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Погода в
Тернополі
й області

16 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 15-17,
вдень 24-28 градусів
тепла. Схід сонця - 6.09,
захід - 20.34.
17 серпня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 16-17,
вдень 22-26 градусів
тепла. Схід сонця - 6.10,
захід - 20.32.
18 серпня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 18-19, вдень
25-29 градусів тепла.
Схід сонця - 6.12, захід
- 20.30.
19 серпня - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 19-20,
вдень 26-31 градус тепла. Схід сонця - 6.13,
захід - 20.28.
20 серпня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 18-19, вдень
25-29 градусів тепла.
Схід сонця - 6.15, захід
- 20.26.
21 серпня - хмарно
з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 14-15, вдень
22-23 градуси тепла.
Схід сонця - 6.16, захід
- 20.24.
22 серпня - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 15-16,
вдень 22-24 градуси тепла. Схід сонця - 6.17,
захід - 20.22.
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Степан БАРНА: «Потрібно зробити
все, щоб кошти, виділені

державою, були освоєні»

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна наголошує, що освоєння коштів з Фонду
регіонального розвитку та субвенції з Держбюджету територіальним громадам
переходять у площину прямої відповідальності керівників районів та голів ОТГ.
«Слід розуміти, що і держава, і обласна адміністрація зі
свого боку зробили все можливе, аби в області були реалізовані інфраструктурні проекти,
яких чекають люди. Сьогодні ж
маємо затримку винятково на
місцях – у самих районах та громадах. Допустити, щоб уже виділені кошти, так і залишилися
неосвоєними – не можна. Тому
акцентую: слід негайно активізувати роботу!», – наголосив очільник області на останній відеонараді з приводу освоєння коштів по проектах ДФРР
та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування
інфраструктури об’єднаних територіальних

громад з головами РДА та ОТГ,
яка відбулася 15 серпня.
Як стало відомо під час відеонаради, труднощі з реалізацією проектів викликані саме
недопрацюванням деяких керівників на місцях. У зв’язку з
цим голова ОДА під час наради
дав ряд доручень й поставив
додаткові завдання перед відповідними службами, в тому
числі й щодо конкретних термінів виконання робіт.
«Є два моменти, на які першочергово слід звернути увагу. По-перше, не всі райони подали документи на проведення тендерів. По-друге, частина
з них так і не виділила кошти,
які були передбачені на реалі-

зацію проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Шановні, якщо ви брали на себе зобов’язання – їх
треба виконувати! Тому тут
потрібно детально розібратися і вжити необхідних заходів для того, щоб не допустити
зриву освоєння коштів по проектах ДФРР. Те ж стосується і
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.
Це має стати завданням практично щоденної роботи голів
райдержадміністрацій та голів громад», – підкреслив Степан Барна.
Таким чином, як акцентував очільник краю, робо-

та в області не припиняється,
але об’єднаним територіальним громадам варто пришвидшитися з поданням проектів,
адже ми не маємо права допустити, щоб область отримала
кошти, а проекти не були реалізовані, через що гроші треба буде повернути. І тоді на наступний рік буде вкрай складно довести, що вони потрібні
нашому регіону.
Нагадаємо, цього року за
кошти Державного фонду регіонального розвитку на Тернопільщині фінансуватимуться
60 проектів, 12 з яких будуть
реалізовуватися в об’єднаних
територіальних громадах. Загальна сума проектів складає

162 мільйони гривень, з них
115 млн. грн. – кошти ДФРР, а
з місцевих бюджетів на умовах співфінансування надійде 47 млн. грн. Середній відсоток співфінансування реалізації даних проектів – 40%.
Щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, то для 36 громад Тернопільщини передбачено 115 млн. 49 тис. гривень.
Ці кошти будуть спрямовані
на розвиток інфраструктури,
що належить до комунальної
власності сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад.

Тернопільські військовослужбовці поїхали на чергову ротацію

Н

а чергову ротацію
на Схід поїхали
військовослужбовці
Тернопільського зонального
відділу військової служби
правопорядку. Там, у
Попасній, вони замінять
своїх колег. Захисників
Вітчизни проводжали: голова
обласної ради Віктор Овчарук,
уповноважений представник
фракції ТТО Радикальної
партії Олега Ляшка Богдан
Яциковський, голова
постійної комісії обласної
ради з питань бюджету
Сергій Швець, представники
командування, рідні та близькі
військовослужбовців.

Звертаючись до військових, Віктор Овчарук наголосив: «Сьогодні ви від’їжджаєте на Схід, щоб змінити своїх товаришів. Завдання, які доведеться виконувати у зоні АТО, нелегкі, але вкрай важливі. Тому чекаємо від вас виваженості, розумної ініціативи, готовності дати гідну відсіч агресорам. Для вас - це вже
не перша ротація. Ви неодноразово були на передовій. Виявили себе мужніми, сильними воїнами. Знаю,

Як працює ЦОП
у святкові
та вихідні?

У Тернопільській
ОДПІ інформували як
працюватиме Центр
обслуговування у святкові та вихідні дні.
19 серпня з 9.00 до 16.45 год.;
25 серпня з 9.00 до 13.00 год.;
24, 26, 27 серпня вихідні дні.
Телефон для довідок:
43-46-10.

що будете такими і надалі. Обласна рада допомагає
нашим захисникам, ми з депутатами неодноразово
були у зоні АТО із гуманітарними вантажами. Надаємо і матеріальну допомогу. Вже у цьому році з обласного бюджету в рамках програми «Турбота» на підтримку учасників АТО було виділено майже 2 мільйони гривень. Ми й надалі допомагатимемо нашим
військовослужбовцям. Тож насамперед бажаю вам

здоров’я, сил, доброго настрою і нехай Бог вас охороняє. Повертайтесь додому живими та неушкодженими. А ще – надійного вам тилу».
Священик благословив військових, а ті у свою чергу запевнили, що настрій мають бойовий. Керівники
зонального відділу військової служби правопорядку
поінформували, що хлопці повністю забезпечені всім
необхідним.

Що потрібно знати про здачу в оренду приміщення?
Підприємець - «єдинник» планує в
селі здавати в оренду будівлю площею
280 квадратних метрів і прилеглу до
неї територію - 200 «квадратів», хоча
розмір всієї земельної ділянки - більше 1600 метрів. Чи буде це порушенням?
Статтею 291 Податкового кодексу
України визначено, що не можуть бути
платниками єдиного податку фізичні
особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа
яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщен-

ня (споруди, будівлі) та/або їх частини,
загальна площа яких перевищує 300
«квадратів».
У статті 320 Цивільного кодексу
йдеться: власник має право використовувати своє майно для здійснення
підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди чи їх окремої частини повинен бути укладений у письмовій формі (ст. 793 ЦКУ).
Одночасно із правом найму будівлі, наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій
вона розташована, а також право ко-

ристування земельною ділянкою, яка
прилягає до будівлі або споруди, у
розмірі, необхідному для досягнення
мети найму.
У договорі найму сторони можуть
визначити розмір земельної ділянки,
яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не
визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.
Плата, яка справляється з наймача будівлі, складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.
Отже, фізична особа-підприємець,

яка здає в оренду приміщення (споруду, будівлю), площа якого не виходить
за обмеження, встановлені Податковим кодексом, та розташоване на земельній ділянці, що перевищує 0,2 га,
може перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо у договорі оренди визначено розмір земельної
ділянки, право користування якою передається наймачеві і при цьому площа такої ділянки не перевищує 0,2 гектара.
В іншому випадку підприємець не
може перебувати на спрощеній системі оподаткування та повинен перейти
на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.
За матеріалами
Тернопільської ОДПІ.

Добрі справи
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Василь ШЕВЧУК: «Любов до спорту
потрібно прививати дітям змалку.
Рекордсмен
України
власноруч
облаштував
у парку
Хоросткова
спортивнооздоровчий
комплекс

Найкраще –
на власному
прикладі»
У

свої 53 роки хоростківчанин Василь Шевчук регулярно займається спортом, встановлює рекорди
і тренує молодь. Чоловік не уявляє себе без спорту й активно пропагує здоровий спосіб життя
у Хоросткові. Він власними руками облаштував на місці занедбаного пустиря спортивнооздоровчий комплекс – тут і басейн, і тренажери, і дитячий майданчик, і футбольне поле. Це місце вже
давно облюбувала місцева дітвора, а в спортсмена-аматора навіть з’явилися учні та послідовники.
Журналісти «Нашого ДНЯ» завітали у цей незвичайний осередок здоров’я та на власні очі побачили, як завдяки
небайдужим ентузіастам у маленькому містечку вирує спортивне життя.

Приїздимо у Хоростків у п’ятницю після
обіду. У спортивно-оздоровчому комплексі вже зібралися і діти, і їх батьки. За кілька хвилин розпочинається тренування з бойового гопака. Хлопці і навіть одна дівчина
– різного віку, усі в шароварах і підперезані поясами. Заняття неодмінно починається молитвою. У дітей горять очі, вони із захопленням слухають тренера і стараються
виконати всі завдання якнайкраще.
- Наша школа бойового гопака працює
ще з 1993 року, - розповідає тренер Михайло Ольховецький. – Серед вихованців
– чемпіон України, Європи, навіть учасники Чемпіонату світу. Згодом була перерва
у діяльності школи. А більше року тому ми
відновили свою роботу. Гопак – це чудова
можливість зацікавити дітей спортом і відірвати їх від комп’ютерів. Діти вивчають
основи бойового мистецтва та давні українські традиції, розвивають свої фізичні
здібності, ходять у походи.
Гопаком у Хоросткові займаються 30 дітей. Є серед них не лише хлопці,
а й дівчата. Влітку тренування відбуваються на футбольному полі спортивнооздоровчого комплексу.

- Тут було все заросле, занедбане, а Василь зумів це впорядкувати і створив таке
чудове місце, - зазначає пан Михайло. –
Нам тут дуже зручно займатися.
Сам ідейний натхненник цього
спортивно-оздоровчого комплексу Василь
Шевчук неохоче говорить про себе. Каже,
найважливіше – це діти, молодь. Саме
їм змалку потрібно прививати любов до
спорту. Найкраще – на власному прикладі. Панові Василеві це вдається чудово. Він
вже навіть має у Хоросткові учнів і послідовників. Зокрема, брати Олег, Ростик та
Віталій Дадерко регулярно тренуються і
вже мають власні досягнення. До прикладу, Віталік став рекордсменом на Чемпіонаті України серед юнаків з важкої атлетики, що відбувався у Славуті.
Василь Шевчук має спортивну освіту.
Пропрацював 15 років у дитячо-юнацькій
спортивній школі. Минулого року у Хоросткові встановив рекорд України – віджався від підлоги на пальцях 63 рази протягом однієї хвилини. Чоловік продовжує
удосконалювати своє мистецтво та віджимається на цвяхах, пляшках, м’ячах, ножах. Хлопці Олег і Віталій також навчили-

ся цьому. Кажуть, на цвяхах віджиматися
дуже важко і руки потім ще довго болять.
Але спортивний азарт перемагає.
Секрет успіху хоростківчанина Василя
Шевчука – простий і відомий багатьом. Це
здоровий спосіб життя і щоденна ранкова
зарядка. А ще чоловік регулярно загартовує організм – купається і влітку, і взимку.
Щодня віджимається щонайменше сотню
разів і постійно тренується.
Василь Шевчук самотужки облаштував тренажерний майданчик із підручних
матеріалів та металобрухту. Боксерська
груша – мішок із тирсою, штанга – з коліс від фіри. Кілька старих зламаних тренажерів чоловікові віддали знайомі і він
їх полагодив. Також тут є басейн. Цьогоріч пан Василь сам змайстрував дитячий
майданчик – не гірший від знаменитих
«рошенівських». Усе, аби залучити молодь
до занять спортом.
- Я присвячую свої рекорди дітям, –

каже пан Василь. – Дуже хотілося б, щоб
вони завжди знаходили час для спорту, працювали над собою, встановлювали власні рекорди. Щоб хлопці і дівчата
тренувались, ставали міцнішими. Адже у
здоровому тілі – здоровий дух.
А ще Василь Шевчук регулярно проводить різноманітні змагання, за власні кошти купує учасникам подарунки та власним прикладом демонструє, як потрібно ставитися до свого здоров’я. Довкола
його осередку об’єднуються сотні хоростківчан. Тут грають у спортивні ігри, займаються на тренажерах, плавають, просто весело проводять час.
У міській раді Хоросткова тільки раді
такій ініціативі місцевих жителів.
- Це міський парк Волі, який завдяки Василю Шевчуку перетворився на комфортне і цікаве місце. Він щоразу придумує і доповнює його новими атракціями, - каже секретар Хоростківської міської ради Любомир Лівель. – Приємно, що у нашому місті є
люди, які пропагують здоровий спосіб життя і прагнуть змінити Хоростків на краще.
Сьогодні пан Василь готується до
встановлення ще одного рекорду. Він планує віджатися 65 разів на цвяхах, закріплених на спеціальних дощечках. Це буде
рекорд України. Однак
наразі зафіксують його
у Книзі рекордів Тернополя 28 серпня на День
міста.

Юлія ТОМЧИШИН.

