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Заснований у червні 2013 року

20 липня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-16, вдень 20-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.32, за-
хід - 21.15. Повний місяць.

21 липня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-16, вдень 20-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.33, за-
хід - 21.14. 

22 липня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 14-17, вдень 21-
24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.34, захід - 21.13. 

23 липня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 12-19, вдень 22-
26 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.35, захід - 21.12. 

24 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 
16-19, вдень 22-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.37, за-
хід - 21.11. 

25 липня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, вночі 16-20, вдень 22-
25 градусів тепла. Схід сон-
ця - 5.38, захід - 21.09. 

26 липня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, вночі 17-18, вдень 20-
22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.39, захід - 21.08.

Погода в 
Тернополі й 
області

Життєві історії  
у “Сімейному 

гніздечку”10-11 стор.

5  
стор.

Незвичайне природне явище 
зафіксували у селі Чернихів 
Зборівського району 

У криниці вода  
ледь не закипіла

Василь Прокопів 
приїхав додому і 
вирішив напитися 
води. Витягнув відро 
і був шокований – 
вода у ньому була 
гаряча. Чоловік дуже 
здивувався, адже 
вперше зіткнувся 
з таким явищем. 
Журналісти «Нашого 
ДНЯ» вирішили на 
власні очі побачити 
незвичайну криницю 
та дізнатися у фахівців 
ймовірну причину 
такого природного дива.

«Твоє
близько…»

щастя -

До уваги  
платників податків!

Тернопільська об’єднана державна по-
даткова інспекція проводить тренінги 

для новостворених  платників з питань 
подання звітності в електронному ви-
гляді: щовівторка з 16.00 до 17.00 години 
- для керівників та бухгалтерів підпри-
ємств; щоп’ятниці з 15.00 до 16.00 годи-
ни - для фізичних осіб - підприємців.

Детальніша інформація - у Центрі об-
слуговування платників, або за телефо-
ном: 43-46-10. 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Календар ігор 
чемпіонату України 
(Перша ліга)

ФК «Тернопіль» 
виходить 
на старт 

12 стор.8 стор.

Михайло Апостол: 
«Ми не повинні 
терпіти наругу 

над власною 
історією»
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«Можливо, ця подія і не є ви-
значною на рівні держави. Але 
вона є радісною і важливою для  
усієї Мельнице-Подільської гро-
мади, - наголосив голова облас-
ної  ради Віктор Овчарук. – Для 
мене особисто вирішення про-

блеми з водою у школі було 
принциповим.  Адже йдеться про 
дітей, про те, щоб їм було ком-
фортно перебувати у навчаль-
ному закладі. Зрештою, мова йде 
про здоров’я учнів. Спільними 
зусиллями та завдяки спонсор-

ським коштам  проблему вдало-
ся вирішити».

На цю гарну подію зійшлося 
чимало батьків, вчителів, меш-
канців Мельнице-Подільської. 
«Я складаю величезну дяку го-
лові обласної ради, нашому де-

путату Віктору Овчаруку, - зазна-
чив селищний голова об’єднаної 
громади Володимир Боднарчук. 
– Це питання він взяв під осо-
бистий контроль і доклав бага-
то зусиль, щоб були позитивні 
результати. Тепер у нашій школі 
створені гідні умови для навчан-
ня і для того, щоб діти виростали 
здоровими».

На буріння свердловини 
та підведення води до школи 
було витрачено 60 тисяч гри-
вень. Усі кошти – спонсорські. 
Облаштування санвузлів у шко-
лі обійшлося у 150 тисяч гри-
вень. Ці кошти виділила селищ-
на рада. «Це ще один успішний 

приклад  доцільності створен-
ня об’єднаних громад, як це зро-
били у Мельнице-Подільській, 
- наголосив Віктор Овчарук. – 
Громада отримала кошти на со-
ціальний розвиток, і сама ви-
значає, на які потреби їх спря-
мовувати і як ними розпоря-
джатися».

Після урочистостей та освя-
чення свердловини Віктор 
Овчарук і  присутні вшанували 
пам’ять Петра Андруника, який 
загинув, захищаючи територі-
альну цілісність нашої держави. 
На фасаді школи сьогодні є ме-
моріальна дошка, присвячена Ге-
рою України. 

До Мельнице-Подільської 
школи підвели воду

Майже 20 років у Мельнице-
Подільській загальноосвітній школі, 
де навчається понад 400 учнів,  не 

була підведена вода, та й вбиралень у 
приміщенні не було.  Діти змушені були 
користуватися туалетами на вулиці.  І ось, 
поки учні насолоджуються канікулами, у 
школі – свято: пробурена свердловина, і 
вода вже надходить до шкільних приміщень, 
в яких облаштовано новенькі санвузли. 

- Михайле Раджеповичу, як 
з’явилася ідея створення нової лінії?

- Ще під час зустрічей з виборцями в 
рамках передвиборчої кампанії до мене 
зверталися мешканці масиву «Аляска» 
з проханням створити тролейбусний 
маршрут, який би з’єднував цю части-
ну міста з «Дружбою». Коли я став де-
путатом міськради по цьому округу, 
звернення щодо даного питання ста-
ли ще частішими. На масиві проживає 
майже 30 тисяч людей, частина з них 
– пільгові категорії,  для яких проїзд 
у маршрутці - занадто дороге задово-
лення. Відтак, на основі цих прохань у 
грудні я направив звернення до місько-
го голови щодо створення нового тро-
лейбусного маршруту.  На моє звернен-
ня відреагували. В  результаті  - були 
внесені зміни  у Програму соціально-
економічного розвитку міста на 2016 
рік і при формуванні бюджету  перед-
бачили відповідні кошти на цю роботу. 
Далі над розробкою маршруту працю-
вало управління транспорту, комуніка-
цій та зв’язку міськради і КП «Тернопі-
льелектротранс». Сьогодні робота у за-
вершальній фазі. 

- Як буде пролягати лінія?
- Загальна протяжність тролейбусної 

лінії більше 5 км. По маршруту їздитимуть 
6-8 одиниць транспорту. З БАМу до цен-
тру можна буде доїхати за 15-20 хвилин, 
доїзд до ринку займе приблизно півго-
дини, на «Дружбу» - 45 хвилин.  Маршрут 
наразі точно не визначений. Попередньо 
планувалось, що тролейбуси будуть кур-
сувати по двох різних маршрутах. Один 
- вулицями: Живова-Острозького-Гоголя-
Хмельницького-Збаразька-Текстильна-
Морозенка-Симоненка-Київська-15 
Квітня-Протасевича-Довженка-Лесі 
Українки-Бандери-Руська-Острозького-

Шептицького-Живова.  У зворот-
ньому напрямку тролейбус мав 
їхати через вулиці: Карпенка-Миру-
Дружби-Руська-Живова-Острозького-
Гоголя-Хмельницького-Збаразька-
З л у к и -Та р н а в с ь к о г о - В о л од и м и р а 
Великого-Курбаса-Текстильна-Збаразька-
Хмельницького-Руська-Острозького-
Ш е п т и ц ь к о г о - Ж и в о в а - М а з е п и -
Кривоноса-Винниченка-Карпенка. Але  в 
процесі роботи виявили ряд технічних 
нюансів, зокрема, високовольтну лінію 
на Текстильній, яка потребує часткового 
переносу. Тому наразі рух з центру по цій 
вулиці на «Аляску» неможливий.  Відтак, 
тролейбус їздитиме по колу з «Аляски» 
в центр, далі на ринок і на «Дружбу». До 
речі, на цьому маршруті запланована до-
даткова зупинка біля центру зайнятості.

Якщо у тернополян є рекоменда-
ції щодо маршруту тролейбуса, прохан-
ня звертатися до мене під час прийому 
громадян, який відбувається щоп’ятниці, 
з 18.00 до 20.00 години за адресою вул. 
Леся Курбаса, 13. Будемо намагатися вра-
ховувати всі пропозиції та зробити марш-
рут максимально комфортним для людей. 

-З якими труднощами стикалися 
під час роботи?

- Єдиною проблемою, з якою зіткну-
лися - це відсутність тротуару на вулиці 
Морозенка. Тому у зв’язку з тим, що там 
буде проходити тролейбусний марш-
рут, у 2017 році  міська рада виділить 
кошти на облаштування тротуару. Я ж 
намагатимусь зробити все, щоб це від-
булось ще у цьому році. Загалом,  біль-
ше труднощів не виникало. З бюджету 
на даний проект було виділено 9 млн. 
388 тис. грн. Ці кошти дозволили про-
вести капітальні роботи у модерніза-
ції тролейбусних ліній. Крім того, да-
ний проект передбачає освітлення. Від-

так уздовж усієї лінії буде встановлено 
107 стояків.

Варто зазначити, що все це вдалось 
реалізувати завдяки злагодженій робо-
ті міського голови, депутатів, управлін-
ня транспорту та КП «Тернопільелектро-
транс». Сподіваюсь, наші старання не бу-
дуть марними і нова лінія вирішить про-
блему перевантаження маршруток у цих 
напрямках та дозволить покращити ком-
форт містян.

- Що ще Вам вдалось зробити для 
мешканців свого округу?

- Болючим для багатьох людей зали-
шається питання приватизації земель-
них ділянок під гаражами, що знахо-
дяться на вулиці Текстильній, 28. Май-
же 1500 тернополян вже більше 20 ро-
ків є власниками гаражів, проте змуше-
ні орендувати землю, на якій ці гаражі 
знаходяться. Справа в тому, що у 2012 
році Державне підприємство «Про-
мінь», яке володіло на той час землею, 
без згоди людей віддало її у комуналь-
ну власність міста «Тернопільбудін-
вестзамовнику» для реалізації певних 
інвестиційних проектів. У свою чер-
гу обурені власники гаражів подали у 
суд. Після тривалої судової тяганини у 
2014 році Львівським апеляційним су-
дом було скасовано всі рішення про пе-
редачу землі у комунальну власність і 
повернуто її у державну. Відтак сьогод-
ні повноваження для вирішення даного 
питання має Тернопільська ОДА. З боку 
голови адміністрації Степана Барни є 
розуміння та підтримка, однак виріши-
ти проблему поки не вдається, оскіль-
ки ДП «Промінь» має іншу позицію. За-
раз питання розглядається на рівні 
прокурора області. Для його вирішення 
ми активно співпрацюємо з депутата-
ми міськради Тарасом Серетним та Ан-

дрієм Газилишиним. Сподіваюся, вже 
найближчим часом нам таки вдасться 
розв’язати цю правову колізію та все ж 
допомогти людям приватизувати гара-
жі. 

- У передвиборчій агітації Ви заяв-
ляли про підтримку соціально незахи-
щених верств населення. Чи ведеться 
робота у даному напрямку?

- Звичайно. На одному з прийомів 
громадян до мене звернулася керів-
ник громадської організації «Дитина», 
яка об’єднує близько 60 родин дітей-
інвалідів. Хоча фактично цим дітям вже 
виповнилося 18 років,через хворобу всі 
вони потребують догляду не менше, 
ніж малі діти. А коштів на утримання 
організації держава не виділяє, оскіль-
ки переважно фінансова підтримка 
спрямована на допомогу неповноліт-
нім. Відтак міська рада надала для ор-
ганізації приміщення в безкоштовне 
користування. Однак за комунальні по-
слуги люди змушені платити з влас-
ної кишені. Тому я направив звернен-
ня щодо компенсації коштів на кому-
нальні витрати «Дитини» міською ра-
дою. Депутати з розумінням віднеслись 
і підтримали моє звернення. Наразі шу-
каємо додаткові ресурси для вирішен-
ня цього питання, а також можливості 
оздоровлення та особливого лікування 
цих дітей.

Поряд із тим, щоденно вирішую над-
звичайно багато інших питань, які тур-
бують мешканців мого округу. Насам-
перед – це адресна матеріальна допо-
мога малозабезпеченим чи хворим, пи-
тання благоустрою у дворах. До речі, в 
окремих будинках на вулиці Леся Кур-
баса вже зроблений ремонт у під’їздах 
та проведені роботи з облаштування 
дворових заїздів і прибудинкової тери-
торії. А найближчим часом буде прове-
дений капітальний ремонт прибудин-
кових територій на вулицях Леся Кур-
баса,9 і Морозенка,3. 

Я чудово знаю про проблеми людей 
на окрузі, бо і сам тут проживаю.

Олеся БЕРЕЗОВСЬКА. 

Михайло ІБРАГІМОВ: 
«Знаю проблеми людей на окрузі, 
бо і сам тут проживаю» 
Новий тролейбусний маршрут, який з’єднуватиме масиви 

«Аляска» та «Дружба», планують відкрити до Дня міста. 
За словами депутата міськради від «Солідарності», голови 

відповідної профільної комісії Михайла Ібрагімова, нова лінія 
вирішить проблему перевантаження маршруток у цих напрямках та 
дозволить покращити комфорт містян.



№29 (181) / 20 липня-26 липня 2016 р.

Через три місяці після 
публікації репортажу 
з Вільшанок ми 

вирішили перевірити, чи 
виконало свої обіцянки 
ВАТ «Тернопільобленерго», 
чи звернули увагу на 
хутір районні чиновники 
і, взагалі, як змінилося 
життя людей у цьому 
мальовничому куточку 
Кременеччини. 

Після європейського Почає-
ва – з рівненькими дорогами та 
ошатними готелями обабіч, Віль-
шанки зустрічали нас чудовими 
краєвидами і тим же грунтовим 
шляхом з величезними ямами. 

На початку села вже зібралися 
люди. Кажуть, після інформації у 
ЗМІ до них приїздила ціла делега-
ція з району, щоб на власні очі по-
бачити, як їм живеться.  

- Оглянули електролінії, подя-
кували нам, що прив’язали опо-
ри до дерев, – розповідають селя-
ни. – Ще зазначили, що дерев’яні 
стовпи надійніші, ніж бетонні, 
адже мають певну амортизацію і 
не впадуть під час бурі. Тож, мож-
на сказати, нам пощастило. А от 
щодо дороги – застерегли. Мов-
ляв, не все одразу. Потрібно поче-
кати. А насправді  за три місяці ні-
чого не змінилося... 

Допоки на Тернопіллі чинов-
ники говорять про величезні ко-
шти, які тепер отримають ново-
утворені громади, про нове жит-
тя, яке розпочинається для краю, 
у Вільшанках з острахом чекають 
осені. Адже лишень розпочнуться 
дощі, виїхати з села буде немож-
ливо.

- З вересня ми починаємо за-
куповувати все необхідне на 
зиму: продукти, побутову хімію, 
теплий одяг. Адже потім хіба на 
санях доведеться везти. Отак і зи-
муємо, відрізані від усього світу 
і при свічках, – розповідає місце-

ва жителька Наталя Василенко. – 
Щороку нам обіцяють, що навесні 
щось зміниться, однак досі наше 
село позбавлене благ цивілізації. 

До проблем із світлом і доро-
гою додається непроста ситуація 
з водою. Адже тут глибина кри-
ниць – 50-100 метрів. Через пога-
ну напругу – насосом не скорис-
таєшся. Пробуємо набрати від-
ро води – вдається лише через 15 
хвилин. Це важка праця. А для гос-
подарства на день потрібно 10-15 
відер. Вільшанці вже звикли до 
цього. Хвилюються лишень, щоб 
вода не зникла зовсім, бо з кож-
ним роком її рівень знижується.  

Єдине, що змінилося на хуторі 
з часу нашого приїзду – з’явилися 

12 нових електроопор. І хоч біло-
чки, шпаки та лелеки не втратили 
свого житла, адже найгірші стов-
пи так і залишилися стояти, все 
ж початок позитивним змінам у 
Вільшанках таки поклали. 

- Привезли нам три цемент-
ні та дев’ять дерев’яних опор, 
– розповідає Наталя Василенко. 
– Встановлювали їх доволі дов-
го. Але дванадцяту чомусь так і 
не наважилися підключити. Чи 
побоялися аварійного стовпа, 
прив’язаного дротом до дерева, 
який практично нависає над бу-
дівлями, чи сподіваються, що це 
зроблять місцеві – невідомо. 

Вільшанці розповідають, мі-
няли опори про людське око. Вста-
новили нові поблизу центральної 
дороги – щоб комісія могла їх по-
бачити. А от трухляві стовпи, що 
практично нависають над люд-
ськими домівками, – залишили. 

Прогулявшись селом, переко-
нуємося, що це дійсно так. Повз 
деякі опори страшно пройти – 

вони ледь тримаються і, здається, 
ще трішки і впадуть. 

- Через найменші пориви вітру 
світло вибиває, – кажуть люди. – 
Потім чекаємо поки приїде ава-
рійна бригада і полагодить. А що 
буде взимку? Хто зна, чи вони до-
їдуть до нас по грунтовій дорозі, 
коли почнуться дощі. 

- Як було 50 вольт в розет-
ці, так і залишилося, – додає міс-
цевий житель Віктор Мартинюк. 
– Правда, нам тепер розкинули 
фази і можна перемикати з одної 
на іншу і обирати ту, де вища на-
пруга. Але це не дуже помагає. А 
ще дивно, що коли міняли стовпи, 
бетонні основи забрали, а встано-
вили нові повністю дерев’яні опо-
ри. Вони ж зовсім ненадійні – по-
стоять один-два роки і все. 

Селяни розповідають, елек-
трики навіть ходили по селу і мі-
ряли напругу. Коли це робили, 
просили повідключати всю техні-
ку, та все одно були показники 50-
120 вольт. Але ж люди платять як 
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

Подорожуючи Тернопільщиною, 
можна виграти приз 

Згідно з умовами акції, по-
трібно зробити максимальну 
кількість фото на фоні туристич-
них місць Тернопільської облас-
ті. В руках при цьому слід трима-
ти плакат «TERNOPIL*YA – скарб 
Незалежної країни». Деталь-
но умови акції описані у групі 

під назвою «Тернопілля – скарб 
Незалежної країни» в мережі 
Facebook. 

Оргкомітетом визначено 
сім обов’язкових туристичних 
об’єк тів Тернопільщини:

1. Замок родини Сенявських,  
м. Бережани;

2. Ратуша, м. Бучач;
3. Замок князів Збаразьких,  

м. Збараж;
4. Єзуїтський монастир (Коле-

гіум), м. Кременець;
5. Костел св. Станіслава,  

м. Чорт ків;
6. Панорама м. Заліщики; 
7. Джуринський (Червоного-

родський) водоспад, с. Нирків, За-
ліщицький район.

Решта – за бажанням, але чим 
більше, тим вищим стає шанс на 
перемогу. 

