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ніж жити з образою
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Разом живімо «Нашим ДНЕМ»

та з вірою у завтра!
У

світлицю «Нашого ДНЯ» знову завітало свято - 12 червня
2013 року побачив світ перший номер нашого незалежного видання. А вчора колектив газети приймав численні вітання з Днем журна-

ліста. Разом з найкращими побажаннями ми радо переадресовуємо їх нашим
колегам, усім авторам «Нашого ДНЯ».
Окремо звертаємося і до читачів газети, яких з року в рік більшає. Без Вас,
дорогі друзі, не відчували б повною мі-

Передплата-2017 на

незалежний громадсько-політичний
тижневик Тернопілля

1 місяць – 16,96 грн.
3 місяці – 49,82 грн.

рою своєї причетності до літопису наТож хай не обривається цей зв'язок!
шого краю. Адже всі думки і судження, Хай міцніє наша взаємовідданість! Раякі ми виносимо на сторінки тижневи- зом живімо «Нашим ДНЕМ» та з вірою
ка, насправді диктуєте нам Ви.
у завтра!

З повагою та вдячністю - колектив «Нашого ДНЯ» (на фото).

«Наш ДЕНЬ»

Погода в Тернополі
й області

індекс - 68710
6 місяців – 96,98 грн.

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

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

НОТАРІУС
Терещук Лілія Іванівна
Тел.: (0352) 43-31-31, (067) 350-05-01
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ". Тел.: +38 (0352) 40-77-60

7 червня хмарно з проясненням, дощ, гроза, вночі 15-18, вдень 20-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.09, захід - 21.23.
8 червня - хмарно з проясненням, дощ, вночі 16-17, вдень
17-18 градусів тепла. Схід сонця
- 5.09, захід - 21.24.
9 червня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 12-16,
вдень 18-21 градус тепла. Схід
сонця - 5.09, захід - 21.24. Повний
місяць.
10 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 13-19, вдень 17-18 градусів
тепла. Схід сонця - 5.08, захід 21.25.
11 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 13-14, вдень 17-18 градусів
тепла. Схід сонця - 5.08, захід 21.26.
12 червня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 14-16,
вдень 17-22 градуси тепла. Схід
сонця - 5.08, захід - 21.26.
13 червня - хмарно, без опадів, вночі 14-18, вдень 18-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.27.
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Третÿ річниöÿ преçидентства Ïороøенка:

Втеча Януковича з Києва в
лютому 2014-го для багатьох
(особливо на сході України)
стала повною несподіванкою.
Ще більш незрозумілими тоді
видавалися маневри: переїзди
та перельоти з Харкова в Донецьк, потім до Криму, а звідти – вже в Росію.
Прояснення
почалося,
коли стало відомо, що на єдиному казначейському рахунку 46-мільйонної країни залишилося трохи більше 100
тисяч гривень. Виходить:
втікав не президент, а злодійвисокопосадовець, який ще й у
паніці намагався забрати вкрадене з собою.
Більшість і тоді особливо не замислювалася, а нині й
тим паче не хоче думати, але
тоді, у 2014-му, Україна була
над прірвою:
– менше 10 мільярдів доларів золотовалютних резервів;
– на всю армію трохи більше 5-ти тисяч боєздатних і
укомплектованих воїнів;
– силовики ж не слухали
нове керівництво, навіть у столиці майже два тижні годі було
шукати міліціонерів, які просто заховалися.
Тому обрання нового президента було життєво необхідним для України. Потрібен був
головнокомандувач і водночас повноправний представник нашої розграбованої і дезорієнтованої країни, яку ще й
атакував агресор, для перемовин про допомогу із Заходом.

Мабуть, усі ці фактори разом і
дали вперше в історії таку переконливу перемогу Петра Порошенка у першому турі -54%.
Звичайно, за 3 роки багато
чого змінилося: нинішні “рейтинги” не такі, як у 2014-му. І
це природньо.
Але, давайте відверто: завдяки діям президента більшість населення (саме населення, а не громадян – громадяни мислять по іншому) заспокоїлась: загроза далеко на
Донбасі, а війну сприймає як
стрічку новин. А раз так – то
українці з радістю повернулися до однієї з улюблених забавок та ігор: боротьба між своїми за гетьманську булаву.
Маємо тепер у парламенті 4
(чотири!!!) опозиційні фракції!
Вони змагаються між собою і
доводять, що падіння президентського рейтингу: це начебто відсутність результатів.
Але ж це не так. Пропоную,
без емоцій, лише кілька фактів
і яскравих та помітних змін в
Україні.
Завдяки позиції Порошенка в Україні створено і таки
працює Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. (Так, до їхньої роботи у критиків вже сотні претензій, але
вироки в Україні виносить не
НАБУ і САП, а суд!!!! Просто це
чомусь постійно забувають).
Найгучніші справи порушені проти нардепа-мільйонера
Олександра Онищенка і ке-

СТÐÈÌАНÈÉ
ÎÏТÈÌ²ÇÌ

рівника Державної фіскальної
служби Романа Насірова.
Причому, Насірова брали
без погодження із президентом, що вже само по собі прецедент в нашій історії і доказ
незалежності НАБУ.
Як би не критикували Юрія
Луценка за відсутність юридичної освіти, але Генеральна прокуратура нарешті почала повертати в Україну награбоване Януковичем і його оточенням. 1,5 мільярда доларів
реально зарахували на рахунок Державного казначейства
України. Де і куди б поділися
такі гроші при минулій владі –
питання риторичне.
В Україні створена, працює
і економить десятки мільярдів бюджетних грошей (тобто,
грошей платників податків)
прозора система проведення
тендерів Prozorro.
Такі речі багатьом, причетним до “потоків” і “схем”, не до
вподоби – тому й критика, звинувачення і брехня постійно
зростає. Приміром деякі "фахівці” стверджують, що президент начебто наживається на
війні. Але ж до війни його капітал оцінювали майже в мільярд (трохи більше 900 мільйонів доларів). А після трьох
років президенства капітал
знизився на 40%, і нині складає понад 580 мільйонів доларів.
За 3 роки в Україні є цілком
боєздатна армія, яка може не
лише оборонятися, але, як ка-

жуть і “дати по зубах” ворогам.
Всі вже забули проблеми 2014го і те, як українці скидалися
на бронежилети і шоломи. Тепер у більшості є і якісні кевларові, а також сучасна оптика,
прилади нічного бачення і тепловізори.
Армія також отримує відремонтовані танки, бронетранспортери і літаки. А Олександр
Турчинов вже кілька разів хвалився успішними запусками
українських високоточних ракет.
Всім, і Кремлю також, зрозуміло: без повномасштабного вторгнення прорвати нашу
оборону росіяни та всілякі “армії” Захарченка та Плотницького не зможуть.
Росія ж, попри бравади і
пропаганду, зазнає збитків від
санкцій, які ніхто не збирається відміняти. А до цього ще й
несподіванки на міжнародній
арені.
Дональд Трамп виявився
не таким вже і проросійським,
як чекав Путін і його оточення.
У Франції проросійська Марін Ле Пен програла Еммануелю Макрону (а він минулого
тижня сказав Путіну, чим вважає пропагандистські російські ЗМІ).
Італія, попри російські прогнози теж підтримала продовження санкцій. Нідерланди
таки ратифікували Угоду про
Асоціацію з Україною і зону
вільної торгівлі.
А в Німеччині партія Анге-

ли Меркель перемогла на місцевих виборах і має всі шанси
виграти перегони і в Бундестаг.
І на десерт: Україна нарешті отримала безвізовий режим із Європейським Союзом!
Це були лише факти!
А тепер трішки емоцій: я не
стверджую, що жити стало легше. Звичайно, що ні! За 3 роки
війна, на жаль, не закінчилася,
а Крим і частина Донбасу досі
окуповані. Але цю війну почали не ми і, як би багатьом не
хотілося, не лише від нас залежить її закінчення.
Не можна віддавати злодіям частину своєї оселі, адже
тоді вони заберуть її всю. Так
само не можна віддати Путіну
Крим і Донбас, адже він не зупиниться, а захоче всю Україну.
Нинішня ситуація не влаштовує обидві сторони, але якщо
відступити – то окупанти загарбають ще більше України.
Не шукайте простих відповідей на такі складні запитання і виклики. Пам’ятайте: війна триває (навіть якщо її офіційно називають АТО), і ми 5%
ВВП витрачаємо на оборону.
Всі ми в одному човні: незалежно від партій, мови чи віросповідання. Тому, заради виживання і заради майбутнього
нашої України – тримаймося
разом і рухаймося вперед!
Василь САФ'ЯНЮК,
спеціальний кореспондент каналу ICTV.

100 тисяч паломників очікують на всеукраїнській прощі у Зарваниці

О

чільники Тернопільщини із священнослужителями
обговорили організацію Всеукраїнської прощі до Зарваниці.
Цьогоріч очікується близько 100 тисяч паломників.

За словами Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ
Василія Семенюка, проща приурочена 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир
в Україні. «Очікуємо людей з різних регіонів нашої держави. Знаємо, що паломники йтимуть з Тернопільщини, ІваноФранківщини, Хмельниччини. Приїдуть
прочани з Києва, Вінниччини, Полтавщини. Будемо молитися разом і з дітками зі
сходу України», - додав Архиєпископ.
Очільники обласної ради та обласної
державної адміністрації обговорили питання водопостачання паломників, по-

жежної безпеки, охорони, нагальної допомоги, харчування, завершення ремонту
доріг, безпеки руху тощо.
«Звертаюся до поліції з проханням: забезпечити безпеку руху на повороті з бучацької траси - на Зарваницю. Ця ділянка
дороги є небезпечною та складною. Зважаючи на кількість паломників, потрібно
звернути особливу увагу на цей відрізок
шляху», - наголосив голова обласної ради
Віктор Овчарук.
Усі відповідні служби заявили, що готові гарантувати безпеку паломникам і
створити комфортні умови для прощі.
Всеукраїнська проща до Духовного
Марійського центру у Зарваниці відбудеться 15-16 липня.
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Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:

«Братина» прищеплює
любов до українського»

13-річна тернополянка
перемогла на міжнародних
конкурсах у Польщі

Учениця 7 класу Владислава Боцян здобула ряд перемог на міжнародних конкурсах у Польщі. У квітні цього року дівчинка взяла участь
у ІІ міжнародному літературному конкурсі, який проходив у Любліні і був присвячений 700-літтю надання цьому місту Магдебурзького
права. У конкурсі брали участь 169 осіб із різних країн світу. Владислава Боцян, яка представляла Україну, посіла перше місце.
«Треба було написати легенду про
їхню місцевість. Я написала «Легенду
про першого видавця легенд-оповідань
з Любліна». Здобула перше місце. Писала
польською мовою, а анотації - також англійською і німецькою мовами. Не було
дуже складно. Мені подобається вивчати
різні мови. Вирішила брати участь у конкурсі, бо хотіла спробувати свої сили», каже Владислава Боцян. Дівчинка навчається у ТСШ І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. У школі
опановує англійську і німецьку, а вивчити польську мову їй допомагає бабуся.
У травні цього року Владислава здобула перемогу у двох конкурсах. 19 травня – у місті Новий Сонч (Польща). Для
мультимедійного конкурсу тернополянка підготувала короткометражний
фільм про героя Другої світової війни –
військового льотчика Станіслава Скальського.
«Я зробила мультимедію про пілота, який народився в Одесі, а здобув визнання у переможній битві за Англію»,
– каже Владислава. Поглиблювати знання із всесвітньої історії та історії України Владиславі допомагала мама Наталія
Боцян.
«Станіслав Скальський 5 років проживав на території Тернопільської області в Збаражі. До цього часу не було
знайдено жодних підтверджуючих документів. Ми віднайшли в нашому архіві
документи, де безпосередньо згадується, де він проживав 5 років», - розповідає
Наталія Боцян.
Ще одну перемогу Владислава здобула 22 травня у ХХХІІІ Міжнародному літературному конкурсі ім. Ванди Хотомської у місті Слупськ. Владислава написала легенду про слупських лелек і намалювала до праці 2 малюнки. Журі конкурсу визнало легенду тернополянки
однією з найкращих серед майже 9000
робіт. «Горжуся здобутками своєї дочки.
Вона не вперше бере участь у конкурсі,
але цього року ми вийшли на вищий рівень», - зізнається мама Владислави Наталія Боцян. - «У Слупську вийшла збірка
всіх творів тих дітей, котрі є лауреатами
цього конкурсу. Вони видали пам’ятну

збірочку, де є праця й моєї дочки. Тут зазначено, в яких номінаціях вони брали
участь і з яких країн світу здобули перемогу, а також їхні праці, здобутки в прозі
та в поезії. Ми ще чекаємо таку ж із Любліна, нам надішлють збірочку».
Підтримала Владиславу в її прагненні досягнути нових творчих успіхів та перемог Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка
"Солідарність".
«Коли до нас звернулася мама Владислави, ми довго не роздумували і знайшли небайдужих людей, які підтримали і організували їм кошти на поїздку по Республіці Польща. Це дуже важливо, коли про Тернопіль чують за межами України, представляють наше місто ось такі талановиті учні. Обдаровані діти, молодь мають неабиякий вплив
на формування позитивного іміджу нашого міста і нашої країни», - каже голова фракції партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» у Тернопільській міській
раді Володимир Місько. - «Найперші ініціативи фракції «Блоку Петра Порошенка» в Тернопільській міській раді, були
скеровані на те, щоби створити умови,
які б підтримували або надавали максимальне сприяння у розвитку здібностей
учнівської молоді. Саме тому ми ініціювали запровадження іменних стипендій
Тернопільської міської ради в різних галузях знань».
Володимир Місько також зазначив,
що він має намір напрацювати проект рішення, який дасть можливість обдарованим учням отримати кошти з місцевого бюджету для здійснення поїздок на
творчі конкурси, на розвиток здібностей
та талантів.
До речі, вже розпочалася друга кампанія з призначення іменних стипендій
Тернопільської міської ради. Усіх учнів
загальноосвітніх шкіл Тернополя, котрі
мають досягнення в науці, в спорті, у художній самодіяльності, закликають подати документи до управління освіти,
щоб взяти участь у конкурсі. Загалом є
17 номінацій, у кожній з них є три стипендії. Це стипендії, названі на честь відомих уродженців Тернопільщини.

Н

а свято Трійці побував
у чудовій, мальовничій
місцині - селі Стіжок, що
на Шумщині. Там відбувався
ХХІІ щорічний міжобласний
мистецько-краєзнавчий
фестиваль «Братина», який
зібрав колективи з різних
областей України.
На свято з’їхались поціновувачі
та майстри фольклору, народних ремесел, української пісні, яка тішила
гостей. Кожен колектив - наче скарб:
оригінальний, неординарний, з «родзинкою». А які неймовірні українські костюми мали учасники!
Місцеві жителі пригощали учас-

ників фестивалю різноманітними
стравами. Смакувало всім!
Подібні фестивалі дуже важливі,
адже вони прославляють українську
культуру, пісню, наші традиції. А головне - залучають молодь та прищеплюють любов до українського. Треба було бачити з яким вогником у
очах молоді люди танцювали й співали.
Я завітав на свято не з порожніми
руками. З моєї ініціативи на реконструкцію даху Стіжецького НВК виділено майже 600 тисяч гривень. Для
села - це дуже важливо, особливо для
дітей, які там навчаються і будуть навчатися.

