
5 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 11-15, вдень 
18-22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.16, захід - 21.28. 

6 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 13-16, 
вдень 17-21 градус тепла. Схід 
сонця - 5.17, захід - 21.27. 

7 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 12-16, вдень 
16-22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.17, захід - 21.27. 

8 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 13-16, вдень 
21-22 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.18, захід - 21.26. 

9 липня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-17, вдень 
20-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.19, захід - 21.26. 

10 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 14-19, 
вдень 20-27 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.20, захід - 21.25. 

11 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 18-21, 
вдень 22-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.21, захід - 21.24.
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У Конюхах та Калинівці відзначили ювілей 
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На Тернопіллі вшанували 
пам’ять про славні 
і водночас трагічні 
сторінки історії 
українського народу

3  
стор.

Впродовж другого літнього місяця можливий незначний 
прояв сонячної активності, тож магнітні бурі очікують  
лише в середині липня.

Магнітні бурі прогнозують 13 і 14 липня.
Магнітні коливання можливі 15, 20, 21, 22 числа.

Магнітні бурі 
у липні
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На вшанування 76-ої річниці проголошен-
ня  Акту відновлення Української Державності у 
Львові та з нагоди 110-річчя від дня народження 
легендарного командира УПА у Борщові відкрили 
пам’ятну стелу. Виступаючи перед місцевою гро-
мадою, представниками районної влади, ветера-
нами визвольних змагань, учасниками антитеро-
ристичної операції та волонтерами, голова облас-
ної ради Віктор Овчарук наголосив: «30 червня 
– особлива дата в історії боротьби українського 
народу за незалежність. Саме цього дня 76 років 
тому  у Львові відбулося проголошення  Акту від-
новлення Української Державності. Це був один  
із важливих щаблів, пройдених нашим народом, у 
боротьбі за право бути господарями на своїй зем-
лі. Заради цієї високої мети поклав своє життя го-
ловнокомандувач УПА, генерал-хорунжий Роман 
Шухевич. Пророчими стали  нині його слова про 

те, що на героїзмі УПА і визвольно-революційного 
підпілля будуть виховуватися нові українські по-
коління.  Так і сталося, бо вже упродовж  чотирьох 
років   славні сини нашого народу героїчно сто-
ять на захисті держави, мужньо боронячи власну 
землю від ворога. Тож візьмімо собі за гасло:  щоб 
впевнено йти уперед, маємо пам’ятати та шанува-
ти минуле. Слава Україні!  Героям Слава!».

Пам’ятна стела була споруджена за ініціати-
ви учасників визвольних змагань та антитеро-
ристичної операції, волонтерів.  Кошти на неї зби-
рали  усією громадою.  Активісти також  запрова-
дили і нову відзнаку – «Україна. Роман Шухевич». 
Нею нагородили найдостойніших.

Священнослужителі освятили пам’ятний 
знак, а також червоно-чорні стяги та національ-
ний прапор держави. Їх волонтери відвезуть на 
передову для нинішніх захисників України.

За словами заступника го-
лови Тернопільської ОДА Юрія 
Юрика, субсидії на літній період 
отримають більше 218 тисяч сі-
мей. Станом на 30 червня субси-
дії на житлово-комунальні послу-
ги в області отримує 192 341 до-
могосподарство, в тому числі 180 
192 сім’ям перепризначили цей 
вид допомоги на літній період, а 
14 700 родинам відмовили у пе-
репризначенні з різних причин. 

Всього станом на 30 черв-
ня опрацьовано більше 80 від-
сотків справ. Найбільше пере-
призначених субсидій у Терно-
полі – 90 відсотків, Гусятинсько-
му районі – 89, у Підгаєцькому та 
Збаразькому районах – по 87, у 
Теребовлянському – 84 відсотки. 
Найнижчі показники у Монасти-
риському – 46 та  Кременецько-
му районах – 60 відсотків.

На Тернопіллі вже провели 
розрахунок невикористаних суб-
сидій. Місцевим управлінням со-
ціального захисту населення на-
дали інформацію про повернен-
ня до бюджету орієнтовно 514 
млн. 438 тис. грн., - повідомив 
Юрій Юрик. -  Водночас, місцеві 
управління соцзахисту населен-
ня та підприємства-виробники 
послуг з газо- та електропоста-
чання здійснюють підготовку 
до монетизації частини невико-
ристаної суми субсидій, а також 
вживають заходи щодо подання 
громадянами заяв з виплати го-
тівки за рахунок економії послуг 
в еквіваленті 100 метрів кубіч-
них природного газу та 150 кіло-
ват електроенергії.

 В області із заявами щодо 
виплати частини невикорис-
таних субсидій звернулися 13 
720 осіб. А чисельність отриму-
вачів субсидій, які включені до 
списків підприємств-надавачів 
послуг, у яких на рахунках за-
лишилася частина невикорис-
таних субсидій, складає понад 

130 тис. осіб, з них з електро-
постачання - 97, з газопостачан-
ня - 129 тис. 987 абонентів. Орі-
єнтовна сума до виплати стано-
вить 143 млн. 719 тис. грн. 

Якщо ж тернополяни ма-
ють борги за комунальні послу-
ги, то зможуть отримати субси-
дію, лише оплативши заборго-
ваність. 

Протягом двох місяців ви 
можете розрахуватися за нада-
ні послуги і пред’явити відпо-
відний документ управлінню 
соціального захисту населен-
ня, - розповідає директор де-
партаменту соцзахисту насе-
лення Тернопільської ОДА Ва-
дим Боярський.  – Лише тоді  
зможете отримати перепризна-
чену субсидію з 1 травня 2017 
року. Якщо ж хтось пропустить  
визначений термін для сплати, 
то призначатимуть субсидію з 
місяця звернення користувача. 

Наразі на Тернопільщи-
ні близько 8 тисяч домогоспо-
дарств мають борги за кому-
нальні послуги. Борг може утво-
ритися у таких випадках: якщо 
він був перед опалювальним пе-
ріодом, а тому переходить з мі-
сяця в місяць; якщо людина не 
сплачувала обов’язкову плату, 
тобто була призначена субси-
дія, свою частину держава ви-
конувала, а людина свою – ні; 
якщо людина не платила за по-
наднорму, бо субсидія призна-
чається в межах соціальної нор-
ми, при перевищенні якої по-
трібно платити свої кошти. 

У випадку, якщо у квитанції 
про оплату за червень не вказа-
но розмір субсидії, то, щоб при-
швидшити процес, слід зверну-
тися до своєї обслуговуючої ор-
ганізації та до управління соц-
захисту для перевірки, чи не-
має боргу, - зазначив Вадим Бо-
ярський.

Аліна МАКСИМІВ.

За економію 
гроші повернуть, 
а боржникам пільг не дадуть
В Україні почала діяти оновлена програма 

житлових субсидій. Чиновники запевняють: 
це спростить процедуру їх отримання. На 

Тернопіллі понад 180 тисяч сімей вже оформили 
пільгу, з них 13 тисяч вже звернулися за грошовою 
компенсацією. У Борщові відкрили пам’ятну 

стелу Роману Шухевичу

ТНЕУ - в міжнародному 
рейтингу вишів «ARES»

Європейська науково-промислова палата, починаючи з 2013 
року, щорічно складає міжнародний рейтинг вищих навчальних 
закладів «ARES» («Academic Ranking of World Universities-European 
Standard»). 

Рейтинг ARES оцінює здатність університетів забезпечувати сту-
дентів необхідними знаннями, брати участь у науково-дослідній ді-
яльності, а також можливістю активно спілкуватися з майбутніми 
роботодавцями.                  

Тернопільський національний економічний університет посів 13 
позицію - категорія ВВВ -  надійна якість викладання, наукової ді-
яльності та затребуваності випускників роботодавцям.

Приємно, що тернопільський виш відповідає європейським 
стандартам якості освіти.

Студенти Тернопільського національно-
го економічного університету, факультету 
комп’ютерних інформаційних технологій, ство-
рили новий інформаційний медіа ресурс - Project 
U. На сайті можна знайти цікаві новини світу ІТ, 
авторські статті на різну тематику, а також відео, 
зняті командою творчого проекту. 

«Наша мета створити локальне медіа, яке буде 
цікавим для людей різного віку та поглядів. Жод-
ної політики, тільки цікаві, розвиваючі та захо-
плюючі статті», - сказав Влад Сокальський, спів-
засновник «Project University». 

Варто зазначити, що за декілька місяців свого 
існування проект неодноразово потрапляв у ТОП-
10 розважальних ресурсів за версією порталу I.UA. 
А сумарне число відвідувачів давно перетнуло по-
значку у 10 тисяч. За словами команди Project U, 
тепер, після успішного запуску веб-сторінки, ве-
деться робота над новими відео-проектами та ру-
брикою соціальних експериментів.

Адреса сайту: http://projectu.in.ua

Студенти ФКІТ запрошують відвідати 
новий інформаційний медіа ресурс - Project U

У Тернопільській ОДПІ інфор-
мували: відповідно до ст. 15 Зако-
ну № 481, ліцензії на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними 
напоями і тютюновими виробами 
видаються на один рік і підляга-
ють обов’язковій реєстрації в ор-
гані ДФС. 

Для визначення граничної 
дати дії ліцензії необхідно звер-
нутись до норми Цивільного ко-

дексу, стаття ст. 254 якого зазна-
чає, що строк, визначений роками, 
спливає у відповідні місяць та чис-
ло останнього року цього строку. 
Для прикладу, у ліцензії, виданій 
суб’єкту господарювання на роз-
дрібну торгівлю алкогольними на-
поями, вказано, що строк дії ліцен-
зії з 05.02.2017 р. до 05.02.2018 р. З 
огляду на це, здійснювати торгів-
лю алкогольними напоями можли-

во до дати, яка зазначена в ліцен-
зії. При цьому, останнім днем здій-
снення господарської діяльності 
з роздрібної торгівлі алкогольни-
ми напоями буде 04.02.2018 рік, що 
становитиме рівно один рік.

Докладніші консультації у 
Центрі обслуговування платників  
та за телефоном: 43 46 10.

Відділ організації робо-
ти Тернопільської ОДПІ.

Коли закінчується ліцензія на право роздрібної торгівлі алкоголем і цигарками?
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Бій, що змінив  
хід історії

У суботу, 1 липня,  відбулася 
наукова конференція «Конюхи 
у Першій світовій війні». Із до-
повідями  виступили десять до-
слідників. Збірка матеріалів їх-
ніх наукових праць стане в на-
годі молодим історикам та усім, 
хто цікавиться бойовою звитя-
гою українських військових. Бе-
режанський краєзнавчий му-
зей та Козівська районна біблі-
отека презентували цікаві екс-
позиції. На виставці можна по-
бачити автентичні речі, якими 
послуговувалися січові стріль-
ці – зброю, кухлі, фарби, листів-
ки, співаник, світлини. З фондів 
Козівської районної бібліотеч-
ної системи сформували вистав-
ку «Січове стрілецтво в літера-
турі і мистецтві». Представлена 
література історичного, краєз-
навчого спрямування, публіка-
ції з обласних та районної газет 
різних років.

- Цей бій відбувався сто ро-
ків тому, але сьогодні ми маємо 
нагоду пригадати ті героїчні по-
дії, прогулятися цими ж місцями 
і уявити, як це було, - розповідає 
директор Козівської централізо-
ваної бібліотечної системи Лю-

бов Сказко. -  Своєю виставкою 
ми прагнемо заохотити читачів 
до більш глибокого вивчення іс-
торії нашого краю, наочно пока-
зати її героїчні сторінки. 

З нагоди ювілейної дати у 
Конюхах урочисто погасили 
пам’ятним штемпелем марку і 
художній конверт до 100-річчя 
славного бою. А вже у неділю ву-
лицями села відбулася пам’ятна 
хода до могили Українських Сі-
чових Стрільців. Саме там, на міс-
ці бою - в полі під урочищем «Зві-
ринець» освятили встановлений 
меморіал Українським Січовим 
Стрільцям.

Автор проекту цього меморі-
алу, учитель історії Конюхівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Йосип Мартинюк пе-
реконаний, що кровопролит-
ні бої між Легіоном Українських 
Січових Стрільців та російськи-
ми військами Керенського стали 
справжньою трагедією для укра-
їнського народу та героїчним по-
двигом одночасно. 

- У результаті тієї страхітли-
вої канонади січові стрільці по-
несли багато втрат. Через шале-
ні обстріли були засипані в зем-
лянках і криївках, які знаходили-
ся в урочищі «Звіринець». З 952 
стрільців, які знаходилися в Ле-
гіоні, дивом вижили 144, - розпо-

відає Йосип Мартинюк. - Це була 
героїчна трагедія, але вона озна-
чала справжню перемогу, адже 
російські імперіалістичні вій-
ська не змогли досягти того успі-
ху, який планували і зазнали по-
разки. Цей бій можна порівняти з 
боєм під Лисонею.

В урочистостях взяли участь 
голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна, голова обласної ради 
Віктор Овчарук, народні депута-
ти, керівники районів та громад-
ські діячі.

- Багато століть український 
народ віддавав своє життя за те, 
щоб мати велику, незалежну та 
суверенну Україну, - зазначив у 
вітальному слові Степан Барна. 
-  Ми маємо історію, яка багато 
чому навчає і змушує задуматися 
над долею української держави. 
Тому, коли нас питають, на кого 
ми можемо сподіватися як дер-
жава, від кого чекати підтрим-
ки - то насправді можемо розра-
ховувати тільки на самих себе 
та свою українську армію. Січо-
ві стрільці віддали своє життя за 
рідну землю, наші військові та 
добровольці на східному фрон-
ті сьогодні також дають відсіч 
ворогу ціною власного життя і 
здоров’я. 

- Українські січові стрільці  є 

одним із унікальних вітчизняних 
військових феноменів ХХ століт-
тя. Вони - приклад неймовірного 
патріотизму, відваги та сили духу, 
який і сьогодні сповнює нас гор-
дістю, - наголосив голова облас-
ної ради Віктор Овчарук. - І ни-
нішні герої під час Революції гід-
ності та на Сході продовжують їх 
справу в ім’я України. Кожен по-
двиг  входить в історію нашої дер-
жави та продовжується у майбут-
ніх поколіннях, тому душа україн-
ського народу безсмертна у своїй 
звитязі.

Місцеві жителі ретельно го-
тувалися до відзначення ювілею 
героїчного бою, адже для їх села 
ця дата особлива і боюча. Старо-
жителька Ганна Пилипівна роз-
повіла, що у Конюхах існує тра-
диція випікати напередодні важ-
ливих дат коровай і зустріча-
ти учасників урочистої процесії 
вздовж вулиці хлібом і сіллю.

Після офіційної частини від-
бувся концерт муніципально-
го духового оркестру «Оркестра 
Волі» та народного аматорсько-
го духового оркестру Козівсько-
го будинку культури. Після обі-
ду розпочався вже традиційний 
фестиваль стрілецької, повстан-
ської, української народної пісні 
«На хвилях Корси».