Виграє в акції той, хто опублі-
кує найбільшу кількість світлин 
«7 обов’язкових об’єктів + інші за 
бажанням» з подорожей Терно-

Спеціальну флеш-
акцію розробив 
відділ туризму 

Тернопільської ОДА. 
Конкурс фотографій 
приурочили 25-й 
річниці Незалежності. 
Стартувала акція 14 
липня і триватиме до 
21 серпня. 

пільською областю. Для перемож-
ців акції організатори передбача-
ють грошові призи та подарунки.

«Сьогодні кожен може допо-
могти в тому, щоб про нашу Тер-
нопільщину дізналося якомо-
га більше людей. Важливо розу-
міти, що залучаючи туристів, ми 
покращуємо навколишню інфра-
структуру, забезпечуємо додат-
кові вливання в економіку і, зре-
штою, – ми демонструємо справ-
ді унікальні пам’ятки архітекту-
ри та ландшафту», – наголошує 
голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна. 

Тернопільська область на-
правду є дивовижним, затишним 
та гостинним краєм. Обласний 
центр – Тернопіль та місто Креме-
нець нещодавно увійшли у ТОП-
10 українських міст з найкрасиві-
шими вечірніми пейзажами. 

Тож в Тернопільській ОДА за-
пропонували слушну підказку, як 
цікаво та з користю провести літ-
ню відпустку. Залишилося виру-
шити в подорож!

У Вільшанках чекають на зміни, 
однак чують лише обіцянки

за якісну електроенергію!
Голова Почаївської міської 

об’єднаної територіальної грома-
ди Василь Бойко з 1 січня опіку-
ється і хутором Вільшанки. Каже, 
про проблеми його жителів знає. 

- Люди страждають через 
низьку напругу. Це дуже усклад-
нює їхнє життя.  На даний момент 
«Тернопільобленерго» відповідає, 
що немає коштів реалізувати про-
ект на заміну електроліній, транс-
форматора і опор у Вільшанках, 
який був розроблений кілька ро-
ків тому. Після виїзної комісії за-
мінили деякі стовпи, які були у 
вкрай поганому стані. Працівни-
ки «Тернопільобленерго» показу-
вали новий проект, який повинні 
реалізувати у 2017 році. Хотілося 
б, щоб люди жили у комфортних 
умовах, щоб там підростали діти, 
населений пункт розвивався, тож 
я буду тримати на контролі вирі-
шення цієї проблеми. 

Василь Бойко зазначив, що до 
осені постарається хоча б част-
ково вирішити проблему з доро-
гою у Вільшанки. Вже є домовле-
ність з дорожньою службою і ко-
шти на матеріали. Тож, сподіває-
мось, чиновник свого слова таки 
дотримає. 

У  Вільшанках радіють літу – 
дні довгі, діти можуть гуляти на 
вулиці досхочу, навчання у шко-
лі немає. І з острахом думають 
про осінь та зиму. А ще, надіють-
ся – наступної весни «Тернопіль-
обленерго» таки виконає свою 
обіцянку, реалізує цей багато-
страждальний проект і у селі 
з’явиться яскраве світло. 

Дуже хочеться, аби людські 
мрії про звичні 
у наш час речі 
стали реаль-
ністю. 
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Окружний адміністративний 
суд Києва провів попереднє 
вивчення адміністративних 

позовів, поданих Юлією Тимошенко, 
і відкрив за ними провадження.

Так, за позовом, який Юлія Тимошенко пода-
ла проти Національної комісії, яка здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП), попереднє судове засі-
дання призначене на 25 липня. Цей позов стосу-
ється скасування рішень НКРЕКП про підвищен-
ня тарифів на гарячу воду і опалення.

За іншим позовом – проти Уряду – попереднє 
судове засідання відбудеться 27 липня. Цим позо-
вом Юлія Тимошенко вимагає скасувати постано-
ву, якою Кабінет міністрів скасував так звані соці-
альні норми споживання газу і встановив єдину 
ціну на газ.

«Ми звернулися до судових інстанцій. Разом 
з тим, ми продовжуємо наполягати на прийнят-
ті законопроектів, які віддадуть український газ 
українцям. Але, на жаль, особисте рішення Поро-
шенка, Гройсмана і Яценюка – залишити захмарні 
тарифи, щоб збагачувалися клани. Ми будемо бо-
ротися! Ми в цій боротьбі з вами»,  – підсумувала 
Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» вважає їх відповідаль-
ними за те, що люди доведені до зубожіння над-
високими тарифами.

Продаж авто за довіреністю: що з ПДФО?
У Тернопільській ОДПІ повідомили, що безпосередньо за фактом нота-

ріального посвідчення довіреності на право користування чи розпоряджен-
ня рухомим майном право власності на нерухоме майно від повіреного до до-
вірителя - не переходить. А якщо повірена особа вчинить правочин від імені 
власника, зокрема, продасть рухоме майно, то оподаткований дохід отримає 
саме власник такого майна.

У разі відмови власника від майна на користь повіреної особи з доку-
ментальним оформленням такого правочину, повірена особа набуває стату-
су власника.

Контакт платників  і податківців - віртуальний
Про це зазначила начальник відділу електронних сервісів та звітності 

Тернопільської ОДПІ Любов Воловоденко. Вона інформувала, що у червні до-
сягнуто показника подання звітності в електронному вигляді з податку на 
прибуток - 99 відсотків, а звітності з єдиного внеску - 94,3 відсотки. Платники 
податку на додану вартість уже давно всі стовідсотково звітують лише «елек-
тронкою». Це - вимога Податкового кодексу.

Детальніша інформація - у Центрі обслуговування платників, або за теле-
фоном: 43-46-10. 

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

14 липня під час свят-
кування національного 
свята Франції - Дня взят-
тя Бастилії - у Ніцці стався 
теракт. Його виконавець 
розігнав величезну ванта-
жівку і спрямував її у на-
товп людей, які прогулю-
валися Англійською набе-
режною після святкового 
салюту.

У результаті атаки, від-
повідальність за яку взяла 
на себе Ісламська держава, 
більше 80 людей загинули, з них 10 дітей та підлітків. Ще приблиз-
но 200 осіб зазнали травм різних ступенів важкості.

За попередніми даними українського МЗС,  від теракту загинув 
один наш співвітчизник, ще двох - поранено.

Ця атака стала однією з найкривавіших у Європі після терактів 
в Парижі, (забрав життя 130 людей - 13 листопада 2015 року) та в 
Брюсселі (загинуло 32 осіб - 22 березня 2016 року).

П’ятикілометрова Англійська набережна є одним з найулю-
бленіших місць для прогулянок. Місцеві медіа повідомляють, що 
вантажівку-рефрижератор пропустили туди після того, як теро-
рист запевнив, що продаватиме морозиво. 

Розігнавшись, вантажівка майже два кілометри їхала крізь на-
товп, вбиваючи людей. Усе це тривало кілька хвилин… 

У ніч на 16 липня у Туреччині сталася спроба військового пере-
вороту - група озброєних людей намагалася повалити уряд. Осно-
вні події розгорнулися в Анкарі та Стамбулі.

У результаті спроби 
перевороту в Туреччині 
жертвами стали 265 осіб, 
поранення отримали що-
найменше півтори тисячі 
людей.

Після того, як провлад-
ні сили відновили контр-
оль у країні, влада Туреч-
чини затримала близько 
6 тисяч військових, яких 
підозрюють в участі у не-
вдалій спробі державно-
го перевороту. Крім того, 
на території Туреччині за-

тримано майже три тисячі суддів і стільки ж прокурорів, які, за сло-
вами тамтешніх правоохоронців, були членами терористичної ор-
ганізації FETÖ/PDY”. 

 Ердоган виступив за відновлення у Туреччині смертної кари, 
щоб покарати заколотників, чим викликав різку критику Заходу. 
Проте, будь-які дорадчі голоси з Євросоюзу досі не мали жодного 
впливу на рішення, за багатьма ознаками, авторитарного режиму 
Туреччини. 

Дивний перебіг подій під час путчу та деякі незрозумілі дії вла-
ди дали підстави вважати, що історія з переворотом від самого по-
чатку була зрежисована Ердоганом для зміцнення своєї влади.

Тепер він виглядає загальним улюбленцем, за якого вступився 
народ. Люди прислухались до його закликів вийти на вулицю, щоб 
боронити законно обрану владу, і фактично блокували спроби вій-
ськових взяти ситуацію під свій контроль.

На користь цієї версії свідчить і те, як невпевнено діяли військо-
ві. Вони не мали чіткого плану дій та не вчасно не заарештували го-
ловних фігурантів у владі, дозволивши їм робити заклики до наро-
ду через ЗМІ та соцмережі.

Також виявилося, що два літаки F-16 заколотників тримали на 
прицілі приватний літак Ердогана. Це тривало увесь час його по-
льоту з курорту Мармарис, де його застав переворот, до Стамбула. 
Винищувачі так і не відкрили вогонь по президентському літаку, а 
також  і по двох інших F-16, які його супроводжували та охороняли. 

І, можливо, останній факт на користь інсценізації заколоту. Ер-
доган назвав переворот “подарунком богів”, бо це дає йому можли-
вість очистити ряди державного апарату від “банд”. Масштабні ре-
пресії змусили багатьох світових політиків задуматись, чи не ду-
рить він усіх.

Також цього тижня було неспокійно і в Алмати та Єревані, од-
нак президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву та главі Вірме-
нії Сержу Саргсяну вдалося втримати ситуацію під контролем та 
обійтися, так би мовити, «малою кров’ю». 

Знову стріляли і в США, де тамтешні копи зажили слави садис-
тів та свавільників.

 Світ шаленіє і не завжди можна знайти логічне пояснення резо-
нансним подіям, які відбуваються на нашій планеті. Проте, в сукуп-
ності всі вони свідчать, що десь, щось, когось не влаштовує. І тоді 
говорить зброя. 

Передусім, на жаль, – зброя.

Цей шалений, 
шалений світ

Суд відкрив провадження 
за «тарифними» позовами 

Юлії Тимошенко 

9600 доларів США та 26 тисяч гривень викра-
ли невідомі у жительки села Вербятин Бучаць-
кого району. Крадіжка трапилася в ніч з 17 на 18 
липня, коли усі були на весіллі.

За словами правоохоронців, того дня потер-
піла святкувала весілля у своєї доньки. Молода 
пара приїхала з-за кордону в Україну, аби в колі 
рідних відзначити знаменну дату. Село невелике, 
тому про свято у цій родині знали всі.

Про крадіжку потерпілі дізналися вранці, 
коли повернулися зі святкування. Злодії, від-
тиснувши металопластикове вікно, проникли 
до житлового будинку і забрали всі заощаджен-
ня. Частина вкраденої суми мала йти на оплату 
за весілля.

Правоохоронці відкрили кримінальну спра-
ву за фактом крадіжки і зараз розшукують зло-
вмисників.

Поліцейські затримали 
четвертого підозрюваного в 
нападі на депутата Кремене-
цької міської ради, одного з ке-
рівників громадської організа-
ції “Народна рада” Віталія Ва-
щенка, який загинув внаслідок 
побиття.

Підозрюваний – 25-річний пе-
реселенець з Криму – був одним 
з виконавців кривавої розправи 
над кременчанином. Чоловіка за-
тримали у Кам‘янському (колиш-
ній Дніпродзержинськ) Дніпро-
петровської області, де він пере-
ховувався  на квартирі родичів. 
Раніше його неодноразово засу-
джували за хуліганство, крадіжки 
та незаконне заволодіння тран-
спортним засобом.

За словами тимчасово вико-
нуючого обов’язки заступника 
начальника управління поліції 
Казимира Попіля, у зловмисника 
вилучили автомобіль «Ауді», на 
якому він разом зі спільниками 
стежив за Ващенком у Кременці, 
а після побиття утік з місця зло-
чину.

Віталія Ващенка побили неві-
домі наприкінці травня в Кремен-
ці. Від отриманих травм він по-
мер. Правоохоронці встановили 
чотирьох осіб, причетних до цьо-
го побиття. Раніше було затрима-
но одного з виконавців злочину й 
посередника, а пізніше затрима-
ли також організатора нападу.

Головне територіальне управління 
юстиції інформує:

11 лютого 2016 року ліквідовані 
районні, міські, міськрайонні управ-
ління юстиції.

Функції у сфері реєстрації гро-
мадських формувань передано у від-
повідні головні територіальні управ-
ління юстиції, які як правило розмі-
щуються в обласних центрах.

Однак громадянам з районів, сіл, 
селищ та міст області не обов’язково 
їхати до обласного центру, щоб пода-
ти документи. 

Міністерством юстиції України 
наказом від 09.02.2016 року № 359/5 
затверджено Порядок державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, яким громадянам 
надано альтернативну можливість 
подачі документів до суб’єктів дер-
жавної реєстрації головних терито-
ріальних управлінь юстиції або до 
центрів надання адміністративних 
послуг.

Уповноважена особа центру на-
дання адміністративних послуг здій-
снює усі дії щодо прийняття та ви-
дачі документів для державної реє-
страції громадських формувань.

Всі центри надання адміністра-
тивних послуг Тернопільської облас-
ті підключені до Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань.

Головним територіальним 
управлінням юстиції затверджені ін-
формаційні картки адміністратив-
них послуг у сфері реєстрації гро-
мадських формувань, що надають-
ся через центри надання адміністра-
тивних послуг.

Контактні дані центрів надан-
ня адміністративних послуг, а також 
інформаційні картки адміністратив-
них послуг громадяни можуть пере-
глянути на сайті Головного терито-
ріального управління юстиції у Тер-
нопільській області.

Обікрали молодят у день весілля 

Затримали 
одного з убивць 
кременецького 

депутата
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Зокрема, 1 місце у класі машинок з об’ємом 
двигуна півтора кубічних сантиметра і встанов-
ленням рекорду України зі швидкістю 258 кіло-
метрів за годину зайняв тернополянин Андрій 
Якимів, майстер спорту міжнародного класу з 
автомоделювання.  Крім того, Андрій був дру-
гим уже й в іншому класі машинок з об’ємом 
двигуна 3,5 кубічних сантиметри.

Також тернополянин Андрій Абрамик за-
йняв друге місце – у класі машинок з об’ємом 
двигуна 2,5 кубічних сантиметри.

За підсумками Всеукраїнського конкур-
су двоє тернополян – Андрій Якимів та Андрій 
Абрамик поїдуть на Чемпіонат Світу з автомо-
делювання, який відбудеться 24 липня у Поль-
щі, в місті Піла.

Четверте місце у класі машинок з об’ємом 
двигуна 10 кубічних сантиметрів зайняв Дми-
тро Глухов, який, до речі, нещодавно повернув-
ся із зони АТО.   Дмитро на змаганнях також ви-
конав норматив кандидата в майстри спорту.

Як розповів Андрій Абрамик, автомоделю-

ванням він почав займатися ще з п’ятого класу 
на Станції юних техніків. Тож уже майже сорок 
років вдосконалюється у цій справі. 

- Це захоплення доволі вартісне, - розпові-
дає Андрій. -  Ми самі фінансуємо свої моделі, а 
також подорожі на змагання. Однак цей спорт 
допомагає здобути багато корисних навичок і 
стимулює до постійного розвитку. На виготов-
лення машини потрібно в середньому півроку, 
а от вдосконалювати її можна 4-5 років. 

Українські спортсмени з автомоделювання– 
одні з кращих у світі. Хоч в нашій державі цей 
спорт існує швидше на ентузіазмі і не має жод-
ної підтримки та фінансування від держави. Од-
нак саме він виховує технічних геніїв та вина-
хідників. Тож тернопільські автолюбителі ви-
рішили відродити на базі Станції юних техніків 
гурток для дітей та дорослих з автомоделюван-
ня і  запрошують всіх охочих долучитися і роз-
вивати цей спорт. 

Юля ТОМЧИШИН.

 Василь Прокопів приїхав додому і ви-
рішив напитися води. Витягнув відро і був 
шокований – вода у ньому була гаряча. Чо-
ловік був дуже здивований, адже впер-
ше зіткнувся з таким явищем. Журналісти 
«Нашого ДНЯ» вирішили на власні очі по-
бачити незвичайну криницю та дізнатися 
у фахівців ймовірну причину такого при-
родного дива.

Обійстя пана Василя розташоване не-
подалік церкви у самому центрі села. За 
словами чоловіка, криниця у них давня. 
Викопав її, очевидно, ще прадід більше со-
тні років тому. Глибина колодязя – при-
близно 15 метрів. Однак досі, за словами 
сільських старожилів, такої дивовижі у 
Чернихові не було. 

- Цікаво, що у сусідніх криницях темпе-
ратура води 11-12 градусів. А у мене в пер-
ший день – 60 градусів, а наступного - 39, - 
каже чоловік. - Тут немає ані виробництва, 
ані труби з гарячою водою. Чому так стало-
ся – невідомо. 

Василь Прокопів мешкає у Тернополі 
із сім’єю. Та коли має вільний час, завжди 
приїздить на батьківське подвір’я. Прига-
дує, на Петра і Павла ходив до церкви на 
святкову літургію. Коли прийшов додому, 
влив трішки посвяченої води у колодязь. А 

вже під час наступного приїзду вода була 
гарячою. Та місцевий парох отець Володи-
мир Бойчук переконаний, це швидше при-
роднє явище, аніж диво. Хоча село Черни-
хів і храм мають давню історію. Також тут 
є копія чудотворного образу Чернихівської 
Богородиці.

- З давніх-давен у нас відбувалися 
прощі для вірян, - розповідає священик. -  
П’ять років тому ми відновили цю тради-
цію і тепер щороку проводимо прощу на 
свято Петра і Павла. Після літургії відбува-
ється освячення води. За сільською тради-
цією люди лиють трішки освяченої води у 
криницю. Так і зробив пан Василь. Але не 
думаю, що це пов’язано. Це радше якесь 
природне явище. 

Наразі пан Василь боїться пити воду зі 
своєї криниці, хоч вона не має ані особли-
вого кольору, ані запаху, тож ходить до су-
сідів. 

Жителі села із зацікавленням прихо-
дять подивитися на диво-колодязь. Ка-
жуть, у господарстві дуже зручно – мож-
на у ній відразу ж прати чи митися. Навіть 
бойлер в господарстві не потрібен. У кри-
ницях вода зникає, а тут ледь не закипіла, 
дивуються люди.  

Відомий тернопільський вчений, про-

фесор, кандидат геолого-мінералогічних 
наук Йосип Свинко переконаний, що це 
явище не природнього походження, адже 
для цього немає жодних передумов. 

