
6 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 15-18, вдень 
19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.10, захід - 
21.22.

7 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 11-12, вдень 
21-22 градуси тепла. 

Схід сонця - 5.09, 
захід - 21.23. 

8 червня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 13-14, вдень 
23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.09, захід - 
21.24. 

9 червня - ясно, без 
опадів, температура по-

вітря вночі 15-
16, вдень 25-26 
градусів тепла. 
Схід сонця - 5.09, 

захід - 21.24. 
10 червня - ясно, без 

опадів, температура по-
вітря вночі 14-15, вдень 
24-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 5.08, захід - 21.25. 

11 червня - хмарно 
з проясненням, без опа-

дів, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 24-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.08, захід - 21.26. 

12 червня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, температу-
ра повітря вночі 14-15, 
вдень 23-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 5.08, 
захід - 21.26. Новий мі-
сяць.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

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

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ» 
не закінчується ніколи!

1 міс. – 20 грн. 95 коп. 
3 міс. – 61 грн. 12 коп. 

6 міс. – 117 грн. 81 коп.
7 міс. – 132 грн. 48 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому поштовому 
відділенні або у листонош

індекс - 68710
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Тел.: +38 (0352) 40-77-60

гріх10-11 стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

Незрячий

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

Нотаріус
ТЕРЕЩУК 
Лілія Іванівна

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Якщо ви захочете 
привітати нас  

з Днем журналіста…
Сьогодні - День журналіста.  
Ще за тиждень, 12 червня, газеті 
"Наш ДЕНЬ" виповниться 5 років! 

5 років, коли кілька «камікадзе», а саме 
так називали нас різні «доброзичливці», ри-
зикнули створити у такий тяжкий економіч-
но час нове друковане видання. Видання, у 
співзасновниках якого немає жодної політич-
ної партії чи олігарха. Але ми вірили в себе. І 
віримо тепер. Незважаючи на те, що держава 
робить абсолютно все для знищення україн-
ської незалежної преси. Бо хіба не парадокс, 
що в Україні за усі роки незалежності досі не 
реконструйоване, не  збудоване жодне під-
приємство з виробництва паперу? І ми досі 
закуповуємо газетний папір у воюю-
чій з нами Росії чи, в кращому випадку, 
у Польщі.

Чесно, кожного вівторка нас збирає 
страх, коли приходять платіжки за друк. Пе-
ред тим бажано запастися валідолом, адже 
ціна на друкарські та поліграфічні послуги 
зростає практично щотижня.

 Чи коли Укрпошта вкотре підвищує ціни за 
свої послуги. При цьому начальство цієї струк-
тури, особливо столичне, має зарплати у сотні 
тисяч гривень, а листоноші, як завжди, таку ж 
велику дулю. Бо навіть не за повну мінімалку 
тягають на собі не лише періодику, а ще й різ-
ний товар, наприклад, олію, крупи чи двохлі-
трову газовану воду.

Так от: з передплати на півроку, із 117 грн. 
81 коп. редакції залишається 84 грн. Як мо-
виться, без коментарів. Адже, як і 5 років тому, 
наш маленький колектив упевнений: найціка-
вішій, найкреативнішій, добрій газеті бути! 

Тому, якщо раптом ви, дорогі наші читачі, 
всі, хто любить «Наш ДЕНЬ», захочете привіта-
ти нас з Днем журналіста чи маленьким ювіле-
єм, крім приємних слів, зробіть нам найцінні-
ший подарунок: передплатіть собі, рідним, дру-
зям ще зовсім юну газету краю - "Наш ДЕНЬ"!

Дякуємо! 
З любов’ю і повагою –  
колектив видання.

Олег Караванський: «Спартакіада 
щороку об’єднує нас у дружну  
родину і сильну команду»8 стор.



№22 (257) /6 червня-12 червня 2018 р. Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

На вчорашній сесії 
обласної ради, яка, 
власне, толком і не 

відбулася, м’яко кажучи, 
було гаряче. Каменем 
спотикання стало питання 
про схвалення змін до 
перспективного плану 
формування територій 
громад Тернопільської 
області. 

Зокрема, щоб відстояти свої 
права, на сесію обласної ради  
зібралось близько 800 жите-
лів навколишніх сіл. Більшість 
представників громадськості 
приїхали, щоб підтримати утво-
рення Білецької ОТГ з центром 
в с. Біла. Адже у всіх п’яти, за-
пропонованих ОДА варіантах 
цього перспективного плану, 
Тернопіль чомусь може бути 
тільки з прилеглими селами. 
А це означає, що навіть ті села, 
які вже на слуханнях прийняли 
рішення утворити громади за 
власним баченням, примусово 
хочуть об’єднати з містом.

– Наша позиція щодо утво-
рення Білецької громади відо-
ма: до Радикальної партії Олега 
Ляшка за допомогою з цього 
питання звернулися жителі сіл 
Біла, Чистилів, Плотича, Івачів 
Долішній, Івачів Горішній, Вели-
кий Глибочок, Ігровиця – вони 
хочуть створити об'єднану те-
риторіальну громаду з центром 
в селі Біла. Ми з народним де-

путатом України Ігорем Мосій-
чуком будемо відстоювати їхні 
права будь-якою ціною, попри 
всі провокації «свободівців», які 
нахабно провокують людей, по-
чинають бійки, блокують при-
йняття рішення та ігнорують 
законодавство України,  – наго-
лосив голова фракції Радикаль-
ної партії Олега Ляшка в Терно-
пільській обласній раді Богдан 
Яциковський.

У ході засідання питання 
кілька разів виносили на пере-
голосування, але необхідних 
голосів пропозиція так і не на-
брала. Депутати від «Свободи» 
та БПП голосів не дали, що було 
прогнозовано.    

– Тернопільська обласна 
рада виявилась неспроможною 
працювати в інтересах людей. 
Якщо на найближчому пленар-
ному засіданні Тернопільської 

обласної ради рішення щодо 
утворення Білецької ОТГ так і 
не буде прийнято, наша фракція 
не з’явиться більше на жодне 
сесійне засідання та внесе в по-
рядок денний питання достро-
кового припинення повнова-
жень облради! – заявив Богдан 
Яциковський.

- Процес приєднання в ОТГ 
у нашому селі розпочався ще 
в кінці лютого - на початку 
березня, - каже Оксана Бачун, 
жителька с. Біла. -  Тоді пред-
ставники Тернопільської місь-
кої ради активно працювали 
з жителями села, агітували 
приєднуватися до Тернопо-
ля. Оскільки в Білій проживає 
близько 5 тисяч людей, а та-
кого великого залу, щоб про-
вести збори, у нас немає, ви-
рішили зробити подворовий 
обхід. Кожен депутат особисто 

побував у  виборців і з’ясував 
їх думку щодо приєднання до 
Тернополя чи навпаки ство-
рення ОТГ.  То з-понад двох 
тисяч жителів села, які мають 
право голосу, лише 150 людей 
підтримали ідею приєднання 
до Тернополя, решта висло-
вилися за створення ОТГ. Ви-
ходячи з цих даних, безглуздо 
змушувати Білу приєднувати-
ся до Тернополя. Тому цілком 
природно, що люди повстали. І 
прийшли на сесію, щоб відсто-
яти свої права.

- До речі, ми хотіли висту-
пити перед депутатами, - про-
довжує пані Оксана. - Спершу 
нам сказали, що треба мати з 
собою паспорт і реєстрацію. 
Ми виконали всі вимоги. Ще 
кілька днів тому звернулися в 
прийомну облради із листом, 
що ми хочемо бути присутніми 
на сесії. Нам прийшла офіційна 
відповідь, що нам дозволяють 
це. Коли ж перша людина піді-
йшла до трибуни, то нам заяви-
ли, що прості люди виступати 
не будуть. Щоб ми озвучили 
свої думки депутатам, а ті вже 
виступили перед загалом. Ось 
так поставилися до людей наші 
обласні обранці.

За попередніми даними, 
продовження сесії відбудеть-
ся вже у цю п’ятницю. Чи 
отримають люди право на 
своє волевиявлення?

Ініціатива, котру розпочала Федерація 
футболу України на чолі з Андрієм Павелком, 
має логічне продовження по всій Україні 

загалом і в Тернопільській області зокрема. 
Цьогоріч загальна сума фінансування бюджетної 
програми «Будівництво футбольних полів 
зі штучним покриттям в регіонах України» 
складає 370 млн. грн. Тернопільщина з цих 
коштів отримала близько 10 мільйонів. Про 
це зазначив голова ОДА Степан Барна під 
час відкриття футбольного майданчика у 
Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. 
№29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Розвиток спорту та популяризація здорового способу 
життя, за словами очільника області, – запорука успіш-
ної держави та сильної нації. Тому, важливо не лише сло-
вами, а й конкретними діями підтримувати цю ідею. Як 
приклад її успішної реалізації Степан Барна назвав місто 
Тернопіль. 

«Хочу окремо подякувати тернопільській міській вла-
ді за те, що розпочала цикл відкриття футбольних полів у 
Тернопільській області. Хотів би відзначити, що у 2018 році 
в області буде відкрито 11 полів, що дозволить охопити 
більшість районів подібною інфраструктурою. А завдяки 
співфінансуванню з боку органів місцевого самоврядуван-
ня, то це дозволить зробити цей процес ще успішнішим», 
– наголосив голова ОДА. 

Додамо, що в області футбольні майданчики зі штуч-
ним покриттям відкриють у таких населених пунктах:

* Велика Березовиця Тернопільського району,

* село Трубухівці Бучацького району,
* село Ласківці Теребовлянського району,
* село Баворів Великогаївської сільської ради Терно-

пільського району
* село Товстолуг Великогаївської сільської ради Терно-

пільського району,
* село Коцюбинці Гусятинського району,
* місто Ланівці,
* місто Скалат Підволочиського району,
* смт Підволочиськ,
* м. Бучач. 
У червні передбачається завершення будівництва фут-

больних полів у селах Ласківці та Коцюбинці, у липні – в 
смт. Велика Березовиця, у серпні – у селах Баворів та Тов-
столуг. Завершення будівництва решти футбольних полів 
передбачається у вересні та жовтні поточного року. 

Андрія Крисоватого 
переобрали 

ректором ТНЕУ 

30 травня у 
Тернопільському 
національному 

економічному університеті 
відбулося засідання вченої 
ради закладу вищої освіти.  

На засідання завітав голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна, який 
зазначив, що ТНЕУ є найпотужнішим 
закладом вищої освіти, співпраця з 
яким є дієвою, зокрема, у напрямі де-
централізації. Напрацювання науковців 
навчального закладу й відповідні ре-
комендації стали вагомим підґрунтям 
для ефективних практичних кроків і рі-
шень. Важливою є праця професорсько-
викладацького колективу у підготовці 
висококваліфікованих кадрів, які є ло-
комотивом розвитку краю.

Керівник ТОДА наголосив на пра-
вильно обраному векторі роботи Ан-
дрія Ігоровича, як очільника закладу 
вищої освіти, й зачитав наказ Мініс-
терства освіти і науки України «Про 
призначення на посаду ректора». Від-
повідно до наказу, ректором ТНЕУ з 30 
травня 2018 року по 29 травня 2023 
рік - терміном на п’ять років - призна-
чено доктора економічних наук, про-
фесора Андрія Ігоровича Крисоватого.

Андрій Крисоватий подякував ко-
лективу за довіру й закликав усіх до 
спільної плідної роботи на благо уні-
верситету.

Степан БАРНА: «Майже 10 мільйонів гривень 
держава виділила на будівництво в області 

футбольних полів зі штучним покриттям» 

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Тернопільщині 
не потрібна така обласна рада!»

До Дня захисту дітей 
школярі завітали у 

податкову
Уже традиційно, до Дня за-

хисту дітей, у Тернопільську 
об’єднану державну податкову 
інспекцію  податківці запрошу-
ють у гості учнів школи № 25. 
Цьогоріч інспекцію відвідали 
діти з багатодітних та малоза-
безпечених сімей, діти-сироти, 
напівсироти й діти, батьки яких 
визнані учасниками АТО.

Головний державний ін-
спектор з питань організації 
роботи ТОДПІ Павло Копча роз-
повів про функції Державної 
фіскальної служби та особли-
вості роботи Тернопільської 
ОДПІ. Провів пізнавальну екс-
курсію у Центрі обслуговуван-
ня платників, де діти позна-
йомились з роботою фахівців 
інспекції та, навіть, спробували 
себе у ролі податкових інспек-
торів. У галереї робіт учасників 
Всеукраїнського конкурсу ди-
тячої творчості «Податки очи-
ма дітей», школярі відшукали 
роботи учнів своєї школи, а та-
кож відвідали музей податкової 
служби. Школярам було цікаво 
довідатись як працювали по-
датківці десятки років та якими 
приладами вони користувались 
у своїй роботі.

Спонсори привітали дітей зі 
святом та запросили до святко-
вого столу в одному із закладів 
Тернополя. 

Важливо зазначити, що такі 
зустрічі зближують молоде по-
коління з державними органа-
ми, сприяють розвитку патріо-
тизму та розвивають податкову 
культуру сучасної молоді. Та-
ким чином формуючи свідомих 
платників податків.

За матеріалами 
Тернопільської ОДПІ.
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У річницю смерті Блаженні-
шого у Кальне завітала  племін-
ниця Любомира Гузара – донь-
ка його сестри Марти та похрес-
ниця Марія Рипан, яка меш-
кає у Канаді. Вона взяла участь 
в освяченні могили свого пра-
дідуся Луки Демчука, який був 
парохом села з 1903 до 1929 ро-
ків. Пані Марія була вражена щи-
рістю і гостинністю, з якою її зу-

стрічали жителі села. Діти у ви-
шиванках розповідали вірші і за-
співали пісню, а тоді випустили в 
небо голубів. 

- Для нас усіх – це надзвичай-
но важлива подія, - каже насто-
ятель храму отець Іван Гавдяк. 
– Ми пишаємося тим, що саме 
Кальне стало малою батьківщи-
ною для матері отця Любомира 
Гузара. Ми щиро радіємо зустрі-

чі з пані Марією і вдячні за те, що 
вона завітала до нас і розповіла 
багато цікавого про життя Бла-
женнішого і його родовід. 

Після освячення пам’ятника 
пані Марія презентувала книжку 
про листування Любомира Гуза-
ра з матір’ю «Найдорожча Маму-
сю!» Це була друга презентація 
видання в Україні. Першими по-
бачили книгу на Мистецькому 

Арсеналі. 
У книзі зібране листуван-

ня, яке охоплює період з 1975 до 
1992 року. 

- Увесь цей час, - розповідає 
пані Марія. - Любомир щоміся-
ця, а то й щотижня, якщо цьо-
му не перешкоджали справи та 
роз’їзди, сідав писати листа, що 
починався тими самими слова-
ми: «Найдорожча мамусю!» Це 

листування охоплює, серед ін-
шого, період, коли відбувалися 
доленосні для України та Греко-
католицької церкви події: вихід 
церкви з підпілля, проголошен-
ня незалежності України та бага-
то інших. 

Пані Марія подарувала книги 
про Любомира Гузара для сіль-
ської бібліотеки, а також розпо-
віла багато цікавого про родо-
від Блаженнішого. Вона актив-
но працює над його досліджен-
ням. Зокрема, працювала в ар-
хівах, відвідувала храми, де слу-
жили священики з їхнього роду. 
Має пані Марія і багато старих 
фото, зокрема, і з Кального. Це 
величезна і клопітка праця, яка 
відкриває багато невідомих сто-
рінок минулого, і пам’ять про ве-
личну постать в українській іс-
торії Блаженні-
шого Любоми-
ра Гузара. 

Мама Любомира Гузара 
народилася у Кальному  
на Зборівщині

Племінниця Блаженнішого приїхала 
на Тернопільщину, щоб помолитися 
на могилі прадідуся

Рік тому 31 травня відійшов у вічність Блаженніший 
Любомир Гузар. Його життя обірвалося на 85-
му році. Він був людиною з янголом на плечі. 

Пішов у вічність, та в серцях лишився безсмертним. 
Тернопільщина відіграла особливу роль у житті 
Блаженнішого, адже саме у нас в селі Кальне 
Зборівського району народилася його мама, а у храмі 
Воскресіння Христового брали шлюб його батьки. 

ПРОЕКТ «УКРАЇНА-НОРВЕГІЯ»

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Почесними гостями 
зустрічі були: заступник 
Міністра освіти і науки 

України Роман Греба, голова 
Тернопільської ОДА Степан 
Барна, професор університету 
«Nord» Анатолій Бурмістров, 
президент «Міжнародного 
Фонду Соціальної Адаптації» 
Володимир Рубцов. 

Дипломи про закінчення курсів про-
фесійної перепідготовки отримали 32 
випускників. 

На важливості співпраці з Норвегі-
єю та унікальному досвіді перепідго-
товки військовослужбовців та членів 
їхніх сімей наголосив Роман Греба: «Ми 
маємо чудові результати і щиро вдяч-
ні нашим норвезьким друзям, адже за-
вдяки їхній допомозі і уряду Норвегії, 
наші військовослужбовці пройшли цю 

перепідготовку. Тепер вони після всіх 
перенесених негараздів війни на Схо-
ді мають можливість влитися у мирне 
життя з новими знаннями».

За словами ректора ТНЕУ Андрія 
Крисоватого, демобілізовані військо-
вослужбовці часто не знають, як себе 
можна реалізувати і дуже потребу-
ють спілкування. «Саме завдяки про-
екту «Україна-Норвегія» ми змогли 
об’єднатися і довести військовослуж-

бовцям, що вони не одні. Професорсько-
викладацький склад університету за-
вжди буде підтримувати наших Героїв 
не лише фахово, а й психологічно», - на-
голосив Андрій Ігорович. 