Слава чеських  
і словацьких  
воїнів у Калинівці

Минулої неділі в селі Калинів-
ка Зборівського району також від-
значили 100-річчя битви чехос-
ловацьких та австро-угорських 
військ, яка відбулася 2 липня 1917 
року і відіграла важливу роль в іс-
торії чеського народу. З цієї наго-
ди на Тернопілля завітали голо-
ва Палати депутатів Парламен-
ту Чеської Республіки Ян Гамачек, 
перша заступниця Голови Сенату 
Чеської Республіки Мілуше Гор-
ська, заступниця міністра оборо-
ни Чеської Республіки Алена Не-
толіцька, голова Чехословацької 
спілки легіонерів Павел Будін-
ський, Надзвичайний та Уповно-
важений посол Словацької Респу-
бліки Юрай Сівачек, а також керів-
ники Тернопільщини.

Для Чехословацької Респу-
бліки битва на полях Зборівщи-
ни була надзвичайно важливою 
подією. Друге липня навіть стало 
днем заснування чехословацької 
армії. Хоча сьогодні Чехословаччи-
ни вже не існує, але Чеська і Сло-
вацька Республіки шанують свою 
історію і добре пам`ятають ті важ-
ливі бої, що відбувалися на тери-
торії України. 

До сторіччя бою за кошти Чесь-
кої Республіки відбулася комплек-
сна реконструкція пам’ятника по-
леглим у Зборівській битві чехам 
та словакам. На 17 кам’яних до-
шках вказали імена 238 загиблих 
воїнів, які поховані у братській мо-
гилі в селі Калинівка. 

Наталія ШКЛЯР. 
Юлія НАГОРНА. 

Фото авторок.

Століття військової звитяги
У Конюхах та Калинівці відзначили 
ювілей важливих історичних боїв

На Тернопіллі 
вшанували 
пам’ять про 

славні і водночас 
трагічні сторінки історії 
українського народу. У 
селі Конюхи Козівського 
району відзначили 
сторічний ювілей одного 
з найзапекліших боїв 
Українських Січових 
Стрільців, завдяки якому 
вдалося зупинити наступ 
російської армії. А у 
Калинівці на Зборівщині 
чеські та словацькі 
високопосадовці й  
дипломати віддали честь 
своїм загиблим воїнам у 
битві 2 липня 1917 року. 
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З тіньовою економікою, традиційно, 
бореться кожна українська влада. Але 
просвітку не видно... І наша держава по-
трапила у «тіньові» передовики.   

Україна зараз у топ-5 країн з найбіль-
шою тіньовою економікою. Про це свід-
чить дослідження міжнародної Асоціації 
дипломованих сертифікованих бухгалте-
рів, присвячене оцінці і прогнозу розви-
тку глобальної тіньової економіки.

Згідно з дослідженням, у якому вка-
зані 28 країн, обсяг тіньової економіки в 
Україні складає 1 трильйон 95,3 мільяр-
дів гривень або 45,96 відсотків від то-
рішнього ВВП країни, який становив 2,38 
трильйонів. Цифра вражає! 

Щодо наших «топових» сусідів, то лі-
дером за найвищим показником тіньо-
вої економіки є Азербайджан, на другому 
місці - Нігерія. Також високий показник 
у Росії, Шрі-Ланки, Бразилії та Пакистану. 
А от найнижчий показник у США - лише 
7,78 відсотків, а також у Японії та Китаю 
- трошки більше десяти. 

У Мінекономрозвитку заявили, що 
найбільша частка «тіні» припадає на такі 
галузі: видобувна промисловість; опе-
рації з нерухомістю; переробна промис-
ловість; транспорт; складське господар-
ство; поштова, кур’єрська, фінансова та 
страхова діяльності. 

Чи може країна з «темною» економі-
кою бути успішною і багатою?

З огляду на понад трильйонний ті-
ньовий оборот, нашій владі не личило б 
стояти з простягнутою рукою перед сві-
том і просити гроші. А по-справжньому 
взятися за «тіньовиків». Але… не бабуся, 
яка продає на ринку кілька пучків кропу 
чи іншу городину, не загнала і не продо-
вжує заганяти економіку в «тінь». А бага-
тії, як відомо, у нас, фактично, недотор-
канні.     

До слова, уже й НАТО вимагає від 
України посилення боротьби з корупці-
єю та олігархами. Так глава Парламент-
ської асамблеї Альянсу Паоло Аллі під 
час 95-го Семінару ПА НАТО в рамках 
Ініціативи Роуза-Рота у Києві закликав 
Україну активізувати свої зусилля в про-
веденні важливих реформ. «Зокрема, що 
стосується боротьби з корупцією та олі-
гархічним впливом. Незважаючи на не-
щодавні досягнення, Україні потрібно ще 
багато зробити», - сказав він.

Тим часом урядовці «шаманили» над 
долею гривні на наступні три роки. А 
від неї залежить виживання вітчизняної 
економіки. І українців. Кабмін затвердив 
бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки. 
В уряді Гройсмана порахували: у 2018 
році середньорічний курс складатиме 

29,2 гривні за долар, у 2019-у - 30,5 гри-
вень за долар. А в 2020-у ціна «американ-
ця» підстрибне аж до 31 гривні. Щоправ-
да, в Кабміні очікують поступове зрос-
тання економіки: на три, чотири і п’ять 
відсотків, відповідно.

Отже, майбутнє гривні уряд змалю-
вав песимістично. Національна валюта 
буде девальвувати. Експерти з прогно-
зами Кабміну не погоджуються. «Нема 
підстав для таких панічних настроїв, 
які прогнозує уряд, - сказав «Експресу» 
Олександр Савченко, ректор Міжнарод-
ного інституту бізнесу. - Не вірю, що Каб-
мін робив якісь розрахунки. Бо вони ма-
ють базуватися на економічній моделі, а 
та - на економічній доктрині. Ні того, ні 
іншого в Україні й близько нема».

Узагалі, в нашій державі важко щось 
прорахувати в плані економіки та курсу 
валюти на півроку, не те, що на три роки.   

А голова Комітету економістів Укра-

їни Андрій Новак зазначив: «Те, що Каб-
мін у трирічній бюджетній резолюції 
планує девальвацію гривні, свідчить: він 
і надалі керується не інтересами націо-
нальної економіки та громадян, а інтер-
есами експортерів, головних фінансово-
промислових груп і їхніх власників. Саме 
для них і готується девальвація. Чим до-
рожча іноземна валюта, тим краще для 
експортерів, бо їхня конкурентоздат-
ність зростає». 

Експерти наголошують: девальвація 
гривні - легкий шлях для уряду, однак 
важкий для вітчизняних підприємств, 
які не є експортерами, зокрема, для ма-
лого і середнього бізне-
су. І для людей, гаманці 
яких можуть стати ще ху-
дішими.  

Чи може Україна з «темною» економікою 
бути  успішною  і  багатою?

Підготувала
Ольга ЧОРНА.

У понеділок, 3 липня, під 
час прес-конференції в облас-
ному управлінні поліції право-
охоронці заявили, що спіймали 
підозрюваного у страшній роз-
праві над дівчиною і розповіли 
деталі справи. 

Отож, за інформацією 
судово-медичних експертів 
– це була миттєва смерть від 
двох проникаючих поранень в 
область легенів та серця. Факт 
згвалтування у поліції спрос-
товують. 

Як розповів керівник об-
ласного управління поліції 
Олександр Богомол, чоловік, 
який знайшов тіло, бачив по-
зашляховик, що проїжджав 
повз. Тому одна з версій, яку 
відпрацьовували слідчі, - тіло 
викинули з автомобіля. Опе-
ративники перевіряли кожну, 
схожу за описом іномарку, до-
помагали в цьому працівники 
СБУ та представники силових 
структур інших областей. Про-
те інформація про переміщен-
ня тіла не підтвердилася.

- Під час розслідування ми 
з’ясували, що тіло лежало ще 
задовго до того, як його вия-
вив сусід, - додає Олександр 
Богомол. -  Просто на нього не 
звертали уваги ні водії, ні пе-
рехожі. Це підтвердило відео 
з реєстраторів, яке нам нада-
ли водії.

За попередньою інформаці-
єю, вбивство трапилося в пері-

од з 1:40 до 3:00. Загиблу ніх-
то не переміщував, про це свід-
чить місце з кров’ю потерпі-
лої, - стверджують поліцей-
ські. Біля тіла дівчини слід-
чі знайшли її мобільний теле-
фон, ніж, кілька копійок, сум-
ку на плечі загиблої  та запаль-
ничку. 

Під час розслідування пра-
воохоронці перевірили кіль-
ка десятків людей, які того 
дня спілкувалися та бачи-
ли вбиту, встановили май-
же три тисячі абонентів, які у 
день вбивства спілкувалися 
по телефонах. Врешті, завдяки 
слідчо-оперативним заходам, 
встановили особу підозрюва-
ного. Ним виявився житель су-
сіднього села - студент друго-
го курсу місцевого ліцею, 2001 
року народження.

- Хлопець того дня у компа-
нії друзів святкував День мо-
лоді, - розповів заступник про-
курора області Олег Галиць-
кий. - Повертаючись додому,  
знайшов ніж. Близько 2 години 

ночі він йшов у напрямку авто-
бусної зупинки. Перед собою 
побачив дівчину. Почав йти за 
нею. Коли дівчина розверну-
лася, хлопець наніс їй два но-
жових поранення. Чому він це 
зробив,  пояснити не може, але 
у злочині зізнався. Підозрюва-
ний каже, що жодних статевих 
відносин із загиблою не мав. 
Після вбивства він втік, оскіль-
ки його злякали фари проїж-
джих повз автомобілів. Тікаю-
чи, загубив запальничку. Піс-
ля вбивства юнак нікому нічо-

го не розповідав, продовжував 
займатися буденними справа-
ми. Приходив він і на похорон 
своєї жертви.

Прокуратура Тернопіль-
ської області здійснює проце-
суальне керівництво у кримі-
нальному провадженні за ч.1 
ст. 115 КК України - умисне 
вбивство. Підозрюваному об-
рали запобіжний захід у виг-
ляді тримання під вартою без 
права внесення застави. Зараз 
він перебуває у Чортківському 
СІЗО.

У жорстокому вбивстві Ірини Мукоїди 
підозрюють 16-річного хлопця

Минулого тижня Тернопілля сколихнула 
страшна трагедія – у Вишнівці біля дороги 
знайшли вбитою 17-річну Ірину Мукоїду. 

Жителі селища були шоковані жорстоким 
вбивством – на похорон дівчини прийшло 
більше двох тисяч людей. Вже наступного дня 
вишнівчани перекрили міжнародну трасу, аби 
закликати правоохоронців ретельно розслідувати 
цю справу і якнайшвидше знайти вбивцю.

P.S. Утім, жителі Вишнівця та 
довколишніх сіл не вірять у 

версію слідства. Кілька сотень людей 
учора знову прийшли до селищної ради 
і вимагали пояснень у правоохоронців.

Виїжджаєте  
за кордон?  

Отримайте пенсію 
за півроку 

У разі виїзду пенсіонера на по-
стійне місце проживання за кор-
дон пенсія, призначена в Україні, 
за заявою пенсіонера може бути 
виплачена йому за шість місяців 
наперед перед від’їздом, рахуючи з 
місяця, що настає за місяцем знят-
тя з обліку за місцем постійного 
проживання.

Пунктом 2.25 Порядку подан-
ня та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пен-
сій відповідно до Закону України 
“Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування” визначе-
но, що до заяви про виплату пенсії 
у зв’язку з виїздом за кордон пода-
ється паспорт громадянина Украї-
ни для виїзду за кордон з відповід-
ним записом про виїзд на постій-
не місце проживання за кордон, 
паспортний документ іноземця 
або документ, що посвідчує особу 
без громадянства, та талон знят-
тя з реєстрації місця проживання 
в Україні.

У зв’язку із змінами в законо-
давстві за документ, що посвід-
чує зняття особи з реєстрації місця 
проживання в Україні, приймаєть-
ся відповідна довідка, видана орга-
ном реєстрації або центром надан-
ня адміністративних послуг згідно 
додатку 16 Правил реєстрації міс-
ця проживання та Порядку пере-
дачі органами реєстрації інформа-
ції до Єдиного державного демо-
графічного реєстру, що затвердже-
ні Постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.03.2016 № 207.

Людмила РАДКОВСЬКА,
начальник відділу з питань 

призначення, перерахунку та 
виплати пенсії №1 у м. Тернополі 
ТО УПФУ Тернопільської області.
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Народження кожної 
людини – визначна 
подія в житті родини 

і навіть народу. Велика 
людина народжується на 
цьому світі з волі Божої.

Бог – Найдосконаліша Пре-
мудрість, прилучає до радості 
буття кожну людину з бажан-
ням і надією, що та своїми вчин-
ками і діяльністю буде примно-
жувати радість життя, утвер-
джувати добро і правду на зем-
лі і тим виконає велике визна-
чення Боже про світ, буде при-
лучена за те Творцем до радос-
ті вічного і блаженного життя з 
Собою.

Народження святого Іва-
на Хрестителя було здійснен-
ням особливого акту Промис-

лу Божого про спасіння грішної 
людини. «Ось Я посилаю анге-
ла Мого перед лицем Твоїм, ко-
трий приготує шлях Твій перед 
Тобою» - говорить Господь че-
рез пророка Малахію (Мал.3, 1). 
З євангельської історії та з цер-
ковного передання знаємо, як 
той, хто був більший за всіх, на-
роджених жінками, святий Іван, 
виконав свою велику місію бути 
світильником перед явленням 
Світла Невечірнього, враніш-
ньою зорею перед сходом вели-
кого Сонця Правди – Христа.

Після чудесного народжен-
ня протягом тридцяти років у 
пустелі, далеко від людей, у по-
стійному спілкуванні з Богом 
зростає від сили в силу вели-
кий праведник Пророк і Пред-

теча Христовий Іван. Коли він, 
сповнений сили Божественно-
го Духа, виступив на служіння 
людям, першими його словами 
були: «Покайтеся, бо наблизи-
лося Царство Небесне». Покай-
тесь – повторює Церква,  звер-
таючись до всіх, хто носить ім’я 
християнина – усвідомте свою 
духовну вбогість, неправду, грі-
ховність своїх вчинків і бажань, 
супе речних волі Божій. Перемі-
ніться, відкиньте зло, підступ-
ність та лицемірство. Приго-
туйте Господеві через покаяння 
путь у своє серце. Полюбіть Гос-
пода всім серцем своїм і ближ-
нього свого, як самих себе, по-
любіть мир і правду, і Бог миру і 
любові ввійде в кожне віруюче і 
повне надії на Господа серце.

Своїм народженням Пред-
теча Господній Іван розкрив, як 
говориться в тропарі празника, 
німоту свого батька Захарії та 
неплідність своєї матері Єлиза-
вети. Він і нас позбавить німо-
ти і неплідності, якщо ми послу-
хаємо його покаянного заклику 
і виправимо своє життя, згідно 
з заповідями Христа Спасителя, 
тоді на праведному суді Його ми 
не будемо безгласні і безплідні.

Архангел Гавриїл, коли бла-
говіствував Захарії, сказав, що 
разом з ним та Єлизаветою ба-
гато людей радітимуть наро-
дженню Івана. Ці слова архан-
гела наочно збуваються в Церк-
ві Христовій. Радіють народжен-
ню Хрестителя Господнього всі 
послідовники Господні. І ця ра-

дість у Господі в день народжен-
ня Його Предтечі приведе всіх 
нас до нескінченної радості в 
обителях Небесного Отця, де за 
нас молиться Предтеча і Хрести-
тель Господній Іван. 

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спіл-
ки журналістів України.