- Село Чернихів розташоване на рівни-
ні, в основі якої осадові породи завтовшки 
1,5 км,  а далі під ними кристалічні породи. 
Тут не відбувається гороутворення. Тож 
жодні тріщини і значні тектонічні рухи 
тут неможливі. Це явище швидше за все 
техногенного походження, - переконаний 
вчений. – До прикладу, років 30 тому у Ви-
шнівці чоловік виявив у своїй криниці на-
фту. Цим незвичайним явищем зацікави-
лося багато вчених. А згодом з’ясувалося, 
що невідомі пошкодили трубу з пальним 
і воно потрапило у підземні води. А звідти 
– у криницю. Тож і цій ситуації може бути 
якесь звичне пояснення.

Наразі причина такої високої темпера-
тури води - невідома. До незвичайної кри-
ниці приїхали експерти з управління вод-
них ресурсів та екологи, щоб взяти воду на 
аналіз, повідомили і Держсанепідемслуж-
бу.

За словами начальника відділу тех-
ногенної екологічної безпеки управління 
водних ресурсів Тернопільської ОДА Васи-
ля Майки, це явище може бути пов’язане 

з тим, що поблизу села – болотяна місце-
вість. Тому вода у криниці могла нагріти-
ся через скупчення біогазів у надрах землі.

Екологи вже отримали попередні ана-
лізи проб води із диво-криниці пана Васи-
ля та сусідніх колодязів які взяли для по-
рівняння.

- Криниця, в якій є тепла вода, відрізня-
ється за іонним складом,- каже  начальник 
відділу інструментально-лабораторного 
контролю Державної екологічної інспек-
цї у Тернопільській області Руслана Павли-
шин. -  Це означає, що в ній менше хлори-
дів, сульфатів, інших компонентів іонного 
складу. Складається враження, що цю воду 
з підземних водоносних горизонтів якась 
інша вода розбавила.  

Селяни щиро сподіваються, що таке не-
звичайне явище – добрий знак для Чер-
нихова. І вже незабаром у них з’являться 
чи то термальні басейни, чи цілюща міне-
ральна вода. А поки що 
доля криниці пана Васи-
ля  - у руках науковців та 
екологів, які мають вине-
сти свій вердикт. 

Тернополяни встановили 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

РЕКОРД

Андрій Якимів та Андрій  
Абрамик вирушать  
на Чемпіонат Світу 

з автомоделювання у Польщу 

Тернополяни стали переможцями 
Всеукраїнських змагань з автомоделювання, 
які відбувалися у Хмельницькому. 

Спортсмени-аматори сконструювали спеціальні 
гоночні машинки, які розвивають на автотреці 
значну швидкість завдяки своїй формі та 
особливостям будови. Відтак тернополяни 
вибороли 4 призових місця.

У криниці вода 
ледь не закипіла

Юля ТОМЧИШИН.

Незвичайне   природне 
явище   зафіксували

 у   селі   Чернихів 
Зборівського   району
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Це відбулося в той самий 
день, коли Сенат Польщі при-
йняв вкрай недружню до Украї-
ни і однобічну резолюцію про ви-
знання Волинської трагедії 1943 
року, коли загинули десятки ти-
сяч мирних поляків та українців 
з обох сторін, “геноцидом” (поля-
ків з боку українців). Сенат також 
закликав нижню палату – Сейм – 
встановити 11 липня національ-
ним днем пам’яті жертв геноциду, 
начебто вчиненого українськими 
націоналістами проти громадян 

Другої Республіки Польща. 
У минулому році я вже ви-

словлював своє обурення, коли 
Президент Порошенко принизив 
український народ своїм виба-
ченням в Кнесеті за участь укра-
їнців у Голокості. Це, як ми б за-
раз звинувачували грузинів і єв-
реїв у Голодоморі, апелюючи до 
звірств Сталіна, Берії, Каганови-
ча та інших. А парламент Ізраїлю, 
до речі, й досі не визнав Голодо-
мор геноцидом українського на-
роду. Ось над цим мала б працю-

вати українська влада, відвідую-
чи Святу Землю. І саме про це я 
говорив місяць тому під час сво-
го візиту до Ізраїлю. 

Взагалі, вкрай дивно, що Пре-
зидент країни, народ якої ніколи 
не був агресором та постраждав 
від одного з найжахливіших ге-
ноцидів в історії людства – Голо-
домору 1932-33 років, увесь час 
вибачається за українців, за істо-
ричні злочини, в яких ми начебто 
винні. Схоже, він не поділяє і не 
розуміє почуттів українців та не 
відчуває, якого приниження за-
вдає своїми односторонніми ви-
баченнями і діями. Що ж до без-
умовної необхідності вшануван-
ня пам’яті усіх жертв Волинської 
трагедії (а не “різанини”), то зра-
зок виваженого і взаємоповаж-
ного вирішення цього надчутли-
вого питання вже дали 10 років 
тому тогочасні глава Польської 
держави Лех Качинський та Пре-
зидент України Віктор Ющенко. 
Зокрема, вони разом відвідали 
місця тих трагічних подій та кож-
ний заявив про взаємне вибачен-
ня і прощення за злочини та про-
литу кров обох народів. Рік тому, 
вітаючи Анджея Дуду зі вступом 
на посаду Президента Польщі, я 

водночас висловив застереження 
щодо зацикленості на політиза-
ції історії у шовіністичному клю-
чі представників крайнього кри-
ла його партії. Адже частина по-
літиків від правлячої нині пар-
тії “Право і справедливість” ма-
ють відверто антиукраїнські на-
строї і не втрачають нагоди, щоб 
акцентувати власну, неприйнят-
ну для українців, інтерпрета-
цію окремих складних сторінок 
нашої спільної історії. Зокрема, 
щодо неоднозначних подій 1943-
45 років.   

Я також наголосив, що 
коли йдеться про історичні 
українсько-польські відносини, 
треба, безумовно, говорити прав-
ду. Але повну правду з обох сто-
рін. Лише тоді історія не стане на 
заваді дружбі і співпраці між на-
шими народами, якщо українці і 
поляки здійснюватимуть щирий 
діалог щодо історичної пам’яті 
кожного з народів про важкі події 
минулого. Вважаю недоречним 
наводити тут довгий перелік іс-
торичних претензій українців до 
поляків (але ж він існує). 

Водночас наші народи єд-
нає чимало звитяжних подій, 
пов’язаних, зокрема, з багато-

віковою спільною боротьбою з 
Османською імперією, з німець-
кою експансією на схід, із росій-
ським імперіалізмом. Про що 
ми теж пам’ятаємо. На жаль, то-
рік події у Польщі розвивалися 
за поганим сценарієм, який при-
звів до ситуації сьогоднішньо-
го дня, коли ми маємо зазначе-
ну недружню резолюцію Сена-
ту Польщі і високу вірогідність 
ухвалення антиукраїнської по-
станови польським Сеймом. Без-
умовно, відповідальні державні 
діячі не можуть дозволяти, щоб 
окремі складні події в історій й 
досі розколювали українців і по-
ляків. Це лише гратиме на руку 
нашим ворогам, як це вже нео-
дноразово бувало в історії. Од-
нак, не думаю, що односторон-
ні дії польських законодавців та 
принизливе колінопреклоніння 
Президента Порошенка у Варша-
ві сприятимуть взаємному виба-
ченню, прощенню та порозумін-
ню між нашими народами. Бо-
юся, що навпаки, це лише може 
призвести до нового витка від-
чуження. Попри все, вірю в те, що 
українців та поляків, зрештою, 
чекає краще спільне майбутнє в 
єдиній сім’ї вільних і процвітаю-
чих європейських народів. І нові 
лідери наших країн зроблять 
свій внесок в його наближення 
та реалізацію.   

Олег ЛЯШКО, лідер 
Радикальної партії.

Лише після цієї, на той час найбіль-
шої у ХХІ столітті за кількістю жертв 
авіакатастрофи, ситий Західний світ 
нарешті продер заспані очі і зовсім по-
іншому відреагував на події в Україні.

Збиття «Боїнга» багато хто з екс-
пертів вважає переломним моментом у 
стосунках між США, Євросоюзом та Ро-
сійською Федерацією. Більше того, дея-
кі політологи схиляються до думки, що 
якби над Україною не загинули  грома-
дяни євроспільноти, ні підписанти Бу-
дапештського меморандуму, ні Франція 
чи Німеччина  не здійняли б потужної 
хвилі міжнародних санкцій проти Росії, 
а й надалі обмежувалися тільки «глибо-
кою стурбованістю». 

Звичайно, можна ще багато крити-
кувати ЄС за нерішучість чи байдужість 
до чужого горя, у даному випадку – до 
сліз українських матерів, дружин, ді-
тей.

Можна і, напевно, треба звинувачу-
вати Захід та Америку у тому, що їхні 
лідери дозволяють Путіну брязкати 
зброєю у центрі Європи. 

Але головного у демократич-
них країн не відбереш. А саме - вмін-
ня та, основне, бажання оберігати сво-
їх громадян. Від злиднів, природних 
катаклізмів, посягань на їх життя та 
здоров’я, інших нещасть. Оберігати, за-
хищати і у жодному випадку не зали-
шати їх сам-на-сам з бідою. Адже су-
часній історії відомі випадки, коли че-
рез утиски кількох американців на чу-
жині, Штати розривали дипломатичні 

стосунки з країнами-агресорами, або й 
розпочинали бойові дії чи спецоперації 
зі звільнення своїх співвітчизників. 

Людина – ось головна цінність роз-
винутих демократій. І всі, хто очолює 
або збирається очолити їх, спрямову-
ють свої дії саме на розвиток громадян-
ського суспільства, бо переконані: буде 
сильним народ – стане сильною держа-
ва.

Українська ж влада, декларуючи єв-
ропейські цінності, вибудовує свою 
внутрішню, а у багатьох випадках і зо-
внішню політику на зовсім інших заса-
дах. Приміром, на думку наших керма-
ничів, щоб наповнити бюджет країни,  
варто лише збільшити податки, а не 
створювати нові робочі місця. Щоб по-
бороти корупцію, можна навіть не са-
дити корупціонерів у тюрми, а вистачає 
лише вдвічі підняти вартість енергоре-
сурсів, залишивши на дідівському рівні 
зарплати і пенсії українців. Щоб вигра-
ти війну на Донбасі, не треба, у першу 
чергу дипломатичним шляхом, відво-
йовувати віддані на відкуп сепаратис-
там території, а достатньо тупо в од-

н о с т о р о н н ь о -
му порядку виконувати Мінські угоди, 
компенсуючи бойові втрати все нови-
ми і новими воїнами. 

Лише минулої неділі Україна втра-
тила чотирьох своїх синів, у понеділок 
- ще дев’ятеро. Більше двадцяти п’яти 
- скалічені російською зброєю, яка ци-
нічно і безкарно розстрілює наші пози-
ції. Якою буде подальша доля поране-
них бійців також невідомо. Адже держа-
ва далеко не завжди сумлінно виконує 
свої соціальні та моральні зобов’язання 
і перед захисниками, і перед своїми гро-
мадянами, які у пошуках шматка хліба 
никаються по-закордонах.  Горбатять-
ся на європейців, не забуваючи навіть 
там, робити щось для України. Примі-
ром, організовувати акції підтримки, 
збирати гуманітарну допомогу для на-
шого війська, терпеливо пояснювати 
аборигенам, що нині на Донбасі укра-
їнці захищають від посягань та амбіцій 
розперезаної Росії всю Європу.

Заради справедливості варто від-
значити, що на різноманітних саммітах 
та міжнародних зустрічах про ці ж про-

блеми говорять і наші лідери. Однак, 
чим далі, тим менше їх хочуть слухати 
– ні тобі асоціативного членства у ЄС, 
ні безвізового режиму, ні навіть натя-
ку на недалеку перспективу стати учас-
ником НАТО. Європа вкотре продемон-
струвала, що вміє захищати інтереси 
своїх громадян. У даному випадку -  від 
возз’єднання з бідною, знедоленою та з 
ніг до голови корумпованою Україною. 

А от допоки ми так будемо вигля-
дати в очах наших сусідів, залежить не 
стільки від обіцянки «жити по-новому», 
а від зовсім нових підходів влади до її 
виконання. Також нашому президен-
ту, уряду, парламенту не зайвим було 
б уточнити, пояснити українцям, кого 
конкретно вони хочуть ощасливити 
новими веселковими перспективами – 
тих, хто виживе на війні, не загибіє від 
злиднів, не зіп’ється від безвиході, чи, 
як завжди, себе рідних? Бо ж, як свід-
чать сучасні реалії, на якомусь етапі за-
декларованих владою реформ десь за-
губилася людина - національне багат-
ство України…

 Юрко СНІГУР.

Порошенко вчергове принизив 
Україну на міжнародній арені

На цей раз він став на коліно перед зведеним у Варшаві 
у 2013 році “пам’ятником жертвам Волинської різанини” 
(така його офіційна назва), загиблим “від рук українців”.  

Десь загубилася людина…
17 липня минуло два роки відтоді, 

як у небі над Торезом Донецької 
області російські «добровольці» 

«купленим у воєнторзі» зенітно-ракетним 
комплексом «Бук» збили рейсовий літак 
малазійських авіаліній. У результаті 
терористичної атаки загинули усі пасажири 
та екіпаж «Боїнга» - 298 громадян різних 
національностей і, зокрема, європейців. 
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СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ, 
ВІД ЯКОГО ТЕМНІЄ В ОЧАХ

Усього мішків було 104. Так що вкра-
дено наче й небагато. Більше потягнути 
злодії не встигли: міліціянти мали негай-
но везти сонячний камінь до столиці, на-
чальство квапило... Принаймні, так пояс-
нили тоді у МВС. Яка подальша доля цьо-
го бурштину – невідомо. Хоч минув уже 
майже рік. За цей час з’ясувалося тільки, 
що вилучених 2,6 тонни бурштину на-
чебто належали Держпідприємству «Ук-
рбурштин». Інша версія – не належали. 
Хто вкрав оті 8 мішків, поки тоді ще мілі-
ціонери ( а не поліціянти, як тепер) скла-
дали протокол про вилучення? Інші мілі-
ціонери?

Здається мені – з висоти сьогодніш-
нього дня, коли з’ясувалося , що прикри-
вали нелегальний бурштиновий бізнес 
високопосадовці обласних правоохорон-
них органів Рівненщини, нині нарешті 
звільнені, – що саме їх підлеглі оті мішки 
й потягнули...

А скільки часу це величезне злодій-
ство тривало? І не лише на Рівненщині, а 
й на Волині та Житомирщині?

Роками, без сумніву. Принаймні, якщо 
зважити на перекопані-перериті поля, 
понищені ліси. Буквально перетворені на 
страхітливу пустелю – наче це не мирна, 
далека від бойових дій земля, а вибухо-
вий Донбас... Наче копачі – не українці, а 
московські зайди...

Скільки сотень мільйонів доларів і мі-
льярдів гривень украдено із бурштино-
вих надр України?

Сучасна історія про це мовчить. Поки 
що. З тієї простої причини, що й сама того 
не знає достеменно? Адже розслідуван-
ня цього масштабного злодійства триває. 
Але колись же воно, хай і дуже запізніле, 
таки закінчиться?

Втім, ліпше пізно, ніж ніколи. А поки 
перші, донедавна високопосадові «бурш-
тинові» арештанти звикають до своїх но-
вих статусів, ми, дорогі мої читачі, повер-
немося до далеко не вичерпаного списку 
найпотужніших корупціонерів. Від яких 
Україна постраждала аж ніяк не мен-
ше, ніж від ненависної путінської орди. 
Тому що саме вітчизняні корупціонери є 
справжньою «п’ятою колоною» Кремля. 
Адже, обкрадаючи Україну, знекровлю-
ють і ослаблюють її...
 «ПРОФФЕСОР» ЯНУКОВИЧ, 
ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ НЕНАСИТНИХ

Саме з нього й почнемо - президента-
втікача. Неосвіченого, ненаситного хама... 
Хоча якби цей хам і був високоосвіченим 
(серед суперкорупціонерів і такі  - не рід-
кість) Україні від того легше не стало б. 
Злодійство – страшна хвороба. Особливо, 
якщо її вчасно не діагностувати і не поча-
ти радикального лікування.

На превеликий жаль, наш екс-
президент мав неймовірно великі мож-

ливості такого лікування уникати. Тож 
злодійський талант допоміг йому, за не-
давнім повідомленням американсько-
го видання «Вашингтон пост», вкрасти в 
України до 100 мільярдів доларів. Автор 
публікації – адмірал у відставці Джеймс 
Лайонс, посилаючись на компетентні 
джерела, з жалем констатує: і після Яну-
ковича з України щороку продовжують 
зникати 12 мільярдів доларів. У коруп-
ційному списку із 174 країн наша держа-
ва - на 147 місці. Тобто, серед країн зде-
більшого африканських та Росії... Неве-
личка група олігархів контролює 70 від-
сотків української економіки...

Деяких із них я назвала на початку. Зо-
крема, нашого колишнього земляка Дми-
тра Фірташа, який, вимушено проживаю-
чи нині в Австрії, упевнено «іде на посад-
ку» в США. Незважаючи на те, що упро-
довж кількох останніх років йому вда-
лося (і це підтверджено документально) 
підкупити кількох німецьких чиновни-
ків, безпосередньо задіяних у справі про 
розслідування корупційних дій Фірташа.

За межами України нині перехову-
ються й брати Клюєви. Окрім усього ін-
шого, величезні та давні боржники кіль-
кох українських банків. До слова, як і 
Фірташ, обидва Клюєви – з близько-
го оточення Януковича. Корупціонера-
мультимільйонера Сергія Клюєва,  хто не 
забув, довго і нудно намагалися позбави-
ти депутатського імунітету. А ще довше 
тягнули  неповороткий Шокін і нардепи 
з дозволом на затримання Клюєва. Аж 
поки той не втік з України...

З Олександром Онищенком, підозрю-
ваним у створенні кримінальних газових 
схем, ситуація складалася трохи інакше. У 
сенсі – розслідування йшло швидше. Од-
нак про необхідність позбавлення  Они-
щенка депутатської недоторканності го-
ворилося так багато і часто, а парламен-
тарі «працювали в комітетах» так довго, 
що Онищенко теж втік з України.  
МЕДВЕДЧУК І ЙОГО 
«РОТТЕРДАМ»

Не  можу оминути сьогодні увагою 
й всюдисущого та могутнього кума Пу-
тіна – Віктора Медведчука. Саме  в його 
компанії, виявляється, купує ось уже дру-
гий рік антрацитове вугілля Україна (то-
рік його навіть видавали за південноаф-
риканське). До речі, вугілля це видобуте 
на українському  тимчасово окуповано-
му Донбасі. Що його Путін з Медведчуком 
чомусь уявляють вже не українським. На  
такому ж антрациті, до речі, добряче за-
робляє ще один вітчизняний олігарх – Рі-
нат Ахметов.