Випускникам програми подякува-
ли за відданість та героїзм, проявлений 
під час захисту територіальної ціліс-
ності та незалежності України. І, крім 
дипломів, вручили ще й подарунки.

Андріана РУДНИК.

фахово підтримує військовослужбовців  
та членів їхніх сімей  

Збаразький замок зустрічав 
учасників святкового дійства, 
приуроченого врученню 
дипломів випускникам 
програми перепідготовки 
військовослужбовців, 
звільнених у запас, та 
членів їх сімей за проектом 
«Україна-Норвегія», який 
діє у Тернопільському 
національному економічному 
університеті. 
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Рейдер - не злочинець?
- Пане Михайле, чому не покарані на-

хабні рейдери, про яких говорять усюди, 
і немає гучних показових судових проце-
сів проти земельних махінаторів? 

- Силових прямих захоплень земель, 
відвертого криміналу у нас зараз немає. 
Правоохоронці, спецпризначенці присікли 
зазіхання. Я сам виїздив на місця і можу 
дати звіт за кожен такий факт. Реальних 
захоплень не відбулося, а за спроби винні 
сплачували штрафи, тривали слідства. На 
грубі конфлікти з відбиранням землі зараз 
піде хіба що самогубець. Ми ж не бананова 
республіка. Часи змінилися.

- Тобто землю відбирають «мирно»?
- Конфлікти спровоковані недолуги-

ми законами. Коли, наприклад, Верховна 
Рада спростила систему реєстрації речових 
і майнових прав, надавши реєстраторам 
безмежні можливості, ціла армія спритни-
ків скористалася цим.

- Поясните схеми детальніше?
- У країні з’явилися і існують нині 50-

60 невеликих унікальних компаній, з ді-
яльністю яких ми знайомі. Це дуже вправні 
фахівці широкого профілю - юристи, пси-
хологи, земельники, обізнані з кадастром. 
Вони комплексно моніторять ситуацію на 
ринку і «вчасно» пропонують свої послуги, 
коли, скажімо, якомусь «власнику А» тре-
ба відібрати свою частку у проблемного 
«власника Б».

- Що означає «проблемного»?
- Хитка ситуація виникає, коли у фі-

гурантів є або неповернутий кредит, або 
непрозоро продається частина корпора-
тивних прав чи існує якесь рішення суду. 
Обов’язково є якесь підґрунтя. Немає кон-
фліктів на голому місці. Типовий приклад: 
власник підприємства з якоїсь причини 
хоче продати частину своїх корпоративних 
прав. Але не бажає цього надто афішувати 
і, звісно, хоче трохи зекономити на про-
цедурі. Спеціалісти з компаній, про яких я 
вже казав, тут як тут, готові оптимізувати 
процес.

Під час реєстрації в десятки, а то й сотні 
разів занижується вартість компанії, міні-
мізуються податки. Коли домовлено про 
передачу тіньової готівки, зовні оборудка 
обставляється як у Голівуді, де охоронці 
ходять з чемоданчиками грошей. Та коли 
формальності позаду, ділки вказують на 
підписані документи: «Ось реальні власни-
ки. Яка готівка? Невже хочете державу об-
дурити?!»… Власник почувається пошитим 
у дурні. У відчаї біжить селом і волає про 
рейдерів. Хоча насправді сам створив для 
себе критичні умови. Починаються суди, 
експертизи. У таких ситуаціях я не певен, 
хто винен більше і хто постраждав: та лю-

дина, яка хотіла купити, чи господар, який 
хотів нечесно продати. У 90 випадках по-
купці переконані, що відстоюють своє.

- Як не потрапити у таку халепу?
- Крім того, що закликаю офіційно і 

легально оформляти усі свої угоди щодо 
купівлі та продажу корпоративних прав, 
можу дати й такі поради з огляду на ши-
року практику. А саме: постійно моніторте 
свою ситуацію з виплатами за кредитами, 
якщо маєте такі. Через невчасні погашен-
ня банк може перепродати ваші кредитні 
зобов’язання колекторам. Не конфлік-
туйте зі співзасновниками свого бізнесу. 
Будьте уважні та прискіпливі до судових 
рішень, процесів в інших своїх компаніях: 
чи не будуть вони зачіпкою для претензій 
тих, хто відчує вашу слабкість. Ретельно 
стежте за термінами укладених договорів 
оренди з пайовиками. Заздалегідь обходь-
те людей, упереджуйте звернення до них 
інших претендентів, частіше спілкуйтеся 
особисто. Намагайтесь отримати письмову 
згоду на продовження угоди.

- А якщо пайовики пообіцяли, але по-
тім віддали свою землю іншому, бо він 
запропонував більшу ціну?

- Давайте ви більше. Це конкуренція. 
Ознака живого ринку. Власне, як і рейдер-
ство. Сам по собі цей термін не має в собі 
нічого кримінального. Рейдер - це той, 
хто здатний поглинути слабшого, який не 
може дати собі ради. У багатьох країнах 
такі поглинання навіть стимулюються. 
Акції компаній, які падають в ціні, мусить 
скупити хтось сильніший. Жорстко, але за-
конно.

- Чому ж у нас стільки галасу навко-
ло саме рейдерства?

- Тому що втрутилася політика. Попсо-
вики, які не вміють або не хочуть вивча-
ти процеси глибоко, просто вхопилися за 
тему, яку можна легко роздмухати і попіа-
ритися.

Доходить до кумедного. Настворювали 
стільки різних антирейдерських установ, 
що доводиться питати: де наберете стіль-
ки рейдерів? Між собою будете боротися? 
Краще ліквідуйте умови, які провокують 
корупцію та розгалуження тіньових схем.

Мораторій 
як запобіжник

- Чи не є основною причиною корупції 
в агросекторі мораторій на вільний обіг 
сільгоспземель? Ви категорично вислов-
люєтесь за його продовження, чому?  

- Я ніколи не виступав проти запро-
вадження ринку землі. Але відкрити його 
можна тільки після обов’язкового прийнят-
тя спеціального закону про обіг сільсько-

господарських земель. Інакше ми легалізує-
мо усі сумнівні тіньові «здобутки», які трохи 
вдається стримувати завдяки мораторію.

- Про яку саме небезпеку ви говорите?
- Десь до 5 мільйонів гектарів землі в 

Україні вже теоретично викуплено або під-
готовлено до купівлі за різними схемами 
- під прикриттям заповітів, обмінів, довго-
строкової оренди і тощо. Майже 4 мільйони 
гектарів офіційно оформлені за іноземними 
компаніями. Вкладаються гігантські суми 
грошей. Потрібно тільки кілька днів знято-
го мораторію, щоб побігти до реєстратора 
і всю цю землю за собою остаточно офор-
мити, офіційно закріпити, аби не боятися 
спадкоємців, обмежувального закону тощо.

- Закон про обіг сільгоспземель вже 
став притчею во язицех…

- Років 10-12 тому усім стало зрозуміло, 
що агровиробництво є надзвичайно ви-
гідним і перспективним бізнесом. Його ло-
бісти пішли у владу - і законодавчу, і вико-
навчу. Орендні оборудки, «договірняки» із 
державною землею їх влаштовують. Навіщо 
приймати інші закони, формувати ринок, 
якщо мають ресурс безкоштовно? А прогре-
сивного лобі парламенту не вистачає.

Якщо ми терміново не приймемо закон 
про ринок земль, через декілька років ви-
явиться, що зрештою вже не буде що і про-
давати. Ті, хто не приймає і перешкоджає 
реєстрації головного земельного закону, 
- однозначно захищають корупцію, рейдер-
ство, шахрайство тіньового ринку.

Ринок в окремо
 взятій громаді

- За яким механізмом ефективніше 
впроваджувати ринок землі?

- Оптимально це робити спочатку через 
пілотні проекти в окремих сільських грома-
дах. Коли обіцяють всіх одночасно ощасли-
вити - часто не виходить нічого. Покажіть 
приклад, навчіть, а гарний досвід швидко 
розростеться. Особливо цей процес має 
розворушити життя у новостворених ОТГ. 
Ділянки, які виставляються на продаж, по-
винні першими мати право купити сусіди, 
мешканці громади, а не хтось заїжджий з 
іншого району, області чи навіть іноземець 
через підставні схеми. Важливо, щоб землю 
купив діловитий односелець за чесну ціну, а 
не пронирливий шахрай за безцінь. 

Не проблема, якщо ділянки знову пере-
продуватимуться, хай місцевий ринок від-
биратиме своїх ефективніших власників. 
За такого розвитку подій швидко стане 
очевидним, скільки є вільних ділянок, не-
переоформленої спадщини тих, хто помер, 
де «гуляють» ще 400 тисяч гектарів неви-
требуваних паїв, хто хапнув землі держав-

ної власності й не платить за них ні копійки. 
Поступово сформується в селах нормаль-
ний фермер, господар, а не море штучних, 
створених на папері.

- Справжні фермери здатні відроди-
ти село?

- Найефективніший у соціальному пла-
ні фермер - це той, у кого тисяч від 2 до 10 
гектарів землі.

Першочергове право викупати землю, 
як на мене, не варто давати тим, хто зареє-
стрований в районі, але орендує землю у 10 
різних селах. Ринок мусить концентрувати-
ся всередині конкретних громад.

У мешканців має бути право продати 
землю. Головне: не дати змоги скупити її за 
корупційними схемами тим, хто вже сидить 
в очікуванні десь далеко на мішках грошей.

- Децентралізація допоможе?
- Децентралізація - суперідея і суперпро-

ект. Тільки за умови, що об’єднані громади 
очолять правильні професійні управлінці, а 
інакше ідея вивітриться.

Днями повернувся з чергових поїздок 
селами. Разом дивимось, чи ефективно ви-
користовуються землі. Усюди є відсотків 20-
30 площ, за які спільний бюджет не отримує 
ні копійки податків, втрачає по кілька міль-
йонів гривень щороку. Слід навести поря-
док. Тому потрібні жорсткі фахові управлін-
ці, професіонали, які мислять стратегічно 
і вміють рахувати. За правильної стратегії 
гроші швидко потечуть у місцеві бюджети.

- Ви бачите зараз динаміку у ново-
створених ОТГ?

- Зараз ідуть серйозні субвенції з держ-
бюджету. Є наповнення місцевих бюджетів, 
ремонтуються школи, потихеньку роблять-
ся дороги. Порівняно з колишнім - небо і 
земля. Але таке не буде довго. Треба на-
вчитися заробляти. Громада повинна ви-
користовувати резерви, які має, вчитися це 
робити. Треба усвідомити, що вічно лежати 
з відкритим ротом і чекати подачок держа-
ви - марно. Бо це означає, що хтось десь має 
заробляти, щоби іншим дати зі спільного 
бюджету. 

Щодо виходу - то він у кредитах і пільго-
вому оподаткуванні.

- Багато хто зараз вам скаже, що 
там держава субсидує фермерську спра-
ву.

- У нас теж можуть бути дієві інстру-
менти підтримки. Достатньо дати нашим 
агропідприємцям пільгові кредити під ту 
землю, яку вони хочуть обробляти. Держа-
ва хай візьме на себе сплату основних від-
сотків, заборонить упродовж перших 5-7 
років перевірки. Під якісний бізнес-проект 
варто давати солідні суми, нехай навіть за 
умови, що 10-15 відсотків стартових коштів 
закладає сам фермер. На різні об’єкти регу-
лювати терміни повернення тіла кредиту. 
Система кредитів перевірена роками у світі. 
Спрацює і у нас. 

За таких умов, я впевнений, величезна 
частина людей із закордонним досвідом, 
з новою філософією і з новітнім баченням, 
може й навіть із власним заробленим капі-
талом, повернеться в Україну. 

А про програми субвенцій забудьте! У 
нас вони тільки плодять корупцію.

Ірина САДОВА, за матеріалами 
AgroPortal.ua

Михайло АПОСТОЛ: 
«Агролобісти пішли у владу - 
«договірняки» з державною 
землею їх влаштовують»

Як ефективно відкрити ринок землі через пілотні проекти? Хто насправді 
провокує рейдерство? Про ці та інші важливі питання читачі газети «Наш 
ДЕНЬ» мають змогу дізнатися від Михайла АПОСТОЛА - екс-народного 
депутата, радника міністра МВС Арсена Авакова з питань АПК. Крім того, 
наш земляк на громадських засадах консультує з аграрних проблем 
першого віце-прем’єра України Степана Кубіва.
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Нещодавно відбулася зустріч голови обласної ради Віктора Овчарука з 
представниками Люблінського музею (Польща). У ній взяли участь також 
директори Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степан Костюк, 
Тернопільського обласного художнього музею Ігор Дуда  та обласного ко-
мунального літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в Кре-
менці Тамара Сеніна. 

Під час перебування з робочим візитом в Польщі ще у минулому році де-
легація Тернопільщини, очолювана головою облради Віктором Овчаруком, 
вдруге зустрілася із директором Люблінського музею Катериною Мєчков-
ською. Тоді відбулося підписання рамкової угоди про співпрацю між Лю-
блінським та тернопільськими музеями, що відкриває можливість реаліза-
ції проектів спільної україно-польської історії. Сторони узгодили програму 
співпраці. Зокрема, це проведення виставок, спільні програми досліджень та 
їх публікація, спільна заявка на отримання коштів у наявних програмах, ста-
жування фахівців усіх музеїв на основі взаємного обміну, обмін публікація-
ми та інше. Від імені обласного художнього, краєзнавчого та Кременецького 
літературно-меморіального музею Юліуша Словацького угоду з Катериною 
Мєчковською підписала директор літературно-меморіального музею Тама-
ра Сеніна.

Відтак Малгожата Ковальчик,  головний спеціаліст із залучення позабю-
джетних коштів та міжнародної співпраці Люблінського музею, та Ярослав 
Циммерман,  науковий співробітник Люблінського музею відвідали Терно-
пільщину з метою предметного та конкретного діалогу. Зокрема, сторони 
узгодили програму співпраці в плані реалізації численних заходів і проектів.

«Залучення до підписання Угоди музеїв області, які є комунальними 
установами Тернопільської обласної ради, і надання їм підтримки з боку 
обласної ради може стати хорошим прикладом співпраці між українськими 
та польськими музеями на принципах державно-приватного партнерства, - 
наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. - У зв’язку з цим особливу 
роль у нашій подальшій співпраці може мати участь в підготовці та реаліза-
ції спільних проектів із залученням коштів європейських фондів, зокрема, 
в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-
Україна 2018-2020, а саме  конкурс малобюджетних проектів, який буде охо-
плювати пріоритети тематичної цілі «Спадщина».

Володимир 
Гройсман 
проінспектував 

дорожні роботи 
на трасі М-12 
«Стрий – Тернопіль 
– Кропивницький 
– Знам’янка». Її 
частина – у межах 
Тернопільської 
та Вінницької 
областей – входить 
до транспортного 
коридору «Go 
Highway», що з’єднає 
порти Чорного моря 
та Балтики. 

У Тернопільській об-
ласті частина цього транс-
національного коридору 
– це відрізок дороги Тер-
нопіль – Підволочиськ. На її ремонт з дер-
жавного бюджету, лише в межах нашого ре-
гіону, виділили понад 820 млн. грн.

Як триває ремонт робіт та чи якісно пра-
цюють підрядники, прем’єр перевірив ра-
зом з в.о. керівника Державного агентства 
автомобільних доріг України «Укравтодор» 
Славоміром Новаком.

На 39 км дороги – 
понад 800 млн. грн.

Наразі на дорозі «Тернопіль – Підволо-
чиськ» (до кордону з Хмельницькою облас-
тю), яка в межах нашої області складає май-
же 39 км, здійснюють повноцінний ремонт 
основи. Товщина регенерованого шару 
складає 22 см. Далі влаштовується вирівню-
ючий шар асфальтобетону (10 см) і верхній 
шар щебенево-мастикового асфальтобето-
ну (5 см).

Ремонт на трасі М-12 стартував на по-
чатку квітня. З боку Тернопільщини вже 
виконано роботи на суму 382,1 млн. грн. Ке-
рівник Служби автомобільних доріг області 
Богдан Юлик заявив, що роботи на ділянці 
завершать до початку осені. 

 «Якість виконання 
ремонтних робіт – 

основне завдання»
Крім дороги в межах Тернопільської об-

ласті, глава уряду проінспектував, як трива-
ють роботи у Хмельницькій та Вінницькій 
областях.

- Минулого року на проект GO Highway 
ми направили 800 млн. грн., цього року – 
4 млрд. грн. Наступного року проект буде 
завершено. Сьогодні хочу подивитися, хто 
що ремонтує, де є проблеми. Наголошую: 
фінансування забезпечене, тендери про-
ведені, кошти передбачені. Питання за під-
рядниками та якісним виконанням робіт, – 
зазначив Володимир Гройсман.

Також прем’єр-міністр зауважив, що Тер-
нопільщина отримала значний фінансовий 
ресурс на будівництво магістральних доріг. 

Зокрема, цього року ця сума спільно з фі-
нансуванням із Дорожнього фонду складає 
2 млрд. грн.

- Запевняю, що ніколи за історію неза-
лежної України Тернопільська область та-
ких коштів не мала. Зараз ви їх маєте. Нам 
дуже важливо, щоб дороги ремонтували 
якісно. Попереду ще десятки тисяч кіломе-
трів доріг в Україні. Торік ми зробили дві 
тисячі кілометрів, а цього року плануємо 
чотири, – зазначив прем’єр.

На ремонт магістралей 
– кошти із митного 

перевиконання
Про те, що Тернопільська область зна-

чно цінує таку підтримку й допомогу з боку 
держави, наголосив голова ОДА Степан Бар-
на. За його словами, завдяки державному 
фінансуванню на завершальному етапі пе-
ребуває ремонт магістралі М-09 «Тернопіль 
– Львів», яка також є частиною транснаці-
онального коридору «GO Highway». Пара-
лельно продовжується ремонт траси М-19 
«Тернопіль – Кременець» до кордону з Рів-
ненською областю.