Ó Òåðíîïîë³ ñïåêëè íàéäîâøèé

ÒÎÐÒ-ÂÈØÈÂÀÍÊÓ

ЧЕРГОВИЙ
ГАСТРОНОМІЧНИЙ
РЕКОРД УКРАЇНИ
ВСТАНОВИЛИ
МИНУЛИХ
ВИХІДНИХ У
НАШОМУ МІСТІ.
НА ФЕСТИВАЛІ
«ГАЛИЦЬКА
ДЕФІЛЯДА»
ПРОСТО НЕБА
ПРИГОТУВАЛИ
СТОМЕТРОВИЙ
ТОРТ-ВИШИВАНКУ.
ТЕРНОПОЛЯНИ
ВИРІШИЛИ
ПОБИТИ РЕКОРД,
ЯКИЙ ЛИШЕ ДВА
ТИЖНІ ТОМУ
ВСТАНОВИЛИ
ЛЬВІВ’ЯНИ.
Коржі для рекордного десерту спекли заздалегідь. Для торта, запевняють організатори, використовували лише натуральні продукти.
- Півтори тисячі яєць, сто кілограмів сметани, сто кілограмів цукру, двісті кілограмів борошна. А також повидло – яблучне і з рожі, інші інгредієнти, наприклад, какао
– сім кілограмів, - розповідає головний кондитер-технолог Марія Шмигельська.
За основу взяли старовинний рецепт галицького пляцка, який здавна готували на
весілля. Зверху торт прикрасили спеціальною фото-вафлею у вигляді вишиванки.
Аби офіційно закріпити смачний рекорд, до Тернополя запросили представників
Книги рекордів України. Після замірів вони встановили – довжина найбільшої їстівної
вишиванки України становить 102 метри 90 сантиметрів.
Попередній рекорд у 16 метрів 15 сантиметрів фіксували у Львові. Тож Тернопіль,
кажуть організатори, встановив абсолютний рекорд держави. Після вручення сертифікату кондитери розрізали торт і роздали його глядачам. Тернополяни охоче дегустували рекордну "вишиванку".
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Ой, водо-водограй,
грай для нас, грай…
Перший по-справжньому теплий
літній день припав саме на свято
Трійці. Тож не дивно, що чимало тернополян не сиділи, як зазвичай, перед телевізорами, а вирішили сповна використати вихідні та відпочити на свіжому повітрі. Далеко не всі
жителі «Аляски» поспішили у центр
файного міста, щоб у парку Шевченка надихатися димом від мангалів
«Галицької дефіляди» чи скуштувати там порцію старої, печеної в лушпинні, бульби за 20 гривень. Старші
люди, молоді матері зі своїми дітьми
неквапливо походжали більш-менш
затишними дворами спального мікрорайону і вже за звичкою прямували до фонтана, облаштованого по-

Підприємець єдиного податку на одній торговій
точці продає технічно складні побутові товари, на які
зараз потрібно використовувати РРО, а на іншій - дрібні господарські товари (ножі, гайки, болти та фарбу).
Чи на кожну із цих точок потрібен касовий апарат?
У Тернопільській ОДПІ наголосили: якщо підприємець (незалежно від системи оподаткування), здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, лише
в одній з торгових точок із декількох, то така особа
зобов’язана проводити розрахункові операції із застосуванням РРО на усіх торгових місцях (об’єктах).
Зокрема, слід застосовувати РРО або розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій
на всіх інших господарських одиницях, незалежно від
асортименту товарів. Адже законодавством передбачені вимоги до платника податків - суб’єкта господарювання, а не до його торгових точок.
Докладні консультації - у Центрі обслуговування
платників за адресою: вул. Білецька, 1 і за телефоном:
43-46-10.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ.

Акöенти

Газовий вентиль
не шукай вечорами…
На бульварі Вишневецького, а можливо й не тільки тут, є місця, де не варто ходити, навіть незважаючи на дбайливо прокладені доріжки. Справа в тому, що
свого часу по зовнішніх стінах багатоповерхівок газовики проклали комунікації.
А от вентилі, які подають, або перекривають подачу газу у ці візуально непривабливі поржавілі труби, спеціалісти встановили на рівні людського зросту – приблизно 170-180 сантиметрів від землі.
Відтак, ця запірна арматура випирає десь
на півметра від стіни і стирчить майже

руч з дитячим майданчиком на бульварі Вишневецького. Та яким було
їхнє розчарування, коли бачили, що
навіть у неділю, та ще й на свято,
цей символ популізму місцевої влади не тішив прохолодними струменями води. Не у кращому стані перебуває і басейн фонтана – дощівка, що
зібралася тут, аж ніяк не приваблює
мешканців навколишніх будинків ні
своїм запахом, ні чистотою. Тож мимоволі згадалося, як торік представники влади на чолі з мером помпезно відкривали майданчик та переконували, що відтепер на периферії
все буде, як і в центрі – на проспекті Шевченка, де вдень та вночі чудують людей «живі» фонтани.

Що потрібно знати про
касові апарати?

nday.te.ua

На Симоненка я зійду –
трава по пояс…

на всю ширину заасфальтованої доріжки.
Щоправда, мешканці будинків вже звикли
до такого неподобства і периферійним зором «намацують» небезпеку та схиляються, щоб пройти під вентилями. Інша справа, коли у мікрорайон приблудить хтось
чужий. Не підозрюючи про небезпеку, яка
на нього чатує, він швидше всього «знайде» головою злощасний вентиль. Тоді на
весь двір чути, якими словами оцінюють
нетутешні таке «ноу-хау» газовиків. Щоправда, не менше ризикують і навіть добре знайомі з особливостями місцевої газотранспортної системи люди. Особливо,
коли повертаються додому затемна, або ж
«розслабленими» після випитого спиртного.
Непокоїть і те, що до вентилів – відкритий доступ: і для тих, хто має право
відкручувати чи закручувати їх, і для тих,
хто будь-коли може це зробити знічев’я,
або зі злим умислом.

Ще з квітня більше, ніж на третину, зросла квартплата. Відтак, уже другий місяць ЖЕКи отримують від тернополян значно
більше коштів на виконання своїх безпосередніх обов’язків з обслуговування будинків, наведення благоустрою на прилеглих територіях тощо. Та, як переконують реалії, додаткові грошові надходження жодним чином не позначилися на якості роботи цих,
в основному, приватних структур. Наприклад, навіть до Зелених
свят на «Алясці» комунальники так і не спромоглися скосити траву на газонах під будинками, а тому «співаний-переспіваний» у
ЗМІ, лише торік реконструйований бульвар Куліша нині зовсім не
тішить око тих, хто там відпочиває на лавочках чи з дітьми, прогулюється з малюками у візочках. А тим часом у траві по пояс вже
обжилися їжачки. Навіть у білий день вони безбоязно спацерують
бруківкою, незважаючи на захоплені вигуки дітлашні.
Юрко СНІГУР

У старому будинку в Бережанах обвалився балкон з людьми

4 червня в Бережанах, на вул. Академічній, у старовинному двоповерховому житловому будинку обва-

лився балкон. На момент руйнування на ньому перебували четверо місцевих жителів,
двоє з яких впали з конструкції, отримавши травми різної
важкості. Їх шпиталізували у
Бережанську ЦРЛ.
На місце події направили черговий караул ДПРЧ-7
Управління та оперативну
групу Бережанського районного відділу ДСНС.
Прибувши на місце, рятувальники побачили величезну бетонну плиту, що повисла
на висоті десяти метрів, у разі
падіння якої, існувала реальна загроза руйнуванню будинку та інженерних комунікацій.
Не втрачаючи жодної хвилини, надзвичайники зафіксували
обвалені конструкції. Оскільки про-

водити роботи з демонтажу в темну пору доби категорично заборонено, було прийнято рішення організувати чергування особового складу пожежно-рятувального підрозділу до ранку.
5 червня за допомогою спеціального обладнання розрізали металеві
основи конструкції і спустили бетонну платформу на землю.
До робіт було залучено 10 чоловік
особового складу та дві одиниці техніки. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України у Тернопільській області на чолі
з першим заступником начальника
управління підполковником служби
цивільного захисту Ігорем Павуком.
Завдяки злагодженим діям рятувальників та комунальних служб міста наслідки надзвичайної події вдалося мінімізувати.

Велика Людина
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«Мир - означає любити одне одного.
Мир - то не відсутність боротьби»
Прості істини
Любомира Гузара
Україна втратила велику людину. Колишній глава Української
греко-католицької церкви Любомир Гузар відійшов у вічність
на 85 році життя після важкої хвороби. Про нього говорили
"людина з янголом на плечі" і дивувалися його вражаючій
мудрості. Любомир Гузар став одним з небагатьох моральних
авторитетів українців на зламі XX-XXI століть. Він не кричав і
не наказував. Але вів за собою тисячі людей дорогою любові
й поваги до іншого. Проповідував любов навіть тоді, коли
здається, що єдина зброя – злість і агресія.

Україна, Австрія, США, Італія, Україна…

15 цитат Любомира Гузара
ХОЧА МУДРІСТЬ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ НЕ МОЖНА ВТИСНУТИ В НЕВЕЛИЧКУ
ДОБІРКУ ЦИТАТ, "НАШ ДЕНЬ" СПРОБУВАВ ЗІБРАТИ ДЛЯ ЧИТАЧІВ
НАЙБІЛЬШ ЯСКРАВІ ВИСЛОВИ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

 Про себе

Я звичайна людина, одна з багатьох.
Моя мрія бути Людиною. Я би дуже хотів
бачити, щоб багато осіб бажали бути Людиною, собою. Бо то є великий Божий дар.

 Про добро

Серед нас дуже багато добрих людей. Але
замало бути добрим – треба чинити добро.

 Про повернення до України

Я 46 років жив поза Україною. Там було
добре, спокійно. Але на чужині ви завжди в
якийсь спосіб залишаєтеся громадянином
другого класу. Цілком інакше пройтися вулицею чи вулицями міст, сіл в Україні, чим
десь там жити в Нью-Йорку чи Римі.

 Про свободу і незалежність

Господь створив нас вільними. Ніхто так
не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним
- це означає бути відповідальним. Ми говоримо про свободу, тішимося свободою, бажаємо
свободи, підкреслюємо своє бажання свободи,
але насправді боїмося її.
Свобода – це можливість робити добро.
Ми люди, і ми вільні. А це значить, що ми маємо право робити добро. Звичайно, ми можемо
помилятися, але основний сенс свободи – людина не має права чинити зло.

 Про націоналізм і патріотизм

Не можна будувати свою ідентичність,
ненавидячи когось, агресора, ворога. Любов
до України - це прекрасний слоган. Можна
говорити палкі слова про любов до України:
це ні до чого не зобов’язує. А любити треба
українців, жителів цієї країни - це є любов до
України. Націоналізм - це любити своє і не поважати чуже, а патріотизм - любити своє і поважати чуже. В націоналізмі є величезна спокуса нетерпимості, а це не по-християнськи.
Потрібно любити своє і поважати чуже.

 Про війну

Сьогодні війна в Україні справедлива, тому
що вона оборонна, і ми, як християни, маємо

право оборонятися. Звичайно, ми можемо і не
оборонятися, я можу сказати: ти мене вдарив
по лівій щоці, а я тобі підставляю праву. Але це
завжди вибір, і ми можемо вибирати оборону, особливо коли у нас є зобов’язання перед
тими, з ким живемо і кого любимо.

 Про Майдан

Я знаю, що багато людей розчаровані тим,
що Майдан не приніс швидких змін. Але питання, швидко або повільно ми рухаємося, набагато менш важливе, ніж питання, рухаємося ми або стоїмо на місці. Приймаємо ми кожен раз рішення стати кращими, ніж раніше,
чи готові змінюватися?
Вчинки цих людей (Героїв Небесної Сотні) нагадують вчинок Ісуса Христа, який також був розп'ятий, хоча був без гріха. Він пожертвував своїм життям. Я думаю, що і ті, хто
в минулому столітті вмирали у в'язницях і таборах, і Небесна Сотня… їх жертва якимось чином впливає. Може це і не дуже явно, але я думаю, що ця невинно пролита кров нас якимось чином очищає.

 Про Радянський Союз

Радянський Союз не вбив людину духовно, але дуже її поранив. І процес лікування
потребує часу.

 Про любов

Любити – це дуже гарна річ, але набагато
важливіше бути свідомим, що я є любленим.
Любов - це є бажання робити добро ближньому. То не є тільки почуття. Це є бажання робити другому добро. І на тому також базується
мир. Не можна будувати мир без любові. Як я
не бажаю другій людині добра, не люблю її, то
як я можу робити з нею мир? Миру не буде.

 Про гроші

Не гроші є злом, а їх ужиток. Мало хто вміє
бути багатим. Часто багатство людину не
тільки спокушує, а й значною мірою руйнує.
Я, дитина війни, бачив на власні очі, як дуже
багаті люди за одну мить ставали злидарями.
Це дуже сильна наука.

Любомир Гузар народився 26 лютого
1933 року в тоді польському міжвоєнному Львові. Родина покинула місто перед
наступом радянських військ й осіла в австрійському Зальцбурзі. У цьому місті працювала українська гімназія, у якій навчався майбутній глава УГКЦ. Коли Любомиру
Гузару було 16 років, батьки переїхали до
США, де хлопець закінчив духовну семінарію.
У цій країні Любомир Гузар провів 20
років. Вивчав богословські студії у Вашингтонському католицькому університеті, а в
21-річному віці його висвятили на священика.
До Риму Любомир Гузар переїхав у
1968 році й отримав ступінь доктора
богослов'я. Він був помічником легендарного глави УГКЦ Йосипа Сліпого, який зумів вирватися з радянських таборів, а після здобуття незалежності України повернувся на Батьківщину.
Любомир Гузар у розмовах із журналістами визнавав, що може вільно спілкуватися п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, італійською та польською.
Насправді мов він знав набагато біль-

ше, проте волів говорити про це скромно:
"також володію іншими іноземними, класичними та літургійними мовами".
У 2001 році Синод єпископів УГКЦ обрав Любомира Гузара своїм архієпископом. Незабаром папа Іван-Павло II призначив його одним з кардиналів Католицької церкви. А вже влітку папа Римський
єдиний раз за часи незалежності відвідав
Україну. Вже на посаді керівника УГКЦ Любомир Гузар нарешті отримав громадянство України.
Саме за його керівництва сталася знакова подія для греко-католиків - церква отримала визнання як загальноукраїнська. Було ухвалено рішення про перенесення престолу до столиці. А після смерті
Івана-Павла II Любомира Гузара розглядали як одного з претендентів на папський
престол.
Офіційним керівником УГКЦ Любомир
Гузар пробув десять років. Через поважний вік та стан здоров'я він сам звернувся
до папи Бенедикта XVI про зречення.
"Я не повинен бути провідником - настає час, коли потрібно передати важелі
людям, у яких більше сили. Навіть фізичної, - казав він. - Вони повинні далі бачити".

