повідомляє видання «Слово і діло».

Пільги на проїзд у транспорті 
видадуть грошима

Кабмін готує монетизацію пільг на 
транспорті. Тобто, українцям надавати-
муть грошову компенсацію, заявив міністр 
соцполітики Андрій Рева в інтерв’ю «Апо-
строфу». Він зазначив: нинішня система на-
дання пільг у натуральному вигляді закрі-
плює соціальну нерівність. Бо, якщо люди-
на живе в місті, то може щодня користува-
тися різними видами транспорту, а якщо в 
селі, то такої можливості нема. Також зараз 
не встановлені ліміти для пільгового про-
їзду, що стимулює зловживання з боку па-
сажирів - вони їздять без обмежень, а дер-
жава змушена це компенсувати. Нова сис-
тема, за словами міністра, повинна усунути 
цей перекіс. Встановлять нормативи поїз-
док і проведуть розрахунок їхньої вартості. 
Потім людині виділятимуть місячну суму. 
Якщо вона живе в місті, де є відповідний 
транспорт, їй виплачується грошима піль-
га - і в рамках цієї суми вона користується 
послугою. Якщо живе в селі і користується 
транспортом, то передає документи, коли 
вона проїхала, і їй компенсують вартість 
проїзду за місяць, пояснив Рева.

Країні бракуватиме 
два мільйони працівників

Через величезну міграцію україн-
ців за кордон державу чекатиме коло-
сальний кадровий голод. За підрахунка-
ми експертів, якщо ситуація не зміниться, 
у найближчі п’ять років у різних сферах не 
вистачатиме до двох мільйонів працівни-
ків. Таку думку на телеканалі ZIK висловив 
співзасновник громадянської платформи 
«Нова країна» Андрій Длігач. Зараз люди 
їдуть на заробітки до Європи та інших роз-
винених країн. Україні ж доводиться ім-
портувати робочу силу з Азії та Африки. 

«Укрпошта» стала 
ще збитковішою

Збиток державної «Укрпошти», за 
підсумками третього кварталу, досяг 
415,5 мільйонів гривень. Про це свідчать 
дані квартальної звітності держкомпанії, 
повідомляє «FinClub». У другому кварталі 
негативний фінансовий результат склав 
360 мільйонів. Рік тому компанія була при-
бутковою - її прибуток становив у цей пе-
ріод майже сім мільйонів. У кінці жовтня 
«Укрпошта» розповсюдила прес-реліз про 
свою квартальну звітність, але промовча-
ла про збиток. Тим часом компанія оголо-
сила про масштабне підвищення зарплат 
- «до рівня ринкових».

В України нульовий результат у 
боротьбі з корупцією

Україна за останні 7-8 років у пи-
танні боротьби з корупцією перебува-
ла на одному місці, і лише за результа-
тами 2015-го був заданий певний по-
зитивний тренд. А ось за результатами 
2017-го Україна матиме нульову динаміку 

у боротьбі з корупцією. Таку думку в ефірі 
телеканалу ZIK висловив старший науко-
вий співробітник Інституту держави і пра-
ва ім. В.М. Корецького НАНУ Микола Сірий. 
На думку експерта, два потрясіння, які пе-
режила Україна у 2004 році та 2013-2014-
х, сталися внаслідок політичної корупції. І 
хоча минуло два роки, політична корупція 
не є у центрі уваги антикорупційних орга-
нів. Навіть помітна протилежна тенденція. 
«За результатами 2017 рок нас міжнарод-
на спільнота оцінить доволі критично… 
Відповідно, всі наші діалоги - інвестицій-
ні, реформаторські, «план Маршалла» і все 
інше - будуть пригальмовані. Це ціна того, 
що відбувається», - вважає Микола Сірий.

Боргуєте за комуналку? 
Не пропустять через кордон
Останнім часом почастішали випад-

ки, коли українців не пускають за кор-
дон через борги, повідомляє видання 
politeka.net. У списку «гріхів», через які 
українці не зможуть виїхати в іншу країну, 
опинилися й неоплачені комунальні кви-
танції, штрафи за порушення правил до-
рожнього руху, кредитні зобов’язання та 
аліменти. За словами юристів рішення про 
невиїзд суди штампують вже пачками, не-
мов на ксероксі. «Раніше комунальники 
присилали листи з погрозами подати до 
суду. Але з ростом тарифів і збільшенням 
випадків неплатежів комунальні підпри-
ємства змушені реально йти в суди. А на-
класти заборону на виїзд з країни - набага-
то простіше», - пояснюють експерти.

Як купити квартиру за гривню, а 
продати за 8,5 мільйонів? 

Нардеп від «Блоку Петра Порошен-
ка» Руслан Сольвар протягом одного 
дня придбав квартиру в Києві за 1 грив-
ню й одразу ж продав її за 8,5 мільйонів. 
Помешкання, площею 130 квадратних ме-
трів, обранець отримав від своєї матері й 
продав його підприємцю Володимиру Тон-
когляду. Про це йдеться у змінах до декла-
рації Сольвара. Також нардеп придбав за 1 
гривню житловий будинок у Піщанському 
районі на Вінничині. 82-річна мати Соль-
вара, колишня вчителька, має нерухомості 
на суму в 36 мільйонів гривень. Жінка во-
лодіє кількома елітними квартирами у Ки-
єві, офісними приміщеннями та будинка-
ми у закритому приміському котеджі біля 
Києва. А на родичів екс-дружини нардепа 
Наталію Сольвар, з якою він розлучився в 
2015 році, зареєстровані кілька будинків 
та нежитлових приміщень у столиці.

І в наступному році 
хліб дорожчатиме

В Україні хліб щомісяця дорожчати-
ме у межах 1,7- 2 відсотків і протягом 
наступного року його вартість зросте на 
20-26 відсотків. Про це повідомив глава 
Асоціації фермерів і приватних землевлас-
ників Іван Томич, передає golos.ua. За його 
словами, основними причинами подорож-
чання хлібобулочних виробів є зовнішні та 
внутрішні чинники. Зокрема, експорт зер-
на. Його ціна залежить від зовнішніх рин-
ків. Відповідно, на внутрішній ринок ніх-
то не буде продавати дешевше, ніж на зо-
внішній. Наступні фактори - зарплата, 
енергоносії, транспорт.  

США відмовили у візі кожному 
третьому українцеві

Число відмов громадянам Украї-
ни у гостьових візах (B-visas) для по-
їздок у Штати дещо знизилося, порів-
няно з минулим роком, пише «Еспре-
со» з посиланням на офіційну статисти-
ку від Держдепу США за 2017 рік. Част-
ка відмов українцям складає 34,54 відсо-
тки, тобто у в’їзді у США відмовляють кож-
ному третьому українцю. Торік показник 
відмов був 40,83 відсотки. При цьому чис-
ло відмов росіянам у неімміграційних ві-
зах в США становить лише 11,61 відсоток. 
До слова, частка відмов у візі українцям до 
Канади складає 41,14 відсотків. 

Україна Світ
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*   *   *
Поговори зі мною, думко, 
Коли я є на самоті, 
Коли моїй душі так сумно,
То ти розрадь, розрадь її.

Коли в обіймах я печалі, 
Її відчую гіркоту, 
Коли літа біжать все далі, 
Моя ти думко, не мовчи.

Поговори зі мною, думко, 
Коли безсоння є вночі, 
Коли в подушку так сповзають 
Солоні сльози по щоці.

Коли в вікно десь заглядає 
Самотній місяць із гори, 
То я і тут тебе благаю: 
Моя ти думко, говори.

Поговори зі мною, думко, 
Поки ще серденько живе,
Бо як колись мене не стане, 
То і тебе Господь позве.

*   *   *
Мій рідний край, моя ти Україно, 
Де пролітають в небі журавлі. 
Така на світі ти лише єдина –
За це тобі вклоняюсь до землі.

Тут я живу і тут моє коріння, 
Батьківський шлях продовжую 

в житті. 
Та й звідси я нікуди не поїду
І не залишу я тебе в біді.

Настане час і я в те твердо вірю: 
За правду нам віддячиться 

земля.
І цілий світ побачить 

блиск проміння 
Від українського твердого 

кришталя.

Мій рідний край, моє ти 
Тернопілля, 

Де буйно так колосяться хліби. 
Люблю я все твоє довкілля, 
Ще й з пригорщів напитися води.

*   *   *
Я дякую тобі за те, 

що ти у мене є, 
За те, що встрілися 

в житті з тобою, 
Бо якщо б мимо так пройшли, 
Життя моє було б журбою.

Я дякую тобі за простоту,
За те, що дітям раду вміла дати.
І я би мав великий гріх,
Якби не вмів тебе кохати.

Тобі я дивлюсь мовчки вслід,
Коли йдеш вранці на роботу,
В розлуці серце, наче лід
Й душа десь топиться 

в скорботу.

Я не дістав тобі зірок з небес. 
Не вбрав тебе в розкішні шати,
Але, зате, як вірний пес, 
Я вмів тебе з розлуки ждати.

Тобі я зроню лиш сльозу,
Яка впаде і згубиться на грудях.
І цим я все тобі скажу,
А решта відповідь - у людях.

Петро ХУДКО,
з нової книжки 

"Відлуння душі".

Маршрутку 
штурмували, наче 
ворожі позиції. Час 

«пік». Люди поверталися 
з роботи і прибували 
на вокзал приміські 
електрички. Ще й дощ 
почав накрапати. 

