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26 липня - хмарно з прояснен-
ням, дощ, гроза, температура по-
вітря вночі 17-19, вдень 21-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.39, захід 
- 21.08. 

27 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий сильний дощ, 
температура повітря вночі 16-19, 
вдень 18-21 градус тепла. Схід сон-
ця - 5.40, захід - 21.07. 

28 липня - хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 20-23, вдень 25-31 
градус тепла. Схід сонця - 5.42, за-
хід - 21.06. 

29 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 16-17, вдень 18-22 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.43, захід 
- 21.04. 

30 липня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 15-18, вдень 22-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 5.44, захід 
- 21.03. 

31 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 15-19, вдень 
22-25 градусів тепла. Схід сонця - 
5.46, захід - 21.01. 

1 серпня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 17-20, вдень 
24-28 градусів тепла. Схід сонця - 
5.47, захід - 21.00.

Погода в Тернополі 
й області

Ре
кл

ам
а 

в 
га

зе
т

і "
Н

аш
 Д

ЕН
Ь"

:
т

ел
.: 

 +
38

 (0
35

2)
 4

0-
77

-6
0

10-11 стор.

13  
стор.

У Тернополі виліпили 
200-кілограмовий ГЛЕЧИК

«Ти така стала, 
Віронько…»

Рок-хор  із  Лондона  
збиратиме  гроші 
для  тернопільських  сиріт

6 стор.
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Перші результати 
децентралізації 

Форум "Децентралізація – 
основа формування нової систе-
ми управління та місцевого роз-
витку" зібрав на Тернопіллі висо-
копосадовців з Києва, керівників 
обласних адміністрацій України і 
голів об’єднаних територіальних 
громад,  а також експертів з Євро-
пи, які ділилися досвідом того, як 
подібна реформа стала початком 
успіху їхніх держав. 

"Децентралізація – це коли 
Прем’єр-міністр приїжджає в об-
ласть  і спілкується з головами 
громад, як з головою облдер-
жадміністрації", - пожартував 
Степан Барна. 

Реформа з децентралізації, 
яка досі викликає деякий опір 
прихильників старої системи, 
уже принесла перші результа-
ти. Тернопілля займає одну з 
лідируючих позицій. В області 
на цей час створено 36 громад. 
Вони охоплюють 34% терито-
рії. Це - 345 населених пунктів. 
У кожному з них життя починає 
змінюватися, і це відчувають 
місцеві мешканці. Торік громади 
отримали 141,5 мільйона гри-
вень на розвиток інфраструкту-
ри – про такі кошти до реформи 
можна було лише мріяти… 

Степан Барна відзначив, що за 
підсумками минулого року зрос-
ли і власні доходи об’єднаних гро-
мад області - на понад 257 міль-
йонів гривень. А станом на серед-
ину червня загальні фонди бю-
джетів громад поповнилися на 
понад 229 мільйонів. 

Спілкуючись з головами гро-
мад, Володимир Гройсман – ав-
тор реформи з децентралізації 
– відзначив, що відстоював її як 
можливість європейського шля-

ху для України.
- У 2014 році я запускав цю 

реформу спільно з експерта-
ми і представниками місцево-
го самоврядування, - зауважив 
Прем’єр. - Це була ідея рефор-
ми, яка сьогодні визнається ба-
гатьма як одна з найуспішніших 
в Украні. Без належного рівня 
розвитку місцевої ініціативи не-
можливо побудувати розвине-
ну державу. Як це зробити, якщо 
громада не здатна себе обслуго-
вувати? Тому за десятки років 
села почали занепадати і зника-
ти. Реформа децентралізації дає 
Україні шанс на успіх. І ми має-
мо сьогодні перші результати, 
не дивлячись на труднощі.
Не кількість, а якість 

За словами Прем’єра, про-
цес об’єднання громад і нада-
лі буде добровільним. Люди, од-
нак, уже відчули можливості ре-
форми – загалом в Україні цього 
року вже понад 500 громад без-
посередньо співпрацюватимуть 
із центральним бюджетом. 

- Ми створили фінансові, по-
даткові можливості, - зауважив 
Гройсман. - Зараз готуємо закон 
про те, щоб надати об’єднаним 
громадам ще й право управлін-
ня землями поза межами насе-
лених пунктів. Всі ці ресурси по-
требують розумного інвесту-
вання. Тому важливо, аби керів-
ники громад були лідерами, вмі-
ли брати на себе відповідаль-
ність і підбирали гідну команду. 

Олег Кохман – голова Велико-
гаївської громади, однієї з найпер-
ших на Тернопільщині об’єднаних 
громад. Під його керівництвом 14 
сіл. За півтора року, за його слова-
ми, населені пункти вдалося кар-
динально змінити.

- З освітленням ми впорали-
ся минулого року, а дороги роз-

почали ремонтувати, - розпо-
вів голова громади. – Маємо вже 
три кілометри сучасної дороги. 

Попереду ще чимало робо-
ти, і все залежить від бажан-
ня людей спільно взятися до 
праці, відзначив під час фору-
му перший заступник міністра 
регіонального розвитку Украї-
ни В’ячеслав Негода. Щодо Тер-
нопільської області, то тепер 
у нас в пріоритеті не кількість 
громад, а їх якість. Можна, звіс-
но, “наплодити” й сотню гро-
мад, але чи буде від цього лю-
дям краще?

У свою чергу Степан Барна 
наголосив, що перспективи в 
об’єднань є. За три роки децен-
тралізації сума доходів на одно-
го жителя громади зросла вчет-
веро і нині становить 900 гри-
вень. Тому стає більше сіл, які 
бажають об’єднатися,

10 територіальних громад за 
найближчий рік, а також ще 4, 
котрі сьогодні просяться на ви-
бори, – це очевидна зміна й ба-
жання працювати на своїй тери-
торії, - зазначив він. – Надзви-
чайно важливо й те, що грома-

ди області отримали значний 
фінансовий ресурс. Для порів-
няння – субвенції з Фонду регі-
онального розвитку у 2014 році 
становили 12,5 мільйонів гри-
вень для всієї області, а в 2017 
році лише Шумська терито-
ріальна громада отримала 16 
мільйонів.
Чому потрібні 
реформи?

Перебуваючи на Тернопіл-
лі, Прем’єр-міністр ознайомив-
ся також з діяльністю підпри-
ємств. Зокрема, побував на од-
ному з найуспішніших госпо-
дарств краю - ПАП «Іванівське». 
Він повідомив, що Уряд завер-
шує розробку програми під-
тримки українського фермер-
ства і закладає в проект держав-
ного бюджету на 2018 рік обсяг 
її фінансування на рівні не мен-
ше 1 мільярда гривень.

- Аграрії сьогодні формують 
майже 17% ВВП країни. Неве-
ликі села мають стати основою 
нашої економіки, щоб було не 
тільки вирощування, а й пере-
робка продукту, створювалися 

робочі місця, - зазначив Прем’єр.
На завершення візиту за-

клали капсулу під будівництво 
«Водної арени» неподалік Тер-
нополя. Амбіційний проект з ре-
конструкції веслувального ка-
налу починають втілювати на 
руслі річки Серет. Його загаль-
на вартість - в межах 68 міль-
йонів гривень. Уже виділено 
17,5 мільйонів на першочергові 
роботи, з яких 10,5 мільйонів – 
державні кошти та 7 мільйонів 
– співфінансування з місцевого 
бюджету. Такий веслувальний 
канал буде єдиним в Україні. 

Спілкуючись з журналіста-
ми, Володимир Гройсман згадав 
і про реформи в освітній, медич-
ній та пенсійній сферах. За його 
словами, Уряд розраховує, що 
пакет законопроектів буде оста-
точно ухвалений у Верховній 
Раді вже у вересні. 

- Плюс 5% ВВП ми вимушено 
витрачаємо на безпеку й оборо-
ну, - зазначив він. - І треба збіль-
шувати ці видатки. А це - ще 
один виклик. Тож реформи по-
трібні, як повітря.

Юлія НАГОРНА.

Володимир ГРОЙСМАН: 
«Невеликі села мають 

стати основою 
української економіки»
Прем’єр-міністр побував на Тернопіллі з робочим візитом. Володимир Гройсман 

разом з головою облдержадміністрації Степаном Барною взяв участь у форумі, 
присвяченому децентралізації, побував на місцевих підприємствах і заклав капсулу 

під будівництво водної арени. 

Державною фіскальною службою 
України з 20 липня 2017 року змінено но-
мер телефону для прийняття: інформації 
на сервіс «Пульс»; усних звернень грома-
дян; інформації про особу, стосовно якої 
поводиться перевірка, щодо поширення 
на неї заборон відповідно до Закону Укра-
їни «Про очищення влади».

Отримати інформаційно-довідкові по-
слуги, залишити інформацію щодо непра-
вомірних дій та бездіяльності працівни-

ків органів ДФС та інших питань можна, 
зателефонувавши до контакт-центру ДФС 
за номером 0800-501-007 та обравши від-
повідний напрямок у меню інтерактивно-
го голосового автовідповідача:

0 - для отримання інформації з питань 
стану обробки електронної звітності та 
опрацювання файлів запитів про доходи 
для призначення субсидій;

1 - для отримання інформаційно-
довідкових послуг;

2 - з питань щодо електронного циф-
рового підпису;

3 - для залишення усного звернення 
відповідно до Закону України «Про звер-
нення громадян»;

4 - для залишення інформації на сер-
віс «Пульс»;

5 - для залишення інформації про особу, 
стосовно якої проводиться перевірка, щодо 
поширення на неї заборон відповідно до За-
кону України «Про очищення влади»;

6 - для залишення повідомлення  від 
працівників ДФС про порушення Закону 
України «Про запобігання корупції» ін-
шою особою ДФС;

7 - для отримання довідкової інформа-
ції».

Детальніша інформація - у Центрі об-
слуговування платників та за телефоном: 
43-46-10.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ. 

ЗМІНЮЄТЬСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ НА СЕРВІС «ПУЛЬС» ДФС УКРАЇНИ
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Сім десятків років прожили у шлюбі 
Мирослав і Ганна Біркові зі Збаража. На 
рушничок щастя вони стали 28 липня 
післявоєнного 1947 року. На празник 
Святого Володимира… 

Сьогодні «нареченому» уже 92 роки, 
а «нареченій» - 87. Тоді ж, у далекому 
47-у, коли ставали на весільний руш-
ник, Ганні виповнилося сімнадцять, а 
Мирославові - двадцять два…

Складні часи. Складна історія. 
Складне життя. Доля оберігала почут-
тя закоханих. Нанизувала день на день, 
рік на рік, аби довго прожили в злаго-
ді і любові…
Життя - наче подорож 
в часі     

Мирослав Бірковий народився у 
1925-у в селі Селиська, що неподалік 
Рави-Руської на Львівщині. Коли хлоп-
чикові було два рочки, померла матір. 
Батькові Андрієві довелося опікувати-
ся трьома синами і донькою. Згодом 
одружився вдруге. Добра жінка Елеоно-
ра замінила дітям маму Параскеву. 

У родині панувала духовність і пар-
тіотизм. Андрій Бірковий був сотни-
ком Січових стрільців у війську Симона 
Петлюри. За це «ворога народу» біль-
шовики ув’язнили. Згодом розстріля-
ли у Львівській тюрмі під час відступу 
червоної армії. А сім’ю вислали у дале-
кий чужий Північний Казахстан.

А потім почалась Друга світова… 
У червні 1943-го року Мирослав Бір-
ковий пішов на війну розвідником-
картографом. Пройшов бойовими до-
рогами від Орловсько-Курської дуги 
- до Відня та Праги. Звільняв Житомир, 
Київ, Ковель і в квітні 1944-го - Терно-
піль. Колишній солдат пам’ятає вщент 
розбомблене наше місто і переляканах 
людей… 

Повернувся 20-річний фронто-
вик додому на Львівщину, а там… ніде 
жити. Вирішив податися до тітки Со-

фії Налукової, яка мешкала 
в селі Курівці на Зборівщи-
ні. Тітка працювала дирек-
тором школи.

У тім селі жила Миросла-
вова доля на ім’я Ганна. 

Їх познайомив старший 
брат Ганни Андрій Чортик, 
з яким Мирослав повертав-
ся з війни у Курівці. Запросив 
нового товариша на вечерю. 
Там Мирослав і побачив мо-
лоде вродливе дівча з дов-
гою косою. Ганні було всього 
15 років. 

Дівчина також звідала 
нелегкого життя. Рано по-
мер батько. У матері-вдови 
залишилося четверо дітей. 
Троє синів і донька - як і в 
родині Біркових. Було су-
тужно. Аби не голодувати, 
доводилося тяжко працю-
вати. В ті часи покладалися 
тільки на свої руки. За робо-
ту бралися й діти. В одинад-
цять років Ганна уже жала 
збіжжя…     

…Мирослав побачив мо-
лодесеньку Ганну і серце мо-
вило: ось воно, твоє щастя. 
Не минуло багато часу піс-
ля першої зустрічі, як хлопець попро-
сив руки дівчини у її матері. Але ж Ган-
на була ще підлітком! Майбутньому на-
реченому довелося трішки зачекати. 
Через два роки Мирослав повів своє ко-
хання під вінець.        