- Останні два роки Тернопільщина отри-
мує кошти із митного перевиконання. Ці 
кошти ми повністю спрямовуємо на дорогу 
М-19, яка для нас є стратегічною і дозволяє 
виходити на дорогу Київ – Чоп. Водночас, 
визначальна дорога й з точки зору залучен-
ня інвестицій. Минулого тижня, до речі, у 
нас був інвестиційний форум, у якому взяли 
участь понад 200 іноземців. І всі були при-
ємно здивовані якістю робіт і масштабами 
дорожнього будівництва, котре зараз відбу-
вається в Україні, – підкреслив голова ОДА.

Він також нагадав, що нещодавно Тер-
нопільська ОДА підписала Меморандум про 
взаєморозуміння між Національним секре-
таріатом ініціативи CoST та Transparency 
International Україна. Представники влади 
запевняють, що це забезпечить якість й до-
тримання гарантії виконання робіт, ефек-
тивність використання ресурсів, а також 
здорової конкуренції цін.

Дорогу
 на Хмельницький 
завершать до осені

Прем’єр-міністр перевірив на 
Тернопільщині, як іде будівництво 

міжнародної траси «Go Highway»

Відійшов у 
Вічність відомий 
тернопільський 

письменник, прозаїк, поет, 
літературний критик Петро 
Сорока.

 Він - автор багатьох книг, на-
укових монографій про майстрів 
слова і пензля, поетичних збірок 
тощо. Лауреат кількох міжнарод-
них премій і Всеукраїнської премії 
імені Володимира Сосюри, член 
Міжнародного Пен-клубу. Кан-
дидат філологічних наук, доцент 
кафедри теорії літератури і по-
рівняльного літературознавства 
Тернопільського національного 
педагогічного університету.

Йому виповнилося 62 роки.
Не віриться, що вже не буде 

Петро говорити зі своїм лісом і не-
бом, не напише нові книги. Не ска-
же щось мудре, дотепне, іронічно-
філософське. Хоча він вірив, що 
крім цього земного життя, існує 
ще, просто в інших вимірах. 

Нехай там, у Вічності, буде лег-
ко і світло його душі… 

Як грім у січні: «...вже 
Петра немає».

А Він мовчав 
про свій нестерпний біль.

Пригнітив сум 
поетів Тернокраю 

і співчуття приходять звіду-
сіль... 

Помер Поет, 
Наставник і Людина

з великих букв 
і Батько й Чоловік. 

Втрачає місто Вчителя і Сина, 
та Його Спадок - 

пам’ять нам навік.
Ридають вірші 

і повчальна проза...
Прощай наш Друже 

і прости нам сльози,..

Богдан КУШНІРИК. 

Помер Поет, 
Наставник і Людина

Поглиблюється співпраця 
Люблінського та музеїв 

Тернопільщини
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З Італії хочуть масово 
депортувати мігрантів і біженців

Новий міністр внутрішніх справ Іта-
лії Маттео Сальвіні має намір вислати 
з країни близько 500 тисяч нелегаль-
них мігрантів. Про це повідомляє «The 
Guardian». Глава МВС Італії запропонував 
залучити кошти на масові депортації. Згід-
но з діючими правилами, кожен мігрант 
має бути депортований на літаку в супро-
воді двох італійських агентів. Це обійдеть-
ся владі у три тисячі євро на одного мігран-
та. Дослідження, проведене «L'Espresso», 
показало, що план Сальвіні щодо депорта-
ції 500 тисяч мігрантів коштуватиме при-
близно 1,5 мільярдів євро. Експерти ка-
жуть, що ця програма майже нереальна, 
оскільки в Італії не має ресурсів та право-
вої гнучкості для проведення дорогих ма-
сових депортацій. 

Білорусь готова перекрити 
кордон з Росією

Білорусь готова ввести контроль на 
кордоні з Росією, якщо Москва оголо-
сить про таке рішення. «Якщо вони хо-
чуть закрити кордон - будь ласка. Закри-
ють - ми у відповідь також повинні ввести 
контроль на кордоні», - заявив Олександр 
Лукашенко, повідомляє «Белта». Прези-
дент Білорусі закликав не уподібнювати-
ся росіянам, які «самі не розуміють, чого 
хочуть, і що вони роблять на білорусько-
російському кордоні». Білорусь на кордоні 
з РФ не має постійних підрозділів. З росій-
ської сторони її охороняють штатні підроз-
діли ФСБ. Між країнами немає діючих угод 
про пункти пропуску. 
Британський банкрут замаскував 
розкішний будинок під корівник

61-річний Алан Йоманс із Великої 
Британії замаскував розкішний особняк 
вартістю у 1,2 мільйони фунтів стер-
лінгів (41 млн. 575 тис. грн.) під корів-
ник. Він звів будинок із шістьма спальня-
ми, дискотекою, тренажерним залом і бі-
бліотекою. Щоб не привертати уваги, одну 
зі стін будинку британець замаскував під 
корівник, пише сайт «Kurkul.com». Йоманс 
оголосив себе банкрутом і повідомив вла-
ді, що живе в корівнику у саду своєї мате-
рі й має тільки дешеві меблі та годинник. 
Але коли поліція в ході розслідування об-
шукала власність, вони виявили цінні речі 
і предмети мистецтва - годинник «Rolex» за 
10 тисяч фунтів (346 тис. грн.), антикварі-
ат і картини, вартістю близько у 83,3 тися-
чі фунтів (2 млн. 875 тис. грн.). За однією з 
картин ховалося приміщення з плантацією 
канабісу. Майно було конфісковано, а «бан-
крута» посадили на 6,5 років до в’язниці.
Путін платить своїм симпатикам 

в Європарламенті 
Прихильники президента Росії Во-

лодимира Путіна діють у Європейсько-
му парламенті й мають вигоду зі своєї 
«любові» до глави Кремля. Про це розпо-
вів європарламентарій з Литви, голова гру-
пи Європарламенту «Друзі європейської 
України» Петрас Ауштревічюс, повідомляє 
«Укрінформ». «Ми володіємо інформацією 
про ситуацію в Україні, є сильними її при-
хильниками. Робимо максимум того, що 
можемо в цьому питанні. Знову ж таки, я 
повинен визнати, що є симпатики Путіна, і 
Путін платить їм. Ми маємо докази», - ска-
зав Ауштревічюс. Водночас депутат відзна-
чив, що противників політики Путіна у Єв-
ропарламенті все одно більше. При цьому, 
за його словами, у Європі вплив кремлів-
ської політики відчувається.

Естонські дороги стали 
платними для деяких авто 

Українському бізнесу, який здій-
снює вантажоперевезення через/в Есто-
нію, слід врахувати, що в країні впрова-

джена дорожня плата з автомобілів ва-
гою більше 3,5 тонн. Норма поширюєть-
ся на вантажні авто, зареєстровані як в Ес-
тонії, так і за кордоном, повідомляє видан-
ня «err.ee». Внести оплату потрібно власни-
ку транспортного засобу до виїзду на до-
рогу. Оплату можна здійснити в будь-який 
день тижня, незалежно від часу доби. Роз-
мір плати залежить від маси вантажного 
авто, його причепа та інших параметрів ма-
шини. Авто, за яке не сплачено податок, їз-
дити дорогами Естонії не має права. Нагля-
довий орган може оштрафувати як власни-
ка автотранспорту, так і водія. За добу слід 
заплатити від 9 до 12 євро, залежно від кла-
су авто. Річна плата - від 500 до 1300 євро. 
Отримані кошти підуть на ремонт доріг.

Збір полуниці в Польщі 
під загрозою: не вистачає 

українських рук
Польські плантатори скаржать-

ся, що цьогоріч багато полуниці зали-
шиться в полі. Її можуть не встигнути 
зібрати. Причина - нестача українських 
працівників, повідомляє «Польське ра-
діо». «Працівники з України дуже довго 
чекають на візи. А на основі біометрич-
них паспортів їх не впускають до Польщі. 
За оцінкою митної служби, на основі цих 
паспортів можуть в’їжджати лише турис-
ти. Проте, згідно з законом, власники цих 
паспортів також, протягом трьох місяців 
можуть працювати. Польській економі-
ці це дуже допомогло б», - зазначає пре-
зидент національної асоціації виробників 
овочів і фруктів Анджей Ґайовнічек. План-
татори звертаються до митних служб, аби 
вони ліберальніше ставитися до праців-
ників з України. І очікують, що уряд змі-
нить правила.
Папа Римський закликав мафію 

стати чемною 

Бандитів околиці Риму, що відома як 
«столиця мафії», Папа Римський Фран-
циск закликав покінчити з «практикою 
страху», бути мужніми й стати на бік за-
кону. Про це повідомляє «Радіо свобода». 
Цьогоріч месу, присвячену Святу Тіла і 
Крові Христових, Папа відправив у двох па-
рафіях робітничого класу в місті Остія, що 
неподалік 30 км від центру Рима, де захід 
відбувається зазвичай. Таким чином Фран-
циск продемонстрував солідарність із 230 
тисячами місцевих жителів, які живуть у 
страху через жорстокість бандитів у цьо-
му районі.  
У Таїланді туристів моніторитиме 

міноборони 
Міноборони Таїланду створить базу 

даних щодо всіх іноземців, які перебува-
ють на території королівства. Силовики 
планують вести моніторинг за туристами, 
інвесторами та іноземними працівника-
ми з метою забезпечення належного рівня 
нацбезпеки. Влада має намір контролюва-
ти, де проживають іноземці, які приїхали в 
країну, щоб запобігти зростанню кількості 
транснаціональних злочинів, зокрема тор-
гівлі людьми і тероризму. База ще не введе-
на в експлуатацію, проте правоохоронцям 
уже доручено посилити боротьбу з нелега-
лами, повідомляє «Bangkok Post». Зараз при 
в’їзді до Таїланду інозем-
ці заповнюють анкету, в 
якій зобов’язані вказати 
місце, де зупиняться.

Порошенко оголосив  
десятиліття української мови 

Президент Петро Порошенко оголо-
сив десятиліття української мови. Від-
повідний указ оприлюднений на сайті 
глави держави. «Прийняв рішення про те, 
що в 2018 році ми оголошуємо десятиліття 
української мови. Підписую указ «Про не-
відкладні заходи щодо зміцнення держав-
ного статусу української мови і сприяння 
створенню єдиного культурного просто-
ру України», - написав Порошенко на своїй 
сторінці у Twitter. 

«Це - війна» - президент Естонії 
про ситуацію на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд 
відвідала Донбас. Вона стала першим пре-
зидентом іноземної держави, яка це зроби-
ла. «Це не заморожений конфлікт - це ві-
йна», - заявила Кальюлайд після побачено-
го. Попри повільну боротьбу з корупцією 
Україна проводить важливі реформи, ска-
зала естонський лідер. І наголосила: «Все 
може бути втрачено, якщо ми забудемо… 
Або просто, відчуваючи нашу безпорад-
ність, будемо намагатися подавати, щоб це 
виглядало так, ніби не існує війни вже чет-
вертий рік тут, у Європі. Коли будемо уни-
кати використання слів «війна» або «оку-
пація». Керсті Кальюлайд також вислови-
ла обурення з приводу того, що Захід протя-
гом 10 років нічого не зміг зробити з окупа-
цією територій у Грузії.

Нові норми споживання 
електрики і газу для субсидіантів 

В опалювальному сезоні 2018-2019 
років діятимуть нові норми споживання 
електрики і газу для оплати опалення, 
повідомляє «Хвиля». Так, із 1 травня діють 
нові норми споживання природного палива 
і електрики: 4,5 куб. м на газ на 1 кв. м пло-
щі - замість норми 5 куб. м, яка діяла в опа-
лювальному сезоні 2017-2018 років. 30 кВт 
на 1 кв. м площі - замість норми 51 кВт, яка 
діяла в опалювальному сезоні 2017-2018 
років. При призначенні субсидії на площу 
житла понад затверджену, норма може бути 
збільшена не більше як на 30 відсотків. 

Маємо «безвіз»  
із 128 країнами світу 

Україна за останній рік піднялася на 
20 позицій у рейтингу країн, громадяни 
яких можуть без віз подорожувати до ін-
ших держав. Відповідний «індекс паспор-
тів» оприлюднила міжнародна консалтин-
гова компанія «Henly & Partners». «Порів-
няно з минулим роком, найбільше підняла-
ся Україна й посіла 38-му позицію в індексі. 
Це означає, що українці можуть без віз по-
дорожувати до 128 країн світу», - йдеться у 
документі. Слід зазначити, що Україна нині 
поділяє 38-му сходинку з Нікарагуа. Перше 
місце в індексі посідає Японія - громадяни 
цієї держави можуть без віз подорожувати 
до 189 країн. На другому місці Німеччина й 
Сінгапур. Першу трійку замикають Фінлян-
дія, Франція, Італія, Південна Корея, Іспанія 
й Швеція з безвізовим доступом до 187 кра-
їн світу.

Обіцяють «гроші на няню» 
Оплату послуг няні для дітей віком 

до трьох років частково відшкодовува-
тимуть батькам з 1 січня 2019 року. Про 
це заявила заступник міністра соціальної 
політики Олександа Чуркіна, повідомляє 

«Укрінформ». Ініціатива називається «Муні-
ципальна няня». «Механізм простий: бать-
ки офіційно працевлаштовують няню, а на 
кінець року їм буде відшкодовано кошти за 
кожний місяць у розмірі прожиткового мі-
німуму», - пояснила вона. І зауважила, що 
батьки обиратимуть нянь самостійно.
«Укртелеком» знову підвищує ціни

«Укртелеком» підвищує вартість та-
рифних планів на послуги фіксовано-
го телефонного зв’язку, до яких входять 
пакетні послуги - хвилини на спілкуван-
ня всередині країни та з абонентами 
мобільних операторів. Це не стосується 
абонплати, що регулюється державою, по-
відомила прес-служба компанії. До пакет-
них хвилин входять міжміські дзвінки, роз-
мови з абонентами SIP-телефонії, розмови 
з абонентами мобільного зв’язку. Вартість 
пакетних хвилин зросте на шість гривень з 
ПДВ для тарифних планів «Домашній Без-
лімітний» (до 79 грн. у містах і 74 грн. у се-
лах), «Загальний базовий» (до 63,48 грн. у 
містах і 59,47 грн. у селах) і «Домашній Ба-
зовий» (до 74 грн. у містах і 69 грн. у селах). 
При цьому місцеві розмови в цих тарифних 
планах не тарифікуються, тобто абонент 
може без обмежень спілкуватися в межах 
одного міста/району. Якщо абонент не ко-
ристується пакетними хвилинами, що вхо-
дять до тарифного плану, вартість яких 
буде збільшено, він може безкоштовно пе-
рейти на інший тарифний план.
Подорожі в потягах подорожчали 

В Україні подорожчали залізничні 
квитки - в середньому на 12 відсотків. 
Збільшення тарифів в «Укрзалізниці» по-
яснили прагненням до рентабельності пе-
ревезень. Кажуть: останні роки працюють 
у збиток. Нинішні зміни - не останні цьо-
го року. Восени вартість квитків знову до-
дасть 12 відсотків. У компанії також плану-
ють збільшити ціну вантажних перевезень 
та проїзду в електричках. 

Чи штрафуватимуть 
маршрутників за холод  

і спеку в салоні?
За несправну кнопку вимоги зупин-

ки, відсутність кондиціонера у маршрут-
ках та термометра перевізників штрафу-
ватимуть. Бо подорожі в розбитих іржавих 
маршрутках не лише некомфортні, а й при-
зводять до хвороб. Такі норми передбаче-
ні проектом закону «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (щодо забезпечення якості 
перевезень у громадському транспорті)», 
пише «Закон і бізнес». Документ встанов-
лює за порушення перевізниками вимог за-
конодавства або умов договору на переве-
зення штраф 850-1190 гривень. За переве-
зення пасажирів без справних у салоні кно-
пок вимоги зупинки біля кожного виходу, 
приладу обігріву, кондиціювання та термо-
метра - штраф 1360-1700 гривень. Відсут-
ність обігріву та кондиціонування призво-
дить до застуди людей узимку і задухи вліт-
ку. Щоправда, проблема швидше лежить не 
в законодавстві, а у відсутності волі влади 
навести лад на ринку перевезень. 
Розмір прибудинкових територій 

збільшать
Мінрегіонрозвитку, будівництва та 

ЖКГ у рамках оновлення державних бу-
дівельних норм (ДБН) вносить зміни 
щодо організації благоустрою на прибу-
динкових територіях. Про це повідомив 
заступник міністра Лев Парцхаладзе на сво-
їй сторінці у «Facebook». За його словами, 
при проектуванні нових або реконструк-
ції існуючих житлових кварталів пропону-
ється збільшити удвічі розміри майданчи-
ків для відпочинку дорослого населення і в 
10 разів - для занять фізкультурою за раху-
нок господарських площ. Відстані від май-
данчиків для господарських цілей до най-
більш віддаленого входу у житловий буди-
нок не повинні перевищувати 100 метрів. 
Документ офіційно набуде чинності з 1 ве-
ресня цього року.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Статистика свідчить, 
кожен другий у світі 
має проблеми з болем 

у суглобах та спиною або 
ж страждає на судинні 
недуги. Зазвичай, спершу 
ми  сподіваємося на мазі та 
пластирі, шукаємо народні 
рецепти, або ж звертаємось 
до сумнівних цілителів. 
Однак такі відомі методи 
часто лише погіршують 
ситуацію і в результаті 
біль може стати постійним 
супутником у житті людини. 