День народження Предтечі Господнього Івана

Вже стартувала вступна 
кампанія і випускники 
обирають заклади, де хотіли 

б продовжити своє навчання, 
а освітяни підсумовують іще 
один навчальний рік. З 690 
претендентів на золоті медалі 
лише 420 отримали відзнаки після 
складання ЗНО, а п’ятеро учнів 
отримали максимальний бал з 
біології, математики  і географії. 

Випускників поменшало
Як розповіла начальник управління 

освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга 
Хома,  цього року в області значно змен-
шилася кількість зареєстрованих на скла-
дання зовнішнього незалежного оціню-
вання. Зареєструвалися 5 742 особи, що 
на 900 менше, ніж було торік.

- Причиною цього є демографічна си-
туація в країні та в області, а також но-
вовведення Міністерства освіти і нау-
ки України, яке  дозволило при вступі до 
вишу використовувати минулорічні сер-
тифікати, - зазначила Ольга Хома. -  Та-
ким чином, частина потенційних вступни-
ків уже мали сертифікати із результатами 
ЗНО. Ще одною особливістю цьогорічного 
тестування стало те, що всі одинадцяти-
класники складали державну підсумкову 
атестацію у формі зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. 

Згідно з результатами ЗНО, золоті та 
срібні медалі із 4 794 випускників отри-
мали 420, а це майже 10 % від усіх випус-
кників.

- Золоті медалі одержали 235 випус-
кників, срібні – 185, - розповідає Ольга 
Хома. -  Найкраще підтвердили свої медалі 
претенденти із загальноосвітніх навчаль-
них закладів Чорткова, Підгаєцького та 
Заліщицького районів. Зокрема, у Чортко-
ві було 16 претендентів, підтвердили ме-
далі 14, у Заліщицькому районі із 27 пре-
тендентів підтвердили медалі 20, а в Під-

гаєцькому районі із 9 претендентів під-
твердили 7.  Також цього року в області 
маємо п’ятеро учнів, які, за результатами 
ЗНО, набрали по 200 балів. 

Це Мирослава Семків із  тернопільської 
школи №16, Христина Кірдай з Теребовлі 
та Надія Шпак із села Завалів Підгаєцько-
го району, які отримали 200 балів з біоло-
гії.  Максимальний бал із географії набрав 
Назар Польовий з Бережанської ЗОШ №1, 
а  випускник Технічного ліцею з Тернопо-
ля отримав 200 балів з математики. 
Через телефон 
не склали ЗНО

Двоє школярів не склали ЗНО через по-
рушення. Під час тестування з української 
мови та літератури 23 травня у Хоростко-
ві Гусятинського району та у Тернополі у 
них знайшли мобільні телефони з допо-
могою металодетектора. 

- Це заборонено регламентом прове-
дення тестування, - каже заступник ди-
ректора з питань ЗНО та моніторингу 
якості освіти Тернопільського обласного 
КІППО Юрій Шайнюк - Ці учасники зму-
шені були покинути аудиторію. Тож те-
пер в атестаті з української мови і літера-
тури у них стоятиме 1 бал, а результат по 
100-бальній шкалі, який дає можливість 
поступити у виш - відсутній. На жаль, для 
цих випускників вступна кампанія в цьо-
му році завершилась.

Навчався у селі – 
маєш пільги

Прийом заяв та документів від вступни-
ків починається 12 липня. Цьогоріч для абі-
турієнтів Міністерство освіти і науки підго-
тувало кілька сюрпризів. Зокрема, встано-
вило три категорії коефіцієнтів: галузевий, 
регіональний та сільський.

Галузевий коефіцієнт становить 1,03 і 
надається тим вступникам, які подали за-
яву з першою пріоритетністю на спеці-
альності природничо-математичного та 
інженерно-технічного спрямування. Регіо-
нальний коефіцієнт має на меті заохотити 
молодь навчатися ближче до місця прожи-
вання. Бо серед регіональних  університе-
тів є  також хороші вищі навчальні заклади. 
Сільський коефіцієнт  становить 1,02. Ви-
користовувати його мають право ті вступ-
ники, які закінчили загальноосвітній на-
вчальний заклад у сільській місцевості у 
2017 році й там проживають. Для отриман-
ня цього коефіцієнту потрібно надати до-
відку, яка підтверджує це. Видають такі до-
відки органи місцевої влади або державної 
міграційної служби. 

За словами Лілії Гриневич, цей коефі-
цієнт повинен посприяти підтримці дітей 
з сільської місцевості. Оскільки сьогодні, 
на жаль, немає змоги створити рівні умо-
ви доступу до  якісної освіти в селі та міс-
ті, конкурсний бал буде помножуватися 
на коефіцієнти автоматично в Єдиній дер-
жавній базі з питань освіти. Таким чином, 
якщо, наприклад, у вступника конкурс-
ний бал без коефіцієнтів становить 150, а 
він при цьому здобув  коефіцієнт 1,01, то 
відповідно він  матиме бал 151, 5. Держа-
ва також обіцяє пільги при вступі до вишів 
учаcникам АТО та їх дітям, а 
також сиротам і особам з ін-
валідністю. 

Подати заяви на вступ у 
виші можна до 26 липня.

Все про пільгу 
зі сплати податку 

на нерухомість
Пільги зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, не надають-
ся, зокрема, на об’єкти оподат-
кування, що використовують-
ся їх власниками з метою одер-
жання доходів (здаються в орен-
ду, лізинг, використовуються у 
підприємницькій діяльності) 
(п. п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 По-
даткового кодексу України (далі 
- ПКУ)). Пунктом 63.3 ст. 63 ПКУ 
визначено: платники податків, 
з метою проведення податко-
вого контролю, підлягають ре-
єстрації або взяттю на облік у  
контролюючих органах за міс-
цезнаходженням юридичної осо-
би, відокремлених підрозділів 
юридичної особи, місцем прожи-
вання особи (основне місце об-
ліку), а також за місцем розта-
шування (реєстрації) їх підроз-
ділів, рухомого та нерухомого 
майна, об’єктів оподаткування 
або об’єктів, які пов’язані з опо-
даткуванням, або через які про-
вадиться діяльність (неосновне 
місце обліку). 

Податковою адресою плат-
ника податків - фізичної особи 
визнається місце її проживан-
ня, за яким вона береться на об-
лік як платник податків у контр-
олюючому органі п. 45.1 ст. 45 
ПКУ). Податковою адресою юро-
соби (відокремленого підрозді-
лу юридичної особи) є місцезна-
ходження такої юридичної осо-
би, відомості про що містяться 
у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських 
формувань (п. 45.2 ст. 45 ПКУ). 

При цьому, відповідно до ст. 
93 Цивільного кодексу, місцезна-
ходженням юрособи є фактичне 
місце ведення діяльності чи роз-
ташування офісу, з якого прово-
диться щоденне керування ді-
яльністю юридичної особи (пе-
реважно знаходиться керівни-
цтво) та здійснення управлін-
ня і обліку. Отже, фізична особа 
- засновник юридичної особи не 
може застосувати пільгу зі спла-
ти податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
до об’єкту житлової нерухомості, 
за адресою якого зареєстрована 
дана юридична особа. 

Відділ організації 
роботи ГУ ДФС 

у Тернопільській області.  

На Тернопіллі 
п’ятеро учнів 
отримали 
на ЗНО 200 балів

В ОБЛАСТІ ПІДБИЛИ ПЕРШІ ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Юля ТОМЧИШИН.

nday.te.ua
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І не просто виросло - в 
ньому все з приставкою 
“най”. Найвища будівля, 

найдорожчий і єдиний 
у світі семизірковий 
готель, найбільший 
за площею архіпелаг 
штучних островів, 
наймасштабніший парк 
розваг. У Дубаї можна 
знайти чи не все, про що 
можна мріяти. Хочеться 
снігу? Скільки завгодно - 
навіть у сорокаградусну 
спеку. Теж, до речі, в 
одному з найбільших 
гірськолижних курортів. 
А всього лише півстоліття 
тому на місці, де зараз 
Дубай, не було нічого, лише 
пустеля і бідні глинобитні 
хатинки місцевих.

  
Забудьте слово  
“неможливо”

У червні завдяки Українсько-
му журналістському фонду і най-
більшому українському туропера-
тору Travel Professional Group (TPG) 
в Дубаї побували журналісти з різ-
них міст України. З Києва летіти 
близько п’яти годин. Вже в аеро-
порту втома від перельоту зміню-
ється цікавістю, коли твій паспорт 
перевіряє чоловік у довгій білій ту-
ніці або жінка в чорному хеджабі. 

Над виходом з дубайського ае-
ропорту слід було б розмістити ви-
віску на кшталт: “Забудьте слово 
“неможливо”. Дубай - це взагалі не 
те, що ти бачив до цього. Це зовсім 
не те, що ти очікуєш побачити, на-
дивившись картинок і відео в Ін-
тернеті. Це те, що варто хоча б раз у 
житті побачити на власні очі.
Куди приводять мрії 

“Це фотографії шейхів. У Дубаї 
люблять своїх правителів і пова-
жають за те, як вони ставляться до 
народу”, - сказав наш гід, коли ми 
поцікавилися, чиї портрети висять 
у всіх будівлях і навіть на вулицях.

Чесно кажучи, причин для того, 
аби любити своїх правителів, у міс-
цевих багато. Люди заселили ці 

землі кілька тисяч років тому, але 
історія тутешніх міст почалася 
лише в середині минулого століт-
тя, коли знайшли нафту. Завдяки 
мудрому використанню ресурсів 
всього за кілька десятків років ко-
лишні британські колонії на березі 
Персидської затоки з середньовіч-
ного укладу життя стрімко увірва-
лися в 21 століття. 

На одній з вулиць Дубаю є 
122-метровий флагшток, вкри-
тий сусальним золотом. Ще 2 груд-
ня 1971 року на цьому місці стоя-
ла хатина з пальмового гілля. У ній 
шейх Заїд бін Султан Аль Нахайян 
зібрав інших місцевих правителів 
і запропонував підписати договір 
про об’єднання навколишніх неве-
ликих країн. Так виникли Об’єднані 
Арабські Емірати. 

Всього еміратів є сім, і Дубай - 
один із них. Шейх Заїд став першим 
президентом ОАЕ, а сьогодні кра-
їною править його старший син - 
шейх Халіфа ібн Зайд. Саме на його 
честь була названа найвища будів-
ля у світі - Бурдж Халіфа. Такий по-
дарунок був зроблений президен-
ту в 2010-му році до його 62-ліття.

Взагалі всі, хто народився у мо-
наршій сім’ї, є шейхами. Сьогодні 
в країні близько шестисот шейхів. 
Місцева аристократія користуєть-
ся привілеями, але не за рахунок 
народу. Розповідають, що самого 
шейха Халіфа - одного з найбагат-
ших людей світу за даними журна-
лу Forbes - іноді бачать у дорожніх 
заторах. Його авто можна легко ви-
різнити з-поміж інших - він єдиний 
у всій країні має номерний знак з 
цифрою “1”.

Для своїх громадян влада ство-
рила справді райські умови жит-
тя. Освіта - безкоштовна, як і меди-
цина, плата за комунальні послу-
ги - відсутня, нема житла - держава 
допоможе. Це невеликий перелік 
привілеїв, які дає відмітка в пас-
порті. Хоча треба визнати, що гро-
мадянство має трохи більше деся-
ти відсотків населення, а інозем-
цям його дають вкрай рідко. 

Хто ж тоді складає інші майже 
дев’яносто відсотків? Як у біблій-
ному Вавилоні - люди з різних кра-

їн і континентів. Багато є українців. 
Сюди приїжджають за мрією.

Дубай вражає інтернаціональ-
ністю. “Ми всі тут тимчасово”, - роз-
повіла в одному з готелів адміні-
стратор з України. Попри те, чи-
мало залишається на багато років, 
приваблені блиском і шармом Ду-
баю.
Місто з книжок  
про майбутнє

В місцевих крамницях є безліч 
сувенірів для туристів з написа-
ми англійською на кшталт “Будь-
те спокійні. Нафта ще є”. Насправ-
ді сьогодні економіка еміратів бу-
дується значною мірою на фінан-
сах, технологіях і туризмі, а не на 
“чорному золоті”. У Дубаї розміще-
ні офіси найбільших компаній сві-
ту й понад 13 мільйонів туристів 
їдуть сюди щороку, аби побачити 
цей оазис у пустелі. 

Коли  б мене тепер попроси-
ли кількома словами розповісти, 
який він - Дубай, я б навіть не зна-
ла, що сказати. Місто з книжок про 
майбутнє і водночас з шанобливим 
ставленням до минулого. У цій му-
сульманській країні навіть турист-
ки на вулицях прикривають пле-
чі й коліна, а в рамадан, коли міс-
цеві дотримують суворого посту 
впродовж дня, ніде не видно лю-
дей, які пили б звичайну воду. За 
публічне споживання їжі й напо-
їв у піст, до речі, можна отримати 
попередження від поліції, а якщо 
ти вже не вперше в країні - штраф 
і ув’язнення. 

Еклектика тут - і на локаль-
них рівнях: коли, наприклад, по-
між двох велетів-хмарочосів при-
тулилася вишукана старенька ме-
четь - ніби поважний мислитель, 
що йде неквапом біля двох “білих 
комірців”, які від поспіху збивають-
ся з ніг.
Вище тільки Аллах

Хмарочоси, до речі, - окрема іс-
торія. Хмарочосом номер один є 
Бурдж Халіфа. Його висота - 828 
метрів. Гігантську вежу зводили 
6 років, у розпал будівництва над 
проектом працювало понад 12 ти-
сяч людей.

Компанія-забудовник не нази-
ває точну кількість поверхів. Вго-
рі розташовані найдорожчі готелі 
й приватні апартаменти. Туристів 
довозять на 124 поверх, де на висо-
ті 452 метрів розташований найви-
щий оглядовий майданчик в світі. 
Кабінки ліфтів рухаються зі швид-
кістю 18 метрів на секунду й стрім-
ко несуть групи людей ближче до 
неба.

Що відчуваєш, коли стоїш на 
вершині з бетону й скла? Захоплен-
ня людським розумом і тишу в бу-
дівлі, за вікнами якої зі швидкіс-
тю  198 кілометрів у годину проно-
ситься вітер. 
Метро без водіїв  
і динозавр  
у супермаркеті 

Будь-де тут можна купити со-
тню путівників чи сіті-гайдів, які 
нарадять вам мільйон речей, які не 
можна пропустити. Та кілька речей 
я затямила й без них.

Наприклад, обов’язково про-
їдьтеся в метро, яке йде найдо-
вшою на планеті монорейковою 
дорогою на естакадах. Дубайський 
метрополітен повністю автомати-
зований, у потягах нема водіїв, а 
разом з тим, з поваги до традицій, у 
кожному є вагони лише для жінок.

Відправляйтеся в найбільший 
в світі розважальний парк під да-
хом IMG Worlds of Adventure. От де 
інженери й архітектори не обмежу-
вали найсміливіші фантазії. Він за-
ймає площу 28-ми футбольних по-
лів. Здається, що відкрився портал 
- і ти в якійсь казці, де можна за-
йти в гості до супергероїв і поката-

тися на запаморочливих атракціо-
нах. Або відвідайте розважальний 
комплекс Dubai Parks and Resorts. 
Це місто в місті, тобто, якщо точ-
но, три міста. Одне відчиняє две-
рі в світ голлівудських мультиків, 
інше - відтворює атмосферу індій-
ських фільмів. Є тут і ціла країна 
Лего, створена з 20-ти мільйонів 
деталей конструктора.