Наречена була в українському строї. 
Замість фати - простенький віночок. 
Вінчав подружжя місцевий греко-
католицький священик. Шлюб був та-
ємним - радянська влада за віру пере-
слідувала. 

Скромне весілля, скромне придане 
в молодої. Лише любові і віри було ба-
гато…  

Він - її небо, вона - його 
сонце. Він - її всесвіт, 
вона - його світ… 

На початках молоді жили в Курівцях, 
в оселі Ганниної родини. Там і народився 
первісток - син Теодозій. 

Мирослав працював у видавничо-
поліграфічній сфері в обласному центрі. 
Починав зі складача в друкарні. Щодня 
їздив на роботу потягом. 

Коли синові виповнилося дев’ять мі-
сяців, чоловіка перевели у друкарню в 
місто Копичинці, що на Гусятинщині. Пе-
реїхала туди і дружина. 

Ганна Петрівна пам’ятає, як довело-

ся жити в конторі. Ліжка, звісно, там не 
було. Ладнали постіль зі стільців. Зсува-
ли докупи і клали між собою маленько-
го Теодозія.  

У Копичинцях народився другий син 
Володимир. Прожили Біркові у цьому 
містечку п’ять років. Мирослав Андрійо-
вич дослужився до директора друкарні. 

Опісля його перевели в друкарню до 
Збаража. Тут з’явився на світ третій син 
- Юрій. 

У Збаражі родина Біркових осіла. Зве-
ли будинок, посадили сад. Мирослав Ан-
дрійович, щоправда, очолював кілька 
років ще й Лановецьку друкарню. Знав 
свою справу. Добре її робив. Але дове-
лося залишити. Бо тодішня влада вису-
нула умову: стати комуністом або піти 
з роботи. Дружина відмовила від пар-
тквитка. То ж влаштувався бухгалтером-
експедитором у райвідділі освіти. 

Чимало років працювала у збаразькій 
друкарні і Ганна Петрівна. Потім - на за-
воді. А ще співала у хорі.  

Мирослав і Ганна любили своїх хлоп-
ців. Виховували добрим словом і гарним 
прикладом. «Професія», яка називаєть-
ся мама - важка праця. І Ганна це добре 
знає. Бувало, плакала від утоми. Бо тре-
ба було і працювати, і дітей ростити, і в 
господі наводити лад. А чоловік нерідко 
затримувався на роботі. Але допомагали 
любов і терпіння…

Промайнули десятки літ. Сини пода-
рували батькам восьмеро внуків. А вну-
ки прадідусеві і прабабусі - дев’ятеро 
правнуків. У цій родині живе добро. І по-
вага. «Він - її небо, вона - його сонце. Він 
- її всесвіт, вона - його світ…». Цими пое-
тичними рядками можна сказати і про 
Мирослава та Ганну Біркових.

Хай благословить Господь у день 
«платинового» весілля пана Мирослава і 
пані Ганну, а Небеса дарують свою благо-
дать. І солодко сміються їхні ангели. А си-
вочолим «молодятам»: гірко! 

Олена ВЕРБИЦЯ.   
(Фото з сімейного архіву Біркових).

у подружжя Біркових 
зі Збаража - 

«благодатне» весілля

70 років разом: 

70-річний ювілей подружнього життя 
називають Благодатним або Вдячним 
весіллям. Ще його іменують Платиновим. 
Стільки літ у парі! Істинно, що справжнє 
кохання послане Небесами.
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 Насамперед Ігор Мосійчук зізнався, що га-
лузь охорони здоров’я є для нього особливо 
близькою, адже його бабуся і мама працювали 
лікарями. Тож люди у білих халатах є для нього 
рідними, а тема так званої медичної реформи і її 
впровадження – особливо актуальною. 

– Для мене сьогодні дуже важливо почути 
лікарів і їх думку щодо змін у галузі охорони 
здоров’я, які нам нав’язує уряд, - зазначив депу-
тат. - Наша політична сила доклала всіх зусиль, 
щоб не дати розглянути і проголосувати вночі 
1600 поправок до закону про медичну реформу. 
Я переконаний, що не можна все ламати через 
коліно, не порадившись з людьми. 

- Ще одним недоліком медичної реформи є 
акумуляція великої суми коштів у одній агенції 
– 89 мільярдів гривень, - додає Ігор Мосійчук. -  І 
вже в Києві вирішуватимуть, куди їх направляти. 
Хоча, я думаю, що в Збаражі краще знають, які ме-
дикаменти чи обладнання потрібно закупити для 
лікарні. Тому це - не реформа медицини, а узурпа-
ція фінансів в одних руках. Схоже, комусь така сис-
тема буде вигідна. А ще у цьому законопроекті не-
має жодного слова про страхову медицину. 

Збаразькі медики та пацієнти закладу стави-
ли багато запитань нардепу, а також своєму де-
путату в обласній раді Богдану Яциковському.  
Людей хвилювали проблеми низьких пенсій і 
зарплат, відтік професійних кадрів за кордон, ко-
рупція у владі, відповідальність політиків. 

- Сьогодні Україні потрібні справжні, а не 
псевдореформи, - підсумував візит на Збараж-
чину депутат Тернопільської обласної ради 
Богдан Яциковський. – Радикальна партія Оле-
га Ляшка відстоює право людей на якісну і своє-
часну медичну допомогу, достойні пенсії і зарп-
лати та якісну освіту. Також ми робимо все для 
того, аби залучити державні кошти в оновлен-
ня соціальної сфери. Саме за сприяння Ради-

кальної партії у Верховній Раді, мого особисто-
го подання переліку відповідних об’єктів, Тер-
нопільщина матиме 12 мільйонів гривень з 
державного бюджету на проведення капіталь-
ного ремонту садочків, шкіл, амбулаторій. Зо-
крема, на Збаражчині фінансування отрима-
ють будинок культури у селі Добриводи, школи 
в Стриївці й Залужжі, Збаразький дитячий са-
док №1, а це сумарно складає чотири мільйони 
гривень. Ми регулярно зустрічаємося з людьми, 
аби дізнатися про їх проблеми, почути їх думки 
і пропозиції, адже неможливо, живучи у Києві, 
знати про те, що хвилює жителів сіл або ж сфор-
мувати госпітальні округи, ніколи не бачивши 
доріг та інфраструктури краю. 

Під час візиту на Збаражчину Ігор Мосійчук 
разом з Богданом Яциковським, іншими одно-
партійцями побували на могилі наймолодшо-
го Героя Небесної Сотні Назара Войтовича та 
поспілкувалися з батьками  і рідними хлопця. 
А також відвідали Мистецьку резиденцію іме-
ні Назара Войтовича, яку відкрили в його рід-
ному селі. Тут проводять майстер-класи з жи-
вопису, кінопокази, планується відкриття гон-
чарної студії. Однак  необхідні кошти на завер-
шення ремонту будівлі, в якій розташована ре-
зиденція, і на подальший розвиток її мистець-
ких студій. 

- Наша політична сила в Тернопільській об-
ласній раді порушить питання бюджетного фі-
нансування проекту, - зазначив Богдан Яци-
ковський. - Адже такі ідеї потребують фінансо-
вої підтримки – це не лише вшанування пам’яті 
наймолодшого Героя Небесної Сотні, а й внесок 
у виховання юного покоління краю. Минулого 
року ми вже домоглись прокладення нової ас-
фальтової дороги до Травневого. Тепер будемо 
підтримувати і цей мистецький проект.

Наталя ШКЛЯР.
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В Україні вкрай необхідне 
кардинальне реформування ме-
дичної галузі – це розуміють і 
медики, і  пацієнти. Запропоно-
вана міністерством реформа ме-
дицини, яка  наближена до сві-
тового досвіду, якраз і спрямо-
вана усе поставити на свої міс-
ця – кошти «ходитимуть» за па-
цієнтом, а не виділятимуться 
лікарням на утримання певної 
кількості ліжко-місць.  У цьому 
переконаний голова обласної 
ради Віктор Овчарук. «Головна 
суть реформи – надання якісних 
медичних послуг. Власне, це те, 
чого хочуть громадяни, - наго-
лосив очільник облради. – Осно-
вний акцент ставиться на ре-
формування первинної ланки 
медичної допомоги, тобто, сі-
мейного лікаря. Сімейна меди-
цина є найефективнішим спо-
собом надання медичної допо-
моги. На прикладі багатьох кра-
їн можна стверджувати, що 70% 
проблем, які виникають у паці-
єнта, повинні вирішуватися на 
первинному рівні. За необхід-
ності саме сімейний лікар пови-

нен визначати, до якого спеціа-
ліста вузького профілю потріб-
но направити пацієнта, чи до 
стаціонару».

Мешканці області, як і всієї 
України, можуть вибирати собі 
сімейного лікаря та укладати з 
ним договори. На кожного па-
цієнта буде виділятися певна 
кількість коштів за єдиним та-
рифом, визначеним державою, 
що дасть можливість надава-
ти гарантовану та безкоштовну 
медичну допомогу. «Пацієнт, по 
суті, стає роботодавцем тому чи 
іншому сімейному лікареві. Від-
так, тепер лікар буде зацікавле-
ний мати більше пацієнтів, якіс-
но їх обслуговувати, адже піде 
від нього людина – підуть і ко-
шти до іншого фахівця», - додав 
Віктор Овчарук.

Голова обласної ради на-
голосив, що в області працю-
ють над створенням електро-
нного реєстру пацієнтів. «Вва-
жаю, що створювати електро-
нний реєстр пацієнтів потріб-
но саме з первинної ланки. Ми 
вже розпочали роботу над цим 
питанням і виділили кошти. Па-
цієнти будуть мати електронні 
чіпи, де буде зазначена інфор-
мація про історію хвороби кож-
ного. З тими електронними кар-
точками, де буде збережена вся 
медична історія, громадяни бу-
дуть звертатися до лікарів . Це 
дасть можливість уникнути та-
ких речей, як «липові» прийо-
ми, «липові» пацієнти тощо, і, 
як наслідок, медицина додатко-
во отримає до 50 відсотків зеко-
номлених коштів», - наголосив 
Віктор Овчарук.

ВІКТОР ОВЧАРУК: 
«Створювати електронний 
реєстр пацієнтів потрібно 

з первинної ланки»

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ:
 «Радикальні реформи 

неможливі без
 громадського обговорення»
З робочим візитом на Тернопільщині побував народний депутат від 

Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. Нардеп разом з депутатом 
обласної ради Богданом Яциковським, іншими партійцями зустрілися 

з колективом та пацієнтами Збаразької районної лікарні. Обговорювали 
недоліки медичної реформи, яку активно впроваджують в нашій державі, 
недофінансування галузі охорони здоров’я та інші проблеми сьогодення.

Касовий чек на суму більше 200 гривень - 
вимагайте податкову накладну 

Відповідно до п. п. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу Украї-
ни (далі - ПКУ), підставою для нарахування сум податку, що відносять-
ся до податкового кредиту без отримання податкової накладної, та-
кож є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загаль-
ну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та 
податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нара-
хування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищу-
вати 200 гривень за день (без урахування податку). 

При використанні платниками для розрахунків із споживачами ре-
єстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані 
про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуван-
ням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загаль-
ної суми. 

Враховуючи те, що платник податку, при відсутності податкової 
накладної, не має права віднести до складу податкового кредиту ні 
всю суму ПДВ, ні її частину, вказану у касовому чеку, в якому загальна 
сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 гривень, то відповідно 
такий чек у розділі ІІ податкової декларації з ПДВ не відображається. 

Відділ організації роботи Головного управління ДФС 
у Тернопільській області. 

До уваги платників!
Перша інтерактивна платформа про податки TaxLink запрошує 

платників податків взяти участь у семінарі, організованому спільно з 
Головним управлінням ДФС у Тернопільській області.

Дата проведення: 27 липня об 11.00 годині. Реєстрація починаєть-
ся о 10:30. Місце: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль (Головне управління 
ДФС у Тернопільській області).

Програма заходу розміщена на суб-сайті офіційного веб-порталу 
ДФС. Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdGH737akmdvAy5zgtewHUFwUwElF2yd-jod06wxOLQ03qIyw/
viewform. Довідки за телефоном: 43-46-46.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.
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- Вами рухають радше ін-
тереси чи  емоції?

- Це залежить, про що йдеть-
ся. Коли прийшов у Фонд со-
ціального страхування від не-
щасних випадків на виробни-
цтві, не міг не перепустити че-
рез себе всі проблеми, емоції 
та біль тих людей, в яких жит-
тя розділилося на «до» і «після» 
травми. Їздив в райони, постій-
но відвідував за місцем прожи-
вання осіб з інвалідністю, про-
водив відкриті прийоми грома-
дян у відділеннях, щоб безпо-
середньо від людей почути, що 
для них конче необхідно, чого 
потребують. Кожного запиту-
вав: чим я можу вам допомог-
ти? Бо ці люди  і в матеріально-
му, і в моральному сенсі у сто-
крат вразливіші за нас з вами, 
їх необхідно «витягувати» з 
глибин самотності, невпевне-
ності, розчарування, матеріаль-
них прірв... 

Фонд надає потерпілим на 
виробництві майже тридцять 
різних допомог та виплат. Від-
правляємо людей в спеціалі-
зовані санаторії, забезпечуємо 
протезними виробами, автомо-
білями, іншим.