Що найнеймовірніше в цій історії, то 
це підігрування двом проросійським олі-
гархам нашої Нацкомісії з регулюван-
ня енергетичних проблем (НКРЕКП). 
Саме вона внесла в закупівельну ціну на 
український антрацит від Медведчука-
Ахметова доставку його з порту Амстер-

дама.
Ні, це нормальні люди, скажіть, в отій 

НКРЕКП, якщо вони вважають мільйони 
українців невігласами? Хіба Медведчук, 
перед тим, як втридорога продати антра-
цит Україні, везе його з Донбасу в Амстер-
дам? Та ні – відправляє спершу до Росії, а 
звідти – в Україну...

Цікаво, очільник НКРЕКП Дмитро 
Вовк сам цю корупційну схему придумав? 
Чи хтось його змусив? І хто саме – поса-
да, прізвище у нього є? Чи Вовк, коли все 
з’ясується, а це неодмінно з’ясується, сам 
за всіх відповість і відсидить?

Власне, з «відсиджуванням» в Украї-
ні теж велика проблема. Бо ж стільки по-
казових затримань хабарників та коруп-
ціонерів відбулося за останній рік, не ка-
жучи вже про останні місяці... Починаю-
чи від головного «надзвичайника» Сер-
гія Бочковського. А далі пішли до суду і в 
СІЗО у кайданках «діамантові» прокуро-
ри Корнієць з Шапакіним, заступник мі-
ністра охорони здоров’я Роман Васили-
шин, військовий прокурор АТО Костян-
тин Кулик... Переляк у них, правда, швид-
ко минув – багатомільйонні застави зро-
били свою справу...

З останнім арештантом, Куликом, 
узагалі оригінально вийшло.  Не всти-
гли його багатого¬-пребагатого (умовно, 
правда, оскільки все Куликове багатство 
оформлене на іншу особу) відсторонити 
від посади і розпочати розслідування, як...

Як тиждень тому столичний Апеля-
ційний суд повернув Куликові його про-
курорську посаду. Це виглядало б навіть 
смішно, якби насправді не було сумно. 
Адже Кулик  вважає себе не просто без-
невинною жертвою, а жертвою самого 
очільника НАБУ Артема Ситника...

Втім, повернуся  до того обнадійливо-
го часу, коли одна за другою спершу бу-
дуть готові до передачі в суди, а там і роз-
глянуті десятки чи й сотні карних справ, 
порушених проти корупціонерів усіх рів-
нів – від загальнодержавного і до район-
них. Ні, детективів, слідчих і прокурорів 
сильно підганяти нема потреби – хай собі 
працюють ретельно. Головне – щоб ре-
зультативно. А от коли настане час запро-
торювати до в’язниць хоч декого з тих, 
хто обікрав  чи й досі обкрадає державу 
на космічні суми...

Де їх усіх розмістити? Нові в’язниці бу-
дувати? Так в України грошей і на це нема 
– корупціонери геть усе вигребли.

Ну, з Фірташем  проблем не буде, він 
же у Штатах сидітиме. Там його, можливо, 
й Лазаренко навідає: досвідом поділить-
ся (не корупційним, звісно,  у  Фірташа та-
кого більш ніж досить власного є), пере-
дачу принесе...

Степан Черновецький, недавно за-
триманий в Іспанії разом зі своїми ко-
легами – відмивальниками 10 мільйо-
нів євро, звісно ж там і відсидить. Якщо 
до сина захоче приєднатися батько, екс-
мер Києва і мультимільйонер «Льоня-
космос», без питань. Корупційних гріхів 
у Черновецького-старшого – як у бездо-
много собаки бліх...

Януковича та інших бандюганів з 
його оточення якийсь час ще триматиме 
у себе Путін. Тим паче, що не задурно він 
це робить. Але ж і Путін не вічний...

А що ж Україна, яка дала можливість 

багатьом нечистим на руку втекти?
- Ми заочно їх засудимо! Ніхто кари не 

омине! – запевняють українців генпроку-
рор, міністр юстиції та інші високопоса-
довці.

Дякуємо, втішили... Не стільки укра-
їнців – скільки корупціонерів, що всти-
гли змитися з обікраденої ними держа-
ви. Адже заочно засудити злочинців на-
справді... Це для нас із вами – як заочно 
пообідати. Скажімо, канапками з чорною 
ікрою і супом з трюфелями...

А банкірів, які за останніх три роки 
вивели в офшори 10 мільярдів доларів?  
Яка і де в’язниця за ними плаче?
ЛАБІРИНТИ ЯК ВИХІД 
ІЗ СИТУАЦІЇ

Тоді жодної нової тюрми будувати не 
треба. Для розташування частини коруп-
ціонерів цілком можна використати сис-
тему підземних лабіринтів, виявлених 
під розкішним котеджем донедавна за-
ступника голови Миколаївської ОДА Ми-
коли Романчука. Його, нагадаю, недавно 
затримали на хабарі понад 90 тисяч дола-
рів. А в лабіринтах... Банківські сейфи із 
золотими злитками й величезними сума-
ми валюти, антикваріат, старовинні іко-
ни... Та й, власне, ще багато чого, про що 
нормальним людям годі мріяти. А голо-
вне – без чого можна жити і не боятися 
потрапити за грати.

Так от, ці лабіринти, звільнивши їх від 
коштовного непотребу, цілком можна пе-
ретворити на сучасні камери. І не тіль-
ки Романчукові лабіринти, бо не один він  
до них додумався  в Україні. Без сумніву, 
є й інші любителі по-панськи облашто-
ваних просторих криївок. От хай у них і 
відсиджують свої терміни за розграбова-
ну Україну вже виявлені і поки не вияв-
лені злодюги. На рідній землі. Тобто – під 
землею. Зате у комфорті, за міцними-
преміцними замками. І минуле своє 
життя зможуть згадати, і мемуари на-
писати – за прикладом львівського судді-
колядника Зварича... І навіть про майбут-
нє подумати. Таке, як у нормальних укра-
їнців. Які ледве дотягують від зарплати 
до зарплати. Або й узагалі перебивають-
ся з хліба на воду, не маючи роботи. На за-
робітки їдуть за кордон: не втікають, як 
злодюги - від кари, а вимушено їдуть – від 
безвиході...  Або – як у пенсіонерів, котрі 
й до чергової пенсії не дотягують, тому 
змушені обходитися найдешевшими хар-
чами та ліками. І, наче манни з неба, че-
кати милостині від уряду. Офіційна назва 
якої – субсидія.

Класно було б, правда?
Але коли цього очікувати в Україні? 

Коли настане такий «рай»  для   олігархів?
Поживемо – побачимо. От я чомусь 

вперто вірю, що і доживемо ми до цих так 
довго очікуваних днів, і побачимо... Не ку-
плять же собі злодюги за свої мільярди 
з мільйонами ще по кілька земних жит-
тів! Бо життя – одне. І його лише один-
єдиний Господь  дає. А його ані величез-
ними грошима, ані  золо-
том та бурштином не під-
купиш... Тим паче, награ-
бованими...

КУДИ НЕ ТКНИ ПАЛЬЦЕМ – 
ПОЦІЛИШ У КОРУПЦІОНЕРА

УКРАЇНА. НОВА ЕРА:
Віктор Янукович, брати Клюєви, Віктор Медведчук, Дмитро 

Фірташ, Олександр Онищенко, Сергій Бочковський, Роман 
Василишин, Костянтин Кулик, Корнієць і Шапакін, батько і 

син Черновецькі...
Про цих «героїв», що відкривають довжелезний список українських корупціо-

нерів, трішки пізніше. А почну я з коротенького повідомлення майже річної дав-
нини. Ось воно: «У Рівненській міліції вкрали 8 мішків нелегального бурштину».

Тетяна
САВКІВ.
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Близько 150 тисяч 
людей молилися 
за  мир під час 

Загальнонаціональної 
прощі у Зарваниці, що 
відбулася 16-17 липня.

Значна частина паломни-
ків ішла пішки з різних міст За-
хідної України – Хмельницького, 
Кам’янця-Подільського, Івано-
Франківська, Коломиї, а також із 
Львівщини.  Найбільша група, по-
над тисячу осіб, традиційно здій-
снила пішу прощу від Архикате-

дрального собору Тернополя.
Цього року в Зарваниці по-

бували також віряни з Італії, Іс-
панії, Португалії, Франції. До 
прощі також долучилися воїни 
АТО, переселенці.

 – Найбільший дар,  який 
ми сьогодні просимо у вірі, у 
слуханні Божого слова, – лас-
ки, миру для нашої Батьківщи-
ни. Просимо життя, а не смерті. 
Просимо, щоб Господь прийняв 
наші молитви. Своєю силою зу-
пинив війну, – звернувся до ві-

рян предстоятель Української 
греко-католицької церкви Свя-
тослав Шевчук.

Під час прощі відбулися лі-
тургії, нічні чування, духовно-
мистецькі заходи. У ніч з 16 на 
17 липня люди пройшли бага-
тотисячною Хресною ходою із 
запаленими свічками.

Насамкінець відбулася пана-
хида. Тисячі людей молилися за 
воїнів, які загинули під час АТО 
на сході України, та всіх невинно 
вбитих.

Як вдалося з’ясувати зго-
дом, це «творіння»  з’явилося  
на стіні церкви кілька місяців 
тому.

 - На мою суб’єктивну дум-
ку, тут присутні ознаки про-
вокації, або навіть якогось ви-
клику українцям, адже біль-
шість парафіян і відвідува-
чів храму не можуть розпізна-
ти такі тонкощі і різницю між 
шведським і українським пра-
порами, - прокоментував поба-
чене Михайло Апостол. 

Також він зауважив, що піс-
ля публікації цієї новини на 
своїй сторінці,  у соціальних ме-
режах розпочалася жвава дис-
кусія і не тільки зі справжніми 
патріотами, які однозначно ви-
словилися проти такого «ше-
девру», а й з сепаратистами та 
невігласами, які радо біснують-
ся з цього приводу.

- Один коментар вразив 
мене і моїх друзів до глибини 
душі. Тож наведу його повніс-
тю і без купюр: «Пане Михайле, 
знаєте, що найбільше дивує? 

Це те, як люди посміли взага-
лі помістити на українському 
церковному храмі зображен-
ня Петра І - людини, яка за-
катувала багатьох українців, 
зганяючи їх будувати Санкт-
Петербург. Людини, яка назва-
ла Івана Мазепу та його при-
бічників державними зрадни-
ками, хоча вони відстоювали 
своє право. Людини, яка спа-
лила дощенту Батурин, і вза-
галі - людини-політика, який 
був шовіністом щодо україн-
ців. Для мене як історика - це 
неприйнятно. Подібні речі по-
винні негайно бути ліквідова-
ні. І цей факт ще раз показує, 
що в українському суспільстві 
є люди, які не знають власної 
історії і живуть лише імперіа-
лістичними міфами», - розпо-
вів радник Арсена Авакова.

Ще Михайло Апостол пові-
домив, що вже вжив відповід-
них заходів. Зокрема, закупле-
но фарбу та досягнуто домов-
леності з художником, щоб ви-
правити цю “суто технічну по-

милку”.
  - Я щиро радий з того, що 

після мого невеличкого по-
сту на сторінці у російській 
та ДНР-ерівській пропаган-
ді почалася така безпреце-
дентна істерика. Мене обра-
жають, на мене нападають різ-
ні «боти» тому, що я посягнув 
на їхню гордість і святиню, їх-
нього дистрофіка-царя – схо-
жу на людину істоту з непри-
родніми пропорціями тілобу-
дови: з довжелезними пальця-
ми, більше двох метрів росту, з 
вузесенькими плечима…  Це їх 
обурило, тому й почався увесь 
цей лемент. Я дійсно задоволе-
ний, що мені вдалося зачепити 
ворогів України та їх поплічни-
ків за живе, що я викрив воро-
га, який за свого нікчемного 
життя нищив українство, руй-
нував Батурин, наші святині, 
мову, культуру, - наголосив ре-
дакції «Нашого ДНЯ» політик і 
громадський діяч.

На переконання Михайла 
Апостола, справжні патріоти 

не повинні терпіти наругу над 
власною історією, бо на сво-
їй землі не можна допускати 
возвеличення ворогів нації у 
будь-якому вигляді. А тим паче 
– у картинах на стінах храмів, 
у яких люди щиро моляться за 
мир і єдність України.

- Уже настав час витрави-
ти із себе раба та сліпо по-
клонятися чужим ідолам, 
вождям, катам українського 

народу.  Якщо хочемо бути по-
справжньому вільними і неза-
лежними, треба перестати ві-
рити пропагандистським мі-
фам та байкам. У нас є пре-
красна національна історич-
на спадщина, славне минуле, 
українські герої. Все це реаль-
не і його всюди та скрізь вар-
то популяризувати, - підсуму-
вав Михайло Апостол.

Софія КОРОЛЬ.

Михайло АПОСТОЛ: 
«Ми не повинні терпіти наругу 
над власною історією»

Перебуваючи у службовому відрядженні в прекрасному, сла-
ветному, патріотичному місті Полтаві, радник міністра МВС, 
наш земляк Михайло Апостол був шокований картиною на 
храмі московського патріархату, на якій кінь Петра І ногами 
топче прапор. І хоча цей стяг насправді шведський, однак по-
єднання на ньому синього і жовтого кольорів ріже очі.

Зарваниця  прийняла  150 тисяч  прочан 
з  України  та  світу
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Хто в Кремлі з нетерпінням чекає 
смерті «вождя» Московії?

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медве-
дєв чекає смерті президента РФ Володи-
мира Путіна. Про це російський політолог 
Станіслав Бєлковський заявив у інтерв’ю 
на радіо «Ехо Москви». «Амбіції Медведє-
ва дуже прості. Досидіти до того світло-
го дня, коли він знову стане президентом 
РФ. Але, щоб досидіти, треба валяти дурня і 
танцювати гопака перед Володимиром Во-
лодимировичем стільки, скільки буде по-
трібно. Як Хрущов перед Сталіним. А потім 
вже можна й винести Володимира Володи-
мировича з мавзолею. Але спочатку треба 
його туди покласти», - сказав російський 
політолог.

Прем’єр-міністр Британії 
передав свого кота у спадок

Кіт Ларрі, який «працює» на посаді 
головного мишолова у резиденції бри-
танських прем’єр-міністрів на Даунінг-
стріт, залишається на своїй службі. Не-
зважаючи на те, що п’ять років тому Де-
від Кемерон узяв кота з притулку і офор-
мив на службу в резиденцію, кіт Ларрі не 
належить родині Кемерона, оскільки є дер-
жавним службовцем. Таку заяву зробили в 
прес-службі уряду Великобританії. Як пові-
домляє «The Telegraph», Ларрі буде працю-
вати на нового лідера Великобританії Тере-
зу Мей, залишаючись офіційним головним 
мишоловом резиденції. На Даунінг-стріт,10  
Ларрі проживає з 2011 року і є загальним 
британським улюбленцем. Він має свій ак-
каунт у Twetter. Чотирилапий держслужбо-
вець навіть «видав» книгу під назвою «Що-
денники Ларрі».

Російські бізнесмени 
наживаються на німцях 

Німецький бізнес усе більше набу-
ває так званого «російського акцен-
ту». Як відомо, в Німеччині проживає бага-
то представників колишнього Радянсько-
го Союзу, частина яких активно займаєть-
ся продажем різноманітних товарів та по-
слуг, пише «Germania.one». У ФРН можна 
заробити гроші, перш за все, на носталь-
гії, яка присутня в психології емігранта. 
Тому для росіян тут розгортається велике 
поле для діяльності: від невеликих крам-
ниць - до супермаркетів, де можна купи-
ти традиційні «російські» продукти хар-
чування. Цікаво, що туди ходять не тільки 
росіяни, а й «аборигени», бо ціни там де-
мократичні. До слова, емігранти похилого 
віку погано володіють німецькою мовою, 
тому знаходяться охочі, які їх супроводжу-
ють у різні установи в якості перекладачів, 
звісно, за гроші. Росіяни не зупиняються 
на крамницях - у поле зору потрапляє му-
зика та Інтернет-послуги. Значна частина 
Інтернет-провайдерів родом із Росії й вони 
абсолютно легально працюють на терито-
рії Німеччини. Російських артистів там та-
кож багато. 

Brexit зробив те, чого Путін 
не зміг досягти за десятиліття
ЄС втрачає одного з найбільших при-

хильників санкцій проти Росії. Таку дум-
ку висловив директор програми росій-
ських досліджень у «Henry Jackson Society» 
Ендрю Фоксолл на сторінках авторитет-
ного видання «Нью-Йорк Таймс». На його 

думку, результати Brexit занурили Європу в 
глибоку кризу, а королівству знадобляться 
роки, аби відновити свій вплив на світовій 
арені. Експерт додав: глава Кремля майже 
20 років намагався зробити тріщину в ЄС, 
але всі спроби були невдалими. Коли ж 17,4 
мільйона британців проголосували за ви-
хід з ЄС, вони зробили за один день те, чого 
Путін не зміг добитися за півтора десяти-
ліття. Фоксолл зазначив, що це й чималий 
удар для України, адже через референдум 
ЄС втрачає одного з найбільших прихиль-
ників санкцій проти Росії. За словами фа-
хівця, є ще одна загроза від Brexit - він може 
спричинити «ефект доміно» у Європі. Тож 
не можна допустити, щоб інші країни поча-
ли виходити з ЄС. Ендрю Фоксолл вважає, 
що війна на Донбасі стала випробуванням 
для міцності Євросоюзу.
«Злили» зарплату Ангели Меркель

Нова зарплата канцлера Німеччи-
ни Ангели Меркель складе 18 тисяч 820 
євро. Всі члени уряду і держслужбовці 
ФРН також будуть отримувати більше, 
передає «Оглядач».  Федеральний уряд 
дав добро законопроекту, згідно з яким 
оклади працівників на державній службі, 
включаючи членів Кабінету, будуть підви-
щені. Таким чином, канцлер отримуватиме 
на 828 євро на місяць більше - 18820 євро 
замість нинішніх 17992. А члени федераль-
ного кабінету міністрів матимуть близько 
15280 євро на місяць замість 14608. 
Мільярди на «гібридну» пропаганду

Із держбюджету Росії на одного пра-
цівника каналу «Russia Today» виділя-
ють 183 тисячі доларів. За цим показни-
ком Московія посіла першу сходинку в світі 
з державних витрат на пропаганду. Про це 
повідомив «24 канал». Для забезпечення 
роботи пропагандистської машини щоро-
ку Кремль виділяє 1,4 мільярда доларів. За 
ці кошти російські ЗМІ транслюють у 130 
країнах 30 мовами. Їхня аудиторія охоплює 
600 мільйонів людей у всьому світі. 