З двома непідйомними торба-
ми Ліда ледве запхалася в авто-
бус. Водій віз пасажирів так, наче 
то були мішки з картоплею. Коли 
вчергове різко загальмував, ді-
вчата, які стояли поряд, полетіли 
на Ліду.

- Триматися не можете?! - гар-
кнула жінка.

- Вибачте, ми ненароком, - мо-
вила одна.

Але Ліда «завелася» і на адре-
су дівчат та всієї молоді посипа-
лась купа звинувачень. І такі, і 
сякі… 

- Пані, певно, ви ніколи не 
були молоді, - сказала та, яка її пе-
репрошувала. - Не носили корот-
ких спідниць, не кохали, не жар-
тували. З колиски були злою пен-
сіонеркою. 

Ліда вмить прикусила язика. 
Вона ще не пенсіонерка. Просто, 
виглядає…

На своїй зупинці ледве виво-
локла торби. І відчула до себе жа-
лість. Аж в очах «засльотилося». 
Зачепило її те дівчисько… 

Переступивши через поріг 
квартири, гепнула сумками біля 
порогу. 

- Стьопко, - гукнула до чолові-
ка, - занеси-но все до кухні. 

- Чекай, дай подивитися, що 
той депутат скаже. О, так, так… 
Пора про людей подумати, - ледве 
відірвав очі від телевізора чоловік.

- А про мене ти коли-небудь 
подумаєш? - знову «заводилася» 
Ліда. 

- Мамо, чого ви кричите? - ви-
глянула зі своєї кімнати донька.  

- Скажи своєму, щоб сумки в 
кухню заніс.

- Славко спить.  
- Переробився?
- Та шукав, шукав він роботу…
- Що чоловік, що зять… одна 

непотріб, - злісно кинула Ліда і 
поволокла свою ношу до кухні.

Розбирала сумки, а з голо-
ви не виходили слова дівчиська. 
Як це вона не кохала? Кохала! За 
Стьопкою колись в річку вско-
чила б, хоча плавати не вміє. Був 
першим хлопцем на селі, якби то 
знаття, що він таке ледащо.

І гарною в молодості була. 
Одна коса чого вартувала. Це те-
пер - «хімія» на голові. Місько з 
сусіднього села вірші писав. Боло-
том до клубу три кілометри зара-
ди неї чалапав. Дарма насміхала-
ся з його залицянь. Тепер Місько 
у начальниках ходить. А трійоч-
ниця Галька, дружина його, - в па-
нях. 

І коротку спідницю носила. 
Батько не раз сварився, що колі-
нами «світить». Бувало, виходи-
ла з дому в довгій сукенці, а в по-
дружки, на танці, перевдягалась в 
«міні». 

Коли ж то останнім часом в її 
шафі обновка з’являлася? 

Усе життя годить Стьопко-
ві. Сама винна, бо так навчила. А 
тепер хлоп не знає, де ложки ле-
жать. І на жодній роботі не може 
довго втриматися. Тяжко йому. 
На дачу теж не витягнеш. Зате 
перед телевізором днював би й 
ночував. Нічого в хату не приніс. 
Якби її батьки не допомогли, то 
замість трикімнатної квартири 
досі тулилися б у малосімейці…   

І доньці годила. Все найкра-
ще - дитині. Вивчила. Зараз мед-
сестрою в поліклініці працює. Але 

так на роботу нарікає, наче щодня 
вагони розвантажує.  

У Ліди також диплом є. Ви-
ховательки дитсадка. Навіть не 
пам’ятає, куди ту синю книжеч-
ку поклала. Що в тому дитсадку 
заробиш? То до Польщі на сезон-
ні роботи їздила, то на ринку сто-
яла. Тепер з бригадою ходить ре-
монти робити. Через зиму ще по-
марафетить чужі оселі, а навесні 
знову до Польщі подасться.   

Зять… Щоб йому! Роботу пів-
року шукає. На малу зарплату йти 
не хоче, а великої не пропонують. 
Донька на свою платню волоче. І 
Ліда...      

Так і живе - для чоловіка, для 
доньки. А тепер ще й для зятя. 
Власне життя щодня відкладає на 
завтра. Не помічає, як воно пролі-
тає. І якби нині її не назвали пен-
сіонеркою… 

- Що буде на вечерю? - запи-
тав чоловік. - Чогось доброго хо-
четься.

І це Ліду «добило». Не зна-
ла, до чого причепитися, аби ви-
хлюпнути злість і жаль. Погляд 
перечепився через надщербле-
не горня. Червоне з білими горо-
шками, старе, незграбне. Таке, як 
її життя. Спересердя кинула гор-
ня в смітник. За ним туди ж поле-
тіли ще кілька «поранених» гор-
нят, потріскані тарілки, надщерб-
лена склянка. 

В серванті стоїть посуда не чі-
пана. Збирала, збирала... Кому по-
трібні ті кришталі, сервізи над-
цятирічної давності, скляночки з 
«позолоченими» вінцями? Коли 
з них їсти-пити? На тамтому сві-
ті?

- Ти що, з глузду з’їхала? - за-

волав Стьопка, побачивши в сміт-
тярці купу посуди.

- Будеш їсти з нової!
- Я що, пан?!
- Я б тобі сказала, хто ти… не 

шляйся під ногами.
Від перепалки прокинувся 

зять. Поцікавився, що трапилося. 
Але теща глипнула таким погля-
дом, що того вмить здуло. 

Сімейство вляглося спати, а 
Ліда сиділа в кухні з горням хо-
лодного чаю. Неправильно вона 
живе. Правду сказало дівчись-
ко в автобусі. Не жінка, а загнана 
конячка. Руки порепалися, бо не 
вміє біля землі в рукавицях пра-
цювати. Крему собі шкодує купи-
ти. До перукарні ходить не тоді, 
коли треба, а коли дуже треба. А 
як дівкою була, то не тільки собі, 
а й подружкам красу наводила: і 
«льоки» на пиво крутила, і вії під-
фарбовувала. 

Як то каже сусідка Ксеня? Мо-
лодість не повернеш, але нор-
мальний вигляд при бажанні за-
вжди можна мати. Ксеня за Ліду 
старша, але з вигляду не скажеш. 
Ксені було несолодко. На трьох 
роботах часом гарувала. Двох си-
нів на ноги сама ставила, бо овдо-
віла рано. Проте, як би тяжко не 
було, тримала марку. «Жовчі» не 
набралася. А Ліда «заводиться» з 
півслова. 

Вилила холодний чай. Сполос-
нула горня. Витерла сльозу…

- Збираєшся на дачу? - вран-
ці запитав Стьопка. - Нині субота. 
В матрисі буде багато людей. Але 
автобус коштує дорожче.

- Нікуди я не їду. Справи маю.
- Це ж які? Вже капусту пізню 

пора збирати. Квасити.

- Треба? Їдь, збирай і квась. 
Зять у поміч!

Стьопка отетеріло дивився 
на дружину. Ліда попрямувала до 
дверей. 

- А сніданок?.. - промимрив 
услід.

Ліда йшла вулицею і думала: 
чи то спершу на голові порядок 
навести, чи в одяговий магазин 
зайти. Глянула на своє відобра-
ження у вітрині. Ні, таки спочат-
ку треба позбутися «хімії». Добре, 
що вона відросла. 

- У вас гарне густе волосся, на-
віщо ви його «хімією» псуєте? - за-
питала молода дівчина-перукар. 
- То що будемо робити?

- Щось… аби було… на ваш 
розсуд. 

- Зафарбуємо сивину. Зараз 
колір підберемо. Підстрижемо. 
Коротко. Вам пасуватиме. Ви чи-
мось схожі на мою маму. Я їй такі 
модні зачіски роблю! 

- Певно, ваша мама молодша 
за мене. 

- Я пізня дитина. Мама вже на 
пенсії. Але любить виглядати гар-
но. То що, експериментуємо? 

- Може, ще брови трохи під-
правити…

Ліда аж закрила від несподі-
ванки очі. З великого дзеркала 
на неї дивилася інша жінка. По-
молоділа. З незвичним відтін-
ком волосся. З незвично корот-
кою стрижкою. Майстерно укла-
деною. Тільки одяг не пасував до 
нового образу.  

Дівчина-перукар приязно 
усміхалася:

- Подобається?
- Дуже. Дякую. 
Того дня з’явились обновки в 

гардеробі. 
…Стьопка підозріло дивив-

ся на дружину. З якої радості такі 
«реформи»? 

Зять не міг второпати, чому 
теща раптом змінила імідж. 

Донька прикидала, скільки 
все це коштує.   

А Ліда не збиралася нікому ні-
чого пояснювати... 

Ольга ЧОРНА. 

Лариса обожнювала 
невістку Олену, а 
в онуках – душі не 

чула. Щонеділі несла їм 
важку сумку: свіженьких 
пиріжків, котлеток, 
каструлю бульйону з 
домашньою локшиною, 
яку онуки Андрійко і 
Матвійко дуже люблять. 
Син Володя іноді 
піджартовував, мовляв, за 
стільки років подружнього 
життя хотілося б йому 
спробувати врешті, як 
дружина готує. На що 
Олена теж жартома 
відповідала:  «Боюся, аби 
животи усіх не боліли від 
моїх страв». 

Лариса розуміла, що сама 
розбещує невістку, проте за-
любки виконувала її обов’язки, 
бо надто хотілося їй завоювати 
прихильність Олени, щоб мати 
опору на старості. Пекла, смажи-
ла, варила, бо шкода було сина, 
який звик ситно поїсти. Й ону-
ків, яким необхідна здорова їжа. 
То поки ще сили у неї є – чому б 
не допомагати дітям? 