Важливим кроком у повер-
ненні травмованої людини в 
суспільство стало проведення 
спартакіади «Сила духу», яка, 
започаткована Фондом, вже 
п’ять років поспіль відбувала-
ся в державі. Це спортивне свя-
то здружило людей, змагання 
допомогли  людям з обмежени-
ми можливостями повірити у 
власні сили. До речі, на остан-
ній, V-й  Всеукраїнській спар-
такіаді, спортсмени-аматори з 
Тернопільської області вибо-
роли третє загальнокомандне 
місце. Привезли чимало наго-
род в особистих першостях. 

В обласній пресі управління 
започаткувало цикл статей про 
людей з обмеженими можли-
востями, наших підопічних, які 
не здалися на волю обставин. 
Чого вартують життєві істо-
рії  Зиновія  Щепанського з Те-
ребовлі, Василя Івасюка з Бор-
щівщини, Михайла Мішталя з 

Бучацького району, Надії Му-
шалюк з Гусятинщини, сотень 
інших сильних духом особис-
тостей, яких маємо за приклад 
життєстійкості. 

Як ви вважаєте: це інтереси, 
емоції, чи все разом? Ми  пра-
цюємо у сервісній службі – Фон-
ді соціального страхування, і не 
маємо права та й просто не мо-
жемо  керуватися лише холод-
ним інтересом. Який би не був 
професіонал, у роботі з людьми 
має превалювати закон і мило-
сердя, співчуття. 

- Федоре Всеволодовичу, чи 
Ваш досвід роботи в правоохо-
ронних органах, контрольно-
ревізійному управлінні при-
служився тепер, на полі соці-
альної роботи?

- Все життя я працював з 
людьми. Служба давала мені 
набагато глибше розуміння сус-
пільного розвитку, можливість 
бачити світ у сукупності про-
цесів. Колись прочитав вартіс-
ну думку: ніколи не вір людям, 
які кажуть, що в тебе нічого не 
вийде. З особливостями соці-
альної роботи, відколи очолив 
управління ВД Фонду в Терно-
пільській області, вже розібрав-
ся. Однак, щодня з’являється 
нова інформація, зміни в зако-
нодавстві, тому виникає потре-
ба  вчитися. Постійно, кожного 
дня. Тепер, коли два фонди зли-
лися в єдиний Фонд соціально-
го страхування, ще долучився 
чималий пласт роботи з питань 
тимчасової втрати працездат-
ності. Стараюся зберегти ка-
дровий потенціал обох струк-
тур, використати багаторіч-
ні напрацювання. Я народився 
в селі, а там живе споконвічна 
мораль: роботящий чи ні, чес-
ний чи брехливий, добре чи по-
гано господарюєш, як ставишся 
до батьків, сім’ї, держави. Мені 
в професійній діяльності не раз 
доводилося брати на себе від-
повідальність, розв’язувати 
міцні вузли. 

- Так, успіх роботи будь-
якої організації починається 
з успіху тих, задля кого ця ор-
ганізація функціонує. Навіть 

у словнику слово «успіх» не 
випереджує «роботу»…

 - Фонд – на  службі людям, - 
це кредо  підтверджуємо своєю 
роботою з дня у день. Без напо-
легливості,  бажання рухати-
ся вперед не зміниться якість 
життя.  

Для соціальної роботи, на-
певно, має бути фаховий від-
бір на вміння не лише вислуха-
ти людину, роз’яснити та допо-
могти вирішити питання згід-
но із законодавством, а й спів-
переживати їй. Наше завдан-
ня – почути людей, надати усім 
нашим клієнтам максимум ін-
формації стосовно допомоги, 
на яку вони можуть розрахову-
вати від Фонду. 

До речі, днями на черговому 
засіданні правління Фонду со-
ціального страхування в Укра-
їні розглядали запровадження 
принципу «гроші ходять за лю-
диною» у страхуванні з тимча-
сової втрати працездатності. 
Зокрема, він надає право само-
стійного вибору застрахованою 
особою санаторно-курортного 
закладу для проходження реа-
білітації після перенесених за-

хворювань і травм.
Багато що видно з відста-

ні часу. Стараюся не збитися на 
манівці, не здатися на милість 
обставин – це непросто, але 
можливо. Кажуть, хто робить 
не більше того, за що йому пла-
тять, ніколи не отримає більше 
того, що він отримує…

- Часто повертаєтесь 
думками у дитинство?

 - Це той прихисток, де, пев-
но, кожна людина знаходить 
заспокоєння. В Свіршківцях че-
кає мама, а значить я ще дити-
на, хоч вже кілька разів сам став 
дідусем… У рідній хаті, коло 
мами легше думається, диха-
ється, відсіюється несуттєве… 
Таку ж теплу ауру створює мені 
і дружина, яка бере на себе чи-
мало клопотів про родину.

Колись, в дитинстві, сиді-
ти без роботи в селі не виходи-
ло, тож зрідка мав час помилу-
ватись Товтрами, просто, задер-
ши голову, дивитися в небо. А 
небо я любив, навіть хотів стати 
льотчиком. Та не судилося, доля 
вділила мені шматок не неба, а 
поля – поля соціальної роботи…

 - Те поле подекуди з пере-

логами. Звісно, біля людей за-
вжди вчишся і стаєш мудрі-
шим, розрізняєш проблеми і 
шляхи їх вирішення…

- Чесно кажучи, з роками по-
сади стали для мене менш ціка-
вими. Більше приваблює сту-
пінь впливу на зону моїх дій. На 
цьому етапі зрозумів: на кож-
ній життєвій сходинці є стільки 
сфер докладання зусиль, стіль-
ки речей, які слід поліпшити, 
вдосконалити…

Якщо хочемо досягти успі-
ху, ми повинні сподіватися тіль-
ки на самих себе, казав творець 
сінгапурського економічного 
дива Лі Куан Ю. Цю слушну дум-
ку намагаюся донести до колег, 
сам нею користуюся. Бо на цьо-
му етапі формування структур 
Фонду соціального страхуван-
ня нам слід виховати нове став-
лення до роботи, найважливі-
шою частиною якого стане те, 
що заробітна плата повинна за-
лежати від результатів роботи, 
а не від витраченого на неї часу. 
Адже не маємо права не виправ-
дати сподівання людей, задля 
яких працюємо…

Зоряна ЗАМКОВА.

Федір БОРТНЯК: «У роботі з людьми має бути 
ЗАКОН, МИЛОСЕРДЯ І СПІВЧУТТЯ»

Сильні особистості завжди приваблюють. Викликають зацікавленість: що в цієї особи є громадянського, що людського?  
Який він зблизька, керівник організації, яка нині формується злиттям двох Фондів в одну потужну структуру – управлін-
ня виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області? 

ФЕДІР ВСЕВОЛОДОВИЧ БОРТНЯК народився в селі Свіршківці Чемеровецького району на Хмельниччині. Закінчив Київ-
ський державний університет ім. Шевченка та Львівський державний університет ВСУ. Службу в органах внутрішніх справ 

розпочав на Тернопільщині, де пройшов шлях від старшини до генерал-майора міліції. Згодом став керівником обласно-
го КРУ. Займався викладацькою роботою, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України.

Він має опонентів і прихильників. На новій посаді вимагає від підлеглих відповідальності та вдумливого підходу 
до справ. Завжди наголошує: той, хто хоче, знайде можливості, а хто не хоче, завжди має причини. 

Насолоджується музикою, любить квіти і домашній затишок, цінує довіру людей. Прагматик, реаліст, з яким ці-
каво спілкуватися, бо закритий і відкритий водночас.  

Сам про себе не любить розповідати, каже, що в його житті не було такого, за що перед людьми і Богом було б 
нестерпно соромно. Доля подарувала йому чудову дружину Ольгу, велику родину, найдорожчих внуків. Коли ба-
чиш на руках генерала Бортняка  маленьку внучку Софійку, як він стає м’яким і світлим дідусем, якось не вірить-
ся, що він може бути абсолютно вимогливим,  навіть різким  керівником. Але вимогливим і до себе.

Сильні особистості завжди приваблюють. Викликають зацікавленість: що в цієї особи є громадянського, що людського?  
Який він зблизька, керівник організації, яка нині формується злиттям двох Фондів в одну потужну структуру – управлін
ня виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області? 

ФЕДІР ВСЕВОЛОДОВИЧ БОРТНЯК
ський державний університет ім. Шевченка та Львівський державний університет ВСУ. Службу в органах внутрішніх справ 

розпочав на Тернопільщині, де пройшов шлях від старшини до генерал-майора міліції. Згодом став керівником обласно
го КРУ. Займався викладацькою роботою, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України.

до справ. Завжди наголошує: той, хто хоче, знайде можливості, а хто не хоче, завжди має причини. 

Федір Бортняк з внуками Софійкою, Владиком та  Дмитриком
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Минулого 
тижня війна 
забрала життя 

дванадцятьох українських 
Героїв. Але влада не 
оголосила жалобу. Цього 
вже давно не роблять. 
Втрати стали просто 
статистикою. Загалом, за 
час московської агресії 
Україна поховала 11 тисяч 
своїх синів. 

На жаль, нинішня Верховна 
Рада не буде шанобливо стави-
тися до величезних втрат на 
фронті, бо надто мало в пар-
ламенті справжніх патріотів 
України. Те ж стосується й бага-
тьох інших вітчизняних політи-
ків та чиновників. 

Правду кажуть, депутати 
повинні починати засідання з 
хвилини мовчання, а не з посмі-
шок. І зачитування прізвищ за-
гиблих минулого дня бійців, як 
це свого часу робили американ-
ські конгресмени. Але, за сло-
вами керівника ГО учасників 
АТО «Справедливість» Тараса 

Костанчука, наш парламент на-
стільки цинічний та підлий, що 
нардепам не до того. Бо при-
йшли в Раду за владою та гріш-
ми, а не задля служіння держа-
ві і народу. 

Тим часом у проекті «ОПО-
РА» підрахували, наскільки 
продуктивною є робота парла-
менту. Так ось, за два з полови-
ною роки діяльності Ради ни-
нішнього скликання лише 12 
відсотків законопроектів стали 
законами. 

Зате, недешевим народним 
обранцям знову збільшать ком-
пенсацію за житло - аж на 41 
відсоток. Із першого вересня 
нардепи за оренду або найм го-
тельного номера отримувати-
муть 650 гривень за добу за-
мість теперішніх 460. В Раді по-
яснили: зросли комунальні та-
рифи і змінився розмір міні-
мальної зарплати. 

До слова, за перший квартал 
цього року компенсацію за жит-
ло отримали 169 депутатів. При 
цьому деякі з них задеклару-

вали дорогі автівки, квартири, 
прикраси,  предмети розкоші.

А торік компенсацію за орен-
ду житла з держбюджету отри-
мали 187 «слуг». Народу це ко-
штувало 29 мільйонів гривень.  

Європейські парламентарі, 
до речі, живуть у парламент-
ських гуртожитках. Це звичай-
на практика для країн Заходу. 

І щодо депутатського іму-
нітету. В парламенті, фактич-
но, важко знайти політичну 
силу, яка не обіцяла зняти не-
доторканність. Проте вже 17 
років нардепи не можуть ска-
сувати свій імунітет. На рівні 
Кримінально-процесуального 
кодексу депутати заборонили 
себе обшукувати, оглядати їхні 
речі, транспорт, житло і служ-
бові приміщення, прослухову-
вати телефон, переглядати лис-
тування тощо. Іншими слова-
ми, імунітет - це захист від усіх 
життєвих негараздів. То ж мож-
на порушувати закон - і нічого 
за це не буде. Що, власне, сус-
пільство й спостерігає. 

Дивлячись на бардак у пар-
ламенті, дехто з експертів та 
політиків припускає ймовір-
ність дострокових виборів. І, 
начебто, на дочасних виборах 
в Україні наполягатиме й ад-
міністрація президента США 
Дональда Трампа. Про це за-
явив політолог Олексій Яку-
бін, передає кореспондент 
«TodayNews». За його словами, 
американські партнери хотіли 
б зрушити з місця Мінські пе-
реговори. Але без політичного 
перезавантаження це зробити 
складно. І хоча Петро Порошен-
ко заявив, що жодних достроко-
вих виборів не буде, Якубін вва-
жає: команда президента може 
погодитися на дочасні парла-
ментські вибори. 

Суспільство оцінило б цей 
крок глави держави позитивно, 
оскільки від нинішнього парла-
менту в усіх оскома. Складаєть-
ся враження, що Рада забула про 
своє призначення та обов’язки - 
приймати закони, завдяки яким 
можна було б проводити про-

гресивні реформи. 
Крім того, почала з’являтися 

інформація, що Петро Олексі-
йович не проти балотувати-
ся на посаду президента вдру-
ге. І, звісно ж, виграти. А з рей-
тингами у вищого керівництва 
країни не все гаразд. Тому зго-
да президента на перевибори в 
Раду трохи додала б йому елек-
торальних балів. 

І на звершення. На сайті Вер-
ховної Ради запровадили цен-
зуру - підчистили слова пред-
ставника США, повідомляє «Ра-
діо Свобода». Рада зняла з сай-
ту заклик представника Держ-
департаменту США з питань 
України Курта Волкера «відки-
нути вузькопартійні інтереси 
задля політичної єдності». Цей 
заклик американського дипло-
мата цитують 
і агентства - 
до його редагу-
вання.