Європейці вважають біженців 
загрозою безпеці

Найбільш скептично ставляться до 
мігрантів жителі країн Східної Європи. 
Про це йдеться у доповіді за підсумками 
соціологічного дослідження «Pew Research 
Center». Згідно з результатами опитуван-
ня, 59 відсотків європейців побоюються, 
що наплив біженців збільшує ризик на-
падів в їхніх країнах, а 50 відсотків вважа-
ють, що мігранти є тягарем для економі-
ки. В Угорщині та Польщі 76 і 71 відсоток, 
відповідно, вважають, що мігранти збіль-
шують ймовірність тероризму в цих краї-
нах. У Нідерландах та Німеччині також по-
діляють цю точку зору. Крім того, 82 відсо-
тки угорців вважають, що мігранти є тяга-
рем для економіки, а 53 відсотки францу-
зів побоюються зростання рівня безробіт-
тя у зв’язку з напливом біженців. У Східній 
і Південній Європі більше половини опита-
них негативно ставляться до мусульман.

Канада шукає іммігрантів 
Уряд Канади прийме до 2000 зая-

вок іммігрантів у 2017 році, зі збільшен-
ням їх числа у наступні роки, повідомляє 
immigrant.today. Джон МакКаллум, феде-
ральний міністр імміграції, сказав, що іммі-
граційна складова регулюватиметься про-
вінційними урядами і залежатиме від їх кон-
кретних потреб. Програма буде пілотним 
проектом в Атлантичній Канаді, однак вона 
може стати моделлю для решти країни у на-
ступні роки. Ця нова стратегія створена для 
поліпшення майбутнього регіону і спрямо-
вана не лише на збільшення числа іммігран-
тів, а й на поліпшення інфраструктури, мар-
кетингу регіону на міжнародному рівні, ство-
рення робочих місць у сфері чистої енергії. 
Прем’єр провінції Ньюфаундленд і Лабра-
дор Дуайт Бал сказав, що імміграційний план 
є лише одним із п’яти кроків у новій страте-
гії зростання Атлантичної Канади. Подроби-
ці будуть оголошені пізніше.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Суддям дозволять 

тринькати бюджетні кошти 
Суддям дозволять витрачати дер-

жавні кошти у необмеженій кількос-
ті. Конституційний суд ухвалив рішення 
про заборону уряду своїми постановами 
скорочувати витрати на суди: тепер таке 
право має винятково Верховна Рада. Про 
це повідомляє УНН. Конституційний суд 
аргументував своє рішення тим, що по-
вноваження Кабміну створювали колі-
зію, тобто порушували принцип пере-
розподілу влади. Раніше суд заборонив 
обмежувати суддям пенсії сумою 10740 
гривень. Таке обмеження назвали «не-
конституційним».

«Бідність» нардепів дозволяє 
оформити субсидії

Міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева запропонував депутатам 
Верховної Ради оформити субсидії на 
послуги ЖКГ на підставі їхніх декла-
рацій про доходи за минулий рік, по-
відомляє «Сьогодні». «Проаналізував-
ши у відкритому доступі інформацію про 
доходи народних депутатів, хочу вас за-
певнити: значна частина тих, хто си-
дить у цьому залі, має не тільки право, а 
й можливість оформити житлову субси-
дію, зважаючи на ваші доходи за мину-
лий рік. Будь ласка, звертайтеся», - ска-
зав міністр депутатам під час «Години за-
питань до уряду» у Раді.

Як у супермаркеті вкрасти
 мільйон за один вечір? 

Шахраї придумали новий спосіб 
красти гроші з банківських карток: 
почали встановлювати накладки на 
POS-термінали, які розташовані в су-
пермаркетах та АЗС. Їм вдається за до-
помогою цього зняти з рахунків близько 
мільйона гривень за один вечір, повідо-
мляє видання «Вісті». Ще не з’явилася ін-
формація про масові атаки шахраїв - офі-
ційно визнають зникнення грошей лише 
одиниці. Але… без відома касирів вста-
новити накладку на термінал неможли-
во. Найчастіше випадки шахрайства зу-
стрічаються на АЗС, де оператори діють 
у змові з шахраями. Щоб захиститися від 
подібної схеми, експерти радять встано-
вити на карту ліміти на покупки, розра-
хунки та зняття готівки. Також необхідно 
встановити послугу sms-інформування, 
щоб перевірити наявність операції.

Що треба знати українським 
водіям про болгарські дороги?

У Болгарії користувачі транспорт-
них засобів зобов’язані вносити пла-
ту за проїзд  національними дорогам. 
Одноразова дорожня такса («віньєтка») 
сплачується при перетині болгарсько-
го кордону. Сплатити шляхову таксу гро-
мадяни можуть на будь-якій автозаправ-
ній станції, зазначає портал для укра-
їнських водіїв roadsweb.wordpress.com. 
Розмір такси залежить від терміну дії й 
типу транспортного засобу. «Віньєтка» 
складається з двох частин. Перша - стіке-
ри, які слід приклеїти у нижньому право-
му куті лобового скла, друга частина збе-
рігається у водія. Коли термін дії «віньєт-
ки» закінчується, стікер потрібно зняти. 
Вартість документа: сім днів - 8 євро, мі-
сяць - 15 євро, рік - 50 євро. Мотоцикли 

звільнені від оплати. «Віньєтку» мож-
на купити у спеціальних пунктах прода-
жу, позначених написом «Road Chargign 
Point» на прикордонних контрольно-
пропускних пунктах, які працюють ціло-
добово.

Мобільний зв’язок може 
подорожчати у десятки разів 
Влада постійно намагається вича-

вити з бізнесу хоча б якісь кошти. Цієї 
весни була хвиля атак на фірми, які за-
ймаються програмним забезпеченням, 
та на Інтернет-структури. Тепер це по-
значилося на мобільних операторах, по-
відомив порталу «Знай» політолог Рус-
лан Бортник. У свою чергу президент 
Українського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко впевнений, що влада 
має намір перерахувати формулу розра-
хунку вартості сигналу, започатковану 
при Кучмі, і вдосконалену за Янукови-
ча. Зараз з’явилося багато бажаючих на-
класти навіть на сигнал додатковий по-
даток, аби в бюджет надходило більше 
грошей. Таким чином, хочуть підвищити 
вартість сигналу у 500 (!) разів, що істот-
но позначиться на тарифах.

Тривалість робочого 
дня хочуть збільшити

В Україні з осені цього року може 
збільшитися тривалість робочого дня, 
якщо народні депутати схвалять нову 
редакцію Трудового кодексу. Про це 
повідомляє «РБК-Україна». Зараз, згідно 
зі статтею 50 Трудового кодексу, трива-
лість робочого тижня не повинна пере-
вищувати 40 годин. Тобто, при 5-денно-
му графіку люди повинні працювати по 
вісім годин і не більше. Нові зміни у зако-
ні передбачають скасування цього обме-
ження, оскільки особи, які не працевла-
штовані офіційно, нерідко трудяться що-
дня по 12-14 годин.

Банки будуть повертати 
вкрадені з карток гроші

Українці будуть менше стражда-
ти від шахраїв, які крадуть гроші з їх-
ніх платіжних карток. Із 1 серпня пла-
тіжна система Visa запровадить в Укра-
їні принцип нульової відповідальності 
для власників усіх своїх карток. Це озна-
чає, що банки будуть змушені повертати 
громадянам вкрадені кошти за власний 
рахунок, повідомляє «Оглядач». «Якщо 
шахраї вкрали гроші з картки людини 
без її сприяння, то вона не несе відпові-
дальності за це. Після проведення роз-
слідування банк повинен буде поверну-
ти гроші, - розповіла директор з управ-
ління ризиками компанії Visa Лариса Ма-
карова. - Зараз є багато випадків, коли 
клієнт приносить гроші в банк, кладе їх 
на картковий рахунок, а в банку кажуть, 
що за них  установа відповідальності не 
несе. Це неправильно». Досі банки час-
то відмовляли у поверненні коштів че-
рез те, що клієнт повідомляв про крадіж-
ку вже після здійснення неправомірної 
трансакції. Слід зазначити, що в Нацбан-
ку констатують: кількість шахрайських 
операцій з картками українців постійно 
зростає.

Парубій хоче змінити
 виборче законодавство

Лідери парламентських фракцій 
восени можуть розпочати дискусію 
щодо зміни виборчого законодавства. 
Про це заявив очільник парламенту Ан-
дрій Парубій, повідомляє «Еспресо.ТV». 
«Ми вислухали авторів усіх законодав-
чих актів, що зареєстровані у Верховній 
Раді, скерували їх до фракцій парламен-
ту, аби восени могли розпочати диску-
сію не просто між експертами, а між го-
ловами фракцій. Я дуже сподіваюся, що 
ми зможемо зробити революційні зміни 
у виборчій системі», - наголосив Парубій. 

Україна Світ
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Замальовка
Після весілля

Ігор і Світлана були гарною парою. Вона 
ловила кожне його слово і захоплювалася 
коханим. Одначе після весілля в ній раптом 
проявилася ненависть до всіх чоловікових 
уподобань. 

Першими, ясна річ, потрапили у неласку 
друзі. Вони швиденько все зрозуміли і зни-
кли з обрію. Втім, чоловік завжди знає, де 
їх знайти, а друзі вишукують способи пом-
ститися дружині за ворожість. 

На другому місці опинився мотоцикл. 
- Він тільки й знає, що залізяки і дру-

зів, а потім каже, що втомився, хоче спа-
ти. Мене не слухає, лише посміхається чи 
наспівує пісеньки, - скаржиться подружці 
Світлана. 

Справді, Ігор спочатку спростовував до-
кори, потім почав заглядати у чарку. А не-
забаром і зовсім пішов «у підпілля»: тільки 
з роботи – і на рибалку.

Тапер Світлана смажить рибу і плаче…
Володимир КОСКІН. 

Найдорожчий для нас отчий дім,
У світи йде від нього дорога.
Де б не були, та хочеться всім
До його повернутись порога.

Скільки зустрічей було й розлук - 
Не злічити мені вже й самому.
Тільки зморшки чола й своїх рук.
Я на сповідь везу їх додому...

Вже немає живими батьків,
Щоби прощення в них попросити.
Якщо десь за життя я не вспів,
То чи мертві вже 

зможуть простити!

Та надія у кожного є,
Не закрита до неї дорога.
Якщо прощення  тут нам  нема,
То просімо його ми у Бога.

Петро  ХУТКО, 
смт. Козова.

Нічна фіалка 
Я не знаю,  чому  матіола  

вночі  розцвітає,
Коли  темно стає і на небі  

вже сонця  немає ,
Неземні ніжні пахучі ночі  

таємно вділяє...
Виявляється  є в цього зілля  

своя таємниця.

Щоб ніхто не побачив, і лиш 
милому  цвіт цей розкрився ...

І ніхто, окрім нього не зміг 
ароматом п’яниться.

Щоб палке розбудити у милого 
серці кохання...

Через те і цвітуть  ніжні 
квіточки лиш до  світання .

Людмила  КОЛЯДЕНКО,
смт. Козова.

Бездонні очі
В далечині і десь у глибині
Я бачу лиш твої бездонні очі,
Які так часто сняться уві сні,
В глибінь яких потрапити 

так хочу!
Зірка з неба
Тобі одній я подарую зірку з неба,
А що ще у житті нам треба?
Ти добре знаєш, що тебе люблю я,
Ми в космосі любові, ми у небі!
Подруга? 
Подруга? По якому праву, 

я не знаю, 
Ти прагнеш, щоби я сказав: 

кохаю… 
Така приваблива ти 

і така неждана, 
Я вже, мабуть, скажу: 

моя кохана. 
Гаразд, перехідний 

усе ж таки є час, 
Це – час для почуттів. 

Він є для нас…
Ти - сонечко 
 Ти – сонечко. 

Чом маю це писати? 
Чому так довго 

я не можу спати? 
Ти – засліпила. 

Та тобі віддасться, 
Скуштуй, уже, окрайчик щастя…

Любомир ГАРДЕЦЬКИЙ.

Невигадана історія

Любить - не любить,
Чекає, чи ні?- 

В пелюсток ромашки
Юнка питає.

Милий вже сниться
В дівочому сні,

Але про це ще не знає...

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Вікторія Мірза – учениця 11-класу Буглівської 
ЗОШ I-III ступенів Лановецького району.

За одну 
безсонну 
ніч він 

переосмислив 
усе своє молоде 
непутяще життя. 
Раніше такої 
потреби у нього не 
виникало, тож жив, 
не задумуючись, 
що стільки горя приніс 
найріднішим людям…

Ще будучи маленьким хлопчи-
ком, Тарас завжди виділявся, був у 
центрі уваги. Він -- пізня дитина у 
матері-одиначки, тож йому, своєму 
синочку, вона віддавала усю свою 
любов і турботу.  Будучи хорошою 
рукодільницею, Ганна на замовлен-
ня шила, вишивала і в’язала. А за 
ті кошти купувала завжди  Тараси-
ку обновки. Такого гарного одягу і 
взуття ніхто із синових  однокласни-
ків не мав. Не дозволяла мама Тара-
сові допомагати їй по господарству 
– все робила сама, бо він ще «ма-
лий». А коли згодом про що-небудь 
просила, у відповідь чула лише бур-
котіння  і лайку.

На двадцятиріччя Ганна пода-
рувала синові машину. Хоч не нову, 
зате добре збережену. Думала, може 
так їх із сином відносини наладять-
ся, стануть такими, як у його ди-
тинстві. Тоді мати садила Тарасика 
собі на коліна, а він обіймав її і слу-
хав казку… Спогадами про ті часи і 
вірою в те, що син зміниться, жила 
Ганна. Бо ж серце у нього добре, про-
сто не з тою компанією зв’язався. А 
материнське серце усе терпіло і про-
щало. Воно по-іншому любити не 
вміє.

Та після такого подарунка син ще 
більше віддалився від матері, а зго-
дом і взагалі міг не ночувати вдома, 
кинув навчання в університеті. Його 
життя закрутилося-завертілося – ді-
вчата, вечірки, випивка…

Ганна телефонувала Тара-
сові, плакала, просила, щоб не 
марнував свої  молоді роки. Він 
і слухати не хотів. Зраділа жін-
ка лише тоді, коли одного разу 
син привів додому дівчину і зая-
вив, що одружується. Тихенька, 
скромна Надя одразу припала 
Ганні до душі. Вони добре лад-
нали, тож обидві жінки вірили, 
що тепла і затишна сімейна атмос-
фера змінить Тараса, крім того, Надя 
чекала дитину.

Та він, звиклий до розгульного 
життя, недовго затримувався вдо-
ма. Не зупинився й згодом, коли на-
родилася донечка. 

…Нічний дзвінок на мобіль-
ний телефон Тараса, мов грім се-
ред ясного неба, вивів із захмеліло-
го безпам’ятства. Слова дружини, 
які пролунали у  слухавці, розум не 
хотів сприймати: «Маму у важкому 
стані забрала швидка. Вона просила 
до тебе зателефонувати».

Спіймавши першу попутну ма-
шину, Тарас приїхав до лікарні. Тут, у 
коридорі, вже сиділа його дружина. 
У його погляді було лише німе запи-
тання: «Що з мамою?»  Надія сказа-
ла, що її потрібно прооперувати. 

Зайшовши у лікарняну палату, 
замість завжди усміхненої колись 
матері Тарас побачив худеньку жін-
ку, обличчя якої обтяжують важкі 
мішки під очима, численні зморшки, 
а ще – глибокий смуток…

Вночі він ні на мить не стулив 
очей. Усе думав про маму, яка при-
святила йому все своє життя – не до-
сипала, коли був маленьким, еконо-

мила на собі, робила все для нього. 
Яким сліпим егоїстом був він, коли 
думав тільки про себе. Він не хотів 
помічати сльози матері, зважати на 
вмовляння дружини. Тут, у лікар-
ні, Тарас чи не вперше звернув ува-
гу на те, якою красунею підростає 
його донечка. Але ж вони  -- найрід-
ніші у світі люди. Чому, щоб усвідо-
мити це, мало трапитись щось по-
гане? Таких «чому?» у нього впер-
ше виникло так багато, вперше він 
намагався по-щирості відповісти на 
них  і вперше собі пообіцяв, що біль-
ше не принесе горя рідним. 

А зранку чоловік, не гаючи часу, 
зателефонував другові, який вже 
давно хотів купити його машину  і 
повідомив, що той може забирати  її 
просто зараз. Поки що Тарасові ма-
шина не потрібна – йому потрібні 
гроші на мамине лікування. А ще, 
аби купити донечці візочок, бо у неї 
ніякого нема,  зробити подарунок 
дружині – скоро в Надії день наро-
дження.

 «Тільки б вони мене простили» 
-- тривожно думав Тарас, відчиня-
ючи двері лікарняної палати, у якій 
сиділи три жінки, життя яких він 
зобов’язаний зробити щасливим…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

На життєвих  
перехрестях ОДИНАК

«У Дмитра? Хіба  таке може 
бути?» - здивувалася Зоряна. Зви-
чайно, Дмитро – красень на усе 
село. Однак, Леся мала б зрозумі-
ти, що вони – не пара. Їй підходить 
хлопець простіший, і тоді вона 
буде королевою поруч із ним! Ма-
буть, Зоряна, як завше, права. Але 
що робити Олесі зі своїм серцем, 
котре  тягнеться до хлопця, як ме-
телик до світла, змушує щомиті 
думати про нього?

У неділю подруги зібралися до 
клубу. Ніжна мелодія вальсу плив-
ла над селом, кликала до танцю.

«Це ж білий танець! Ти будеш 
запрошувати? Рішайся!» - під-
штовхнула Олесю Зоряна.