Зайдіть у Дубай Молл - веле-
тенський торговий центр. Якщо 
закупитися не вдасться, то отрима-
єте естетичну насолоду. Бо де ще в 
супермаркеті побачиш викопного 
динозавра і шоу грандіозних фон-
танів з підсвічуванням?

Якщо хочете відчути Дубай, 
сходіть ввечері в район Dubai 
Marina, де на березі найбільшої в 
світі штучної затоки тече комфорт-
не, без податків і клопотів, життя, у 
якому існує прекрасний баланс між 
Сходом і Заходом. Ввечері хмарося-
ги виблискують різними кольора-
ми, повітря охолоджується, і вони 
тонуть в димці - здається, ніби то 
привиди, які виростають з-під зем-
лі й стоять, наче вартові, над Пер-
ською затокою.

А ще Дубай - це штучний архі-
пелаг у вигляді пальми і найвишу-
каніші готелі світу, серед власни-
ків яких є й українці. Як виглядає 
номер за 25 тисяч доларів, як пе-
ремогти спеку і виростити оазис у 
пісках - про це в на-
ступному номері 
“Нашого ДНЯ”.

Подорожуємо світомНаш ДЕНЬНаш Наш Наш ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ

дубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубайдубай
до нестями:
місто-міраж, у якому 
можливо все

Коли йдеш вулицями Дубая, з одного боку 
- свіжа трава й квіти, з іншого - височезні 
хмаросяги, тільки спекотне сонце над 
головою нагадує, що ти - в пустелі. Дубай - це 
фантастичне місто, місто-мрія, яке з шаленою 
швидкістю виросло на піску, як виростає 
міраж над розпеченими барханами. 

Travel Professional Group -  
найбільший туристичний оператор 
України з національним капіталом.

Наразі Travel Professional Group пропо-
нує відпочинок в більш ніж 100 країнах сві-
ту за понад 250 напрямками, а також послу-

ги з організації ділових подорожей, корпоративних і тематичних за-
ходів, бізнес-консалтингу за кордоном, організацію авіаперевезень 
будь-якого класу в усі країни світу, послуги VIP-класу по всьому світу.
З питань консультацій та організацій відпочинку  
будь-якого рівня можна звертатись за тел.:  
(044) 545-44-44, info@tpg.ua, www.tpg.ua

Антоніна  
БРИК.
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Жириновський знову закликав 
розстрілювати всіх українців
У соціальних мережах зростає хви-

ля обурення нахабною витівкою росій-
ського політика Володимира Жиринов-
ського, який в ефірі одного з телекана-
лів закликав розстріляти всіх українців. 
Про це повідомляє «Діалог». Користува-
чі «Facebook» залишають сотні гнівних 
коментарів на адресу одіозного політи-
ка і його фашистських закликів до зни-
щення цілого народу. 

Де найдешевший шопінг  
у Європі?

Купувати товари в Польщі майже 
вдвічі дешевше, аніж в 28 інших країнах 
ЄС. Такі дані опублікував «Eurostat», по-
рівнявши ціни на різні категорії товарів і 
послуг в усіх країнах, що входять до скла-
ду Євросоюзу. І якщо середній показник 
рівня цін в ЄС - 100 пунктів, то в Польщі - 
53, пише «vsetutpl». З усіх країн-членів ЄС 
саме в Польщі рекордно низькі ціни на 
продукти і послуги, які стосуються від-
починку і культури. У цій категорії аудіо- 
і відеоапаратура, фототехніка, книги, га-
зети, відпочинкові тури. Суттєво дешев-
ші, порівняно з іншими країнами ЄС, в 
Польщі і продукти харчування. Проте є й 
такі країни, купувати в яких, навіть у по-
рівнянні з Польщею, дешевше. Це - Ру-
мунія, Болгарія, Сербія, Боснія, Албанія і 
Македонія. Найдорожчими країнами Єв-
ропи при аналізі цін на найпопулярніші 
групи товарів виявились скандинавські 
країни: Ісландія, Норвегія, Данія і Швей-
царія. Саме через доступні ціни на това-
ри і послуги в Польщі іноземці, в осно-
вному німці, українці та чехи, полюбля-
ють робити закупи в цій країні. 

Через Трампа Земля може  
перетворитися на Венеру

Професор Стівен Хокінг різко проко-
ментував рішення президента США До-
нальда Трампа вивести США з Паризької 
угоди про клімат, сказавши, що це може 
призвести до «переломної точки», яка 
перетворить «Землю на Венеру». Про 
це пише «The Telegraph». «Ми близькі до 
переломного моменту, коли глобальне 
потепління стає незворотнім. Дії Трампа 
можуть підштовхнути Землю до пере-
творення на Венеру з дощами із сірчаної 
кислоти. Зміни клімату - одна з найбіль-
ших небезпек, але ми можемо їм запобіг-
ти, якщо будемо діяти вже зараз», - під-
креслив учений. Заперечуючи очевид-
ні докази зміни клімату і виходячи з Па-
ризької кліматичної угоди, Трамп нано-
сить шкоду навколишньому середови-
щу планети і ставить під загрозу приро-
ду, додав Хокінг. І нагадав: парниковий 
ефект на Венері настільки сильний, що 
на її поверхні плавиться свинець. 

Майже вся ядерна зброя світу -  
в Росії і США

Країни активно інвестують у розви-
ток ядерної зброї, попри те, що за остан-
ній рік кількість такого озброєння змен-
шилась. Про це заявили співробітники 
Стокгольмського інституту досліджень 
проблем світу (SIPRI), передає DW. «Це 

свідчить, що жодна з цих країн у май-
бутньому не готова відмовитися від сво-
го ядерного арсеналу», - вважає експерт 
SIPRI. У звіті інституту зазначається, що 
в 2017 році у світі налічується 14935 
ядерних боєголовок, торік було 15395. 
93 відсотки світового ядерного арсена-
лу припадає на частку двох країн: Ро-
сія має 7000 ядерних боєголовок, а США 
- 6800, із них на озброєнні знаходяться, 
відповідно, 1950 і 1800. Інших сім відсо-
тків ділять сім держав: Франція, Велико-
британія, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль 
і Північна Корея. 
Євросоюз планує брати відбитки 

пальців у негромадян ЄС
Євросоюз від 2020 року має намір 

збирати воєдино дані громадян тре-
тіх країн, які в’їжджають до ЄС. Це бу-
дуть робити для того, щоб боротися з 
тероризмом. Для реєстрації збирати-
муть відбитки пальців, фото і паспортні 
дані. Про відповідну угоду між представ-
никами Європарламенту та країнами-
членами ЄС повідомили посли держав 
Євросоюзу в Брюсселі, передає DW. Нова 
система сприятиме скороченню часу 
очікування під час перетину кордону ЄС 
і допоможе встановлювати випадки не-
дотримання дозволеного терміну пе-
ребування в Євросоюзі. Нововведення 
стосуватимуться громадян країн, які не 
входять в ЄС, навіть якщо вони не пови-
нні оформляти візи для в’їзду. Дані збе-
рігатимуть протягом трьох років, в дея-
ких випадках - до п’яти років. Доступ до 
інформації отримають прикордонні і ві-
зові служби та відомства, відповідальні 
за видачу дозволів на перебування. 

Скільки заробляють  
працівники Білого дому?

Білий дім оприлюднив інформацію 
про зарплати співробітників адміністра-
ції президента США Дональда Трампа. 
Загалом у декларації зазначено 378 осіб.

Про це свідчить повідомлення на 
сайті Білого дому. Нульова зарплата вка-
зана в зятя президента США і старшо-
го помічника Джареда Кушнера, донь-
ки Дональда Трампа Іванки, яка пра-
цює радником президента, і в помічни-
ка президента з проблем міжвідомчих 
ініціатив та ініціатив у сфері техноло-
гій Ріда Кордиша. Щодо інших чиновни-
ків, то суми їх зарплат варіюються від 30 
тисяч доларів до 187 тисяч. Першу по-
зицію у списку із зарплатою 187,1 тися-
ча доларів посів старший радник Трам-
па Марк Хаус, а найменша зарплата - 30 
тисяч доларів у глави Національної еко-
номічної ради при Білому домі Гері Кона. 
Середня платня працівників адміністра-
ції Трампа складає 89 тисяч доларів. Для 
порівняння, середня зарплата співро-
бітників Білого дому при попередньому 
президентові США Бараку Обамі стано-
вила 73 тисячі доларів.

Саудівський журналіст  
надмірно хвалив короля  

і був за це покараний 
Колумніста однієї з саудівських газет 

тимчасово відсторонили від роботи че-
рез те, що він використовував щодо ко-
роля Салмана Сауда епітети, якими су-
проводжують виключно ім’я Аллаха. 
Журналіста покарали на прохання само-
го монарха. Про це повідомляє BBC. Жур-
наліст газети «Аль-Джазіра» використо-
вував щодо короля епітети «аль-халім» 
(«терплячий», «лагідний») і «шадід аль-
ікаб» («суворий у покаранні»). Похваль-
ним текстом обурився сам король Сал-
ман. Він поділився своїм невдоволенням 
з міністром інформації, і колумніста від-
сторонили від роботи.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Президент вимагає скасувати 
депутатську недоторканність

Верховна Рада повинна скасувати де-
путатську недоторканність. Про це заявив 
президент Петро Порошенко на урочис-
тостях з нагоди Дня Конституції. «Укра-
їнській конституційній думці майже 300 
років. Ми крізь віки пронесли розуміння 
важливості рівних прав, демократично-
го ладу і відповідальної влади. Саме таку 
державу творимо зараз. Рішучі кроки ГПУ 
і НАБУ по боротьбі з корупцією впирають-
ся в депутатську недоторканність. Пропо-
нував і буду пропонувати, щоб народні де-
путати були рівними перед Законом, а не 
окремою кастою. Недоторканність народ-
них обранців у тому вигляді, що є зараз - це 
анахронізм, - сказав президент. - Сподіваю-
ся, Рада ухвалить її скасування. Адже серед 
них, напевно, немає жодного, хто б не обі-
цяв скасування цієї недоторканності в сво-
їх виборчих програмах».

Чому Захід не дасть Україні  
летальної зброї?

Західні країни не нададуть Україні ле-
тального озброєння, оскільки бояться ес-
калації конфлікту на Донбасі. Таку думку 
висловив американський експерт у сфе-
рі безпеки і оборони Філіп Карбер на кон-
ференції в Києві. «Вони не хочуть надава-
ти летального озброєння, оскільки впев-
нені, що це призведе до ескалації і Росія 
буде змушена відповідати на цей крок так 
само», - зазначив фахівець. Особисто він 
вважає таку позицію програшною, оскіль-
ки Росія продовжує накопичувати озброєн-
ня на українських кордонах і Кремль поки 
нічого не може зупинити. Тому необхідно 
шукати нові шляхи виходу з цієї проблеми. 
Щодо характеристики конфлікту на Дон-
басі він упевнений, що це справжня війна в 
активній фазі. «Це справжня традиційна ві-
йна з інтенсивним використанням артиле-
рії, з бойовими зіткненнями на рівні взво-
дів», - сказав Карбер. Відзначив америка-
нець і український військовий потенціал. 
Оскільки протягом 20 років армія просто 
руйнувалася. Однак за рік-два змогла стати 
боєздатною одиницею, пише «Знай». 

Янукович розорив державу  
на трильйон гривень

Окупація Росією Криму, якій сприяв 
екс-президент Віктор Янукович, завдала 
Україні збитків на суму понад один триль-
йон гривень. Про це йдеться в обвину-
вальному акті стосовно екс-президента, 
який прокурори зачитали під час судово-
го засідання, повідомляє UA1. За слова-
ми прокурорів, Янукович сприяв окупації 
Криму російською владою та її представ-
никами, «які привели до тяжких наслід-
ків у вигляді порушення територіальної 
цілісності України і заподіяння збитків 
на загальну суму понад 1 трильйон 80 мі-
льярдів 352 мільйони гривень». 

Зріс середній розмір хабара
У рамках боротьби з корупцією, яку 

анонсували в Україні, все більше чиновни-
ків потрапляють в руки правосуддя. Так, 
за перші п’ять місяців цього року отрима-
ли вироки 113 осіб. Цього року загальна 
сума хабарів уже склала 3,6 мільйонів гри-
вень, а середній розмір неправомірної ви-
годи зріс на дев’ять тисяч гривень і склав 
31 тисячу, повідомляє Інтернет-видання 
«Фінанси.ua».  

Штраф за пияцтво за кермом 
може сягнути 40 тисяч

Українські водії не полишають звич-
ки сідати за кермо в нетверезому стані. 
Тільки цього року поліція склала 46 ти-
сяч протоколів на п’яних водіїв, хоча торік 
штрафи для любителів випити за кермом 
підвищили до 10 тисяч гривень. У зако-
нодавців зріє ідея посилити відповідаль-
ність водіїв за пияцтво. Наприклад, два 
проміле може коштувати 40 тисяч гри-
вень і три роки без права водіння. Стіль-
ки ж загрожує, якщо водій взагалі відмо-
виться проходити тест на алкоголь, по-
відомляє ТСН. Однак правозахисники за-
стерігають: збільшення прав для поліс-
менів може спровокувати хвилю зловжи-
вань, тому радять добре прописати про-
цедуру роботи пунктів тверезості. 

За націоналізацію «Привату»  
заплатить кожен

Кожному українцеві зі своїх податків 
доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень 
за націоналізацію «Приватбанку». Про це 
«Економічній правді» заявив директор 
департаменту фінансової стабільності 
НБУ Віталій Ваврищук. «Приватбанк» був 
врятований коштами платників податків 
- середні витрати в розрахунку на кожно-
го українця, з урахуванням запланованих 
додаткових вливань капіталу, становлять 
понад 3500 гривень», - сказав Ваврищук. 

Борги населення за газ  
перевищили 11 мільярдів

Заборгованість населення за газопос-
тачання у травні зросла майже вдвічі, по-
рівняно з показником на кінець квітня, і 
сягнула 11,3 мільярдів гривень, повідо-
мляє Держстат. А заборгованість за утри-
мання будинків, споруд та прибудинко-
вих територій зросла на 7,4 відсотки і 
становила 2,9 мільярдів. За вивезення 
побутових відходів люди боргують 400 
мільйонів. За централізоване водопоста-
чання та водовідведення борги зросли на 
28,6 відсотків і становили 1,8 мільярдів. 
У травні українці сплатили за електрое-
нергію 2,7 мільярдів гривень, а заборго-
ваність склала 3,9 мільярдів. Заборгова-
ність за опалення і гарячу воду в травні 
зросла на 3,4 відсотки - до 8,9 мільярдів.

Колорадські жуки жеруть все,  
що бачать

Скрізь на плантаціях картоплі, тома-
тів і баклажанів масово розвиваються ко-
лорадські жуки. За повідомленням Дер-
жпродспоживслужби, розвиток фітоф-
торозу, альтернаріозу картоплі і томатів 
спостерігається в усіх зонах. Капусті най-
більшої шкоди завдають капустяні совки, 
білани, міль, попелиця, хрестоцвіті бліш-
ки, які виявлені на території всієї краї-
ни. У більшості областей огірки потерпа-
ють від баштанної попелиці, тютюнового 
трипса та інших «хвороб».