Чому ж більшість з нас вчасно 
не звертається до лікарів? Мабуть,  
найбільше лякають черги, болісні 
процедури і митарства з одного 
закладу в інший. Відтепер у Тер-
нополі можна оперативно і якісно 
пройти обстеження та з’ясувати 
причину болю в ногах. Троє кра-
щих фахівців, які спеціалізуються 
на лікуванні суглобів, спини та 
судин об’єдналися разом  у «Центр 
хірургії одного дня», який діє на 
базі медичного центру «Паракліт», 
і пропонують якісне лікування та 
діагностику нижніх кінцівок. За-
відувач хірургічним відділенням 
поліклініки Тернопільської місь-
клікарні №2, кандидат медичних 
наук Олег П’ятничка, лікар хі-
рургічного відділення, ортопед-
травматолог Вадим Кравчук та 
ортопед-тавматолог Святослав 
Кравчук вже допомогли понад ти-
сячі пацієнтів із різних куточків 
України. До наших лікарів приїз-
дять із Закарпаття, Львова, Івано-
Франківська і навіть з Бердянська 
і Запоріжжя. Що ж це за унікальна 
методика і чому такий важливий 
у лікуванні комплексний підхід 
дізнавалася журналістка «Нашого 
ДНЯ».

«Болять ноги  – 
 вам до нас!» 

Насамперед, дуже важливе 
обстеження і правильне визна-
чення діагнозу, переконані лікарі. 
Тож особливо ретельно проводять 
огляд пацієнта і дуже часто це ро-
блять спільно, щоб з’ясувати, яка 
саме недуга провокує біль.  

- Болять ноги – тоді вам 
точно потрібно прийти до нас, 
- каже Олег П’ятничка. – Наша 
команда чудово справляється з 
найскладнішими випадками. От 
недавно приходить пацієнт і на-
рікає, що в нього тягнуть жили. 
Звичайно, судини тягнути не 
можуть, але у такий спосіб лю-
дина описує свій біль. Я оглядаю 
її і бачу, що там проблема в су-
глобах, і  відразу ж направляю 
на огляд до нашого ортопеда Ва-
дима Леонідовича. А буває і на-
впаки. Біль у ногах або попереку 
сигналізує про проблему, а ми 
вже шукаємо її причину. 

Такі спільні обстеження і ко-
мандна робота економлять і час, 
і нерви людини. Адже замість хо-
дити кілька днів від кабінету до 
кабінету, вона одразу одночасно 
може проконсультуватися з трьо-
ма лікарями. 

- Не потрібно шукати різних 

спеціалістів, - додає Вадим Крав-
чук. - Ми працюємо як одна коман-
да і робимо все необхідне, щоб лю-
дина одужала. Наприклад, пацієнт  
скаржився на біль у поясниці.  Ми 
разом оглянули хворого, провели 
УЗД-діагностику і виявилося, що 
причина у кульшових суглобах. 

Медики кажуть, сьогодні по-
ширене таке явище як полімор-
бітність. У людини розвивається 
декілька захворювань одночасно. 
Можуть бути і проблеми з суди-
нами, і з колінами або ж проблеми 
з хребтом і судинами. У таких ви-
падках в жодному разі не можна 
лікувати щось одне – потрібно 
підходити комплексно до цього 
хворого. 
Суглоби врятує … кров 
і гіалуронова кислота

Для лікування захворювань 
суглобів тернопільські лікарі за-
стовують як консервативне ліку-
вання, тобто медикаментозне, так 
і успішно практикують малоінва-
зивні методи.  «Наш ДЕНЬ» уже 
писав про новітню методику, яку 
у другій міській лікарні Тернополя 
практикують вже понад три роки. 

- Для одужання пацієнта ми 
використовуємо ресурси його ор-
ганізму, - розповідає травматолог-
ортопед Вадим Кравчук. - Людина 
зцілює себе своєю кров’ю. Влас-
ний біоматеріал ніколи не за-
шкодить їй, не викличе алергію. 
PRP-терапія – лікування суглобів 
плазмою крові, збагаченою тром-
боцитами. Ми звикли, що тром-
боцити – це лише фактор, котрий  
впливає на згортання крові. Вони 
несуть багато факторів росту і 
«стягують» на себе стовбурові 
клітини з усього організму. PRP-
терапія знімає біль, запалення, 
набряк, покращує кровообіг та 
живлення суглоба, відновлює 
зруйнований хрящ. 

Однак ця методика допома-
гала не всім, зізнаються лікарі. 
Якщо це третя стадія атрозу чи 
коксатрозу, то PRP-терапія не до-
поможе. Потрібне протезування 
суглоба, а це надзвичайно дорога 
процедура.  

- Практично половині паці-
єнтів ми відмовляли у допомо-
зі, адже ситуація була настільки 
складна, що ми розуміли – щоб 
ми не вкололи, покращення не 
буде, - каже Вадим Кравчук. - Од-
нак продовжували вивчати досяг-
нення науки, закордонний досвід. 
Під час міжнародної конференції 
у Греції «Сучасні підходи лікуван-
ня остеоартрозу» дізналися про 
назвичайно ефективний метод 
– PRP-терапії з препаратом гуа-
лоронової кислоти, який успішно 
практикують у світі. Гіалуронова 
кислота є природним структур-
ним компонентом суглобового 
хряща – своєрідною змазкою, яка 
необхідна для роботи суглоба. З 
віком або ж через травми чи не-
вилікувані запальні процеси вона 
згущується або пересихає. Зрозу-
міло, що тоді про хорошу роботу 
суглобів і мови бути не може. Коли 
ж ми беремо гіалуронову кисло-
ту та змішуємо її з плазмою крові 
і  вводимо у суглоб, то збагачена 
тромбоцитами плазма знімає за-
палення суглоба, покращує крово-
постачання, а гіалуронова кислота 
змащує суглоб.

Цей метод дає хороші резуль-
тати і є справжнім порятунком 
для людей із задавненими недуга-
ми суглобів. 

- Для мене найкраща подяка, 
коли бабуся каже мені: «Дякую 
лікарю, що я вперше за 10 років 
спокійно виспалася». Або ж наші 
пацієнти радіють, що нарешті мо-
жуть вільно рухатися і перестати 
постійно вживати знеболюючі 
препарати. 

Через пошкоджені 
диски німіють ноги

Лікуванням болю у спині та 
недугами крижово-поперекового 
відділу займається ортопед трав-
матолог Святослав Кравчук. Він 
переконаний, правильно постав-
лений діагноз – це вже половина 
успіху у лікуванні пацієнта.

- У нас є сучасне обладнання 
– МРТ, КТ, тому ми можемо про-
вести якісне комплексне обсте-
ження і визначити причину болю, 
- зазначає лікар. - Як суглоби, так 
і хребет з віком змінюються і ста-
ріють. Адже хребці з’єднані між со-
бою міжхребцевими дисками, які 
анатомічно схожі на суглоби і ви-
конують амортизаційну функцію. 
З віком вони стають, втрачають 
еластичність. Врешті пошкоджені 
диски провокують компресію не-
рвових корінців і людина відчуває 
біль у ногах, а не в поясниці. Однак 
лікувати потрібно  попереково-
крижовий відділ хребта. Для цьо-
го використовуємо і медикамен-
тозне лікування, і голкотерапію, і 
масажі. Якщо ж ситуація складна 
– комбіновану PRP-терапію. Плаз-
му власної крові пацієнта разом з 
гіалуроновою кислотою вводимо 
у  міжхребцеві диски і це дає добрі 
результати. Часто люди роками 
ходять на масажі, використовують 
народні методи, а за цей час вже 
сформувалася велика міжхреб-
цева грижа. У таких випадках без 
правильної діагностики і комп-
лексного підходу вилікувати хре-
бет неможливо. 

Після операції на 
судинах  необхідна 

прогулянка
Дуже часто причиною болю в 

ногах є хвороби судин. Після де-
тальної УЗД-діагностики фахівці 
«Центру хірургії одного дня» при-

значають найефективніше ліку-
вання. Це може бути як ангіогра-
фія – прочищення артерій, так і 
PRP-терапія як доповнення до неї 
для підсилення ефекту.

- Насичена тромбоцита-
ми плазма крові пацієнта, яку ми 
вводимо в артерію, сприяє віднов-
ленню артеріального кровообігу, 
- зазначає Олег П’ятничка. – Що 
стосується вен, то часто можна по-
бачити рекламу, де пише, що ліку-
ємо  вени без операцій та наркозу. 
Це неможливо, просто є різні види 
операцій. Є класична операція – з 
багатьма розрізами, яка передба-
чає тиждень у стаціонарі і місяці 
реабілітації. Без неї не обійтися, 
якщо ситуація критична, а  ви-
падок дуже запущений. А можна 
робити операцію лазером, як це 
називають люди, а правильно - ра-
діочастотна абляція. Сьогодні це 
надзвичайно сучасне обладнання, 
з допомогою якого ми проводимо 
оперативне втручання з одного 
проколу і візуально відстежуємо 
весь хід операції. У цьому випад-
ку використовується лише міс-
цеве знеболення - люмініцентне, 
а хворий може спостерігати за 
ходом операції, спілкуватися з 
медперсоналом, розповідати про 
свої відчуття. Найважливіше, що 
після процедури пацієнт може 
встати і йти додому. Щоправда 
обов’язковою умовою після такої 
операції є півгодинна піша прогу-
лянка. 

У Тернополі PRP-терапію ви-
користовують і для лікування 
трофічних виразок. Цей метод 
також дає хороші результати. 

Лікарі застерігають, сьогодні 
метод PRP-терапії набирає все 
більшої популярності, однак тре-
ба ретельно обирати медичний 
заклад і фахівців. Адже процеду-
ра потребує вона повної стериль-
ності і сучасного обладнання. 

- Існує так звана «псевдо 
PRP», коли беруть кров, вона від-
стоюється, або звичайною низь-
кооборотною центрифугою ко-
ристуються і тоді дають ін’єкції, 
- додає Вадим Кравчук. -  Буває й 
таке, бо не кожен медичний за-
клад може  придбати таку доро-
говартісну центрифугу, що може 
відділяти саме  фракцію плазми, 
ефективну для хворого. Це саме 
стосується і підбору гіалуроно-
вої кислоти. Треба зважати на 
сам характер захворювання, тут 
не може бути шаблону – коло-
ти, як на конвеєрі всіх пацієнтів 
і все.

- Саме у нашому Центрі є най-
сучасніший УЗД-апарат TOSHIBA 
Xario, аналогів якому немає у всій 
області, - додає Олег П’ятничка. – 
Тому ми маємо всі можливості як 
для якісної діагностики, так і для 
проведення PRP-терапії. Адже 
робимо цю процедуру не наосліп, 
а  під постійною УЗД-навігацією. 

Центр хірургії одного дня 
знаходиться на базі 

поліклініки Тернопільської 
другої міської лікарні: 
тел. (067) 350-45-95. 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські лікарі знають, 
ЯК ПОЗБУТИСЯ БОЛЮ В НОГАХ

Новітні методи лікування суглобів та 
судин застосовують у нашому місті
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Не лише у праці, 
а й під час 
відпочинку і навіть 

у спорті – колектив 
ПАТ «Тернопільгаз» - 
це дружна і потужна 
команда. Днями вони 
вкотре це довели під 
час традиційної 32-ї 
спартакіади працівників 
газових господарств 
області та 13-ї  – серед 
їхніх дітей «Майбутні 
олімпійці  - серед нас».

 Цього року місцем прове-
дення дійства став славетний 
Збараж. На міському стадіоні 
газовики змагалися у восьми 
видах спорту: армспорті, гирьо-
вому спорті, легкій атлетиці, 
шашках, міні-футболі, настіль-
ному тенісі та дартсі. Напере-
додні відбіркові тури провели 
у районах, тож на спартакіаду 
приїхали лише  кращі з кращих. 

Спартакіада  розпочалася 
урочистою ходою всіх учасни-
ків на чолі з оркестром. Після 
оголошення команд підняли 
прапор та запалили вогонь, що 
є символом спартакіади.

- Ці змагання не лише по-
казують спритність та фізичну 
підготовку наших працівників, 
а й об’єднують нас у міцну ко-
манду, дружну родину, засвідчу-
ють нашу любов до рідної землі, 
держави та повагу один до од-
ного, - зазначив голова прав-
ління ПАТ «Тернопільгаз» Олег 
Караванський. - Своєю працею 
ми робимо те, що, на перший 
погляд, здається неможливим. 
Мені дуже приємно, що поруч з 
нашими працівниками є діти - 
покоління, яке у майбутньому 
прийде нам на зміну. Цього року 
ми будемо відзначати сімдеся-
тиріччя з дня приходу голубого 
вогника на Тернопілля. Для нас 
це - дуже важлива подія. 

До привітань  учасникам та-
кож долучилися міський голова 

Збаража Роман Полікровський, 
голова Збаразької районної 
ради Світлана Боднар та заступ-
ник голови Збаразької райдер-
жадміністрації Петро Тиньо, які 
побажали мирного неба, удачі 
та наснаги спортсменам і ще не 
один рік проводити такі спор-
тивні свята.

Серед учасників спартакіа-
ди - і досвідчені спортсмени, і 
новачки. Наприклад, представ-
ниця дитячої команди Бережан 
Тетяна Когут неодноразово бра-
ла участь у змаганнях і навіть 
здобувала перемогу у забігу на 
дистанції  60-300 метрів. Дівчи-

на зізнається, що саме олімпіада 
надихнула її серйозно займати-
ся спортом, тож вже два роки 
відвідує заняття з легкої атле-
тики. 

Варто зазначити, що ПАТ 
«Тернопільгаз» запалив не одну 
спортивну зірку. Адже багато 
учасників спартакіади змогли 
досягти значних висот у спорті 
й сьогодні успішно змагаються 
на всеукраїнських і європей-
ських чемпіонатах.

Зважаючи на спеку, органі-
затори виключили з програми 
змагання з рухливих ігор. 

- Ми зробили все можли-
ве, щоб спортсмени могли про-
явити себе, продемонструвати 
свою підготовку, силу і сприт-

ність, - зазначив головний суддя 
Володимир Приймак. – Незва-
жаючи на високу температуру 
повітря,  змагання були цікаві та 
насичені, в кожному виді спорту 
ми змогли визначити перемож-
ців. 

Отож, за результатами спар-
такіади серед  дорослих перше 
місце здобуло  Козівське УЕГГ, 
на другій  сходинці – Чортків-
ське УЕГГ, а «бронза» дісталася 
Збаразькому УЕГГ. Переможців 
нагородили кубками, грамота-
ми та подарунками, а всім дітям-
учасникам задля заохочення 
вручили баскетбольні м’ячі.

Ольга БОДНАР.
Фото автора.

Олег КАРАВАНСЬКИЙ: «Спартакіада 
щороку об’єднує нас у дружну 

родину і сильну команду»

Вже 32-й раз газовики області 
змагалися у силі та спритності
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народної медицини

ДЕСЯТЬ 
РЯТІВНИХ 

СЕКУНД
У ситуації, коли 

серце «прихопило» 
вас на самоті, 

головне - не 
розгубитися.

Буває так, що серцевий на-
пад підкрадається до люди-
ни тоді, коли поруч немає ні-
кого, хто б міг допомогти в 
цей критичний момент. Бри-
танські кардіологи вважають, 
що всі жертви серцевого на-
паду могли б допомогти собі 
самі.  Якщо ви відчули, що сер-
це почало битися «неправиль-
но» і ви ось-ось знепритом-
нієте, у вас є 10 секунд - але 
вони мають стати рятівними. 
Вам просто необхідно... почати 
кашляти: багато разів і дуже 
сильно. Щоразу, перед тим, як 
кашлянути, зробіть глибокий 
вдих - кашель має бути глибо-
ким і тривалим, ніби ви хочете 
звільнити дихальні шляхи від 
мокроти, яка засіла десь дуже 
глибоко. Вдихи і кашель пови-
нні повторюватися кожні 2 се-
кунди без перерв і зупинок, аж 
до моменту, коли прибуде на 
виклик швидка медична допо-
мога або серце не почне бити-
ся у звичному ритмі. 

Такий ефект лікарі поясню-
ють тим, що глибокий вдих до-
зволяє кисню проникнути в 
легені, а кашлеві рухи «стис-
кають» серце і змушують кров 
циркулювати. Цей тиск на сер-
це допомагає йому ввійти в 
нормальний ритм. Таким чи-
ном жертва серцевого нападу 
отримує додатковий час, аби 
дочекатися лікарів чи дістати-
ся до лікарні.

Сьогодні недуги серцево-
судинної системи - найчасті-
ша причина смерті у світі. За 
оцінками експертів, за останні 
20 років рівень цього захворю-
вання зріс на 20%. Україна - на 
першому місці в Європі за кіль-
кістю серцево-судинних захво-
рювань і смертності від цих не-
дуг. Такі дані містяться в офі-
ційному звіті ВООЗ. Європей-
ські лікарі пояснюють такий 
стан речей відсутністю звич-
ки відвідувати лікарів iз про-
філактичною метою, недові-
рою до медиків, а також - низь-
ким рівнем доходів населення, 
який не дозволяє людині ви-
трачати «зайві» гроші на кон-
сультації у кваліфікованих фа-
хівців.

Коли надворі спекотно, наш 
організм активно втрачає воло-
гу з потом, відтак різко зменшу-
ється кількість магнію і калію, а 
ці мікроелементи вкрай важли-
ві для справного функціонуван-
ня серцево-судинної системи.

Якщо ви зауважили, що 
ваше серце у спеку дає про себе 
знати - вживайте заходів: пийте. 