«Наш ДЕНЬ» бажає Василю Шевчуку успіхів і наснаги надалі змінювати
світ довкола себе. Адже нарікати - легко, складніше - взяти на себе відповідальність, закотити рукави і почати щось робити. Хоростківчани точно знають – це можливо!
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У Грузії Саакашвілі загрожує 11 років в’язниці
Стосовно екс-президента Грузії Міхеіла
Саакашвілі на його батьківщині порушено
4 кримінальні справи, деякі з них вже
завершено. Про це головний прокурор країни
Натія Сонгулашвілі, яка за своїм статусом
дорівнює українському генпрокуророві,
розповіла в інтерв'ю "Обозревателю".
"Перша справа - дуже відома в Грузії - "справа Гіргвіліані". У цій справі Саакашвілі видав акт про помилування виконавців, винних у вбивстві
Сандро Гіргвіліані... Ще до засудження, дав їм слово, що він
їх помилує. Було це десь за два
роки до їхнього засудження і
винесення вироку", - повідомила головний прокурор.
Вона зазначила, що у цій
справі Саакашвілі перевищив
свої повноваження.
За її словами, почалося все
через конфлікт у ресторані з

вищими посадовими особами
МВС Грузії, близькими до Саакашвілі. Тоді співробітника
банку Гіргвіліані прямо з ресторану відвезли на автомобілі,
після чого знайшли мертвим
на міському цвинтарі Тбілісі.
"Друга справа - про розтрату державних коштів. Справа
стосується розтрати 9 мільйонів грузинських ларі (понад $3
млн. - ред.). Він дарував дуже
багато, літав дуже багато (не в
державних справах), витрачав
дуже багато на свої особисті
потреби з коштів фонду Спеці-

альної служби державної охорони Грузії", - зазначила Сонгулашвілі.
Третя справа - справа телеканалу "Імеді", відібраного
у підприємця Бадрі Патаркацишвілі.
Четверта справа пов'язана
з побиттям грузинського парламентарія Валерія Гелашвілі,
який написав критичну статтю про сім'ю Саакашвілі.
"У нього було дуже багато
переломів, поламана щелепа і
т.д. Найголовніше, що поліцейські побили його за волею Саа-

кашвілі через критику на його
адресу", - наголосила прокурор.
У справі про вбивство Зураба Жванії, який був чи не найбільшим опонентом Саакашвілі, за словами керівника Головної прокуратури Грузії, наразі є "тільки один обвинувальний вирок суду, який був винесений десь півтора роки тому
проти членів його (Саакашвілі - ред.) охорони". У цій справі, яку зараз теж розглядає Головна прокуратура, окрім цих
людей, звинувачення більше
нікому не пред'являлося.
Загалом, стверджує головний прокурор, згідно з новим
законодавством Грузії, Саакашвілі загрожує 11 років позбавлення волі, якщо суд винесе обвинувальний вирок.
"...Зараз, якщо у людини є
3-4 звинувачення, у нього буде
тільки один термін", - пояснила вона.
"Усі ці справи зараз роз-

Сесія облради внесла зміни до бюджету
Майже 5 мільйонів гривень виділено закладам освіти
та понад два мільйони - на соціальний захист населення

Н

а переконання
голови обласної
ради Віктора
Овчарука, підтримка
комунальних закладів
обласною радою має бути
комплексною.
«При внесенні змін до обласного бюджету п’ята сесія обласної ради спрямувала кошти на потреби різноманітних галузевих установ. Ми
чимало говорили про охорону здоров’я, однак профінансували і заклади соціального
захисту та освітні установи»,
- сказав він.
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету,
сесія обласної ради спрямувала кошти департаменту соціального захисту населення – 2
216,6 тис. грн., а саме:
- на забезпечення виплат
щомісячної допомоги в розмірі
500 гривень членам сімей загиблих в Афганістані (81,6 тис.
грн.), а також членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції (384
тис. грн.);
- для надання нецільової матеріальної допомоги за
зверненнями малозабезпечених громадян (200 тис. грн.);
- Почаївському психоневрологічному
будинкуінтернату - на проведення поточного ремонту, придбання запчастин до автомобілів,
пально-мастильних матеріалів
(111тис. грн.);
- Тернопільському обласному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів - на виготовлення технічної докумен-

тації на приміщення, земельну
ділянку, ландшафт території,
ремонт огорожі (550 тис. грн.)
та на придбання обладнання
для фізичної реабілітації (850
тис. грн.);
- Теребовлянському психоневрологічному будинкуінтернату - на виготовлення
проектно-кошторисної документації для утеплення фасаду приміщень (40 тис. грн.).
За пропозицією постійної
комісії обласної ради кошти в
сумі 40,0 тисяч гривень було
вирішено спрямувати на виконання заходів обласної комплексної програми соціальної
підтримки
малозахищених
верств населення «Турбота».
Разом з тим Тернопільська обласна рада спрямувала
кошти, у тому числі управлінню освіти і науки, – 4 905,9 тис.
грн. З них:

- для забезпечення виплати
заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам професійно-теоретичної
та практичної підготовки професійно-технічних навчальних закладів (3 000 тис.
грн.);
- Чортківському вищому
професійному училищу - для
ліквідації заборгованості, яка
виникла в результаті проведення ремонтно-будівельних
робіт у зв’язку з відкриттям навчально-практичного
центру з підготовки кваліфікованих робітників з професії „Монтажник санітарнотехнічних систем та устаткування” (400 тис. грн.);
- Заліщицькому обласному
багатопрофільному
навчально-реабілітаційному
центру - для проведення поточного ремонту водогону,

який перебуває в аварійному
стані (50 тис. грн.);
- Коропецькому обласному
ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною підготовкою - для ліквідації аварійного
стану центрального купола та
портика головного фасаду палацу графа Бадені в смт. Коропець Монастириського району,
виконання реставраційних робіт по заміні покрівлі шатра та
металевих декоративних елементів центрального купола
пам’ятки архітектури (750,9
тис. грн.);
- Тернопільському обласному інституту післядипломної
педагогічної освіти - на проведення реконструкції приміщення їдальні, яка перебуває
на балансі закладу освіти і не
використовується за призначенням (400 тис. грн.);
- Новосільському обласному спеціальному навчальновиховному
комплексу
- на виготовлення проектнокошторисної документації (50
тис. грн.) та проведення капітального ремонту столярної
майстерні (200 тис. грн.);
- Тернопільському центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді - для
придбання малогабаритної
сільськогосподарської техніки
(55 тис. грн.).
Також розпорядженням Кабінету Міністрів України обласному бюджету передбачена субвенція в обсязі 100 тисяч гривень, які пропонується використати на проведення капітального ремонту
шкільної майстерні Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу в с. Нове Село Підволочиського району (розпорядником коштів визначено управління освіти і науки).

глядаються Тбіліським міським судом", - додала Сонгулашвілі.
Також вона підтвердила,
що Саакашвілі не знаходиться
в розшуку по лінії Інтерполу.
Як відомо, 26 липня Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення екс-голови Одеської обласної держадміністрації Саакашвілі українського громадянства.
Після того Саакашвілі виїхав до США. Наразі він відвідує країни Європи, зокрема,
вже побував у Польщі, Литві та
Угорщині.

Джерело:
http://espreso.tv/
news/2017/08/08/
genprokuror_gruziyi_
rozpovila_usi_podrobyci_
kryminalnykh_sprav_
saakashvili

Умови для
застосування РРО
«спрощенцями»
Головне управління ДФС
у Тернопільській області нагадує, що згідно з п. 296.10
ст. 296 Податкового кодексу
України (далі - ПКУ), реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи;
другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких
протягом
календарного
року не перевищує 1000000
гривень. При перевищенні
в календарному році обсягу
доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для
такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого
місяця кварталу, наступного
за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного
податку.
Норми п. 296.10 ст. 296
ПКУ не поширюються на
платників єдиного податку,
які здійснюють реалізацію
технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту.
Технічно складні побутові товари - це непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на
які встановлено гарантійний строк.
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СИН ЕМІГРАНТІВ З ПІДГАЄЦЬ
підкорив Діснея, Голлівуд
і мільйони дитячих сердець
Старовинні міста і села
Тернопільщини мають цікаву історію
і багато неймовірних легенд. А, може,
ці легенди були колись правдою…

Я

кщо вам, наприклад,
доведеться побувати у
містечку Підгайці, поцікавтесь місцем, де колись стояв замок. Переповідають, що в
його підземеллях заховані скарби: дукати, золото, самоцвіти,
срібло… Розпитайте про Марцеліну Чарторийську, на віллі якої
гостював відомий композитор
Фредерік Шопен. Кажуть, він був
закоханий у Марцеліну. Коли ж
мандруватимете вуличками міста, пам’ятайте: під вашими ногами розкинулись таємничі підземні ходи. Цього року, до речі,
Підгайці святкують свій 620-ий
день народження.
Людиною-легендою Підгайців став і Володимир Титла, якого на американський манер називали Біллом. Син емігрантів із
Західної України підкорив Уолта
Діснея, Голлівуд і мільйони дитячих сердець.
У минулому столітті маестро
мультфільмів Дісней запросив
Володимира на свою студію. І
той відкрив нову епоху в історії
діснеєвських мультиків. Пізніше Титлу назвуть «Мікеланджело анімації».
…Володимир Титла народився 25 жовтня 1904 року у НьюЙорку. Його батьки Петро і Марія, як і багато західноукраїнців,
емігрували з містечка Підгайці на Тернопільщині до далекої
Америки.
Родині на чужині довелося нелегко. Батько був простим
робітником - виготовляв бочки
для риби. У сім’ї жила бідність.
Малий Володимир утікав від
сумних реалій буття у власний
мальований олівцем світ. Він любив мистецтво. Мав до нього та-

лант і пристрасть. Робив на папері копії з коміксів. Це були
перші поклики долі…
Оскільки
батьки
були релігійні, син ходив до церкви. Там і
помітила його талант до малювання одна з черниць.
Дев’ятирічного Володю влаштували у студію
творця коміксів Вінзора
Маккея. Потім хлопець закінчив вечірню художню школу,
підробляв карикатуристом в газетах. І отримував там пристойні гонорари. Заробітки дали змогу не лише утримувати батьків, а
й переїхати в хорошу квартиру у
Джерсі-Сіті.
16-річному віці Володимир уже працював на
кіностудії «Paramount
Pictures» - створював заставки
до фільмів. Невдовзі молодого
художника запросили на екранізацію байок Езопа, удвічі підвищивши платню за талант і працездатність. Водночас Володимир відвідував вечірню студію
Ліги студентів мистецтва.
Зібравши грошей, наприкінці 1929 року Володимир вирушив до Європи, побував у багатьох країнах. Не оминув і України. Завітав на вітцівщину своїх
батьків - у Підгайці.
Син простих українців вивчав
живопис у Парижі, навчався мистецтву скульптури у Шарля Деспіо. Повернувшись у США, продовжив роботу на студії «Парамаунт». А в 1934 році Володимира
запросив до себе на студію Уолт
Дісней. Підписавши контракт, на
початку 1935-го художник почав
працювати у чарівному світі, де

У

персонажів Володимира-Білла
Титли. Його персонажі - емоційні, захоплюючі. Неповторні… Цікаво, що художник для одного із
гномів - Буркотуна, брови «узяв»
у самого Діснея, а ніс - у… вареного буряка.
рім гномів із «Білосніжки», аніматор українського походження
створив Страмболі з «Піноккіо»,
слоника Дамбо, корову Клорабель з «Міккі Мауса»…
Під час творення образу слоника Дамбо натхненником художника був його маленький
син Петро. Картина настільки
зворушлива й зроблена з такою
майстерністю, що багато глядачів, і не лише маленьких, плакали… Вона удостоєна двох «Оскарів» та отримала «Пальмову гілку» за анімацію.
До Володимира Титли прийшли успіх, слава і великі гроші.
Він здобув увагу Уолта Діснея та
прихильність маленьких і дорослих глядачів у всьому світі. Але у
1943 році пішов зі студії. Пізніше
шкодував про це до кінця свого
життя.
Причиною, через яку залишив улюблену роботу, стала
участь Титли у страйку працівників студії проти Уолта в 1941
році. Тоді, через економічну кризу, Дісней звільнив багатьох працівників. Володимир приєднався до страйкарів, аби підтримати
друзів. І, хоча, як вважав, не заподіяв нічого поганого Уолтові, роботу через напружені стосунки
на студії довелося залишити.
Після цього Титла працював
у «Terrytoons», «Famous Studios»
(власність «Paramount Pictures»),
«Tempo Production». Створив відомі й популярні образи Каспера, малої Лілу (прототипом стала його донька Тамара), маленького Ендрю. Проте весь цей час
прагнув повернутися на студію
Діснея. Але…
Останні чотири роки свого
життя найкращий мультипліка-

К

оживають казки. Аніматор перевернув світ творення тогочасних
мультфільмів.
Діснеївські мультики були
популярними. Проте студія готувала лише коротенькі
мультфільми з простою анімацією. Та й американські мультиплікатори не завжди вміли
вправно передати емоції.
Дісней вирішив створити
перший у світі повнометражний
мультфільм «Білосніжка і семеро
гномів» за мотивами казки братів Грімм. І йому допоміг у цьому
син українських емігрантів.
Скільки нервів коштувала
ідея Діснею! І, звісно ж, грошей.
Він заклав свій будинок, бо замість запланованих 250 тисяч
доларів, бюджет «Білосніжки…»
перевалив за півтора мільйона.
Від успіху стрічки залежала доля
студії і добробут Діснея.
рем’єра
«Білосніжки…» відбулась 21
грудня 1937 року. Це
було феноменально! Тріумф!
Мультфільм став сенсацією.
Отримав «Оскара». До заповітної
статуетки додали ще сім, вказуючи тим самим на довершеність

П

тор світу провів у принизливих
пошуках роботи. У 1968-у віцепрезидент студії Діснея не взяв
Володимира на роботу навіть
із випробувальним терміном.
А Титла був членом Американської кіноакадемії та Національного товариства анімації. Через
відмови отримати роботу, він
страждав від жахливої депресії.
Осліп на ліве око.
У згаданому 1968-у геній анімації помер у штаті Коннектикут на своїй фермі. Йому було
лише 64 роки…
У 1998-у Володимир Титла
посмертно отримав нагороду
«Діснеївські легенди». Його і сьогодні вважають одним із кращих
художників золотого століття
мультиплікації. А на кіностудії
Уолта Діснея готуються до святкування 80-ї річниці культового
американського повнометражного мультфільму «Білосніжка і
сім гномів» - стрічки, якою захоплюються у всьому світі, і на якій
виховувалися десятки поколінь
глядачів.
Щодо національних коренів, то за спогадами дружини
Володимира - Адріен ле Клерк,
«у ньому не було нічого американського, він був справжнім українцем. Дуже сентиментальний, дуже ніжний і турботливий. Він був глибоким
песимістом і справжнім одинаком - завжди відчував напругу, спілкуючись з нашими
сусідами-американцями. Його
смаки теж розкривали в ньому
слов’янську душу. Він годинами
міг слухати українську народну музику... Володимира тягнуло до землі - він з одержимістю
працював на своїй фермі, просто жити не міг без неї. Був закоханий у коней, корів...».
адам Фортуна непередбачлива. То одарує славою і багатством, то зверне життя на стежину випробувань. Як в історії з
Володимиром Титлою. І як було
з іншими відомими й талановитими людьми.
Але, коли Фортуна кивне
пальчиком, як не послідувати за
нею? Це ж так цікаво - мандрувати у країну своїх чарівних вигадок і бажань. І, може, там, у нехитрій казці, доля заховала для когось підказку…
Мало не забула. Білосніжка
- перша «офіційна» діснеївська
принцеса.
Ольга ЧОРНА.