Багатство не є лихом, а небезпекою. Той,
хто вміє дати собі раду з тою небезпекою,
може робити великі і добрі діла.

чу боротьбу з корупцією. Все це сміх!
Що таке корупція? Це гріх. А жоден гріх
законом не поборете. Це треба виховувати.

 Про комп'ютеризований світ

Люди відвикають мислити - це є фундаментальною проблемою. Проблема завжди в
людині, а не в інтернеті.
Проблема інтернету в тому, що ми не можемо визначити, що це: інформація чи формація? Сьогодні навіть діти володіють великою
кількістю інформації, знають ті речі, про які я
в дитинстві навіть не підозрював. Але вони не
знають, що з цим усім робити.
Якби Ісус жив зараз, він би працював на
комп'ютері і користувався технічними способами, щоб достукатися до людей.

 Про корупцію

Мусимо вчити наших людей не підтримувати корупцію. Я сміюся, коли чую про
великі державні програми, про законодав-

 Про те, як бути щасливим

Ясну відповідь "бути собою" важко втілити. Це вимагає зусиль, розуміння гідності,
труду. Щоб бути щасливим, треба бути добрим, і це потребує кропіткої праці.
Ми щодня мусимо робити вибір. Немає
легкого шляху бути собою. Але бути собою
- це єдиний гідний шлях.

 Про мир

Мир означає любити один одного. Мир то не є відсутність боротьби.

 Про надію

Нам не можна і не треба втрачати надії на
кращі часи. Замість того, щоб зневіритися - беріться до роботи.
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Чи перейде український бізнес на розрахунки у євро?
Нацбанк України рекомендує бізнесу перейти на розрахунки в євро. З такою пропозицією виступила заступник
голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, уже внесли
чимало змін у нормативно-правову базу і багато змін ще
готують. Після імплементації запланованого, буде простіше працювати з банками єврозони, кажуть у НБУ.
- Наскільки це вигідно українському бізнесу, враховуючи
той факт, що більшість європейських банків, маючи дочірні банки у США, будують
однакові системи контролю?
І, взагалі, чи є в цьому доцільність? Тим паче, Азія, Південна Корея, Японія, Китай не хочуть переходити на розрахунки у євро - тільки долари. А
український бізнес співпрацює
із згаданими регіонами. То чи
існує реальна доцільність змінювати розрахунки?
- Національний банк висуває

пропозицію щодо зміни курсоутворюючої валюти в Україні з
долара США на євро у зв’язку із
збільшенням питомої ваги розрахунків у євро, - відповідає на
запитання «Нашого ДНЯ» декан факультету банківського бізнесу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Богдан Петрович АДАМИК (на
фото). - Це жодним чином не
означає, що бізнес зобов’язаний
переходити на розрахунки у
євро. Бізнес має можливість вибору валюти розрахунку. І країни Азії, Південна Корея, Японія, Китай та багато інших кра-

їн в контрактах будуть вказувати долар США.
- Чи може вплинути ця новація на курс долара і євро в
Україні?
- НБУ планує визначати офіційний обмінний курс щоденно,
за результатами торгів на між-

банківському валютному ринку, не до долара США, як це робилося увесь останній період, а
до євро. Відповідно, курс до долара США буде визначатися вже
по відношенню до міжнародного курсу євро. Але це лише плани, і чи будуть вони реалізовані
у 2017 році - сумнівне питання.
Загалом на курс долара США
і євро в Україні зміна курсоутворюючої валюти суттєво не вплине, оскільки на міжбанківському
валютному ринку, як тепер, так
і в майбутньому, щоденно торги
будуть проводитися і з доларом
США, і з євро. Тому робити з цього якусь проблему я не бачу змісту. Зміниться лише механізм визначення офіційного обмінного
курсу гривні по відношенню до
іноземних валют. Правила торгів, фактично, не зміняться.

В Укра¿ні по÷алося ÷етверте літо віéни…

В

Україні, аби стати господарем життя, потрібно
пробитися у «слуги народу». Наступного ж дня
«господарі» забувають про народ і починають «орати»
й «засівати» ниву власного достатку. На офіційну роботу,
звісно, не вистачає часу. І бажання нема…
А ще наші політики люблять розповідати українцям про америки і європи, тамтешні порядки та рівень життя. Не забуваючи наголосити, що вони
також ведуть Україну у лоно західної цивілізації, демократії та законності.
Між іншим, складається враження, що деякі «байкарі»-нардепи поселилися
у телестудіях. Їхні фейси «світяться» на телеканалах мало не щодня.

Так ось, «слуги» українців у Європу «ведуть», а в Раду дорогу забувають. Прогулювати роботу для них стало звичкою. У Комітеті виборців підрахували: в травні 208 парламентарів не з’являлись у Верховній Раді й
не голосували майже на половині засідань. А
60 нардепів пропустили 90 відсотків голосувань.
Окремі нардепи взагалі не взяли участі у
жодному голосуванні впродовж минулого місяця. Їх дев’ятеро: Євген Бакулін з «Опоблоку»; позафракційні Андрій Білецький, Дмитро Ярош та Едуард Матвійчук; Вячеслав Богуслаєв з «Волі народу»; із БПП - Петро Сабашук і Оксана Білозір (була відсутня через хворобу), а також Олександр Онищенко та Сергій
Клюєв, яких розшукує українська влада.
Частина депутатів проголосували кілька разів. Причини для неголосування - невідомі. І лише двоє(!) народних депутатів - Віктор Пинзеник із БПП та Михайло Бондар із
«Народного фронту» взяли участь у всіх голосуваннях. Усього ж в травні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було проведено
497 голосувань.
До речі, торік платники податків заплатили за роботу парламенту майже мільярд гривень. Цього року сума ще збільшилась. Але на
совість та відповідальність політиків це не
вплинуло. Їх не змінила навіть війна. Замість
реальних реформ вони пропонують українцям політичні видовища.

Ðеалі¿
економічний
університет
запрошує
випускників
на ювілейні
зустрічі

У Тернопільському національному економічному
університеті традиційними
стали ювілейні зустрічі з випускниками, які відбуваються щороку у травні-червні.
Цьогоріч Alma mater запрошує на зустрічі: 13 травня - випуски 2002 і 2007 років; 20 травня - випуски
1992 і 1997 років; 10 червня
- випуски 1972, 1977, 1982 і
1987 років.

Програма

Якщо у будь-якій цивілізованій країні норми законодавства для чиновників є своєрідною Біблією, то Україна
- унікальна держава, де закон можна безкарно ігнорувати. Й найперше це роблять ті, хто
закони пише і хто стежить за їх дотриманням.
Які політики і політика - такі в державі справи
й така економіка. Оцінюючи економічне становище країни, 39 відсотків українців визначають його як дуже погане, а 45 відсотків як
«достатньо погане», 14 відсотків - «не погане і
не хороше». І тільки один відсоток респондентів оцінили економічну ситуацію як хорошу,
свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Оцінка економічної ситуації в країні залежить від самооцінки рівня добробуту власної
родини. Серед респондентів, які оцінюють рівень добробуту сім’ї як дуже поганий, 99 відсотків оцінюють економічне становище країни як погане або скоріше погане.
Слід зазначити, більшість українців не бачать політичної сили, якій можна довіряти.
За словами директора Науково-виробничого
центру з інформаційних проблем територій
НАН України Петра Жука, якби дострокові вибори відбувалися цими днями, то більше половини населення або не знали б за кого голосувати, або зупинилися б на виборі «проти всіх». Така невтішна оцінка нинішнього вітчизняного політикуму.
Крім того, у суспільства дедалі частіше виникають запитання та роздратування щодо

ставлення влади й політиків до війни на Сході. Наприклад, протягом трьох років російської агресії в українському уряді відсутній
віце-прем’єр з оборонної промисловості. А він
мав би мати ранг першого заступника глави
уряду і координувати діяльність військових
підприємств та науково-конструкторських
центрів. Це абсолютно нормально, коли країна воює, наголошує кандидат філософських
наук, політлог, доцент кафедри культурології
Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Нещодавно президент Петро Порошенко
заявив про необхідність збудувати новий завод із виготовлення набоїв для стрілецької
зброї. Єдине в Україні таке підприємство було
втрачене в Луганську в 2014 році. Не можна
допустити, щоб армія залишилася без боєзапасу. Але… згодом у ЗМІ промайнуло повідомлення, наче домовилися з Туреччиною, що
вона вироблятиме набої для українського
війська. А чому не наша країна? Це ж ризиковано. Москва чи, приміром, західні партнери
України можуть сильно натиснути на Анкару
і Туреччина буде змушена відмовити Україні.
Кожна держава дбає, у першу чергу, про власні інтереси. Але, видно, нашого політикуму це не стосується.
А в Україні почалося четверте літо війни…
Ольга ЧОРНА.

Поселення приїжджих
випускників у гуртожитках
корпусів № 11, 12 (витрати
на проживання здійснюються за власні кошти).
10.00 - реєстраціяанкетування випускників
(фойє ТНЕУ, корпус № 1).
11.00 - ознайомлення
з музеєм історії університету, студентським містечком, музеєм спортивної слави ТНЕУ.
12.00 - святкова імпреза «Віват, випускники!» (актова зала ТНЕУ, вул. Львівська, 11).
До 11 травня приймають
статті, фотоматеріали про
студентські роки для спецвипуску газети ТНЕУ «Університетська думка», присвяченого ювілейним зустрічам з випускниками у
2017 році. Матеріали слід
подавати у Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками.
Координатор - Центр працевлаштування та зв’язків
з випускниками ТНЕУ:
вул. Львівська, 11, офіс
1106 (корпус № 1).
Тел.: (0352) 47-58-64;
(097) 412-65-70;
(050) 609-70-12
е-mail: cpv@tneu.edu.ua

Закордонні доходи та база нарахування єдиного внеску

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4
Закону «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» зі змінами та доповненнями
(далі - Закон №2464), платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) є роботодавці - юридичні особи та фізичні особи підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах,
передбачених законодавством про працю,
чи за цивільно-правовим договором (крім

цивільно-правового договору, укладеного з
фізичною особою підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань).
Враховуючи положення частини першої ст. 7 Закону №2464 роботодавці, які
використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи
за цивільно-правовим договором (крім
цивільно-правового договору, укладеного

з фізичною особою - підприємцем), сплачують ЄВ за найманих працівників із сум
нарахованої кожній застрахованій особі
зарплати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються, відповідно до Закону «Про оплату праці», та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за цивільно-правовими договорами.
Частиною першою ст. 10 Закону №2464
визначено: громадяни України, які працю-

ють або постійно проживають за межами країни, мають право на добровільну сплату ЄВ на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Отже дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування ЄВ. При цьому громадяни України, які працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄВ, при укладенні договору про
добровільну участь на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС
у Тернопільській області.
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Україна
Ціна війни з Московією:
приголомшливі цифри

Наш День

зароджувалось українське підприємництво і разом з незалежністю формувались абсолютно нові ланки економіки. Крім того, корупція стала монстром нашої держави і самі корупціонери очолюють криміналітет, зазначив Сергій Шабота.

Банкова щодня отримує
дзвінки з Кремля?

Торік Україна виділила понад $60
мільярдів на забезпечення своїх військових формувань на Донбасі. Про
це йдеться у звіті Інституту економіки
та миру з Сіднею в Австралії. «Економічна вартість війни на Донбасі склала $66,75 мільярдів за індексом купівельної спроможності. Це складає 20,4
відсотки ВВП країни», - повідомляє «24
канал». Україна посідає 19 місце серед
країн, які найбільше в економічному
плані постраждали від насильства. На
перших сходинках у рейтингу - Сирія,
Ірак і Афганістан. А на останніх позиціях - Швейцарія, Індонезія та Ісландія.

У червні до війська
призвуть жінок

Військовослужбовців, які пройшли військову кафедру, призвуть
до Збройних сил України. Серед них
багато жінок із вищою освітою. «У першу чергу, жінки будуть служити в тилових і штабних частинах. Це ті військовослужбовці, які закінчили військову кафедру і отримали військове звання», - розповів телеканалу ZIK Владислав Селезньов, начальник прес-служби
Генштабу ЗСУ.

У Кабміні готові до візового
режиму з Росією

Міністр юстиції Павло Петренко
підтримує ідею запровадження візового режиму між Україною та Росією
і заявляє, що юридичних завад цьому немає. Про це повідомляє «Українська правда». «Юридичні механізми готові, - сказав він. - Потрібне лише політичне рішення». Петренко солідарний
із секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Турчиновим стосовно доцільності запровадження візового
режиму з РФ.

Трудових мігрантів можуть
змусити платити
в Пенсійний фонд

Трудові мігранти з України повинні сплачувати страхові внески до
Пенсійного фонду. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева
на зустрічі з послом Словаччини в Україні Юраєм Сівачеком і главою представництва Міжнародної організації з міграції Манфредом Профазе, передає
Мінпром. За його словами, Мінсоцполітики має намір співпрацювати з країнами Євросоюзу у питаннях легалізації українських заробітчан для врегулювання виплат їхніми роботодавцями
страхових внесків в Україні.

Криміногенна ситуація зараз
гірша, ніж у буремні 90-ті

Криміногенна ситуація в сьогоднішній Україні гірша, ніж у буремні дев’яності. Адже тоді чиновники ще не розуміли, яку владу можуть
отримати. Зараз високопосадовцікорупціонери самі очолюють криміналітет і впливають на нормативні акти.
Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів
експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. На його думку, порівняно з нинішнім рівнем злочинності, дев’яності
просто відпочивають. Адже тоді лише

Україна повинна рухатися до Європи, а не до орди. І йдеться не про
економічні питання, а швидше про духовні цінності. Про це на телеканалі ZIK заявив народний депутат Євген
Рибчинський. На його думку, ключовою
подією цієї весни став безвіз для українців. Наші громадяни завдяки цьому
кроку стали почувати себе вільними.
«Я б ще на період війни з Росією увів би
візи, тому що вони (росіяни) «шниряють» по Києву, як у себе вдома», - сказав нардеп. - Якщо говорити про здобутки України з початку незалежності, то кожен із президентів доклався до
того, що маємо нині. Всі крали, і поки
ми не подивимося правді у вічі й не скажемо, хто і скільки, буде тривати ця ганебна традиція і надалі». У Рибчинського складається враження, що Україною ніхто не керує, натомість, держава
дрейфує. «Але насправді є кілька факторів впливу. Насамперед, це західний
фактор. І східний - російський. Він дуже
значний. Наскільки я знаю, Банкова
щодня отримує дзвінки з Кремля. Всередині продовжується олігархічна війна», - заявив депутат.