Найкраще, за словами меди-
ків, у таких випадках пити про-
сту негазовану воду і підкислені 
напої без цукру. А ось чого кате-
горично не радять вживати лі-
карі, так це алкоголю! Зокрема, 
пива.

Будь-який алкоголь зда-
тен підвищувати артеріаль-
ний тиск, що спричиняє подвій-
не навантаження на серце, яке і 
так працює в умовах спеки в по-
силеному режимі.

Вживання алкоголю влітку 
не тільки провокує погіршення 
самопочуття, а й призводить до 
зневоднення організму і навіть 
може викликати тепловий удар, 
адже для того, щоб нейтралі-
зувати алкоголь, організму по-
трібно багато вологи.

Медики кажуть, що в спеку 
краще не вживати міцної кави 
і чаю, а також солодких газова-
них напоїв, лимонаду і квасу.

У таких напоях не тільки 
надто багато цукру, а й надмір 
різних хімічних добавок, штуч-
них барвників і консервантів, 
які, потрапляючи в організм в 
умовах спекотної погоди, мо-
жуть спровокувати несподівані 
й важкі реакції.

Не ризикуйте!

Щитоподібна залоза, 
яка розміщена 
в центральній 

частині шиї, продукує 
гормони, які беруть участь 
у регулюванні  метаболізму 
і функціонуванні життєво 
важливих органів, зокрема 
серця, мозку, печінки, нирок 
і шкіри.

Якщо в діяльності щитопо-
дібної залози трапляються непо-
ладки - загальний стан організму 
опиняється під загрозою.

Проблеми з цим органом на-
лежать до найрозповсюдженіших 
проблемі із здоров’ям, які з ними 
пов’язані: гіпертиріоз, гіпотиріоз, 
зоб,  тиреоідит і рак «щитовидки». 
За якими ознаками можна розпіз-
нати такі порушення? Які симпто-
ми свідчать, що зі здоров’ям щито-
подібної залози не все гаразд?

 Ось десять найбільш явних 
ознак, які не можна ігнорувати. 
Якщо вас турбує бодай щось із зга-
даного, необхідно звернутися до 
лікаря.

 Постійна втома. Попри те, 
що найпоширенішою при-

чиною втоми є хронічне недо-
сипання, постійне відчуття вто-

ми без явних причин може 
бути симптом проблем із 
щитоподібною залозою. 
Така ознака стосується як 
дорослих, так і дітей. У ви-

падку гіпертиріозу людина має 
проблеми зі сном, які також про-
вокують відчуття втоми впро-
довж дня. Але при цьому діагно-
зі брак енергії відчувається навіть 
після повноцінного сну.

 Різка втрата ваги або 
стрімкий набір кілогра-

мів. Якщо ваші харчові уподобан-
ня і рівень фізичної активності 
не змінювалися, а вага тіла різко 
зменшується або зростає, - час пе-
ревірити, чи все гаразд зi щитопо-
дібною залозою. Неухильне і без-
підставне збільшення ваги тіла 
може свідчити про понижений рі-
вень гормонів «щитовидки», тоб-
то про гіпотиріоз. І навпаки, надто 
активна робота залози - гіпертирі-
оз - часто провокує стрімку втра-
ту ваги.

Депресія і тривожність. 
Панічні розлади, депресія, 

тривожність можуть виникати че-
рез проблеми із щитоподібною за-
лозою, кажуть лікарі. При цьому 
гіпотиріоз викликає депресію, а 
гіпертиріоз - панічні атаки і три-
вожність.

 Порушення менструаль-
ного циклу. Такий симптом 

проблем зі «щитовидкою» для жі-

нок дуже характерний. Порушен-
ня циклу, нерегулярні, більш три-
валі, болісні місячні можуть свід-
чити про гіпотиріоз. При гіперти-
ріозі менструація може минати 
швидше, рідше або й узагалі пері-
одично зникати. Тож порушення 
циклу для жінки - серйозний при-
від, аби відвідати гінеколога.

 Випадіння волосся. По-
рушення рівня гормонів 

унаслідок дисфункції «щитовид-
ки» позначається на стані волос-
ся. Воно не тільки випадає, а й стає 
сухим, ламається. Це стосується 
також брів та вій.

 Постійне відчуття холо-
ду або спеки. Якщо ви по-

стійно мерзнете або відчувають-
ся приливи жару без явної при-
чини, то майте на увазі: зміна рів-
ня гормонів щитоподібної залози 
в організмі впливає на здатність 
тіла регулювати свою темпера-
туру. Постійно холодні кінцівки 
- імовірний симптом гіпотиріозу. 
А в людей, яким постійно жарко, 
можливо, так проявляється гіпер-
тиріоз.

 Хрипкий голос і диском-
форт у шиї. Незрозуміла 

хрипкість голосу, хропіння і біль 
у шиї можуть свідчити про захво-
рювання «щитовидки». Причо-
му це стосується як дорослих, так 
і дітей. Запалення залози або зоб, 
коли цей орган збільшується у 

Помідори, які псують наше 
здоров’я... Звучить, наче не дуже 
дотепна «страшилка» з бульвар-
ної преси, чи не так? Утім, серйозні 
й поважні спеціалісти запевняють: 
це - не жарт!

Часто томати споживають у 
гігантських кількостях навіть ті, 
хто не дуже любить ці червоно-
помаранчеві плоди. Але мало хто 
знає, що, крім корисних речовин 
(зокрема, водорозчинного прові-
таміну А), в цих плодах міститься 
багато щавлевої кислоти - речови-
ни, яка відчутно «вдаряє» по сугло-
бах, кістках, зубах. Для того, щоб 
нейтралізувати вплив щавлевої 
кислоти, влітку треба заправляти 
салат із томатами не рослинною 
олією (байдуже, соняшниковою, 
кукурудзяною чи оливковою), не 
майонезом (продуктом на осно-
ві тієї ж олії), а сметаною чи йогур-
том (продуктами, які містять від-
чутну кількість кальцію).

Кальцій із йогурта поєд-
нується з щавлевою кисло-
тою, утворюючи в кишеч-
нику оксалати - солі, нероз-
чинні у воді. Ці сполуки 
виходять із організму, 
не завдаючи люди-
ні жодної шко-
ди. При цьо-
му всі чу-

дові вітаміни та мікроелементи за-
своюються без перешкод.

Якщо ж заправляти салат із 
томатів олією (як, власне, робить 
переважна більшість українців), 
кислота заходить у кров, вими-
ває кальцій із кісткових тканин та 
утворює камінці–оксалати в нир-
ках, звідки їх не так просто вивес-
ти.

З огляду на те, що народ спо-
живає дешевий продукт відрами, 
ще й продовжує їсти помідори у за-
крутках, через лічені місяці спра-
цює накопичувальний ефект, і па-
цієнти масово підуть на прийом з 
артрозами, остеопорозами та ін-
шими патологіями, пов’язаними з 
нестачею кальцію в тканинах. До-
дасться роботи і стоматологам, 
оскільки збільшиться кількість 
відвідувачів із карієсом, парадон-
тозами тощо.

Звісно, це - не кінець світу, але 
проблема сама не розсмокчеть-

ся. Що слід робити? Компенсу-
вати дію щавлевої кислоти. 
Вживати продукти, багаті на 
кальцій, купувати препарати 

кальцію з перевіреним ви-
соким рівнем біодоступ-
ності. Наприклад, до-
бре знайомий із дитин-
ства глюконат кальцію 

мало допомагає.

Що варто і чого не можна  
пити у спеку

«Щитовидці» потрібен щит: 
10 ознак проблем зі щитовидною залозою

Якщо турбує дискомфорт у шиї,  
з’явилася слабкість і хрипкий 

голос - поспішіть до лікаря

Знай міру: 
чому не варто їсти багато помідорів

У палючу погоду вода -  
символ життя…

розмірах, цілком можуть викли-
кати такі відчуття.

Проблеми зі шлунково-
кишковим трактом. За-

крепи, діареї, синдром подразне-
ного кишечника також можуть 
свідчити про серйозні порушення 
в роботі важливої залози. Адже 
гормони «щитовидки» вплива-
ють також на здатність організ-
му перетравлювати їжу і виводи-
ти токсини.

 Надмірна сухість шкіри. 
Брак води в організмі і не-

правильний сезонний догляд за 
шкірою найчастіше провокують 
сухість шкіри. Однак якщо шкірі 
бракує вологи - попри правильне 
харчування і косметичний догляд 
- причиною такого стану може 
бути гіпотиріоз. Це захворювання 
також може викликати такі стани 
шкіри, як лущення, зміна кольору, 
поява зморшок,  а також екзему і 
ламкість нігтів.

Біль у м’язах та суглобах. 
Гіпоактивна щитоподібна 

залоза може призвести до слаб-
кості у кінцівках, болю у м’язах, у 
суглобах, судом. Натомість гіпе-
рактивна залоза може викликати 
м’язову слабкість і втому - людям 
iз такою проблемою важко навіть 
підніматися сходами або підвести 
руки над головою.

 Звісно, наявність бодай одні-
єї з цих ознак не означає, що ви 
маєте хвору щитоподібну залозу. 
Адже такі симптоми можуть свід-
чити і про низку інших захворю-
вань. Не варто відкладати візиту 
до ендокринолога. Важливо пе-
ресвідчитися, що зі здоров’ям та-
кої важливої для організму зало-
зи все гаразд. 
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- Уявляєте, мама аж тепер, у 
свої шістдесят п'ять, зізналася, 
що тато за все життя, може, разів  
три сказав їй "люблю". Уперше, 
коли одружувалися, удруге, як на-
родився мій брат Василь, і втре-
тє, коли маму після важкої опе-
рації повернули з того світу. На-
віть коли я з'явилася на світ, тато 
й словом про кохання до мами не 
обмовився. Як можна було так 
майже сорок років прожити? Не 
розумію. Я б не змогла. Ні гарних 
слів мама від тата не чула, ні по-
дарунків  особливих не отриму-
вала.  Хіба на день народження, 
і то якусь потрібну річ для гос-
подарки, а не щось особисте для 
мами. Не повірите, але якось тато 
додумався подарувати мамі на-
бір електроінструментів. Боже, 
дякую тобі, що в мене усе по-
іншому!

Аліна театрально вимовляє 
останню фразу. Демонстративно 
поправляє і так бездоганну зачіс-
ку. Я помічаю новий перстень на 
тонкому пальчику.

- Сергій на восьме березня пе-
редав. Так і написав у листівці: 
для моєї коханої Алінки. Мого со-
нечка.

Сергій, чоловік Аліни, на заро-
бітках в Іспанії ось уже кілька ро-
ків.

- Звісно, я за ним сумую і жа-
лію, що Сергій так далеко від нас. 
Але що тут, вдома, він буде роби-
ти? Гибіти на будівництві за сім 

чи навіть десять тисяч гривень 
на місяць? Чи сядемо і будемо ди-
витися один на одного? Ні, ліпше 
вже на чужині, але знати за що. Он 
батько з матір'ю увесь час разом. І 
що? Велика радість щодня бачити 
одне одного і працювати, як воли.

Тітка Орися, матір Аліни, 
м'яко заперечує доньці. Мовляв, 
грошей і так усіх не заробиш, а 
діти батька скоро забудуть. А 
він їм, ой, як потрібен, особливо 
п'ятнадцятирічному Сашкові.

- Ага, буде Сергій сидіти вдо-
ма і дітям поради давати. А їсти, 
одягатися за що? А комп'ютер, а 
плазмовий телевізор? Меблі нові, 
гарнітур кухонний разом із сучас-
ною технікою, що недавно купи-
ла? На відпочинок поїхати? З ді-
тьми, мамо, я й сама впораюся. 
А з грошима - ні. У тому й любов 
полягає, що Сергій про мене з ді-
тьми піклується. Хіба ні? Не дарує, 
як тато тобі, стамеску на день на-
родження.

Аліна весело сміється, показу-
ючи два ряди білосніжних зубів: 
"лад" у роті наводила, не знаю, 
чи у найкращій, але те, що у най-
дорожчій в місті стоматполіклі-
ніці - це точно. Як зауважує тітка 
Орися, за ті гроші, що Аліна там 
виклала, напевне, й здорові зуби 
доньці повиривали, щоб встави-
ти протези.

- Імплантати, мамо, імпланта-
ти, - поправляє добродушно Алі-
на, анітрохи не ображаючись. У 
неї ж свої погляди на життя.

- Це ви з батьком копійки 
складали. Щоб дім збудувати, ді-
тей вивчити... А я не хочу так. Пої-
хав Сергій на заробітки і я, як тре-
ба буде, до нього поїду. Дітей вам 
залишу, раду дасте. Але в землі, 
як оце ви, копатися не буду. І гор-
батіти за пучок екологічно чи-
стої цибулі чи кілька капустин не 
хочу. Буду з ринку продукти їсти, 

тієї «хімії» скрізь стільки, що ми 
вже до всього адаптувалися. А то 
мало землі в селі, ще й дачу нам з 
Сергієм купили.

Тітка Орися легенько зітхає. 
Дачу справді вони з чоловіком ку-
пили доньці з зятем, як ті пере-
бралися до міста. Будиночок зве-
ли невеличкий. Але Аліна тут 
лише відпочивати любить. Може, 
вона і має рацію? Поки молоді, не-
хай живуть по-людськи. Їм, стар-
шим, ще неважко і город, і дачу 
обробити. Головне, що дача зо-
всім поруч із їх приміським селом, 
тож їхати недалеко. А те, що ніко-
ли не вмів її Павло говорити різ-
ні любощі, - правда. Не було поміж 
них слів, але й кривди не було.

Ми сидимо на тій самій дачі 
під розквітлою грушею. Розлоге 
гілля довгими тінями закриває 

рештки вечірнього сонця. На тра-
ви падають роси. Травневий день 
тихо огортають сутінки.

Межею гупають чиїсь кроки. 
То дядько Павло, чоловік тітки 
Орисі, несе дружині теплу вовня-
ну кофтину.

- Візьми, а то промерзнеш. Ка-
жуть, якийсь вірус ходить, стіль-
ки людей хворіють. Спочатку бо-
лить горло, а потім падає на брон-
хи та легені. Так і запалення, не 
доведи Господи, можна підхопи-
ти.

Непомітно потічок розмови 
переходить на те, чи вродить цьо-
горіч картопля. Чи ціна на неї за-
лишиться такою ж мізерною, як 
минулого року, коли селяни май-
же задарма віддавали бульбу пе-
рекупникам. Чи не їстимуть жуки 
щойно висаджених баклажанів та 

помідорів. А ще морква через по-
суху не зійшла, прийдеться пере-
сівати. 

Аліна аж нудиться від цієї не-
цікавої, на її погляд, розмови. 
Просила ж батьків залишити дачу 
під кущі та квіти. Але хіба їх пере-
конаєш?

Рятує ситуацію дзвінка мело-
дія Алінчиного мобільного.

- О, тихо будьте, Сергій теле-
фонує, - Аліна срібними дзвони-
ками розсипає довкіл радісний 
сміх. І вже в слухавку:  

- Ти мене любиш? І я тебе 
дуже люблю. До речі, я тут якраз 
розказувала усім, як ти гарно 
мене називаєш: зіронькою, соне-
чком, ластівкою...

А вечір стає усе більш прохо-
лодним. Я з доброю заздрістю 
зирю на плечі тітки Орисі, вкута-
ні теплою мохеровою кофтиною. 
І думаю: любов, напевне, у кожно-
го своя, різна.

Зіна КУШНІРУК.
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На нейтральнім повір’ї
Зустрілися він і вона.
Це улітку було
Чи в зимові дні теплої куртки.
Розгорялася іскорка,
Зріла потужна війна,
Бо кували боги вже
Медальні хрести й обладунки.
На нейтральнім повір’ї
Зустрілися він і вона.
«Поспішаю!..» ― промовив,
Ховаючи совість у сумку.
І відлунням кричали, 
Шептали, мовчали слова,
І спліталися кроки,
Як душі тонких візерунків.
На нейтральнім повір’ї
Зустрілися дзвін і вина…
«Поспішаю…», ― промовив.
А їй захотілось жасмину.
«Поспішаю…», ― промовив,
Та вже й не чекала вона.
І розгублений гнів лише
Бачив погордливу спину.
На нейтральнім повір’ї 
Зустрілися він і вона…

*     *     *
Дні ховали очі у кутки розлуки.
Ми складали прозу із пісень зітхань…
На барвисті гори, на тендітні луки
Сонечком крапчастим ― 

задуми мовчань.
Дні вбирали очі маєм незабудок,
Шпортались, бідненькі, 

на крутих грудках.
Ми стрічали сотні зоряних облудок,
Обіймали горе сміхом у руках.
Дні кололи очі паленим 

блюзнірством ―
Аркуші кохання плямами взялись.
Навіть, якщо раптом це і бузувірство, 
Ми гуляли Сонцем! Та, проте, колись.

*     *     *
Гортало місто зшитки ліхтарів,
Дерев стрибали парасольки-тіні.
Десь наше сонце ― стомлений пиріг ―
Пило собі за ширмою мартіні.
Бриніла ніч, вростала у траву.
Кульбабам очі склеїла повидлом.
Йшли світлофори строєм за криву,
Де наші зорі білі… Халамидні.
Гортало місто роздуми доріг:
Фартовий злет змагався 

з пнем останнім…
Якби ж то навіть барви ти зберіг,
А чи було б це кетягом кохання?

Надія ТАРАСЮК.
с. Вікнини Збаразького району.

- Ти диви, Варка - вдова, донь-
ку сама виховала і почала будо-
ву, - дивувались у селі. - Де ж гро-
ші взяла?

- Худобу тримає. Може, кол-
госп допоміг. Та й в ланці працює, 
- міркували односельчани. 

Люди Варці співчували. 
Донька на виданні, але не поспі-
шають хлопці сватів засилати. 
Бідося. Може тепер, коли жінка 
почала зводити хату, хтось тра-
питься.