Замість Діснейленду 
обрали Тернопіль 

Христина Дмитрик вже 17 років живе 
в Лондоні й працює диригентом. Дівчи-
на брала участь у вокальному шоу «Го-
лос країни», і хоча пройти до фіналу їй не 
вдалося, проте вона успішно заявила про 
себе на всю країну. 

У Тернополі Христина була учасни-
цею дитячої хорової школи "Зоринка". 
Її керівник – Ізидор Доскоч – прищепив 
дівчині на все життя любов до музики. 
Коли ж переїхала в Лондон, стала дири-
гентом рок-хору.

- Створив цей хор Каролайн Лашер у 
2004 році, - розповідає дівчина. -  На пер-
шу репетицію прийшло 70 чоловік, а за-
раз є 75 лідерів по всій Англії і Шотландії, 
це понад 360 хорів і 26 тисяч людей. Всі 
ми різного віку, професій, є англійці, а є 
вихідці з Австралії, США й навіть українці.  

Христина диригує чотирма хорами у 
Лондоні - на заході, сході, півночі й цен-
трі міста. Разом це близько чотирьох со-
тень учасників. З них 65 хористів вияви-

ли бажання і готовність їхати в Україну. 
- Ми з хором неодноразово брали 

участь у благодійних концертах, - каже 
Христина. – Торік у грудні організували 
концерт для допомоги тернопільським 
сиротам у Лондоні. Цього літа нам запро-
понували їхати в паризький Діснейленд 
разом з іншими хорами. Однак, учасни-
ки мого хору запропонувати – чому б не 
поїхати в Україну. Мені теж дуже сподо-
балася ця ідея, тож я зайнялася органі-
зацією поїздки. Дуже хотіла показати 
їм свій рідний Тернопіль. Найскладніше 
було дістати квитки, оскільки немає пря-
мих рейсів і дуже дорого. Однак нам вда-
лося придбати квитки на рейс до Льво-
ва через Київ. До Тернополя ми приїдемо 
4 серпня. Дорогою заїдемо у містечко Ко-
зова. Моя мама звідти родом, і я у дитин-
стві проводила там багато часу. Ми пла-
нуємо організувати концерт і для козів-
ських сиріт. 

Христина розповідає, що її хористи з 
нетерпінням чекають поїздки в Україну. 
Багато розпитують про національні осо-
бливості, мову, культуру, валюту. Також 

дуже хочуть вивчити українську пісню і 
виконати її під час концерту.

З інтернату йдуть 
з однією сумкою

Кошти для сиріт Христина збирати-
ме з благодійним фондом "Майбутнє си-
ріт".  Цю організацію більше десяти ро-
ків тому створили в Тернополі самі ж ви-
пускники інтернатів. Зараз їхня основна 
увага – освітні проекти для сиріт. Але, 
кажуть волонтери фонду, є прості мате-
ріальні речі, які необхідні сиротам так 
само, як всім людям.

- Зазвичай дітям на перших порах до-
помагають батьки, але випускники ін-
тернатів не мають такої підтримки, 
- каже психолог і координатор програм 
фонду "Майбутнє сиріт" Ірина Вакалюк. 
-  Не мають ні кружки, ні вилки. Школа 

дає близько півтора тисячі гривень, щоб 
випускники могли перебути до стипен-
дії. Але якщо дитина купить ковдру, ско-
ворідку, чайник чи каструльку, то вже не 
матиме за що жити ще цілий місяць.

Цього року тернопільські інтерна-
ти закінчують 12 випускників, для них і 
збиратимуть кошти. 

- Ми плануємо зібрати 50 тисяч гри-
вень, - розповідає Ірина. – Якщо буде 
менше, то все одно постараємося знайти 
спонсорів. Уявіть – діти йдуть з інтерна-
ту без нічого, з однією сумкою речей. А 
потім, в училищі чи університеті, хочуть 
бути гарно вдягненими, хочуть телефон 
й інші речі, щоб не виділятися. Випус-
кники соромляться афішувати, що вони 
з інтернату. У суспільстві є різні міфи. 
Наприклад, що коли сирота – то одразу 
щось вкраде, не такий, як всі. 

Христина ЛУЦИК.

Українські нардепи уже «дістали» адміністрацію президента США?

Ольга ЧОРНА.

Рок-хор  із  Лондона  збиратиме  гроші  65 британських 
хористів 
співатимуть 

просто неба, а 
на зібрані гроші 
куплять те, що так 
потрібне сиротам для 
самостійного життя. Це 
не якісь надзвичайні 
речі, а зовсім прості: 
каструлі, постільна 
білизна, ложки і вилки, 
фени для волосся і 
набір посуду.  

Екс-тернополянка Христина 
Дмитрик везе з Британії 

музикантів, щоб допомогти 
випускникам інтернатів 

Вже за тиждень, 4 серпня, ми зможемо побачити й почути лондонську 
тернополянку та її підопічних і разом з ними допомогти дітям з інтернатів. 
Грандіозний благодійний концерт розпочнеться на Театральному майдані 
міста о 17-ій годині. Разом з британськими хористами співатимуть і діти з 
тернопільської "Зоринки". Концерт безкоштовний, а гості зможуть залиши-
ти певну суму в скриньках, придбати щось на аукціоні або взяти участь у бла-
годійній лотереї. 

Колишні випускники інтернатів згадують, що найважче перші півроку, 
коли зовсім нові умови, після надмірної опіки хочеться свободи, а замість ко-
лективного – мати щось своє. Тим, хто виріс вдома, важко уявити, як це – по-
чати доросле життя, у якому все, що ти маєш, можна вмістити в невелику 
сумку. Але кожному під силу зробити так, аби болісних спогадів було менше і 
в дітей-сиріт.

для  тернопільських  сиріт
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Отримати робочу візу до США 
тепер майже нереально

19 липня цього року Служба грома-
дянства та імміграції США (USCIS) ого-
лосила про повернення відправникам 
їх заявок на робочу візу H-1B на 2018 фі-
нансовий рік, які були відправлені після 
досягнення ліміту за цими візами, пише 
immigration.today. Ще 7 квітня USCIS по-
відомила, що встановлена Конгресом США 
норма заявок на робочу візу H-1B була пе-
ревищена. І тому заявки, надіслані з 3 по 
7 квітня, відбиралися для обробки через 
програму випадкового вибору. Третього 
травня обробка заявок була завершена, і 
USCIS почала відправляти назад докумен-
ти заявників, які не відібрані програмою. У 
повідомленні USCIS йдеться: «Якщо ви по-
дали клопотання про видачу H-1B із 3 квіт-
ня по 7 квітня 2017 року і до 31 липня 2017 
не отримали повідомлення про підготовку 
візи або відмову в ній, можете звернутися в 
USCIS за допомогою».

За межею бідності 
760 мільйонів людей

У світі налічується близько 760 міль-
йонів людей, які живуть на менше, ніж 
$2 у день. Про це йдеться у доповіді Генсе-
ка ООН, повідомляє Центр новин ООН. «За 
останні десять років більше мільярда лю-
дей змогли вибратися зі злиднів. Однак, 
приблизно 760 мільйонів усе ще живуть за 
межею бідності, на 1,9 долара у день», - на-
голошується в документі. ООН вважає, що 
блага від успіхів у сфері розвитку розподі-
ляються нерівномірно як між країнами, так 
і між сільськими і міськими жителями, і на-
віть між жінками та чоловіками. 

В океані плаває величезний 
сміттєвий континент

В океані знайшли сміттєвий конти-
нент, повідомляє kriminal.tv. Площа пла-
вучого смітника складає 2,5 млн. ква-
дратних кілометрів. Це - в чотири рази 
більше, ніж площа України. Острів із плас-
тику дрейфує у Південній півкулі і труїть 
на своєму шляху морських мешканців. За 
33 роки, кажуть вчені, в океані буде більше 
пластику, ніж риби. 

Пара одружилася через 70 років 
після зустрічі

У Північній Кароліні одружилися 
88-річний Ед Селлерс і 89-річна Кеті Сміт, 
які понад 70 років з дня знайомства не 
могли вступити у шлюб. Молоді люди за-
кохалися один в одного, коли їм було по 
14-15 років, повідомляють іноЗМІ. Але їхні 
батьки були дуже суворих релігійних прин-
ципів і  допускали тільки залицяння. Пізні-
ше пара розлучилася, і кожен створив свою 
сім’ю. Але коли їхні супутники померли, 
доля знову звела колишніх закоханих. Пів-
тора року тому Ед знайшов номер Кеті і за-
телефонував. Вони довго розмовляли. Як 
виявилося, закохані весь цей час жили у 45 
хвилинах їзди один від одного. Протягом 
півроку Ед відвідував жінку двічі на тиж-
день, а потім вирішили одружитися. 

У Таллінні почали працювати 
роботи-листоноші

У столиці Естонії почали тестувати 
роботів-кур’єрів із доставки бандеролей 
і посилок «Starship Technologies». Про це 
заявили в державній поштовій компанії «AS 
Eesti Post», яка працює під торговим зна-

ком «Omniva», пише «Інтерфакс-Україна». 
Ця компанія стала першим у світі пошто-
вим підприємством, яке проводить такі ви-
пробування. У рамках пілотного проекту 
тестуватимуть також роботизований фур-
гон «Mercedes-Benz Robovan» і вісім роботів-
кур’єрів. Парламент Естонії прийняв правові 
акти, які дозволяють роботам-кур’єрам ру-
хатися тротуарами. Як передбачається, че-
рез 10 років в Естонії роботи зможуть узяти 
на себе до 80 відсотків логістики так званої 
«останньої милі» - забезпечувати доставку 
від локального поштового відділку безпосе-
редньо до клієнтів.

В Італії штрафуватимуть 
за... запах їжі

Щороку до судів надходить близько 
мільйона позовів від розгніваних італій-
ців, які незадоволені запахами із квар-
тир сусідів. Зазвичай, такі справи припа-
дають пилюкою роками, очікуючи судо-
вого рішення, пише gazetaukrainska. Тепер 
судді вперше стали на бік мешканців од-
ного з кондомініумів у місті Монтефалько-
не (провінція Горіція), які не могли більше 
нюхати «аромати» приготування з кварти-
ри на першому поверсі багатоповерхівки, 
у якій живе літня сімейна пара. У резуль-
таті,  їх визнали винними за статтею, яка 
передбачає штраф від тисячі до 1,5 тисячі 
євро або арешт на строк до місяця. Особли-
во сильними запахами, які заважають ото-
чуючим дихати, тепер будуть вважати: за-
пах смаженого, диму, горілого масла і час-
нику. Кухарям в Італії доведеться або пла-
тити штраф, або змінити спосіб приготу-
вання їжі, щоб не докучати людям кулінар-
ними ароматами.

Помер знаменитий 
кіт-мер з Аляски

На Алясці (США) у віці 20 років по-
мер кіт на прізвисько Стаббс, який май-
же все своє життя був почесним мером 
міста Талкітна. Про це повідомляє «CBS 
News». Стаббса обрали мером у 1997-у, 
коли він був ще кошеням. Тоді на виборах 
його власники жартома висунули канди-
датуру чотирилапого. А жителі міста, вто-
мившись від нещирих політиків, підтри-
мали його. Таким чином Стаббс очолював 
Талкітну 20 років. Пухнастий мер прива-
блював у місто туристів.

Чехія хоче приймати на сезонні 
роботи 1500 українців щорічно
Міністерство сільського господарства 

Чехії наполягає на необхідності приско-
рення набору працівників з України, які 
були б працевлаштовані у сфері аграр-
ного сектора, і введення нових правил їх 
прийому, передає «Радіо Прага». У відом-
стві вважають, що на основі плану поповне-
ння персоналу щорічно можна приймати 
за строковим трудовим договором близько 
1500 осіб. Відповідно до запропонованого 
Мінсільгоспом планом, українцям, зацікав-
леним у згаданій роботі, слід видавати тру-
дову карту без необхідності її реєстрації у 
спеціальній системі.

У Німеччині запрацювала перша 
в світі радіостанція для собак 
У Німеччині в місті Heilbronn від-

крилося перше в країні радіо для собак 
«Hallo Hasso». Автором ідеї створення ра-
діо для чотирилапих друзів став ведучий 
«Radio Ton» Штефан Шток. На це підштов-
хнула поява у нього собаки Лейли. Шток 
вирішив, що непогано було б зробити ра-
діо для домашніх тварин, аби вони не нудь-
гували. Крім того, за словами ведучого, ра-
діостанція допоможе господарям тварин 
зберегти в цілості своє майно: тварина, за-
спокоєна спеціальною музикою, не згризе 
й не розгромить нічого в хаті, поки влас-
ник, наприклад, на роботі. 
А також собаці не буде са-
мотньо.

Україна передала до Гааги тисячі 
сторінок із доказами злочинів РФ

До Міжнародного суду ООН переда-
ні тисячі сторінок доказової бази щодо 
фінансування Росією тероризму. Про це 
повідомив на брифінгу голова СБУ Василь 
Грицак, повідомляє канал «112 Україна». 
«Як ви знаєте, Україна ініціювала спра-
ву до Міжнародного суду ООН щодо під-
тримки Російською Федерацією терориз-
му в східній частині нашої країни. Ми пе-
редали тисячі сторінок документів, доку-
ментованих доказів про правопорушення 
РФ на Донбасі та в Криму», - сказав Грицак.