Країна в окупації сміття

В Україні минулого року утворилося майже 300 мільйонів тонн сміття, з яких 620 тисяч тонн - небезпечні відходи, лише половину яких утилізували. Про це заявив нардеп від
БПП, голова підкомітету з питань державної політики у сфері поводження
з відходами комітету з екології Сергій Тригубенко на своїй сторінці у
«Facebook», посилаючись на звітні дані
Держстату. Нардеп нагадав: небезпечні відходи створюють чи можуть створити значну загрозу для природного
середовища та здоров’я людини. Вони
потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. Це - ртутні
лампи, тара з-під пестицидів, агрохімікати, відпрацьовані акумулятори, нафтопродукти та інше. Тригубенко наголошує: загалом в країні вже накопичено 12 мільйонів тонн небезпечного сміття. Для його вивезення знадобилося б понад мільйон(!) фур. Це величезні цифри і щороку вони збільшуються через відсутність шляхів вирішення цієї проблеми.

НБУ приховує інформацію
про купюру номіналом
у 1000 гривень

У Нацбанку ретельно приховують
інформацію щодо друку гривневої
купюри номіналом у 1000 гривень.
Правління НБУ переконує, що ще не
прийняло офіційного рішення про введення в обіг нової купюри, повідомляє
«Громадське.ТВ» з посиланням на пресслужбу регулятора. Цю інформацію у
Нацбанку назвали державною таємницею і відмовилися коментувати дату
введення в обіг нової купюри та її вигляд. Там також зазначили, що питання
введення в обіг банкноти вищого номіналу залежить від багатьох чинників.
Серед них - розмір грошових доходів
населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти найвищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків тощо.
Слід нагадати, у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела в НБУ про
те, що банкнота номіналом у 1000 гривень уже надрукована.
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Світ
Польща найбільше виграла від
економічної кризи в Україні

Майже 1,3 мільйони українців торік отримали реєстрацію з тимчасовим правом на роботу в Польщі. Ще
116 тисяч отримали довгострокове право на роботу. Обидва показники збільшилися у шість разів, порівняно з 2013 роком, перш за все через економічну кризу, яка почалася після Революції Гідності
в Україні у 2014 році та конфлікт на Донбасі, який розпалює Росія. Для уряду Польщі приплив українців виявився політично і економічно вигідним. Це допомагає
парирувати критику Євросоюзу з приводу відмови Варшави прийняти за квотою
близькосхідних мігрантів, а також компенсує брак робочої сили, який з’явився
після від’їзду двох мільйонів поляків далі
на Захід у пошуках високих зарплат, пише
«Financial Times». Томаш Велядек, економіст польського походження в лондонському «Barclays», стверджує: приплив
українців призвів до уповільнення зростання зарплат у Польщі. Це добре з точки
зору конкуренції і залучення інвесторів,
але може призвести до посилення відтоку
польських іммігрантів на Захід.

У Трампа посилили правила
видачі американських віз

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила правила перевірки для видачі американських віз,
затвердивши нову анкету для бажаючих відвідати країну. За повідомленням
«Reuters», тепер під час видачі американської візи можуть запитувати дані соцмереж за останні п’ять років, адресу електронної пошти та біографічну інформацію за останні 15 років. У Держдепі запевнили: жорстке опитування буде стосуватися осіб, які, на думку посадовців, становитимуть загрозу для національної безпеки. Як саме визначатимуть таких осіб,
поки невідомо.

У Чехії - табу на куріння
в громадських місцях

Із 1 червня в Чехії діє повна заборона на куріння в громадських місцях, у
тому числі в кафе і аеропортах. Винятком є лише електронні цигарки і кальяни,
але вони дозволені тільки в ресторанах і
барах, повідомляє «Сьогодні». Порушникам закону доведеться розщедритися на
190 євро. А заклад, в якому курили, заплатить у десять разів більший штраф.

Митники в Кувейті зловили
голуба-наркокур’єра

Митники в Кувейті викрили незвичайну схему переправлення через кордон наркотиків: вони зловили голуба, на якому наркодилери доставляли нелегальний вантаж із сусіднього Іраку. За повідомленням агенства «Al Arabiya», незвичайне відкриття
працівники митниці зробили на пункті пропуску Абдалі. Підозру у них викликало те, що птах переміщався з великими труднощами і короткими перельотами. Після перетину кордону голуб
сів на фуру, а потім полетів далі. Чиновникам вдалося відстежити переміщення птаха і зловити «крилатого порушника» на даху будівлі, поряд з відділом
митниці. Виявилось, що до спини пернатого наркокур’єра був прикріплений мі-
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шечок із тканини. У замаскованій під колір голуба схованці виявили 178 таблеток наркотичної дії.

У Нідерландах закривають
в’язниці через брак засуджених

Влада Нідерландів прийняла рішення закрити до кінця серпня цього року
ще п’ять в’язниць через те, що в країні
немає достатньої кількості в’язнів, аби їх
заповнити. У результаті близько 2,5 тисяч людей залишаться без роботи. Утім,
багато з них зможуть отримати місця
в інших пенітенціарних установах та в
сферах правоохоронної системи. Рішення про масове закриття виправних установ приймають у Нідерландах не вперше. У 2013 році через брак порушників
закону припинили роботу 19 в’язниць.

Французьким чиновникам
заборонять працевлаштовувати
родичів

У Франції законопроект про прозорість політичного життя заборонить парламентарям наймати на роботу родичів. Заборона торкнеться не
лише депутатів і сенаторів, а й членів
уряду, місцевих чиновників та співробітників їхніх кабінетів. Про це заявив міністр юстиції країни Франсуа Байру, повідомляє RFI. Міністр подасть на розгляд
парламенту спеціальну поправку до
Конституції. Уряд також планує створити «банк демократії», який видаватиме
кредити партіям і кандидатам. Останніх
зобов’яжуть надавати гарантії платоспроможності. Мета реформи - уникнути конфлікту інтересів, підвищити прозорість виборів і переглянути джерела
фінансування партій.

Литва відгородиться
від РФ парканом

Литва почне будівництво паркану
на кордоні з Росією. Підготовчі роботи
вже ведуться. Паркан на ділянці протяжністю 46,6 кілометра, який ітиме вздовж
держкордону Литви з Калінінградською
областю РФ, коштуватиме трохи більше 1,3 мільйона євро, пише «Delfi». Роботи повинні завершити до 20 грудня
цього року. Огорожу зведуть не на всій
ділянці 109-кілометрового держкордону Литви з РФ, що проходить по річці Німан, а в тих місцях, де кордон проходить
сушею. Це буде металевий сегментний
паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням. А на всій
протяжності 109-кілометрового кордону вздовж Німану прикордонна служба
Литви вже встановила технічні системи
спостереження.

Британія запровадила
додатковий візовий збір

Із 1 червня заявники на отримання візи до Великої Британії повинні сплачувати 5,48 фунта стерлінгів
(близько 185 гривень) під час звернення електронною поштою. За повідомленням ВВС, додатковий збір для
тих, хто перебуває за межами країни, запровадили через те, що британське МВС
найняло зовнішнього підрядника - компанію «Sitel UK» - для надання послуг
довідкової служби. У МВС Британії зазначають: щоб зв’язатися з відомством
електронною поштою, необхідно здійснити оплату за допомогою картки. Новий збір має знизити навантаження на
британських платників податків. Вартість піврічної стандартної британської
туристичної візи складає від 89 фунтів
(близько трьох тисяч гривень). Віза для
переїзду літнього або неповносправного родича до Британії,
коштує до 3250 фунтів
стерлінгів (майже 101
тисячу гривень).
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Туніс:
країна жасмину,

оливок і білих міст

Подорожуємо світом
Піски Сахари, теплі хвилі
Середземного моря, білосніжні
пляжі, пальмові зарослі в
ущелинах гір, сліди прадавніх
цивілізацій і це далеко не все,
що довелося побачити під
час тижневої мандрівки на
північ Африки. Хтось сказав,
життя під час подорожі –
це мрія в чистому вигляді.
Неймовірно красива, барвиста,
захоплююча мрія цього разу
здійснилася для мене завдяки
підтримці українського
журналістського фонду,
Українсько-Туніської групи
«ОАЗІС» (www. oasis. com. ua) та
Міністерства туризму Тунісу.

Монастір – море,
пальми і мавзолей
першого президента

Туніс – мусульманська країна на
узбережжі Північної Африки. На її
клімат впливають з одного боку Середземне море, з іншого – пустеля
Сахара. Всього якихось три години
польоту віддаляють Україну від Тунісу. І ось ми приземляємося в міжнародному аеропорту імені Хабіба
Бургіби, першого президента незалежного Тунісу. Якраз цей аеропорт зв’язаний з більшістю західноєвропейських країн. Швидко проходимо паспортний контроль і вирушаємо поселятися у готель.
Море, сонце, пальми, привітні
усмішки персоналу... Ночуємо у лагуні, де ледь не до порогу докочуються темно-сині хвилі моря.
Монастір нині – це великий туристичний курорт з відносно недорогим відпочинком, чудовими пляжами, таласоцентрами і полями для
гольфу.
Основна мова у Тунісі, звісно,
арабська. Вільно послуговуються і
французькою та англійською. Перша – є другою державною мовою,
англійську вивчають з п’ятого класу. Однак, якщо ви не знаєте жодної
з цих мов – не проблема. Тут практично всі знають російську. Адже
саме росіян, які їдуть відпочивати у Туніс (цікаво, чому не в Крим),
тут дуже багато. Однак вас особливо привітно обслужать у готелі чи
на ринку, почувши що ви з України.
Тут знають Шевченка (футболіста),
чули про Євробачення і дещо про війну в Україні. «Добрий день» і «до
побачення» ви точно почуєте, якщо
захочете придбати хоч якусь дрібничку на місцевому базарі чи у магазинчику.
Монастір – місто, де народився перший президент країни Хабіба Бургіба. З його іменем пов’язане
здобуття у 1956 році незалежності Тунісу з-під французького протекторату. Ще за життя тунісці звели своєму улюбленому президенту
екстравагантний мавзолей з масивного мармуру в історичній частині
міста (медіні). Тут знайшов спочинок і правитель, і його родичі, зокрема, перша дружина-француженка.
До речі, до мавзолею, будівлі із
золотим куполом і двома мінаретами, веде широка алея, з обох боків якої велике мусульманське кладовище. Бути тут похованим вважається священним даром померлому, який обов’язково потрапить

в рай. Всі могильні плити пофарбовані у білий колір і направлені у бік
Мекки. А найцікавіше, що ця алея
– улюблене місце для прогулянок з
дітьми. Ось так цікаво поєднані різні світи.

Місто із смачною
назвою – Ель-Джем

Ми щодня переїжджаємо. І це
так кайфово! Кожного ранку нова
дорога і нові враження. Ось місто із
смачною назвою Ель-Джем. Тут зберігся третій у світі за величиною античний амфітеатр – після Колізею
у Римі та Капуї. Збудований він ще
у 230-238 роках. У період розквіту
Римської імперії в Ель-Джемі чи не
щодня проводили бої гладіаторів і
диких тварин. І зараз можна зайти
у підвальні приміщення, чи посидіти в ложі імператора. Однак, замість
биків, тигрів чи леопардів, сьогодні
ареною хіба що бродять миролюбиві кішки. А останнім воїном тут виступив Рассел Кроу, який знімався
в Ель-Джемі у знаменитому фільмі
«Гладіатор», котрий, як відомо, завоював п’ять «Оскарів».

Про «Зоряні війни» і тих,
«хто живе у норах»

Справжнє здивування викликає
селище Матмата – столиця берберів, прадавнього народу, що населяє
північну Африку з незапам’ятних
часів. Мешкають вони зазвичай у
печерах, за що їх називають троглодитами (людьми, які живуть у норах). У «домівках» берберів є все, як
належить: двір під відкритим небом, «вітальня», «дитяча», «спальні»... «Кімнати» сполучені своєрідними ровами-коридорами. Правда,
у 1967 році Матмату спіткала біда:
22 дні селище заливали зливи. Печери були затоплені, почали руйнуватися. Община звернулася за допомогою. За словами нашого гіда Аднена, тодішній президент Хабіба
Бургіба, у свою чергу, попросив допомоги у свого колеги, президента Югославії Броз Тіто. У Матматі
побудували наземні житла. Однак

чимало берберів так і залишилися
мешкати в перебудованих печерах.
Вони охоче запрошують до
себе туристів, таким чином заробляючи якийсь динар на хліб. Живуть бербери досить аскетично: мелють зерно на дерев’яних жорнах,
на господарстві - декілька курей,
овець, сушені трави, мішок з перцем, в’язанка часнику. Якась дивна конструкція «ткацького» верстату, на якому виробляють домоткані
килимки на землю, на стіни, ліжка.
Ці орнаменти нагадують мені наші
прадавні, українські! Врешті, хто
знає, по яких світах розсіяні наші
пра-пра-пращури...
А на прощання привітна берберка пригощає нас трав’яним
чаєм з медом і смачнющими паляничками.
І ще про Матмату. Один з будин-

ків був знятий у фільмах «Зоряні війни» як рідний дім Люка Скайвокера. Думаю, це додало ще більшої популярності цьому унікальному місцю і людям, які тут живуть.

Кам’яні квіти пустелі

Пустеля... Жива. З вітрами і
людьми, пальмами і тваринами, з
соляними озерами і рятівною прісною водою. Пісок - як борошно. І
хоча в Тунісі багато цікавого і незнайомого, Сахара – одне з головних див, заради якого сюди варто
летіти.
Справжня казка – зустріч світанку у пустелі серед величезного висохлого соляного озера. Коли
сходить африканське сонце, довкіл
тиша, незвичайна гармонія неба і
землі, точніше, піску, вкритого сіллю. Заломлені промені небесного

світила створюють ілюзію, що ви
– на іншій планеті. Озеро заповнюється водою взимку, в сезон дощів.
Червонуватого відтінку йому надають бактерії, що якимось чином виживають у такому незвичному середовищі. Влітку озеро висихає і покривається шаром солі, утворюючи
міні-піраміди білосніжного кольору. Ходити по висохлому озеру не
варто, тут провалювалися цілі каравани. Лише досвідчені провідники
знають безпечні стежки.
А з дна озера добувають справжні троянди пустелі, утворені із
солі і піску. І ви обов’язково повезете додому цей дивовижний сувенір.
А ще Туніс – це катання на верблюдах і джипах трасою ПарижДакар. Це – декорації серед пустелі
фільмів «Зоряні війни» та «Англійський пацієнт». Це вузенькі таємничі вулички у диких кущах жасмину. Білі будинки, бо тут усе фарбують у біле, щоб у спеку відбивалися сонячні промені. Оливкові поля
та пальмові зарослі, тепле море і міражі у пустелі...
Розповідь
про це –
у наступних
числах
«Нашого ДНЯ».

Зіна
КУШНІРУК.

"Oasis Travel Ukraine" є туристичним оператором
з 1998 року. Основні напрямки: Туніс, о.Джерба,
Марокко, Єгипет, ОАЕ, Гоа, Таїланд.