Однак Олеся завжди сороми-
лася першою запросити хлопця. 
А що, коли їй відмовлять? А Зоря-
на, звабливо усміхаючись, набли-
зилася до Дмитра. Шляхетно по-
дала йому руку. Олесю кинуло в 
жар – чому саме Дмитро? Щоб по-
глузувати з неї? Вона уже пошко-

дувала, що відкрила Зоряні свою 
таємницю. 

Весь вечір Зоряна з Дмитром 
танцювали удвох. «Гарна пара, 
правда? І танцюють чудово!» - до 
Олесі підійшов завклубом Тарас, 
закружляв її у танці.

Зоряна на Олесю не зачека-
ла. Кудись щез і Дмитро. Страшна 
здогадка розривала Олесі груди: 
отже, подруга пішла з Дмитром. 
Невже Зоряна не розуміла, як буде 
їй боляче?

Вранці Зоряна не гукнула Оле-
сю, як робила це щоразу, коли їха-
ла на навчання до Тернополя.

Олеся пішла на ферму до ма-
тері, якій допомагала доїти корів. 
Після смерті батька мати стала 
хворіти і заледве зводила кінці з 
кінцями. Тому Олеся і не вступала 
нікуди, хоч мала блискучий атес-
тат. А там – час покаже…

Минув тиждень, другий. Зоря-
на на вихідні не приїжджала. Теле-
фон її теж не відповідав. Олеся ста-
ла хвилюватися: може, щось ста-
лося?  І тут гострою стрілою влу-
чила їй у самісіньке серце новина, 
яку випадково почула на фермі: 
Зоряна виходить заміж за Дмитра! 

Олеся не могла повірити цьому. Їй 
хотілося чимшвидше дізнатися 
правду! Мабуть, тут щось не так. 
Зоряна – вродлива, багата, кож-
ного може закохати в себе, якщо 
захоче. Куди їй поспішати? Їй іще 
вчитися треба!  Олеся зібралася до 
Тернополя. Несила було чекати.

Зоряну побачила у дворі уні-
верситету. Вона з кимось розмов-
ляла по мобільному. Зогледівши 
Олесю, трішки знітилася, однак, 
швидко опанувала себе: «Як до-
бре, що ти приїхала, Олесю! Я те-
лефон загубила, отож новий но-
мер запишеш. Зараз Дмитро піді-
йде. Підемо обручки купувати. За-
одно порадиш, які подарунки його 
батькам вибрати». «Звісно», - за-
ледве вимучила Олеся. Де поді-
лися ті холодні слова, які зібрала-
ся сказати Зоряні? Ніби щось обі-
рвалося, коли побачила, як Дми-
тро поцілував подругу, вручив ве-
ликий букет білих лілій – улюбле-
них квітів Зоряни.

Коли вибирали в універмазі 
золоті обручки, до них підійшла 
циганка. «Гарні обручки, - сказа-
ла, а потім, ніби між іншим, дода-
ла: - Не бути вам разом. Ліпше зра-
зу розбігтися. Правду кажу».

Продавщиця  присоромила 
стару циганку – навіщо псувати 
свято молодим? Наказала іти геть. 
Але циганка не хотіла відступа-
ти. Чекала їх при вході. «Позоло-
ти руку, юначе – більше скажу». 
Дмитро поклав їй у долоню кіль-
ка гривень. «Ти у полоні красуні і 
не бачиш щастя свого. Воно дуже 
близько. Варто лишень руку про-
стягнути. Знаю,  сину, що кажу. Бог 
бачить – не брешу!»

Циганка щезла так само не-
сподівано, як і з’явилася. Зоряна і 
Дмитро реготали з її слів, вважали 
їх безглуздим базіканням, аби ви-
манити гроші.

Олеся була старшою дружкою 
на весіллі. Намагалася бути весе-
лою і щасливою, а вдома – дала 
волю сльозам. Сіла за щоденник. 
Виливала між рядочками свій 
біль, жаль за розбитими мріями і 
втраченими надіями.

Боже милостивий, як їй хотіло-
ся забути Дмитра! Але він мало не 
щоночі снився їй, не йшов з думок. 
Чомусь була упевнена – Зоряна не 
кохає його. А  заміж вийшла, щоб 
довести усім, що вона – найкраща, 
бо з-поміж багатьох  дівчат на селі 
Дмитро обрав саме її.

Невдовзі Зорянині батьки про-
дали хату в селі і переїхали в ра-
йонний центр. Там купили неве-
ликий особняк, а для молодих 
– окрему квартиру.

Час збігав, мов осідлані коні. 
Згодом Олеся закінчила виш, ста-
ла головою сільської ради. Зоряна 
в гості до себе не кликала. І Олеся 
– теж. Вони якось непомітно від-
далилися, по-суті нічого не знали 
одна про одну.

Якось Олеся зібралася навіда-
ти свою секретарку, котра наро-
дила дівчинку. Надя – приїжджа, 
окрім чоловіка і донечки, нікого з 

рідних в селі  немає. Вони розго-
ворилися. Надя сказала, що ско-
ро буде давати грудне молоко для 
одного хлопчика, який із близнят. 
Його забере в село бабуся – мати 
батька, Дмитром його звати. Ін-
ший хлопчик поки що з татом у 
місті буде. «Йому також молочну 
маму знайшли. Рідна, яку Зоря-
ною звали, померла при пологах», 
- сумно зітхнула Надя.

В Олесі все попливло перед 
очима. Стало важко дихати. «Що 
з вами? Може серцевих крапель 
дати? Та заспокойтеся! Може, 
вмовлю чоловіка всиновити хлоп-
чика, якщо рідний батько пого-
диться. Чоловік у мене добрий. І 
дуже хотів сина», - заметушилася 
біля Олесі Надя.

Олеся поклала подарунки у лі-
жечко Надиної дівчинки, заледве 
дійшла додому. Уявляла, як тепер 
важко Дмитрові.

Вранці на роботі перевірила 
пошту – чи немає важливої інфор-
мації? Стала збиратися в місто. Від 
Наді дізналася адресу Дмитра. Ще 
не знала, що скаже йому, але від-
ступати, як колись, не хотіла.

Ось його будинок. Квартира 
на четвертому поверсі. Від хви-
лювання тисне у скронях. Стукіт 
серця, здається, чує весь під’їзд. 
Хвильку постоявши під двери-
ма, несміливо натиснула кнопку 
дзвінка. Вдихнула повітря…

Двері відчинив Дмитро. Його 
важко було впізнати. Худий, него-
лений, зіщулений. Ніби з десяток 
літ йому додалося. «Олесю, це – 
ти?» - спитав здивовано.

«Не проганяй мене, Дмитрику, 
благаю! Хочеш, стану їм матір’ю? 
- вона кивнула на ліжечко, в яко-
му мило посапували близнята. 
– Не можна їх розлучати!» Її го-
лос тремтів. На очах виступили 
сльози. Дмитро  великими кари-
ми очима дивився на схвильова-
ну Олесю.

Його відповідь зависла у по-
вітрі, змішалася зі словами старої 
циганки, які чомусь враз зринули 
в пам’яті: «Твоє щастя – близько. 
Слід лишень руку простягнути». 
Стрепенувся, відчувши легкий до-
тик Олесиної руки. «Назвемо їх Пе-
тром і Павлом. На честь апостолів. 
Ти згідний, Дмитрику?»

Два згорточки у ліжечку за-
ворушилися, розплющили оче-
нята, в один голос нагадали: хо-
чемо їсти! Олеся поспішила розі-
гріти грудне молоко, яке доста-
вила їм молочна мама. Розраджу-
вала Дмитра – усе буде добре, бо-
гатирями виростуть, от побачиш. 
Вона обвела Дмитра лагідним по-
глядом. Обличчя його проясніло, 
однак він знітився: «Що люди ска-
жуть, Олесю?».

«А що нам люди? - несподіва-
но для самої себе відповіла Олеся. 
– Дітям матір потрібна… І, взагалі, 
життя продовжується. Час розста-
вить усе на свої місця. І тихенько 
залікує рани…»  

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля. 

щастя -
близько…»

«Твоє

“ “... «Тільки б вони 
мене простили» -- 
тривожно думав Тарас, 
відчиняючи двері 
лікарняної палати, у якій 
сиділи три жінки, життя 
яких він зобов’язаний 
зробити щасливим…

Олеся не 
наважувалася 
зізнатися найкращій 
подрузі Зоряні в тому, 
що закохана у Дмитра 
– чи та повірить 
їй? Адже Зоряна 
вже у школі голови 
хлопцям морочила, 
а у скромної, тихої 
Олесі справжнього 
поцілунку ще не було. 

Богородиці 
Зарваницькій
Щоразу, як до Тебе йду,
Душа моя весь час радіє.
Нехай спасення я знайду,
Свята Маріє!

Свої найкращі почуття
Сюди приношу у надії,
Щасливе, праведне життя
Даруй, Маріє!

В житті не просто нам іти,
Усюди підступи лихії,
Тож поможи усе пройти,
Свята Маріє!

Прости провини всі мої,
Нехай душа, як сніг біліє.
Здоров’я й милості Твої
Даруй, Маріє!

Відлуння прощі
Зарванице, Зарванице –
Безліч в світі є доріг,
Щоб до тебе, як столиці,
Кожен з нас прийти би зміг.

Поміч просимо, благаєм,
Усамітнившись в глуші,
Божу Матір величаєм,
Прагнем зцілення душі.

Все прости нам, Божа Мати,
Дай нам вистояти в злі,
Всім зумій нам поміч дати,
Наші вислухай жалі.

Хто нужденний, 
хто стражденний –
Всі спішать щораз сюди.
Буде той повік спасенний,
Хто нап’ється тут води.

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків. 

Вдячність
Ще не раз до вас 

в гості прийдемо
Ми, батьки учнів 4 класу Лозівської ЗОШ І-ІІ ступенів Збаразько-

го району, висловлюємо щиру подяку першій вчительці наших ді-

тей Надії Миколаївні Кубацькій. Вона професійно ставилася до ви-

ховання наших малюків та щедро віддавала їм всю любов і щирість 

свого серця. Діти поважали і шанували свою першу вчительку, по-

стійно відчували її доброзичливість і привітність. Надія Миколаїв-

на завжди уважно вислуховувала нас і давала корисні поради.

Тож через улюблену газету щиро дякуємо пані Надії за ко-

пітку працю, цілеспрямованість, мудрість, за тепло душі.

Нині ми на шкільному порозі,
Та не хочеться вас покидати.
Обіцяємо - ваші уроки
Завжди будемо ми пам’ятати.
Тож  не будемо прощатись назавше -
Ще до вас не раз в гості прийдемо,
Бажаємо вам здоров’я і щастя,  
І блакитного, мирного неба.
Ваших порад нам буде дуже не вистачати, адже багато років 

ви дарували знання нашим дітям. Тож за підтримку, чуйність і 

терпіння зичимо вам добра, удачі і натхнення, дорога Надіє Ми-

колаївно!
З повагою – О. БРЕГА, І. САВЧУК, Н. САВЧУК, 

Н. ЦІСЕЛЬСЬКА, З. КАРПЕЦЬ, С. РОГАЧИШИН, 
З. СТЕЦЮК, О. ЛУЦИК, Н. АНИШКО.
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ПЕРШЕ КОЛО
1-й тур. 24.07.2016
Буковина – Верес
Геліос – ФК Тернопіль
Черкаський Дніпро – Колос
Нафтовик-Укрнафта – Авангард
МФК Миколаїв – Десна
Іллічівець – Скала
Оболонь-Бровар – Гірник-Спорт
ФК Полтава – Інгулець
Арсенал-Київ – ПФК Суми
2-й тур. 30.07.2016
Скала – МФК Миколаїв
Гірник-Спорт – Іллічівець
Інгулець – Оболонь-Бровар
Арсенал-Київ – ФК Полтава
ПФК Суми – Верес
ФК Тернопіль – Буковина
Колос – Геліос
Авангард – Черкаський Дніпро
Десна – Нафтовик-Укрнафта
3-й тур. 05.08.2016
Верес – ФК Тернопіль
Буковина – Колос
Геліос – Авангард
Черкаський Дніпро – Десна
Нафтовик-Укрнафта – Скала
МФК Миколаїв – Гірник-Спорт
Іллічівець – Інгулець
ФК Полтава – ПФК Суми
Оболонь-Бровар – Арсенал-Київ
4-й тур. 14.08.2016
ПФК Суми – ФК Тернопіль
Колос – Верес
Авангард – Буковина
Десна – Геліос
Скала – Черкаський Дніпро
Гірник-Спорт – Нафтовик-Укрнафта
Інгулець – МФК Миколаїв
ФК Полтава – Оболонь-Бровар
Арсенал-Київ – Іллічівець
5-й тур. 19.08.2016
ФК Тернопіль – Колос
Верес – Авангард
Буковина – Десна
Геліос – Скала
Черкаський Дніпро – Гірник-Спорт
Нафтовик-Укрнафта – Інгулець
Оболонь-Бровар – ПФК Суми
Іллічівець – ФК Полтава
МФК Миколаїв – Арсенал-Київ
6-й тур. 26.08.2016
ПФК Суми – Колос
Авангард – ФК Тернопіль
Десна – Верес
Скала – Буковина
Гірник-Спорт – Геліос
Інгулець – Черкаський Дніпро
Оболонь-Бровар – Іллічівець
ФК Полтава – МФК Миколаїв
Арсенал-Київ – Нафтовик-Укрнафта
7-й тур. 03.09.2016
Колос – Авангард
ФК Тернопіль – Десна
Верес – Скала
Буковина – Гірник-Спорт
Геліос – Інгулець
Іллічівець – ПФК Суми
МФК Миколаїв – Оболонь-Бровар
Нафтовик-Укрнафта – ФК Полтава
Черкаський Дніпро – Арсенал-Київ
8-й тур. 08.09.2016
ПФК Суми – Авангард
Десна – Колос
Скала – ФК Тернопіль
Гірник-Спорт – Верес
Інгулець – Буковина
Іллічівець – МФК Миколаїв
Оболонь-Бровар – Нафтовик-
Укрнафта
ФК Полтава – Черкаський Дніпро
Арсенал-Київ – Геліос
9-й тур. 13.09.2016
МФК Миколаїв – ПФК Суми
Нафтовик-Укрнафта – Іллічівець
Черкаський Дніпро – Оболонь-Бровар

Геліос – ФК Полтава
Буковина – Арсенал-Київ
Авангард – Десна
Колос – Скала
ФК Тернопіль – Гірник-Спорт
Верес – Інгулець
10-й тур. 18.09.2016
ПФК Суми – Десна
Скала – Авангард
Гірник-Спорт – Колос
Інгулець – ФК Тернопіль
МФК Миколаїв – Нафтовик-Укрнафта
Іллічівець – Черкаський Дніпро
Оболонь-Бровар – Геліос
ФК Полтава – Буковина
Арсенал-Київ – Верес
11-й тур. 25.09.2016
Десна – Скала
Авангард – Гірник-Спорт
Колос – Іллічівець
Нафтовик-Укрнафта – ПФК Суми
Черкаський Дніпро – МФК Миколаїв
Геліос – Іллічівець
Буковина – Оболонь-Бровар
Верес – ФК Полтава
ФК Тернопіль – Арсенал-Київ
12-й тур. 01.10.2016
ПФК Суми – Скала
Гірник-Спорт – Десна
Інгулець – Авангард
Нафтовик-Укрнафта – Ч.Дніпро
МФК Миколаїв – Геліос
Іллічівець – Буковина
Оболонь-Бровар – Верес
ФК Полтава – ФК Тернопіль
Арсенал-Київ – Колос
13-й тур. 08.10.2016
Авангард – Арсенал-Київ
Скала – Гірник-Спорт
Десна – Інгулець
Черкаський Дніпро – ПФК Суми
Геліос – Нафтовик-Укрнафта
Буковина – МФК Миколаїв
Верес – Іллічівець
ФК Тернопіль – Оболонь-Бровар
Колос – ФК Полтава
14-й тур. 15.10.2016
ПФК Суми – Гірник-Спорт
Інгулець – Скала
Черкаський Дніпро – Геліос
Нафтовик-Укрнафта – Буковина
МФК Миколаїв – Верес
Іллічівець – ФК Тернопіль
Оболонь-Бровар – Колос
ФК Полтава – Авангард
Арсенал-Київ – Десна
15-й тур. 22.10.2016
Гірник-Спорт – Інгулець
Геліос – ПФК Суми
Буковина – Черкаський Дніпро
Верес – Нафтовик-Укрнафта
ФК Тернопіль – МФК Миколаїв
Колос – Іллічівець
Авангард – Оболонь-Бровар
Десна – ФК Полтава
Скала – Арсенал-Київ
16-й тур. 29.10.2016
Нафтовик-Укрнафта – ФК Тернопіль
МФК Миколаїв – Колос
Іллічівець – Авангард
Оболонь-Бровар – Десна
ФК Полтава – Скала
Арсенал-Київ – Гірник-Спорт
ПФК Суми – Інгулець
Геліос – Буковина
Черкаський Дніпро – Верес
17-й тур. 05.11.2016
Буковина – ПФК Суми
Верес – Геліос
ФК Тернопіль – Черкаський Дніпро
Колос – Нафтовик-Укрнафта
Авангард – МФК Миколаїв
Десна – Іллічівець
Скала – Оболонь-Бровар
Гірник-Спорт – ФК Полтава
Інгулець – Арсенал-Київ

16 липня відбулося жеребкування календаря Першої ліги чемпіо-
нату України. ФК «Тернопіль» сезон розпочне 24 липня виїзним поє-
динком проти харківського «Геліоса». Натомість, у першому домаш-
ньому матчі муніципали прийматимуть чернівецьку «Буковину». 

ФК «Тернопіль» 
виходить на старт

У поєдинку за Суперкубок України 
команда Сергія Реброва в 
серії післяматчевих пенальті 

переграла донецький «Шахтар» і 
стала володарем не лише почесного 
призу, а й мільйона гривень 
преміальних.

Незважаючи на те, що команди тільки не-
давно повернулися зі зборів, гра видалася до-
сить цікавою. «Динамо» грало без Ярмолен-
ка, який відбуває дискваліфікацію, і Хачері-
ді, який напередодні, за чутками, посварив-
ся з головним тренером. В свою чергу, Фонсе-
ка змінив схему «Шахтаря», і команда тепер 
грає у два нападники.

В першому таймі ніхто з суперників не хо-
тів ризикувати, а тому м’яч більше перебував  
у центрі поля, ніж біля воріт. Однак, ближче 
до кінцівки гірники заволоділи ініціативою і 

навіть змогли забити. Щоправда, суддя взят-
тя воріт не зафіксував, оскільки Едуардо пе-
ребував в оффсайді.