А ще в селі ходили чутки, що 
Варка просить милостиню біля 
храмів. Незрячою прикидаєть-
ся. Наче, хтось бачив її в Почаєві, 
біля лаври. Але та прохачка була 
так замотана хустиною, що годі 
було направду упізнати: Варка 
це, чи хтось інший. 

Сусіди замітили: в неділю та 
на великі свята Варка рідко бу-
ває вдома. Запитували в Галини, 
доньки, де матір. 

- До міста поїхала, - відповіда-
ла дівчина.

А люди тим часом рахували, 
скільки вартує цегла, цемент, 
дерево та інша всячина і все 
менше йняли віри, що Варка са-
мотужки назбирала грошей на 
будову. 

Хата росла поволі. І врешті-
решт Варка з донькою справили 
новосілля. А невдовзі й нарече-
ний для Галини знайшовся. 

Дмитро пристав у прийми. 
Варка виділила молодим най-
більшу кімнату. Й далі десь про-
падала по неділях і святах. До-
питливі сільські сороки хотіли 
вивідати у зятя, куди мандрує 
його теща, але той не знав. З ці-
кавості якось запитав у Галини. 
Та звично відповіла:

- Мама до міста поїхала. 
…Після шістдесяти років Вар-

ка почала втрачати зір. Галина 
вмовляла, аби матір поїхала до 
районних медиків. Може, якісь 
краплі припишуть. Чи окуляри. 
Але Варка впиралася:

- Не треба мені ніякого ліку. 
Ніщо не допоможе. То кара Гос-
подня. 

- Кому ви зло вчинили?
- Собі, Галю, собі. 
- Про що ви мамо?
- Тобі це треба знати?

Невдовзі світ потемнів для 
Варки. А селом пішов новий по-
голос:

- Може, таки правда, що Варка 
біля храмів побиралася. Тепер за 
гріх розплачується. Зовсім незря-
чою стала. 

- Певно, вже й хата нова не 
мила.   

- Не можна хворою прикида-
тися. Бо так воно й станеться… 
вже сталося. 

- Може, хтось останні копійки 
їй кидав. Шкодували. А тепер на-
помацки подвір’ям ступає. Далі 
хвіртки не виходить. Внучка рос-
те, а Варка її не бачить…

Галина приводила матір до 
сільської церкви. Варка сідала в 
кутку на лавці і з її незрячих очей 
текли сльози. Ніхто ні про що не 
запитував Варку. Одні сторони-
лися. Інші знали: нічого не виві-
дають. А вона й священикові під 
час сповіді не розповіла того, що 
таїла в душі. Може, колись…

…Галина збиралася до міста. 
- А чому серед тижня? - запи-

тала Варка. - Це який нині день?
- Середа, мамо. В поліклініку 

їду. З очима щось… 
Варка зойкнула і завмерла. 
- Вам недобре, мамо?
- Серце тисне. А ти їдь, Галю, 

їдь. 
…За кілька тижнів до смер-

ті Варка «висповідалася» донь-
ці. Розповіла, що справді стояла 
з простягнутою рукою біля хра-
мів. Хотіла зі злиднів трохи ви-
лізти. Хату збудувати, бо стара на 
голову завалилася б. От і вдава-
ла незрячу. Бо хіба винна, що вдо-
вою рано залишилася. І від роди-

ни помочі не дочекалася… 
- А я думала, що ви просто 

до міста їздили. Тільки не могла 
втямити, що ви там робили по 
неділях і великих святах. 

- Сліпота моя - це гріх, який 
мушу спокутувати.   

- Як же в цій хаті далі жити, 
мамо? 

- Не ти ж милостиню просила. 
- Кажуть, гріх на цілі поколін-

ня падає…
…Варка померла. 
Краплі Галининим очам не 

допомогли. Окуляри приписали. 
Галині здавалося, що тепер вона 
материн гріх спокутує. І дуже бо-
ялася. За себе. За доньку. За ма-
леньку внучку. Й не знала, як 
цьому зарадити…

Коли на зір поскаржилася 
донька, Галина аж похитнулася. 

- Вже третє покоління, - мови-
ла тихо. 

- Ви щось сказали, мамо?
- Ні, то я про себе. 
…В селі вже майже не згаду-

вали про Варку. Хіба що зрідка 
хтось зі старших людей. А Галину 
переслідував незрячий гріх, яко-
го вона боялася гірше смерті.     

Згодом почала ходити в оку-
лярах і внучка. Галина після цьо-
го аж заслабла. Донька заспо-
коювала: лікарі сказали - нічо-
го страшного немає. Тепер у ба-
гатьох дорослих і дітей поганий 
зір. Проте Галину це не тішило. 
Вона знала страшну таємницю. Її 
почали лякати ночі. Бо може ста-
тися так, що прокинеться, а ран-
ку не побачить. І хай Бог милує, 
аби ця ніч тривала так довго, як 
у її покійної матері…

…Галина завела розмову зі 
священиком на автобусній стан-
ції. Вона не знала отця. А він не 
знав її. Вони роз’їдуться, і, мож-
ливо, дороги не зведуть їх більше 
ніколи. Тому й вирішила довіри-
ти йому свої переживання і стра-
хи. Й запитати поради. 

- Отче, я нікому не можу роз-
повісти свою таємницю. Навіть 
рідній доньці. І більше не можу 
носити її в серці. Вислухайте 
мене, будьте ласкаві.                    

Священик уважно слухав. 
Коли жінка замовкла, він також 
замислився. А потім мовив:

- Тепер вам потрібно ходити 
по храмах. Молитись за материну 
душу. І за рідних своїх. І нічого не 
бійтеся - вірте в милість Господ-
ню. Бог добрий та милосердний. 
На матір не гнівайтесь. Бо гнів не 
принесе ні прощення, ні спокою. 
А молитва творить дива.

Отець благословив Галину і 
пішов до свого автобуса. А їй роз-
виднілося на душі.

… Галина дала собі обітницю: 
відвідуватиме різні храми, поки 
зможе. З кожної церкви чи мо-
настиря привозить свячену воду 
і свічку. Скроплює хату. Запалює 
святий вогник. Чомусь таке на 
думку прийшло… 

Варка збирала по храмах гро-
ші. А Галина збирає, нанизує на 
невидиму вервечку молитви. Очі 
вже геть погані стають. Але вона 
ще бачить ранки. Сонячні дні. 
Усмішки своїх рідних. Вірить: мо-
литва - це свята купіль. Святий 
сповиток. Оберіг її родини. І від-
пущення гріхів для матері…

Ольга ЧОРНА.    

З Богданом ми познайомилися 
у потязі. Той день я пам’ятаю, наче 
це було вчора. Я зайшла у купе з 
двома важкими валізами, присі-
ла, щоб віддихатись. Надворі було 
літо, тому вікно було відчинене. У 
пам’ять врізався образ помаран-
чевої шторки, яка хиталася від ле-
генького вітерцю, і цей вітерець 
так ніжно дмухав в обличчя… Я за-
мружила очі від насолоди, і не по-
мітила, як він увійшов у купе. Зре-
агувала тільки тоді, коли якийсь 
симпатичний чоловік привітав-
ся до мене. Ми познайомилися, 
зав’язалася невимушена розмова, і 
вже тоді щось прошепотіло в душі, 
що це не остання наша зустріч.

Богдан повертався додому від 
батьків. Виявилося, що ми навіть з 
одного міста. Здавалося, доля про-
сто штовхає нас одне до одного. І 
я не помилилася. У потязі ми до-
мовилися про зустріч, обміняли-
ся телефонами, сходили разом в 

кіно… і більше не розлучалися ні 
на мить. Здавалося, ми серцем ро-
зуміли одне одного – одночасно 
хотіли того ж, думали про те саме. 

Через півроку ми обвінчалися 
у невеличкій церкві на краю міста, 
у день святого Валентина. 

У Богдана була своя ріелтор-
ська контора, я працювала секре-
тарем у будівельній фірмі. Нам на-
стільки важко було розлучатися 
навіть на день, що якось коханий 
запропонував мені звільнитися і 
перейти працювати у його агент-
ство. Деякий час я не наважувала-
ся: чи справлюся, адже я мало що 
знала про роботу ріелтора. Але че-
рез місяць не витримала, і погоди-
лася. Тепер ми знаходилися поруч 
і вдень, і вночі. Ми були настільки 
щасливі, що іноді аж страшно ста-
вало: а раптом однієї миті цей світ 

зруйнується – світ злагоди і тако-
го неймовірного кохання.

Грім у нашому житті прогримів 
раптово. Ми жили разом вже три 
роки і думали про дитину. Я мрія-
ла про те, що у нашого первістка 
будуть голубі оченята і ямочки на 
щоках – як в чоловіка. А він хотів, 
щоб наші діти були чорноокі – як 
я. Але завагітніти мені не вдава-
лося. Лікарі розводили руками: ми 
пройшли обстеження, ніяких від-
хилень у нас не знайшли. Але ліку-
вання прописали. Я не дуже розу-
міла, навіщо мені приймати ліки, 
якщо я здорова, але виконувала всі 
поради медиків, молилася Богу і 
сподівалася на диво. Так ми і жили 
у коханні і сподіваннях. І наші на-
дії таки справдилися, але зовсім не 
так, як ми цього хотіли…

Одного дня я пішла з роботи 

раніше, бо не дуже добре себе по-
чувала. Богдан мав приїхати о сьо-
мій вечора. Та минула вже добра 
година, а чоловік не повертався. 
На серці ставало неспокійно – він 
завжди попереджав, якщо мав 
десь затриматися. Тим паче, мо-
більний не відповідав. О десятій 
вечора у мене вже не залишилося 
сумнівів, що з Богданом щось тра-
пилося.

Раптом задзвонив мобільний. 

Тремтячими руками натиснула на 
кнопку. «Приїздіть у лікарню, ва-
шого чоловіка збила машина…» Я 
була на місці вже через десять хви-
лин – уся в сльозах, сама на себе не 
схожа. Виявилося, що коли Богдан 
повертався додому, його збив мі-
кроавтобус, який на великій швид-
кості промчав на червоне світло.

Минув місяць, а Богдан усе не 
приходив до тями. Я днювала і но-
чувала коло його ліжка, боячись 

заснути – а раптом отямиться? Ці-
лувала його нерухомі губи і моли-
лася …

Останнім часом у мене часто 
паморочилося у голові. Спочатку 
я списувала це на втому і недоси-
пання, а потім пішла до лікаря. Ви-
явилося, що я вже другий місяць 
вагітна. Я йшла вулицею і не мо-
гла стримати сліз. «Чому це стало-
ся саме тепер, коли Богдан у тако-
му стані?» – думала я, не розумію-

чи, радіти мені, чи плакати. Душу 
розривало навпіл…

Богдан ще три місяці проле-
жав у лікарні, доки зміг поверну-
тися додому. Він був ще слабкий, 
але такий рідний, і головне – по-
руч. Ми вибирали ім’я для дити-
ни і з нетерпінням чекали її поя-
ви на світ.

Восени народилася Інночка. 
Коли їй виповнилося два з поло-
виною роки, я знову завагітніла. 
Наприкінці осені на світ з’явився 
Андрійко. Чоловік не міг надиви-
тися на нього – його очі аж світися 
любов’ю до сина. Здавалося, вже 
не може статися нічого, що ми не 
змогли б пережити.

Але в черговий раз не просто 
пролунав грім, а задзвеніли дзво-
ни. Одного разу мій коханий Бог-
дан ліг спати і вже не прокинувся… 
Розрив мозкової артерії – наслідок 
старої травми… Жити треба було, 
але не хотілося. Цього разу у мене 
не було надії, виправити щось було 
неможливо. Мій світ розбився на 

маленькі шматки. Я плакала і не 
хотіла нікого бачити. Діти боялися 
до мене підходити, про них турбу-
валася мама, яка переїхала до нас 
одразу після похорону. Поховавши 
Богдана, я ніби поховала себе.

До тями я прийшла, коли донь-
ка серйозно захворіла на пневмо-
нію. Мати увійшла до моєї кімна-
ти, сіла поруч і тихенько вимови-
ла: «Змирися і живи далі, ти ді-
тям потрібна. Вони вже втратили 
батька, не змушуй їх бути сирота-
ми при живій матері». 

Я замислилася. Коли я востан-
нє обнімала дітей чи просто роз-
мовляла з ними? Я кинулася до 
доньки з сином. Міцно пригорну-
ла до себе і вирішила: заради них 
я повинна жити. Уперше прибрала 
в квартирі, приготувала їсти…

Мій біль нікуди не дівся. Але я 
живу далі, і намагаюся бути щас-
ливою. Адже поруч – наші з Богда-
ном діти, а він точно хотів би, щоб 
вони росли щасливими.  

Олександра Д.

Сокровенне

Просто життя

Майже сповідь Намагаюся   бути  щасливою…
Надворі літо.  

Те саме літо, яке 
подарувало мені долю, 

а потім її  забрало.

Моя знайома, вишукана блондинка Аліна, жаліється на те, 
що поміж її батьків ніколи не було кохання.

Мохерова кофтина

Незрячий
гріхгніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського  
ансамблю танцю «Пролісок» із села Котюжини Збаразького району. 

гніздечко
Танець щастя дарує,
Дає наснагу, силу до життя.
Душа, як тільки музику почує,
Танцює аж до самозабуття… 
Й летить увись захоплено - до мрії,
І до людей несе любов палку.
Збуваються всі сподівання і надії,
Як серце чує музику дзвінку.
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Спортивна арена
*     *     *

Українська фехтувальниця Ольга Харлан завою-
вала срібну нагороду на етапі Кубка світу з фехтуван-
ня на шаблях, який проходив у Тунісі. У фіналі воло-
дарка Кубка світу 2017 року поступилася Брюне Манон 
із Франції 15:14.

*     *     *
3 червня естонське місто Тарту приймало міжна-

родний легкоатлетичний турнір. Гегемонією українок 
завершилися змагання з бігу на 200 метрів серед жінок. 
Першою фінішну лінію перетнула Яна Качур. Єлизавета 
Бризгіна була другою, а її молодша сестра Анастасія посі-
ла третє місце. Артем Шаматрин фінішував другим у бігу 
на 110 метрів з бар’єрами.

*     *     *
Національний олімпій-

ський комітет України ви-
знав чемпіонку Європи з 
карате Анжеліку Терлю-
гу найкращою спортсмен-
кою травня в Україні. Її осо-
бистого наставника Дениса 
Морозова названо найкра-
щим тренером травня. Під-
биваючи підсумки спортивного травня, експертна комі-
сія НОК відзначила чудові виступи українських спортс-
менів на міжнародних змаганнях з гімнастики, спортив-
ної боротьби, карате, кульової стрільби, тхеквондо та 
фехтування. В олімпійських видах спорту найвищим здо-
бутком українських спортсменів стала блискуча перемо-

га представниці карате Анжеліки Терлюги на чемпіона-
ті Європи в сербському місті Новий Сад у ваговій катего-
рії до 55 кг.

*     *     *
Протягом двох днів український Дніпро приймав 

змагання з триатлону в рамках етапу Кубка Європи. 
Переможницею турніру стала наша учасниця трьох Олім-
пійських ігор Юлія Єлістратова. Вона подолала дистан-
цію за 1 годину 13 секунд. Ще одна українка Софія При-
йма фінішувала третьою, здобувши бронзову нагороду.

*     *     *
Українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) визна-

ним кращим боксером місяця за версією WBA. У трав-
ні він переміг Хорхе Лінареса з Венесуели і став чемпіо-
ном світу у легкій вазі. Багато видань називає Василя лі-
дером списку P4P.

*     *     *
У перший день етапу Світової серії з синхронного 

плавання у Канаді українські спортсменки виграли 
«золото». Українки виступали у технічній програмі. Та-
кож окремо у технічній програмі синхроністка Єлизавета 
Яхно стала срібною призеркою. 

*     *     *
УЄФА включив київський НСК «Олімпійський» у 

список елітних стадіонів. Усього цей перелік налічує 28 
стадіонів, а у Східній Європі, окрім «Олімпійського», та-
ким досягненням можуть похизуватися лише «Лужні-
кі» в Москві, які приймуть фінал Чемпіонату світу. Ки-
ївський НСК після реконструкції встиг прийняти фінал 
Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів 2017/2018.

*     *     *
Вінницький боксер Роман Головащенко не зміг 

стати чемпіоном світу за версією IBO в першій важ-
кій вазі. У поєдинку за пояс в Азербайджані, українець 
поступився чинному чемпіону південно-африканцеві 
Кевіну Лерені. Головащенко активно почав бій, воло-
дів перевагою в перших двох раундах, і, як наслідок, 
вже у другій трихвилинці у Лерени з’явилося розсічен-
ня біля лівого ока. Однак в третьому раунді південно-
африканець перехопив ініціативу, провів ряд хороших 
атак, а в п’ятій трихвилинці відправив українця в нок-
даун. Бій в результаті тривав усі дванадцять раундів і 
завершився перемогою Лерени одноголосним рішен-
ням суддів.

*     *     *
В іспанському місті Гвадалахара завершилася єв-

ропейська першість з художньої гімнастики. Наша 
збірна в командному виступі посіла другу сходинку. Пер-
ше місце у команди Італії, третіми стали росіянки.

Турнір «Шашки в Ішкові» уже четвертий рік 
поспіль відбувається у цьому селі. І хоча 
дотепер змагання ще не мають офіційного 

статусу, однак вони стали найбільш очікуваною 
подією для сільських хлопців та дівчат.