"Oasis Travel Ukraine" - це компанія, яка цінує свою репутацію, ділові стосунки з
партнерами, а головне «ОАЗИС» - це чітка і злагоджена робота професіоналів туризму.
Ліцензія: АЕ № 185717 от 15/03/2013
Центральний офіс компанії, адреса: 04071, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49
(вхід з вулиці Нижній Вал). Станція метро "Контрактова Площа".
Телефон: +38 0(44) 425-96-36 (багатоканальный). Факс: +38 0(44) 425-96-33.
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Літні канікули äля вазонів

Ãосподар

Прийнято вважати, що
кімнатні рослини – це ніжні
створіння, що давно забули
про життя під відкритим
небом. Але це не так. Багато
домашніх вихованців раді
провести літні канікули
на свіжому повітрі
серед садових і дачних
культур. Просто потрібно
дотримуватися правил.

із горщика - у сад

ДОÁÐИВО... Ç КÐОПИВИ

Добриво з рослин багате на азот та інші корисні речовини. Для
його приготування зберіть кропиву. Важливо це зробити до появи насіння. А якщо з насінням, то просто процідіть настій через сито. Подрібніть пагони й помістіть їх у чисту ємність і залийте 3/4 водою.
Зверху ємність щільно закрийте і раз на кілька днів відкривайте і перемішуйте настій. На сонці процес бродіння відбувається швидше. Через 2-3 тижні добриво готове! Розчин відразу застосовуйте за призначенням.
Для підживлення під корінь добриво розбавте (1:10). Для обприскування настій процідіть і розбавте (1:20). До кропиви в настій можна додавати інші трави: окопник, пижмо звичайне, хвощ польовий і
гіркий полин.

На замітку

• Прекрасне підживлення для рослин - настої кропиви, люцерни
або окопника з пижмом, вівчарською сумкою і ромашкою. Можна додати туди попіл і кісткове борошно.
• Рідке зелене добриво з кропиви, мокриці, буркуну, зірочника,
мятлика і вівсяниці прекрасно підійде для підживлень будь-яких овочів.
• Рідке добриво з листя кульбаби не підходить для капусти і буряка.
• Для рідкого добрива не рекомендується використовувати кінський щавель і жовтець, тому що поряд з корисними вони містять і
шкідливі речовини, що гнітять ріст овочевих культур.
• Не радять для рідкого добрива використовувати злаки - вони погано розкладаються.
• Класти в настій можна пирій разом з корінням, квіти мати-імачухи, кульбаби, а також всі інші бур'яни.
• Також у сировину для бродіння можна додавати трохи сечовини.
• Підживлення настоєм бур'янів дезорієнтує шкідників своїм запахом і вони не чіпають рослини, облітаючи стороною грядки.
• Восени рідким добривом корисно полити всі майбутні грядки.

Висаджувати у відкритий ґрунт можна пеларгонію, бальзамін, гібіскус, кактуси,
алое, товстянку, традесканцію, каланхое,
золотий вус, кімнатну троянду, драцену, хлорофітум, сансевієрію, гіпеаструм.
Кімнатні представники флори краще себе почувають у тінистих ділянках саду. Розташуйте домашні квіти так, щоб вранці їх освітлювало сонце,
а в обід вони стояли в тіні.
Гарним сусідом нашим кімнатним рослинам
може стати молоде деревце. Висаджуйте рослини
не близько до стовбура дерева, а на відстані 1-1,5
метри від нього (залежно від розмірів крони). Головне, щоб гілки дерева створювали над квітами
тінь. Якщо посадити рослину біля самого стовбура, то нашому зеленому вихованцеві буде темно.
А от пеларгонія воліє рости на ділянці, добре
освітлюваній сонцем з усіх боків. Звичайно, з незвички її листя може обгоріти під променями пекучого сонця, але вона швидко відновиться. Кактуси висаджуйте тільки на сонячному боці.

У спеку потрібен полив

Перед пересадженням заздалегідь заготовте
лунки. Злегка скопайте землю і полийте її. Якщо
земляна грудка після поливу відразу перетворюється на тверді грудки, то рекомендується при перекопуванні ґрунту додати в неї торф, пісок і перегній.
Перед посадкою потрібно рясно полити квітку. Акуратно витягніть рослину разом із земляною грудкою і, не струшуючи субстрат, переваліть у заздалегідь заготовлену лунку. Посадивши
зеленого улюбленця в землю, трохи примніть навколо стебла ґрунт.
Під час перебування квітки під відкритим небом необхідно спушувати ґрунт і вносити добрива. Полив же має бути рясним у міру висихання
землі.
Якщо пройшли сильні дощі, дайте ґрунту просохнути на 3-4 см углиб, і лише потім поливайте. У

спеку квітам необхідна волога, чекати дощу вони
не будуть. З метою підвищення вологості повітря
навколо рослин, прикопайте біля них ємкості, наповнені водою. Улітку вода випаровується миттєво, тому щодня стежте за її кількістю. Квіти будуть вам вдячні й за щоденний душ. Якщо встановилася спекотлива погода, то робіть це кілька
разів на день, але намагайтеся цю процедуру проводити в ті години, коли сонце на них не світить.

У кімнату повертаємо
поступово

Починаючи із середини вересня, стежте за
зниженням температури повітря у вечірні години. Як тільки вона опуститься до +18-17°С, негайно пересаджуйте квіти назад у вазони.
Різка зміна клімату може негативно позначитися на самопочутті рослини, тому до переїзду на
підвіконня квітку потрібно підготувати. Наприклад, повернувши рослину в горщик, потримайте
її дні три на веранді або балконі, а вже потім переносьте в будинок.
Викопувати кімнатні квіти потрібно після поливу. Постарайтеся не ушкодити коріння і зберегти в цілісності землю. За літо коренева система
у відкритому ґрунті значно розростається, тому
горщик вам буде потрібний більший колишнього розміру.
Пересадження проводиться звичайним способом. Не забувайте про дренаж і розправте корені. Не забудьте перед посадкою обробити рослину слабким розчином перманганату калію або іншим засобом від шкідників.
Не виключено, що в приміщенні квітка почне
хворіти. Але це нормальна реакція для більшості
видів. У цьому випадку рослині знадобиться невелике підживлення, а деякі після двотижневої
«нудьги» самостійно відновлюються.

Віä колораäсüкиõ æуків врятує олія і полин

М

абуть для
картоплі
немає більш
злісного шкідника, ніж
колорадський жук.
Причому найбільшу шкоду приносить зовсім не доросла особина колорадського жука,
а саме його потомство, що вилуплюється з яєць, відкладених
на нижньому боці картопляного листка та знищує все на своєму шляху.
Кожен городник сам вибирає
метод боротьби з колорадським
жуком. Це можуть бути народні
методи, або хімічні препарати.
Якщо ділянка, відведена під
картоплю, невелика, то найкраще збирати жуків вручну, складаючи їх в банку. Потім із зібраних колорадських жуків мож-

на приготувати відмінний засіб
для відлякування його побратимів надалі. Готується цей засіб так: зібрати 0,5 літрову банку колорадських жуків, висипати їх у більшу ємність, залити
20 літрами води, щільно закрити. Після того, як всі жуки опиняться на дні ємкості, виждати ще тиждень. Розвести розчин у пропорції 1:1 з водою й обприскувати ним посадки карто-

плі. Незабаром від колорадського жука на ваших
грядках не залишиться й
сліду. За необхідності такий метод можна повторити.
Боротьба з колорадським жуком різними методами полягає й у сполучених посадках картоплі з
рослинами, аромату яких
жук не переносить.
Гарним засобом відлякування колорадського жука є саджання на картопляних грядках
квітів календули, ярового часнику, полиню гіркого, бобів. Ці
рослини саджають навколо картопляних грядок і по діагоналі.
Деревний попіл є справжнім
ворогом колорадського жука і в
той же час відмінним добривом

для картопляних кущів. При посадці картоплі в кожну лунку
вносіть по жмені деревного попелу, а запилення попелом картопляних кущів призводить до
загибелі не тільки дорослих
особин, а й їхніх личинок. У панчоху або сито насипають деревний попіл і запилюють кожен
кущ, бажано після дощу або ранкової роси.
Настій деревного попелу з
полином є не менш згубним для
колорадського жука. Готується
він таким чином: 200 г свіжого
полину подрібнюють, додають
склянку деревного попелу і все
це заливають 5 літрами гарячої
води. Протягом 2-3 годин настоюють, після чого ретельно перемішують, проціджують і обприскують картопляні кущі.

Для боротьби з колорадським жуком підходить горіхове листя і молоді плоди. 2 кг свіжого горіхового листя або плодів заливають 10 літрами окропу і ставлять у темне місце на
тиждень настоюватися. Потім
настій проціджують і приступають до обприскування картопляного бадилля.
Добре допомагає в боротьбі
з жуком і настій цибульної лушпайки: на 1 кг сировини беруть
3 літри води. Дають настоятися добу або кип'ятять протягом
15-20 хвилин. Потім обприскують рослини.
Можна скористатися й розведеною у воді соняшниковою
олією. Для цього потрібно взяти 1 склянку олії на відро теплої
води, добре перемішати й обприскати картоплю або просто
вмочити бадилля у відрі. Після
такої процедури жука не буде.
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Для всієї родини
Азбука для дорослих

Н
Сімейне

гніздечко
Урок закінчився. Життя
в дорогу кличе.
І світ чекає їх чарівно молодих,
І неба голубінь, здається,
стала ближче,
І сонце освітило
шлях для них…
На фото: випускники дев’ятого класу школи села
Плотича Козівського району Володимир Галай,
Роман Найда, Діана Пришляк, Мар’яна Гураль,
Оксана Питель, Марія Сичевська.

Сокровенне

М

істом бродили дощі.
Неквапом ступали старою
бруківкою. Сіре небо, наче
мокре рядно, висіло над землею.
І лише парасольки, які йшли,
бігли, перестрибували калюжі,
стояли перед світлофорами,
створювали різнокольоровий
хаос. Оксана не раз буде
повертатися в цей сльотавий
день - холодний і незатишний,
схожий на її промоклі капці…
ми.

Оксанині аналізи виявилися погани-

- Вам потрібно обстежитися в онколога, - сказали в поліклініці.
…Останнім часом самопочуття змусило хвилюватися. Вирішила на всяк випадок здати аналізи. І ось…
Їй недавно минуло лише сорок. Як
тривожну новину сказати чоловікові,
доньці, батькам? А, можливо, зачекати?
До онколога піде трошки пізніше, після
Славкового дня народження. Навіщо чоловікові псувати свято?
Дощ припустився нівроку. Оксану обганяли перехожі. Хтось штовхнув на пішоходному переході, обізвавши сонною
мухою.
Чужими ногами переступила поріг
квартири. Очі були повні сліз. Славко
здивовано глянув на дружину.
- Щось сталося?
Оксана промовчала.
- То ти все знаєш?
- Знаю.
- Давно?
- Ні.
- Я сам хотів розповісти. Але тепер,
коли тобі все відомо, можемо поговорити відверто, аби розставити всі крапки
над «і». Донька вже майже доросла. Зрозуміє. На квартиру не претендую. А машину заберу.
Оксана нерозуміюче дивилася на чоловіка.
- Славку, ти про що?
- Про нас із Аліною. А… ти про що?
- Про своє здоров’я.
- То ти про Аліну нічого не знаєш?
- Це хто? Коханка?
- Чому ж відразу коханка? Жінка, яку
я покохав. І… А що з твоїм здоров’ям?

Її
очі
відповіли: «НІ»
- Порадили в онколога обстежитися.
- Хм… Все одно вдівцем залишився б,
- ляпнув, не подумавши. - Пробач. Я не те
хотів сказати. Допоможу, якщо треба…
- Вже допоміг…
…Славко святкував день народження зі своєю пасією. В неї й залишився.
Оксана відкладала візит до лікаря. Соломія, донька, хвилювалася за материне здоров’я. І боляче переживала вчинок
батька. Донедавна ним гордилася. Розумний, вродливий, люблячий…
- Мамо, а хто ця Аліна?
- Не знаю.
- Поцікавлюся в екс-тата, - з’язвила.
Аліна була власницею двох бутиків.
Познайомилася зі Славком під час якоїсь
презентації.
…Нарешті дощі залишили місто. Небо
прояснилося. Потепліло. Оксанине самопочуття також поліпшилося. Тому знову
відклала обстеження.
Зателефонував Славко, запитав про
її здоров’я. І сказав, що хоче отримати
«волю». Погодилася.
- Це не займе багато часу, - «втішив».
На розлучення подав наступного ж
дня. А Оксана врешті наважилася піти на
обстеження.
…- Чому ви вирішили, що у вас онкологія? - запитав лікар.
- У поліклініці сказали: погані аналізи і…
- Помилилися, або вас із кимось переплутали. Ви здорові. Аналізи в нормі.
Нема чого хвилюватися.
- А… нездужання?
- Метеозалежність. Тепер це проблема багатьох людей.
Оксана хотіла піти в поліклініку і влаштувати скандал. Але з півдороги повернулася. Головне - вона здорова. А все решта немає значення.
…Розлучення відбулось цивілізова-

но. Славка лише спантеличив квітучий
Оксанин вигляд. Він би знову в неї закохався, якби…
- Як ти? - запитав розгублено. - Маю
на увазі…
- Я здорова, Славку. Мої аналізи переплутали. Це був чужий діагноз. Зате він
допоміг швидше викрити твою зраду.
…Початок літа видався холодним і
дощовим. Сіре небо, сірий асфальт, сірий
світ…І лише парасольки, які йшли, бігли,
перестрибували калюжі, «розфарбовували» місто й дощ у різнокольорові рухливі «картинки».
Оксана зіштовхнулася з колишнім
чоловіком на переході, де колись її обізвали сонною мухою. Попри обіцянки
пам’ятати про доньку, Славко не давався
чути. Як же він змінився за чотири роки!
Наче додав у віці добрий десяток літ.
- Привіт, - мовила першою. - Як твої
справи?
- Якщо маєш час, можемо зайти в
кафе. Там і поговоримо.
…Славко жив з Аліною «на віру». Таким було її бажання. Коли захотіла відкрити ще одну крамничку, продав свою
автівку. Віддав усі заощадження. І невдовзі став зайвим у житті бізнес-леді. Аж
тоді отямився від «великого кохання» і
зрозумів: він - не перша Алінина жертва.
Ця жінка вміла зваблювати чоловіків і
видурювати в них гроші. А потім виставляла їх зі свого життя. Недаремно оминала тему, коли запитував, звідкіля стартовий капітал на бізнес.
Залишився без «кохання» і без житла. Проситися до колишньої сім’ї не посмів. Повертатися в райцентр до батьків
було соромно. Залишив роботу в установі, де був не останньою людиною, і поїхав за кордон заробляти на квартиру.
Працює на будові. Зараз у відпустці. Приїхав батьків провідати.