На старті другої половини гри кияни по-
чали грати активніше. Однак, в одному з епі-
зодів Шовковський зіграв не дуже вдало і 
м’яч опинився у нападника донеччан, який 
влучно пробив у дальній кут воріт столичної 
команди.

«Динамо» відігралося аж на 80-й хвили-
ні, коли після розіграшу кутового у своєму 
штрафному майданчику помилився Андрій 
П’ятов. Нічийний рахунок протримався аж до 
фінального свистка.

Регламент цього матчу не передбачав до-
даткового часу, а у серії пенальті щастя по-
сміхнулось «Динамо». Це вже шоста перемога 
киян у Суперкубку, тоді як «Шахтар» завойо-
вував цей трофей сім разів. 

Єврокубки
Відбулося жеребкування 3-го квалі-

фікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА 
та Ліги Європи УЄФА. Його результатів 
з особливим нетерпінням очікували 3 
українських клуби.

У чемпіонському турнірі «Шахтар» є сі-
яним клубом. На початку турнірного шляху 
донеччани двічі зустрінуться з представни-
ком Швейцарії – клубом«Янг Бойз». Перший 
матч «гірники» проведуть вдома 26 або 27 
липня, повторна зустріч відбудеться 2 або 3 
серпня на полі суперника.

У Лізі Європи УЄФА «Ворскла» у стату-
сі сіяної команди зіграє з переможцем пари 
РоПС (Фінляндія) — «Локомотива» (Хорва-
тія), а дебютант змагань «Олександрія» зу-
стрінеться з переможцем пари «КСМС Ясси» 
(Румунія) — «Хайдук» (Хорватія). Поєдинки 
заплановані на 28 липня та 4 серпня, при-
чому полтавчани спочатку поїдуть у гості, а 
олександрійці чекатимуть опонента вдома.

Новим голо-
вним тренером збір-
ної України викон-
ком ФФУ призначив 
39-річного Андрія 
Шевченка. Контракт 
із ним уклали на два 
роки із можливістю 
пролонгації на такий 
же термін.

Асистентами Шевченка у національній ко-
манді будуть екс-тренери «Мілана» Мауро Та-
сотті і Андреа Малдер, а також колишній асис-
тент Сергія Реброва в «Динамо» - іспанець Ра-
уль Ріанчо.

Головою комітету національних збірних 
виконком призначив екс-тренера «Дніпра» 
Мирона Маркевича.

 «Динамо» у новому сезоні

Перший трофей

 Шевченко 
очолив збірну

Лауреати 
попереднього сезону 

у Прем’єр-лізі
Найкращий тренер:
1. Сергій Ребров, «Динамо» Київ;
2. Мірча Луческу, «Шахтар» Донецьк;
3. Мирон Маркевич, «Дніпро» Дніпропетровськ.
Найкращий гравець:
1. Андрій Ярмоленко, «Динамо» Київ;
2. Марлос, «Шахтар» Донецьк;
3. Алекс Тейшейра, «Шахтар» Донецьк.
Найкращий голкіпер:
1. Андрій П’ятов, «Шахтар» Донецьк;
2. Микита Шевченко, «Зоря» Луганськ;
3. Олександр Шовковський, «Динамо» Київ.
Найкращий молодий гравець:
1. Віктор Коваленко, «Шахтар» Донецьк;
2. Іван Петряк, «Зоря» Луганськ;
3. Валерій Лучкевич, «Дніпро» Дніпропетровськ.
Найкращий бомбардир: 
1. Алекс Тейшейра, «Шахтар» Донецьк – 22 м’ячі;
2. Пилип Будківський, «Зоря» Луганськ – 14 м’ячів; 
3. Андрій Ярмоленко, «Динамо» Київ – 13 м’ячів.

Право пред-
ставляти Україну 
у Ріо-де-Жанейро 
уже вибороли 205 
атлетів. Найбіль-
ше ж представни-
цтво синьо-жовті 
мали у Пекіні 2008 
року – 254 спортс-
мени.

Водночас спеціалізований пор-
тал Gracenote прогнозує, що резуль-
тати українців не погіршаться. Фахів-
ці передбачають, що синьо-жовті ви-
грають 23 медалі – саме стільки наша 
збірна в середньому здобувала за 5 
попередніх літніх олімпіад. Згідно з 
прогнозом, шість українських наго-
род будуть золотими.

Не кількістю, 
а волею

до перемоги
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Цілющі краплини 

народної медицини

Для бажаючих схуднути
Куркума покращує обмін речовин. 

Її ще називають жовтим імбиром, так 
як вона діє подібним чином: добре бо-
реться проти відкладення жирів, зни-
жує апетит. Якщо пити воду з курку-
мою перед їжею, то можна помітно 
худнути без зайвих зусиль.

У кого проблеми з травленням
Спеція стимулює виділення жовчі, 

покращує роботу печінки та її загаль-
ний стан. Бореться проти гнильних 
процесів в кишечнику, стимулює його 
роботу, допомагає відновленню нор-
мальної мікрофлори.

Для тих, у кого болять суглоби
Куркумін у великих дозах схожий 

з диклофенаком: зменшує запалення 
і біль. Регулярне вживання води з кур-
кумою знижує ризик загострень ар-
триту та інших запальних і дегенера-
тивних захворювань суглобів.

При діабеті 2 типу
Дослідження вчених з Обернсько-

го університету показало, що добавки 
куркуми допомагають призупинити 

розвиток діабету 2 типу, знизити ри-
зики ускладнень.

У кого є різні запальні процеси
Куркума допомагає подолати різ-

ні запальні процеси, включаючи респі-
раторні захворювання. У період епіде-
мій, похолодань, акліматизації курку-
ма буде хорошою профілактикою.

 У кого є проблеми з серцево-
судинною системою

Куркумін є хорошою речовиною 
для профілактики тромбоутворення.

Для тих, хто хоче зберегти мо-
лодість

Куркумін - сильний антиоксидант, 
він успішно пригнічує активність віль-
них радикалів і запобігає запаленням, а 
значить, допомагає зупинити старіння.

Крім цього є дані про позитивний 
вплив куркуми в справі профілактики 
раку.

Виходить, що водичка з куркумою 
рекомендована майже всім дорос-
лим і може стати хорошою добавкою 
для людей, які ведуть здоровий спосіб 
життя.

Користь для всього організму
Перераховувати чудесні властивості лляно-

го насіння можна довго, воно цього заслуговує. 
Це сильний антиоксидант і антитоксин, має вира-
жену протиалергійну дію, пригнічує розмножен-
ня хвороботворних бактерій та вірусів, які активі-
зуються у холодну і сиру погоду. Дуже корисне на-
сіння для печінки – захищає клітини від старіння, 
ожиріння (стеатозу), запалень, проникнення віру-
сів. Також рекомендують його жінкам - нормалізує 
активність жіночих гормонів, запобігаючи гормо-
нальним порушенням. Є ефективним онкопротек-
тором, тобто захищає від розвитку раку, особливо 
при гормонозалежних пухлинах (молочної залози, 
яєчників, у чоловіків – простати). Антигіпоксант – 
покращує доставку кисню до клітин, чим запобігає 
передчасному старінню всього організму.

Також насіння льону допомагає схуднути – по-
перше, добре тамує голод, по-друге, стимулює ви-
користання жиру з жирових «депо». Лікує хворо-
би шлунку та кишечника – має обволікальну дію. 
Очищує нирки, має легку сечогінну дію. Ефективно 
усуває запори, зменшує аутоінтоксикацію. 

Корисний для легенів: допомагає очищува-
ти дихальні шляхи. Необхідний для здоров'я сер-
ця та судин (артеріїти, варикозна хвороба). Насін-
ня обов'язкове до вживання для людей, які мають 
проблеми із хребтом, суглобами та зв'язками. Ро-
бить шкіру гладкою, без почервонінь, лущень та 
сухості. Насіння багате цілющими рослинними 
Омега-3 жирами. Зрештою, це смачно: насіння має 
смак горіха і його приємно жувати.

Як вживати
Уточнимо, як саме його можна застосовувати. 

Найпростіше - це додавання насіння в звичайну 
їжу, в день слід з'їдати 5 г. Дуже смачне насіння з 
салатами, фруктовими, овочевими стравами, кар-
топлею, кашами. Пікантними виходять соуси, мож-
на додати льон в сир, молоко, йогурт, кефір. Чудо-
ва виходить випічка з насінням льону. Спробуйте 
просто посипати насіння на бутерброд, це смачно 
і красиво.

Кисіль ягідний з льоном сподобається любите-
лям солоденького. Начинки для тортиків, млинчи-
ків, вареників, вафель з насінням льону урізнома-
нітять, поліпшать вашу їжу,  зроблять її більш по-
живною, корисною. Чудовий смак виходить, якщо 
додати до насіння кунжут або звичайне насіння со-
няшника.

Якщо ж згадати про лікування, то дозу збіль-
шуйте разів у десять. Потрібно 2-3 ст. ложки насін-
ня льону залити двома склянками окропу, настоя-
ти трохи і пити рівними дозами. Точна доза зале-
жить від захворювання. Читайте про це в анотації 
на упаковці.

Пам'ятайте, що, як і більша частина продук-
тів лікувальних, подібний засіб має протипоказан-
ня. Небажано перевищувати дозу: не більше 2-х 
ст. ложок на добу. При різних загостреннях (коліт, 
панкреатит, холецистит, камені) краще відмови-
тися від цього засобу до зникнення загострення. 
Обов'язково збільшіть кількість води, яку випива-
єте за день, адже льон - це клітковина, яка є нероз-
чинною.

Нектарин - один з найпопулярніших літніх фруктів. 
Він соковитий, солодкий і чудово пасує до літніх 
десертів. Які є корисні властивості цього фрукту? 

ПОПЕРЕДЖАЄ РОЗВИТОК РАКУ
Нектарин містить менше цукру, але більше калію, заліза, фосфо-

ру і аскорбінової кислоти, ніж персик. Це прекрасне джерело віта-
мінів і пектинових речовин, які є натуральним профілактичним за-
собом проти ракових захворювань.

АКТИВІЗУЄ ОБМІН РЕЧОВИН
Нектарин активізує обмін речовин. Клітковина стимулює робо-

ту травних залоз і сприяє травленню погано засвоюваної і жирної 
їжі. Це хороший гарнір до м'яса та інших тяжких страв.

ВИВОДИТЬ З ОРГАНІЗМУ ЗАЙВУ РІДИНУ
Речовини, які містить нектарин, допомагають виводити з орга-

нізму зайву рідину і натрій - іншими словами, шкідливий холесте-
рин. Завдяки цьому він використовується для профілактики атеро-
склерозу і серцево-судинних хвороб.

ДОПОМАГАЄ ЗБЕРЕГТИ МОЛОДІСТЬ
Завдяки великому вмісту вітаміну С і антиоксидантів нектарин 

благотворно діє на шкіру - утримує в ній вологу і запобігає появі 
зморшок.

НЕАЛЕРГІЙНИЙ
Нектарин позбавлений окса-

митової шкірки, на якій збира-
ється пилок і яка викликає алер-
гічну реакцію. Проте, вживати 
його, як і персик, потрібно обе-
режно: у людини може бути алер-
гія на дубильні речовини, що міс-
тяться в цьому фрукті.

Укуси настирливих ко-
марів можуть неабияк зіпсу-
вати прекрасний літній від-
починок на природі. Якщо 
ж комасі все-таки вдало-
ся залишити на вашій шкірі 
укус, негайно скористайтеся 
порадами, які допоможуть 
швидко позбавитися від по-
червоніння і свербіння. 

Щоб зменшити набряк і 
зняти свербіж в місці укусу, 
зробіть примочку з викорис-

танням відвару трав'яного 
збору (листя і квітки звіро-
бою, листя м'яти перцевої, 
молода кора дуба): 1 столо-
ву ложку сухої суміші залий-
те 1 склянкою води і постав-
те на повільний вогонь на 
15 хвилин. Після цього осту-
діть і процідіть.

Дуже добре знімає свер-
біж розчин харчової соди: 1 
чайну ложку соди змішайте 
з прохолодною кип'яченою 
водою. Розчином протирай-
те місця укусів.

Примочки з нашатирно-
го спирту (спирт і вода 1: 5) 

або винного спирту (горіл-
ка і вода 1: 1) також допомо-
жуть зняти свербіж.

Щоб зменшити набряк, 
прикладіть на місце уку-
су лід або прохолодні комп-
реси. Також допоможе сік з 
листя м'яти, який має знебо-
люючу, протисудомну і про-
тизапальну дію.

Допоможе зняти свербіж 
і звичайний подорожник. 
Прикладіть на місце укусу 
змочену свіжим соком подо-
рожника серветку або роз-
мочене у воді листя.

Додайте до свого 
раціону льон – і за 
місяць себе не впізнаєте!
Ще з давнини лляне насіння вважалося ліками мало не від всіх 

численних хвороб. І не дивно, адже в цих маленьких непоказних 
насінинах міститься величезна кількість корисних речовин. 

ТОП 5 корисних 
і лікувальних властивостей 

нектарину

Чому  вам  терміново 
 потрібно  випити  
води  з  куркумою

З огляду на те, що куркума - спеція, вживати її можна як добавку до 
їжі, і робити це бажано регулярно. Але як більш дієву речовину можна за-
пропонувати простий напій: чайна (можна, дві) ложка куркуми в склян-
ку теплої води. Для тих, кому подобається молоко, можна робити мо-
лочний напій з куркумою.

Для кого особливо корисна і потрібна вода з куркумою?

Як швидко вилікувати 
укуси комарів: 5 порад

Вірус герпесу передається повітряно-
крапельним шляхом, а також через викорис-
тання речей і посуду.

 Це захворювання часто супроводжуєть-
ся палінням, свербінням і болем на губах 
(або на крилах чи слизовій носа). Вірус, про-
никаючи в клітину, починає безперешкодно 
розмножуватися. Він наповнюється рідиною 
і гине. Лікування герпесу треба проводити 
негайно, як тільки з’явилися неприємні від-
чуття, описані вище.

Безумовно, найкраще пройти курс ліку-
вання, призначений лікарем, якщо у тебе 
з’явився герпес.

Але як бути на відпочинку, в дорозі або 
там, де звернутися до лікаря нема можли-
вості?

Якщо ви в дорозі, то в аптечці обов’язково 
знайдеться спирт, тому припечіть ділянки, 
на яких може з’явитися герпес.

Щоб підсушити пухирці герпесу, які 
з’явилися на губах, використовуйте в “по-
льових умовах” зубну пасту. Нанесіть її на 
уражену ділянку, щоб вона засохла.

Нагрійте ложку і прикладіть до місця, де 
повинні з’явитися пухирці, щоб воно прогрі-
лося. Але будьте обережні, щоб не обпекти 
шкіру.

Народні методи проти герпесу: 
як вилікувати проблему 
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Яблучний тарт з горіхами
Потрібно: для тіста - борошно пше-

ничне - 200 г, масло вершкове - 100 г, цу-
кор - 50 г, жовтки яєчні - 2 шт.;

для начинки – яблука - 500 г, цукор - 
175 г, горіхи волоські - 100 г;

для меренги - білки яєчні - 2 шт., цукор 
- 100 г, горіхи волоські (крихта) - 30 г.

Приготування: для тіста борошно змі-
шати з цукром, порубати в крихту з охоло-
дженим маслом, нарізаним кубиками. До-
дати жовтки, швидко замісити. Розкача-
ти тісто в пласт, товщиною 5-7 мм, виклас-
ти у форму і наколоти виделкою. Випікати 
корж в розігрітій духовці при 190-200 гра-
дусах 20 хв. 

Для начинки: очистити яблука, нарі-
зати скибочками, змішати з цукром. Вари-
ти до загусання на середньому вогні, до-
давши трохи води. Остудити. Додати коло-
ті горіхи. Перемішати. На випечений корж 
викласти начинку. На начинку «хвилями» 
нанести меренгу (білки збити з цукром до 
твердих піків). Посипати меленими горіха-
ми. Випікати при 180 градусах до золотис-
того кольору.
Сонячний тарт

Потрібно: масло вершкове - 100 г, цу-
кор - 250 г, жовтки яєчні - 2 шт., борошно 
- 450 г, розпушувач тіста - 1 ч.л., яйця куря-
чі - 3 шт., сік лимона - 4 ст. л., цедра лимона 
(з 3-х штук).

Приготування: змішати масло та цу-
кор (100 г), додати яєчні жовтки. Додати 
борошно (400 г) та розпушувач. Замісити 
тісто. Викласти його у форму для випічки. 
Випікати у розігрітій до 180 градусів духо-
вці протягом 15 хв. Змішати яйця, борош-
но (50 г), лимонний сік, цукор (150 г) та ли-
монну цедру. Вилити начинку у форму, ви-
класти зверху тонкі шматочки лимону. Ви-
пікати 15-20 хв.
Шоколадний 
тарт з грушами

Потрібно: для тіста - борошно пшенич-
не - 165 г, цукор - 30 г, мигдаль (або грець-
кі горіхи) - 30 г, вода - 3-4 ст. л., масло верш-
кове - 125 г, сіль; 

для начинки – груші - 700 г, масло 
вершкове - 90 г, яйця курячі - 1 шт, какао - 
45 г, цукор - 200 г, борошно - 45 г, цукор ва-
нільний - 10 г.

Приготування: змолоти в блендері 
чи кавомолці мигдаль або грецькі горіхи. 
Просіяти борошно, додати до нього сіль, 
цукор, мелені горіхи, перемішати. Масло 
порізати на кубики та перетерти з борош-
няною сумішшю до крихт. Додати воду, за-
місити тісто, поставити його на півгоди-
ни до холодильника. Потім розкачати, ви-
класти в змащену маслом та посипану бо-
рошном форму і знову помістити в холо-
дильник. 

Груші почистити від шкірки, вирізати 

серцевини і порізати на чотири частини. 
Тісто проколоти виделкою, посипати 2 ст. 
л. цукру. На тісто розкласти груші. Пекти в 
розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хв. 