Не скупилася Оленці на до-
рогі подарунки, хоч для неї у 
невістки завжди бракувало ко-
штів. Зате у свахи, яка ніде не 
працювала, з’явилися гарні речі, 
косметика, вишукані парфуми. 
Олена з кожним днем ніби роз-
квітала. Стала однією з найпер-
ших модниць у їх містечку. Зате 
Володимирові, який був її ровес-
ником, наче з десяток літ дода-
лося. Зарання посивів, вихуд, по-
ник. Коли Ларисі зробили важ-
ку операцію на хребті, сам пе-
рейняв роботу на кухні, вдо-
ма, на городі. В Олени, як завше, 
не було часу. Зсилалася на важ-
ку роботу на фірмі. Виходила з 
дому, коли діти іще спали, а по-
верталася, коли спали…

Частенько вихвалялася пе-
ред чоловіком обновками. Кру-
тилася перед дзеркалом: мені 
– пасує? А для Володі давно ні-
чого не купували. Лариса тепер 
не могла підсобити синові – по-
ловина її пенсії йшла на ліки. 

Якось Володимир прийшов 
до матері у пригніченому на-
строї. Вперше не стримав пе-
ред нею сліз. «Не можу так біль-
ше. На роботі шеф дав мені зау-
важення. Мовляв, дружина моя, 
як артистка, вибрана, а я в одній 
куртці десять літ ходжу…»

Ларису не засмутили слова 
сина. Навпаки, була упевнена - 
якщо дружина гарно виглядає, 

усі знатимуть, що у неї добрий 
чоловік. Так і сказала Володі. Та 
чомусь її слова не втішили сина.

Одного разу в їх офіс при-
йшла симпатична бухгалтерка. 
Струнка, голубоока, з пишним 
волоссям і ямочками на щоках. 
Володимир зустрівся з нею очи-
ма і збагнув – кохання з першо-
го погляду все-таки існує! Марта 
була розлучена, виховувала си-
ночка Максимка.

Напередодні Нового року 
Олена заявила, що разом із ко-
легами з роботи їде святкувати 
у гори. Начальство уже й хоро-
ший готель оплатило – чом не 
скористатися шансом? 

Її лукава усмішка насторо-
жила Володимира. «Може, не 
з колегами, а з колегою пої-
деш?» - вмить спаленів він. Оле-
на артистично впала на канапу 
і єхидно зареготала. Її істерич-
ний сміх летів за ним по коридо-
ру, боляче бив у скроні. Зайшов у 
кіоск, де продавали ялинки. Ку-
пив найгарнішу, а ще торт, фрук-
ти, маски дітлахам і відвіз усе 
це до мами Лариси. Не став по-
яснювати, чому не буде святку-
вати з родиною. Матір і не допи-
тувалася. Була упевнена: Олена 
придумала романтичне свято на 
двох. Вона ж така винахідлива! 
Тим паче, Володя втомився, зва-
ливши на плечі і свою, і жіночу 
роботу. І заслуговує на сюрприз. 
А хлопці, очевидно, святкувати-
муть новоріччя з друзями. А за-
втра, вона не проти, нехай при-
ходять до неї на гостину. 

Володимир Олени вдома 
не застав. Набрав її номер, але 
абонент був «поза зоною». Гір-
кий клубок підкотився до гор-
ла: таки поїхала в ті кляті гори! 
Уявляє, як весело святкуватиме 
його королева!

А він у свої тридцять шість 
став дідуганом, який навіть на 
Новий рік не потішив себе яко-
юсь обновкою. Ще й усю премію  
віддав Олені на поїздку. Який 
же він дурень! Глянув на себе 
у дзеркало і ніби прозрів – хіба 
він не заслуговує на щастя? Спе-
ресердя начищав старі череви-
ки, дістав із шафи ще весільний 
костюм…

Падав лапатий сніг, коли Во-
лодимир вийшов на вулицю. Ку-
пив великого білого ведмедя, 
пакет смаколиків. Чомусь був 
упевнений: Максимкові, синові 
Марти, сподобається іграшка. І 
пішов до них…

Максимковій радості справ-
ді не було меж. Так і влігся з вед-
медиком спати. Марта запалила 
свічки. Володимир відкоркував 
шампанське. «З Новим роком, 
кохана!» - мовив, почервонівши. 
Марта знітилася від слова «ко-
хана». Усміхнулася своїми ямоч-
ками, дістала подарунок для Во-
лоді – голубу кружку, на якій ві-
дображена його світлина. Те-
пер стали у моді такі подарунки. 
«Звідки у тебе моє фото?» - спи-
тав Володимир, розчулений до 
сліз. Марта відповіла, що зняла 
з Дошки пошани, бо чомусь від-
чувала, що він прийде. А у Новий 
рік у них все буде по-новому. Во-
лодимир впивався її вродою, да-
рував їй ніжність і ласку, і подум-
ки жадав, щоб ця чарівна жінка 
ніколи не зникала з його життя. 
Йому було так тепло, комфорт-
но, мило поруч із нею. І він освід-
чився Марті. І вона прийняла 
його пропозицію одружитися…

У перший день Нового року 
Володимир, мов на крилах, ле-
тів до матері. Розповів про свят-
кування, про Марту. Про те, що 
він давно не потрібен дружині. 
Що в Олени своє життя. А з Мар-
тою він хоче пов’язати свою по-
дальшу долю, бо теж заслуговує 
на щастя. Залишається лишень 
подати на розлучення. Його очі 
горіли, а серце тривожно тріпо-
тіло у грудях. 

Проте слова сина голкою 
вкололи Ларису у кожну клітин-
ку: «Де твоя совість, скажи? Чи 
ти збожеволів? У тебе ж – діти. 
Визнаю, я давно зрозуміла, що 
Олена – хитра, підступна, егоїс-
тична, але мусиш терпіти. Чуєш? 
І тягнути лямку заради дітей!» - 
не могла вгамуватися Лариса.

Володимир намагався запе-
речити, що не залишить синів, 
буде і надалі їм хорошим бать-
ком, але Лариса не чула його. 

Раз-по-раз повторювала: «Без-
соромний! Бабій!» 

…Олена додому не спіши-
ла. Різдво святкували без неї. 
Гірчила Володимирові мамина 
кутя. Від того, що мати його не 
розуміє, а дружина зраджує. Мов 
крізь сон слухав мамині «роз-
радливі» слова: «Головне у жит-
ті – сім’я. І, навіть погану, її слід 
зберегти заради дітей. А кохан-
ня приходить і відходить». Во-
лодимир догідливо кивав голо-
вою, а на серці було гірко і по-
рожньо. 

Після поїздки Олена ще 
більш віддалилася від Володи-
мира. Стала пихата, незалежна, 
горда. Як хотілося Володимиру 
знову пірнути в обійми Марти, 
відчути її млосне дихання, почу-
ти ніжні слова… Однак він уни-
кав зустрічі з коханою, бо так 
веліла його мати. Він не знав, 
як пояснити Марті свій вчинок і 
дуже мучився. Марта ж, яка що-
ночі плакала у подушку, не ви-
магала у нього пояснень, бо все 
ще вірила – вони будуть разом. 

Літа злітали, як розсідлані 
коні. Сивина помережила їх го-
лови. Відійшла у засвіти Лариса. 
До останнього подиху з нею був 
Володимир. Олена, дізнавшись 
про хворобу свекрухи, разом із 
синами подалася в далеку Іспа-
нію, де вийшла заміж за багато-
го сеньйора. Володимир давно 
перестав її цікавити. Налашту-
вала проти нього і синів, які теж 
забули батька. 

Ось і цьогоріч не за горами 
Новий рік. Колись цей день при-
ніс щастя, хай і коротке, Марті і 
Володимиру. Нині вони далеко 
один від одного. Марта переїха-
ла в інше місто до сина Макси-
ма, доглядає онуків. Як і Володи-
мир, вона уже на пенсії. Розчав-
лені долею, тепер вони бачать 
один одного хіба лишень у снах. 

Та пам’ять в їх серцях не ста-
ріє, гріє душу. І часто мимоволі у 
голові Володимира зринає дум-
ка: чи варто було слухати маму, 
щоб на схилі літ зостатися на-
одинці? Чи варто було терпіти 
приниження, насмішки, зраду і 
немилість навіть заради дітей?

Марія МАЛІЦЬКА.

Сокровенне

Невигадана історія

гніздечкогніздечкоСімейне

Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття.
Вона легка, відважна та крилата -
І перед нею ще усе життя… 
Вона уся в передчутті кохання,
Нема ні зради, ані каяття.
У ній лиш зародилося світання -
І перед нею ще усе життя…

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Олеся Яблонська.
Дівчина проживає в селі Нападівка Лановецького району. 
Навчається у Київському національному лінгвістичному 
університеті за фахом «Викладач іноземних мов».  
Юнку вабить любов до пісні та гри на фортепіано.

«Певно, ви ніколи 
не були молоді»

Втомлений від виснажли-
вої дороги чоловік у камуф-
ляжній формі із нашивками 
Збройних сил України задрі-
мав у напівпорожньому ав-
тобусі. Люди, які, хоч як би це 
жахливо не звучало, вже, ма-
буть, звикли до війни і вто-
милися від неї, не звертали на 
бійця уваги. Пасажир як паса-
жир. 

На одній із зупинок до са-
лону автобуса забігло синьо-
оке дівчатко. Допитливий по-

гляд розумних оченят одразу 
ж зупинився на втомленому ві-
йною і виснаженому дорогою 
солдатові, який їхав додому.