Ціни на продукти зростуть  
на 50 відсотків

Ціни на продукти в Україні зростуть цієї 
осені на 20-50 відсотків. Це пов’язано зі ска-
суванням регулювання цін державою на 
продукти харчування. Таку думку в комен-
тарі УНН висловив голова Асоціації торго-
вих мереж Олексій Дорошенко. «Регулю-
вання цін на продукти це лише запобіж-
ник, який був і якого ми вже не маємо. Те-
пер просто будуть спекулятивні речі і ми 
зможемо побачити їх уже у вересні. Зараз 
ціни зростають, але ми не бачимо великих 
стрибків. А от якраз у вересні вони зазви-
чай відбуваються. І ми побачимо підвищен-
ня цін не на 5-10 відсотків, а відсотків на 20-
50», - сказав експерт. При цьому зазначив-
ши, що в Європі також є коливання цін, але 
воно на рівні 1-3 відсотків. Також на підви-
щення цін на продукти може вплинути по-
ганий цьогорічний урожай. Експерти зазна-
чають, що через погані погодні умови Укра-
їна вже втратила до 20 відсотків урожаю. 

Україна Світ
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Агрипина хотіла 
стати актрисою. 
Одне ім’я чого 

вартувало! І вродою 
була не обділена. А як 
хвалила її вчителька 
музики! Жоден концерт у 
школі не відбувався без 
Агрипини. І на міській 
сцені виступала. 

Але вивчитися й підкори-
ти професійну сцену Агрипині 
не судилося. Одразу після закін-
чення школи закохалася в мо-
лодого лейтенанта Ігоря. Ви-
скочила заміж. Надовго зали-
шила своє місто: разом з чоло-
віком переїжджала з гарнізо-
ну в гарнізон. Згодом народи-
ла Івася. 

Агрипина цяцькала сина. І 
коли чоловік висловлював своє 
невдоволення, дружина насту-
пала, наче важка артилерія:

- Якби ти не закрутив мені 
голову у неповних вісімнад-
цять, знаєш, ким би я стала? 
Відомою актрисою! Виховуй 
своїх солдатів, а я - сина.  

Ігор Агрипину кохав, тому 
перечити не смів. Але, коли 
вух дружин не було поруч, на-
зивав її Грипою. 

Агрипина дуже хотіла, аби 
син здійснив її мрію - став ак-
тором. Проте таланту до сцени 
в хлопця не було.  

Івась ріс маминим синоч-
ком. Усе було під контролем 
Агрипини. Коли хлопці поча-
ли закохуватись у своїх одно-
класниць, він бокував від ді-
вчат. Мама попередила: ті ді-
вчатиська тепер такі… 

В інституті також не крутив 
романів. Бо ті студентки, зако-
чувала очі Агрипина, такі…            

…Коли чоловік вийшов на 
пенсію, Агрипина настояла: 

хоче повернутися до рідно-
го міста. Ігор погодився. Купи-
ли квартиру. Івась пішов на ви-
кладацьку роботу в технічне 
училище. 

Жіноцтво навчального за-
кладу, довідавшись, що но-
вий працівник неодружений, 
взялося «опрацьовувати» по-
тенційного кандидата. Однак 
Агрипина почала втовкмачу-
вати в голову дорослого сина: 
ті вчительки такі… 

…Марія не могла дати ради 
сльозам. Йшла і не бачила по-
перед себе дороги. Так і нале-
тіла на Івана. 

- Вибачте, - мовила.
- Вам допомогти?
- Мені вже ніхто не допомо-

же.  
Іван подумав, що дівчина, 

боронь Боже, вирішила наклас-
ти на себе руки. Тому, не за-
питуючи дозволу, завів у най-
ближче кафе (бачила б мама!), 
аби незнайомка дійшла до 
тями. З її розповіді дізнався, що 
хлопець, з яким зустрічалася, 
зрадив з близькою подругою. 
Ще й зробив її винною. 

Марія працювала медсе-
строю. Іванові дівчина спо-
добалась. Уперше в житті він 
провів її додому і призначив 
побачення. Отримавши згоду, 
мало не пострибав від радос-
ті додому. 

Агрипина просікла, що 
син змінився і випитала про 
«якусь таку». Вона вже дівчи-
ни не любила, хоча її ще не ба-
чила. 

- Марійка чудова, - переко-
нував Іван матір.

- Де ти тепер чудових ба-
чив? От колись дівчата були, 
не те, що нинішні. І заміж не 
вискакували…

- Вискакували. У вісімнад-
цять! - зіронізував батько. 

- А через тебе я талант згу-
била. Де ти взявся на мою го-
лову?..

- Рядова Грипа, цить! - без 
злості мовив Ігор. - А тобі, Іва-
не, досить холостякувати. Вже 
сусіди сміються. Знайом нас зі 
своєю Марусею. 

- Ну-ну, - Агрипина зиркну-
ла з ока на Івана й пішла шука-
ти пігулки, вигадуючи на ходу, 
що б то її мало заболіти, аби 
розчулити чоловіка і сина.

…Нарешті Іван зважився за-
просити Марію в гості. Батько-
ві дівчина сподобалась. А матір 
шукала ганж. Виявилося, Ма-
рія не прочитала жодної книги 
американського автора Сідні 
Шелдона. Книги Агрипині при-
носить сусідка-бібліотекарка. 
Не любить серіалів. А там Агри-
пина в кожній актрисі бачить 
себе. Не володіє досконало ан-
глійською. Агрипина в шко-
лі вчила німецьку. Мало отри-
мує. Батьки Марії не при поса-
дах. Мама також працює медсе-
строю, а батько водієм. 

Коли дівчина пішла додо-
му, Агрипина влаштувала си-
нові «холодний душ». Мовляв, 
Марія йому зовсім не підхо-
дить. Материнське серце від-
чуває. Зрештою, Іванові мину-
ло тридцять п’ять, а їй скіль-
ки? Трішки більше двадцяти? 
Дівчисько. І про що йому, ви-
кладачеві, розмовляти з яко-
юсь медсестрою? 

- Мамо, Марійку вже раз 
зрадили. Я не можу… 

- Зрадили, значить заслу-
жила. Теперішні дівчата вмі-
ють прикидатися наївними і 
невинними. А насправді… 

Іван розповів Марії про 
розмову з матір’ю. І, наче сту-
дент, який витягнув нещасли-
вого білета, виправдовувався: 

- Я спробую переконати 
маму…

- А вдасться?
Таємно Іван продовжував 

зустрічатися з Марією. І ніяк 
не наважувався «переконати» 
матір, що вона саме та дівчи-
на, яка йому потрібна. Агрипи-
на ж торжествувала, гадаючи, 
що син забув дорогу до свого 
кохання.                     

…Маріїна вагітність втіши-
ла Івана. Тепер матір «здасть-
ся», був упевнений. Проте роз-
мову відкладав. І ось наре-
шті заговорив про одружен-
ня з Марією. Агрипина вислу-
хала сина мовчки. Наступного 
ж дня вчинила на роботі Марії 
грандіозний скандал. А після 
роботи екзекуцію продовжи-

ла, підстерігши дорогою додо-
му. Іван нічого не знав.  

Пізно ввечері Марію забра-
ла «швидка». Стався викидень. 

Марія сама зателефонувала 
Іванові й попросила прийти в 
лікарню. 

- Що трапилося? - запитав з 
порога.

- Твоя мама штовхнула 
мене на вулиці. Я впала. А пе-
ред тим скандалила на роботі.

- Штовхнула?! Ні, мама цьо-
го не могла зробити! - мовив 
різко.

Розмова не клеїлась. 
- Йди, Іване. І більше я не 

хочу тебе бачити. 
Здвигнув плечима. Рушив 

до дверей.
- Це був син, - тихо кинула 

навздогін Марія і заплакала… 
…Вона довго оговтувалася 

від пережитого. І від вердикту 
лікарів, що завагітніти вдруге 
не зможе. 

Марія закінчила медінсти-
тут. Працювала на «швидкій». 
Рятуючи людей, рятувала, зда-
валось, себе. Від сумних спога-
дів і самотності. Про заміжжя 
не думала, знаючи, що не змо-
же народити дитину. 

…Задушливий літній день 
видався гарячим для ліка-
рів «швидкої». Машини літа-
ли з виклику - на виклик. Ма-
рія і не звернула уваги на чер-
гову продиктовану адресу. В 
чоловіка проблеми з серцем. 
Аж біля будинку зрозуміла: це 
квартира Агрипини. 

- Допоможіть моєму сино-
ві! - кинулася з порога поста-
ріла перелякана Агрипина. - У 
нас з чоловіком, крім нього, не-
має нікого. 

За плечима Грипи стояв, 
спираючись на паличку, Ігор. 

Іван, прийшовши до тями, 
упізнав Марію. У змучених очах 
з’явилася квола усмішка. До 
кімнати заглянула Агрипина. 

- Мамо, це Марія… Вона вря-
тувала мене… Мамо, це правда, 
що колись… тоді… ви штовхну-
ли Марію? І мій… наш син… Ви 
його… вбили…

- Хворий, вам не можна хви-
люватися, - суворо мовила мо-
лода медсестра. - Вас майже 
витягнули з того світу… а ви…

Лікарка цитьнула на медсе-
стру. 

Агрипина стояла, наче вко-
пана.

Ігор з жалем дивився на 
дружину.

Із закритих Іванових очей 
текли сльози. 

Марія поспішала рятувати 
іншого хворого…

Ольга ЧОРНА.
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Струни серця

Почну спочатку
Розквітла хризантема 

ніжно в серці.
Душа радіє щиро, мов дитя.
Моя любов виблискує в озерці,
Колишній біль пішов у забуття.

Загою рани і почну спочатку,
Забувши смуток і гірку печаль.
Щасливий відлік запишу 

в нотатки
І викарбую золотом скрижаль.

Я прокладу стежину власній долі.
Вплету барвінок, наче оберіг.
Свою любов сховаю в ореолі
Від злих очей, щоб він її стеріг.                                                         

Кохайте жінку
Кохайте  жінку пристрасно, 

казково,
У храм любові ніжно поведіть.
Хай медом пахне кожне 

ваше  слово,
До ніг всі квіти світу покладіть.

Кохайте, ніби вперше і востаннє,
Щоб фібрами відчула цю любов,
Співала ніжно, 

наче пташка рання,
Літаючи у хмарах знов і знов…

Кохайте так, як ще ніхто на світі
Не міг кохати. І без зайвих слів
Вклоняйтесь низько, 

як перед Табіті.*
Залиште в серці солов’їний спів.

Шептати про любов  
уміє кожний,    

Та від брехні вмирають почуття.
Кохати вірно – це з небес 

Дар Божий,
Не всім дано, хоча прожив 

життя.   

Святості  
щаслива мить
Про святість часто 

забувають люди. 
Взяла в полон спокуса, 

мабуть, нас.
Вульгарщина запанувала всюди.
Радіє, що настав утіхи час.

Давно кохання сексом називають, 
Хоча між ними прірва, океан.
На ницість, сором очі 

закривають,
Штовхають душу 

на гіркий обман.

Хіба любов зароджується з тіла?
А де душа? Куди поділась? Де?
Душа од відчаю уже згоріла,
Чекає, що відродження прийде.

Вона відродиться неждано, сміло.
Простелять стежку 

ніжні спориші.
І спалахне любов, але не з тіла,
А із душі, нетлінної   душі.

Прийде така жадана і ранима.
Елеєм змастить душу, освятить,
Міцні вдягне їй  крила за плечима,
Поверне святості щасливу мить.      

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Настусина 
молитва
Кликнула тихенько Настуся
До образа, що на стіні:
«Прошу Тебе, милий Ісусе,
Послухай молитви мої:

Нехай із війни повернеться
Здоровий татусь поскоріш,
На руки візьме, посміхнеться,
Ми підемо разом у ліс.

Солодких чорниць назбираєм,
Вареників зліпим усім…
Нап’ємось пахучого чаю
І щастям наповниться дім!»

Так щиро просило дівчатко,
Молитву знесло до Отця.
Заснуло… І бачило татка
Із Ангелом біля плеча…

Відкрило дівча оченятка
У серденьку віра жива.
Молитва того ангелятка
Почута була в небесах.

Людмила КОЛЯДЕНКО.
смт. Козова.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:  студентки 
Чортківського державного 
медичного коледжу Христина 
Ділай, Алла Рудик та Анастасія Заяц.

Найбільше у житті вона 
цінувала і любила свободу. 
Вона була готова їсти 

її на сніданок, обід і вечерю. 
Кожного ранку вона засипала 
її в свою каву, замість цукру. Це 
стало своєрідним ритуалом. 
Вона ретельно  планувала, чим 
зайнятися, що цікаве почитати... 
Вона могла весь день, наодинці 
зі своїми думками, просидіти в 
кабінеті, повністю занурившись у 
роботу. 

Вона часто посміхалася перехожим і 
легко знаходила спільну мову з новими 
людьми. Вона перестала боятися говори-
ти на публіці, перестала червоніти і хви-
люватися через дрібниці. Могла не бра-

Сокровенне
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*      *      *
У цій невигаданій історії я лише 

змінила імена. Може, комусь із вас, 
дорогі мої читачі, стане на мить 
тепліше, хай і від чужого щастя? 
А, може, хтось відшукає своє? Бо 
що воно таке, щастя? Усмішка рід-
ної людини, холодний дощ за вікном, 
коли слухаєш його удвох, коли по-
руч б’ється чиєсь серце? Теплі руки, 
в обіймах яких можна заховатися 
від проблем? Чи вміння зрозуміти 
інших? І варто лише вчасно комусь 
зателефонувати, написати  есе-
меску чи відчинити двері?

Напевне, у кожного воно своє - 
щастя. Тож напишіть, дорогі чита-
чі, до «Сімейного гніздечка» і свою 
щасливу історію.

Зіна КУШНІРУК.

Напишіть свою щасливу історіюМарія Дмитрівна 
не хотіла такої 
невістки. Не 

мала нічого проти Насті 
як чиєїсь дружини, але 
тільки не її сина. Марія 
Дмитрівна не була 
старомодною, та все-
таки... 

Її Андрій - розумний, врод-
ливий, з тих молодих людей, що 
нині, як мовиться, на вагу золо-
та. Добрий, ввічливий, гарний 
син. Не п’є, не курить, у двад-
цять сім уже непогано займа-
ється бізнесом. Усього в жит-
ті досяг сам. Не платила Марія 
Дмитрівна за навчання сина ні 
в університеті, ні в аспірантурі. 
Вона справді гордилася сином. 
То чому не має бажати йому 
щастя? Такої ж гарної, доброї ді-
вчини...

Настя? Розлучена, з малень-
ким сином на руках. Старша за її 
Андрія на три роки. Марія Дми-
трівна розуміє: у житті всяке 
трапляється. Але чому це має 
бути саме з її сином?.. Навіщо 
йому чужі діти, чиясь, хай і ко-
лишня, дружина...

Вона так мріяла про неймо-
вірно красиве весілля для Ан-
дрія. Щоб усе, як у людей - ні, на-
багато ліпше. І в білому платті 
її невісточка - синова наречена.

А вийшло надто прозаїч-
но. Марія Дмитрівна вперше у 
житті не порозумілася з сином. 
Андрій, цьомнувши її в обидві 
щоки і лагідно обійнявши, ко-
трогось вечора просто пішов. 
До неї, до Насті, кинувши на 
прощання легенько-докірливо:

- Мамо, ти не розумієш... На-
стя дуже хороша і її синочок Пе-
трусик - теж. Я - люблю їх. І тебе 

також, мамо, люблю. Ти у мене 
взагалі най-най-най... Так що, не 
ображайся, мамо...