М

P.S. У статті використані факти і фото з відкритих джерел.
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Тернопілля у жалобі
У зоні АТО загинув наш земляк
Російсько-українська
війна продовжує забирати молоді життя. Сумна
звістка знову прийшла і у
нашу область.
Під час виконання
службових обов’язків у
зоні проведення АТО загинув навідник кулеметного взводу військової
частини А 2896 солдат
Іван Строчак із села Криволука Чортківського району.
Хлопцю було лише двадцять один рік. Він вчився
на будівельника. Відслужив рік в армії і пішов контрактником в АТО.
«Іван з багатодітної сім’ї. Мав ще дві сестри і трьох
братів. Наймолодшій сестричці лише 7 рочків, - розповідає секретар Палашівської сільради Наталя Сенюк. – Він був надзвичайно доброю дитиною. Допомагав мамі, бо вона виховувала їх самотужки, батько
помер. Це тяжка втрата для нашого села».
Згідно із розпорядженням голови Тернопільської
ОДА Степана Барни, 16 серпня 2017 року в Тернопільській області оголошено Днем жалоби. На знак
скорботи на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств і закладів, державних підприємств, установ, організацій буде приспущений Державний прапор України з траурною стрічкою.
Похорон Івана Строчака відбудеться у середу, 16
серпня. «Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття
рідним і близьким загиблого солдата.
Герої не вмирають!

nday.te.ua

Реалії

На Тернопіллі – ВІРУС КОКСАКІ

В

иявили хворих у всіх
семи дитсадках міста.
П’ятеро дітей були
госпіталізовані, троє досі у
лікарні. Решта перебувають
на амбулаторному
лікуванні.
Варто зазначити, що літо і
осінь – це сприятлива пора для
розвитку ентеровірусних інфекцій. До них належать віруси: Коксакі А і В, ЕСНО, вірус гепатиту А,
вірус поліомієліту.
«Інфекція передається повітряно-крапельним і фекальнооральним шляхами, - розповідає
лікар-епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. - Можна
заразитися через воду, їжу, брудні руки, іграшки. Джерело інфекції
– хвора людина. На даний час фахівці працюють над тим, щоб ви-

У Чорткові на ентеровірусну інфекцію
вже захворіло 48 дітей

явити причину спалаху інфекції.
У дошкільних закладах відібрали
зразки питної води і стічних вод
для перевірки».
Є ймовірність, що продукти
харчування спровокували спалах
інфекції. Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області перевіряють постачальників
харчових продуктів для дитсадків
міста.
Як розповідає заступник головного лікаря Чортківської
КРЦПММСД Світлана Грабовецька, симптоми вірусу Коксакі – висока температура тіла до 39-40 С,
головний біль, слабість, порушення апетиту, часто - рвота, пронос.
Можуть бути болі в горлі. Важли-

вим проявом є почервоніння шкіри, папули, міхурці, які найчастіше
розміщуються на обличчі, кистях,
стопах. Деколи висипання нагадують вітряну віспу. У ротовій порожнині з’являються висипання у
вигляді герпесу, так звана «герпетична ангіна».
Специфічного лікування, як
і профілактики, немає. Для боротьби з вірусом використовують
симптоматичні засоби.
- Щоб вберегтися від зараження вірусом, важливо дотримуватися правил особистої гігієни,
- зазначає Світлана Грабовецька.
- Мити овочі, фрукти, а головне руки. Мити руки потрібно не лише
після відвідування туалету, а й після перебування у людних місцях.
А найкращий захист – сильний
імунітет. Тому стежте за харчуванням, фізичними та розумовими
навантаженнями, відпочинком.
У більшості чортківчан недуга
проходить у легкій форму і симптоми минають за кілька днів. На
даний час всі дитсадки Чорткова
працюють. У всіх закладах проведена дизінфекція. Однак кількість
хворих зростає щодня.
Юля ТОМЧИШИН.

Чиновники, прикривши вишиванками свої
животи, заглядають в рот збіднілим українцям
Депутати, міністри, інші
чиновники полюбляють заглядати в гаманці українців, аби
порахувати, скільки там грошей. І закликають людей нести свої кровні в банки. Хворій
вітчизняній економіці постійно необхідні фінансові «ін’єкції».
Проте, зі своїми мільйонами
«слуги народу» на порятунок
економіки не поспішають. Бо
вітчизняним банкам не довіряють. Ось закордонні фінустанови чи офшори - інша річ.
Надійна. І матраци - гарний
сховок для «чесно» зароблених
грошей.
А тепер міністр соціальної
політики Андрій Рева заглянув
українцям ще й у рот. І пояснив
бідність в країні, звиняйте, ненажерливістю населення. Для прикладу навів Німеччину. Там, за
його словами, їдять менше, тому
й живуть багатше. Мовляв, українці могли б мати більше грошей,
якби стільки не їли. Бо німці тратять на харчування 14 відсотків
свого заробітку, а українці - аж
цілих 50. Щоправда, про рівень
зарплат в Україні та Німеччині
міністр чомусь промовчав.
Подібне ми вже чули у 2013
році. Екс-прем’єр Азаров радив
українцям «не скиглити», а брати лопату, садити картоплю та
капусту і робити таким чином
своє життя легшим. Сам же Микола Янович «капусту» рубав - у
американських доларах та інших

валютах. І під час Майдану втік із
вкраденими в держави грішми у
путінську Московію.
Спіч соціального міністра
Реви викликав праведний гнів
українців. Бо всі знаємо, у яких
розкошах живуть наші владоможці і як «важко» переймаються долею народу.
Фактично у Кабміні визнали:
українці - жебракують. Адже при
нормальних зарплатах і пенсіях
половину своїх доходів людина
на їжу не тратить. Коли ж зростає добробут, то відсоток витрат
на харчі зменшується.
Німецькі пенсіонери, приміром, можуть і в ресторан піти, і
подорожувати. А чи багато наших літніх людей дозволяють
собі таку розкіш?
Економіст Тарас Загородній,
коментуючи висловлювання Ан-

дрія Реви, наголосив: у німців
середньостатистичний ресторан коштує 40 євро при зарплаті у 3,5 тисячі. А в нас сорок євро
- це майже «мінімалка» багатьох
пенсіонерів.
Спростували заяву міністра
Реви і європейські медіа, порахувавши, скільки витрачають на
їжу німці та українці. Отже, середньостатистичний німець витрачає на їжу 355 євро на місяць.
Українець - приблизно 40 євро.
Це тому, що середня платня німця є вищою, а продукти в Україні
не набагато дешевші, аніж у Німеччині. Крім того, вартість їжі у
нас щороку зростає. У Німеччині
ж інфляція непомітна.
За статистикою, торік німці
найбільше вживали молоко, сир
і масло. На другому місці - фрукти й овочі. А в меню українців у

пріоритеті - овочі та хліб. Щодо
м’яса та ковбаси, то в середньому
німець з’їдає цих продуктів щомісяця на чотири кілограми більше,
ніж українець. Загалом, німецький раціон не вельми відрізняється від українського. І німці не
дуже економлять на продуктах.
До слова, українські та західні лікарі б’ють на сполох: близько
двох третин випадків захворювання в Україні є наслідком нераціонального харчування. Про це
заявили учасники круглого столу «Міжнародний день здорового травлення», повідомляє вітчизняне Мінохорони здоров’я.
Ще однією великою проблемою є
дефіцит вітаміну D у багатьох дорослих та дітей. Медики кажуть:
це наслідок недостатнього вживання окремих білкових продуктів, серед яких риба та яйця.
І дані Держстату свідчать:
за останні кілька років українці
стали менше їсти. Йдеться, найперше, про м’ясо, молоко, рибу,
яйця і хліб. А ось картоплі в раціоні збільшилось.
У розвинених країнах, таких,
як США, уже згадана Німеччина,
Японія люди витрачають на їжу
від п’яти до 15 відсотків доходу. У країнах із середнім рівнем
життя - 15-30 відсотків. А понад
30 відсотків витрачають жителі бідних країн. Тому, виходить,
що Україна весь час свого існування - із 1991 року і до сьогодні - за всіма критеріями була бід-

ною державою.
Але, якщо у 2014 році частка
витрат на продукти харчування
в Україні складала 37 відсотків,
то у 2015-у - аж 56! Показник навіть гірший, аніж у Пакистану й
Нігерії, констатує доктор економічних наук В’ячеслав Потапенко. Якщо порівнювати з даними
Всесвітнього економічного форуму, то за цими показниками із
2015 року Україна - найгірша у
світі. Фактично, із позаминулого року наша держава перейшла
у ранг відсталих країн, які міжнародні організації, котрі роздають гуманітарну допомогу, політкоректно називають «країни,
що розвиваються».
Зате Україну всі уряди і президенти реформують. Але ці реформи скидаються, швидше, на
якісь жахливі експерименти. І
взагалі, українці працюють за
їжу та гроші, які йдуть на оплату комуналки. Ті, кому таке життя набридає, їдуть закордон на
заробітки.
Бідність, стверджують експерти, стала основною проблемою українського суспільства.
Чиновники ж прикривають революційними гаслами корупцію та своє професійне невігластво, а вишиванкою - животи, які
від’їли на державній службі.
Ольга ЧОРНА.

Минувшина і сьогодення
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Споглядаймо славу Господа!
Божественна природа Ісуса Христа, Сина Божого, що прийшов на землю заради нашого
спасіння, завжди так або інакше позначалася і на людській Його природі. Але слава Божественна прикрита була плоттю і таким чином Ісус Христос у земному Своєму житті з вигляду був звичайною людиною. Преображенням на горі Фаворі, щоб зміцнити учеників своїх у вірі, Господь показав «сховану під плоттю блискавку істоти Свого Божественного благовоління». З плоті виходили промені Божества, то був «вогонь не речовий, не опаляючий
тіла» (служба на празник Преображення).

Під час Преображення Спаситель показав вибраним
учням – Петру, Якову та Івану
славу Свою, але настільки, наскільки вони, за словами тропаря, могли вмістити. Учні побачили Учителя просвітленим
так, що одяг Його став, як сніг, і
лице Його сяяло, як сонце, а від
усього тіла випромінювалось
яскраве світло. На довершення цього свідки Преображення
побачили великих старозавітних пророків – Мойсея та Іллю,
що вели розмову з Господом.
Все явище було таке надзвичайне, що апостол Петро у за-

хваті вигукнув: «Наставнику!
Добре нам тут бути, поставимо
три намети – Тобі один, Мойсеєві один і один Іллі» (Лк.9, 33).
Не встиг він закінчити свою
мову, як з’явилася хмара і покрила їх і звідти чути було голос: «Цей є Син Мій Улюблений, в Котрому Моє благовоління, Його слухайте». Апостоли, почувши цей голос, у трепеті впали обличчям до землі. Та Ісус Христос, підійшовши і торкнувшись їх, сказав:
«Встаньте і не бійтеся» (Мф.17,
5-7).
«Добре нам тут бути», - го-

ворив апостол Петро на Фаворі. Добре, бо апостоли бачили свого Божественного Учителя у сяйві слави і самі осяяні ним, наскільки це можливо
людині, відчули її. Добре було
апостолам і тому, що ніщо земне не обтяжувало їх душі, свідки Преображення відчували
в серцях невимовну радість,
споглядаючи славу Господа.
Якщо нам приємно почувати себе сонячного дня і значно
гірше в день похмурий, добре
ввечері при освітленні і сумно
без світла, то ще краще і радісніше нам з Христом і так важ-

"Єдиний документ,
який береже правду
про Тернопіль,
зараз під землею"

ко без Нього. Якщо нам миле і
конче потрібне денне світло,
якщо ми щиро радіємо сонцю,
коли воно сходить, то набагато
дорожче і потрібніше для християнської душі світло Христове, що просвічує кожну віруючу людину. Тому душа християнська радіє в день свята Преображення, духовно ніби сягаючи вершини гори Фаворської.
Звільнившись від усього земного клопоту, ми у великій радості повторюємо: «Господи!
Добре нам тут бути і споглядати Світло тихе святої слави
Безсмертного Отця Небесного,
Святого Блаженного…».
Щаслива та побожна людина, що кожного дня перед тим,
як заснути, відчуває в собі присутність Сина Божого, як тихе
світло Отця Небесного. Осяяна благодаттю Божою, спочине вона із свідомістю чесно

прожитого дня, промовляючи:
«День проживши, славлю Тебе,
Спасе. Вечір прошу з ніччю без
спокуси подай мені, Спасе, і
спаси мене».
Смачненьких вам, освячених плодів. Хай скріпляють
вони наші духовні і тілесні
сили!
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної
спілки журналістів
України.

Науковці та волонтери продовжують відкривати таємниці міста.
Археологи підбили перші підсумки розкопок, які в таких масштабах
проводять у Тернополі, фактично, вперше.

"Наш ДЕНЬ" писав, що недавно виявили зовнішню оборонну стіну міста ХVI
століття. Мури щодня відкривають нові знахідки. Вчені намагаються довести,
що місто більш стародавнє, ніж зараз думають.
- Для нас це підсумок майже річної
праці з дослідження підземного Тернополя, - розповідає заступник міського голови Леонід Бицюра. - Вже сьогодні ми можемо стверджувати, що Тернопіль розвивався трошки іншим форматом, ніж це показано в радянських історичних підручниках. На жаль, маємо
дуже багато періодів, коли історію перекручували, а деякі віхи свідомо залишали поза увагою.
Відлік історії Тернополя ведуть від
заснування замку. Традиційно вважають, що він був заснований у 1540 році.
Однак перші підсумки досліджень показують, що місто розвивалося раніше, поступово змінюючи свою оборонну систему.
- Нам було нав’язано, що до цього часу
тут нічого не було, мовляв, бігали дикі

люди. Історія писалася упереджено, багато перекручувалося владою, - каже архітектор Юрій Вербовецький. - Зараз ми
переживаємо період відродження нашої
спадщини. Велика проблема з архівними
даними. Чимало було вивезено, знищено.
Єдиний документ, який береже всю правду про Тернопіль, зараз під землею. Це залишки споруд і підземелля.
За словами науковців, подальшими
дослідженнями планують повернути
тернополянам правдиву історію їхнього міста.
- До сьогодні в Тернополі слово "замок" асоціюється з однією будівлею,
- каже Юрій Вербовецький. - Нині ми
можемо стверджувати, що це був великий комплекс споруд. Оборонні стіни,
вежі, каземати, житлові будівлі. Сьогодні добре збережена центральна час-

тина - палац.
Але його вигляд, на жаль,
теж не справляє враження замку.
Науковцям допомагають старі карти, збережені світлини давнього міста,
аерозйомки часів Першої світової війни. Водночас, важко вести мову про
те, який вигляд мав сам замок. Протягом століть він зазнавав руйнувань і
не раз відбудовувався. Щоразу будівлю змінювали. На зміну холодній зброї
прийшла важка вогнепальна, згодом
- легша прицільна. І оборонна споруда
мала враховувати це, аби відбивати напади.
Археологи кажуть: хочуть максимально розкрити все, що під землею.
Адже якщо реконструювати об’єкти,

які свідчили колись про могутність
міста, це стало б додатковою атракцією
для туристів і гордістю для мешканців.
- Тернопіль можна назвати містом фортець, - пояснює Леонід Бицюра. - Тут була складна фортифікаційна система, яка витримувала напади
східних ворогів. Наша мета - дослідити
об’єктивно історію Тернополя і спробувати зробити все, щоб ці ділянки відкрити та зберегти.
До речі, долучитися до відкриттів
можуть всі тернополяни, а також гості міста. Волонтери працюють майже
щодня, зокрема в центральній частині
міста, і раді всім охочим допомогти.
Антоніна КОЛЯДА.
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Свято

А ти - як мати - найдорожче...
Погляд у минуле, щира
молитва, задушевні пісні,
розваги і спорт: у Поділлі
Підволочиського району
відзначили День села
ки обороняли рідну землю від російського агресора Андрій Келяр,
Мирослав Курляк, Іван Лободзец,
брати Василь та Ярослав Мидза. У
вдячність воїнам Сергій Кучер презентував пісенний дарунок.
Згадували і тих, кого доля розкидала по чужині. Їх завжди чекає
рідний край. Бо,
Може, десь земля
є краща і вища,
Й небо десь є золоте,
Але найдорожче
усе те у світі,
Де мамина вишня цвіте…

Б

арвами вишиванок
розквітло минулої
неділі невелике село
Поділля. На місцевому
стадіоні зібралися і його
жителі, і гості. Тут уперше
відзначали День села.
Розпочалося свято спільною
молитвою. Священики місцевих
храмів благословили присутніх
на мир і добро, злітали у голубінь
неба душевні мелодії церковного
хору.
Упереміж з концертними номерами сільських аматорів ведучі
свята згадували історію Поділля.
Колись село називали Гнилою Пізнанкою, адже неподалік було місто Познань, яке зруйнували татари. А під час нашестя ворогів люди
рятувалися в очеретах біля річки,
яка мала повільну течію (від цього і її назва – Гнилка). Перша письмова згадка про Поділля припа-