– Мамо, поглянь – це Герой, 
наш захисник, – голосно мови-
ла дівчинка.

Повертаючись від буден-
них думок, пасажири в авто-
бусі перевели погляд на воїна. 
Кожен з них подумки дорікав 
собі за те, що у щоденній ру-

тині не раз забувають про тих, 
хто приносить у наші домівки 
мир і спокій, не досипаючи но-
чей і не раз ризикуючи влас-
ним життям.

Спонтанний сон солдата 
перервали оплески пасажирів 
і слова: «Дякуємо за наш спо-
кій». Мужній, сильний україн-
ський солдат зронив скупу чо-
ловічу сльозу…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

усі знатимуть, що у неї добрий 

ЗахисникЕтюд

Краплини  
життєвої мудрості
Раніше я думав, що найгірше у жит-

ті – це залишитися самотнім. Але це не 
так. Найгірше – це залишитися з людьми, 
з якими відчуваєш себе самотнім.

Робі УІЛЬЯМС.
Двері в душу, як і двері в будинок, 

треба тримати зачиненими. У відкриті 
двері дме холодний вітер, заносить вся-
кий бруд і лізуть люди з недобрими намі-
рами. А той, хто дійсно хоче увійти, ввіч-
ливо постукає. 
Коли ти хочеш здатися й опустити 

руки, бо, здається уже нема жодних сил, 
встань на коліна і підніми руки. До Госпо-
да.
Щастя – це коли є той, хто тебе цінує, 

а не оцінює. Той, хто дорожить тобою, а не 
використовує. Радіє за тебе, а не заздрить.
Ніколи не переоцінюйте свою роль у 

житті інших людей. Не принижуйтеся і не 
випрошуйте уваги. Якщо до вас хтось пе-
регорів, викрутіть лампочку і ви. Економ-
те енергію. 
Щоб пожинати добро – треба його сі-

яти.
Якщо не хочеш, аби тобі сіли на шию, 

- не кланяйся низько.
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так, перефразувавши відомий вислів 
тернопільської Таньки, можуть сказати 
українські вболівальники, спостерігаючи, як 

брати Суркіси виправдовують власне боягузтво
Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс оскаржувати-

ме технічну поразку свого клубу від «Маріуполя» у Спортивно-
му арбітражному суді в Лозанні (CAS). Про це функціонер зая-
вив після того, як Апеляційний комітет Федерації футболу Укра-
їни покарав «Динамо» за відмову приїхати на матч 7 туру укра-
їнської Прем`єр-ліги.

27 серпня "Маріуполь" мав приймати "Динамо". Кияни ще пе-
ред стартом сезону заявили, що не поїдуть до прифронтового 
міста через відсутність гарантій безпеки футболістів та вболі-
вальників. Попри те, що усі інші клуби Прем'єр-ліги до Маріупо-
ля їздили, "Динамо" своєї обіцянки дотрималося та на матч не 
з'явилося. За регламентом змагань столичній команді загрожу-
вала технічна поразка, і 11 вересня Контрольно-дисциплінарний 
комітет ФФУ зарахував киянам програш з рахунком 0:3.

У "Динамо" скористалися правом на апеляцію, яку, власне, 
програли 14 листопада, та заявили, що мають намір дійти до 
Спортивного арбітражного суду у Лозанні, який є найвищою у 
світі інстанцією з вирішення таких суперечок.

Через свій серпневий демарш кияни опинилися у досить 
складному становищі, адже ще один невиїзд на гру карається 
усуненням команди від змагань. Між тим, ймовірність того, що 
"Динамо" ще раз доведеться їхати до Маріуполя, досить велика 
– оскільки тамтешній клуб претендує на потрапляння до шістки 
кращих команд, які продовжать змагатися за медалі на другому 
етапі чемпіонату України.

Відтак Ігор Суркіс почав шукати вихід із глухого кута і пого-
дився поїхати до Маріуполя, звернувшись до Прем'єр-ліги із про-
ханням перенести матч із "Маріуполем" на іншу дату. Подейку-
ють, що на позицію власників київського клубу вплинув прези-
дент України Петро Порошенко, який закликав "Динамо" піти на 
поступки та зіграти у Маріуполі. Та було вже пізно. Чотири клу-
би, включаючи «Маріуполь», висловилися проти подібних «до-
говірняків» у чемпіонаті. 

Тепер боягузливе керівництво легендарного клубу зібрало-
ся винести сміття з хати і висипати його аж у Швейцарії. А чи не 
краще було б братам Суркісам за відмову поїхати у прифронто-
ве місто, покаятися перед мільйонами динамівських болільни-
ків, чимало яких не тільки живуть у зоні АТО, а й там – на фрон-
ті - захищають Україну.

16 листопада у Верховній Раді зареєстро-
ваний законопроект, в разі прийняття якого 
Національна суспільна телерадіокомпанія 
України отримає право не транслювати за-
ходи, в тому числі спортивні або розважаль-
ні, які проходять на території держави-
агресора або держави-окупанта, якщо така 
трансляція може містити елементи пропа-
ганди й нести загрозу інформаційній безпе-
ці України. Очевидно, що автори цього доку-
мента - Вікторія Сюмар, Ольга Червакова та 
Олена Кондратюк -  поставили собі за мету 
позбавити мільйони українців можливості 
бодай перед телевізорами вболівати за ко-
манди, які наступного року гратимуть у фі-
нальній частині Чемпіонату світу, що відбу-
деться в Росії.

Тема інформаційного бойкоту ЧС-2018 у на-
шій країні не нова. Ще на початку травня керів-
ництво Національної телерадіокомпанії заяв-
ляло, що не планує транслювати ці видовищні 
змагання. Щоправда, якщо участі у них не бра-
тиме збірна України.  Тепер же невихід підопіч-
них Андрія Шевченка з групи тут розцінюють 
не як поразку всього вітчизняного футболу, а 
як ще один аргумент на користь інформаційної 
блокади.

Та чи виправдана вона? Навряд.  По-перше, 
телебойкот спортивних двобоїв позбавить усіх 
українців насолоди спостерігати, як раз у раз 
програє слабка російська команда. По-друге, 
яку ж загрозу інформаційній безпеці України 
можуть нести видовищні поєдинки найсильні-
ших збірних світу? По-третє, шкода, що автори 
законопроекту більше думають про те, як запо-
літизувати футбол, і вже зовсім не думають про 
те, як не допустити до телеекранів нову інтер-
івську програму зі скандально відомими Окса-
ною Марченко, Анною Лорак та Іриною Білик у 
головних ролях.  

 Доречно зазначити, що Чемпіонат світу з 
футболу відбудеться в Росії з 14 червня по 15 
липня 2018 року. Участь у ньому візьмуть збір-
ні 32 країн: Австралія, Англія, Аргентина, Бель-
гія, Бразилія, Німеччина, Данія, Єгипет, Іран, Іс-
ландія, Іспанія, Колумбія, Коста-Ріка, Марокко, 
Мексика, Нігерія, Панама, Перу, Польща, Порту-
галія, Росія, Саудівська Аравія, Сенегал, Сербія, 

Туніс, Уругвай, Франція, Хорватія, Швейцарія, 
Швеція, Південна Корея і Японія.

Росія, як країна-господарка турніру, відбору 
не проходила. При цьому саме вона виявилася 
найгіршою у рейтингу Міжнародної федерації 
футболу (ФІФА) серед всіх учасників мундіалю. 
Команда Станіслава Черчесова займає в списку 
65-е місце.

Всі учасники були розбиті на 4 кошики по 
8 команд. Саме ж жеребкування відбудеться 1 
грудня в Москві.

Перший кошик: Росія, Німеччина, Бразилія, 
Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Фран-
ція.

Другий кошик: Іспанія, Перу, Швейцарія, Ан-
глія, Колумбія, Мексика, Уругвай, Хорватія.

Третій кошик: Данія, Ісландія, Коста-Ріка, 
Швеція, Туніс, Єгипет, Сенегал, Іран.

Четвертий кошик: Сербія, Нігерія, Австра-
лія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея, 
Саудівська Аравія.

Серед тих, хто не зіграє цього літа в Росії, та-
кож чимало сильних збірних. Зокрема, на Чем-
піонат світу вперше за 60 років не поїде збірна 
Італії, не буде і чинного переможця Кубка Аме-
рики - Чилі, бронзового призера ЧЄ-2016 - Уель-
су, а також Нідерландів.

До речі, лідер збірної України Андрій Ярмо-
ленко потрапив у список 16-ти зіркових фут-
болістів, які пропустять мундіаль. Крім ньо-
го, до цього реєстру також потрапили: Джан-
луїжді Буффон, Марко Верратті, Гарет Бейл, Со-
кратіс Папастатопулос, Едін Джеко, Генріх Мхі-
тарян, Арьєн Роббен, Давід Алаба, Арда Туран, 
П’єр-Емерік Обамеянг, Марек Гамшик, Набі Кей-
та, Крістіан Пулішич, Алексіс Санчес та Артуро 
Відаль.

Титулована українська гімнаст-
ка Ганна Різатдінова народила сина 
Романа. При цьому імені батька ди-
тини вона не назвала. Спортсменка 
довго приховувала свою вагітність. 
Про те, що Анна готується стати ма-
мою, стало відомо після того, як вона 
не з’явилася на Чемпіонаті світу з ху-
дожньої гімнастики в італійському 
Пезаро. 