- Чому жодного разу не зателефонував доньці?
- Не було чим хвалитися.
- Сам же колись сказав: вона зрозуміє.
Тим паче, Соломія вже зовсім доросла.
Розмова не клеїлась. Він чужий для
Оксани. Зрадник і невдаха. Якби повернути минуле… Запитав про це у колишньої дружини поглядом. Її очі відповіли:
«Ні».
Оксанина парасолька, на якій усміхалися кумедні сонця, перестрибнула потік
і поспішила на протилежний бік вулиці.
Славкове серце здушив сум. Зателефонував Соломії. Механічний голос відповів:
- Набраний вами номер не існує.
Ольга ЧОРНА.

На життєвих перехрестях

У

неї було все, про що
тільки мріяла: і красень
чоловік, на якого заздрісно
заглядалися подруги, і троє
синів-підлітків, яких вона
любила понад усе на світі,
та власний двоповерховий
будинок, що був для неї
фортецею, де вона могла
сховатися від усіх негараздів.

– Ох, і щаслива ти, Нінко! – казали їй
сусіди. – Такого чоловіка мати, як твій
Олег, то все одно, як у лотерею виграти
кілька мільйонів…
– Це правда, люди добрі, – радісно посміхалася Ніна. – Мій чоловік – то
скарб, який можна знайти раз на сто років. Він такий добрий і чуйний. Він не
такий, як решта чоловіків. І за дім дбає,
і мене любить…
Тільки мати Ніни, прислухаючись,
як вона хвалить чоловіка, чомусь важко зітхала і говорила доньці:
– Не на добре все те, Ніно. Чує моє
серце, не на добре. Це так Бог випробовує тебе. І коли він на початку твого сімейного життя дає чогось забагато, то
потім відбере. Ось побачиш!
– Що ви таке вигадуєте, мамо? – зі
сльозами на очах питала Ніна. – Ви що,
заздрите мені? Ми вже стільки років
живемо з Олегом, а він - який був ко-

іхто не випише
нам рецепта, як
можна уникнути
труднощів у житті. Інколи
здається: усе, ледь не
кінець світу. І все-таки
багато чого залежить від
самої людини, її уміння
розуміти інших. Від того,
що у потрібну мить хтось
зробить щось для тебе, чи
просто скаже добрі слова,
які стануть рятівною
соломинкою.
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Ліпше

Струни серця

простити,

Муза
Моя принцеса – ніжна Муза!
Люблю, коли являєшся мені.
Тобі я вірно й щиро служу,
Без Тебе, звісно, дні мої сумні.

ніж жити
з образою

Не повірите, я знайшла у
душі затишок і спокій - Іван
турбувався про дітей, про мене.
Так минуло п'ять років. А потім доля знову кинула тяжке
випробування. Тепер захворів
Іван. Знову лікарні, довгі безсонні ночі. Операція одна, друга. Згасав мій Іван на очах і котрогось дня чоловіка не стало.
Я часто ходжу до церкви.
Ставлю свічки за упокій Іванової душі. І щоразу вдячна священику, який переконав мене,
що прощати - це набагато ліпша і благородніша справа, ніж
усе життя нести у серці образу.
До речі, недавно у нашій сімї
народилася внучка. Думаю,
Іван би щиро порадів її появі
на світ...
А ще хочу процитувати читачам «Сімейного гніздечка»,
навіть не знаю ким написані чи мовлені, слова: «Господи,
відкрий людям очі. Покажи їм,
що рай треба створювати не
на небі, а в серці своєму...». Хіба
не так? Хіба не треба усім нам
бути добрішими, милосерднішими один до одного? Уміти
прощати, любити і розуміти?
Надія С.
м. Теребовля.

Чекаю зустрічі, мов свята.
Беру перо, пишу свої думки:
Чи заколосяться зернята,
Чи кришталем задзеленчать
струмки?

Почати все спочатку

Українська Мадонна

Хочу розповісти читачам
«Сімейного гніздечка» випадок
із свого життя. Може, для когось, як у свій час для мене, він
стане певним уроком.
Заміж я вийшла рано. З тим,
хто став моїм чоловіком, дружили ще зі шкільної парти. Закінчили один інститут, разом працювали. Потім мені довелося
залишити роботу: народилася
донечка, незабаром син. Чоловік заробляв гроші, на мене лягли домашні клопоти. Я завжди
старалася підтримувати у хаті
лад, наварити, попрати, поприбирати, приділити чоловікові
якомога більше уваги. Жили ми
гарно, іноді знайомі дивувалися, як, мовляв, після десяти років спільного життя можна зберегти такі щирі почуття.
А потім у дім прийшла біда.
Важко захворіла донечка. Довгими місяцями лежала я з Іринкою у лікарні. Бачила, як щоразу все більш пригніченим приходив до нас чоловік. Я розуміла, що йому важко: тепер і робота, і турбота про сина, домашні клопоти лягли на його
плечі. Але ж, з іншого боку, на

волосинці трималося життя
нашої дівчинки. Мені теж було
нелегко - щодня, щогодини бачити її страждання.
Врешті, Бог допоміг нам і
ми вийшли з лікарні. Донька
потребувала постійного догляду. Зрозуміло, більшість моєї
уваги була спрямована на дівчинку. І тут я раптом дізнаюся, що останнім часом чоловік шукав утіхи в обіймах іншої
жінки. Пояснення було банальне і просте, мовляв, він стомився, йому треба було, аби його
хоч хтось пожалів.
Що тут скажеш? Розлучилися
ми тихо-мирно. Коли чоловік зібрав свої речі, я навіть не плакала - мої сльози, напевно, вилилися у лікарні. Тільки серце затерпло у грудях тяжким каменем.
Ми залишилися утрьох. Не
буду описувати, як мені було
гірко. До того ж, місто наше невелике, і я часто зустрічала їх
удвох: свого Івана і ту, на яку
він проміняв мене і дітей.
Так минуло майже два роки.
Інколи до мене доходили чутки, що в Івана не ладиться нове
сімейне життя, що у цієї жінки він, мовляв, не перший і не
останній. І справді, якось вран-

Моя Ти радість і натхнення.
Я п’ю нектар
з п’янкого джерела.
Чарує душу сьогодення,
Намисто з нього в коси заплела.

лись, такий і досі: не п’є, не зраджує з іншими жінками. Лише мене любить і дітей. Он
підприємство своє розширив і гроші самі
у дім течуть. Хоч купайся у них. Того літа
ми думаємо полетіти на Гаваї. Може, і ви з
нами?
– Е, ні, доню! – відказала мати. – Я перельотів боюся. Тож, краще - їдьте самі, а я
вдома залишуся і буду молитися за вас, щоб
ви живі і здорові повернулися додому…
Ця ейфорія щастя і безтурботного життя могла потішати Ніну хтозна доки, та Олегів друг, якому той в усьому без міри довіряв, навмисне, за його відсутності, провернув безглузду аферу і підприємство, яке до
цього часу процвітало і приносило прибутки, одного дня влізло у борги і незадовго
було оголошено банкрутом. Щоб якось вийти зі скрути, Олегові довелося продати свій
дім, яким так гордилася Ніна, перебратися у
село та поселитися у скромній хатині тещі.
– Ось і закінчилися, доню, твої поїздки у
Гаваї, – якось дорікнула Ніні мати. – Тепер
вам треба думати, де би кусень хліба роздобути.
– Це ненадовго, мамо, – відказала Ніна.
– В Олега голова не для того, аби лише капелюха носити. Щось придумає. Ось побачите…

ці Іван перестрів мене на вулиці. Дивився винувато і жалісно. «Прости мені, Надю. Але без
тебе і без дітей я не можу», - казав. Пояснював, що помилився,
а тепер дуже розкаюється. Біль,
образа, сльози душили мене.
Як він тільки посмів?
І все-таки Іван почав частіше заходити до дітей. Я не могла йому цього заборонити,
адже він їх тато. І бачила, як
діти, а особливо син, чекали
його приходу.
Я пішла на сповідь до священика. Швидше це був монолог моєї зболеної душі. Я вдячна священику, що вислухав
мене, і не один раз. Ця людина за допомогою Святого письма мудро переконала мене, що
страждання не минуть, якщо я
постійно буду жити з образою.
І, коли чоловік у черговий раз
прийшов благати пробачення, я простила. Нелегко було
це зробити, дуже нелегко... Але
тепер мої діти знову мали тата.
Вони горнулися до нього, повірили мені, що їхній тато дуже
хороша людина, а те, що трапилося, просто прикре непорозуміння. Врешті, хто не помиляється у житті?..

Та сталося те, чого не очікувала Ніна.
Олег став приходити додому напідпитку і,
що не день, горілка почала все більше затягувати його у свої заплутані лабіринти.
– Олежику, отямся, – просила Ніна. –
Кинь пити. Візьмися за розум.
– А ти гадаєш, Ніно, що в мене ще є розум? – п’яно посміхався Олег. – Ти не знаєш, як мене душа болить, і я досі не можу
заспокоїтися, що мені таку підлість вчинив
мій друг. Подумай, Ніно, це та людина, якій
я вірив більше, ніж собі. А він? Навіть звірі
не поступають так підло…
Майже щодня Олег став приводити в
дім своїх галасливих приятелів і їх п’яні оргії не стихали до самого ранку.
– Ніно, – кричав добряче захмелілий
Олег, – ти що, не бачиш, що в нас горілка закінчилася? Ану, щоб одна твоя нога тут, а
друга – там, і горілка була на столі!
Ніна довго терпіла ці п’яні вибрики чоловіка, та нарешті сказала сама собі: досить! Вона вже збиралася з дітьми вступитися від чоловіка, як на порозі дому її зупинила мати:
– Ти куди, Ніно, хочеш іти? А Олег? Ти
не подумала, що з ним станеться, коли ти з
дітьми підеш з дому? Тобі добре було з чоловіком, коли він розкидав грішми напра-

во і наліво… А зараз, коли йому потрібна
твоя підтримка і поміч, ти тікаєш від нього? То чим ти краща від його колишнього
друга? Поговори з чоловіком, підтримай
його…
...Олег ледве стояв на ногах. Горілка ще
не вишуміла з його голови, але він одразу
збагнув, що Ніна хоче від нього піти. Чоловік став перед нею на коліна і сльози відчаю покотилися по його щоках.
– Ніно, не йди, прошу тебе! Завтра побачиш, все буде по-іншому. Я кину пити і почну все спочатку, так, як колись. Ти мені віриш?
– Дуже хочеться в це вірити, Олеже, –
мовила Ніна. – Все залежить від тебе одного…
Вона обняла Олега, а він пригорнувся
до неї такий безпомічний, як маленька дитина.
– Я почну все спочатку, – переконливо
сказав чоловік, – і ти будеш знову гордитися мною…
Ніна промовчала. Вона знала, повернути колишнє щастя буде непросто. Але ж
вони обіцяли одне одному: у щасті і горі завжди бути разом...
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

* * *
Промінчиком сонця я стану,
коханий,
Хай гріє він душу яскраву твою.
Ти - мій довгожданний,
навіки жаданий До тебе згаптую стежину свою.
Я місячним сяйвом
у темную нічку
Пригорнусь до тебе,
вказавши на шлях.
Легенько торкнуся
рукою до щічки Загубимось двоє
в пахучих полях.
Покірною стану, як біла голубка,
І поглядом лані тобі прокричу:
- Кохай мене, любий,
бо я - твоя любка!
Із швидкістю вітру
до тебе примчу.
Тебе поцілую лебідкою ніжно,
Торкнуся волосся,
обійму крильми.
Кохатиму вірно
і так білосніжно,
Лише в унісон щоб світилися ми.

Яка вродлива

українська жінка,
Немов Мадонна,
дивиться у даль.
Грайливий погляд,
ніжна, як пір’їнка,
А грація… не бачив і Версаль.
Коли одягне вишиту сорочку,
Та підмалює брови для краси –
Розквітнуть квіти у її віночку.
За неї все на світі віддаси.
Волосся, скупане
в пахучих травах,
А на губах п’янить
квітковий мед.
Сіяють очі в золотих загравах
І сниться їй прекрасний
Діомед.
Хто може оцінити
пишну вроду?
Уберегти від холоду і злив,
Леліяти…вдихати насолоду…
Лиш той, хто має
загадковий вплив.
Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.
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У Прем’єр-лізі - канікули

емпіонат України з футболу
сезону 2016/17 років став
історією. В останній день
весни провідні клуби зіграли 32 тур
першості. Ось його результати:
Олександрія – Шахтар – 1:1;
Зоря – Олімпік – 2:0;
Динамо – Чорноморець – 2:1;
Карпати – Зірка – 2:1;
Дніпро – Волинь – 1:0 (на момент припинення гри через безчинства вболівальників);
Сталь – Ворскла – 0:0.
Звичайно, фахову оцінку подіям, які відбувалися на футбольних полях України впродовж
другого півріччя минулого та п’яти місяців цього року, ще дадуть експерти, тренери та статисти. Однак вже сьогодні можна з впевненістю
сказати, що перший турнір у новому форматі
цілком виправдав очікування вболівальників.
Він був значно конструктивнішим та видовищнішим, адже у другому колі між собою змагалися приблизно рівні за класом команди.
А переможець чемпіонату – донецький
«Шахтар» випередив срібного призера на 13
очок. Проте, навіть такі промовисті показники
не дозволили гірникам встановити новий рекорд національної першості, або, принаймні,
повторити встановлений 17 років тому. Тоді,
у сезоні-1999/00, «Динамо» під керівництвом
Валерія Лобановського виграло чемпіонат із
18-бальним відривом від другого місця.
Провівши гол у ворота «Чорноморця», капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко довів лік забитих цього сезону м’ячів до п’ятнадцяти і виграв змагання серед бомбардирів. Востаннє
представник столичного клубу перемагав у
цій номінації сім років тому: тоді Артем Мілевський забив за сезон
17 м’ячів.
Взагалі Андрій
Ярмоленко
став
п’ятим динамівцем тріумфатором перегонів за звання кращого голеадора сезону. До нього це вдавалося Сергієві Реброву (1997/98), Андрієві Шевченку (1998/99), Максимові Шацьких (1999/00, 2002/03) і Артемові Мілевському
(2009/10).
Можуть тішитися і вболівальники «Олександрії», адже команда вдруге поспіль виступатиме у Єврокубках.
Досягши нульової нічиєї у напруженому поєдинку проти «Сталі», «Ворскла» залишилася на сьомому місці таблиці Ліги Парі-Матч сезону-2016/17, вигравши турнір у Групі 2. А це
означає, що підопічні Василя Сачка стали найВ м. Печ (Угорщина) відбулися змагання Чемпіонату Європи з
гирьового спорту серед юніорів і
Чемпіонат світу серед студентів.
Учень ДНЗ «Почаївське ВПУ» Степан
Гайдук з с. Лосятин Кременецького району в складі збірної України з гирьового спорту в особистому заліку у ваговій категорії до 80 кг став чемпіоном світу серед студентів та чемпіоном Європи серед юніорів.