МВФ відклав вимоги 
про земельну реформу

Ключовими вимогами МВФ до Укра-
їни є пенсійна реформа, приватизація і 
боротьба з корупцією. Земельної рефор-
ми серед них немає. Про це під час бри-
фінгу у Вашингтоні повідомив офіційний 
представник Фонду Вільям Мюррей, пере-
дає «Інтерфакс-Україна». Крім цього, додав 
Мюррей, важливими також є продовження 
фіскальної реформи і реформа енергетич-
ного сектору. Щодо земельної реформи, за 
словами представника МВФ, вона, як і ра-
ніше, є важливою умовою програми. Але, 
щоб досягти консенсусу з ключових пи-
тань, необхідно відстрочити її до кінця 
року.

Чому наша держава 
не може вступити в НАТО?

США повинні продовжувати політи-
ку санкцій проти Росії, поки та не забе-
ре свої війська з України та Грузії. Про це 
на конференції у Центрі міжнародних та 
стратегічних досліджень заявив сенатор-
республіканець від штату Арканзас Том 
Коттон - член Комітету зі збройних сил Се-
нату США, повідомляє «Голос Америки». За 
його словами, через російську присутність 
Україна та Грузія не можуть стати на заде-
кларований шлях членства у НАТО. «Зараз 
Україна та Грузія не можуть стати на шлях 
входження в НАТО, поки на їх території 
знаходяться російські війська. Тому наша 
негайна першочергова мета повинна бути: 
посилення тиску на Росію, щоб вона зали-
шили ці землі. Щоб віддала Крим Україні і 
залишила Східну Україну та Північну Гру-
зію… Санкції проти РФ, якими б помірни-
ми вони не були, залишатимуться в силі, 
допоки російські війська та підтримувані 
ними бойовики будуть на українській зем-
лі», - зазначив сенатор. 

Вакцинація дітей: ми у рейтингу - 
поруч з Африкою 

Україна опинилася в кінці рейтин-
гу країн щодо вакцинації дітей - поруч з 
африканським країнами. Торік щеплен-
ня від дифтерії, правця і коклюшу отри-
мали менше 50 відсотків дітей в Україні. 
Восьме місце - таку сходинку посіла наша 
держава серед 194 країн у рейтингу з най-
меншим охопленням вакцинації дітей. 
Про це повідомляє телеканал «24» з поси-
ланням на Всесвітню організацію охорони 
здоров’я. Компанію Україні серед держав 
із менш, аніж 50-відсотковою вакцинаці-
єю, склали Нігерія, Сомалі, Південний Су-
дан, Екваторіальна Гвінея, Центральноаф-
риканська Республіка та Сирія. Загалом у 
світі понад дві третини країн вакцинують 

90 відсотків усіх дітей. В Україні щеплю-
ють від 10 інфекцій, тоді як у світі - від 13. 
Найчастіше від вакцинації свідомо відмов-
ляються жителі Хмельницької області - 48 
відсотків, Івано-Франківської - 44 і Терно-
пільської - 42 відсотки. 

Скільки у нас машин 
з іноземною реєстрацією?

Із 2014 року в Україну завезли 490,7 
тис. авто, які мають іноземну реєстра-
цію і не пройшли процедури розмит-
нення. Про це повідомили у прес-центрі 
Державної фіскальної служби України. 
Авто з іноземною реєстрацією - відповід-
но, не сплатили податків у бюджет. У дер-
жавній службі зазначили, що 90 тисяч ав-
томобілів були ввезені громадянами Укра-
їни, а понад 400 тисяч - громадянами іно-
земних держав. Також повідомляється, що 
лише за перше півріччя цього року митни-
ки вилучили через порушення правил вве-
зення авто в Україну 183 автомобілі на за-
гальну суму понад 27,5 млн. гривень.

Прокурори отримають велику 
надбавку до зарплати 

Генпрокурор Юрій Луценко на нара-
ді в Дніпрі повідомив про підвищення 
зарплат в органах прокуратури на 30-
70 відсотків, пише «LB.ua». Регіональний 
прокурор отримуватиме мінімум 23 тися-
чі гривень, максимум - 33 тисячі, залеж-
но від стажу. Матиме цю «вилку» у розмірі 
від 27 до 44 тисяч начальник управління, 
який сьогодні отримує від 14 до 23 тисяч 
гривень. Прокурор регіональної прокура-
тури, який отримує 9-15 тисяч, матиме від 
15 до 26 тисяч. Старший слідчий з особли-
во важливих справ сьогодні має 11-17 ти-
сяч, планується 16-29 тисяч. Старший слід-
чий, який отримує 10,5-15,5 тисяч, матиме 
від 15,5 до 28,5 тисяч. «Місцева прокурату-
ра. Керівник сьогодні отримує від 21 до 29 
тисяч гривень, залежно від вислуги. Мати-
ме від 22 до 35 тисяч. Начальник відділу 
має 12,5-17,5 тисяч, буде мати 15,5-26,5 ти-
сяч. І прокурор, який сьогодні має від 10 до 
14,5 тисяч, отримуватиме від 14,5 до 25,5 
тисяч гривень. Таке ж зростання за мак-
симальною ставкою у прокурорів і слід-
чих - 70 відсотків, керівництва - 25-29 від-
сотків», - сказав Луценко. Генпрокуророві і 
його заступникам збільшать платню на 30 
відсотків. Збільшення зарплат у прокура-
турі передбачено поправками до держбю-
джету, які були ухвалені 13 липня. 

У серпні - позачерговий 
призов до армії

Президент України підписав указ, 
згідно з яким у серпні в армію заберуть 
молодих людей віком від 20 до 27 ро-
ків, які не мають права на відстроч-
ку. Спершу планувалося, що наступний 
призов на строкову службу відбудеться в 
жовтні-листопаді цього року, однак прези-
дент прийняв рішення змістити терміни. 
Таким чином, в серпні українців будуть за-
бирати на службу в Національну гвардію, 
а в кінці року - в Національну гвардію, ВСУ 
та Державну спеціальну службу транспор-
ту. Скільки українців призвуть на службу 
наступного місяця, наразі невідомо. Термі-
ни призову визначає глава держави, а кіль-
кість призовників і бюджет кампанії - уряд. 

Восени ціни на продукти 
можуть зрости вдвічі

Уже восени ціни на більшість про-
дуктів харчування можуть різко підви-
щитись. Це станеться через скасування 
державного регулювання, переконані екс-
перти, повідомляє 24tv.ua. Вартість біль-
шості соціальних продуктів зростає і за-
раз. Тільки за дві декади - на три відсотки. 
Майже щодня повзе вгору ціна масла, рису, 
борошна і хліба. Зараз середньостатистич-
на сім’я на продукти витрачає до полови-
ни своїх доходів. Експерти побоюються: 
якщо ситуація не зміниться, вже до кінця 
року цей показник може вирости до 60 від-
сотків.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Зовсім недавно шкільний дзвоник 
сповістив про закінчення навчального 
року та початок літнього відпочинку.

Вже за традицією парафія Успення Пресвятої Бо-
городиці с. Городище Козівського району організо-
вує для дітей «Веселі канікули з Богом». У цьому році 
вперше серед учасників відпочинку були дошкільня-
та – вихованці дитячого садочка «Пізнайко», Василь-
ко Кульматицький, який приїхав в гості до бабусі з 
Америки, а також діти з Тернополя.

Кожен день відпочинку розпочинався з Богослу-
жіння, духовних пізнавальних наук, які провадив па-
рох церкви о. Богдан Зінченко. Згодом діти переходи-
ли до Будинку культури, де разом співали, танцювали, 
проводили ігри, майстер-класи під керівництвом ані-

матора Олі Берези. Особливою радістю наповнювали-
ся серця дітвори, коли під час виконання бансів, клу-
бами диму, мов хмаринками, наповнювався танцю-
вальний зал. А які смачненькі обіди для дітей готував 
житель села о. Василь Лопух!

На завершення відпочинкового табору діти у ви-
шиванках та з кульками у руках зробили пам’ятне 
фото - як свідчення родинного свята і в надії зустріти-
ся у наступних «Веселих канікулах з Богом».

Хай Господь благословить усіх нас, винагородить за 
працю о. Богдана Зінченка, аніматора Олю Березу, о. Ва-
силя Лопуха, директора Будинку культури Василя Пуш-
кара та почує наше благання про мир в Україні.

Оля БОБКО.
с. Городище, Козівський район.

Бог у серці, 
мир в оселі -
В нас канікули 
веселі!
Бог послав нам 
тепле літо,
Треба гарно 
відпочити!
Любимо сонечко, 
любимо квіти!
З Богом веселе 
і радісне літо!
Бог для нас - 
найкращий друг,
З Ним так 
весело навкруг!
Активність, добро,
 перемога!
Веселі канікули з Богом!
 перемога!
Веселі канікули з Богом!

«Веселі канікули з Богом»

Відомий тернопільський 
фітотерапевт Марія Тройчак 
побувала у 52 країнах світу, а 

також об’їздила багато українських 
святих місць. Із кожної подорожі завжди 
привозить додому ікони. За роки їх 
назбиралося понад дві сотні. 

- Разом із Лігою європейських лікарів, членом 
якої я є, ми дуже часто вирушаємо у паломницькі 
поїздки, - розповідає пані Марія. - Відвідуємо духо-
вні центри, форуми, реколекції, молимося, безко-
штовно допомагаємо людям і відвідуємо святі міс-
ця. Для мене є дуже важливо поклонитися чудот-
ворним іконам, адже ці святині мають особливу 
силу, зцілюють від багатьох недуг та допомагають 
у різних життєвих проблемах. 

Виставку чудотворних ікон у обласному краєз-
навчому музеї вирішили організувати з нагоди від-
родження Тернопільського обласного відділення 

Українського фонду культури під головуванням 
поета і громадського діяча Володимира Барни. У 
експозиції – чудотворні святині з Італії, Ізраїлю, 
Іспанії, Португалії, Німеччини, Франції, Чехії. Є не-
рукотворний образ Ісуса Христа із заплющеними 
очима. Знаходиться він на Тернопіллі – у селі Мо-
настирок Борщівського району у печері. В радян-
ські часи його забілювали і замальовували, однак 

святиню знищити не вдалося. Також є ікони Мате-
рі Божої з Єрусалиму, Люрду, Фатіми, Маріенфріду, 
часточка мощів Лазаря та ікона з сюжетом його зці-
лення, ікона святого отця Піо, образ святого Мико-
лая з італійського міста Барі, який постійно миро-
точить. 

А ще у колекції Марії Тройчак є понад сотня різ-
номанітних дзвоників із святих місць. Їх також мож-
на побачити у експозиції, що розташована у фойє 
музею.

Виставка чудотворних ікон триватиме аж до 
жовтня – поступово тернополянка її розширювати-
ме та додаватиме нові експонати. А 6 жовтня  - на 
свято зачаття святого Івана Предтечі - відбудеться 
відкриття виставки повної колекції унікальних свя-
тинь з різних куточків світу. Триватиме вона до По-
крови Пресвятої Богородиці  - 14 жовтня. 

Юля ТОМЧИШИН.

Частину 
незвичайної 

колекції  можна 
побачити  у 

краєзнавчому  музеї

Тернополянка Марія Тройчак зібрала 
ДВІ СОТНІ ЧУДОТВОРНИХ ІКОН
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«Веселі канікули з Богом»

Неймовірно, але 
факт: препарати, які 
допомагають людям, 

приносять користь і рослинам. 
Тож проводимо ревізію в 
домашній аптечці й обираємо, 
що брати із собою на дачу.
Активоване вугілля  
для цибулин

Найбільш очевидний приклад - зне-
заражуючі засоби: марганцівка (пер-
манганат калію) і активоване вугілля, у 
світі рослин їх застосовують при ділен-
ні й обробці цибулевих. 

Потовченим активованим вугіллям 
обробляють зрізи рослин.
Перекис водню для насіння

Зі шкільного курсу ми пам'ятаємо, 
що хімічна формула перекису водню 
Н2О2: це вода з подвоєним вмістом кис-
ню. Коли крапля перекису стикається 
зі шкірою, «зайвий» кисень виокрем-
люється, рідина ніби закипає, піниться. 
На основі цієї реакції - звільнення ато-

мів кисню - і заснований принцип очи-
щення (дезінфекції), який «працює» і 
для людей, і для рослин. Тому розчи-
ном перекису водню добре не тільки 
очищати рани, отримані в саду- на го-
роді, але й обробляти ґрунт перед посі-
вом насіння і саме насіння. 

А насичена додатковим киснем вода 
стимулює проростання насіння, для 
цього його замочують на дві години на 
спеціальному розчині (1 чайна ложка 
3% розчину перекису водню на 100 мл 
води). 

Допомагає перекис водню і при різ-
них грибних захворюваннях рослин 
(пригнічує патогенну флору: гриби, 
бактерії), тому його використовують 
для обприскування ураженого листя: 
1 столова ложка перекису й 40 крапель 
іншого відомого антисептика - йоду на 
10 л води. 
Борна кислота  
добавить плодів

Страждати рослини можуть і че-
рез недолік бору, магнію, сірки, особли-

во на легких піщаних ґрунтах і кислих 
торф'яних. Внесення цих елементів у 
ґрунт або обприскування рослин роз-
чином, до складу якого вони входять, 
буде корисним. 