дає на 1574 рік. Зазнали його жителі панування й австрійських цісарів, і поляків. Тепер до місцевої
сільської ради входить також невеличке село Хоптянка. Недавно

з іншими населеними пунктами
об’єдналися у Скалатську територіальну громаду.
Болить сьогодні людей війна на Сході. З Поділля та Хоптян-

Присутніх на святі тепло привітав голова ПАТ «Тернопільгаз»
Олег Іванович Караванський, за
сприяння якого власне і відбувся
День села. Він подякував отцям за
спільну молитву, людям, які упродовж багатьох років вкладають
працю рук і щире прагнення сердець, аби земля була щедрою, аби
жила і розвивалася колиска України – село.
- Я низько кланяюся усім, хто
долучився до сьогоднішнього свята, до завершення жнив, до того,
щоб хліб був уже в коморі. Гуртуймося і далі навколо спільної ідеї
творити добро під мирним небом,
щоб ми не шукали один в одному
заздрості, а примножували наші
здобутки на радість дітям і внукам.
Гарний настрій того дня присутнім на святі також дарували
заслужений артист України, директор Тернопільського обласного драмтеатру Борис Репка, тріо
«Кришталеві роси» ПАТ «Тернопільгаз» - Надія Олещук, Ольга
Мартинюк, Наталя Вальків. Лауреати і переможці різних конкурсів
Микола Сосновий, Ірина Морозо-

ва, Владислав Вальків. Жіночий ансамбль с. Поділля, його солістка Наталя Кремза, сільський хор (соліст
Сергій Крета), талановита Софійка
Курило, інші.
І дорослі, і діти на святі охоче
брали участь у різних спортивних
розвагах, куштували юшку, ласували морозивом…
З вдячністю говорили про тих,
хто нині творить історію сіл, зокрема, про педагогів місцевої школи, її директора Анізу Яськів. Про
найстаріших мешканців Поділля
і Хоптянки – Василя Левицького,
Емілію Пелехату, Мечислава Антонюка, Емілію Василишин, Теодозія
Шутка.
День тихенько котився до вечора. Стихали мелодії свята, та у
вечірній тиші ще довго відлунювали радістю дзвінкі дитячі голоси.
Доки народжуються і ростуть малята, доти живе село.
А всі учасники свята вдячні за
підтримку та організацію голові ПАТ «Тернопільгаз» Олегу Караванському, сільському старості
Олегу Дронзі, підприємцю Михайлу Лисаку, депутату обласної ради
Петру Ваську, тим, хто створив недільний гарний настрій.
Фоторепортаж
Івана ПШОНЯКА.
Більше світлин на сайті газети
та у наступних числах
"Нашого ДНЯ".
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Україна
Партії рекламуються
за державні кошти

Комітет виборців України проаналізував фінансові звіти парламентських партій за квітень-червень. «Радикали», «Самопоміч» і «Опоблок» витрачають значні відсотки коштів на
розміщення політреклами. БПП вкладає
гроші в розбудову партійної мережі. А
«Народний Фронт» і «Батьківщина» витрачають кошти на оренду приміщень
та зарплату. Так, за квітень-червень «радикали» витратили на статутну діяльність 13 млн. гривень, із яких 12,8 млн.
- кошти держбюджету. 45 відсотків грошей пішли на ТБ-рекламу. «Самопоміч»
- 19,8 млн., із них 98 відсотків - бюджетні гроші. Найбільше коштів - 26 відсотків - «Самопоміч» витратила на партійну газету. «Опоблок» витратив три мільйони гривень - із них 1,3 млн. - кошти
держбюджету. Третину грошей «Опоблок» спрямував на політрекламу. Блок
Петра Порошенка «Солідарність» витрачав виключно кошти із держбюджету - 62 відсотки грошей пішли на утримання місцевих парторганізацій. «Батьківщина» витратила 4,3 млн. - із яких
чотири мільйони - кошти держбюджету.
«Народний Фронт» витратив 21,3 млн.,
із яких 18,7 млн. - кошти з держбюджету. Витрати, зокрема, пішли на зарплату
і оренду приміщень. У другому кварталі
«фронтики» отримали з бюджету 28,4,
БПП - 28 млн., «Самопоміч» - 25,1 млн.,
«Опоблок» - 12,1 млн., Радикальна партія Олега Ляшка - 9,5 млн., «Батьківщина» - 7,2 млн. гривень.

НАБУ розслідує злочинів
на 87 мільярдів

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба
НАБУ. Згідно з повідомленням, сукупний розмір предмету злочину у вказаних розслідуваннях становить понад
87 мільярдів гривень. «Упродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні. Загальна кількість підозр станом на кінець липня складала 225, стосовно 125
осіб складено обвинувальні акти.

Юристам можуть
заборонити заочну освіту

Мін’юст виступає за повну заборону заочної форми навчання для
майбутніх юристів. Про це заявив міністр Павло Петренко в ефірі «Еспресо.
TV». «Якщо ти юрист, то мінімум чотири
роки повинен відучитися стаціонарно.
Щоб потім не калічив свою долю і долю
людей, з якими зустрічаєшся, будучи
адвокатом, суддею, прокурором, держслужбовцем», - наголосив Петренко.
На думку міністра, вимоги до майбутніх юристів є не менш високими, ніж до
майбутніх медиків, тому система вищої
юридичної освіти в Україні, так само, як
і освіти медичної, повинна бути стаціонарною. Пропоновані нововведення допоможуть уникнути нинішнього спотворення правової освіти.

Наш ДЕНЬ
Скільки коштує
іноземний диплом?

Щороку значно більше наших випускників їдуть вчитися за кордон. За
останні два роки ця цифра збільшилася
у кілька разів - зараз там 55-60 тисяч студентів з України. Як пише «Gazeta.ua», найпопулярніші для навчання країни - Польща, Німеччина, Чехія, Канада, Нідерланди і
Велика Британія. За рік навчання у Британії доведеться заплатити від 17 до 30 тисяч фунтів. У Канаді - 25-30 тисяч канадських доларів. Нідерланди - гарна альтернатива Британії, Канаді чи США. Навчання там якісне. Проживання і харчування дешевше. У середньому обходиться 20
тисяч євро на рік. Найбільше українських
студентів їде в Польщу. Вартість навчання
англійською мовою стартує там від 1500
євро.

«Укрзалізницю» дико
розкрадають, а винних нема

Із «Укрзалізниці» крадуть від 10 до
15 мільярдів гривень щороку. Про це в
ефірі телеканалу ZIK заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Міністр
порівняв «Укрзалізницю» за часів керівництва нею Георгія Кірпи і сучасним станом.
«Ми говоримо про різні моделі управління. За часів Кірпи була жорстка вертикаль,
від самої політичної гори - до останнього
провідника чи залізничника. У цьому випадку, на жаль, ми можемо про таке лише
мріяти. З іншого боку, з мого спілкування
із залізничниками, які все життя працюють на «УЗ», залізниця у такому стані ще
не була ніколи. У поганому стані, мається
на увазі», - наголосив Омелян. І додав, що
вплив на діяльність «Укрзалізниці» мають депутати, так звані «бізнес-партнери»
і криміналітет.

Через захланність
залишимося без чорноземів

У доповiдi Нацiональної академiї
аграрних наук прогноз учених щодо
родючостi наших грунтiв невтiшний.
Мовляв, у найближчі десятиліття Україна може забути про свої чорноземи, якщо
й надалi так по-варварськи розпоряджатиметься ними, пише «Експрес». Нинi в
Українi близько 28 мiльйонiв гектарів чорноземів, що, за різними оцінками становить 8-15 відсотків світових запасів. Але, за
словами доктора сiльськогосподарських
наук, професора Івана Шувара, якщо не
зупинити процеси деградацiї грунтiв,
то справді можна втратити значну частину чорноземiв. Бо втрати гумусу
вiдбуваються дуже швидко, а щоб вмiст гумусу збiльшився на 0,1 відсотка, потрiбно
щонайменше 25-30 рокiв. Крім того, українські чорноземи продають. Звісно, незаконно. Беруть його не з полiв, а з балок, де
часто накопичується намул на два-три метри, тому що з поля важко зiбрати багато
родючого грунту. Наші чорноземи везуть у
Катар, ОАЕ. Щоб вивезти чорнозем з одного гектара, потрiбно 75 вагонiв, сказав доктор сiльськогосподарських наук, професор
Зеновiй Сич.

70-річну Софію Ротару покликав
заміж 33-річний артист

70-річну співачку Софію Ротару покликали заміж. Зробити пропозицію наважився Олександр Попов, який раніше був учасником групи «Турбохода». Він
молодший за сина співачки, повідомляє
hochu.ua. Новоспечений наречений Софії
Ротару раніше мав стосунки з Тетяною Булановою. Нібито через нього співачка пішла від чоловіка, футболіста Радимова. Попов зізнається, що давно має почуття до
Ротару і різниця у 33 роки його зовсім не
бентежить. «Софія Ротару нікого не може
залишити байдужим, тому що вона справжній вулкан. Я люблю жінок старшого віку,
з голлівудською посмішкою і божевільною
енергетикою», - каже Попов. Що відповіла
співачка на пропозицію, поки - невідомо.
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Світ
У Білому домі вперше за сім
десятків літ зроблять ремонт

У Білому домі вперше із 1940-х років роблять капітальний ремонт, повідомляє ВВС. «Президента Дональда
Трампа в ці дні в Білому домі немає. Він
відпочиває у своєму приватному гольфклубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.
Користуючись його відсутністю, в офіційній резиденції американських президентів вирішили провести ремонт»,
- йдеться у повідомленні. Під час реконструкції в Білому домі встановлять нову
комп’ютерну систему, нову систему кондиціонування, вентиляції та опалення, а
також замінять сходи Південного портика.

Ядерна зброя - в руках
«непевних» лідерів

Ядерної зброї досить, щоб убити
всіх, і більшість її - у «непевних» лідерів. Нині у світі налічується 14905 ядерних боєголовок, про які відомо. Із них
майже 14 тисяч у Росії та США. Про це
свідчать дані Федерації американських
учених, повідомляють texty.org.ua. Донедавна кількість зброї скорочувалась.
Дані для США та Росії включають, зокрема, «боєголовки у відставці» (retired
warheads), які, втім, ще не було демонтовано. Пік озброєності спостерігався у
1986 році. США і Росія потроху демонтували ядерну зброю в останні 25 років.
Але чим далі, тим це робилося повільніше. І ось Дональд Трамп недавно заявив,
що США слід «бути на чолі» за кількістю
ядерної зброї, а це може спричинити до
нової гонки озброєнь.

На уламках літака Качинського
знайшли сліди вибухівки

Польська комісія, яка займається
повторним розслідуванням Смоленської катастрофи, заявила про сліди вибуху на лівому крилі літака. Це
оприлюднила речниця комісії Марта Пальонек, повідомляє польське видання
«RMF24». Комісія дійшла висновку: знищення лівого крила «Ту-154М» не було
ініційоване зіткненням з березою, а має
сліди вибуху. Літак «Ту-154» з польськими високопосадовцями та президентським подружжям на борту розбився
під Смоленськом у 2010 році. Під час повторного вивчення тіл жертв авіакатастрофи в труні стюардеси Наталії Янушко були знайдені рештки п’ятьох інших
осіб. У труні президента Польщі Леха Качинського знайшли фрагменти тіл двох
інших людей.

Престижний район
у Сан-Франциско продали
за смішну ціну

Подружня пара Тіна Лем і Майкл
Ченг купили у Сан-Франциско (США)
вулицю із 38 особняками, розташовану в престижному районі «Пресидіо
Террас». Вартість покупки складає… $90
тисяч, у той час, як ціна одного будинку - $5 мільйонів, повідомляє «The Daily
Mail». Жителі району були ошелешені,
дізнавшись, що їхня вулиця їм більше не
належить. А Тіні та Майклу належать дороги, тротуари й інші місця громадського користування. Така курйозна ситуація трапилась через несплату податків
попередніми жителями району. Асоці-
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ація домовласників престижного району протягом останніх 30 років не платила 14-доларовий податок на власність:
рахунки приходили на ім’я бухгалтера,
який не працював у «Пресидіо Террас»
із 1980-х років. Через борг муніципалітет виставив вулицю на міський аукціон. І подружня пара відразу ж придбала
цей район, щоб вигідно вкласти кошти
у Сан-Франциско. Жителі району пішли
в суд, щоб оскаржити результати аукціону. Проте, там попередили: у заявників
є лише один відсоток шансу зі 100, що
вдасться повернути будинки.

Лондонський Біг-Бен
деякий час «мовчатиме»

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу тривалий період не вибиватиме час вперше за півтора століття - годинник «замовкне» на чотири роки. Про це повідомляє «Європейська правда». Великий дзвін, відомий
більше як Біг-Бен, майже безперервно
вибивав час упродовж 157 років. А тепер
«замовкне» до 2021 року. До цього часу
має завершитись реконструкція Вежі
Єлизавети - це офіційна назва годинникової вежі. У британському парламенті
наполягають: цей крок необхідний для
здоров’я працівників, які проводять реконструкцію історичної вежі. Адже постійна близькість до дзвонів шкодить
слуху реставраторів. Очікується, що БігБен все ж вибиватиме час у важливі для
британців моменти. Наприклад, на Новий рік чи у День пам’яті жертв Другої
світової війни. 96-метрова Вежа Єлизавети Вестмінстерського палацу є одним
із символів Великої Британії.

Де в ЄС найвища «мінімалка»?

Найвища мінімальна місячна зарплатня в ЄС майже у десять разів перевищує найнижчу, повідомляє «Світ.
UA». За даними статистичної агенції
Євросоюзу, в Люксембурзі «мінімалка»
складає 1999 євро. До п’ятірки країн з
найвищою мінімальною зарплатнею також увійшли Ірландія - 1563 євро, Нідерланди - 1552, Бельгія - 1532, Німеччина
- 1498 євро. У Франції - 1498 євро, Великій Британії - 1397, Іспанії - 826, Словенії
- 805, Мальті - 736, Греції - 684, Португалії - 650, Естонії - 470, Польщі - 453, Словаччині - 435, Хорватії - 433, Угорщина
- 412, Чехії - 407, Латвії - 380, Литві - 380,
Румунії - 275, Болгарії - 235 євро.

Пластикове «нашестя» - шлях
до планетарної катастрофи

Із 1950-х років у світі вироблено близько 9,1 мільярд тонн пластику, третина якого на сьогодні є сміттям. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі «Science
Advances». Провідний автор дослідження Роланд Гейер зазначає, що з кожним
роком зростання виробництва пластику
збільшується. Прогнозів щодо скорочення виробництва продукції немає. «Ми на
шляху до планетарної катастрофи», - зазначив Гейер. За 65 років виробництво
пластику збільшилося у 200 разів. Якщо
в 1950 році обсяг виробництва складав 2
млн. тонн, то до 2015 року ця цифра досягла 400 млн. Лише 9 відсотків пластикового сміття переробляється, 12 - знищується, а решта 79 відсотків накопичуються на звалищах або в навколишньому середовищі. Лідером у виробництві пластмасових виробів є Китай, за
ним слідують Європа і Північна Америка. Близько 35 відсотків пластику призначено для виготовлення тари. Слід зазначити, щорічно в Україні утворюється
близько 12-15 млн. тонн
твердих побутових відходів, 40 відсотків із яких
- тара.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Ліричним рядком
Мій ранок починається
не з кави З молитви за дітей
і за батьків,
Із вдячності за день
новий цікавий,
Що сповнений
безмежних почуттів.