Товариський матч із німецькою 
«Борусією» з Дортмунда та київ-
ським «Динамо» відбудеться навес-
ні. Екс-динамівець Андрій Ярмоленко 
зіграє за обидві команди – по одному 
тайму за кожну.

Українська дзюдоїстка Дар'я Бі-
лодід, яка виступає у ваговій катего-
рії до 48 кг, здобула золоту медаль на 
турнірі серії Гран-Прі в нідерландській 
Гаазі. Для молодої спортсменки це пер-
ша нагорода на подібних змаганнях.

На етапі світового Кубка з фехту-
вання на шаблях у Бельгії олімпій-
ська чемпіонка Ольга Харлан в інди-
відуальній першості здобула впевне-
ну перемогу. В 1/32 фіналу вона не за-
лишила шансів своїй колезі по збірній 
Ользі Жовнір. Потім перемогла фран-
цуженку Каролін К'еролі, а в 1/8 фіна-
лу зломила опір ще однієї французької 
шаблістки Шарлотт Лембах. В 1/4 фі-

налу лідер наших шаблісток не знала 
труднощів з угоркою Ганною Мартон, 
у півфіналі Ольга вибила з боротьби 
Олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Яну 
Єгорян, а у фіналі розгромила віце-
чемпіонку Європи Росселлу Грегоріо.

Минулими вихідними відбулися 
матчі 16-го туру чемпіонату Укра-
їни з футболу: "Шахтар" - "Олексан-
дрія" - 1:2; "Зірка" - "Динамо" - 0:2; 
"Зоря" - "Верес" - 1:1; "Карпати" - "Ма-
ріуполь" - 0:1; "Ворскла" - "Сталь" - 
1:1; "Чорноморець" - "Олімпік" - 2:1. У 
цьому турі "Шахтар" зазнав другої по-
разки у нинішньому сезоні, а цим ско-
ристалося «Динамо», зменшивши від-
рив від лідера до чотирьох очок.

Європейська спілка футболь-
них Асоціацій оприлюднила що-
тижневий рейтинг провідних клу-
бів континенту. Відповідна таблиця 
базується на коефіцієнтах, заробле-
них командами за виступи у Єврокуб-
ках упродовж п’яти сезонів. У першій 
півсотні рейтингу знайшлося місце 
трьом представникам України: «Шах-
тар» — 16, «Динамо» — 22, «Дніпро» 
— 41. Далі серед наших клубів найви-
ще розташовується «Зоря», в якої 123 
сходинка.

"Мотор" вийшов до плей-оф Ліги 
чемпіонів з гандболу. Путівку у сти-
кові матчі українці завоювали ще за 
два тури до фінішу групового ета-
пу. Щоправда, у поєдинку зі "Спортін-
гом" запоріжці змусили понервувати 
вболівальників. У стартовому таймі 
португальці вигравали з різницею у 
3 голи. Але після перерви "Мотор" на-
здогнав і випередив гостей. У підсум-
ку - 32:29 – перемога, яка виводить 
найкращу команду України в 1/16 
Ліги чемпіонів.

«Динамо», не позор нас!» - 

ЧС-2018: інформаційний 
бойкот чи депутатська тупість?
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"Для вас це хаос, для нас – це дім", 
- пише на магнітиках у крамничках 
Стамбула. Якщо у вас сіли внутріш-
ні батарейки, немає сил і віри – вам 
сюди. Всього дві години літаком зі 
Львова – і теплий шум міста, яке ні-
коли не мовчить, м’яко підхопить вас 
і зніме тягар думок. Хоча ні, п’яте міс-
то в світі за населенням таки замов-
кає – коли храми починають перемов-
лятися між собою протяжними го-
лосами муедзинів. 

СТАМБУЛ АТМОСФЕРНИЙ 
Сюди турки возили українських дівчат, 

у розкішній мечеті тут похована Роксолана 
зі своїм Сулейманом. В українцях наміша-
но стільки турецької крові, що місцеві чо-
ловіки в Стамбулі нагадають вам зовні ва-
шого чорнявого західноукраїнського дядь-
ка або й усю родину. 

А тепер уявіть собі місто, у якому тіль-
ки жителів – 15 мільйонів і яке символіч-
но розмістилося в Європі та Азії, по обидва 
боки від Босфорської протоки. Воно як бі-
блійний Вавилон, але в кожного тут є своя 
стежка.

Сорок хвилин на метро і всього двад-
цять на автомобілі від аеропорту Ататюр-
ка (це ім’я всюди, аж так тут поважають 
першого президента і засновника сучас-
ної Турецької держави) – і ви опиняєтеся 
в історичному центрі Стамбула. Він розміс-
тився всередині колишніх стін величного 
Константинополя і тут можна побачити 
головні туристичні принади міста. 

За чим їдуть до Стамбула? За атмосфе-
рою. Місто швидке, але по-східному роз-
слаблене. Рух на вулицях часто нагадує 
переміщення у великому мурашнику, і за 
якийсь час виявляється, що вам тут ком-
фортно. Може, причина в кліматі: коли над 
Україною вже згустилися сірі осінні хма-
ри, там усе ще світить тепле, майже весня-
не, сонце. Але, скоріше, у людях. Здається, 
вони більше радіють або просто живуть 
без вічних гризот про те, що життя могло 
б бути кращим. 

Прогулянки вулицями міста - жодна з 
них не перетинає іншу під прямим кутом, 
і ніколи не вгадаєш, де вони перетнуть-
ся! - це подорож у часі. Кремезний чоло-
вік впрягся у важку металеву тачку, заро-
бляючи собі на життя перевезення кра-
му. Торговці їжею на ринку викидають на 
асфальт залишки непроданого – і за мить 
вже нічого немає, тільки шурхіт крил вго-
дованих чайок, які з клекотом розліта-
ються над містом. За кількасот метрів від 
центральної дороги, в ремісничих кварта-
лах, у домашніх цехах шиють одяг і взут-

тя, не гребуючи, однак, тим, 
щоб прикрасити добротний че-
ревик назвою відомого брен-
ду. Біля дерев’яних будиноч-
ків з густо наліпленими балко-
нами розміщені сучасні кафе й 
кав’ярні, нічні клуби, а котрась 
із вуличок, на яку ви забредете, 
обов’язково виведе вас до роз-
кішної мечеті чи палацу.

СТАМБУЛ ІСТОРИЧНИЙ
Що побачити за кілька днів?  

Зайдіть вранці у Блакитну ме-
четь. За відомостями перепи-
су з 2000 року, всього в Стамбулі – 2 691 ді-
юча мечеть. Блакитна – одна з найбільших 
і найкрасивіших. Своїми округлими фор-
мами зі шпилястими мінаретами, які наче 
підпирають небо, вона нагадує космічну 
обсерваторію. Але притуливши руку до 
стіни, можна відчути у тріщинах плин часу 
й молитви мільйонів людей. У мечеть мож-
на зайти, тільки знявши взуття. Чоловіки-
мусульмани перед входом миють ноги, а 
жінкам дають довгі спідниці й шалі, щоб 
покрити голову. Неймовірне відчуття – 
коли босі ноги занурюються у м’який ки-
лим, у якому так само потопають ступні со-
тень людей з різних куточків світу.

При виході з мечеті розверніться на 
дев’яносто градусів і перетніть маленьку 
площу. Зовсім поруч – інша неймовірна за 
красою споруда - Айя-Софія. Головний храм 
світового православ'я, VI століття, висотою 
18-поверхівки. Усередині дзвінка тиша. За-
кидаєш голову до яскраво-жовтого купола. 
Століттями на ньому вигравало світло, ле-
генько падало на золото мозаїк, відблиску-
вало на зеленій оздобі колон. До Ататюрка 

в Софії була мечеть. Тепер це музей.
Десь навпроти Софії поверніть від 

трамвайної колії праворуч і знайдіть ни-
зеньку непримітну будівлю із золотою та-
бличкою на вході "The Basilica Cistern 532 
A.D." (Цистерна Базиліка, 532 рік н. е.). 
Швидко сходами униз – і ось воно, анти-
чне підніжжя міста. Палац, який провалив-
ся під землю. У Римі це був храм, у Констан-
тинополі - водосховище для питної води, а 
в Стамбулі - музей. Склепіння тримають 
336 мармурових колон, звезених з різних 
античних храмів. Колись у сховищі збері-
гали до 80 тисяч кубометрів питної води. 
Зараз воно наповнене водою приблизно на 
метр. Під повільну музику в ній танцюють 
величезні риби.

За годину пішої прогулянки від Цис-
терни – Сулейманія. Саме тут поховані 
султан Сулейман Великий і його дружи-
на - слов'янка Роксолана. З мурів мечеті, як 
з висоти пташиного польоту, видно тонке 
плетиво вуличок і проток Стамбула. Внизу 
невпинно шумить місто, а тут здається, що 
навіть дихання стишується, а кроки ста-
ють повільніші. 

СТАМБУЛ ТОРГОВИЙ
За стінами мурів натовп знову під-

хоплює в свої обійми. Люди рухаються 
швидше і голосніше кричать, пропонують 
парфуми та джинси у подарунок - почина-
ється Гранд-базар. Унікальний ринок на-
лічує 66 вулиць. Турецька бавовна, під-
робки відомих брендів, предмети декору 
і знижки, знижки, знижки. Ще з 1461 року 
тут продають усе, що вам потрібно і не зо-
всім. 

Гранд-базар не тільки про шопінг, але і 
про східну культуру торгівлі. Правила про-
сті: торгуватися треба, аж поки продавець 
не почне благати або плакати. Якщо блага-
єте чи плачете ви – продавець виграв. 