При недоліку бору в рослини вража-
ється крапка росту, відмирають верхів-
кові бруньки й корінці, обпадають квіт-
ки, а плоди не зав'язуються. Тому об-
прискування перед цвітінням ягідних 
кущів (малини, суниці), фруктових де-
рев і овочевих рослин розчином борної 
кислоти (2 г на 10 л води) збільшить 
плодоносіння. 

Дефіцит магнію може викликати 
хлороз, його легко заповнити англій-
ською сіллю або, як її ще називають, 
магнезією (сульфат магнію) - тією са-
мою, що в медицині застосовують у не-
врології, гастроентерології, гінекології. 
Усього 30 г на 1 кв. м ґрунту - і після та-
кого підживлення покращиться й стан 
рослини, і смак плодів. До речі, сульфат 
магнію можна купити не тільки в апте-
ці, а і як добриво - у садовому центрі. 

Нашатирний спирт від мух
Ще один досить ефективний засіб 

від хлорозу, викликаного дефіцитом 
азоту - нашатирний спирт (розчин амі-
аку). Дієвість методу просто зрозуміти, 
якщо глянути на хімічну формулу пре-
парату - NH3H2O - це і є розчин азоту. 
Необхідний для росту й розвитку еле-
мент представлений у цьому препара-
ті в легко засвоюваній рослинами фор-
мі. Тому його можна застосовувати не 
тільки при дефіциті азоту, але й у якос-
ті звичайних підживлень. Але, зрозумі-
ло, аптечними дозами: 3 ст. ложки на-
шатирного спирту на 10 л води. До речі, 
такий розчин здатний відігнати деяких 
садових шкідників, наприклад, мух: ци-
бульну і морквяну.

Відсутність цвітіння на перці, та й на багатьох 
інших овочевих культурах, найчастіше 
пов'язане з так званим «жируванням». Рослини 

інтенсивно нарощують зелену масу і при цьому 
«забувають» про своє справжнє призначення – 
формування плодів.

Це відбувається при надлишку в підживленнях мінераль-
них азотних добрив, а також поливах «універсальним» настоєм 
бур'янів, де також присутній цей елемент. Не варто застосовува-
ти і гній – він перцю тільки на шкоду.

Буває й так, що цвітіння є, але зав'язі не утворюються. Це зна-
чить, що не відбулося передбачене природою запилення квіток. 
Це явище може спровокувати різкий перепад денних і нічних 
температур, який не повинен бути більше 15 градусів (критич-
ним може бути такий «розклад» – 25 градусів вдень і 10 уночі).

До такого ж результату приводить тривалий період похоло-
дання або полив холодною водою, чого в жодному разі допус-
кати не можна. Треба обов'язково довести її температуру до 25 
градусів, що є оптимальною. Взагалі, до поливу перцю треба від-
носитися дуже уважно.

Хоча рослина не любить перезволоження, але й пересихан-
ня коренів їй протипоказане. І в тому, і в іншому випадку перець 
може скинути квітки й зав'язі. І, нарешті, це ж може відбуватися 
через надлишок у живленні азоту.

У всіх перерахованих випадках, коли виникають пробле-
ми, рекомендується застосовувати препарати «Бутон» або 
«Зав'язь». Ці природні стимулятори плодоутворення сприяють 
збільшенню кількості зав'язей і зниженню пустоцвітів, охороня-
ють зав'язі від опадання й прискорюють дозрівання плодів.

При цьому вони зовсім нешкідливі для рослин, не погіршу-
ють, а, навпаки, поліпшують живильні та смакові якості овоче-
вої продукції. Обприскувати рослини їх розчинами потрібно в 
першій половині дня.

Щоб виростити екологічно чисті 
полуниці без мінеральних 
добрив і різноманітних 

хімічних засобів, насамперед висіваємо 
на грядку перед посадкою полуниць 
сидерати - олійну редьку, гірчицю, рапс 
і гречку. 

По-перше, вони поліпшують структуру зем-
лі та підвищують родючість. По-друге, не да-
ють рости бур'янам. По-третє, такі сидерати, як 
гірчиця й рапс дуже гарні фітосанітари. Їх посів  
допомагає очистити землю від багатьох хвороб 
і шкідників. Це дуже важливо, адже чим чисті-
ша земля, тим здоровіші ваші рослини. А немає 
хвороб – не потрібно застосовувати хімію.

Компост – також важливий при вирощуван-
ні полуниці без хімії, оскільки в ньому дуже ба-
гато корисних для рослини речовин. Він допо-
магає швидше збільшити родючість землі. Ре-
човини з компосту легко засвоюються росли-
ною, а оскільки він робиться з органічних ре-
човин, то від цього буде тільки користь. Реко-
мендується рано навесні на грядку з полуни-
цею укласти 1-2-сантиметровий шар компос-
ту Це дозволить вам виростити гарну й корис-
ну полуницю.

Мульчування грядки дуже важливе при ви-
рощуванні полуниці. Чи відомо вам, що в пере-
кладі з англійської полуниця - це солом'яна яго-
да? Іноземці вже давно застосовують солому в 
якості мульчі. Навіщо вони це роблять? Виявля-
ється, мульча значно заощаджує наш час і гро-
ші, оскільки:

- не потрібно полоти грядку від бур'янів 
(іноді потрібно тільки висмикнути випадкові 
одиночні бур'яни);

- ягода залишається чистою і здоровою, 
тому що не торкається землі;

- земля завжди залишається злегка вологою, 
а не розпеченою від сонця, тому поливати полу-
ницю потрібно значно рідше (або зовсім можна 
й без поливу обійтися);

- земля залишається пухкою після дощу, не 
утворюється скоринка, як на голій грядці;

- правильно підібрана мульча охороняє від 
слимаків.

Але мульчу потрібно розкладати не дуже 
товстим шаром, особливо, якщо мульча зі сві-
жих, тільки-но скошених рослин. Адже через 
підвищену вологість можуть розвинутися хво-
роби або поселитися слимаки.

У якості мульчі для полуниці добре вико-
ристовувати солому, голки хвойних рослин, пе-
репрілу тирсу (але не дрібну). Тирсу краще пе-
ремішувати з іншим типом мульчі, інакше вона 
може утрамбуватися, що ускладнить доступ по-
вітря до коренів.

Мульчу потрібно розкласти тоді, коли 
з'являться квіти на кущах. У такому випадку 
ваш урожай цієї чудової ягоди буде кращим і на-
багато здоровішим.

Найголовніші рослини-помічники полуниці 
– часник і цибуля. Вони допомагають захистити 
її від шкідників і хвороб.

Використовують рослини-помічники й при 
деяких погодних умовах. Так, для захисту від ві-
тру на північному боці грядки можна посади-
ти один-два ряди кукурудзи. А коли дуже пеку-
че літо, то добре б кинути по грядці кілька насі-
нин космеї. Космея дасть легку тінь, а крім того 
прикрасить вашу полуничну грядку. Можна ви-
користовувати й інші рослини. Експериментуй-
те й у вас усе вийде.

Господар
Якщо перець не цвіте

Вирощуємо 
полуницю 
без хімії

Ліки для рослин з... аптечки
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У Вірменії та Франції завершилися шахові турніри, в 
яких українські гросмейстери зайняли другі місця. У колово-
му турнірі "Озеро Севан-2017" (Мартуні, Вірменія) друге місце 
серед 10 учасників посів львів'янин Мартин Кравців - єдиний з 
усіх шахістів, який обіграв переможця та завершив змагання без 
поразок. Неодноразовий переможець відкритих чемпіона-
тів Парижа гросмейстер Сергій Федорчук у нинішньому 75-у 
чемпіонаті французької столиці задовольнився другим місцем. 
Він відстав від переможця міжнародного майстра Б. Беллансена 
(Франція) на одне очко.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко  віддала пер-
шість росіянці, проте встановила черговий персональний ре-
корд у стрибках в висоту. На етапі Діамантової Ліги у Монако 
19-річна українка підкорила планку на висоті 1,97 м, завдяки 
чому завоювала срібло.

Українська спортсменка Світлана Тросюк стала чемпіон-
кою з сумо на Х Всесвітніх іграх у польському Вроцлаві. Крім 
того, інші українські сумоїстки також вибороли медалі Всесвіт-
ніх ігор: Іванна Березовська стала срібною призеркою, а  Марина 
Максименко взяла "бронзу".

Українські 
синхроністки 
вибороли срі-
бло на Чемпі-
онаті з водних 
видів спорту 
в Будапешті. 
Українки отри-
мали від суд-
дів за свій ви-
ступ 94 бали. В 
результаті наша 

команда відстала від збірної Китаю, а 3-є місце і бронзові наго-
роди завоювали японки. Українська команда виступала у скла-
ді Анни Волошиної, Єлизавети Яхно, Ксенії Сидоренко, Анастасії 
Савчук, Аліни Шинкаренко, Яни Нарежної, Владислави і Марини 
Алексієвих. До речі, срібло Чемпіонату світу в синхронному пла-
ванні українські спортсменки виграли вперше в історії команди.  
Тут же у Будапешті український плавець Андрій Говоров за-
воював бронзову нагороду на 50-метрівці батерфляєм, а його 
напарник по збірній Андрій Хлопцов показав сьомий час, повто-
ривши свій же юніорський рекорд світу.

В угорському Дьорі урочисто відкрито XIV літній Євро-
пейський юнацький олімпійський фестиваль. Україну на цих 
змаганнях представляють 44 атлети, які змагатимуться за на-
городи у шести з десяти видів спорту. Прапороносцем команди 
під час відкриття фестивалю був чемпіон світу з легкої атлети-
ки U18 Михайло Кохан.

В останній день 
змагань жіноча 
українська естафет-
на команда 4х400 
метрів у складі Іван-
ни Аврамчук, Джойс 
Коби, Ірини Марчак 
і Анастасії Бризгіної 
виграла Чемпіонат 
Європи U20 з лег-
кої атлетики. Дівча-
та вийшли до фіналу 
з найкращим результатом серед усіх команд-учасниць. А на ви-
рішальній дистанції не лише виграли золото, а ще й встановили 
юніорський рекорд України і показали найкращий результат сві-
тового топ-листа сезону серед юніорок.  

Збірна України у медальному заліку посіла третє місце. 
Вище українська команда за всю історію проведення Чемпіо-
натів Європи U20 ще не піднімалася. Таку ж позицію україн-
ці зайняли у 2009 році, але тоді було п’ять медалей. Зараз же 
вони виграли шість нагород – чотири золоті і по одній срібній 
та бронзовій.

Кличко ще нічого 
не вирішував

Якщо Володимир 
Кличко вирішить 
битися з Ентоні 

Джошуа, то не гроші 
будуть визначальним 
пунктом. Про це заявив 
український боксер.

"Бій між мною і Джо-
шуа був організований K2 
Promotions і з компанією про-
моутера Джошуа Едді Хірна - 
Matchroom. Цифри я не буду 
коментувати. Це просто біз-
нес, не більше, не менше. Але 
гроші ніколи не були голов-
ною мотивацією для мене", - 
сказав він. - Я просто хочу пе-
ремагати. Це моя мотивація. 
Гроші - лише підтвердження 
успіху. Якщо я прийму рішен-
ня битися з Джошуа, то точно 
не гроші будуть визначаль-
ним пунктом в цьому випад-
ку".

Раніше була інформація, 
що Кличко і Джошуа домови-
лися про бій-реванш на лис-
топад. 

Футбольний клуб "Нива" у другому турі 
другої ліги обіграв вдома білоцерківський 
"Арсенал-Київщина" з рахунком 2:0. Матч 
відбувся на недавно відкритому стадіоні Ви-
шнівця, що на Збаражчині.

На старті поєдинку деяку активність проя-
вили гості та незабаром ініціатива перейшла 
до футболістів "Ниви", які не віддавали її аж до 

свистка на перерву, створивши величезну кіль-
кість гольових моментів. Однак, м'яч вперто не 
хотів залітати у сітку воріт білоцерківців. Щось 
схоже відбулося на початку другого тайму, коли 
"Арсенал-Київщина" зі свіжими силами пішов 
вперед. Але надовго команди з Київщини не ви-
стачило і господарі знову тотально контролю-
вали гру. Та минули усі 90 хвилин поєдинку, а 

на табло висвічувалися нулі. 
Розв’язка настала на другій до-
даній хвилині, коли тернопіль-
ський нападник Олександр 
Апанчук головою замкнув по-
дачу з кутового. Ще через хви-
лину «Нива» подвоїла раху-
нок. Сьогодні на нашу коман-
ду очікує важке протистоян-
ня з Івано-Франківським "При-
карпаттям". Матч другого по-
переднього етапу Кубка Укра-
їни знову відбудеться на ста-
діоні у Вишнівці. Початок гри 
о 18:00. Вхід для вболівальни-
ків - вільний.