І все. Хоча це тільки в кіно 
- ось так легко зачинити две-
рі. Марія Дмитрівна не те що 
ображалася на Андрія, ні. Було 
просто боляче, гірко. Що син 
не зрозумів її, не послухав. Чи 
не захотів зрозуміти. А, може, і 
вона у чомусь винна, що Андрій 
вчинив саме так?

Син часто забігав додому. 
І далі був таким же уважним, 
турботливим, запитував, що їй 
треба. І Настя телефонувала раз 
у раз, у гості запрошувала.

Марія Дмитрівна не хотіла. 
Чи не була готова, як би сказа-
ли психологи, - ні іти до Насті, ні 
запрошувати невістку до свого 
дому. Ще й Андрія попередила: 
з нею не приходь.

Так минуло півроку. Якось 
забіг Андрій.

- Мамо, прости вже мене, 
коли щось не так. Скільки мож-
на сердитися? Хочеш, скажу 
гарну новину? У нас з Настею 
буде дитина. Може, дівчинка? 
Було б гарно, правда? Петруль-
ка у нас вже є. Класний пацан, 
сама побачиш. Приходь, будь 
ласка, мамо...

Обняла сина. Може, заїде, 
колись...

У вихідні вибралася на ри-
нок. Не поїде ж уперше з порож-

німи руками. Щось треба при-
купити Насті і її синові.

Двері відчинила невістка. 
Привітно усміхалася, запрошу-
вала Марію Дмитрівну до хати.

- Я ось тут вам подарунки 
привезла. Дещо з одягу і посуд. 
Поглянь, може, не сподобаєть-
ся...

Марія Дмитрівна і сама не 
розуміла, чому так хвилювала-
ся. Та й Настя теж. Щось з пода-
рунків упало, дзенькнуло.

- Мабуть, чашки розбили-
ся, - Настя винувато глянула на 
свекруху.

Марія Дмитрівна хотіла ла-
гідно відповісти, мовляв, посуд 
б’ється до щастя. Не встигла. З 
кімнати зненацька виглянув 
маленький хлопчик.

- Тихенько будьте, тато 
спить...

Так і стояв, приклавши 
пальчик до губ. Марія Дмитрів-

на зрозуміла: Петрусик, Пе-
трулька, як лагідно називав ма-
лого її син.

- Скільки йому? - запитала у 
Насті.

- Скоро буде чотири...
Малий ще міцніше притис 

пальчиком губенята. Мовляв, 
невже не розумієте. А такі до-
рослі...

- Кажу вам, тато спить.
Марія Дмитрівна відчула, 

як за скельцями окулярів по-
повзла зрадлива сльоза. Як зру-
шилася у її душі глуха болюча 
стіна.

Уперше за довгий час була 
щасливою. Обнімала Петруси-
ка, Настю. Від їхнього вовту-
зіння таки прокинувся Андрій. 
Сон но усміхався усім трьом. Ма-
рія Дмитрівна чомусь подума-
ла: щастя - це точно не розбиті 
чашки. Хоча, може, у цій народ-
ній прикметі щось таки є?

«Тихенько, 
тато спить…»

Етюд

ти слухавку, коли на екра-
ні висвічувався невідомий 
номер. Вона почала готува-
ти смачні вечері для себе і 
“заковтувати” різного роду 
книжки зі швидкістю світ-
ла. Вона почала цінувати 
свій час, планувати день, за-
нотовувати списки покупок. 
Вона навчилася цінувати 
близьких і триматися лише 
за хороших людей. Вона пе-
рестала боятися самотнос-
ті - вона називала її Свобо-
дою.©

Юлія ОБЕРУК.

В коледжі медичному, 
у Чортківськім краї

Файні україночки 
вчаться й виростають,

Бо, окрім науки, 
тут віддавна модно

Шанувати звичаї 
із джерел народних.

Її Свобода
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Українець Андрій Говоров пере-
міг на дистанції 50 метрів батерфляєм 
на відкритому чемпіонаті Франції з пла-
вання. Другим фінішував серб Себастьян 
Сабо, третє місце - у поляка Конрада Чер-
няка.

Українська легкоатлетка Алі-
на Шух здобула перемогу на команд-
ному Чемпіонаті Європи з багатобор-
ства в Таллінні. У семиборстві 18-річна 
спортсменка встановила новий юніор-
ський рекорд  України. Крім того, в Тал-
лінні українка оновила два особистих ре-
корди: пробігла 100 метрів з бар’єрами за 
14,64 секунди, а також показала найкра-
щий результат на 200-метровій дистан-
ції (26,14). У стрибках у висоту Аліна під-
корила 1,81 м, у штовханні ядра відпра-
вила снаряд на 13,47 м, у стрибках в до-
вжину показала результат 6,10 м, метну-
ла спис на 55,95 м і пробігла 800 метрів 
за 2:12, 61.

В кінці червня – на початку липня у 
Польщі відбулися міжнародні рейтин-

гові змагання першої категорії Гран-прі 
Польщі з велосипедного спорту (трек). 
Участь у турнірі взяли команди з 21 кра-
їни світу. За національну збірну України 
виступали 16 спортсменів. Вони виборо-
ли 11 нагород різного ґатунку. У чолові-
ків перші місця завоювали Андрій Вино-
куров, Роман Гладиш та Владислав Кре-
мінський. Також  на рахунку Винокуро-
ва -  срібна нагорода у кейріні та бронзо-
ва - у командному спринті разом із Воло-
димиром Бучинським та Андрієм Куцен-
ком. У жінок - три перемоги: Олена Ста-
рікова була найкращою у спринті та кей-
ріні, Ганна Соловей - у скретчі. Хороший 
результат показали і українські юніори, 
які поповнили скарбничку збірної чо-
тирма медалями.

На Чемпіонаті Європи юніорська 
збірна з греко-римської боротьби ви-
борола три нагороди - золото, срібло 
та бронзу. Найкращим у складі збірної 
України став Парвіз Насібов, який у вазі 
до 66 кг виборов золото Європершості. У 
загальнокомандному заліку українці - на 

четвертому місці, перші три рядки послі-
довно зайняли Грузія, Росія та Туреччи-
на.

У фіналі Кубка Конфедерацій збір-
на Німеччини мінімально здолала 
футболістів Чилі з рахунком 1:0 і стала 
переможцем турніру. Третє місце посіла 
збірна Португалії, яка у напруженому по-
єдинку виграла у футболістів Мексики.

Чоловіча збірна України з волейболу у фіналі Євроліги обіграла 
Македонію, стала переможцем турніру і завоювала право в наступ-
ному сезоні виступити у Світовий лізі.

Продовжують тішити своєю грою і волейболістки. За сумою 
двох матчів жіноча збірна України переграла Іспанію та вийшла у 
фінал Євроліги. У двох вирішальних поєдинках українки зіграють 
проти команди Фінляндії. Перший матч 5 липня - на виїзді, матч-
відповідь 9 липня -  в Івано-Франківську.

 Високе визнання 
Іллі Кваші 

НОК України 
визнав стрибуна 
у воду Іллю Ква-
шу найкращим 
с п о р т с м е н о м 
червня в Україні.

Його настав-
ницю Тетяну 
Мар’янко назва-
но найкращим 
тренером першо-
го літнього міся-
ця. 

Також, підбиваючи підсумки спортивного 
червня, експертна комісія НОК відзначила ви-
сокі здобутки українців на домашніх Чемпіо-
натах Європи зі стрибків у воду та боксу, а та-
кож досягнення шпажистів на Чемпіонаті Єв-
ропи з фехтування.

Ілля Кваша на європейській першості зі 
стрибків у воду в українській столиці тричі пі-
діймався на п’єдестал пошани. Для нього це 
вже третє визнання НОК України. Раніше він 
отримував визнання найкращого спортсмена 
березня-2008 та квітня-2009.

Тернопільська «Нива» 
повертається у 

професійний футбол
Команда 

навіть змі-
нила ембле-
му. В основі 
нового лого-
типу - тур – 
грізна та хо-
робра твари-
на, яка вміє 
і захищати-
ся, і атакува-
ти. Емблема виконана у традиційних 
клубних кольорах - жовтому та зеле-
ному з елементами білого. З обох боків 
від тура - давній символ футбольного 
клубу “Нива” – колосся, а вгорі - три-
зуб.

Тернопільські 
команди отримали 
суперників в Кубку 

України
Відбулось жеребкування першого 

раунду Кубка України. Тернопільська 
«Нива» отримала в суперники “Мета-
ліст-1925” з Харкова, а ФК «Тернопіль» 
- волочиський «Агробізнес».

В жеребкуванні взяли участь ко-
манди з Першої, Другої та дві коман-
ди з аматорської ліги. Матчі відбудуть-
ся 9 липня.

Чемпіонат Другої 
ліги «Нива» розпочне 

вдома, а «Тернопіль» - 
на виїзді

У Будинку футболу пройшла офі-
ційна процедура жеребкування кален-
даря чемпіонату Другої ліги (дивізіон 
північно-західний).

Згідно з жеребом футбольний клуб 
«Нива» Тернопіль розпочне чемпіо-
нат домашньою грою проти коман-
ди «Черкаський-Дніпро-2-Академія», а 
ФК «Тернопіль» зіграє в гостях зі «Ска-
лою».  Базовий день проведення 1-го 
туру - 15 липня.

У кінці червня в місті Лева відбулися зма-
гання ХІІІ літньої універсіади України з ганд-
болу серед жіночих команд. У змаганнях взя-
ли участь 7 колективів, серед яких і збірна 
ТНЕУ.

За підсумками трьох змагальних днів гандбо-
лістки Тернопільського національного економіч-
ного університету стали бронзовими призерами 
турніру. Тренує команду старший викладач кафе-
дри фізичної культури і спорту А. В. Верцімага. 

М’яч над СІтКою

На змаганнях у Львові гандболістки 
ТНЕУ завоювали бронзу 

АрЕНА

Українець Андрій Руденко посту-
пився росіянину Алєксандру Повєт-
кіну в Москві. Після дванадцяти раун-
дів поєдинку судді одноголосно зафік-
сували перемогу “русского Витязя”.

Таким чином після дискваліфікації 
і допінгового скандалу Повєткін по-
вернувся в ринг і виграв у цьому бою 
вакантні титули WBO International и 
WBA Inter-Continental.

Що стосується самого бою, то він 
міг взагалі не відбутися. В першому 
раунді буквально після першої сер-
йозної атаки росіянина і його двох 
ударів в потилицю Руденка, Андрій 
відчув нестерпний біль у шиї. Після 

перемовин з лікарями він все ж пого-
дився продовжити бій, хоча було по-
мітно, що травма дається взнаки. 

Натомість Повєткін домінував, 
більш різноманітно атакував і, як на-
слідок, влучав. Тактика Руденка була 
побудована на контратаках, однак 
йому так і не вдалося зупинити супер-
ника своїми потужними хуками. Ця 
поразка для українця стала третьою 
на професійному рингу -  після невдач 
в боях з Лукасом Брауном і Х’юї Ф’юрі. 

До речі, під час виконання Гімну 
України перед боксерським поєдин-
ком в Москві глядачі на арені «Лужни-
ки» встали на знак поваги.

В американському місті Сакраменто український боксер Тарас Ше-
лестюк здобув перемогу нокаутом над 25-річним мексиканцем Хесусом 
Альваресом Родрігесом. Це був 16 бій українця на профі-рингу. Поєдинок 
завершився у третьому раунді, коли мексиканець пішов у серйозний наступ. 
Проте більшість його ударів припали в блок українця. Під час однієї з атак 
Родрігеса  Тарас зустрів його серією потужних ударів, після яких мексика-
нець впав. Суддя відразу зафіксував технічний нокаут, присудивши перемогу 
українському боксерові. Шелестюк є бронзовим призером Олімпіади-2012 в 
Лондоні, проте востаннє боксував ще в листопаді 2016 року. Тоді спортсмен 
здолав американця з мексиканським корінням Джеймі Ерреру.

Гімн України пролунав у Москві
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Корисні не тільки 
наповнені сонцем свіжі 
ягоди полуниці, але і 

чашолистки, які ми звикли 
бездумно викидати. 
ХВОСТИКИ ДЛЯ КРАСИ

Подрібніть свіжі полуничні хвости-
ки в блендері і зробіть ефективну омо-
лоджуючу маску! Освіжає шкіру і роз-
гладжує зморшки.
НАСТІЙ З ПОЛУНИЧНИХ 
ЧАШОЛИСТКІВ

1 ч. л. подрібнених хвостиків за-
лийте склянкою окропу, проваріть 
кілька хвилин і дайте настоятися. Для 

профілактики онкозахворювань та 
для підтримки організму під час ліку-
вання потрібно пити настій 3 рази на 
день.
ЧАШОЛИСТКИ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Секретний рецепт проти ви-

падіння волосся: змішайте вівся-
ні пластівці з невеликою кількіс-
тю води і розтертими полунични-
ми хвостиками. Наносьте цю каш-
ку на волосся 3 рази на тиждень 
на 30 хвилин. Волосся стане міцні-
шим і блискучим, додасться більше 
об’єму.
ПОЛУНИЧНІ ХВОСТИКИ 
ПРОТИ ДІАБЕТУ

Приготуйте концентрований чай 
з хвостиків полуниці. Слід випивати 
1 склянку після кожного прийому їжі. 
Цей засіб сприяє нормалізації рівня цу-
кру в крові.

Цей вид капусти вва-
жають одним із неви-
багливих овочів, який 
може рости навіть на 
бідних ґрунтах і не по-
требує постійного догля-
ду. До того ж, він дуже 
корисний. Брюссельська 
капуста містить удвічі 
більше вітаміну С, ніж бі-
локачанна, є в ній також 

вітаміни групи В, прові-
тамін А, залізо, фосфор, 
калій, кальцій. Капуста 
ідеально підходить для 
людей, які страждають 
від надмірної маси тіла й 
стежать за калорійністю 
продуктів харчування. 
Калорійність брюссель-
ської капусти невисока: 
в 100 г усього 25-34 ккал. 

Майбутнім мамам ко-
рисно споживати брюс-
сельську капусту, як дже-
рело фолієвої кислоти, що 
потрібна для правильно-
го розвитку нервової сис-
теми плоду та зменшує ри-
зик уроджених вад у дітей.

Уживати капусту мож-
на відвареною, обсма-
женою і, як гарнір або в 

супі. Під час приготуван-
ня страв із брюссельської 
капусти важливо не пере-
варити її: тривала тепло-
ва обробка зруйнує всі ко-
рисні властивості овоча. 
Головки брюссельської 
капусти годяться для за-
морожування, після чого 
вони набувають характер-
ного смаку.

Корисність цього справді унікального овочу - в речовинах, що 
містяться в ньому й чинять благотворну дію на весь наш орга-
нізм. Він на 95% складається зі структурованої води. Кабачки уні-
кальні за своєю поживною цінністю: тільки калій, що міститься 
в них, становить 238 мг на 100 г. У їх складі вітаміни В1 і В2, РР, 
С, Е, білки, цукри, вуглеводи, мінерали: залізо, мідь, натрій, фосфор, 
кальцій, магній, багато органічних кислот. Кабачки - один із найпо-
ширеніших дієтичних продуктів, оскільки мають найнижчу кало-
рійність: на 100 г кабачків лише 27 кілокалорій.