Ціни в Стамбулі – різні. В ремісничому 
кварталі сорочку можна купити за 6 лір – 
близько 50 українських гривень, а в мага-
зині на центральній вулиці – вп’ятеро до-
рожче. Хоча недаремно в Туреччину їдуть 
на шоппінг. Навіть у брендових магазинах 
речі дешевші, ніж в Україні. 

А ще в Стамбулі приготуйтеся до того, 
що ви не помрете з голоду, вам не вдасть-
ся навіть злегка схуднути. Дуже смачна ва-
рена кукурудза, печені каштани і безліч ін-
ших страв - і все теж за дуже доступними 
цінами. В обов'язкове стамбульське меню 
необхідно включити бургер з рибою, яку 
спіймали рибалки на Галатському мос-
ті буквально кілька хвилин тому. Ще одне 
надзвичайне місце, яке від ранку до ночі 
займають сотні, якщо не тисячі, рибалок з 
вудочками.

 
СОНЦЕ НАД СТАМБУЛОМ 

Воно опускається майже в той же час, 
що і в Україні. Але тут воно неймовірно ве-
лике. Чайки, ляскаючи крилами і регочучи, 
проносяться над містом. Здається, що тут 
вони підвішені на ниточках і століттями 
гойдаються над мінаретами, поки вулиця-
ми ходять відомі на весь світ стамбульські 
коти. Вусаті "городяни" споконвіків тут 
були сусідами людей. У їхніх історіях від-
дзеркалюється щоденне життя мешканців 
мегаполіса, їхні тривоги й радості.  

… Можливо, причиною цього десятки 
пройдених містом кілометрів, коли небо 
над головою то плюскочеться простирад-
лом, то перетворюється у вузьку тріщину, 
а може, третє горнятко міцної кави, яку я 
п'ю на березі Босфору. Ясно лише одне: це 
місто-таємниця, де кожні двері, кожна ву-
лиця, кожна арка означають зовсім інше, 
ніж те, чим вони дійсно є.

"Торгуватися,
поки продавець 
не почне плакати"
Базар на 66 вулиць, 2 691 мечеть, коти і 
чайки, підземний палац і могила Роксолани: 
чому потрібно їхати у Стамбул?

Антоніна  
БРИК.
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Гречана каша в банці 
ПОТРІБНО: 1 склянка гречаної крупи, 

25 г вершкового масла, тепла кип’ячена 
вода, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: перебрану і проми-
ту гречку насипати в банку. Зверху по-
класти масло, посолити. Води налити на 
1,5 см вище крупи. Поставити банку в хо-
лодну (щоб не тріснула банка!) духовку. 
Увімкнути середній вогонь. Готувати 
близько 1 години.
Крепи – французькі 
гречані млинці

ПОТРІБНО: 70 г гречаної та 100 г 
пшеничної муки, 3 яйця, півлітра моло-
ка, 1 ст. л. цукру, ¼ ч. л. морської солі, 80 г 
(3 ст. л.) масла. 

ПРИГОТУВАННЯ: слово «креп» в пе-
рекладі з французької означає «мли-
нець». Крепи традиційно готують з 
грецької муки, тому вони темніші, ніж 
звичні для нас пшеничні. Отож, у бленде-
рі або за допомогою вінчика змішати гре-
чану та пшеничну муку, після цього дода-
ти яйця, а потім тонким струмком вли-
ти молоко, водночас помішуючи. Додати 
цукор, морську сіль і розтоплене масло. 
Розмішати, щоб одержати консистенцію 
рідкої сметани. Якщо хочете, щоб млин-
ці були зовсім тонкими, долайте на одну 
столову ложку більше молока. З цієї кіль-
кості продуктів може вийти 18-20 тон-
ких млинців. Інгредієнти для тіста не по-
винні бути холодними, витягніть всі про-
дукти з холодильника заздалегідь. Перед 
тим, як пекти, дайте тісну настоятися 
близько години. Помістити  в  центрі ро-
зігрітої сковороди з антипригарним по-
криттям маленький шматочок масла, по-
тім обережно й швидко розмістити тісто 
по всій поверхні. Випікати крепи в серед-
ньому 30 секунд з кожного боку. Тісто в 
мисці слід час від часу перемішувати, так 
як воно сходить донизу.

Щоб надовго зберегти млинці тепли-
ми, помістіть їх у круглу форму для ви-
пічки, застелену фольгою, та залиште у 
трохи розігрітій духовці. 

Наповненням для крепів можуть 
бути: розтоплене масло з цукром або 
шоколадно-горіхова паста - це найбільш 

поширені варіанти. А також - свіжі фрук-
ти, мед, варення.

Солоні млинці з яйцем 
Спробуйте чудові млинці, які полю-

бляють у французькій Бретані. Для цьо-
го слід приготувати млинці, як у попере-
дньому рецепті. А коли перевернете мли-
нець на інший бік, то в центр потрібно 
покласти скибочку шинки, вилити яйце 
і посипати тертим сиром. Посолити й по-
перчити, смажити 2-3 хв., поки білок не 
«схопиться», а сир не почне плавитися. 
Далі слід загнути краї млинця всередину, 
акуратно перекласти на тарілку і відра-
зу ж подавати.
Банановий хліб з гречкою 

ПОТРІБНО: 4 середніх за розміром 
банани, 100 г гречаного борошна, 100 г 
рисового борошна, 100 г масла, 2 яйця, 
90 г цукру (бажано коричневого), 1 паке-
тик розпушувача, дрібка солі, 1 ст. л. гре-
чаної крупи.

ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця з цу-
кром і маслом. В окремій мисці змішати 
2 види борошна і розпушувач. Розім’яти 
виделкою 3 банани, щоб вийшло бана-
нове пюре, і змішати з сухими інгредієн-
тами. Отриману масу з’єднати із збити-
ми раніше яйцями і перемішати до отри-
мання однорідного тіста. Викласти тіс-
то в прямокутну форму, застелену пер-
гаментом. Зверху викласти розрізаний 
вздовж банан і посипати гречаною кру-
пою. Випікати хліб в попередньо розігрі-
тій до 180С духовці 35-40 хв.

Гречані тефтелі 

ПОТРІБНО: 1/2 склянки гречаної 
крупи, 500 г печериць, 2 цибулини, 2 ст. 
л. крохмалю, 1 склянка сметани, олія для 
смаження, борошно для панірування, 
сіль, перець, зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку відварити 
до готовності в підсоленій воді. Гриби 
промити, обсушити і обсмажити на олії 
з подрібненою цибулею. Остудити. Гри-
би з цибулею подрібнити в блендері або 
м’ясорубці, додати гречку і крохмаль. Пе-
ремішати масу до однорідності. У гли-
боке деко вилити сметану. Сформувати 
тефтелі, обваляти їх у борошні, виклада-
ти на деко. Помістити в духовку на 25-30 
хв. при температурі 200 градусів.

Овочевий плов з гречкою
ПОТРІБНО: 1 склянка гречки, 2 по-

мідори, 1 морква, петрушка і кріп, 100 
г листя шпинату, болгарський перець, 
сіль, мелений перець, 2 стручки селери.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку перебрати, 
промити. Моркву очистити, нарізати або 
натерти на крупній тертці. Помідори, пе-
рець і селеру нарізати. У сотейник з ро-
зігрітим маслом розкласти моркву і пе-
рець, пасерувати на невеликому вогні 3 
- 5 хв. Додати гречку, пасерувати все ра-
зом ще 5 - 7 хв. Додати сіль, перець, помі-
дори. Долити воду. Тушкувати до пів го-
товності гречки. Додати шпинат. Тушку-
вати все разом до повної готовності кру-
пи. Зелень вимити, подрібнити, додати в 
плов до подачі, змішати.

Гранола з гречкою

ПОТРІБНО: 150 г гречки, 150 г суміші 
насіння і горіхів (кешью, фундук, насіння 
соняшнику в будь-якій пропорції), 150 г 
гарбузового насіння, дрібка солі, 50 мл 
олії, 150 мл рідкого меду, 2 ч. л. ваніль-
ного екстракту, 50 г в'яленої журавлини.

ПРИГОТУВАННЯ: це неймовірно 
смачна й корисна страва – улюблений 
сніданок в американських зірок. Спершу 
слід зварити розсипчасту гречану кашу. 
Для цього на кожну частину крупи взя-
ти стільки ж гарячої води. Далі потріб-
но розігріти духовку до 150 С й застели-
ти папером для випічки два дека. У вели-
кій мисці змішати варену гречку, круп-
но нарізані горіхи, насіння і сіль. Вли-
ти олію і ретельно перемішати. Зміша-
ти мед з 75 мл води і ванільним екстра-
ктом, залити суміш у мисці і добре розмі-
шати. Розкласти суміш на листи і поміс-
тити в духовку на 50 хв. За цей час кіль-
ка разів перемішати суміш. В середині за-
пікання розгорнути листи на 180 граду-
сів. Остудити гранолу, додати журавлину. 
Перекласти в банки, які щільно закрива-
ються. Так гранола зберігається кілька 
тижнів. Подавати гранолу як є або зали-
ти молоком чи йогуртом. Або фруктовим 
компотом, як вам більше подобається.
Цукерки з гречки

ПОТРІБНО: 50 г гречаної крупи, 150 г 
білого шоколаду, 20 г вершкового масла, 
50 мл вершків (30%), 25 г цукру, 3 г солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: гречку проми-
ти, відварити у воді з сіллю та цукром 
впродовж 10 хв. Потім викласти на 
деко та підсушити у духовці при  тем-
пературі 50 °C впродовж 40 хв. Після 
цього обсмажити її на вершковому мас-
лі 2 хв. Розтопити на паровій бані білий 
шоколад. Додати вершки. Охолодже-
ну підсмажену гречку з’єднати з шоко-
ладом. Ретельно перемішати. Виклас-
ти шоколадно-гречану масу у форми 
для цукерок. Помістити цукерки у хо-
лодильник на 2 год.