Результати першого туру:
Карпати – Зірка – 1:1;
Маріуполь – Верес – 0:0;
Зоря – Сталь – 0:1;
Олександрія – Олімпік – 0:2;
Ворскла – Шахтар – 0:3;
Динамо – Чорноморець – 2:1.
Усі поєдинки другого туру роз-
почалися з хвилини мовчання. 
Так футболісти і вболіваль-

ники вшанували пам’ять бій-
ців Української армії, загиблих 
в АТО за останні дні.
Результати другого туру:
Верес – Олександрія – 0:0;
Чорноморець – Сталь – 0:1;
Шахтар – Динамо – 0:1;
Карпати – Ворскла – 1:3;
Зірка – Олімпік -0:0;
Зоря – Маріуполь – 1:1.

Це звання вона завоювала у німецькому 
Лейпцигу у суботу, 22 липня. У фіналі україн-
ська спортсменка виявилася значно вправні-
шою за Аззу Бесбес з Тунісу - 15:5.

Харлан зробила ривок на старті поєдинку - 
6:0, тільки після того дозволила здобути супер-
ниці перше очко. Надалі Ольга лише збільшува-
ла свою перевагу, здобувши розгромну, як для 
фіналу, звитягу.

Для 26-річної української шаблістки це вже 
п'ята золота медаль на чемпіонатах світу. Тричі 
вона ставала найкращою в індивідуальних зма-
ганнях (до цього у 2013 та 2014 роках), а ще дві-
чі - у командних (у 2009 та 2013 роках).

Доречно зазначити, що після Олімпіади-2016 
Ольга змушена була пропустити три місяці тре-
нувань та деякі престижні змагання через трав-
му. Вона повернулася у великий спорт лише у 
травні цього року, завоювавши бронзову наго-
роду на внутрішньому турнірі.

Натомість, тернополянка Олена Кри-
вицька не зуміла здолати польку Єву Неліп 
в півфіналі Чемпіонату світу з фехтування 
на шпазі, завоювавши бронзову медаль. Як 
для Кривицької, так і для Неліп цей півфінал у 
Лейпцигу став дебютним у кар'єрі, адже раніше 
жодна з фехтувальниць не завойовувала осо-
бистих нагород на такому великому турнірі.

Тричі 
чемпіонка!
Ольга Харлан 

стала чемпіонкою 
світу 2017 року 

в індивідуальному 
фехтуванні на шаблях.

АРЕНА

Шість із шести можливих

Після двох турів Чемпіонату України з футболу 
у Прем’єр-лізі лише дві команди – «Динамо» і 
«Сталь» не втратили жодного очка і очолюють 

турнірну таблицю. 

Перший матч, перша перемога
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

У парку «Топільче» на 
минулих вихідних 
кипіла робота. 

Незважаючи на спеку, 
тут старанно працювали 
гончарі з Києва, 
Львова, Червонограда, 
Старокостянтинова, 
Бережан, Ново
волинська, Ужгорода, 
Слов’янська та інших 
міст. 

Майстри навчали всіх охо-
чих працювати з глиною і до-
помагали створити свій виріб. 
І діти, і дорослі із захопленням 
сідали за гончарне коло і про-
бували. Самі ж гончарі зізна-
ються, більшість із них саме 
у такий спосіб починали свій 
шлях. Серед них - педагоги, 
різьбярі, архітектори, журна-
лісти. Однак, коли спробува-
ли працювати з глиною, відчу-
ли, що без цієї справи не уяв-
ляють свого життя. 

Ідея зібрати разом у Тер-
нополі майстрів з усієї Укра-
їни належить гончару Русла-
ну Друку та його дружині Уля-
ні Джигринюк, про яких газе-
та «Наш ДЕНЬ» вже розпові-
дала на своїх сторінках, а та-
кож тернопільському кераміс-
ту Уляні Андрійчук. За рекорд-
но короткий час їм вдалося 
організувати вперше у Захід-
ній Україні фестиваль гончар-
ства, який об’єднав таку вели-

ку кількість майстрів. Важли-
во, що усі привезли із собою 
гончарні кола і ділилися до-
свідом, майстерністю, прово-
дили майстер-класи. А у субо-
ту навіть відбулося посвячен-
ня початківців у майстри гон-
чарної справи. Досвідчені гон-
чарі мастили глиною їх руки 
та обличчя і дарували симво-
лічні прикраси. Все це дійство 
відбувалося під звук етнічних 
інструментів і перетворилося 

в захоплюючий і цікавий ри-
туал. 

У перший день фестивалю 
гончарі зліпили величезний 
глечик. 

- Його вага понад 200 кі-
лограмів, а висота - 1м 26 см, 
- розповідає Уляна Андрійчук. 
– Два дні скульптура сохла, а  в 
суботу ввечері ми її випалюва-
ли на спеціально побудованій 
для цього печі на Козацькому 
острівку. Звичайно, дуже хви-

лювалися, щоб все вдалося. 
Але, на щастя, наші спільні зу-
силля увінчалися успіхом. 

Випалювання глечика було 
надзвичайно видовищним і 
цікавим дійством – ввечері 
скульптуру нагріли до понад 
тисячу градусів, також всере-
дину кидали солому, тож це 
було справжнє вогняне шоу. 

Велетенський глек внесли 
у «Книгу рекордів Тернополя» 
як найбільшу  вогняну скуль-
птуру «Глек-символ гончар-
ства».  Виріб подарували Тер-
нополю. Поки що невідомо, де 
його встановлять, однак тер-
нопільські гончарі вже буду-
ють плани на майбутнє. Ка-
жуть, гостям настільки спо-
добалося, що обіцяють приї-
хати в Тернопіль наступного 
літа. Направду, не святі горш-
ки ліплять, а майстри, які по-
над усе люблять свою справу і 
відроджують давні українські 
традиції зара-
ди майбутніх 
поколінь.

Серед нових партнерів Тер-
нопільського економічного уні-
верситету - Опольська політех-
ніка. Днями відбулася робоча 
зустріч проректора з науково-
педагогічної роботи, професора 
Григорія Монастирського з де-
легацією Опольської політехні-
ки - доктором Бригідою Клєменс 
та доктором Діаною Рокітою-
Поскарт. Було обговорено прак-
тичні напрямки співробітництва 
в науково-освітній сфері між 
польським університетом і ТНЕУ. 

Участь у зустрічі взяв завіду-

вач кафедри менеджменту та пу-
блічного управління, професор 
Михайло Шкільняк. 

Погоджено практичні аспек-
ти реалізації програми двох ди-
пломів за спеціальністю «Пу-
блічне управління та адміні-
стрування», а також участі поль-
ських науковців у міжнародній 
науково-практичній конферен-
ції: «Сектори економіки в процесі 
реалізації державної регіональ-
ної політики», яка відбудеться 
26-27 жовтня 2017 року на базі 
ТНЕУ. 

Григорій Монастирський за-
значив: «Одним із найпотужні-
ших підрозділів Опольської по-
літехніки є факультет економі-

ки та управління, що об’єктивно 
окреслює конкретні вектори 
співробітництва з ТНЕУ у сфері 
наукового та освітнього забез-

печення реалізації сучасних тех-
нологій управління на різних іє-
рархічних рівнях національної 
економіки».

Делегація Опольської політехніки завітала до ТНЕУ
Співпраця з університетами Республіки 
Польща традиційно є одним із пріоритетних 
напрямків міжнародної діяльності ТНЕУ

У Тернополі виліпили 
200-кілограмовий ГЛЕЧИК

Перший фестиваль 
гончарства «Не святі 
горшки ліплять» зібрав 
20 майстрів із різних 
куточків України



№30 (214) / 26 липня - 1 серпня 2017 р.18 Смачна сторінкаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Домашнє морозиво 
з апельсинами   

Потрібно: 3 апельсини, 500 г жирних 
вершків, 100 г цукрової пудри, 10 г ваніль-
ного цукру.

Приготування: апельсини очисти-
ти від шкірки, зерняток і білих плівок. По-
дрібнити блендером апельсинову м'якоть 
до стану пюре. З'єднати охолоджені верш-
ки, цукрову пудру і ванільний цукор і зби-
вати міксером впродовж 5 хвилин до пиш-
ної щільної піни.

Додати у вершкову масу апельсинове 
пюре і знову збити до однорідності. Поклас-
ти масу в пластиковий контейнер і поміс-
тити у морозилку на 1-2 години, періодич-
но перемішуючи і розбиваючи кристалики 
льоду, що утворюються у морозиві.

Потім розкласти у форми і залишити до 
повного замерзання.
Ананасове морозиво 
з йогуртом

Потрібно: 500 г м'якоті ананаса, 0,5 ли-
мона, 300 мл натурального йогурту, 4 ст. л. 
меду, листочки м'яти.

Приготування: спершу подрібнити 
листочки м'яти, з'єднати їх із медом і до-
бре розтерти. Ананас подрібнити в бленде-
рі, додати лимонний сік, йогурт, м'яту і зби-
ти до однорідної маси. Викласти фруктову 
масу в контейнер і відправити в морозил-
ку приблизно на 2 години, періодично діс-
таючи і перемішуючи. Коли маса почне гус-
тіти, перекласти її у формочки і залишити 
до повного замерзання в морозилці ще на 1 
годину.

Після того, як морозиво застигне, діста-
ти його із формочок і подавати.
Заморожений сік з ківі

Це морозиво чудово втамовує спрагу і 
піднімає настрій навіть у похмурий день. 
Можна зробити такий же заморожений сік 

із полуниць, малини, апельсинів та інших 
ягід і фруктів.

Потрібно: 5 ківі, цукор за смаком, 10 г 
ванільного цукру.

Приготування: стиглі плоди ківі очис-
тити від шкірки і розім’яти виделкою. Дода-
ти звичайний і ванільний цукор за смаком і 
перемішати до консистенції пюре. Виклас-
ти пюре з ківі у формочки. Для прикраси 
можна на дно помістити ціленькі тонкі ски-
бочки ківі. Вставити у формочки дерев'яні 
палички і відправити в холодильник для 
заморозки приблизно на 2-3 години. Після 
того, як пюре затвердіє, дістати його з фор-
мочок і одразу ж подавати.
Лимонне морозиво з вершків

Потрібно: вершки 33% – 500 мл, 450 мл 
води, 2 лимони, 300 г цукрової пудри.

Приготування: натерти цедру. Цедру 
і цукрову пудру залити водою і варити 20 
хвилин.

Дістати з лимонів м’якоть і перебити в 
блендері до однорідності. Змішати з охо-
лодженою сумішшю цукру і цедри. Збити 
вершки. Тонкою цівкою влити в вершки ли-
монну масу, помішуючи. Поставити крем в 
морозилку і перемішувати щогодини, поки 
зовсім не замерзне.
Морозиво з полуницею, 
малиною та ігристим вином

Потрібно: 300 г полуниць, 200 г мали-
ни, 2 ст. ложки цукру, 250 мл ігристого вина, 
50 мл води.

Приготування: очищені полуниці і ма-

лину подрібнити в блендері і процідити 
через сито, щоб позбутися зернят. Дода-
ти цукор і збити до однорідної маси. Дода-
ти воду та ігристе вино, знову швидко пе-
ремішати, щоб вино не встигло сильно ви-
вітритися. Викласти ягідну масу у формоч-
ки і помістити в морозилку на 2-3 години. 
Періодично перемішувати заморожений 
малиново-полуничний сік, а на останньо-
му етапі встромити дерев'яні палички і за-
лишити до повного заморожування. Після 
того, як заморожений сік із полуниці і мали-
ни з вином затвердіє, дістати його із формо-
чок і подавати.
Заморожений сік 
із чорниць з віскі 

Потрібно: 300 г чорниць, 0,5 лимона, 
2-3 ст. л. цукру, 75 мл віскі, 200 мл води.

Приготування: чорниці збити в блен-
дері до стану пюре. При бажанні проціди-
ти, щоб позбутися шкірки і кісточок. Цукор 
розчинити у воді. Влити в чорничну масу 
цукровий сироп, додати лимонний сік, ві-
скі та перемішати. Помістити ягідну масу у 
формочки, встромити дерев'яні палички і 
відправити у морозилку на 2-3 години. Піс-
ля того, як заморожений сік із чорниці з ві-
скі затвердіє, дістати його з формочок і сма-
кувати.
Вершкове морозиво 

Потрібно: 3 скл. молока або вершків, 1 
скл. цукру, 3 яйця, 2 пакетики ванільного 
порошку.

Приготування: жовтки покласти в ка-
струлю, перемішати з цукром та ваніллю, 

помішуючи, додати гаряче молоко (верш-
ки), а потім поставити на плиту та варити, 
постійно помішуючи дерев’яною ложкою. 
Коли суміш трохи загусне і зникне піна, 
прибрати каструлю з плити, зцідити і замо-
розити, перемішуючи час від часу.
Морозиво зі смаком кави

Потрібно: 3 скл. свіжозавареної кави, 
2 ст. л. молока (або вершків), 250 г цукру, 4 
яєчних жовтки.

Приготування: у розтерті з цукром 
жовтки влити молоко і каву. Все добре пе-
ремішати і поставити на маленький вогонь. 
Постійно помішуючи, довести до кипіння. 
Зняти з вогню, але продовжувати помішу-
вати до повного охолодження. Потім каво-
ву масу перелити у форму і заморозити, пе-
ріодично збиваючи.
Морозиво 
на згущеному молоці 

Потрібно: 500 г жирних вершків, 0,5 
банки згущеного молока. 