Уся наша збірна  
коштує менше,  

ніж один англієць
Найдорожчим гравцем планети на даний мо-

мент є форвард «Тоттенгема» і збірної Англії Гар-
рі Кейн. Дослідницька група провела розрахунок 
поточної трансферної вартості футболістів за сво-
їм ексклюзивним алгоритмом, що враховує безліч 
факторів. Згідно з результатами вартість Кейна ся-
гає 201,2 мільйона євро. Друге місце посів Неймар 
з «ПСЖ» - 197,5 мільйона, а третім - його одноклуб-
ник Кіліан Мбаппе, якого оцінили в 186,5 мільйона.

Ліонель Мессі виявився лише четвертим - 
184,2 мільйона, а Кріштіану Роналду зайняв... 
24-е місце - 103,4 мільйона.

Нинішній склад збірної України «коштує» 
137,4 мільйона євро. Найдорожчим футболіс-
том збірної, як і раніше, є вінгер «Борусії» Андрій 
Ярмоленко - 25 млн. євро. Півзахисник «Шахта-
ря» Марлос оцінюється в 11 млн. євро, а гравець 
«Шальке» Євген Коноплянка - 9 млн.

Як Росія хвалиться  
українськими 
футболістами

За браком власних героїв Росія не 
гребує “красти” спортсменів у інших 
держав, у тому числі і в України. Так 

сталося і з українськими футболістами 
Ігорем Бєлановим та Євгеном Рудаковим, 
яких чомусь напередодні Чемпіонату 
світу-2018 видають за російських.

Річ у тім, що у московському міжнародному ае-
ропорту Шереметьєво з’явилися плакати з леген-
дарними футболістами, серед яких і зірки київсько-
го “Динамо” Ігор Бєланов і Євген Рудаков, однак по-
руч із ними красується напис “Футбольная Россия”. 
Насправді ці спортсмени жодного стосунку до Росії 
не мають. Так, володар “Золотого м’яча” Ігор Бєла-
нов народився в українській Одесі та упродовж сво-
єї кар’єри грав у “Чорноморці”, “Динамо” (Київ), “Бо-
русії” Менхенгладбах, “Айнтрахті” та “Маріуполі”. 
Нападник ніколи не виступав за жоден російський 
клуб.

Щодо Євгена Рудакова, то хоча він і народився 
у Москві та зрештою його підписало місцеве “Торпе-
до”, проте у складі останніх не провів жодного матчу 
та запам’ятався перш за все виступами за “Динамо” 
(Київ). Зауважимо, що тут він став справжньою зір-
кою. Виступав Рудаков на позиції воротаря і у 1963-
1977 роках провів 258 поєдинків у складі киян.

31 травня у 
швейцарській Женеві 
відбувся товариський 

матч між збірними 
України та Марокко. Гра 
завершилася із рахунком 
0:0. До речі, африканська 
збірна вважалася фаворитом 
протистояння.

Марокканці володіли ініціативою 
більшість ігрового часу, створили де-
кілька моментів, проте українців виру-
чив Андрій П’ятов. Українці фактично 
не мали нагоди відзначитися завдяки 
надійній грі суперника в обороні та не 
дуже злагодженим наступальним діям. 

Для марокканської команди - це 
один із спарингів напередодні старту 
Чемпіонату світу-2018. Команда зіграє у 
групі В проти Португалії, Іспанії та Ірану.

3-го червня відбувся  ще один това-
риський матч - за участю збірних Укра-
їни і Албанії, в якому перемогу здобула 
команда Андрія Шевченка – 4:1. Коман-
ди зустрілися у французькому Евіані на 
стадіоні Каміль Фурньє. У складі україн-
ської збірної дублі на свій рахунок запи-
сали Євген Коноплянка і Андрій Ярмо-
ленко.

Загалом Україна зіграла з Албані-
єю уже 6 матчів, вигравши п’ять з них 
та одного разу зігравши внічию. Різ-
ниця м’ячів між командами – 13:4 на 
користь України. Найбільші перемо-
ги збірної України над Албанією - 0:2 
(Тірана, 2005 рік), 1:3 (Бергамо, 2016 
рік), 4:1 (Евіан, 2018 рік). Найрезуль-
тативніші гравці протистояння – Сер-
гій Ребров, Андрій Ярмоленко, Євген 
Коноплянка та Ерьйон Богдані (по 2 
голи).

Окрім того, хавбек «Шальке» і збірної 
України Євген Коноплянка забив 16-й і 
17-й голи за збірну, що дозволило йому 
обійти в списку бомбардирів Сергія Ре-
брова, на рахунку якого 15 голів, і стати 
3-м серед найкращих голеадорів голов-
ної команди.

Дубль Андрія Ярмоленка наблизив 
його до найкращого бомбардира в істо-
рії збірної України Андрія Шевченка. У 
нинішнього головного тренера збірної 
48 забитих, у півзахисника «Борусії» - 35.

Після нічиєї - перемога

В Ішкові визначали 
чемпіона з шашок

 У 2015 році з ініціативи 
кількох молодих людей ви-
никла ідея, яка мала на меті 
організувати активне і ціка-
ве дозвілля у сільській міс-
цевості. Гра в шашки вияви-
лася доречним варіантом, 
доступним для всіх бажаю-
чих. Вже у перший рік учас-
никами турніру стали 16 лю-
бителів цієї гри різного віку 
- від 9 до 30 років, оскільки 
регламент не передбачав ві-
кових обмежень. Окрім меш-
канців Ішкова, за перемогу 
боролися також юнаки з су-
сіднього села Росоховатець. 
Переможці були нагородже-
ні пам’ятними відзнаками.

У наступні роки до орга-
нізації турніру долучилася 

місцева влада та підприєм-
ці, які й забезпечили фінан-
сову підтримку заходу. Та-
ким чином, проведення тур-
ніру «Шашки в Ішкові» стало 
доброю традицією, яка має 
перспективи для подальшо-
го існування і розвитку.

Цьогорічні змагання від-
значилися кількома цікави-
ми особливостями. Якщо ра-

ніше під час визначення пар 
при жеребкуванні не було 
розподілу за віковою катего-
рією, то тепер було прийня-
то рішення окремо форму-
вати пари з молодших і стар-
ших гравців. Також, окрім 
грошової винагороди, гра-
моти та медалі, переможець 
в якості чемпіонської відзна-
ки отримав символічний ку-

бок. Ще однією родзинкою 
турніру було те, що участь 
у ньому вперше взяв сіль-
ський голова Ішкова та Рос-
оховатця Михайло Тесля. У 
підсумку після майже трьох 
годин напруженої боротьби 
перемогу здобув Андрій Сте-
цина, який у фінальній партії 
переграв Михайла Теслю. До 
слова, Андрій був перемож-
цем першого турніру у 2015 
році. Третє призове місце ви-
боров одинадцятирічний 
Іван Пронишин. Гроші, які 
сільський голова отримав за 
друге місце, він витратив на 
купівлю солодощів для всіх 
учасників турніру.

Василь КАТОЛА.
с. Ішків, Козівський район.
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За цей час плеяда 
талановитих педагогів 
дала путівку в життя 

сотням обдарованих та здібних 
учнів. Багато з них є артистами 
балету в ансамблях танцю ім. 
П.Вірського, «Козаки Поділля», 
хорі ім. Г.Вірьовки, в гуцульському 
і буковинському ансамблях пісню 
і танцю, музично-драматичних 
театрах, аматорських ансамблях 
танцю, пропагують українське 
хореографічне мистецтво в 
діаспорах країн Європи та всього 
світу.

А починалося все в далекому 1968 
році. Тоді всю Тернопільщину обле-
тіла звістка, що в Теребовлянському 
культурно-освітньому училищі відкри-
вається новий відділ «Народна хорео-
графія». І вже 1 вересня переступили 
поріг танцювального залу 20 студентів 
– 10 юнаків і 10 дівчат. Багато з них на 
цей час були старшими за перших своїх 
викладачів Надію Агеєву та Людмилу 
Лещук. Перші випускники активно і на-
полегливо працювали, розвивали хоре-
ографічне мистецтво в області. Орест 
П’єкний організував та керував ансамб-
лем танцю «Кременчанка». З часом цей 
колектив отримав звання «народний», а 
керівник  став заслуженим працівником 
культури. Ярослав Личак організував 
ансамбль танцю «Росинка», Богдан Рись 
- танцювальний гурток у Вишнівці. Те-
тяна Яковлева і Наталя Сторожева стали 
артистами балету обласного ансамблю 
танцю «Надзбручанка», Галина Шахтай 
залишилась працювати в училищі на від-
ділі хореографії. З року в рік відділ попо-
внювався новими студентами та викла-
дачами. 

Протягом 50 років талановитих ар-
тистів та хореографів виховували ви-
кладачі Надія Агеєва, Людмила Лещук, 
Галина Гордій, Галина Александрович, 

Валерій Шепель, Алла Шепель, Іван Жор-
ник, Анатолій Поліщук, Олександра По-
ліщук, Надія Перхалюк, Галина Яреме-
нюк, Наталя Олійник, Петро Коваль, Ігор 
Николишин, Ірина Краківська, Василь 
Панюс, Мирослав Сенько, Елеонора Юз-
вишин, Оксана Дереворіз, Ярослав Лав-
ренюк, Євгенія Стопник, Богдана Гребе-
ньовська. Кожен викладач вніс краплину 
своїх знань, свого серця для розвитку 
хореографічного мистецтва. Багато з них 
відійшли у вічність, але залишили по собі 
спомини у наших серцях. Сьогодні немає 
з нами Анатолія та Олександри Поліщук, 
Галини Гордій, Ігоря Николишина. 

Галина Гордій 41 рік працювала ви-
кладачем. Вона любила свою професію. 
Бальний танець, дисципліна яку вона ви-
кладала, був окрасою відділу. Згодом ви-
кладач організувала ансамбль «Грація», 
і цей колектив отримував призові місця 
на конкурсах бальних танців. Ансамбль 
барабанщиць Галина Володимирівна ре-
організувала в танцювальний ансамбль 
«Мажоретки». В області це був перший 
ансамбль такого жанру і напрямку. «Ма-
жоретки» успішно виступали на всеукра-
їнському фестивалі «Таврійські сурми» в 
м. Мелітополі та міжнародному фести-
валі «Фанфари Ялти» в 2010 році. Також 
ансамбль має звання «Народний аматор-
ський колектив». 

Ще свіжа рана ятрить серця виклада-
чів та студентів училища –  передчасна 
втрата заслуженого працівника культу-
ри України, відмінника освіти України, 
голови Тернопільського осередку На-
ціональної спілки хореографів України, 
талановитої, чудової людини Ігоря Нико-
лишина.

- Праця породжує важку насоло-
ду, задоволення від успіху, що втішає і 
змушує думати, аналізувати, створювати 
нові образи, а це наш день, наш час, наша 
праця, - говорив Ігор Николишин. 

Окрім викладацької роботи він органі-
зував і був керівником, балетмейстером-

постановником народного ансамблю 
танцю «Любисток», який з 1990 року 
має звання народного. Колектив став 
дипломантом Всеукраїнських конкур-
сів хореографічних колективів, лауреат 
конкурсу ім. П. Вірського, міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Веселкова Терп-
сихора». Хореографічна композиція «Ко-
зацькі забави» у постановці Ігоря Нико-
лишина в листопаді 2017 року в конкурсі 
ім. Павла Вірського здобула диплом ІІІ 
ступеня. 

Один з перших колективів хорео-
графічного відділення - ансамбль фоль-
клорного танцю «Джерело», заснова-
ний у 1986 році. Його організатор та 
балетмейстер-постановник, випускниця 
першого випуску, викладач вищої кате-
горії, відмінник освіти України Галина 
Александрович. Ансамбль  став лауреа-
том конкурсу ім. Павла Вірського серед 
училищ культури України та отримав 
диплом ІІІ ступеня. Виступав в телепере-
дачах: «В колі друзів», «Моє фольклорне 
Тернопілля», на звітних концертах об-
ласті в столиці, на обласних, районних 
сценах. 

Успішно розвивається і працює ан-

самбль сучасного класичного танцю «Ди-
вертисмент». Керівник і балетмейстер-
постановник – Ірина Краківська. Він 
здобув численні перемоги на всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсах. 

Випускники відділу хореографії є 
мистецькими керівниками хореографіч-
них колективів Тернопільщини та інших 
областей України. Під їх керівництвом 
навчаються діти у Мадриді, Португалії, 
США, Італії, Канаді.

Вихованці відділу хореографії працю-
ють артистами ансамблю танцю «Над-
збручанка» Тернопільської обласної фі-
лармонії, Буковинського ансамблю пісні 
і танцю, Гуцульського ансамблю пісні і 
танцю, ансамблю пісні і танцю «Козаки 
Поділля», ансамблю пісні і танцю Мі-
ністерства внутрішніх справ України, 
ансамблю пісні і танцю прикордонних 
військ України, ансамблю пісні і танцю 
Збройних Сил України, державного ан-
самблю Польщі «Мазовше», державно-
го ансамблю пісні і танцю «Шльонск» 
(Польща), національного академічного 
заслуженого ансамблю танцю України 
ім. Павла Вірського.

Наталя ПАВЛУСИК.

Півстоліття 
у полоні танцю
Хореографічний відділ Теребовлянського 

культосвітнього училища відзначає 
50-літній ювілей
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Тосканський суп  
по-українськи

ПОТРІБНО: на 5 л каструлю: 
500 г фаршу, 700 г картоплі, ве-
лика морквина, велика цибули-
на, 3-4 зубки часнику, малень-
ка головка молодої капусти, 200 
г сметани або жирних вершків, 
1 ст. л. цукру, сіль, перець за сма-
ком, паприка, мускатний горіх, 
сушений базилік, лавровий лис-
ток, скибочки лимона для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву і 
картоплю почистити, нарізати 
кубиками. Залити 2 л води й від-
варити до напівготовності. Ка-
пусту посікти й додати в кастру-
лю. Варити до готовності кар-
топлі та капусти. Цибулю й час-
ник подрібнити. Спасерувати на 
оливковій олії до прозорості. До-
дати фарш, всипати цукор, при-
правити за смаком сіллю, перцем 
та спеціями. Ретельно й інтен-
сивно перемішати, розбиваючи 
грудочки. Або ж зробити з фаршу 
фрикадельки і так само обсмажи-
ти цибулю з фаршем доти, поки 
фарш не поміняє колір (приблиз-
но 3-4 хвилини). Готову засмаж-
ку покласти у каструлю з супом. 
Приправити все сушеним базилі-
ком, додати лавровий листок.

Наприкінці заправити суп 
сметаною (мені подобається ви-
користовувати в цьому рецепті 
саме сметану, оскільки вона дає 
легку кислинку).

Щоб сметана не згорнулася, 
слід викласти її в невелику єм-
ність і поступово, постійно помі-
шуючи, додати два черпачка га-
рячого бульйону з каструлі, ви-
лити отриману суміш у суп. 

Довести суп до кипіння і 
дати йому проваритися 2-3 хви-
лини. Подавати суп гарячим, по-
клавши в тарілки часточку ли-
мона й присипавши петрушкою.

Тому орієнтуйтеся на свою 
каструлю і вподобання. До речі, 
замість капусти можна викорис-

товувати шпинат, але його слід 
додавати вже після сметани, за 
одну хвилину до готовності супу. 
Картоплю ж можна брати навпіл 
із корінням селери. 

Крем-суп з цвітної 
капусти

ПОТРІБНО: 1 качан цвітної 
капусти, 100 г козячого сиру або 
коров’ячого, 4 болгарські пер-
чини, цибулина, 2,5 склянки ку-
рячого або овочевого бульйо-
ну, 2 зуб. часнику, 1 ст. л. оливко-
вої олії, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. че-
брецю, мелений чорний перець, 
сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: цвітну ка-
пусту промити та розібрати на 
суцвіття, викласти на змащене 
олією деко і помістити в духо-
вку на 30 хвилин при температу-
рі 200º. Болгарський перець і ци-
булю почистити і цибулю поріза-
ти кубиками, а перець розрізати 
навпіл, підсмажити на сковорід-
ці внутрішньою стороною дони-
зу приблизно 10 хвилин, пере-
класти в герметичну посудину 
і залишити на 20 хвилин, після 
чого зняти шкірку і порізати ку-
биками. В каструлю влити олію і 
додати подрібнену цибулю, під-
смажити до м’якості, додати че-
брець, подрібнений часник, ме-
лений чорний перець, перемі-
шати. Додати половинки бол-
гарського перцю, суцвіття ка-
пусти, подрібнений козячий сир, 
паприку, залити все бульйоном 
і проварити 10 хвилин. Зняти з 
плити і збити до однорідної кон-
систенції за допомогою бленде-
ра. Перед подачею на стіл можна 
прикрасити суп шматочками ко-
зячого сиру.
Пиріг з цвітної капусти

ПОТРІБНО: 450 г цвітної ка-
пусти, 150 г твердого сиру, 120 г 
борошна, 10 г вершкового масла, 
75 мл оливкової олії, 7 курячих 
яєць, 1 ч. л. сушеного базиліку, 1 
ч. л. куркуми, 1/2 ч. л. розпушу-

вача для тіста, 1/2 ч. л. сушеного 
розмарину, мелений чорний пе-
рець, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: цвітну ка-
пусту добре промити, розділити 
на суцвіття і відварити в підсо-
леній воді до м’якості, процідити 
і залишити в друшляку, щоб сте-
кла зайва волога. Цибулю почис-
тити, промити і порізати кіль-
цями, підсмажити на оливко-
вій олії з розмарином, охолоди-
ти. Яйця, муку і розпушувач для 
тіста збити до однорідної кон-
систенції, додати базилік, курку-
му і натертий на крупній тертці 
твердий сир, ретельно виміша-
ти. Додати в тісто цвітну капус-
ту і цибулю, акуратно переміша-
ти. Форму для випічки застели-
ти пергаментом, змазати верш-
ковим маслом і вилити тісто. 
Помістити в розігріту духовку і 
випікати при температурі 180º 
близько 45 хвилин.