Крем-брюле з гречки

ПОТРІБНО: 1 ст. л. гречаної кру-
пи, 200 мл молока, 6 яєчних жовтків, 
300 мл вершків 33%, 100 г цукру, 1 
лимон.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку обсмажи-
ти на сухій сковороді до золотисто-
коричневого кольору. Молоко 
закип’ятити і додати вершки. Через де-
який час всипати 3 ст. л. гречки і ва-
рити на повільному вогні. Трохи ости-
глу кашу розім’яти блендером. Жовт-
ки збити з цукром, з'єднати з гречаним 
мусом.  Духовку розігріти до 120 граду-
сів і випікати суміш в спеціальній посу-
дині протягом 20-30 хв. до утворення 
золотистої скоринки. Готовий десерт 
охолодити і подавати холодним.

Морозиво з гречки
ПОТРІБНО: 250 мл молока, 200 мл 

вершків 33%, 40 г цукру, 50 г меду, 3 ч. 
л. кукурудзяного крохмалю, 50 г верш-
кового сиру, 1 стручок ванілі, 100 г 
гречки.

ПРИГОТУВАННЯ: обсмажити греч-
ку на розпеченій сковороді до золотис-
того кольору.  Молоко, вершки, цукор, 
мед, щіпку солі, зерна ванілі та гречку 
змішати, помістити на вогонь і довес-
ти до кипіння. Залишити на 2-3 години. 
Крохмаль розчинити в 50 мл молока, 
залишити настоятися. Суміш з гречкою 
процідити, знову довести до кипіння і 
додати молоко з крохмалем. Варити на 
повільному вогні до загусання. Зняти з 
вогню і додати вершковий сир. Перемі-
шати, остудити до кімнатної темпера-
тури, а потім помістити в морозильник 
на кілька годин. Іноді діставати й помі-
шувати морозиво. 

Гранола, плов, млинці, цукерки 
й навіть морозиво з… гречки

Як приготувати  ідеальні, фантастичні та шалено 
смачні страви з гречки? Сьогодні про це – на 
кулінарній сторінці «Нашого ДНЯ». Адже гречка – не 
тільки неймовірно зручна, а й дуже смачна крупа. З 
неї можна готувати другі страви, поживні та корисні, 
і прекрасні десерти, в яких вона стає живильною, 
але некалорійною основою. До речі, традиції у 
цих страв давні. Ще за Київської Русі гречану кашу 
часто комбінували з іншими інгредієнтами, а 
млинці з неї, пишні та високі, обов’язково готували 
для масляного тижня.



№46 (230) / 22 листопада - 28 листопада 2017 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.uaКалейдоскоп

Украiнськi 
жарти

. Утеплення будинків! 
Декорування

 фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 
ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Тернопільська  облспоживспілка продає  
з аукціону для членів, асоційованих членів 
споживчих товариств:

- Адмінбудинок і складські приміщення, 
загальною площею 3220,0 кв.м., за адресою  
м.Тернопіль, вул.Гайова, 42  стартовою ціною 
4600000 грн., перший крок аукціону 46000 
грн.

- нежитлову будівлю магазин «Госптова-
ри», загальною площею 119 кв.м. за адресою 
м.Ланівці, вул.Незалежності, 8, стартовою ці-
ною 35000 грн., перший крок аукціону 1750 
грн.

Облспоживспілка продає з аукціону :
 - нежитлову будівлю адмінбудинку, за-

гальною площею 370,5 кв.м.,  за адресою  
м.Тернопіль, вул.Лисенка, 9,  стартовою ці-
ною 1700000 грн., перший крок аукціону 
17000 грн.

Реєстраційний внесок 200 грн.,  гаран-
тійний внесок 5 відсотків від стартової ціни 
продажу.

Аукціон відбудеться 5 грудня 2017 року 
о 9 годині, за адресою м. Тернопіль, майдан 
Волі, 4.

Останній термін реєстрації учасників 29 
листопада  2017 року. 

Телефон для довідок  52-10-44; 52-68-
25.

Основні службові обов’язки:
• здійснює досудове розслідування 

кримінальних правопорушень у межах 
визначеної підслідності

• проводить слідчі (розшукові) дії, у 
тому числі негласні слідчі (розшукові) 
дії, інші процесуальні дії, відповідно до 
вимог КПК України

• своєчасно реагує на заяви та пові-
домлення про вчинення злочину, бере 
участь у роботі слідчо-оперативних груп

Бажані якості та навички:
• висока мотивація та орієнтація на 

якісні зміни в державі
• аналітичні здібності, здатність сис-

тематизувати, узагальнювати інформа-
цію, компетентність, комунікабельність

• неупередженість та порядність
• самостійність, організованість, від-

повідальність
• наполегливість, рішучість, стрима-

ність, здатність швидко приймати рі-
шення в умовах обмеженого часу

• стійкість до стресу, емоційних та 
фізичних навантажень

• вміння аргументовано висловлю-

вати свою думку
• прагнення до розвитку та само-

вдосконалення
• досвід роботи з ПК (офісні програ-

ми, Інтернет) на рівні впевненого корис-
тувача

Вимоги до кандидатів:
• громадянство України
• вік від 18 років
• вища освіта освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бака-
лавра, спеціаліста, магістра за спеціаль-
ністю «Правознавство» та «Право»

• вільне володіння українською мо-
вою

• знання Конституції України та кри-
мінального процесуального законодав-
ства, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ 
«Про запобігання корупції»

 Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 10000 грн (піс-

ля успішного проходження первинної 
професійної підготовки)

• соціальне забезпечення згідно дію-
чого законодавства

• професійну підготовку за міжна-

родними стандартами
• перспективу кар’єрного росту
• можливість підвищити освітній 

ступінь вищої освіти у вищих навчаль-
них закладах зі специфічними умова-
ми навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських

Адреса для подання документів 
46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 40

Контактні телефони  (0352) 27-15-
40, (067) 65-34-593, (067) 65-37-728

 Дізнатися повний порядок конкурс-
ного відбору та заповнити анкету мож-
на  за посиланням https://nabir.np.gov.
ua/index.php?r=recruitment/process_
recruitment&id=619 

Прийом документів триває до 3 
грудня

УВАГА!
У разі порушення Ваших прав під 

час проведення конкурсного відбору 
на службу в поліцію, у тому числі, ви-
магання неправомірної вигоди, Ви мо-
жете звернутися за тел.: +38(050) 425-
48-44, +38(050) 425-46-44

В Тернопільській області розпочався 
набір в поліцію на посади слідчих

1 тисячу доларів і 3,3 тисячі гривень викрав невідомий 
з підвального приміщення на вулиці Живова в Тернополі, 
тимчасово облаштованого для молитв. Гроші зберігали в 
скриньці для пожертв.

Про крадіжку на лінію "102" повідомив студент одного з 
вишів Тернополя. Правоохоронці вийшли на слід зловмис-
ника. Ним виявився неповнолітній тернополянин, 2002 
року народження. 

За словами старшого слідчого Тернопільського відділен-

ня поліції Оксани Валіхової, хлопець неодноразово бачив, 
як в приміщення будинку заходять іноземні студенти. Йому 
стало цікаво, і юнак періодично приходив дивитися, як про-
ходять обряди у мусульман. Останній похід завершився кра-
діжкою. 

Неповнолітній каже, що замок не пошкоджував, виніс 
скриньку, а гроші витратив на власні потреби.

Тепер він відповідатиме за крадіжку. Поліцію розпочала 
кримінальну справу. 

У Тернополі задихнулося 
п’ятимісячне немовля 
Матір розповідає, що поклала спати 

сина о 23.30, а побачила, що дитина не ди-
хає, аж вранці - близько 6.30. Медики, які 
приїхали на виклик, констатували лише 
смерть.

Відповідно до висновку медиків, при-
чина смерті немовляти - механічна асфік-
сія від закриття отворів носа та рота тка-
ниною. Оскільки слідчі будь-яких тілесних 
ушкоджень на тілі дитини не виявили, то 
припускають, що хлопчик задихнувся че-
рез накриття чи покривальцем чи якимось 
іншим полотном. Остаточну причину смер-
ті встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці кажуть, що цього року 
це вже вдруге вони реєструють удушення 
дитини через необережність батьків. Полі-
цейські звертаються до мешканців міста та 
області бути обережними з немовлятами, 
не ризикувати їхнім життям.

- Дитина повинна спати тільки на спи-
ні, - нагадують у поліції. - У ліжечку дити-
ни не повинно бути м’яких матраців, ковдр, 
великих подушок і м’яких іграшок. Малень-
ких дітей краще укладати в спеціальний 
спальний мішок, але не можна сповивати їх, 
щоб не допустити перегріву. Не можна до-
пускати перегріву кімнати, а також малю-
ка не можна укладати спати разом з батька-
ми. Якщо потрібно контролювати його сон, 
краще просто присунути ближче ліжечко.

 

Медпрепарати наркоманам 
постачав… лікар

На Тернопільщині лікар сімейної медицини зі спільницею-наркоманкою 
збували сильнодіючі медпрепарати. Справу передали до суду.