Жінкам, 
безумовно, 
завжди 

хочеться 
виглядати 
бездоганно, але 
що ж робити, 
якщо з віком наша 
шкіра перестає 
бути красивою? 
Використовуйте 
фрукти! 

Виноград
Виноград насиче-

ний вітамінами, завдяки 
чому шкіра стане більш 
еластичною при вико-
ристанні цього продукту. 
Для цього необхідно охо-
лодити виноград,  - роз-
різати на кілька частин 
або наполовину і аку-
ратно протерти повіки 
і область під очима. Ви-
ноград зможе допомог-
ти прибрати зморшки, 
якщо залишити його під 
очима хвилин на 20, по-
тім необхідно протер-

ти шкіру ватним диском, 
згодом - нанести крем, 
що допоможе уникнути 
пересихання.

Банан
З банана виходять чу-

дові маски. Щоб забути 
про зморшки, потрібно 
подрібнити банан (без 
шкірки) до стану пюре. 
Тримати маску впро-
довж 10-15 хвилин.

Ананас
Серцевина анана-

са допоможе розглади-
ти зморшки, якщо нею 
натирати обличчя. Піс-
ля 15 хвилин такої про-
цедури слід змити водою 
сік фрукта.

Величезне сімейство липових 
містить близько 350 видів, які 
ростуть навіть в тропіках і суб-
тропіках. Що цікаво, що з липою 
споріднені такі дерева, як баобаб, 
шоколадне дерево. Адже всі вони 
належать до роду мальвових.

Липа, що росте в нашій місце-
вості, називається серцелистою. 
Вона відома своїми лікувальними 
властивостями. В ефірному мас-
лі квіток липи присутні вітамін С, 
каротин, віск та інші не менш ко-
рисні речовини. Цілющими влас-
тивостями наділені так само лис-
тя й кора дерева. А липовий мед 
просто незамінний при багатьох 
недугах.

Звичайно, якщо ми говоримо 
про корисні властивості липи, то 
перше, що приходить на думку - 
це лікування застуди. Крім пото-
гінної властивості, квітки липи у 
формі настою використовують у 
лікуванні як жарознижуючу, бак-
терицидну, спазмолітичну, се-
креторозчиняючу, протисудом-
ну, діуретичну речовину. Квітки 
липи, завдяки своїм властивос-
тям, включені до складу полос-
кань горла при ангіні.

У народній медицині зовніш-
ньо застосовують листя липи 
та подрібнені бруньки при опі-
ках, для лікування ран, виразок, 
оскільки вони володіють проти-
запальними властивостями. Мож-
на застосовувати у вигляді припа-
рок, примочок.

При подагричних болях в су-
глобах, ревматизмі використову-
ють відвари листя липи, кори.

У суміші з шавлією (порівну) 
квітки липи заварюють і п’ють 
при наявності піску в сечі, при 
хворобі кору, свинці.

Íå ãàéòå ÷àñó - 
çáèðàéòå ëèïó

Ароматне 
дерево здатне 
допомогти 
у лікуванні багатьох недуг 

ЗАСПОКОЇТИ НЕРВИ
Зробити суміш з наступних 

трав: 2 частини липи, 4 частини 
меліси (і квіток, і листя ), 4 части-
ни шипшини. Столову ложку су-
міші заварити в склянці окропу. 
Випити весь відвар.
АНГІНА, СТОМАТИТ, 
ЛАРИНГІТ, ГІНГІВІТ 

Квітки липи подрібнити. 
Взяти 6 ст.л. і залити їх окро-
пом (склянка). Настоювати де-
сять хвилин. Дві ложки розвести 
в склянці теплої води, після чого 
потрібно цією рідиною добре по-
лоскати горло і рот. Повторюва-
ти по три-чотири рази на день до 
повного одужання.
НЕЖИТЬ 

Змішати в рівних обсягах 
липу, подорожник і примулу (всі 
подрібнені). Столову ложку сумі-
ші залити 200 мл окропу. Насто-
ювати півгодини, процідити, піс-
ля чого пити три-чотири рази на 
день по 100 мл.
ТУБЕРКУЛЬОЗ, ДІАРЕЯ, 
ОТРУЄННЯ 

Вугілля, яке утворилося після 
спалювання сухих гілок або дере-
вини, подрібнити, перетворивши 
на порошок. Пити по чайній лож-
ці, запиваючи подрібнене вугіл-
ля козячим молоком. Вживати до 
повного одужання.
ОПІКИ, РАНИ

Посипати зверху вугіллям, 

що залишилися від сухих гілок 
або деревини липи, це сприяти-
ме дуже швидкому загоєнню ран .
ГРИП, БРОНХІТ, ЗАСТУДА, 
ХВОРОБИ ГОРЛА

Змішати одну частину кори 
липи, 2 частини кори дуба, 2 час-
тини квіток липи, 3 частини ро-
машки аптечної. Одну столову 
ложку суміші залити склянкою 
гарячої води, після чого постави-
ти на вогонь і почекати, поки рі-
дина не почне закипати . Прова-
рити не більше п’яти хвилин на 
слабкому вогні. Процідити. Дода-
ти одну-дві ложки меду. Полоска-
ти горло раз на годину до тих пір, 
поки не стане краще.
ГЕМОРОЙ, ОПІКИ, ПОДАГРА

Молоду кору липи можна ви-
користовувати як компреси, при-
мочки і тампони. 
КОМУ НЕ МОЖНА 
ВЖИВАТИ ЛИПУ

Не можна чаєм з липи заміню-
вати всі інші прийоми чаю, так як 
ці квітки використовуються не 
просто для аромату, а як ліки. 

Якщо випити багато липово-
го чаю, то не виключено, що буде 
сильне навантаження на серце, 
що призведе до перезбудження 
нервової системи.

Намагайтеся дотримуватися 
золотої середини і пийте липо-
вий чай в міру та у своє задово-
лення.

Старовинні рецепти

Í² ÄÍß - ÁÅÇ ÊÀÁÀ×Ê²Â

• Кабачки використовують 
у дієтичному харчуванні, 
оскільки в них містить-
ся мало клітковини, 
відповідно, вони 
не подразнюють 
стінки шлунка. 
Приготовані з 
кабачками стра-
ви поліпшують 
роботу травного трак-
ту, сприяють повнішому засво-
єнню білка. Тим, хто страждає 
від захворювань жовчного міху-
ра, підшлункової залози, шлун-
ка, рекомендується споживати  
більше свіжих кабачків і страв, 
приготованих із них.

• Речовини, які містяться в 
цьому овочі, не дають накопи-
чуватися в організмі холесте-
рину й перешкоджають ожирін-
ню.

• До складу кабачків вхо-
дить багато магнію та калію, 
які живлять серце. А завдяки за-
лізу поліпшується склад крові, 
підвищується гемоглобін, уна-
слідок чого клітини організму 
отримують більше кисню. За-
вдяки цьому підвищується за-
гальний тонус усього організму, 
його витривалість.

• Кабачки добре борють-

ся з набряками, виводять з ор-
ганізму зайву ріди-

ну, оскільки є хоро-
шим сечогінним за-

собом. Саме тому 
унікальний овоч 
має бути в хар-
чуванні хворих, 

які страждають від 
серцево-судинних та нир-

кових захворювань, діабету, гі-
пертонії.

• Кабачки надають допомо-
гу під час розвантаження пе-
чінки, коли відбувається застій 
жовчі. Вони також є гарним за-
собом при холециститі.

• Плоди добре виводять 
сіль, шлаки, токсини, допома-
гають очистити суглоби від за-
йвих сольових відкладень.

• Унікальний овоч завдя-
ки вітамінам та антиоксидан-
там, які входять до його складу, 
сприяє збереженню імунітету 
та молодості нашого організму.

• Кабачки здатні поліпшити 
зовнішній вигляд шкіри й на-
віть запобігти появі передчас-
ної сивини у волоссі. Їх засто-
совують як косметичний засіб 
у домашній косметиці - маска з 
кабачків для омолодження об-
личчя.

ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОРОВ’Я Й ПОДОВЖУЮТЬ МОЛОДІСТЬ
• Кабачки використовують 

у дієтичному харчуванні, 
оскільки в них містить-
ся мало клітковини, 
відповідно, вони 
не подразнюють 

Приготовані з 
кабачками стра-
ви поліпшують 
роботу травного трак-

ся з набряками, виводять з ор-
ганізму зайву ріди-

ну, оскільки є хоро-
шим сечогінним за-

має бути в хар-
чуванні хворих, 

які страждають від 
серцево-судинних та нир-

кових захворювань, діабету, гі-

Три фрукти, які позбавлять 
від зморшок

ÌÀÉÁÓÒÍ²Ì ÌÀÌÀÌ ÄÎ ÓÂÀÃÈ:
 áðþññåëüñüêà êàïóñòà - äëÿ çäîðîâ’ÿ ìàëþêà

Листя з полуниці від діабету та облисіння
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Шарлотка з абрикосами

ПОТРІБНО:  1 кг абрикосів,  4 яйця, 1 
скл. цукру, 1 скл. борошна, 1/8 ч. л. солі, 
щіпка мускатного горіха, щіпка сушеного 
імбиру.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку 
до 200 градусів. Промити абрикоси, вида-
лити кісточки і порізати на половинки, а 
потім кожну половинку ще на 2-3 часточ-
ки. Змастити маслом форму і викласти в 
неї абрикоси. Збити яйця з цукром, потім 
додати борошно і знову збити. Додати в 
тісто прянощі та сіль. Залити абрикоси тіс-
том і відправити в духовку на 50 хв. Охоло-
дити і подавати.
Абрикосовий пиріг

ПОТРІБНО: 20 г вершкового масла, 
150 г цукру, 2 яйця, 200 г борошна, 1 ч. л. 
розпушувача, дрібка солі, 1 ст. л. ванільно-
го цукру, 12-13 абрикосів, цукрова пудра 
для посипання.

ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло 
збити з цукром до кремоподібної кон-
систенції. По одному додати яйця, добре 
збиваючи після кожного. Додати ваніль 
і ще раз збити. Ввести просіяне з сіллю 
і розпушувачем борошно і замісити од-
норідне тісто. Перекласти тісто в зма-
щену або застелену пергаментом фор-
му. Абрикоси розрізати навпіл і видали-
ти кісточки. Викласти половинки абри-
косів на тісто. Якщо абрикоси не надто 
солодкі - злегка посипати цукром. По-
ставити пиріг в розігріту до 180 граду-
сів духовку і випікати до сухого сірни-
ка, близько 40 хвилин. Готовий пиріг ви-
йняти з форми і ще теплим посипати цу-
кровою пудрою.
Сирно-абрикосове желе

ПОТРІБНО: абрикоси - 10 шт., сир - 250 
г., желатин - 30 г., сметана - 2 ст. л., моло-
ко - 250 г., цукор - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: перетерти сир зі 
сметаною і цукром в блендері. Абрикоси 
вимити і вийняти кісточки. Молоко ви-
лити в блендер, покласти туди ж абри-
коси. Збити до утворення піни. Вилити 
молочно-абрикосовий суміш у сирну масу. 
Желатин розвести водою, розмішати до 
однорідності, дати набрякнути. Потім роз-
топити на водяній бані, щоб крупинки роз-

чинилися. Остудити. Вилити желатин з во-
дою в сирно-абрикосовий масу і збити. Ви-
лити у форми і поставити в холодильник 
на кілька годин.
Морозиво з йогурту  
з абрикосами

ПОТРІБНО: абрикоси нарізані - 3 
скл., йогурт ванільний - 900 г., рідкий 
мед - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати йогурт, 
мед, половину абрикосів, збити в блендері 
до однорідності. Вилити масу в пластико-
вий контейнер, висипати решту фруктів, 
перемішати, накрити і поставити в моро-
зилку на 4 години. У холодну велику мис-
ку викласти суміш, збити міксером на се-
редній швидкості до пишноти. Знову по-
ставити в морозильну камеру в контейне-
рі на 8 годин.
Грушевий тарт «Татен»

ПОТРІБНО: 1 скл. борошна, 1 скл. цу-
кру, 150 г вершкового масла, 4 груші, 1 
яйце, кориця.

ПРИГОТУВАННЯ: півпачки масла по-
рубати ножем, додати половину цукру, 
борошно, яйце та вимісити тісто. Скачати 
з тіста кулю і покласти його в холодиль-
ник на 30 хв. Цукор розтопити в сотейни-
ку, помішуючи, до карамельного відтінку. 
Додати масло, що залишилося, корицю. 
З груш вийняти серцевину та нарізати 
шматочками. Додати груші в карамель і 
перемішати. Готувати на повільному вог-
ні 10-15 хв., щоб груші стали м’якими, але 
не втратили форму. Форму для запікан-
ня змастити маслом. Покласти шматочки 
груші та полити карамеллю. Розкачати 
тісто і накрити ним груші. Випікати в ду-
ховці 30-40 хв. при температурі 200 гра-
дусів. Готовий тарт остудити та перевер-
нути на тарілку.
Ягідний тарт

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 250 г борош-
на, 200 г вершкового масла, 100 г цукро-
вої пудри, 1 яйце, дрібка солі; для крему: 
½ л молока, 4 жовтки, 50 г вершкового 
масла, 40 г крохмалю, 30 г цукру; для на-
чинки: 500 г ягід (полуниця, малина, ожи-
на, смородина).

ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло 
розм’якшити та перетерти з цукровою 
пудрою. Додати яйце і гарно переміша-
ти. Всипати борошно та вимісити тісто. 
Скачати тісто в кулю, загорнути в плів-
ку і покласти в холодильник на півгоди-
ни. Приготувати крем. Молоко вилити в 
каструльку, поставити на вогонь і довес-
ти до кипіння. В іншій каструльці жовтки 
перемішати з крохмалем. Влити в жовт-
ки гаряче молоко, постійно помішуючи. 

Поставити на вогонь, довести до кипіння 
і потримати, поки він трохи загусне. До-
дати вершкове масло, перемішати і зня-
ти з вогню. Остудити до кімнатної тем-
ператури, постійно помішуючи, накри-
ти плівкою. Розкачати тісто та викласти у 
форму для запікання. Виделкою по всьо-
му тісту проколоти дірочки. Накрити пер-
гаментом і випікати в духовці 20-30 хви-
лин при температурі 180 градусів. Готове 
тісто остудити, покласти на нього крем і 
прикрасити ягодами.
Смородиновий тарт

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 200 г борошна, 
3 ст. ложки цукру або цукрової пудри, 100 
г вершкового масла, 1 жовток, 2 ст. ложки 
холодної води, 1 ст. ложка лимонного соку, 
дрібка солі; для начинки: 400 г чорної смо-
родини, 150 мл жирних вершків або сме-
тани, ½ склянки меленого мигдалю, 2 ст. 
ложки цукру, 1 яйце.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати борошно, 
цукор і сіль. Холодне масло порубати но-
жем, змішати з борошном, додати жов-
ток, влити воду, змішану з лимонним со-
ком. Пересипати тісто на суху поверхню і 
сформувати з нього диск, не розминаючи 
і не замішуючи. Загорнути диск у пласти-
кову плівку та покласти в холодильник на 
півгодини. Покласти тісто в форму, проко-
лоти виделкою в декількох місцях, поста-
вити в холодильник ще на півгодини. По-
сипати тісто мигдалем, зверху рівномірно 
викласти ягоди. Яйце збити вінчиком з цу-
кром і вершками, вилити суміш на ягоди. 
Випікати в духовці 30-40 хвилин при тем-
пературі 180 градусів.
Фруктові роли

ПОТРІБНО: тонкі млинчики, фрукти і 
ягоди за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: спекти тонкі млин-
чики. Ягоди і фрукти дрібно нарізати: ве-
ликі - соломкою, дрібні й дрібні ягоди 
можна залишити цілком. Пересипати яго-
ди і фрукти цукром, дочекатися, коли вони 
стануть м’якими і почнуть виділяти сік, 
викласти на млинці, розрівняти, згорну-
ти кожен млинець рулетом, розрізати го-
стрим ножем на окремі роли. Млинці для 
ролів можна робити шоколадними, додав-
ши в тісто какао-порошок. Такий ефек-
тний і смачний десерт підкорить всіх ласу-
нів і любителів східної кухні. Часто у фрук-
тових ролах ягоди і фрукти поєднують з 
м’якими сирами, можна також додати згу-
щене молоко, мед, шоколад, горішки.
Швидкі фруктові тістечка

ПОТРІБНО: йогурт або збиті вершки, 
какао, цукор, фрукти за смаком, печиво со-
лодке. 