першими володарями Трофею престижу - спеціальної нагороди від УПЛ для найкращої команди другої шістки чемпіонату.

А ще - матчем із одеським «Чорноморцем», у
якому «Динамо» здобуло мінімальну перемогу,
завершилося трирічне перебування Сергія Реброва на посаді головного тренера команди. За
цей час «біло-сині» провели у всіх турнірах 137
матчів, в яких здобули 92 перемоги, зазнали 23
поразки та 22 матчі зіграли унічию.
Також динамівці під наставництвом Реброва
здобули золоті медалі чемпіонів України за підсумками сезонів 2014/2015 та 2015/2016 рр.,
завоювали Кубок України у 2014 та 2015 рр., а
також Суперкубок у 2016 році. Окрім того, «Динамо» грало у чвертьфіналі Ліги Європи в 2015
році та плей-оф Ліги чемпіонів у 2016-у.
Невдовзі після того, як керівництво столичного клубу прийняло відставку Реброва, на офіційному сайті «Динамо» оприлюднили прізвище нового головного тренера. Ним став білорус, чудовий футболіст кінця 1990-х - початку 2000-х років Олександр Хацкевич. За дев’яностолітню історію клубу це вже 39 наставник «біло-синіх». Уже
15 липня Хацкевич виведе киян на матч за Суперкубок України проти донецького «Шахтаря».

І наостанок: за підсумками сезону донецький «Шахтар» та київське «Динамо» будуть
представляти Україну в Лізі чемпіонів. Третє
місце дісталося луганській «Зорі», четвертим
фінішував донецький «Олімпік», п’ятою стала
«Олександрія». Ці три клуби зіграють у Лізі Європи. Щонайменше на один сезон попрощалися
з вищою лігою луцька «Волинь» та «Дніпро». З
першої ліги в УПЛ кваліфікувалися ФК «Маріуполь» (найбільш вірогідна нова назва «Іллічівця») та чернігівська «Десна».

У суботу, 4 червня, мадридський «Реал» завоював дванадцятий у своїй історії Кубок Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі непоступливий «Ювентус» з рахунком 4:1. Підопічні Зінедіна Зідана також стали першою командою, якій вдалося захистити титул, вигравши Лігу Чемпіонів двічі поспіль. Крім того, лідер "вершкових" Кріштіану Роналду став першим гравцем, який
забив у трьох поспіль фіналах Ліги чемпіонів і став найкращим
бомбардиром турніру.
Українська спортсменка Галина Тарасова завоювала золоту медаль в рамках чергового етапу відкритого Кубка
Європи з дзюдо у Бухаресті, перемігши у фіналі свою співвітчизницю Василину Кириченко, якій дісталося «срібло». Бронзовими призерами стали українці Анастасія Сапсай, Андрій
Колесник та Антон Савицький. Збірна України посіла друге
місце в загальнокомандному заліку серед 29 країн. Її випередили дзюдоїсти Франції, на рахунку яких 4 "золота", 2 "срібла"
і 3 "бронзи".

В Умані на стадіоні "Уманьферммаш" відбувся товариський футбольний матч між збірними ветеранів України та Ізраїлю. Гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь українців.
У стартовому складі збірної ветеранів України на поле вийшли:
Віталій Романенко, В'ячеслав Свідерський, Андрій Донець, Андрій Оксимець, В'ячеслав Шевчук, Юрій Максимов, Сергій Нагорняк, Віталій Косовський, Андрій Воробей, Олександр Косирін,
Олег Собуцький.

Збірна України з футзалу, сформована з гравців з вадами
зору, стала чемпіоном світу. У вирішальному поєдинку українці здолали збірну Англії з рахунком 3:0. Це була друга зустріч
між командами на турнірі – на стадії групового етапу наші співвітчизники також святкували перемогу. Окрім того, на шляху
до фінального поєдинку "синьо-жовті" обіграли збірні Франції,
Японії та Іспанії.

який
старт, такий і фініш
В останньому, 34-у турі чемпіонату України серед команд першої ліги ФК «Тернопіль» в гостях поступився
«Черкаському Дніпру» – 0:3.
Всі голи наші земляки пропустили у другому таймі.
Відтак муніципали з 14 очками прощаються з професійною лігою, а Тернопіль – з великим футболом.

СПОРТивНі НОвиНи ТеРНОПіЛЛя

наша землячка поступилася спортсменкам з Туреччини та Росії. У підсумку дівоча збірна України, набравши
78 очок, виборола перше загальнокомандне місце і завоювала титул чемпіонів Європи-2017. Друге місце посіла турецька команда, третіми були
росіянки.
Чемпіонат Європи U-15 зі спортивної боротьби відбувся у столиці Сербії
– Белграді. Загалом у змаганнях взяли
участь 22 збірних європейських країн.
Юна
терно- Бронзова призерка Чемпіонату Європи
полянка Вероні- Вероніка Кондратенко є вихованкою
ка Кондратенко Тернопільської комплексної дитячостала бронзовою юнацької спортивної школи №1 та члепризеркою Чем- ном Спортивного клубу імені Богдана
піонату Європи Сцібайла «ГалТер’S». Навчається юна
серед школярів з атлетка в Тернопільській загальноосжіночої боротьби вітній школі №17, де у борцівському
у ваговій катего- залі цієї школи її тренує батько Сергій
рії до 32 кг. У вирішальних сутичках Кондратенко.

- Василь Худзік та Данило Рибчинко.

Тернопільський спортсмен Максим Грейцар став переможцем Кубка
світу з кікбоксингу за версією WAKO.
Виступаючи у суперважкій ваговій категорії серед спортсменів до 19 років,
наш земляк у третьому раунді фінального поєдинку нокаутом здолав суперника з Молдови.
У складі національної збірної України ще двоє представників Тернопільської області стали бронзовими призерами світової першості в Угорщині. Це

Проект будівництва спортивного залу Збаразької районної дитячоюнацької спортивної школи за результатами конкурсу ДФРР визнано
одним з переможців.
Це означає, що до кінця року він буде
побудований за кошти державного фонду регіонального розвитку та при співфінансуванні районної та міської рад.
Спортивна споруда буде на території селища цукровиків. Загальна вартість реалізації проекту понад 8 мільйонів гривень.
Передбачається створення належних умов для проведення спортивновиховного процесу в Збаразькій спортивній дитячо-юнацькій школі, зокрема, проведення змагань із волейболу, баскетболу, футзалу, тенісу та інших видів спорту
як місцевого, так і міжнародного рівня.

Добрі вісті
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СВЯТКУВАЛИ ВЕСЕЛО І ЦІКАВО
У неділю, в невеличкому
с.Шушківці, що на
Лановеччині, відбулося
святкування Дня села,
організоване місцевим
священиком
о.Олексієм Філюком.

Жителі села і гості свята з усіх околиць Лановеччини отримали море кухні. А малеча досхочу розважалася на батутах.
позитивних емоцій і яскравих вражень, насолоджувалися виступами місцеДетальніше про це -- у наступному номері газети.
вих аматорів народного мистецтва, брали участь у різноманітних конкурсах
На фото Олесі МЕЛЬНИЧУК:
і розвагах, смакували українськими стравами, приготовленими на польовій
під час святкування.

31

травня адміністрація,
професорськовикладацький
колектив, студенти, спортсмени,
активісти й слухачі Центру
підготовки офіцерів
запасу Тернопільського
національного економічного
університету взяли участь у
легкоатлетичному пробігу
«Університетська миля».

Академічна спільнота ТНЕУ пробігла
«Університетську милю»
Щорічна акція, приурочена Міжнародному Олімпійському дню, відбулася вже учетверте. За словами
першого заступника голови Тернопільського обласного відділення
НОК України Віталія Ігнатенка, пропагувати здоровий спосіб життя прийшли близько тисячі людей. Найстаршому учаснику забігу було 65 років, а наймолодшому - одинадцять.
Бігуни долали відстань у півтора кілометра за маршрутом: Руська, Гетьмана Мазепи, Майдан Перемоги, Львівська - до центрального корпусу вищого навчального закладу.

Разом зі студентами й спортсменамиолімпійцями «Університетську милю»
долали вихованці тернопільських
спортивних шкіл: «Екстрим», ДЮСШ
№ 1 та №2 та Дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту.
Привітав молодь, професорськовикладацький колектив і гостей рек-

тор навчального закладу, доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий. «Приємно, що вже
вкотре ми усією університетською
спільнотою пробігли «Університетську
милю». Спорт і здоровий спосіб життя
завжди були одним із пріоритетних напрямів виховання гармонійно розвиненої особистості у ТНЕУ. Впевнений, що

кожен із вас не зупинятиметься перед труднощами на життєвому шляху, здолає усі перешкоди, а разом ми зробимо усе можливе, щоб наша країна була єдиною і сильною державою», - сказав керівник вишу.
Грамоти і подарунки за
участь у цих змаганнях отримали: Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій; Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина; факультет аграрної економіки та менеджменту; факультет
банківського бізнесу; факультет економіки та управління; факультет комп’ютерних інформаційних
технологій; факультет обліку і аудиту; факультет фінансів; юридичний факультет і Центр підготовки офіцерів.
Не залишилися без призів і юні
учасники «Університетської милі» з
тернопільських спортивних шкіл.
Альона ЗИМЕНА.
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Кіш – універсальна страва французької кухні. відкритий листковий пиріг із різними начинками стане справжньою знахідкою у вашому сімейному меню. він не тільки
смачний, а й легкий у приготуванні та невибагливий у підборі інгредієнтів. варіанти начинок можуть бути різними:
від легких овочевих, фруктових, рибних або із суміші зелені - до ситних м'ясних чи грибних. Холодний чи гарячий,
він чудово смакує на сніданок, обід або вечерю. Ця страва
із звичних продуктів стане спражньою новинкою на вашому столі. Тож вперед, любі господиньки! Готуємо смачний
кіш із «Нашим ДНеМ»!

ß ñïå÷ó ñìà÷èé ïèð³ã
íà ñí³äàíîê é íà îá³ä

Кіш з томатами,
базиліком і сиром

ПОТРІБНО: 250 г просіяного борошна, дрібка солі, 125 г охолодженого масла, натертого на крупній терці, 1 охолоджене яйце, 3 ст. ложки крижаної води.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 300 г томатів-чері,
300 мл жирних вершків. 2 охолоджених
яйця, пучок зеленого базиліку, 50 г тертого сиру пармезан, трохи оливкової олії,
сіль, перець за смаком.
Приготування: спочатку приготувати
тісто: борошно змішати з сіллю, додати
пластівці масла, яйце, воду й сіль (можна використати кухонний комбайн із
насадкою-ножем). Скачати із тіста кулю,
обернути харчовою плівкою, покласти
на 1 годину в холодильник.
Розігріти духовку до температури
180°С. Тісто розкачати, викласти у круглу форму з бортиками, наколоти виделкою.
Томати розрізати навпіл, викласти
в інший вогнетривкий посуд, посолити,
поперчити, збризнути олією. Одночасно
з коржем запікати 25 хвилин.
Поки запікаються корж і помідори,
зробити заливку: змішати збиті яйця й
вершки, посолити, додати рубаний базилік.
Корж присипати половиною пармезану, викласти помідори, залити яєчновершковою сумішшю, ще раз присипати
рештою сиру. Випікати 20-25 хвилин.
Подавати пиріг зі свіжими листочками базиліку.

Кіш особливий

ПОТРІБНО: 280 г борошна, 140 г масла, 1 яйце, 1-2 ст. л. води, дрібка солі.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 500 г відвареного курячого філе, 300 г білих грибів, пів цибу-

лини, 50 г вершкового масла, петрушка,
селера, цибуля, морква та кілька зубчиків часнику, оливкова олія, сіль, перець
– за смаком.
ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 10 жовтків, 100 г
твердого сиру, кріп, сіль за смаком.
Приготування: просіяти борошно через сито, нарізати кубиками вершкове масло, перетерти суміш руками. Масло треба перетерти для того, щоб воно
максимально з’єдналося з борошном, але
при цьому не розтануло до кінця.
Готову суміш перекласти в миску, посолити і додати одне яйце.
Долити до суміші трохи води і замісити тісто. Загорнути тісто в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хв.
Для начинки налити в каструлю воду,
додати петрушку, селеру, цибулю, моркву
та кілька зубчиків часнику. Додати спеції
та довести до кипіння.
Додати куряче філе. Залишити на 20
хв. Дістати варене м'ясо і дати йому охолонути 15 хв. М’ясо курки відділити від
кісток та шкіри. Нарізати філе на дрібні
шматки. Помити та почистити гриби. Нарізати їх кубиками.
Дрібно нарізати цибулю та часник.
Посмажити на пательні. Додати гриби.
Вилити в миску частину сметани. Додати три жовтка. Натерти в миску сир.
Дрібно нарізати зелень і додати до інших інгредієнтів. Ретельно перемішати.
Додати спеції за смаком. Дістати тісто з
холодильника та розрізати його на 4 частини. З кожної частинки тіста сформувати кульку. Розкачати тісто. Змастити маслом форму для випікання. Бажано обирати керамічну, адже в ній найкраще пропікається тісто. Накрити тісто формочкою. Відрізати зайве. Перевернути форму і притиснути тісто до дна. Постелити
на тісто пергамент. Насипати зверху квасолю. Запікати при температурі 180 градусів протягом 8 хвилин. Дістати форму
з готовим тістом і викласти курятину та
гриби. Вилити на тісто заливку. Запікати
ще 10 хв. при температурі 200 градусів.

Сирний кіш з полуницею

ПОТРІБНО: 700 г сиру, 100 г цукру, 5
яєць, 1 ч. л. розпушувача, дрібка солі, 250
г борошна, 200 г вершкового масла, 200
г полуниць.
ПРИГОТУВАННЯ: для тіста змішати блендером масло кімнатної температури, цукор, 1 яйце і сіль. Просіяти в тісто борошно і розпушувач. Змішати, поки
тісто не скачається в кулю. Загорнути тісто в плівку і покласти в холодильник хвилин на 30-40. Для начинки: змішати віночком м'який ніжний сир з яйцями і цукром. Роз'ємну форму (діаметром близько 21 см) вистелити пергаментом (боки не потрібно). Викласти тіс-

то, розім'яти руками, сформувати бортики. Поставити на 10 хвилин в морозилку (для того, щоб бортики при випічці
не попливли та не осіли). Наколоти виделкою. Запекти в розігрітій духовці при
180°с 10 хвилин. Відразу вилити начинку, розкласти полуницю, злегка втопивши. Випікати ще хвилин 40-50. Витягнути з духовки і повністю остудити. Потім
можна розрізати.