Сімейне

гніздечко

І хоч слова мої

не особливі,
Важливо з Богом
серцем говорить,
Здорові щоб були усі
й щасливі,
Прошу натхнення
жити і творить.

Років студентських
дивен світ,
В якому кожна мить –
новинна.
У ТНЕУ вчать
народу цвіт –
Усіх, хто любить
Україну!

І дякую за кожну мить
прожиту,
За хліб святий,
що маю на столі,
І за можливість
вірити й любити,
Залишивши образи
і жалі.
І кожен ранок
нове сподівання,
І більшого я в долі
не прошу.
А потім... можна й кави,
і кохання,
Як справжня жінка,
трішечки згрішу...

На фото Івана ПШОНЯКА:
студентки ТНЕУ
Роксолана Залізняк
та Аліна Фаріон.

Новела

С

тефаніє, Стефо, ти
мене взагалі слухаєш!
– Віталіна сердито
штовхнула подругу в
плече. – Ну як мені тебе
розрадити? Скажи, що я
маю ще зробити, щоб ти
стала такою, як завжди!

Жінка нарешті припинила вивчати пейзаж за вікном, повернула голову й зітхнула:
- Вибач, Віто, даремно ти мабуть мене за собою потягла, я
лише відпустку тобі зіпсую своїми проблемами.
- А от і ні! Ти ж - моя найближча дівчинка, я хочу, щоб ти трішки розвіяла свій сум. Ну, глянь на
мене – налаштовуємося на позитив, дихаємо – усе буде добре!
Стефанія гірко посміхнулася.
Де воно, те «добре», бродить? Уже
кілька місяців вони з чоловіком
живуть окремо. І це після п'яти
років шлюбу! Андрій, виявляється, втомився, йому потрібно побути наодинці й розібратися з тим,
чого він хоче. А вона? Чого вона
хоче, комусь цікаво?
Подруга зав’язла в інтернеті,
читала вголос гороскопи, коментувала фото спільних знайомих,
а Стефа намагалася знайти відповідь на те, що так мучило її. З потоку слів Віти свідомість вирвала одне слово – оберіг. Рука автоматично торкнулася шиї, де завжди висіла її підвіска на ланцюжку. Більше, ніж упевнена, що втрата амулета й стала причиною усіх

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

І доньці своїй ПЕРЕДАМ…
її бід. Не буває просто так в житті, щоб з нічого люди переставали
знаходити спільну мову. І не було
у кого поради спитати…
Стефанія залишилася сиротою у п'ять років. Баба Христя, яка
стала їй і за маму, і за тата, дуже
любила свою онуку, ніколи й словом не зобидила. Виростила і викохала красуню. Але хворіла часто, вік і переживання брали своє.
Якось увечері покликала до
себе онуку, погладила по світлій
голівці й почала розповідати довгу історію свого роду по материній лінії, а потім вийняла з-за ікони замотаний у полотняний шматок тканини оберіг – срібну прикрасу у формі півмісяця з опущеними вниз кінчиками. Тремтячими руками бабуня одягла Стефі
той оберіг на шию.
- Що це, бабуню? – зачаровано
запитала дівчинка.
- То є лунниця, дитино, відображення повного місяця – від
його зародження до відходу. Його
носила ще моя прабаба, а потім і
баба, і мати моя, і я не знімала…
Цей оберіг передавався з покоління в покоління усім жінкам нашого роду. Мати твоя, покійниця, не
схотіла носити, дуже вже немодним видавався їй. Сміялася, та все
не вірила у те, що я їй розповідала. Тепер, дитино, відчуваю, що і
я близька до свого відходу, тому

мушу передати цей оберіг тобі.
Бережи його, він захищатиме від
усього лихого, дасть тобі щасливе майбутнє, міцний шлюб, діток.
Згадаєш ще моє слово…
Стефа, мов зараз пам’ятає, як
усю ніч розглядала чудернацькі
трикутники, решітки, зображення сонця, крапель дощу, якими
був прикрашений дивний бабусин подарунок. У місячному сяйві кожна його грань виблискувала
магічним світлом і заворожувала.
Тоді маленька дівчинка ще не знала, що лунниця дає своїй господині невичерпні сили для натхненного творення, для нескінченної
любові, наповнює особливою магією і робить жінку надзвичайно привабливою. З того часу вона
й не знімала ніколи свій оберіг,
лише шнурочок з часом замінила
на ланцюжок.
Після смерті баби Христі, Стефа продала хату й поїхала в місто
навчатися. Там і познайомилася з
Андрієм. Перше кохання було взаємним і щасливим для обох. Одружилися і спільно почали наближати мрії, створювати дім і будувати
кар’єру, насолоджуватися життям.
А десь із півроку Стефа потрапила в лікарню, вперше тоді зняла свій оберіг із шиї, такий порядок – не дозволяють на операцію
нічого зайвого. А після… реанімація, одужання, вона й думати забу-
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ла про лунницю, не до того було.
А коли спохватилася – ніхто не бачив, ніхто не чув… і почалося, посипалося… Стефа була нелюбою
невісткою для батьків Андрія.
Вони ніколи й слова поганого не
сказали їй, але стримане поводження в усьому нагадувало про
це. Після операції лікарі поставили невтішний діагноз – навряд, чи
жінка матиме дітей. Свекруха почала нашіптувати Андрію, мовляв, кидай її, ще молодий, знайдеш іншу, а нам онуки потрібні.
Почалися з’ясування, сльози, нерозуміння. Андрій зібрав речі й
подався до батьків.
- Віто, Вітусю! Де ж мені мою
лунницю відшукати? – подруга
затихла на півслові від несподіванки, а Стефа заплакала.
- О, Боги! А купити нову ніяк?
– Віта взагалі не розуміла, чого
Стефка до тієї штукенції так
прив'язана. Нічого особливого –
брязкальце якесь срібне. – Ой, моя
дорога, ти ж знаєш – не вірю я в усі
ці забобони бабські. Але одне скажу – ніхто чужий її взяти не міг. Ну,
сама посуди – кому потрібна та дешева прикраса? От, чує моя душа –
це справа рук твоєї свекрушеньки.
- Не спійманий – не злодій, Вітусю.
... У сумці затарабанив мобільник.
- Так, Андрію, їду до Віталіни в

гості, – відповіла чоловікові.
- Стеф, маю тобі щось сказати!
– Андрій був схвильований.
- Зачекай, дуже прошу, якщо
маєш сказати щось погане, краще
не зараз, потім, коли повернуся...
- Не погане, Стефо! Не повіриш
– я тут, у батьків, шукав свої університетські креслення і знайшов
твою лунницю, вона мені просто під ноги випала. Дивно, звідки вона тут узялася. І я подумав…
Стефо, повертайся швидше… я чекаю, я скучив…
На наступній станції Стефанія
взяла зворотній квиток, обійняла вдячно подругу і за кілька годин стояла на порозі свого дому.
Фантастичний спокій огорнув чи
то від обіймів коханого, чи то від
лунниці, яку Андрій повернув на
звичне місце.
- Знаєш, я ніколи й ніде не почуваю себе так спокійно і впевнено, як поруч з тобою у нашому
домі. Ти - чарівниця моя…
- Це усе - вона… – Стефанія
притисла лунницю до грудей, –
сила моїх прамам. Бабця розповідала, що дім, в якому вона зберігається, сповнений особливого
тепла і затишку, в ньому завжди
комфортно і спокійно на душі. Я
рада, що ти повернувся, Андрію,
все у нас буде добре.
…За кілька місяців на черговому огляді лікарка довго вчитува-

Долі людські

Х

то б що не говорив, а
переїзд з одного місця
проживання, де ти
пустив у рідну землю свої
корені, в інше – моральна
травма. У Віри Михайлівни
їх було дві. Вона виїхала
з рідної Збаражчини у
далеку Англію 22 роки
тому, а чотири роки –
як повернулася назад.
Здавалося, сплелися світи
нероздільним вінком,
але ж ні… Розділилися.
І як їй тепер живеться у
цьому новому старому
світі? Незатишно. Ох, як
незатишно!..
Життя не пошкодувало чорних ниток у її долі. Але вона сильна натура. Тому радше вдається до світлих споминів.
Як добре, що колись подруга порадила придбати на Україні
квартиру!.. Вона тепер має свій куточок, своє кубельце. Віра – жінка
красива, симпатична, тому й прилаштувала на свій смак дорогі її
серцю дрібнички на поличках широкого буфету: різні статуетки,
колекцію ляльок, оригінальний
посуд… Жінка навіть квіти привезла з собою – якісь широколисті
особливі фіалки, що аж тісняться
на широкому вікні, усміхаючись
сонцю.
Кожна річ – приємний спомин,
пов'язаний з певною подією, захищеною ним глибоко у пам’яті.
У квартирі Віри Михайлівни
зразу впадають у вічі фотографії.
Їх безліч. Розставлені в рамках, у
фотоальбомах. Вони – свідки її не-

лася в папірці й очам своїм не вірила.
- Стефаніє, це чудо! Вітаю, вісім тижнів! Хоча, за мою тридцятирічну гінекологічну практику
траплялися і не такі дива!
- Дякую вам, Людмило Яківно, за підтримку. Лише ви давали
один шанс зі ста, і ось, навіть боюся казати це вголос.
- Та то ще і ваш амулет магічний, я його помітила відразу.
- Ви знаєте, що це таке?
- Я не лише медичну літературу полюбляю, а й цікавлюся, наприклад, різними народними методами, травами, оберегами. Так
от, вичитала, що лунниця допомагає при жіночих, гінекологічних захворюваннях, забезпечує
легкий перебіг вагітності, сприяє
швидким пологам. Також цей оберіг здавна носили жінки, що мріяли про народження дитини. Адже
лунниця символізує плодючість
і покликана забезпечити продовження роду. Я й своїй невістці такий подарувала.
- Тепер знатиму! – уже на ходу
подякувала Стефа.
Лунниця розкривала свої магічні здібності, мов квітка, наповнюючи світ, в якому жила її власниця, сильною енергетикою, захистом і любов’ю. З кожним днем
Стефанія відчувала, як сповнюється тією енергією і її малесенька донька. Так, то неодмінно має
бути донька – продовжувачка
роду, майбутня власниця таємничої лунниці…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

світах
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звичайного життя. Ось - рідний
брат, Микола Михайлович Гудима, який , відчуваючи неабияку
відповідальність за здоров’я сестри, вивіз її майже силою за кордон, аби полікувати.
Ось її другий чоловік - Омелян Капроцький, за походженням українець з Бучача, як і батько. Мама – полька. А він на той
час – англієць. Віра вийшла за вдівця з чотирма дітьми, на 15 років
старшого за неї. Скільки зусиль
вона доклала, аби у її новій сім’ї
стало краще, ніж було. Це видно
з інтер’єру у будинку, на ділянках
біля хати. Запишніло подвір’я квітами, а город - любовно вирощеними овочами. Задивлялися сусіди, мало що не екскурсії довелось
проводити, розповідаючи про дивовижні для англійців зміни. Не
одному тамтешньому чоловікові
хотілось би мати таку працелюбну українку.
Віра Михайлівна теж поринула у незвичайний світ української діаспори. Варто глянути на
її весільне фото: вишита чудовими узорами українська сорочка,
незвичайно багатий на візерунки
сардак… На інших – участь у святкових та буденних акціях, демонстраціях. Діаспора закупила землю, побудувала літні будиночки.
Бувало, з’їжджалися на околиці
міста українці звідусюди, навіть
з Канади. Особливо незабутніми
були збори на Зелені свята.
Я зустріла там справжніх патріотів, що не забули рідного
краю, рідної мови, мелодійних
українських пісень. Це тепер наші
люди ніби відродили себе самих,
згадуючи свої традиції, звичаї, каже жінка, перебуваючи думками десь далеко, в тому туманному Альбіоні, листаючи сторінки
фотоальбомів, називаючи українські та англійські імена своїх колишніх друзів.
Кожен їй дорогий, чимось
пам’ятний.
Ось на фото її велика сім’я, про
яку вона дбала. Виростали чоловікові і тепер уже її діти, одружувались, створювали власні сім’ї, однак приїжджали на вихідні. Готувала, пригощала, як своїх. Поки
жив чоловік, усе було гаразд.
Вродливе обличчя господині засновують сумні спогади.
…Чоловіка не стало. За кордоном свої порядки. Люби – не люби
чужих дітей, дбай про них – вони
своє знають: у спадок їм повинна
перейти батькова частка майна.
Тобі ж – п’ята… Хоч ти разом з чоловіком купувала нову хату, дбала такі довгі роки про сімʼю, мусиш продати будинок і розділити одержане на 5 частин. Забирайся, куди знаєш. Ох, нелегко нашим українцям звикати до такого
ставлення до батьків.
За кордоном у побуті відкинули «по батькові»: одні імена. Уже
й ми переходимо на те «пані Віро».
Інколи задумаєшся: чи на добро
це, чи не веде це до безпам’ятства
про своїх батьків? Мабуть, доля
правди в цьому все-таки є.
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Струни серця
Циганські мотиви
Гей, нема ні дня спочину,
Тільки чути стук копит,
В даль циганський
табір лине,
Не спиняючись й на мить.
Для циган лише би воля
Й даль незвіданих доріг.
Чути тільки серед поля
Як вицвігує батіг.