Приготування: за допомогою міксера 
вершки збити в щільну піну. Продовжуючи 
збивати, тонкою цівкою влити згущене мо-
локо. Масу перекласти у форму і поставити 
в морозильник до повного заморожування, 
періодично помішувати. Домашнє морози-
во при подачі можна посипати подрібнени-
ми горіхами або шоколадом.

Морозиво з ківі сирне 
Потрібно: 400 г свіжого домашнього 

сиру, 400 мл кефіру, 240 г ківі (у деяких ре-
цептах ківі замінюють кислими зеленими 
яблуками), 70 г потовчених фісташок, 140 г 
цукру, дрібка ванілі. 

Приготування: зняти з ківі шкірку і по-
різати на шматочки, потім перемішати з цу-
кром, сиром і кефіром. Збити цю масу до од-
норідності крему та перекласти в посуди-
ну для заморозки, прикрити кришкою і по-
містити в морозилку. Готовий десерт пере-
класти в креманки і зверху прикрасити лис-
точками м’яти і подрібненими фісташками.
Банановий десерт 

Потрібно: 3 банани, 150 г цукру, 3 яєч-
них жовтки і 750 мл вершків. 

Приготування: розтерти банани на 
пюре, у бананову кашку додати цукор з 
жовтками, після чого всі компоненти знову 
добре перемішати. Тепер можна заливати 
вершки і помістити суміш на вогонь до по-
вного її загусання. Після подальшого охоло-
дження розлити морозиво у формочки і по-
містити в морозилку щонайменше на 2 го-
дини, постійно перемішуючи.

СОЛОДКА СПОКУСА: 
домашнє  морозиво 
для  спекотного  літа

Як зробити морозиво в домашніх умовах? Спекотного літа так і хочеться охолодитися чимось приємно 
прохолодним. Ось тут і прийде на допомогу домашнє морозиво або заморожений сік. Адже поле для експе-
риментів просто необмежене - літо, сонце, спека, фрукти і ягоди!

Ви легко впораєтеся з цими десертами, прочитавши корисні поради та смачні рецепти від «Нашого 
ДНЯ». Домашнє морозиво не лише смачніше за магазинне, а й набагато корисніше, адже ви можете самі 
контролювати, які продукти і в якій кількості використовувати.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Не біда, якщо немає спеціального кухонного гаджета для приготуван-

ня домашнього морозива. Можна обійтися і без морозивниці, головне - до-
тримуватися технології, вибирати натуральні, якісні та свіжі продукти, 
краще домашні, а також не забувати періодично перемішувати морозиво, 
що застигає в морозилці, щоб воно було однорідним.

Домашнє морозиво не містить консервантів, тому його потрібно з'їсти 
в короткі терміни - 2-3 дні. Не варто повторно заморожувати ці ласощі, 
тому що при цьому втрачається смак і якість.

Щоб домашнє морозиво легше витягувалися з формочок, занурте їх на 
1-2 секунди в гарячу воду.

До речі, у трохи підталому домашньому молочному морозиві смакова 
палітра відчуватиметься набагато яскравіше. Тому перед подачею потри-
майте морозиво при кімнатній температурі 5-7 хвилин.

Як прикрасити домашнє морозиво і заморожені соки перед подачею? 
Листочки м'яти, свіжі ягідки і часточки фруктів, варення, тертий шоко-
лад, кокосова стружка - все, що підкаже фантазія.
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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.

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

УСМІХНІТЬСЯ
- Чому Верховна Рада з Розенблата депу-

татську недоторканність зняла, а дозволу 
на його арешт не дала?

- У нього ж зарубіжні контракти на по-
ставку нелегального бурштину. Що про нас 
подумають іноземні контрабандисти?!

  
Починати засідання Верховної Ради по-

трібно не з читання «Отче наш», а із зачи-
тування депутатам окремих статей Кримі-
нального кодексу України.

ГОРОСКОП
З 26 липня до 1 серпня
Овен  

Умiння переконувати не тіль-
ки залучить інвестиції, а й підні-
ме вас в очах керівництва. У вас 
з’явиться шанс рухатися вгору по 
кар’єрних сходах і там надійно за-
кріпитися.
 Телець 

Проблем вистачатиме, для їх 
вирішення доведеться залучати 
і колег, і навіть стороннiх людей. 
Спільне рішення проблем збли-

зить вас iз впливовими особами.
 Близнюки 

Фiнансове становище значно 
покращиться, варто очікувати 
збільшення доходів. Можливi при-
бутки від нової діяльності.
Рак 

В основному вашi витрати 
пiдуть на навчання дітей. У верес-
ні буде велика покупка, швидше 
за все, це буде автомобіль для ро-
боти або нове обладнання.
Лев 

Вас порадують удачі в особис-
тому житті та успіхи у справах. Ви 
скрізь встигатимете i добре пра-

цюватимете, тож смiливо плануй-
те вiдпочинок.
Діва 

Поступальний розвиток 
подiй зможе перешкодити на-
віть нападкам конкурентів. 
Цей перiод позитивно позна-
читься на відносинах iз бать-
ками, дітьми та близькими ро-
дичами.
Терези 

Можливі стреси, пов’язані з 
роботою, шукайте можливiсть 
вiдпочити. Щоб покращити 
здоров’я, займiться спортивними 
вправами.

Скорпіон 
Дедалi частiше виникатимуть 

різні конфлікти, які можуть зіпсу-
вати стосунки з колегами. Причи-
ною цих конфліктів стануть на-
клепи і плітки. Радимо першими 
йти на компромiси.
 Стрілець 

Зiрки обiцяють істотнi зміни. 
Можливо, це буде переїзд або змі-
на життєвого та соціального ста-
тусу. Будьте обережнi у висловлю-
ваннях.
 Козеріг 

У кар’єрі будуть злети, 
з’являться нові партнери й цікаві 

проекти. Вирішуючи особисті про-
блеми, не забувайте про близьких 
людей. 
 Водолій 

Вам вдасться гармонійно по-
єднувати роботу з особистим. 
Плануйте зустрічі й відпочинок, 
підтримуйте близьких вам людей 
і діліться з ними натхненням і ра-
дістю. 
 Риби 

Ви помітите, що прибутки ста-
ли зменшуватися. Щоб виправити 
ситуацію, потрібно контролювати 
робочий процес. Не берiть довго-
строкових кредитiв. 
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Замовити вітання 
для своїх рідних, близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.  
Ціна привітання - від 70 грн.

Відвідували святі 
місця, молилися, 
підкорювали 

вершини і просто 
насолоджувалися красою 
української природи 
школярі з Чортківщини – із 
сіл  Звиняч і Скомороше 
разом із своїм наставником 
отцем Михайлом 
Ткачуком – настоятелем 
звиняцького храму Різдва 
Пресвятої Богородиці. 
Протягом трьох днів вони 
мандрували Карпатами. 

- Вже традиційно спершу ми 
відвідали Манявський скит, - 
розповідає священик. – Там ми 
молилися до чудотворної ікони 
Матері Божої Манявської і отри-
мали благословення від насто-
ятеля монастиря. Найважливі-
шим пунктом нашої мандрівки 
є підкорення карпатських вер-
шин. Ми вже побували і на Говер-
лі, і на менших горах. Цього року 
вирішили піднятися на гору 
Хом’як. На її вершині є велич-
на фігурка Божої Матері. Ми від-
служили біля неї молебен. Ціка-
во, що коли ми піднялися на вер-
шину, то почала псуватися пого-

да – здійнявся вітер, захмарило-
ся. Але, коли ми почали молити-
ся – небо прояснилося і негода 
обійшла нас стороною. 

Чортківчани також відвідали 
мінеральні купелі на Закарпатті, 
побували на полонині – на влас-
ні очі побачили, як випасають 
овець, готують сири, скуштували 

їх, помилувалися красою гір. 
- Де б ми не були, наша поїзд-

ка постійно супроводжувалася 
молитвою, - додає отець Михай-
ло. – Вранці і ввечері ми відправ-
ляли молебні, вечірні і вранішні 
молитви у капличці біля нашої 
оселі. На полонині теж щиро по-
дякували Матінці Божій за цікаву 

і захоплюючу мандрівку. 
Отець Михайло та учасни-

ки екскурсії висловлюють щиру 
вдячність за допомогу в органі-
зації поїздки директору аграрно-
го підприємства «Дзвін» Василю 
Градовому.

- Мені приємно, що вже не 
один рік Василь Степанович до-

помагає нам коштами і підтри-
мує такі ініціативи, - каже свя-
щеник. – Адже для дітей такі по-
їздки дуже потрібні – вони від-
кривають для себе красу нашо-
го краю, розширюють світогляд, 
пізнають нове. 

Юля ТОМЧИШИН.

З духовною місією – в Карпати

У селі Звиняч Чортківського району місцевий парох вже кілька
 років організовує цікаві екскурсії для дітей

Дівчинка хворіє від народжен-
ня. Христинці Боднарчук з села 
Бриків Шумського району лікарі 
поставили діагноз – синдром Голь-
денхара, синдром Денді-Уокера, 
вроджена двобічна мікротія, дво-
бічна вроджена аномалія розви-
тку середнього вуха, двобічна не-
продуктивна туговухість, пролапс 
мітрального клапана, відкрите 
овальне вікно, частковий парез ніг. 

Родина щиро сподівається на 
допомогу всіх небайдужих! На лі-
кування потрібно 256800 гривень. 

Номер рахунку: 26253500139829
Банк-одержувача: філія – Тернопільське обласне управ-

ління АТ «Ощадбанк». МФО банку одержувача 338545
Номер мами Наталі: (067)1790085

Вітаємо!
Чарівну дівчинку  Веронічку Маліцьку

з Теребовлі, якій сьогодні виповнюється чотири рочки,
з Днем народження!

Вітаємо! 
Найдорожчу доню, маму, 

бабусю, дружину
 Ольгу Марценюк

 із села Залісці Збаразького району
 з Днем народження!

У Ваші роки, наша рідна і мила, 
Чого не нанесло життя вередливе:
Тяжкая робота, про нас у турботах,
Натруджені завжди до сьомого поту...
Заквітчана хата, життя вишивання,
 У тих візерунках – немало страждання.
Ви, наша рідненька, найкраща у світі,
За щиру любов, за жоржинові квіти,
За ті чорнобривці, що нас зустрічають,
За погляд очей, що у світ виряджають. 
Щасливою будьте на кожному кроці,
Господь хай дарує Вам сили і моці.
Хай Ваша оселя, така тепла й барвиста,
На стінах біленьких – Марія Пречиста
Дітей зустрічають, онуків багато,
Бо Ви для нас, рідна, є справжнєє свято!

З любов’ю - мама Катя, дочки Тетяна, 
Надія,  син Віталій із сім’ями, чоловік 

Анатолій, внуки – Настя, Катя, 
Андрійко, Сергій, Тимофій, Оля,

 Оксанка, Антонійчик, Саша,
 Іванко та Софійка.

Вітаємо!
Дорогу донечку
 Олю Вознюк

 із села Великі Вікнини
 з Днем ангела!

В День ангела 
для Тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться  
                        світ навколо,
І на безкрайньому
                  життєвім полі
Розстелить квітами стежину доля.
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку,
А Господь хай завжди посилає
Удачу, здоров’я і довгого віку!

З любов’ю - тато, мама, хресний тато Віталій 
та тьотя Надя із сім’ями, брати Сергій,  

Тимофій та Антоній, сестричка Оксанка, 
бабуся Оля, дідусь Анатолій, прабабуся Катя.  

Вітаємо!
Дорогу матусю, чудову 

бабусю 
Віру Михайлівну 

Берекету
з  с. Великі Вікнини  

Збаразького району
з 60-річним ювілеєм, 

який вона святкувала 22 липня!
Лагідна, рідненька, добра і проста
Наша дорогенька мама золота!
Спасибі, мамо, за те, що Ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш!
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку і любов,
За світ оцей, що нам подарувала,
І за тепло, яке даруєш знов.
Нехай Матір Божа Тобі здоров’я посилає,
А Ісус маленький від бід охороняє!

З любов’ю і повагою – донечка Галинка, 
син Михайло, невістка Марія і онучок Тарасик.

Щічки Твої, як росиночки чисті,
Ягідки калини в ранковім намисті.
Ти – квітка, що має іще зацвісти.
Тобі, наша рідна, ще рости і рости!
Хай Тобі сміється сонечко із неба,
Всі зірниці світу засяють для Тебе!
Здоров’я міцного, любові багато!
Нехай кожна днина
Стане  Тобі святом!
Глянь, яка пора чудова,
Коли Ти прийшла у світ!
Шумлять берізки чорноброві,
Бджілка рветься у політ!

Равлик-павлик зі шкарлупки
Виставляє свої ріжки.
А пахучі квіточки
Тобі кланяються в ніжки.
Все – казкове, все – чудове,
Бо у Тебе нині свято!
Тож хай будуть всі веселі,
Щоб добро пливло у хату!
Тортик, бантики, свічки,
Радість, море сміху!
Квітни в щастячку й рости
Всім нам на потіху!
Цілуємо Тебе.

З любов’ю – мама Люда, тато Петя, 
братики Арсенко, Максимко, Вітя, 

хресний тато Ігор, бабусі Марія і 
Світлана, дідусі Володимир і 
Андрій, тітка Таня з Мішою.  

Христинка мріє бути здоровою