Кіш Лоран

ПОТРІБНО: 320 грам пшеничного борошна, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 225 грам
вершкового масла, порізати кубиками,
125 мл дуже холодної води.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 200 грам копченого
бекону, порізати паличками, 200 грам напівтвердого сиру, крупно натерти (можна не використовувати).
ДЛЯ ЯЄЧНОЇ МАСИ: 6 яєць, 300 мл
молока, 300 мл вершків 30%, сіль та чорний мелений перець до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: в мисці з’єднати
просіяне борошно, цукор і сіль. Добре перемішати і додати масло. Втирати масло в борошно дифузором для тіста або
руками. (Можете все зробити в кухонному комбайні шляхом імпульсного змішування). Додати частинами воду, щоб
«зв'язати» тісто. Спочатку одну половину, перемішати і влити другу половину
води. Зім’яти руками тісто в один шар. Загорнути в харчову плівку, надати форму
диска і поставити в холодильник «відпочити». Найкраще на ніч. Далі розкачати
тісто і обережно викласти його на форму
для випікання. Форму змащувати непотрібно, бо тісто і так містить велику кількість масла. Проткніть тісто виделкою в
декількох місцях. Потім поставте форму
з тістом в холодильник ще на годину, але
це не обов'язково. Цей крок трішки стримує скорочення тіста під час випікання.
Духовку розігріти до 180 °С. Внутрішню
поверхню застелити пергаментом і в середину форми всипати керамічні кульки,
рис або сухий горох чи квасолю. Поставити форму з тістом до розігрітої духовки
й пекти 20 хвилин. Дістати форму з тістом з духовки, видалити пергамент з обтяжувачами та повернути основу для пирога в духовку ще на 10 хвилин.Тим часом бекон підрум'янити на сухій сковорідці. У глибокій мисці збити до однорід-

ності яйця, молоко, вершки та сіль з перцем. Дістати основу для кішу з духовки,
викласти на дно підрум'янений бекон.
Ароматний жир, що витопився з бекону,
можна змішати з вершково-яєчною масою. Він надто ароматний, щоб його виливати.
Залити бекон яєчно-молочною масою
та рівномірно викласти половину сиру.
Вставити кіш до розігрітої духовки.
Пекти 25 хвилин, викласти решту сиру
на поверхню і пекти до готовності, ще
20-25 хвилин. Поверхня повинна добре підрум'янитись, а начинка загуснути. Дістати кіш Лорен з духовки та залишити так на 15-20 хвилин перед нарізанням. Має зійти жар та начинка ще трішки більше загуснути. Подавати в теплому
вигляді з легким салатом.

Кіш з вишнею

ПОТРІБНО: 1,5 склянки борошна, 100
г маргарину, 2/3 склянки цукру, 120 г
сметани, 1 ч. ложка соди (без гірки), 1 ст.
ложка оцту (для погашення соди).
НАЧИНКА: 300 г вишні.
ЗАЛИВКА: 200 г сметани, 1 яйце, 1 ст.
цукру, 2 ст. ложки борошна.
ПРИГОТУВАННЯ: збити розм'якшений маргарин з цукром до побіління маси. Додати сметану і знову все разом збити. Після цього соду погасити
оцтом і додати в загальну масу. Якщо
тісто замішується за допомогою техніки, то треба всипати половину борошна, а решту домісити вручну, інакше
тісто вийде дуже м'яке. Тісто виходить
липке та м'яке, його потрібно прикрити плівкою і прибрати на час приготування заливки в холодильник. Цукор,
сметану та яйця збити до максимального розчинення цукру. Додати борошно й змішати його з яєчно-сметанною
масою. Руки припорошити борошном,
дістати тісто і розім'яти його за формою. При необхідності руки покривати борошном кілька разів, поки розминається тісто. Обов'язково сформувати бортики з тіста на висоту 2,5-3 см.
Розморожені або свіжі вишні рівномірно розкласти по дну форми з тістом. Залити вишні яєчно-сметанною заливкою. Перші 15-20 хвилин форму краще прикрити фольгою, бо тісто може
швидко зарум'янитися, а заливка ще
не запектися. Потім фольгу зняти і запекти пиріг до ущільнення заливки і
зарум'янювання скоринки з тіста. Температура в духовці - 180 градусів. Пиріг потрібно остудити у формі, а потім
вже перекладати на тарілку. Він буде з
хрусткою скоринкою і ніжною серединкою з соковитими ягідками.

Дозвілля
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Украiнськi
жарти

Наш День

ректора Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Ріко, як
держава оголосила про своє банкрутство.

- Ось, що означає український
досвід.
Західний журналіст запитує у Путі  
на:
- Куме, важко було дотягнути до
- Містере президент, скажіть, будь пенсії?
ласка, кому в Росії жити добре?
- Ще важче - після неї.
- Хм… Питання складне: нас декіль  
ка…
У російського міністра оборони
  
Шойгу запитали:
- Верховна Рада в цьому році ще
- Чому в Москві у День Перемоги
буде нормально працювати?
скасували авіаційний парад?
- Аякже! Збереться 31 грудня, щоб
- У поліцейських виявилися занадприйняти бюджет.
то короткі кийки, щоб розігнати хмари.
  
  
- Не минуло і двох місяців після приЧиновник в інтерв’ю розповідає:
значення Наталії Яресько на пост ди- В Україні підвищився рівень життя.
.
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- Наведіть конкретний приклад,
будь ласка, - каже журналіст.
- Ну… черги за субсидіями змінилися чергами за біометричними паспортами.
  
- Ізя, як ти думаєш, Путіна покладуть в мавзолей, коли він...
- Саро, не мороч голову. Мене більше цікавить не куди його покладуть, а
коли.
  
Журналісти запитують:
- Пане Генпрокуроре, як ви збираєтеся допитувати Януковича? Він же в
Росії.
- Для цього є сеанси по Скайпу.
- А Сталіна і Берію?
- Для цього є спіритичні сеанси.
  

- Ізя, яка мета «русского мира»?
- Шо тобі сказати, Моня? Головне
- популяризація російської приказки:
«Добре там, де нас нема».
  
На міжнародному економічному форумі у Петербурзі Росія домовилася про
інвестиції. В Московію буде інвестовано 50 тисяч таджиків, 40 тисяч узбеків і
10 тисяч молдаван.
  
- Відставка міністра інформполітики Стеця - це не відтік мізків з Кабміну?
- Ні, це відтік кумів.
  
Гройсмана запитують:
- Чому до цих пір не почалося осучаснення пенсій?
- Тому,, що досі не закінчилося осучаснення хабарів.

Утеплення будинків!
Декорування фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.
ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ.
Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!!

НЕДОРОГО.
Тел. (098) 707-68-17 Галина,
e-mail.: gz7907@ukr.net.

Продаю
1-кімн. квартиру в центрі Теребовлі, 4/5,
загальна площа 32
кв.м.,
індивідуальне
опалення.
Тел. (096)405-53-44.
***
Саджанці
малини.
Надаємо
консультації
з
вирощування.
Телефон: (067) 784-71-36.
***
Котел КЧМ-5, не новий.
Телефон: (097) 139-68-62.

Наш День

Громадсько-політичний тижневик.
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Â³òàºìî!

Â³òàºìî!

Дорогеньку донечку, чудову дружину,
любу матусю і невістку, братову і сестричку

Дорогу донечку, дружину, любу матусю,
сестричку

Марію Володимирівну Шарку

Оксану Петрівну Стогній

із с. Великі Вікнини Збаразького району

із с. Великі Вікнини Збаразького району

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість сміється у домі!
Хай літечко тепле зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Сонця і миру! Червню радіти!
І щастям життєвим щодня багатіти!
Нехай оминають невдачі і грози,
І тільки від сміху з’являються сльози!
Хай Всевишній дарує надію й тепло,
Захист, удачу, благословення, добро.
З любов’ю - мама, тато, чоловік, син,
донька, сестра із сім’єю.

Прийми від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Хай буде цей день незабутньо прекрасним,
А небо завжди - чистим і ясним.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде добрим і дуже яскравим.
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові,
Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі горіли.
Хай світлою буде життєва дорога.
Опіка і ласка від Господа Бога.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Пошле Тобі многі й щасливі літа!
З любов’ю - родина.

із 35-річчям!

із 25-річчям!

nday.te.ua Êàëåéäîñêîï
Â³òàºìî!

Адміністрація та колектив
фермерського
господарства «Вікторія-92»
щиро вітають своїх працівників –
іменинників червня:

Анатолія Сову,
Степана Назарківа,
Ігоря Осніка,
Ярослава Пеляка

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

Îëåêñàíäð Óñèê – óêðà¿íñüêèé îòàìàí
ñâ³òîâîãî áîêñåðñüêîãî ðèíãó
Знаменитий
український
гопак на рингу,
колоритний
козацький імідж
з оселедцем на
голові та хрестом
на шиї швидко
перетворили
спортсмена на
національного
улюбленця.

У

країнець народився в один
день з легендарним боксером
Мухаммедом Алі. Його батько
і дід також займалися боксом.
Тож статус чемпіона українцю
визначила сама доля.
Олександр Усик народився в Сімферополі у сім’ї колишнього військового. Якийсь
час майбутній чемпіон жив у селі на Сумщині та допомагав доглядати корів на фермі.
Мати спортсмена розповідала, що в дитинстві він часто хворів. Подолати проблеми
зі здоров’ям йому допоміг спорт. Юнак займався футболом, танцями та дзюдо.
Шлях Олександра Усика на вершину
успіху був нелегким. Утім, якщо боксеру не
вистачало досвіду або майстерності, він домагався свого завзятістю і працьовитістю.
Вже у 19 років Олександр Усик дебютував

ГОРОСКОП

З 7 до 13 червня
Овен

Вдалий період. Ваше серйозне ставлення до роботи не може
залишитися непоміченим. Можете отримати цікаву і прибуткову пропозицію. У вихідні відпочиньте від метушні.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень. Багато чого встигнете, практично
все у вас буде виходити, а, отже,
зросте ваш авторитет і добробут. Вас очікують приємні сюрпризи і несподіванки.

БЛИЗНЮКИ

Впевненість у своїх силах від-

на рингу та отримав свою першу перемогу.
У кар’єрі боксера Олександр Усик швидко набирав обертів. Показавши приголомшливі результати в любительському спорті, він пішов далі. Уже на професійному рингу спортсмен проявив себе справжнім бійцем. Одного за одним він змушував своїх суперників падати, а глядачів – захоплюватися його талантом та жагою до перемоги.
17 вересня стало одним із найскладніших днів у професійній кар’єрі Олександра
Усика. Ні чужий ринг, ні відсутність належного досвіду не завадили йому стати чемпіоном світу в першій важкій вазі й забрати цей титул у поляка Кшиштофа Гловацькі. Це була не просто перемога. Український
богатир побив 30-річний рекорд легендарного Еванда Холіфілда. Щоби стати чемпіоном всередині 1990-их, американцю знадо-

криє перед вами багато дверей і
забезпечить успіх. Поліпшаться
стосунки з колегами та керівництвом. Друзі та близькі люди підтримають вас у всіх починаннях.

РАК

Нарешті ви скинули вантаж
проблем й готові до вирішення нових завдань. Ваші ідеї приємно здивують керівництво та
бізнес-партнерів. Будьте наполегливі й рішучі, страхи та сумніви ні до чого.

ЛЕВ

Скромність і тактовність ваша перевага та надійний засіб
від непорозумінь і конфліктних
ситуацій. Отримаєте непоганий
шанс зміцнити свій авторитет і

навіть змінити долю.

билося 12 боїв. Українець зробив це за 10
поєдинків.
Уже у 2016 році Усика визнали найкращим боксером року.
Крім професіоналізму, Усика вирізняє
неабияка харизма. На Олімпіаді в Лондоні
Олександр завоював прихильність глядачів
українським гопаком на рингу. Ролик з його
танцем зібрав сотні тисяч переглядів в Інтернеті, а сам Усик став улюбленцем мільйонів українців.
На прес-конференціях українець багато
жартує, перетворюючи їх із банальних офіційних заходів на справжні шоу.
Олександр Усик ніколи не зупиняється
на досягнутому. Попри всі свої титули, він
націлений на вищі результати у спорті і навіть у сім’ї. Боксер виховує трьох дітей, але
мріє про ще більшу родину.

ДІВА

Щоб досягти успіху, мусите
багато чого зробити. Можливі
перепади настрою. Якщо комусь
із друзів буде потрібна ваша допомога, довго не роздумуйте. У
вихідні можна буде розслабитися.

ТЕРЕЗИ

Не намагайтесь одним махом
вирішити всі проблеми. Зараз не
час воювати, краще пристосовуватися до обставин, які можуть
постійно змінюватися. У вихідні відвідайте рідних або друзів.

СКОРПІОН

Сприятливий період для ро-

боти, навчання і кар'єри. Може
надійти інформація, яка відкриє перед вами нові життєві перспективи. Ймовірні успіхи
в кар'єрі, позитивні зрушення у
особистому житті.

СТРІЛЕЦЬ

Досягнення цього тижня
будуть пов'язані з подоланням труднощів, які ви створили раніше самі. Фінансові справи налагоджуються,
можна очікувати підвищення
зарплати.

КОЗЕРІГ

Чудовий момент для остаточного вирішення старих проблем. Менше думайте про майбутні труднощі, радійте життю,

Відбудеться
II шаховий
турнір пам’яті
Миколи Ротмана
Як ми уже повідомляли, 9 червня у приміщенні шахово-шашкового клубу «Авангард» (м. Тернопіль, вул. І. Франка, 16) відбудеться шаховий турнір
пам'яті Заслуженого журналіста України Миколи
Ротмана. Початок о 10 годині. Призовий фонд становить: за перше місце - 1000
грн.; за друге – 500 грн.; за
третє – 200 грн.
До участі у змаганнях запрошуються родичі, друзі, колеги з газети "Свобода", обласної організації НСЖУ, журналісти, держслужбовці, депутати місцевих рад та всі
любителі цієї інтелектуальної гри.
Для участі у турнірі потрібно подати заявку. Звертатися до Володимира Демчишина за
тел. 097-223-50-50, або на
електронну cкриньку –
info_turcentr@ukr.net

Замість квітів
на свіжу могилу

Минуло 40 днів, як відійшла у Вічність добра
мама, ласкава і ніжна бабуся
Стефанія Тарасівна
КУШНІР
(15.04.1935 – 29.04.2017)
із с. Плотича Козівського району.
Тужить за своєю господинею осиротіла хата. А
нам не вистачає лагідного
погляду, ласкавих маминих, бабусиних та прабабусиних рук. Не усміхнеться
більше, не розрадить, не
пригорне ніжно… Ніколи
більше не почуємо Вашого
голосу, рідненька…
Нехай там, в іншому
світі, буде затишно і спокійно Вашій душі. Схиляємо голови в глибокій скорботі.
Вічна пам’ять
і Царство Небесне!
яким воно є сьогодні.

ВОДОЛІЙ

Зважуйте кожне слово, тому
що зайва балакучість може зіграти з вами злий жарт. У заплутаних ситуаціях можна розраховувати на допомогу друзів.
Вихідні проведіть у родинному
колі.

РИБИ

Упевненість у власних силах, позитивний настрій та
оптимізм допоможуть завоювати прихильність навколишніх
і зміцнити своє кар'єрне становище. На роботі можна розраховувати на заохочення. Нові враження у вихідні підкажуть цікаві ідеї.