Віра була в розпачі. Їй раніше
співчували знайомі. Ніколи не забуває доброї подруги – польки
Марії, яка відвідувала її в лікарні після тяжкої операції, допомагала вдома. Після смерті чоловіка першими прийшли на допомогу англійці польського походження Крися і Лєшек – брат і сестра.
За добро віддячили добром: адже
Віра, сама на милицях, відвідувала
їхню стареньку хвору матір Анну
Пілярську, що жила по сусідству.
Крися, за професією адвокат, і її
чоловік Джеф Белл взяли на себе
всю підготовку будинку до продажу, а далі – й усі судові справи.
І навіть, коли будинок був проданий і треба було його негайно покинути, забрали Віру на тиждень
до себе додому разом із зятем Володимиром і його сином Любомиром, які приїхали, щоб перевезти
родичку на Україну.
А хіба раніше життя Віри не
оперізували чорні смуги? Народжена з однією коротшою ногою,
не один раз оперована, місяцями
– в гіпсі, три автомобільні аварії…
Лише цей перелік вимагає від сторонньої людини глибокого співчуття, а що вже казати про саму
носійку цих трагедій і бід?!
Віра Михайлівна щиро вдячна землякам, співпрацівникам
Збаразького заводу «Квантор»,
які домоглися путівки для тримісячного лікування в Криму. Саме
там вона познайомилася з поетесою із Мінська Мариною Наталич (справжнє прізвище Наталія
Давиденко), дружба з якою витримала роки і продовжується
досі. Поетеса завжди підтримувала Віру морально, а це багато важить.
Жінка з щирою вдячністю говорить про збаражанок: Лесю Василівну Годованець, Надію Григорівну Буру, Володимиру Іллівну
Журибіду, Стефу Олексіївну Належиту, Галину Іванівну Макух…
Зі спогадів випливає історія її
першого одруження, що не склалося. Красень, оптиміст, не вірячи в серйозність хвороб майбутньої дружини, одружившись, попав у справу групового злочину,
хоча сам не був винен, за винятком недогляду з його боку, і був
засуджений на 5 років. У той час у
молодій сім’ї народилася донечка
Оксанка. Відбувши покарання, переконавшись все-таки, що надії на
повне одужання дружини немає,
запив, зв’язувався з іншими жінками, які не дуже ним дорожили.
Одна навіть виганяла його з квартири. Свекруха попросила Віру:
«Поїдь, забери його звідти». По-

слухала невістка чоловікову матір. Яку силу волі вона проявила,
привізши матері сина, а собі – чоловіка, що зрадив. Пробували відновити сім’ю. Народилася друга
донечка. Та подружнє життя було
нетривалим. Триразове лікування від алкоголізму не дало результатів. Розлучилися. Однак Віра не
забороняла колишньому чоловікові приїжджати в будь-який час
додому.
- Хіба можна інакше? Він –
батько. Він помагав будувати дім,
у якому живемо, - чули від неї родичі, сусіди.
Ох, ті чорні смуги. Вони тепер
такі дрібні: її не радують кинуті
недопалки будь-де, немиті, невідремонтовані під’їзди, недбайливі
люди, що занехаюють бур’янами
землю. Не витерпіла – розбила
квітничок біля будинку, хоч сама
живе аж на третьому поверсі. Ось
і милує око осередок квітів. А поряд? Глянеш – і не сказати… Брак
бажання чи рук сусідів?
Найсвітлішою сторінкою її теперішнього життя є прихід дочок: Оксанки, Маринки, онуків.
Оксана, старша, працює поблизу.
Прийдуть – розвіють смуток, обнадіють. І самі наберуться материнського уміння і витривалості, дбайливого ставлення до своєї зовнішності. Адже мати завжди
охайна, з вишуканими манерами,
з гарною зачіскою. Мабуть, недаремно була найдосвідченішою перукаркою у місті, до якої завжди
красуні стояли в черзі.
А ще Віра пише вірші. Найчастіше це трапляється у час вагань,
тривог. Добре пам’ятає свій перший вірш на чужій землі:
О, краю мій рідний –
Моя Україно!
Прошу я: мені ти прости!..
Не знаю, чи зможу
Назад повернутись.
Та в снах моїх будеш лиш ти.
Не знаю, як зможу
Прожить на чужині,
З незнаними досі людьми.
О, Боже єдиний!
Тебе я благаю:
Мене під опіку візьми!
Бог взяв українку під опіку, повернув на рідну землю, після 22
років розлуки. Тепер треба звикати до нової України. Та віриться:
вона зуміє, вистоїть, прощаючись
із далеким зарубіжжям і ступаючи на поріг рідної країни!
Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Ну ж бо, коні, ну ж бо, карі!
Скільки ж того, справді, дня?
Тож вперед, із вітром впарі,
Треба мчатись навмання!
Що там жде?
Ніхто не знає.
Не спиняють коні біг.
Тільки «вйо!» щораз лунає
І вицвігує батіг…
* * *
Рада, мила серцю Рада –
Найгарніша між дівчат:
Стан стрункий,
очей принада,
Колір губ – п’янкий гранат.
Хто ж до серця

їй припаде?
Відганя від себе всіх,
В мить одну усім попаде –
Підніма на кпини-сміх.
Веселиться та пустує,
Серце сміхом звеселя.
Хлопців всіх щораз дивує –
Не дівча тобі – маля…
* * *
Ніжний голос у Зобара,
Очі – то вуглинок жар,
У руках бринить гітара,
Пісня лине аж до хмар.
І яка в ту мить робота?
Всяк скоріше
в круг ставай –
Танцювати всім охота,
Тож, Зобаре, вигравай!
І виспівує гітара,
Не втихає ні на мить,
Між дівчат циганка Зара
Танцем хлопців веселить.
Вітер сукню розвіває,
З-поміж всіх –
струнка, мов лань.
Чи ж Зобар те помічає?
Він – предмет її бажань.
Та Зобару не до неї,
Шансів Зарі не лиша,
Хоч вона, як цвіт лілеї,
В пісні – вся його душа…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.
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Ера братів Кличків
СТАЛА ІСТОРІЄЮ
О

дин з
найтитулованіших
боксерів
світу Володимир
Кличко оголосив про
завершення кар'єри.
Тож варто згадати його
боксерські звершення.

Чемпіонат України з футболу. 5-й тур

К

Любительська
кар'єра

Кличко народився в сім'ї
військового. У 14 років почав
займатися боксом. Першу перемогу на міжнародному рівні
Володимир здобув, коли йому
виповнилося 17. Це був Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. Але ні наступні призові місця на європейській арені серед юніорів, ні срібло в дорослому заліку не можуть зрівнятися з його перемогою на
Олімпійських Іграх в Атланті
у 1996 році. Цікавим фактом є
те, що Володимир міг і зовсім
не поїхати в США, але йому пощастило зайняти місце брата
Віталія в заявці збірної України. На Олімпіаді українець без
проблем пройшов трьох опонентів для того, щоб у фіналі розібратися з представником островів Тонга Паеа Вольфграммом, який пізніше вирішив взяти реванш вже на професійній арені і знову був переможеним. До речі, Володимир Кличко став першим європейцем, який зміг завоювати
титул олімпійського чемпіона
у суперважкій вазі.

Професійна
кар'єра

Після переможного виступу на Олімпійських Іграх, Володимир разом з братом уклав
контракт з Universum BoxPromotion. Спочатку йому доводилося битися проти слабких суперників, щоб звикнути
до вимог в професійному боксі
і підвищити свій рейтинг. Вже
після 16 поєдинку він удостоївся можливості битися за вакантний пояс чемпіона WBC
International і у цьому бою нокаутував американця Маркуса

АРЕНА

МакІнтайра.
У наступних поєдинках Володимир лише захищав цей
титул, а потім, після того, як
став чемпіоном за версією
EUB, замахнувся на пояс чемпіона WBO і виграв його у Кріса
Берда за рішенням суддів.
З 49 бою в професійній
кар'єрі Володимир почав поступово збирати всі найпрестижніші чемпіонські титули,
за 11 поєдинків ставши чемпіоном в суперважкій вазі за версіями IBO, IBF, WBO, WBA і The
Ring та перемігши в 2011 році
Девіда Хея одноголосним рішенням суддів.

Найяскравіші бої

Першим, по справжньому
великим боєм в кар'єрі Кличко був поєдинок на Олімпійських Іграх в Атланті в 1996
році. Там, в трьохраундовому протистоянні з Паеа Вольфграммом Володимир протягом всього бою домінував на
рингу, і суддям не залишалося
нічого іншого, як одноголосним рішенням визнати його
олімпійським чемпіоном.
У 2003 році Кличко захищав титул чемпіона WBO проти ямайця Коррі Сандерса. Цей
бій можна назвати найбільш
провальним в кар'єрі українця. Після спокійного початку
поєдинку Сандерс двічі послав
українця в нокдаун ще до закінчення першого раунду. Після хвилинної перерви Володимир так і не зміг зібратися з силами і, впавши на настил рин-

гу учетверте, програв бій технічною поразкою та втратив
титул чемпіона WBO.
Апогею своєї кар'єри Кличко досяг в бою проти Девіда
Хея, в якому українцеві пощастило зібрати всі титули в суперважкій вазі, крім WBC, що
належав брату.
Поєдинок проходив академічно правильно з боку Кличка. Українець повністю нейтралізував швидкість суперника, і після 12 раундів судді
одноголосним рішенням нагородили його титулом чемпіона WBA, який укомплектував
колекцію поясів українських
братів.
У 2013 році на боксерському рингу зійшлися Володимир
Кличко і Олександр Повєткін.
Українець не залишив жодних
шансів росіянину, завдав «витязю» першої поразки у його
кар'єрі та захистив всі свої титули.
А потім була образлива поразка Володимира від британського боксера Тайсона Ф'юрі,
який за сумнівним рішенням
суддів став новим чемпіоном
світу відразу за чотирма версіями.
Останнім боєм в кар'єрі Володимира став поєдинок проти Ентоні Джошуа. І хоча він завершився не на користь українця, фахівці називають цей
двобій найкращим у кар’єрі
Кличка та найвидовищнішим
за останні 10 років в суперважкому дивізіоні.

иївське «Динамо»
зберегло лідерство у
турнірній таблиці –
команда набрала 13 очок і
на один пункт випереджає
донецький "Шахтар".
Дубль у ворота «Зірки»
став для Андрія Ярмоленка
вісімнадцятим у Прем’єр-лізі.
Таку ж кількість - по два голи

«НИВА» ЙДЕ П’ЯТОЮ,
а «Тернопіль» - у ступорі

13 серпня футбольний клуб "Нива" у шостому турі Другої
ліги вдома переміг стрийську "Скалу" з рахунком 2:0. Другу
перемогу у сезоні тернополянам принесли два швидкі голи
Ігоря Гатали. "Скала" зазнала першої виїзної поразки у сезоні.
Натомість ФК «Тернопіль» не поїхав у Коростень на матч з
«Поліссям» через відсутність коштів. При цьому клуб не відправляв жодних офіційних листів з проханням скасувати або
перенести зустріч. А вже вчора стало відомо, що ФК «Тернопіль» на ім’я президента Професійної футбольної ліги України Сергія Макарова направив листа про зняття з чемпіонату
серед команд другої ліги.

Перед вирішальними матчами
у відборі до ЧС-2018

Г

оловний тренер
збірної України з
футболу Андрій
Шевченко назвав імена
гравців, які виступають
в іноземних чемпіонатах
і викликані до табору
синьо-жовтих на
кваліфікаційні матчі
до ЧС-2018 проти
Туреччини та Ісландії.
До списку увійшли: Едуард
Соболь, Руслан Ротань (обидва
– «Славія», Чехія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Владлен Юрченко («Баєр»,
Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський
(«Генк», Бельгія) та Євген Ша-

у 1994 році українець Андрій Медведєв.

Василь Ломаченко не має часу розслаблятися. 9 грудня він проведе бій
проти власника чемпіонських поясів за
версіями WBA i IBO Гільєрмо Рігондо.
Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку на
Madison Square Garden.

Українська тенісистка Еліна Світоліна після перемоги на турнірі у Торонто піднялася на 4-те місце у світовому рейтингу. До цього жодній українській тенісистці не вдавалося підніматися так високо у рейтингу WTA. 4-е місце
у чоловічому світовому рейтингу займав

У Лондоні завершився 16-й Чемпіонат світу з легкої атлетики. Переможцем у медальному заліку вже традиційно стала команда США. Американці здобули десять золотих, одинадцять срібних і дев'ять бронзових нагород. У кенійців, які посіли друге підсумкове місце,
- загалом одинадцять медалей (золотих п'ять). До числа 43-х держав, які здобува-

в одному матчі забивали Сергій Ребров, Марко Девіч та Євген Селезньов.
Результати матчів:
"Динамо – "Зірка" - 3:0;
"Сталь" – "Ворскла" - 0:1;
"Верес" – "Зоря" - 0:1;
"Олександрія" – "Шахтар" - 1:2;
"Маріуполь" – "Карпати" - 3:0;
"Олімпік" – "Чорном." - 1:0.

хов («ПАОК», Греція).
Матч Україна – Туреччина
відбудеться 2 вересня у Харкові, а поєдинок Ісландія –
Україна пройде у Рейк'явіку
5 вересня.

том 1,92 метра пробилася до фіналу. На
вирішальному етапі перших п'ять висот вона знову взяла з першої спроби, а
згодом здолала спочатку 1,99 м, а потім
і 2,01м.
ли в Лондоні нагороди, увійшла й Україна. Але, незважаючи на срібло Юлії Левченко у стрибках у висоту, нинішній виступ українців називають найгіршим за
всі часи незалежності. Єдину на всю збірну нагороду 19-річна киянка здобула досить впевнено. Спершу вона взяла з першої спроби чотири висоти і з результа-

ФІФА оприлюднила новий рейтинг національних футбольних збірних. Наша команда опустилася на 2 позиції та посідає 27 місце. Із суперників
збірної у відборі Чемпіонату світу-2018
найвище перебуває Хорватія – 16 місце. Ісландія – на 20-ій, Туреччина – на
33-ій, Фінляндія – на110-ій, Косово –
на180-ій позиціях. На перше місце вийшла Бразилія, яка відібрала лідерство
у Німеччини. Третю позицію займає Аргентина.
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЛИСТЯ
ОГІРКІВ ЖОВТІЄ

Господар
Про урожай
полуниць
подбайте у серпні
Догляд за полуницею після
збору врожаю у серпні – основа
врожаю майбутнього року. У цей
час наступає друга хвиля нарощування листя, а також закладка нових квіткових бруньок. У ріжках
відкладаються живильні речовини, які рослини садової суниці будуть витрачати наступного року
на утворення ягід. Старе листя,
що виконало свою функцію, починає відмирати, з’являється велика
кількість вусів.
Акуратно обріжте все старе
листя, намагаючись не пошкодити серденька й молоді листочки.
Це зручніше зробити, якщо садова суниця різних сортів на ваших
грядках підібрана за строками
плодоносіння, і сорти однакових
строків згруповані по рядах. Ранні сорти можна обробляти першими, поки не з’явилося молоде листя. У той же час більш пізні сорти ще продовжують плодоносити. Не варто спізнюватися із
цією процедурою, тому що з відростанням молодого листя вам
знадобиться більше часу й ретельності. До того ж, хвороби та
шкідники, що з'явилися за сезон
на старому листі, встигнуть перейти на нове.
Видаліть засохле за сезон
листя й усі рослинні залишки з
ваших посадок: на них теж залишаються збудники хвороб. Якщо
помітите, що молоді листочки
полуниці, які відростають, зморщуються, деформуються, це значить, що рослини заражені суничним кліщем. Обробіть суни-

цю будь-яким препаратом від
кліща (акарицидом).
Ретельно розпушіть ґрунт у
міжряддях на глибину 10 см. Безпосередньо біля кущів рихлити
глибоко не можна, щоб не ушкодити кореневу систему. У полуниці вона розташовується поверхово. Під час розпушування злегка підсапуйте кущики, щоб придаткове коріння, що відросло в
цей час на ріжках полуниці, опинилося під шаром ґрунту.
Підживіть полуницю. Адже
в цей період полуниця набирає
силу для наступного плодоносіння й дуже вимоглива до запасу живильних речовин. Для цього
внесіть у ґрунт повне мінеральне
добриво з мікроелементами. Розрахунки: 20-30 грам на 1 квадратний метр. Найкраще для цього підійдуть спеціальні добрива для
полуниці, що містять усі необхідні елементи у збалансованому виді. Дуже гарний результат
дає внесення перегною, який не
тільки вдобрює ґрунт, але й значно поліпшує його структуру. Після внесення добрив закрийте їх
у ґрунт. До кінця сезону тримайте ґрунт у вологому стані, поливаючи рідко, але рясно. Вирізайте вуса, що заново відростають,
- плодоносіння на майбутній рік
буде набагато слабкішим, якщо
кущ буде витрачати сили на утворення дочірніх розеток, а не квіткових бруньок. Потужне молоде
листя взимку прикриває кущ полуниці і сприяє більш успішній
зимівлі.

К

ращим
лікуванням
усього на світі
є профілактика,
і пожовтіння
листя огірків не виключення.
Простіше не
допустити подібного
на своїй грядці, ніж
потім лікувати.