Незаконну діяльність підсудних правоохоронці документували май-
же два роки. Бізнес на торгівлі сильнодіючими медзасобами організували 
51-річний лікар загальної практики міста Чорткова та 45-річна жителька 
села Швайківці.

У 2015 році жінку викрили на торгівлі препаратами «Соннат» і «Диме-
дрол», які підсилюють дію наркотиків. Видають їх тільки за рецептами в 
обмеженій кількості. Відтак, поліція вийшла на слід лікаря.

- Спочатку медик лише продавав спільниці рецепти та медикаменти, а 
згодом вирішив й сам торгувати таблетками. Чоловік виписував рецепти 
на пацієнтів, до амбулаторних карток котрих мав доступ. Люди про це ні-
чого не знали, – розповіли у поліції.

Під час санкціонованого обшуку в лікаря вилучили майже 1 тис. табле-
ток препаратів «Соннат» і «Димедрол». У будинку спільниці, окрім 50 та-
блеток сильнодіючих медичних препаратів, знайшли макову соломку, опій 
і посуд для виготовлення наркотиків.

За інформацією поліції, вартість вилучених медичних препаратів за ці-
нами «чорного ринку» становила майже 100 тисяч гривень.

У Тернополі водія тричі 
спиняли «під кайфом»

Цього разу чоловікові загрожує по-
над 40 тисяч гривень штрафу 

Як повідомили у патрульній поліції 
міста, інспектори зупинили автомобіль 
«BMW X5», оскільки в транспорту був за-
бруднений номерний знак.

Під час спілкування у водія полі-
цейські виявили ознаки наркотичного 
сп’яніння. Правоохоронці запропонува-
ли громадянину пройти огляд у медич-
ному закладі, однак він відмовився.

На порушника винесли адмінпоста-
нову за порушення ПДР, а також скла-
ли адмінпротоколи за керування у ста-
ні наркотичного сп’яніння втретє протя-
гом року.

Тепер, кажуть у поліції, чоловікові за-
грожує штраф у розмірі 40,6 тисяч гри-
вень з позбавленням права керування на 
термін 10 років. 

Пограбував дім молитви для мусульман 
НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

- Дивно, яка логіка у тому, що в Росії, яка 
постійно бере участь у збройних конфлік-
тах і провокаціях, міністром оборони при-
значено Сергія Шойгу, який ні термінової 
служби в армії не проходив, ні військової ка-
федри не закінчував?

- Насправді, все логічно. Щоб гнати на 
забій тупих оленів, потрібен досвідчений 
пастух.

* * *

Росія постійно хоче прорубати двері в 
Європу, але європейці згідні лише на дірку 
під газопровід.

* * *
- Уважно слідкую за конкурсом Миколи 

Томенка «Сім чудес України». Щось воно не 
те… Замки, палаци, краєвиди... Хіба то, куме, 
чудеса?

- Звісно! 
- А де трикратний підряд виграш Ляшка 

в лотерею? Де зцілення Насірова після суду? 
А 83-денне голодування Савченко, яка не 
тільки вижила, а й поправилася? Оце, куме, 
чудеса! 
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Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади, 
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних

(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Німеччина, 
Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Чехія)

імені Ізидора Доскоча
ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ на 2017-2018 н.р.
ПРИЙМАЮТЬСЯ ДІТИ ВІКОМ ВІД 6 ДО 9 РОКІВ

ОКРІМ ПРОФІЛЮЮЧИХ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН, 
УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО:
МИСТЕЦТВУ  ВОКАЛУ
МИСТЕЦТВУ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ
Термін навчання 8 років.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
щодня, крім суботи і неділі  з  17:00 до 20:00 год.

46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 2-a.
Тел.: (0352) 25-15-90

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"

ГОРОСКОП
З 22 по 28 листопада

ОВЕН 
Зверніть увагу на свої сумні-

ви. Вони можуть бути поперед-
женням. Спостерігайте і нама-
гайтеся вберегтися від необач-
них крокiв, не дайте втягнути 
себе в авантюру. 

ТЕЛЕЦЬ 
Будьте уважнi з фiнансовими 

документами, а також уникайте 
сумнiвних пропозицiй. Якщо ж 
потрапили в халепу, пам’ятайте, 
що завжди можна знайти вихід.

БЛИЗНЮКИ 
Облиште свої страхи. Вони 

викликані лише тим, що ви не 
до кінця усвідомлює свої сили. 
Смiливо дiйте, відмовитися 
можна на будь-якому етапі.

РАК 
Спробуйте розібратися, що 

вам потрібно. Займайтеся тіль-
ки тим, що знадобиться в пер-
спективі. Приділіть час можли-
вим змінам, регулярно спілкуй-
теся, навіть якщо не хочеться.

 ЛЕВ 
Усі ваші зусилля окупляться. 

З близькими пануватиме розу-
міння, памятайте, що ваші рідні 
й друзі потребують вашої під-
тримки.  

ДІВА 
Ви невдоволенi тим, що не 

можете себе зайняти. Присвя-
тіть свій час практичним цілям, 

боріться зі своїми слабкостями.
ТЕРЕЗИ 
На вас чекає багато від-

криттів. Усі події будуть 
взаємопов’язані. Щоб не наро-
бити помилок, стежте, як ро-
блять інші в таких же ситуаціях.

СКОРПІОН 
Проблемою цього тижня 

стануть запізнення, через них 
ви втратите користь від подій. 
Будуйте плани заново, зараз не 
час економити.

СТРІЛЕЦЬ 
 Не довіряйте першому вра-

женню, спробуйте поглянути на 
ситуацію інакше. Вам доведеть-
ся відповісти за всі невиконані 
обіцянки.

КОЗЕРІГ 
Робіть ставки на себе. Ви-

користовуйте колективну 
енергію на свою користь. До-
звольте собі замахнутися на 
те, на що раніше не наважува-
лися.

ВОДОЛІЙ 
Ритм життя буде гідною 

кандидатурою, ви будете впев-
нені у своїх діях. Не беріть учас-
ті в суперечках і змаганнях. Не 
йдіть на поступки і не намагай-
теся вислужитися.

РИБИ 
Не йдіть шляхом наймен-

шого опору, наступна ситу-
ація буде вигіднiшою. Уни-
кайте крайнощiв i жорстких 
принципiв. Чудовий перiод для 
поїздок.

 Вітаємо! 
Відому журналістку, гарну

 людину, чудову подругу
Олю Гладчук-Попадюк

з Днем народження,
 яке вона святкуватиме

 27 листопада!
З Днем народження 

Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,-
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Нехай  сяють очі ніжністю, 
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Тобі щастя райдугу.
Хай сто років веселих зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!
З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
Оксану та Володимира Целепків 

із с. Великі Вікнини Збаразького району
із срібним весіллям!

Життя подружнє, як лелека в небі,
Якому долетіть до щастя треба!
А ви пройшли крізь бурі і завії, 
Здолали всі життєві заметілі.
Й на килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ця святкова дата,
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай радість долю не минає!
 Хай ваше весілля наповниться світлом,
 Цілющі джерела здоров’я дають,
 На многії літа з калиною й хлібом 
Зозулі хай щастя-добро накують. 
Хай діти цінують, хай люди шанують,
 Хай дім ваш наповниться щедрим теплом. 
Троянди горять зачарованим цвітом,
 А щастя зоря спочива над вікном.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З любов’ю  – 
вся велика родина.

Будь такою, як ми Тебе знаєм,-

Мчать Твій човен до тої землі,

Хай доля красива, як соняшник,

Хай сто років веселих зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!
З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».З любов’ю – друзі та весь колектив «Нашого ДНЯ».

У тернопільській 
школі №3  відбулося 
цікаве та колоритне 

дійство - Свято гарбуза. 
Ідея проведення такого за-

ходу виникла в учнів та вчи-
тельки 4-В класу Олени Кріль, 
а батьки з радістю цю ідею під-
тримали. До свята готувалися 
всі: діти виготовляли прикра-
си для декорування школи та 
готували виставу, а батьки до-
бирали рецепти найсмачніших 
страв із гарбуза. Захід прой-
шов під гаслом: "Створюємо і 
розвиваємо, плекаємо і при-
множуємо своє, рідне, україн-
ське свято". 

 Програма "Гарбузового 
дня" була насиченою і розпо-
чалася виставою для учнів по-
чаткової школи "Осіння при-
года". Після вистави усіх гос-
тей свята запросили на благо-
дійний ярмарок. Тут були тор-
ти і кекси, пудинги і гарбузова 
панна-кота, пиріжки та тістеч-
ка, цукати з гарбуза ну і, зви-
чайно ж, смачнюща гарбузова 
каша. Родзинкою цього дня у 
школі стала ексклюзивна фо-
тозона, виконана у жовтога-
рячих  барвах! А під час перерв 
учні школи мали можливість 

випробувати свої сили в спор-
тивній естафеті "Веселий гар-
бузик" та конкурсі   "Гарбуз-
гігант ", реманентом для яких 
були, звісно ж, гарбузи! Цей за-
хід подарував усім, хто завітав 
того дня до школи, гарний на-
стрій, позитивні емоції та ще 
більше здружив дітей та бать-
ків 4-В класу, а на кошти, отри-
мані від продажу ласощів, учні 
запропонували придбати гос-
тинці до Свята Миколая в ди-
тячий будинок та допомог-
ти тваринам з притулку "Ноїв 
ковчег".

Тернопільські  школярі 
провели  Свято  гарбуза 

За кошти, зібрані на благодійному ярмарку, 
діти запропонували купити гостинці для сиріт