Пиріжки з капустою

ПОТРІБНО: 1 білокачан-
на капустина, 500 г дріжджово-
го тіста, 50 мл олії, 1 цибулина, 
1 куряче яйце, мелений чорний 
перець, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
почистити, порізати і підсмажи-
ти на олії до золотистого кольо-
ру. Капусту промити, дрібно по-
різати і відправити в сковорідку 
до цибулі. Поперчити, посолити і 
смажити до готовності постійно 
помішуючи. Тісто розділити на 
маленькі шматочки, розкачати 
з кожного невеличкий корж, по 
центру покласти начинку з ка-
пусти, загорнути щоб утворив-
ся пиріжок. Деко змастити олі-
єю, викласти пиріжки, змастити 
їх збитим яєчним жовтком і ви-
пікати приблизно 20 хвилин при 
температурі 200º.

Пиріг з капустою  
та шпинатом

ПОТРІБНО: 3 яйця, 250 мл 
жирного кефіру, 80 г масла, 2 

(2,5) скл. борошна, 1 ч. л. порош-
ку до печива, сіль,  жовток для 
змащення зверху.

НАЧИНКА: 1 невелика голо-
вка капусти, 2 пучки шпинату, 
сіль, перець, зелена цибулька/
часник. 

ПРИГОТУВАННЯ: перед при-
готуванням тіста потрібно на-
шинкувати (не грубо ) капус-
ту та порізати шпинат. Змішати, 
додати цибулю, часник, посоли-
ти. Для тіста: яйця збити з сіл-
лю, додати кефір та розтоплене 
масло. Вмішати муку та порошок 
до печива.  Форму 20*30 змасти-
ти олією, викласти половину 
тіста (має бути, як густа смета-
на) зверху - начинку, на начинку 
- знову тісто. Змастити жовтком, 
розведеним з молоком. Випікати 
при температурі 180 + конвекція 
30 – 40 хв.

Оладки з броколі
ПОТРІБНО: 300 г броколі, 1 

середня морква, 2 яйця, сіль та 
перець, 1 ст. л. сметани, 4-5 ст. л. 
борошна. 

ПРИГОТУВАННЯ: моркву 
почистити та натерти на круп-
ній тертці. Броколі розділити на 
невеликі суцвіття. В підсоленій 
воді відварити капусту та морк-
ву (5 хв.). Воду злити, овочі осту-
дити та перемнути виделкою. 
Вибити яйця, додати сіль, пе-
рець, муку. Добре перемішати. 
Викладати ложкою на гарячу па-
тельню з олією. Смажити 2-3 хв. 
з кожного боку. Смачного!

Печені голубці
ПОТРІБНО: головка капус-

ти (1 кг), 400 г яловичини, 200 
г свинини, 2 цибулини, 2 морк-
вини, 1 склянка томатного соку, 
пучок петрушки, пучок кропу, 3 
зуб. часнику, 200 г рису, 1 склян-
ка вершків, 0,5 скл. рослинної 
олії, 100 г твердого сиру, сіль, пе-
рець.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту 
опустити на 2-3 хв. в киплячу 
воду, розібрати на листки і зрі-
зати товсті прожилки. Рис від-
варити в підсоленій воді хви-
лин 10, щоб не переварити. 
Охолодити. М'ясо перемолоти 
на м'ясорубці, 1 цибулину і зе-
лень дрібно порубати, 1 морк-
вину натерти на крупній терт-
ці, все з'єднати, додати рис, по-
солити, поперчити і переміша-
ти. Сформувати голубці і об-
смажити в розігрітій рослинній 
олії до золотистого кольору по 
3 хвилини з кожного боку. По-
тім викласти у форму для запі-
кання. Другу цибулину і морк-
вину посмажити, додати по-
дрібнений часник, потім верш-

ки. Коли все закипить, влити 
томатний сік, посолити і дода-
ти зелень. Помішуючи, випару-
вати частину рідини, щоб соус 
загус. Голубці у формі залити 
соусом, посипати тертим си-
ром. Запікати голубці в духо-
вці до появи сирної скориноч-
ки протягом 20 хвилин.

Пиріг дріжджовий  
з капустою

ПОТРІБНО: для тіста: 200 мл 
молока, 20 г дріжджів, 450 г бо-
рошна, 2 яйця, 70 г олії, 1 ч. лож-
ка цукру, щіпка солі.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 500 г капус-
ти, 1 кисле соковите яблуко, 1 
цибулина, 2 ст. ложки олії, 1 лав-
ровий лист, 1 ст. л. цукру, чорний 
мелений перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: приготуй-
те дріжджове тісто: до підігріто-
го молока додати дріжджі і роз-
мішати до повного розчинення. 
1 яйце розтерти з цукром і сіл-
лю, додати розчинені дріжджі, 
всипати просіяне борошно і за-
місити. Наприкінці додати олію 
і місити тісто доти, поки воно 
не перестане прилипати до рук, 
але не дуже круто. Змастити тіс-
то олією, накрити рушником і 
поставити в тепле місце, щоб 
воно піднялося. За цей час мож-
на приготувати начинку: дріб-
но порізати цибулю, нашатку-
вати капусту, яблуко почисти-
ти й натерти на грубій тертці. 
Підсмажити цибулю на розігрі-
тій олії. Додати капусту, яблуко 
й тушкувати під покришкою на 
середньому вогні 5 хвилин. На-
прикінці додати в начинку лав-
ровий лист, чорний мелений пе-
рець, сіль і цукор. Перемішати 
й обсмажити без покришки ще 
3-5 хвилин. Готове тісто розді-
лити на дві частини і розкача-
ти два пласти. У змащену олією 
форму дати шар тіста і на ньо-
го викласти капустяну начинку. 
Зверху накрити другим пластом 
тіста, защипнути краї. Залиши-
ти пиріг для вистоювання на 10 
хвилин. Змастити збитим яйцем 
і випікати в розігрітій до 200°С 
духовці 10 хвилин. Потім змен-
шити температуру до 180°С і ви-
пікати ще 20-30 хвилин до го-
товності. Готовність пирога пе-
ревіряють дерев’яною палич-
кою: якщо суха, пиріг з капус-
тою готовий.

Капуста – смачний, корисний і універсальний овоч. З неї можна 
приготувати борщ, овочеву запіканку, начинку для пиріжків 

чи вареників та легкий дієтичний салат. Пропонуємо вам 
обрати для себе капустяну страву і приготувати її за 

допомогою наших простих і смачних рецептів.

І зелена, і смачна ця 

капуста 
молода
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Відповіді

Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану до-
машню, холодного віджиму. Крупу гречану, 
горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну 
крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна 
договірна.  Телефон: (068) 0472549. 

*     *     *     *     *
Причіпи до легкових автомобілів, мото-
блоків та мототракторів. Широкий асор-
тимент, доступні ціни, гарантія.  Телефон: 
(067) 592-34-45.

*     *     *     *     *
Саморобний трактор. 
Телефон: (096) 374-58-53.

Куплю
Коней та худобу, ціна договірна. 
Телефон: (096) 628-00-48.

Послуги
Буріння та чистка свердловин на воду. 
Якісно, недорого, матеріали. Встановлен-
ня «під ключ».  Телефон: (098) 925-18-70.

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Консультація, виїзд 
до клієнта.  Телефон: (098) 901-53-88.

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 

Риштування та 
матеріали є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.

1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ  
ПЛАНУВАННЯ

Гармонія та затишок вну-
трішнього простору житла ство-
рюється завдяки правильному 
розподілу приміщення, а концеп-
ція корисної площі дозволяє ор-
ганізувати час.

2. ОКРЕМА ТЕРИТОРІЯ
Більшість ЖК є закритими 

для в‘їзду, що забезпечує висо-
кий рівень безпеки мешканців та 
якісне дозвілля.

3. СУЧАСНІ СПОРТИВНІ  
ТА ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ
Наявність сучасних спор-

тивних майданчиків з муль-
тифункціональним спортив-
ним полем (для гри у футбол, 
волейбол, баскетбол та вели-
кий теніс) і дитячими ігрови-
ми майданчиками для різного 
віку дітей.

4. ІНФРАСТРУКТУРА
У сучасних житлових ра-

йонах для мешканців створю-
ються: фітнес-центри, дошкіль-
ні навчальні заклади, приват-
ні школи, продуктові крамниці, 
кав’ярні, електрозаправки, апте-
ки тощо.

5. ДВІР БЕЗ АВТОМОБІЛІВ
Безпека дітей та комфорт 

мешканців - базові принципи у 
плануванні прибудинкової тери-
торії.

6. ЗЕЛЕНА ЗОНА
Прогулянкові алеї з деревами 

та квітами у власному дворі су-

часного житлового комплексу за-
безпечують гарний настрій, гар-
монію, натхнення.

7. ПІД‘ЇЗДИ НА РІВНІ ЗЕМЛІ
Будівельний етикет - 

це правило №1 в сучасних 
житлових районах Івано-
Франківська, як наприлад, у 

комплексах “Mанхеттен” та 
“Комфорт Парк”.

8. ПРОГРАМИ  
РОЗТЕРМІНУВАННЯ

Для багатьох сімей розтерміну-
вання стало прекрасною альтерна-
тивою, оскільки дало можливість 
придбати житло без банківських 
кредитів, за спрощеною системою 
та оптимальною вартістю.

9. ПАНОРАМНІ ВІКНА 
Чудовий світанок і непере-

вершений захід сонця - особли-
вість сучасної квартири, завдяки 
панорамним вікнам.

10. СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА
Простота, ексклюзивність, ін-

дивідуальність, найвища якість 
- тренди сучасної архітектури, як 
наприклад, у комплексі "ПАРУС" 
в Івано-Франківську.

Топ-10 переваг сучасного стилю життя
Вибір житла - це перш 

за все емоційне 
рішення. Квартира - 

це не просто приміщення 
для сну, це стиль життя. 
Аналітичний центр 
Будівельної компанії 
«Благо» запропонував 
топ-10 переваг сучасного 
житла у новобудовах. 
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо  у редакції  тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за 

телефоном (0352) 40-77-60.  Ціна привітання - від 100 грн.
 Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 6 по 12 червня

Овен
Вдалий період. Ваше сер-

йозне ставлення до роботи не 
може залишитися непоміченим. 
Можете отримати цікаву і при-
буткову пропозицію. У вихідні 
відпочиньте від метушні. 
ТЕЛЕЦЬ 

Сприятливий тиждень. Ба-
гато чого встигнете, практично 
все у вас буде виходити, а, отже, 
зросте ваш авторитет і добро-
бут. Вас очікують приємні сюрп-
ризи і несподіванки.   
БЛИЗНЮКИ 

Впевненість у своїх силах 
відкриє перед вами багато две-
рей і забезпечить успіх. Поліп-
шаться стосунки з колегами та 
керівництвом. Друзі та близькі 
люди підтримають вас у всіх по-
чинаннях. 
РАК 

Нарешті ви скинули вантаж 
проблем й готові до вирішення 
нових завдань. Ваші ідеї при-
ємно здивують керівництво та 
бізнес-партнерів. Будьте напо-
легливі й рішучі, страхи та сум-
ніви ні до чого. 
ЛЕВ

Скромність і тактовність - 
ваша перевага та надійний засіб 
від непорозумінь і конфліктних 
ситуацій. Отримаєте непоганий 
шанс зміцнити свій авторитет і 
навіть змінити долю.
ДІВА

Щоб досягти успіху, муси-
те багато чого зробити. Мож-
ливі перепади настрою. Якщо 
комусь із друзів буде потрібна 
ваша допомога, довго не роз-
думуйте. У вихідні можна буде 
розслабитися. 

ТЕРЕЗИ 
Не намагайтесь одним ма-

хом вирішити всі проблеми. За-
раз не час воювати, краще при-
стосовуватися до обставин, які 
можуть постійно змінюватися. 
У вихідні відвідайте рідних або 
друзів. 
СКОРПІОН

Сприятливий період для ро-
боти, навчання і кар'єри. Може 
надійти інформація, яка від-
криє перед вами нові життєві 
перспективи. Ймовірні успіхи в 
кар'єрі, позитивні зрушення у 
особистому житті.
СТРІЛЕЦЬ 

Досягнення цього тижня 
будуть пов'язані з подолан-
ням труднощів, які ви ство-
рили раніше самі. Фінансо-
ві справи налагоджуються, 
можна очікувати підвищення 
зарплати. 
КОЗЕРІГ

Чудовий момент для оста-
точного вирішення старих про-
блем. Менше думайте про май-
бутні труднощі, радійте життю, 
яким воно є сьогодні. 
ВОДОЛІЙ 

Зважуйте кожне слово, тому 
що зайва балакучість може зі-
грати з вами злий жарт. У за-
плутаних ситуаціях можна роз-
раховувати на допомогу друзів. 
Вихідні проведіть у родинному 
колі. 
РИБИ 

Упевненість у власних си-
лах, позитивний настрій та 
оптимізм допоможуть завоюва-
ти прихильність навколишніх 
і зміцнити своє кар'єрне ста-
новище. На роботі можна роз-
раховувати на заохочення. Нові 
враження у вихідні підкажуть 
цікаві ідеї.

Вирішить сімейні проблеми! 
Зніме вінок безшлюбності, 
порчу, родове прокляття! 
Виведе з чорної смуги 
невдач і  депресій. Врятує 
від алкогольної та ігрової 
залежності. 

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА

Поставить захист на 
все життя за допомогою 

старовинних молитов.

Не будьмо байдужими!
Нашої допомоги потребує листоноша 

Тетяна Кухтицька
Ще не так давно весела, енергійна Тетяна з села Цеценівка Шумського 

району ішла від хати до хати, несучи кому газети чи журнали, а кому – 
таку довгожданну пенсію. А ще – тепле, щире слово, бо як не перемови-
тися з односельцями, особливо, літніми людьми.

Нині Тетяна пригнічена важкою онкологічною недугою. На лікуван-
ня пішли уже всі власні та й позичені кошти. Грошей на потрібні ще 
курси хіміотерапії у родини просто немає. 

Тож не будьмо байдужими. Навіть одна гривня може стати рятівною 
краплинкою для Тетяни. 

Перерахувати кошти можна на картку
 Приватбанку: 5168 7573 6603 1724.

Або зателефонуйте: (067) 436 48-15.    

Вітаємо!
Щиру й уважну колегу, 

хорошу людину
Тетяну 

Володимирівну 
Ляховську 

З Днем народження!
Сердечно вітаємо всім 
колективом,
Бажаємо жити довго й щасливо.
Життя корабель хай пливе лиш туди, 
Де радість, здоров’я, любов, мир завжди. 
Як сон, негаразди щоби забувалися, 
А краще, щоб зовсім вони не з’являлися!
Хай легко працюється й гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається!
Чого забажаєте - нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди. 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Дарує веселі і многі літа!

З повагою - колектив ТД ПАТ «Укрпошта». 

Вітаємо! 
Ділового, чуйного, 

вродливого чоловіка, 
спеціаліста своєї 

справи,
заступника дирек-

тора ТД ПАТ «Укрпо-
шта»

Ігоря Васильовича 
Сердюка

З Днем народження!
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння! 
Від душі любові Вам бажаємо
І хай вам Господь Бог допомагає. 

З найкращими привітаннями 
і побажаннями – колектив 

ТД ПАТ «Укрпошта».

СПІВЧУТТЯ
Висловлюємо щире 

співчуття Василю Сте-
пановичу Коломійчуку з 
приводу смерті його 

матері. 
Схиляємо разом з 

Вами голови у глибокій 
скорботі. Нехай Бог на-
городить Вашу неньку на 
Небесах за все добро, яке 
вона творила на Землі. 
Царство небесне її світлій 
душі і вічна пам’ять.

Друзі, колеги. 

Вітаємо
працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату – іменинників червня!
Олену Кліменчук, Олену Коневську, 

Ольгу Ярмусь, Валентину Гронь, 
Святослава Кулініча, Петра Сагана, 
Леоніда Цеберського, Надію Кравчук
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.

                     З повагою,  колектив 
Почаївського психоневрологічного  

будинку-інтернату.

Вітаємо!
Чарівну дружину, люблячу матусю і донечку

Лесю Василівну Горошко
з Тернополя

з Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю червневу гарну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас. 
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Здоров’я і спокій на крилах несуть. 
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

З любов’ю – чоловік Андрій, діти Оленка 
та Іванко, батьки.

Українські жарти 
Журналіст просить розповісти пересічного укра-

їнця про своє благополуччя. Той, подумавши, каже:
- Якби мою зарплату проїдали не ми з ко-

том, а один кіт, він, напевно, вважався б котом-
представником середнього класу.

* * *
За обідом чоловік розхвалює дружину:
- Кохана, чудові грибочки! Звідки рецепт?
- З детективного роману. 
- ???
* * *
Виступає політик перед аудиторією. На завер-

шення спічу пафосно виголошує:
- Правда скоро знайде дорогу!
Хтось із присутніх: 

- По наших вибоїнах?!
* * *
У кімнату вбігає бліда покоївка:
- Мадам! Ваш чоловік лежить без свідомості по-

серед вітальні. В руці у нього якийсь папірець, а по-
руч згорток.

- Нарешті прибула замовлена мною шуба!
* * *
Зустрілися двоє знайомих бізнесменів. Один із 

них ділиться новиною:  
- Завдяки економічній кризі я знову на ногах.
- Як тобі це вдалося?! 
- Машину забрав банк.
* * *
Напередодні канікул син-школяр запитує в бать-

ків: 
- Хоча цього літа ми вже поїдемо на море?
- На море, сину, поїдуть твої репетитори.