1. Намагайтеся дотримувати сівозміни. Не саджайте огірки на тому самому місці рік у рік, не саджайте їх після кабачків або гарбуза, інакше суттєво підвищується
ймовірність «підхопити» грибкове захворювання.
2. Вчасно й рясно поливайте свої огірочки. Якщо ви буваєте на ділянці тільки у вихідні, не
полінуйтеся добре замульчувати
грядки бур'янами або скошеною
травою. Товстий шар мульчі не
дасть волозі випаруватися, а також забезпечить огірковому корінню додаткове живлення і тепло.
3. Здійснюйте підживлення
органічними або мінеральними
добривами. Найпростіше і ефективне підживлення - трав'яний
настій у комбінації з підсипанням
у лунки попелу. Попіл є не тільки
додатковим джерелом калію, він

ще й від паразитів огірки допоможе захистити.
4. Після появи сходів у фазі 3-4
листочків (а потім через кожні 10
днів) обприскайте огірки таким
розчином: 20 грамів господарського мила, 1 літр молока й 30
крапель йоду на 10 літрів води.
5. Інший варіант профілактичного обприскування: увечері
замочіть батон хліба у відрі води,
вранці розімніть хліб і додайте
10 мл. йоду. Один літр такої суміші розведіть у відрі води й обробіть огірки. Якщо повторювати
цю процедуру раз на два тижні,
можна зберегти огірки зеленими
до самої осені.
6. Проливайте огірки розчином соди (1 ст. л. на 10 літрів
води). Лужне середовище не до
душі патогенним грибкам.
7. Від шкідників і паразитів до-

Чого боїться міль?

Багато дачників частенько воюють на дачах
з міллю, яка там плодиться із загрозливою
швидкістю. Є дуже простий спосіб боротьби з
цим шкідником, яким
користувалися ще наші
бабусі.
Не варто купувати
всякі отрутні таблетки,
що погано пахнуть і, після дотику до яких потрібно ретельно мити
руки. Все набагато простіше й приємніше. Посадіть на ділянці багно,

Часник і в косах,
і в панчохах
Як зберегти врожай
до весни
У косах

а восени зріжте його гілочки й розкладіть в будинку. І запах у приміщенні приємний, і молі
немає. Та й саме багно
стане прикрасою ділянки: коли воно навесні
починає квітувати, очей
від нього не відірвати!

Від капустяних шкідників вбереже кріп і оцет

Якщо капусту облюбували шкідники - не поспішайте братися за хімічні препарати

Якщо шкідник не сильно поширився по капусті,
то можна обійтися і без хімічних препаратів, використовуючи екологічні способи боротьби. Наприклад, личинок і гусениць білану збирають вручну. Не дуже приємно, зате безпечно для рослин,
а в остаточному підсумку і для нас самих. Крім
того, на капустяну грядку сіють кріп. Аромат
кропу привертає комах, які знищують личинок білану.
Якщо ж метелики продовжують витися над капустою, наливають 2 склянки столового оцту (9%) в 10-літрове
відро води й обприскують цим розчином рослини. Білан не любить їдкого запаху оцту й облітає оброблені грядки стороною.
Тільки обприскувати потрібно в безвітряну погоду, коли немає
дощу, і особливо ретельно необхідно обробляти нижню частину листя – саме там любить відкладати яйця білан.
МЕТЕЛИКІВ ПРИБОРКАЄ ВАЛЕРІАНКА
Є один дуже давній, але й дуже ефективний народний метод боротьби з метеликом капусницею, блішками, попелицею
та іншими капустяними шкідниками на основі валеріанки.
Потрібно в 3-літрову банку з водою вилити флакончик ва-

помагає цибулеве лушпиння. 700-грамову банку лушпиння потрібно
залити 10 літрами води,
довести до кипіння, закрити кришкою й настоювати 12-14 годин. Потім його віджимають,
відвар проціджують і
розводять у співвідношенні 2:8 з водою. Таким
розчином обприскуйте
листя зверху і знизу, а потім пролийте землю.
8. Якщо все-таки не
вбереглися і листя почало жовтіти, спробуйте обприскати огірки розчином молочної сироватки
або кефіру (2 літри на 10 літрів
води). Для кращого зав'язування
плодів можна додати в розчин
150 г цукру.
9. Коли листя тільки починає
жовтіти, може допомогти полив
слабким розчином марганцівки.
10. Щоб продовжити плодоносіння й омолодити старіюче
листя огірків, проводять позакореневе підживлення сечовиною,
одночасно підсипаючи перегній
під коріння. Із цим же завданням
відмінно справляється обприскування настоєм прілого сіна. Для
одержання настою сіно замочується у воді (1:1) два дні. Обприскують огірки три рази з тижневим інтервалом.

леріанки (25 мл), додати 1 ст. л. рідкого мила й ретельретель
но перемішати. Обприскувати таким розчином капус
капусту за літо можна до трьох разів, останній - за місяць
до збору врожаю. Переваги методу полягають у тому,
що найсильніший запах валеріанки перебиває аромат капусти, та й мило для комах - згубне.
Ефект від такої обробки ви помітите відразу ж
після першого обприскування - блішки зникнуть, меме
телики капусниці будуть пролітати повз. Капуста буде
рости й радувати око. Але в цього методу є один дуже серйозний недолік: валеріана може привернути на ваші капустяні грядки котів. Урятувати капусту від чотирилапих улюбленців можна, змивши розчин з рослин.
ВІД ГУСЕНІ ВРЯТУЄ ЛОПУХ
Найзвичайнісінький лопух допоможе позбутися гусениць
на капусті. Зберіть лопушини, наріжте їх. Пересипте у відро здрібнена маса повинна займати приблизно 1/3. Залийте водою, настоюйте 3 дні. Потім настій злийте в пляшку з пульверизатором. Обприскайте капусту, через тиждень повторіть обробку. Достатньо зробити не більше 4 процедур. Це зовсім безпечний і перевірений спосіб порятунку від гусениць на капусті.

Цей спосіб ще із прадавніх часів використовувався нашими предками для збереження часнику в умовах холодної зими.
Для цього необхідно залишити бадилля на
головці, видаливши з нього зайві листочки й залишивши одне стебло. В одну кіску звичайно можна вплести максимум 15
штук часнику. Після цього її можна підвісити ближче до стелі.

У олії

Цей спосіб вимагає більше часу й сил.
Для початку вам доведеться повністю
очистити весь часник на невеликі головки,
помістити їх у банку й залити будь-якою
рослинною олією. Користуватися такою заготовкою взимку дуже зручно, достатньо
взяти стільки зубчиків, скільки вам знадобиться для готування страви.

У борошні

Такий спосіб найчастіше використовується в селах, але часник зберігається тільки в тому випадку, якщо буде добре просушений. Отже, вам знадобиться картонна
коробка, у яку помістіть весь урожай і засипте борошном.

У панчохах

Це класичний і такий відомий багатьом
спосіб зберігання. Ще бабусі використовували його, підв'язуючи до стелі капронові
мішечки із часником.
Важливою умовою для будь-якого способу зберігання є відсутність вологи й прохолода. Тому в домашніх умовах краще зберігати часник на лоджії або в темній коморі. Також можна скористатися холодильником, помістивши часник на нижню полицю.
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СМАЧНИЙ КЕТЧУП
І АДЖИКУ приготуймо
цього літа
П

ід гарячим серпневим сонцем дозрівають помідори та
перець. На грядках уже виросли морква і цибуля. Усі ці
овочі так хочеться зберегти до холодної зими. Тож берімося
до роботи. Пропонуємо вам цікаву добірку смачних рецептів
кетчупів і аджики, щоб завжди мати під рукою корисний соус для
страв без жодної «хімії» і барвників.

Класичний домашній кетчуп перелити в каструлю і поставити на во- трібно на м’ясорубку одягнути цупкий по- стійкість). Зберігати такий домашній кет-

ПОТРІБНО: 2,5 кг помідорів, 0,5 склянки цукру, 2 бутони гвоздики, 20-25 горошин чорного перцю, 2 ст. л. 9% оцту, 0,5
ст. л. солі, зелень (базилік, петрушка, кріп
тощо) – за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: ретельно вимити томати, вирізати у них плодоніжки і нарізати
дрібними шматочками. Засипати в каструлю і довести до кипіння. З цього моменту
варити ще 20 хвилин на середньому вогні, прикривши каструлю кришкою. Дати
суміші трохи охолонути, а потім протерти
її через сито, щоб отримати однорідну томатну масу, яку знову вилити в каструлю і
поставити на середній вогонь, де вона повинна варитися уже без кришки протягом
однієї години до загусання. З марлі зробити невеликий мішечок, у який скласти всі
спеції, а потім його опустити в киплячу
масу, посолити, додати оцет і цукор. Після
цього все добре перемішати, зачекати 10
хвилин і спробувати на смак. Якщо необхідних спецій вистачає, то кетчуп розлити
у попередньо простерилізовані банки і закатати стерильними кришками.

Домашній кетчуп
до шашлику

ПОТРІБНО: 5 кг помідорів, 300 г солодкого або болгарського перцю, 500 г ріпчастої цибулі, 200 г цукру, 1-2 ст. л. солі, 2 ч. л.
перцю чилі, 0,5 склянки столового оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: помити помідори,
перець та цибулю. Перці очистити від насіння. Помідори опустити в окріп і варити протягом 5 хвилин. Дістати помідори і
опустити їх у миску з холодною водою. Таким чином з помідорів легше буде зняти
шкірку. Нарізати помідори шматочками і
покласти в миску. Цибулю та перець порізати великими шматками. Помідори, перець і цибулю перекрутити на м’ясорубці
або змолоти в блендері. Потім ці овочі перекласти в каструлю, додати цукор, сіль
і перемішати. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння. Варити суміш
близько 30 хвилин. Додати перець чилі і
продовжити варити, поки суміш не загусне. Вимкнути вогонь і помішувати суміш
ще кілька хвилин. Розлити у банки і закрити. Кетчуп готовий!

Домашній кетчуп
з яблуками

ПОТРІБНО: 2,5 кг помідорів, 10 горошин чорного перцю, 4 шт. солодкого перцю, 4 цибулини, 4 середніх кислих яблука,
0,5 склянки цукру, 0,5 ч. л. оцтової есенції,
сіль, кориця, гвоздика – за смаком, 4 зубці
часнику.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі і фрукти помити, очистити яблука від серцевини, а перець від насіння. Відокремити помідори
від плодоніжки і розрізати. Потім всі овочі,
крім часнику, пропустити через м’ясорубку
або подрібнити в блендері. Всю цю суміш

гонь. Після того, як овочева суміш закипить, зменшити вогонь і продовжити варити, поки вся маса не зменшиться на третину. Тоді додати цукор, дрібку солі, дрібку
кориці і трохи гвоздики, проварити ще 15
хвилин, а за 5 хвилин до зняття з плити покласти в каструлю подрібнений часник. Готовність визначається за густотою консистенції. Далі кетчуп необхідно охолодити,
а потім ретельно протерти через сито, додати оцет і все добре перемішати. Готовий
соус можна розкласти у простерилізовані
банки і закрити на зиму або відразу після
охолодження подавати до столу!

Пікантний кетчуп

ПОТРІБНО: 2 кг помідорів, 1 кг червоного болгарського перцю, 0,5 кг моркви, 0,5 кг цибулі, 0,2 кг томатної пасти (без
солі), 0,15 л олії, 150 г перцю чилі, 100 г
часнику, 70 мл яблучного оцту (6%), 80 г
цукру, сухий базилік, імбир, мелений коріандр – до смаку, 50 г кукурудзяного крохмалю, 1 л води, 20 г солі.
ПРИГОТУВАННЯ: почистити моркву, перець і цибулю, пропустити овочі через м’ясорубку. Додати базилік, 200 г води
і потушкувати 10 хв. Перемолоти через
м’ясорубку томати, гострий перець, часник і додайте суміш до овочів, що тушкуються. Все разом потримати на вогні ще 10
хв. Розвести томатну пасту в 700 г води і
теж додати до овочів. Потушкувати ще 10
хв. Коли маса захолоне, треба протерти її
через сито і пюре, що утворилося, змолоти
у блендері. Додати спеції, олію, оцет, сіль і
цукор. Довести до кипіння і проварити 7
хв. У 100 г води розвести крохмаль і влити його тонкою цівкою в соус, постійно помішуючи. Проварити ще декілька хвилин і
можна розливати у банки.

Аджика з хроном

ПОТРІБНО: 3 кг помідорів.1 кг болгарського перцю червоного товстостінного.
300 г коренів хрону, 1 скл. очищених зубців часнику, 4–5 шт. перцю гострого (за бажанням), сіль – за смаком. Можна додати
олію і цукор.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори помити
і скласти в миску. Почистити часник і перець, а гострий перець залишити з насінням і перегородками, нічого не видаляти.
Коріння хрону помити і почистити. Пропустити через м’ясорубку всі підготовлені овочі. Щоб перемолоти корені хрону, по-

ліетиленовий пакет, зав’язати його міцно,
щоб не залишалося щілин. Перемелений
хрін буде падати в пакет, що вбереже ваші
очі і ніс від сильного печіння. Всі овочі помістити в одну велику миску, додати сіль,
цукор, олію за смаком, добре розмішати.
Аджику розкласти по банках, закрити
звичайними поліетиленовими кришками.
Вона чудово зберігається в холодильнику
кілька місяців.

Особлива аджика

ПОТРІБНО: 2,5 кг помідорів, 500 г солодкого перцю, насіння видалити,150 г
гіркого перцю, насіння видалити, 150 г
часнику, почистити, 250 г кореня хрону, почистити, 0,5 склянки солі,1 скл. цукру, 1,5
скл. яблучного оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори, перці та
хрін порізати великими шматками і разом
з часником змолоти до однорідної маси, в
комбайні або на м'ясорубці.
До слова, помідори можна не чистити
від шкірки. А насіння з помідорів видаліть.
Виходить менш водяниста і більше концентрована консистенція.
Овочеву масу перемішати, додати сіль,
цукор і яблучний оцет. Добре перемішати і
розлити по чистих стерилізованих банках.
Аджика готова до вживання.

чуп можна до 8 місяців.

Домашній кетчуп

ПОТРІБНО: 4 кг помідорів, 10 перчин,
0,5 кг яблук, 0,5 кг цибулі, 2 гіркі перчини.
Спеції: 10 горошин чорного перцю, 10 горошин духмяного перцю, 10 шт. гвоздики,
10 шт. лаврового листка, 1 ч. л. перцю, 2 ст.
л. солі, 300 г цукру, 200 г оцту, 4 ст. л. крохмалю, 1 гол. часнику.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори, перець,
цибулю, яблука порізати на 4 частини. У
марлевий мішечок зав’язати спеції і кинути у каструлю. Все це варити дві години.
Зняти масу з вогню і перемолоти у комбайні, перетерти на ситі. Додати сіль, цукор,
оцет, крохмаль, подрібнений часник і варити ще 20 хв. Додати спеції, оцет за смаком і часник лише 4 зубці, щоб не був надто гострий. Крохмаль додавати, залежно
від консистенції, приблизно 2 ст. ложки.