Тим часом готуємо шоколадне тісто-
крем. Для цього розтопити масло на паро-
вій бані чи в мікрохвильовій печі. До роз-
топленого масла додати какао. Ретельно 
перемішати до однорідної консистенції. 
Яйця збити з цукром, додати суміш масла з 
какао, просіяне борошно та ванільний цу-
кор. Усе перемішати. Витягнути з духовки 
пиріг. Викласти шоколадну масу на пиріг, 
розрівняти лопаткою. Випікати ще 15-20 
хв. Пиріг можна залишити для вистиган-
ня в духовці. Холодний пиріг посипати 
цукром-пудрою. 
Тарт зі шпинатом 

Потрібно: масло вершкове - 120 г, бо-
рошно - 1,25 скл., сіль - 0,5 ч.л., вода (льодя-
на) - 2-3 ст.л., шпинат (грубі стебла і листя 
видалити) - 1 кг, сир фета - 150 г, сир кисло-
молочний - 150 г, яйця курячі - 4 шт., кріп - 
2 ст.л., цибуля ріпчаста - 1 шт., горіх мускат-
ний (тертий, на кінчику ножа), перець чор-
ний мелений.

Приготування: заморожене масло на-
різати маленькими шматочками і поміс-
тити в блендер. Насипати сіль і борошно. 
Збити до отримання крихти. Додати воду 
і збивати, поки тісто не візметься грудкою. 
Скачати тісто в кульку, помістити в харчо-
ву плівку і розправити в коржик. Помісти-
ти на 1 год. в холодильник. Розкачати тіс-
то діаметром набагато більшим, ніж фор-
ма (28-30 см), дуже зручно це робити між 
двох листів пекарського паперу, припу-
дрених борошном. Перенести тісто пря-
мо на нижньому аркуші паперу і перевер-
нути в форму, обережно розправити, зви-
саючі краї видалити. Крупно нарізане лис-
тя шпинату злегка присолити і пом’яти ру-
ками, помістити в друшляк і по можливос-
ті відтиснути сік. Обсмажити цибулю, на-
різану шматочками, в сотейнику, додати 
шпинат і тушкувати ще 5 хв. Відкинути 
на друшляк, злегка притиснути, щоб сте-
кла рідина. Остудити. До шпинату дода-
ти фету, сир, кріп, чорний мелений перець, 
мускат і збиті виделкою яйця, переміша-
ти і за необхідності підсолити. Помістити 
начинку у форму з тістом, верх прикраси-
ти тонко нарізаними помідорами і черво-
ним болгарським перцем. Запікати в про-
грітій до 180-190 градусів духовці близь-
ко години. Начинка повинна ущільниться.  
Готовому тарту дати охолонути і нарізати 
на порції.
Тарт з куркою і грибами

Потрібно: для тіста – маргарин - 100 г, 
борошно - 300 г, йогурт - 20 г, цукор - 10 г, 
сіль - 5 г;

для начинки - грудки курячі (варені) - 
2 шт., печериці - 250 г, цибуля ріпчаста - 1 
шт., олія - 40 г, сіль, перець чорний меле-
ний, тим’ян сушений - 5 г;

для соусу бешамель - масло вершко-
ве - 40 г, борошно - 40 г, молоко - 400 г, сир 
твердий (тертий) - 150 г, сіль, перець білий 
мелений, горіх мускатний мелений.

Приготування: для тіста масло наріза-
ти кубиками, змішати з борошном і пору-
бати в крихту. Додати цукор, сіль, йогурт. 
Швидко замісити м’яке тісто. Накрити хар-
човою плівкою і поставити в холодильник 
мінімум на 30 хв. Для начинки гриби про-
терти вологою серветкою. Нарізати плас-
тинками. Цибулю нарізати кубиками. У ро-
зігрітій олії пасерувати цибулю до прозо-
рості, додати гриби. Посолити, поперчити, 
додати чебрець і тушкувати на середньо-
му вогні до випаровування рідини. Осту-
дити і змішати з нарізаною кубиками груд-
кою. Для соусу масло розтопити і обсмажи-
ти з борошном. Поступово підливати мо-
локо, постійно помішувати вінчиком для 
яєць. Посолити, поперчити. Варити до за-
густіння соусу. Додати мускатний горіх і 
тертий сир (трохи сиру залишити для при-
сипки). Перемішати. Як тільки сир розчи-
ниться, посуд з кремом зняти з вогню. Тіс-
то тонко розкачати і викласти у змащену 
маслом форму. Зайве тісто обережно зріза-
ти по краю форми. Корж застелити фоль-
гою і висипати на неї якийсь вантаж (мож-
на взяти крупи). Випікати в розігрітій ду-
ховці до 1800 15 хв. Форму вийняти з духо-
вки. Видалити фольгу з вантажем. На корж 
викласти начинку. Залити пиріг соусом і 
посипати сиром. Випікати при 1800 30 хв., 
до золотистої скоринки. Готовому тарту 
дати «відпочити» близько 15  хв.
Тарт з молодою картоплею, 
помідорами та сиром

Потрібно: томати черрі - 300 г, карто-
пля молода - 400 г, бринза (або інший со-
лений сир) - 180 г, цукор - 3 ст. л., масло 
вершкове - 40 г, олія оливкова - 2 ст. л., тіс-
то листкове (бездріжджове) - 250 г, базилік 
(гілочки).

Приготування: помідори розріза-
ти на половинки. Посолити й поперчи-
ти, змастити оливковою олією і запіка-
ти при температурі 150 градусів 45 хв. 
(можна скористатися швидшим мето-
дом і запікати в мікрохвильовці 5-6 хв). 
Молоду картоплю почистити й відва-
рити в підсоленій воді до напівготов-
ності. Далі зварити помадку: вершко-
ве масло розтопити в сотейнику, дода-
ти цукор і варити на середньому вогні 
до світло-коричневого кольору. Форму 
для випічки вистелити пергаментним 
папером. Ще гарячою помадку розмащу-
ємо по дну форми. На карамель виклас-

ти листочки базиліку. Викласти наріза-
ну кружечками картоплю, в проміжки 
викласти помідори, зверху на помідо-
ри викласти бринзу. Листкове тісто роз-
качати по розміру форми і накрити ним 
тарт. Випікати при температурі 210 гра-
дусів 25 хв., далі 15 хв. - при температу-
рі 180 градусів. У процесі випічки, якщо 
форма роз’ємна, то може підтікати кара-
мель, потрібно підставити піддон, щоб 
не забруднити духовку. Вийняти тарт з 
духовки, кілька хвилин зачекати й пере-
вернути його тістом донизу - начинкою 
зверху. Смакує і теплим, і холодним.
Тарт з чорницею

Потрібно: борошно пшеничне - 200 
г, масло вершкове - 100 г, жовток яєч-
ний - 1 шт., вода (дуже холодна) - 40 г, цу-
крова пудра - 50 г, сіль - 1 щіпка, чорниця 
- 300 г, яйця курячі (невеликі) - 3 шт., верш-
ки (жирні) - 100 г, цукор - 150 г, сік лимон-
ний - 1 ст.л., борошно пшеничне для при-
сипки столу - 1 ст.л., цукрова пудра (за ба-
жанням для верху), м’ята - за смаком, си-
роп м’ятний - за бажанням.

Приготування: для початку - пісоч-
не тісто. Все треба робити швидко, щоб 
не дати розтанути маслу, інакше тісто ста-
не дуже твердим. Відокремити жовток від 
білка, який не знадобиться. Розбовтати хо-
лодну воду з жовтком. Просіяти борошно, 
сіль і цукрову пудру в миску. Далі взяти за-
морожене масло й натерти в ту ж миску 
на буряковій тертці, максимально швид-
ко. Перетерти борошно з маслом, недовго. 
Влити воду з жовтком і швидко переміша-
ти кілька секунд. Після цього все викласти 
на стіл і замісити тісто вже там. Дно фор-
ми вистелити папером для випічки. При-
сипати стіл борошном (качалку теж) і роз-
качати тісто за величиною форми, залиша-
ючи на бортики. Перенести за допомогою 
качалки тісто у форму і викласти ним дно і 
краї. Помістити на півгодини або годину в 
холодильник. 

Включити духовку на 180 градусів. Діс-
тати тісто. Дно тіста густо наколоти видел-
кою й помістити у форму, накривши його 
папером для випічки й виклавши зверху 
вантаж для фіксації (квасоля, горох тощо). 
Поставити в духовку на 15 хв. Після закін-
чення цього часу забрати вантаж і запіка-
ти ще 10 хв. Для начинки вичавити сто-
лову ложку соку лимона. Чорницю по-
дрібнити у блендері. Нам потрібен тільки 
сік-нектар, тому протираємо її через сито 
або вичавлюємо через пару-трійку шарів 
марлі. У миску до чорничного соку додати 
три яйця, цукор, сік лимона, вершки, добре 
перемішати до розчинення цукру і вили-
ти в пісочну форму. Ще раз помістити все 
в  духовку, розігріту до 160 градусів, при-
близно на 35 хв. Після цього дайте тарту 
повністю охолонути. Зверху присипати цу-
кровою пудрою і прикрасити листочками 
м’яти.

 прості рецепти з французьким шармом
ТАРТ –

Французька кухня недаремно славиться своєю випічкою. Адже саме 
французи відрізняються здатністю створювати витончені, стильні, ши-
карні, і - одночасно прості речі. Такий і французький тарт. 
По-нашому, це відкритий пиріг. Пісочне тісто знизу, на-
чинка зверху. В залежності від виду, тарт може бути 
солодкий (і тоді в якості начинки кладуть фрукти, 
ягоди), а може бути і основною стравою або закускою, 
і тоді його начиняють м’ясом, рибою, овочами.
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Дозвілля

Відповіді

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, 

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

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

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

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї 

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

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

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

у Козівському районі. 
Телефон: (068) 670-07-42

ГОРОСКОП
з 20 до 26 липня
Овен. Ви дуже оригінальні, але 
навряд чи ваші ідеї будуть здій-
снені в найближчому майбут-
ньому, бо вони вимагають довго-
терпіння, якого вам не вистачає. 
Нині потрібна дисципліна, щоб 
втілити бажані плани в життя.
Телець. Погляньте на ситуа-
цію тверезо і підведіть баланс. У 
справах покладайтеся на зваже-
ні рішення, а не на емоції. Вихідні 
проведіть з рідними. Більше часу 
приділіть своїм близьким. 
Близнюки. Цей період дуже 
хороший для тих, хто збирається 

почати нову справу або втілити 
якісь ідеї. Цим щасливчикам зір-
ки обіцяють удачу. Вірте у влас-
ні сили – фортуна на вашому боці. 
Рак. Впоравшись із метушнею, 
ви продемонструєте неабияку 
працездатність, аналітичний ро-
зум, неупереджене ставлення. 
Якщо ви творча людина – то це 
ваш зоряний час. Можливі при-
бутки. У вихідні  відпочиньте. 
Лев. Події розвиваються в по-
трібному напрямку, з лишком 
окупаються минулі поневіряння. 
Ваше серце не ворогує з Розумом, 
і з близькими людьми є любов та 
розуміння. Головне - перебувати 
в золотій середині, не лінуючись, 
але й не впадаючи в суєтність.

Діва. Вам належить зробити 
правильний вибір у відповіднос-
ті до ідей, які ви сповідуєте і цін-
ностей, якими дорожите. Не під-
давайтеся занепадницьким дум-
кам. Усе у вашому житті відбува-
ється так, як і повинно бути.
Ваги. Ви, як ніхто інший, вміє-
те долати перешкоди. Вас відріз-
няє підвищена увага до свого ото-
чення. Не наражайтеся на небез-
пеку й будьте терплячими – і уда-
ча буде на вашому боці.
Скорпіон. Настає час змін. Це 
буде виглядати дуже демокра-
тично: в найближчому майбут-
ньому доля періодично буде про-
понувати вам той чи інший варі-
ант розвитку подій, а вам вирішу-

вати приймати або не приймати. 
У вас буде шанс змінити заняття, 
місце проживання і соціальний 
статус.
 Стрілець. Період дуже хоро-
ший для реалізації сміливих про-
ектів. Тільки не наступайте на 
горло власній пісні, кажучи собі: 
«Так не буває», «У мене не вийде» 
або що-небудь ще в цьому роді. 
Зараз може вийти навіть те, що в 
інший час вийти не могло б ні за 
яких обставин. Це легко переві-
рити, потрібно лише спробувати. 
 Козеріг. Боротьба раціональ-
ності з пристрастями досягає 
апогею і закінчується її перекон-
ливою перемогою. На цьому тиж-
ні у вас буде хороша можливість 

виправити кілька старих поми-
лок, не зробивши при цьому но-
вих. Можливі прибутки.
 Водолій. У будь-якому союзі 
вам потрібно достатньо свободи. 
Будьте терплячі до своїх близь-
ких і уважні до людей, які поруч з 
вами. У вихідні відпочиньте й по-
думайте над тим, чого насправді 
хочете від життя.
Риби. Повітря навколо вас на-
електризоване тонкими енергі-
ями, і аура настільки густа, що в 
ній міг би застрягти бадмінтон-
ний воланчик. Використайте це 
на свою користь, щоб створити 
диво. Удача сприятиме вам у по-
чинаннях, не бійтеся втілювати 
найсміливіші мрії в життя. 
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Вітаємо!
Доброго свата, хорошого батька і дідуся

Луцика Петра Степановича 
із села Кривчики на Збаражчині 

з Днем народження!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Роки ніколи Вас не старять
І не приносять в дім біди. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди 

та дружби у родині,
Мирного неба, спокою, добра,
І щастя, й радості – щоднини!
Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Уклін і вдячність Вам даруєм знову
На многії і благії літа!

З повагою – свати Марія, Зіна та Феофан, 
сини Леонід, Андрій, невістки Катерина 

і Світлана, онуки Максимко і Дмитро.   

Вітаю!
Талановиту поетесу  

Людмилу Миколаївну та її чоловіка Олега Вікторовича Коляденків із срібним весіллям!

Вітаємо! 
19 липня свій золотий ювілей зустрів

  Володимир Ілліч Целепко
із с. Великі Вікнини на Збаражчині.

Бажаєм здоров’я, теплого сонця, 
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість в кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку. 
Добра і веселощів зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні,
Як чиста джерельна вода. 
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість всміхається в домі,
Щасливих сто років зозуля кує,
А Матінка Божа завжди силу дає!

З повагою і любов’ю – дружина Оксана, 
сини Олег і Міша, невістка Юля, внук Владислав, 

свати Євгеній і Жанна, теща Марія, похресниця 
Катя з чоловіком Леонідом, племінники Валенти-

на,  Софійка, Сергійко, тьотя Зіна з дядьком 
Феофаном та їхні діти й онуки. 

Вітаємо!
Найдорожчу у  світі  маму

 Ольгу Володимирівну Ярему 
із с. Плотича Козівського району

з 45-річним ювілеєм та Днем ангела!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаю здоров’я, сонця в зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай цвіте на стежці мамин слід
І здоров’я Бог все посилає,
Хай щодня і ще багато літ
Мама біля хати радо всіх стрічає!

З любов’ю - син  Артур. 

Вітаємо!
Дорогого  синочка, братика 

  Віталія  Олов’янчика 
із села Плотича  Козівського району 

з 19-річчям!
Хай щастя сонцем усміхається,
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром.
Бажаємо життя прожити
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Цей день для нас – сімейне свято,
І ми бажаєм від душі
Здоров’я, радості, завзяття
На довгі райдужні роки!

З любов’ю мама, тато, брат Назар.

Вітаємо!
Дорогу сестру, люблячу матусю, 

бабусю та прабабусю 
Іванну  Степанівну Стецько 

із села Плотича Козівського району  
з  85-річчям!

Спасибі, рідненька, що живете на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки такі роботящі, невтомні,
За душу чутливу, турботу і поміч. 
За добрі поради, безсоннії ночі,
Дякуєм Богу, що завжди Ви поруч.
За щирість, за ласку, за скроні сивенькі,
За все, найдорожча, уклін Вам низенький,
Ми Вам посилаєм сердечні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!

З найкращими побажаннями - сестри Ольга, Надія, 
Антоніна, похресниця Галя, діти та онуки.  

Життя подружнє, як лелека в небі, 
Якому долетіть до щастя треба, 
А Ви пройшли крізь бурі і завії, 
Здолали всі життєві заметілі. 
Тож з весіллям срібним вітаю, 
Радості, злагоди в домі бажаю.  

Нехай долоні неба голубого 
Над Вами будуть дуже-дуже довго. 
Все, що серцю миле, хай поруч живе, 
А Бог хай здоров’я і сили дає. 
Весілля золоте бажаю зустріти
 Усю свою долю любов’ю зігріти! 

З повагою - Іванна  Ярема.

Вітаємо! 
Найщиріші вітання і побажання надсилаємо найдо-
рожчій у світі онучці, донечці, сестричці, племінниці 

Даринці Ковальчук
з Тернополя, якій 24 липня виповниться 1 рочок.

Тобі вже рочок минає,
Народилась Ти, коли сонечко сяє.
А в очках Твоїх квітне весна.
Ми вдячні Богу безмежно
За цей дарунок, даний з неба,
Тож рости красива, як квіточка,
Будь завжди здорова, весела й привітна,
Нехай голосок Твій дзвенить у оселі,
Нехай усміхаються очка веселі,
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Матінка Божа Тебе оберігає. 

З любов’ю і повагою: мама Оля, тато Михайло, сестрички 
Аня, Анастасійка, Ніка, дядьки Андрій, Ігор, Василь, тьоті 

Надя, Мар’яна, бабуся Марійка, дідусі Ярослав, Борис.

Вітаємо!
Любу дружину, маму, бабусю

Ганну Григорівну Михайлицю 
із села Плотича Козівського району

з Днем народження!
Нехай у житті завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості поспішають діти,
Хай сміх і радість в хаті не стиха!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати!
Бажаєм здоров’я з  роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Хай Бог береже ще років багато
На щастя усім нам, на радість крилату!

З повагою та любов’ю - 
чоловік Степан, сини Володимир,

 Мирон,  невістки Оля, Надя,
 онуки  Аліна, Арсен, Захар, Соломія.

Кандидат у депутати каже вибор-
цям:

- Газ і нафта належать народу. Це 
факт. 

Один із присутніх запитує:

- А чому народ сам собі продає їх 
за такі шалені гроші?

  
Прийшов чоловік у бібліотеку й 

каже: 
- Я у вас взяв книгу «Як заробити 

мільйон», а тут половина сторінок ви-
рвані. 

Бібліотекар: - Ну і що! Півмільйона 
- теж непогано.

  
- Як гадаєте, куме, є життя після 

розлучення? 
- Дивлячись, на скільки вас розвели.

  
Один кіт каже іншому: 
- Які у тебе оригінальні сонцезахис-

ні окуляри червоного кольору. 
- Це мені господар купив, щоб я ві-

всянку за фарш сприймав.

Украiнськi 
жарти

.