ПРИГОТУВАННЯ: в йогурт або збиті 
вершки додати за смаком какао і цукор, пе-
ремішати до однорідності. Взяти будь-які 
фрукти за смаком (груші, яблука, банани 
тощо) і нарізати їх невеликими скибочка-
ми, покласти в йогуртову суміш. Взяти пе-
чиво і розкришити його якомога дрібніше, 
додати в суміш (чим більше печива ви до-
дасте, тим більш густою вона вийде), пере-
мішати, сформувати з суміші тістечка або 
зробити так: взяти невелику чарку/піалу/
бокал, в неї покласти харчову плівку, потім 
масу і акуратно перевернути на плоску та-
рілку, зняти плівку. Посипати і прикрасити 
такий десерт можна тією ж крихтою печи-
ва, горішками, збитими вершками чи цу-
кровою пудрою.
Йогуртово-желейний  
десерт з ягодами

ПОТРІБНО ДЛЯ ЙО ГУРТОВОГО 
ЖЕЛЕ: натуральний йогурт - 700 г, цу-
кор - 6 ст. ложок, швидкорозчинний жела-
тин - 25 г; для ягідного желе: ягоди (чер-
вона смородина, чорниця, малина, ожина) 
- 250 г, цукор - 3 ст. ложки, швидкорозчин-
ний желатин - 15 г, вода - 300 мл., а також 
м’ята - для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу зробити йо-
гуртове желе. Желатин насипати в склян-
ку, налити півсклянки гарячої води (не 
окропу) і ретельно помішувати близько 
3-5 хвилин до повного розчинення жела-
тину. Охолодити до теплого стану, періо-
дично помішуючи. До йогурту додати цу-
кор. Розчинений желатин додати до йо-
гурту (кімнатної температури) і ретель-
но перемішати. Йогуртове желе викласти 
у форми і поставити в холодильник до по-
вного застигання.

Приготувати ягідне желе. Ягоди зали-
ти водою, довести до кипіння і кип’ятити 
пару хвилин. Процідити компот. До компо-
ту додати цукор, перемішати. Кілька ягід 
і трохи компоту залишити для прикраси 
десерту. Желатин насипати у вишневий 
компот і ретельно розмішувати близько 
3-5 хвилин до повного розчинення жела-
тину.

На застигле йогуртове желе викладіть 
ягоди, злегка вдавлюючи їх у йогуртовий 
шар. Акуратно залити вишневим желе. По-
ставтеити в холодильник не менше ніж на 
2-3 години до повного застигання. При по-
дачі полити десерт компотом і посипати 
ягодами. Прикрасити м’ятою. 

Літо в розпалі - саме час 
відмовитися від важкої їжі 
і дати організму відпочити. 

На перше місце в раціоні харчування 
для цього потрібно поставити овочі 
та фрукти: замість макаронів, 
пельменів і подібних страв - овочеві 
рагу і салати, замість калорійних 
кондитерських солодощів - ягоди 
і фрукти. Літніх десертів досить 
багато. І кожному на свій смак. 
Пропонуємо вам рецепти літньої 
смакоти з абрикосів, а також інших 
сезонних ягід і фруктів, які можна 
легко і швидко приготувати.
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Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи  
та працевлаштування

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

nday.te.ua

Продаю
***
У селі Біла Тернопільського району 14,8 

га під забудову; дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування фасадів!

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.

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

Переглянувши електронні декла-
рації народних депутатів розумієш, що 
«слуги» мають таке ж відношення до 
народу, як і морська свинка - до моря.

  
- Пенсійна реформа виведе пен-

сіонерів із бідності, - заявив народу 
прем’єр Володимир Гройсман.

- Не виведе, а винесе вперед нога-
ми, - відповів народ.

  
Росіянина запитують:
- Ви Пушкіна читали?
- Нам ніколи читати Пушкіна - ми 

ним гордимося!
  

На уроці правознавства вчителька 
запитує: 

- Президент, Верховна Рада і Верхо-
вний Суд разом утворюють... що?

Петрик вигукує з місця:
- Сліпий траст, Маріє Іванівно!

  
- У чому різниця між Росією та «Іс-

ламською державою»?
- У ступені відповідальності. «ІДІЛ» 

бере на себе відповідальність навіть 
за теракти, які не скоювала, а Росія не 
бере відповідальності навіть за ті, які 
організувала й провела.

  
Один комп’ютерник каже іншому:
- Мабуть, усе було так: вірус-

вимагач, який атакував Україну, мав 
«попросити» «купити трохи газу в Ро-
сії». Але творці вірусу вчасно зрозумі-

ли, що таким чином можна спалити 
свою «контору». 

  
Стюардеса російського літака ого-

лошує:
- Тільки у нас! На борту нашого 

авіалайнера є книга скарг і заповітів. 
Бажаємо вам приємного польоту!

  
На побаченні хлопець запитує ді-

вчину:
- Ти, мабуть, любиш малювати?
- Так. А як ти дізнався?
- По бровах видно!

Украiнськi 
жарти

.

Чистка подушок
Пошиття пухових ковдр

Постільна білизна 
на замовлення
Вовняні ковдри

Ватяні, ватинні ковдри,
 матраци

м. Ланівці, вул. Грушевського 
(в районі ринку)
Тел. 0989236623

Дозвілля
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ГОРОСКОП
З 5 липня до 11 липня

Овен 
Сказати, що вам буде важко - це 

не сказати нічого. Спливуть назовні 
інтриги та підступи. Це призведе до 
численних неприємних перевірок, 
які виявлять невідповідність у звіт-
ності або подвійну бухгалтерію.
Телець 

Необхідно зібрати всі сили і ре-
сурси, щоб цей відрізок життя про-
йти з мінімальними втратами. Від-
ступлять усі негаразди, тож удасть-
ся зітхнути на повні груди. 
Близнюки 

Досягти успiхiв ви зможете за 
рахунок працездатності. Дехто з 
вас поміняє сферу діяльності, ви-
рішивши почати кар’єру з чистого 
аркуша. Велику допомогу в станов-
ленні нададуть батьки та вищі по-
кровителі.
 Рак

Фінансові питання постануть 
перед вами ¬особливо гостро, коли 
потрібні будуть величезні витрати. 
Вам доведеться ризикувати гроши-
ма, але цей ризик буде невиправда-
ний.
 Лев 

Вашiй активності можна тільки 
позаздрити. Ви встигатимете скрізь 
- зможете розважитися і погуляти, 
але водночас вирішуватимете най-
важливіші виробничі питання.
Діва 

Фінансове становище покра-
щиться завдяки допомозi близьких. 
З’явиться необхіднiсть великих ви-
трат. Це може бути ремонт оселi або 
купiвля меблiв.
Терези 

Тиждень буде доволi супереч-
ливим. Він обіцяє не тільки нові ці-
каві знайомства, а й розставання з 
давнiми ілюзіями. Можливi нестійкi 
відносини та непорозуміння з коле-
гами.
Скорпіон 

Ви зможете почати власну спра-
ву. Відчуєте підйом сил і приплив 
натхнення. З близькими панувати-
ме розуміння, відчуєте підтримку 
дорогих людей і зможете підтрима-
ти їх.
 Стрілець 

У вас попереду тривале від-
рядження чи подорож. Енер-
гія буде просто вражаючою, 
найпомітнiшими успіхи будуть у 
тих, хто стоїть на чолі компанії або 
працює самостійно.
 Козеріг 

Фiнансове становище значно 
покращиться. Ви проаналізуєте 
свої доходи і будете приємно зди-
вовані. Смiливо плануйте сiмейний 
вiдпочинок.
Водолій 

Нарештi ви можете дозволити 
собі розслабитися, рідні та близь-
кі люди відчують вашу підтримку. 
Не піддавайтеся смутку та роздра-
туванню. Ваше терпіння винагоро-
диться сторицею.
Риби 

Можливі конфлікти, що загро-
жують поділом майна, але невдовзi 
відносини покращаться. Вiд тур-
бот вас відвернуть проблеми зі 
здоров’ям батьків.

Зі своїми глядачами пан Олег 
розмовляє не тільки мовою пен-
зля, а й мовою пластичних мас, 
адже він сьогодні виступає ще і в 
новому  творчому амплуа – скуль-
птурі. У своїх рідних Ланівцях в 
цій сфері він є першовідкривачем. 

Олег Яцула з Лановець створює 
унікальні пейзажі рідного краю
Магнетизм світанків і заходу сонця, осені та 

зими, весни й літа – все це оживає в картинах 
художника. Кожен відтінок на  картині Олег 

Яцула не тільки продумує, а й мріє про нього, любить 
його і живе ним. Художник працює просто неба, 
а не в приміщенні. Сонячне світло і навколишня 
атмосфера наче самі ведуть рукою майстра.

Вітаємо!
Працівників Почаївського 

психоневрологічного  
будинку-інтернату -

іменинників липня:
Наталію Обезюк,  
Івана Барабаша, 
Надію Панасюк,  
Ніну Палій,  
Наталію Бовт,  
Руслану Кравець,  
Антоніну Сліпак,  
Федора Арзяєва,  
Надію Гаврилюк,  
Ольгу Костюк.
Бажаєм Вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля Вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку - у будні, в свята - подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!

З повагою - колектив Почаївського 
психоневрологічного  

будинку-інтернату.

Вітаємо! 
Чудову дружину,  

люблячу маму і бабусю
 Оксану Орестівну Кадило

з с. Плотича Козівського району
з Днем народження, яке вона 

відзначатиме 7 липня!
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ця святкова дата,
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай щастя долю не минає.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа! 

З любов’ю і повагою - чоловік 
Василь, дочка Галина, зять Михайло, 
внучка Настуся, син Тарас, сваха Ліля  

з сім’єю, сестра Галина з сім’єю.

Вже тридцять позаду - третина життя.
В дитинство, звичайно, нема вороття,
До пенсії стільки ж потрібно прожить,
А зараз бажаєм Тобі не тужить!
Щоб впевнено йшов до своєї мети,
Щоб все, що задумав, зумів досягти,

Щоб дім Твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода.
Бажаєм тобі тільки радісних сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз.
Хай скрізь буде лад: у роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі!

Вітаємо!
            Колектив        
     «Нашого ДНЯ» 
щиро вітає свого 
позаштатного 
кореспондента 
Іванну Іллівну 
Ярему 

з Днем народження!
Зичимо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Бажаєм, щоб збувались мрії,
Не марними були надії,
Щоб сіялись у долю весни,
Як неба дивне перевесло.
Щоб літо сонячно всміхалось,
Добро до щастя додавалось!

Вітаю!
Мудру, хорошу людину

Іванну Іллівну Ярему 
із с. Плотича Козівського району

з Днем народження!
Хоч минуло вже два дні,
Ви вже вибачте мені,
У житті буває різно,
Та й сьогодні ще не пізно
З Днем народження вітати
І вітаннячко прислати.
Хай всміхаються Вам люди
 І міцним здоров’я буде.
Де здоров’я – там і щастя,
А все решта хай додасться.
Підгостріть своє перо 
І пишіть всім на добро.
Ясне сонечко і квіти
 Вам дарує щедре літо.
Я приєднуюсь до нього,
Тож найкращого Вам всього!

         Ганна НАЗАРКІВ.

  Вітаємо!
Завідуючого 
травматологічним 
відділенням 
Лановецької КЦРЛ
Володимира 
Омеляновича 
Гулька

з Днем народження!
Людина у білім халаті –
Чаклун, чудодійник, митець...
У затишеній болем палаті
Стривожений стукіт сердець. 
Розрадить і словом, і ділом,
Для хворого – сонце в пітьмі,
В безнадії поверне надію,
Що все іще буде в житті.
Ми «дякую» мовим сердечне, 
Бога просим, щоб долю беріг,
А іще Вам сказати доречно – 
Ви для хворих – життя оберіг. 
Тож бажаєм Вам щиро, з душею,
Щоб щастя розквітло на долі алеях!
Господь хай дарує Вам довгого віку,
Миру, здоров’я, утіхи – без ліку!
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!

З повагою - колектив 
травматологічного відділення.

Вітаємо!Вітаємо!
Чарівну жінку, 
люблячу маму і 

бабусю, талановиту 
журналістку

Ганну Михайлівну 
Крайнєву 

з Днем народження!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові Вам зичим багато,
Хай дім обминає біда, 
І будуть веселими будні і свята, 
Як чиста джерельна вода!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
Люблячого чоловіка, турботливого тата і сина, зятя, внука та брата

Петра Миколайовича Горошка 
з 30-річчям, яке він відзначатиме 9 липня!

З любов’ю – дружина Людмила, дочки Ірина та Марія, мама Лариса, тато 
Микола, брати Тарас, Саша з дружиною, швагро Ярослав, Лариса з сім’єю, 

тесть і теща, дід Микола і баба Люда, Ярослав і Оксана з сім’єю.

- Цей процес - дуже трудоєм-
кий і потребує великих матері-
альних затрат, - ділиться автор. 

Відкриття виставки його мис-
тецьких робіт в центральній кни-
гозбірні стало приємною поді-
єю для містечка. Подивитися на 
чудові полотна прийшло чима-
ло людей. Зізнавалися, що атмос-
фера торжества сил рідної землі, 
природи і буяння фарб звільняла 
душу від негативу і байдужості. 
Шанувальники мистецтва довго 
не хотіли розходитись. А мелодії, 
виконані на старенькому бібліо-
течному фортепіано, зливалися із 
гармонією витончених пейзажів 
та краєвидів і перетворювалися 
на музику серця. 

Леся ОРЕВЧУК, 
працівник бібліотеки.
Фото Мирослава 

КОЛОМІЙЧУКА.

Наталію Обезюк, 
Івана Барабаша, 

Руслану Кравець, 
Антоніну Сліпак, 

З Днем народження вітати

Хай всміхаються Вам люди

А все решта хай додасться.

Тож найкращого Вам всього!

Вітаємо!
            Колектив        
     «Нашого ДНЯ» 
щиро вітає свого 

Чудову дружину, 
люблячу маму і бабусю

 Оксану Орестівну Кадило

Чудову дружину, 
люблячу маму і бабусю

 Оксану Орестівну Кадило