Кетчуп зі сливами

Кетчуп... з корицею

ПОТРІБНО: 4 кг стиглих помідорів, 1 кг
яблук, 1 кг цибулі, 190 мл оцту 9% (звичайного столового спиртового), 2 ч. л. червоного гострого перцю, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 2 ч. л. кориці, 200 г цукру, 200 г
гострої гірчиці, 2 ст. л. солі.
ПРИГОТУВАННЯ: у помідорах зробити
надріз хрестиком зверху і опустити в киплячу воду на кілька секунд, потім швидко
сполоснути під холодною проточною водою і зняти шкірку. Яблука почистити, видалити серцевину.
Помідори, яблука і цибулю змолоти в
м'ясорубці (можна у блендері). Помістити у велику каструлю, довести до кипіння і
зменшити вогонь.
Варити на середньому вогні одну годину. Піну можна не знімати. Додати інші
інгредієнти, перемішати (або збити блендером), довести до кипіння і розлити по
пляшках або банках. Закрити стерилізованими кришками. Банки тепло загорнути і
залишити до охолодження. (Можна не перевертати. Якщо соус в пляшках, тоді є великий ризик, що вони попадають через не-

ПОТРІБНО: 1кг помідорів, 500 г слив, 3
ст. л. цукру, 1,5 ч. л. солі, 1 ч. л. італійських
трав, 150 г цибулі, 3 ст. л. олії.
ПРИГОТУВАННЯ: щоб приготувати
домашній кетчуп, потрібно взяти помідори, сливи, цукор, сіль, чорний мелений перець, сухі ароматні трави, рослинну олію.
На помідорах зробити хрестоподібні надрізи. Залити їх окропом на 2 хвилини. Одразу після цього гарячу воду злити та залити томати холодною на 1-2 хвилини. Зняти шкірку. Від різкого перепаду
температур вона буде легко відшаровуватися. Розрізати помідори навпіл, вирізати плодоніжку. Нарізати помідори великими шматками. Сливи розрізати навпіл, дістати кісточку, м’якоть подрібнити. Якщо у
сливах є зіпсовані місця, обов’язково вирізати їх.
Цибулю нарізати кубиком і обсмажити
на рослинній олії. Викласти туди помідори та смажити 7-10 хвилин. Додати сливи.
Продовжувати обсмажувати, поки томати
і сливи не стануть м’якими. Це, приблизно, 10 хвилин. Час від часу помішувати для
рівномірного розподілення тепла. Тепер
довести овочі до стану пюре в блендері. За
відсутності блендера можна скористатися м’ясорубкою з невеликою решіткою, хоч
це вимагає більше часу. Використовувати
м’ясорубку потрібно, якщо вам подобається кетчуп із маленькими шматочками томатів та слив.
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СПОРТИВНА СЛАВА ТНЕУ

Вони захищатимуть честь
України на Універсіаді

З 19 по 30 серпня в тайванському місті Тайбей (КНР) пройде 29 Всесвітня літня Універсіада.
Спортивну честь Тернопільського національного економічного університету і України захищатимуть 9
студентів-спортсменів, а саме: Марія Хлян - важка атлетика; Анна Єфременко – волейбол; Наталія Ільків
та Антон Рудник - дзюдо; Ольга Ляхова і Тетяна Мельник - легка атлетика; Бежура Джоан Фебі, Анатолій
Герей та Юрій Цап – фехтування.

Тернопільська
"Галичанка" зіграє
у Суперкубку

Волейболістки тернопільської "Галичанки"
відкриють новий волейбольний сезон матчем за
Суперкубок України. Відповідне рішення про проведення Суперкубка прийняли нещодавно на засіданні виконкому Федерації волейболу України. Відтак, за
трофей серед жіночих команд з "Галичанкою" змагатиметься чинний багаторазовий чемпіон країни – "Хімік". Матч відбудеться 15 жовтня у Черкасах. Нагадаємо, що "Галичанка" є фіналістом попереднього розіграшу Кубка України з волейболу. Чемпіонат Суперліги тернополянки завершили на четвертому місці.

Студенти - призери Чемпіонату України

Студенти
Тернопільського національного
економічного
університету Мар’яна
Брикайло і Руслан
Бригадир стали призерами юніорського
Чемпіонату України з
літнього біатлону, що
проходив у навчальноспортивній базі "Тисовець” поблизу містечка Сколе Львівської
області. Підопічний Назара Бурика і досвідченого спеціаліста з Лано-

Подяка

ляться з повагою і терпеливістю. На
жаль, таке уважне ставлення до людей,
особливо в державних установах, сьогодні є великою рідкістю. Бажаю Андрію Ярославовичу та Ніні Анатоліївні щастя, достатку, родинного тепла,
затишку, кар’єрного зростання. Нехай
Матінка Божа їх оберігає, Ісус Христос
здоров’я посилає на многії літа.
З повагою
Надія П’ЯТЬКО.

Відмова від спадщини та наслідки її застосування
З моменту відкриття спадщини у спадкоємців постає питання: як правильно та швидко
оформити свої спадкові права? Чинне законодавство встановлює термін тривалістю 6 місяців,
протягом якого спадкоємці можуть заявити
про своє бажання оформити спадщину або відмовитися від неї.
При вирішенні питання
щодо доцільності прийняття спадщини слід враховувати, що спадкоємець набуває не тільки права, але
й обов’язки, що належали
спадкодавцеві та не припинилися внаслідок його
смерті. На практиці найбільш поширеною є ситуація, коли у спадкодавця залишилось майно, банківські вклади тощо.
Українська правова система визначає спадкування як універсальне правонаступництво. Тобто, спадщину можна або прийняти
повністю, або відмовитися від неї взагалі. Не допускається прийняття або відмова від спадщини з умовою чи з застереженням.

Прийняти або не прийняти
спадщину – це право, а не
обов’язок спадкоємця.
Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини, тобто спадкоємець за заповітом або
за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку,
встановленого для прийняття спадщини. Заява
про відмову від прийняття
спадщини також подається до нотаріальної контори
за місцем відкриття спадщини.
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися
від прийняття спадщини
за згодою піклувальника і
органу опіки та піклуван-

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

ня, а неповнолітня особа
віком від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років може
відмовитися від прийняття
спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та
піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть
відмовитися від прийняття
спадщини, належної малолітній, недієздатній особі,
лише з дозволу органу опіки та піклування. Відмова
від прийняття спадщини є
безумовною і беззастережною.
Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б зазначити, що прийняття
або відмова від прийняття
спадщини – це особисте рішення, а не обов’язок спадкоємця.
Андрій РУДНІЦЬКИЙ,
державний
нотаріус Першої
Тернопільської
державної
нотаріальної
контори.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Продаю
У селі Біла Тернопільського
району 14,8 га під забудову; дачну
ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, Оксана.

веччини Івана Стецюка,
відставши від чемпіона
лише на кілька секунд,
виборов срібну медаль, а
уродженка с. Мишковичі посіла третю сходинку п’єдесталу, виборовши бронзову медаль.

І порадять, і допоможуть
Хочу висловити найщирішу вдячність нотаріусам Андрію Ярославовичу
Рудніцькому та Ніні Анатоліївні Білецькій за чуйність, людяність, інтелігентність та високий професіоналізм. Коли
б не звернулася до них за допомогою,
завжди уважно вислухають, порадять,
як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, підкажуть, як правильно оформити
документи.
До кожного відвідувача вони став-

Утеплення будинків!
Декорування фасадів!

Порядок
здійснення доплати
пенсіонерам
за понаднормовий
стаж

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія
за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1
відсоток мінімального розміру
пенсії за віком, визначеного на
рівні прожиткового мінімуму
для осіб, що втратили працездатність.
Отже, доплату до пенсії за
понаднормовий стаж обчислюють із розрахунку 1 відсоток
розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, за
кожен повний рік страхового
стажу понад 35 років чоловікам
і 30 років жінкам. Якщо розмір
пенсії, обчислений відповідно
до статті 27 Закону, перевищує
розмір прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж обчислюють, виходячи з розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника
ТО УПФУ Тернопільської області.

Чистка подушок
Пошиття пухових ковдр
Постільна білизна на замовлення
Вовняні ковдри
Ватяні, ватинні ковдри,
матраци
м. Ланівці, вул. Грушевського
(в районі ринку) Тел. 0989236623

Украiнськi
жарти
.

- Куме, складається враження, що на
переговорах учасники «нормандської
четвірки» розмовляють лише про погоду.
- Так ось чому нормального літа немає.
  
На аукціоні в Монако: перший лот - годинник Путіна, другий - шапка Януковича.
  
В анкеті на запитання про місце роботи депутат Верховної Ради відповів:
- Надаю платні послуги виборцям.
  
- Куме, чому в Росії мертвих правителів люблять більше, аніж живих?
- Бо вони не мучать народ.
  
Журналістів, які приїхали у віддалене
село розповісти про тутешнє життя, прості люди запитують:
- Може, ви знаєте, скільки потрібно
вкрасти, щоб потім до кінця життя залишатися чесною людиною?
- Запитайте не в нас, а у депутатів, суддів, прокурорів. Вони точно знають.
  
Митник запитує тих, хто в’їжджає в
Україну:
- Наркотики, зброя, Саакашвілі є?
  
- Що настає в Україні після бідності?
- Злидні.
- А після злиднів?
- Прожитковий мінімум.
  
Спійманий на хабарі помічник заступника Авакова розповідає, як усе було:
- Їду в маршрутці. Попросили передати... півтора мільйона.
  
- Як ви оцінюєте позбавлення Саакашвілі українського громадянства?
- Від європейської країни до бананової
республіки - один указ.
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Вітаємо!

У гарячі серпневі дні, коли дзвенить добірним колосом хлібна нива, свій
День народження зустрів добрий господар, щирий патріот рідного
краю, директор ПрАТ «Мшанецьке», що на Теребовлянщині,

Петро Васильович Ілліщук

Вітаємо Вас із святом,
Хай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки –
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.
На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
На розумне, добре, вічне,
На барвисте й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!

До цих гарних слів
приєднується і колектив
«Нашого ДНЯ». Дякуємо,
шановний
Петре Васильовичу,
за підтримку нашого
молодого видання
і бажаємо міцного здоров’я,
радості, сонячних днів!
Нехай у Вашій душі і надалі
зароджуються чудові
поетичні
рядки, а проза
З повагою – Конгрес ділових
буднів
хай
буде легкою,
жінок України (Тернопілля).
мирною, багатою, як у ці серпневі дні пшеничне поле!

Вітаємо!

Вітаємо!

Дорогу дружину, люблячу матусю, невістку,
братову і внучку

Чудового фахівця,
ділову, креативну жінку, гарну
людину – директора
ЗОШ І-ІІІ ступенів
м. Копичинці

Олександру
Олегівну Нічишин
з Лановець

Наталію
Станіславівну
Хорощак

з 30-річним ювілеєм,
який вона відсвяткувала 15 серпня!

Бажаємо, щоб Ти веселою була
І радісно всміхалась.
Цвіла, як квітка чарівна,
І росами вмивалась,
І вірно Ти кохала,
Щоб милою для всіх була
І зіркою зосталась.
Хай доля, як калинонька цвіте,
Жаданою, мов яблунька буде,
Здоров’я нехай світиться з очей,
Сто літ купаються в них небо і поля.
Хай Тебе Бог в опіці має
І всі біди відвертає.
А Марія - Мати Божа
Хай Тебе охороняє.
З любов’ю - чоловік Олександр,
донечка Вероніка, Тетяна Василівна,
Віктор з сім’єю і бабуся Ганна.

з Днем народження!

Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, удачі, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Щасливі Ви, бо Вас шануть люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця смуток не спішить!
Хай добрий ангел береже повік,
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!
З повагою – Конгрес ділових
жінок України (Тернопілля).

ТДВ “Зелене господарство”
пропонує кущі квітів
СТРЕЛІЦІЇ
ціна від 200 грн. - 350 грн.
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Вітання

І вітання, і вдячність

Добре слово
про гарну людину

Не так давно з дружиною побували у БільчеЗолотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації. Розташований заклад у мальовничому куточку на півдні Поділля. Лікувальні трави та хвойні діброви сповнюють дивовижним ароматом чисте повітря.
Б’ють цілющі джерела, вода у криницях – холодна та духмяна. А в лікарні під
керівництвом доброї та чуйної людини, кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря України Любомира Васильовича Синоверського оздоровлюють
хворих не лише з усієї області та України, а й з-за кордону.
Їдуть сюди із захворюваннями опорно-рухового апарату,
терапевтичними, неврологічними, серцевими недугами…
Тут привітний персонал, щоразу впроваджуються новітні методи лікування.
Утім, тут лікують не лише
тіло, а й душу. На території
оздоровниці діє храм, де проводять служби священики різних конфесій.

Тож хочемо сказати щире
«дякую» Любомиру Васильовичу за його велику працю на
користь пацієнтів. До речі, недавно за особистий вагомий
внесок у розвиток медицини
він нагороджений Грамотою
Верховної Ради України.
А ще цими серпневими
днями Любомир Васильович
зустрів свій гарний ювілей.
Тож здоров’я Вам, щастя, мирного неба, нехай завжди оберігає Вас Господь і Матінка Божа.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.

«Наш ДЕНЬ» також засилає Любомиру Васильовичу
найщиріші вітання з нагоди ювілею.
Дякуємо за гарну співпрацю з нашим виданням.
Багатство Богом даних днів –
Здобуток гідний, що й казати!
Хай ангелів небесних лине спів
На честь заслуженої дати!
Роки птахами хай летять,
Та Ваше серце не міліє,
Нехай же Божа благодать
Його добром й надалі гріє.

Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрі і багаті
Бажаєм Вам з роси й води
Любові й злагоди у хаті.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!

Адреса: м. Тернопіль,
вул. Ст.Бандери 83,
тел: 24-35-59, 24-33-75, 80971714212

ГОРОСКОП

З 16 до 22 серпня
Овен

Близнюки

Цього тижня очiкуйте
матеріальнi прибутки. На тлі
стабільно високих фінансових надходжень ви зможете
сформувати капітал для майбутніх проектів.

Зараз не той час, коли треба йти напролом, слід шукати обхідних шляхiв. За таких
умов ви можете розраховува- Рак
Тиждень буде споти на втілення своїх планів у
кійний
і безтурботний.
життя.
У вас з’являться великi
Телець
можливостi, тож реалiзуйте
Ситуація така, що зникне найсмiливiшi мрiї.
багато перешкод. Саме тому
слід скористатися нагодою і Лев
У вашому життi будуть
підтягнути ті справи, в яких
сприятливі
зміни. У професійспостерігається відставанній
сфері
виникатимуть
нові
ня.
вигідні проекти. В соціально-

му плані можливі контакти з Скорпіон
потрібними людьми. З близьДійте тільки за суворим
кими пануватиме розуміння розрахунком. Колективні дії
та гармонія.
будуть результативнiшими,
але не спокушайтеся, що це
Діва
Вам буде не вистачати са- однодумці. Визначтеся конмостійності, оточуючi утри- кретно зі своїми бажаннями.
муватимуть вас. Розширюй- Стрілець
Для вас відкриються зате своє коло спілкування, нікого не примушуйте до солі- гадки. Те, що здавалося неприємним, при найближчодарності.
му розгляді може виявитися
Терези
чимось кращим. Не забувайВiдбудуться невластиві те про тих, хто від вас залевам події. Не звертайте на них жить.
уваги - все це тимчасово. Щоб
Козеріг
покращити ситуацiю, бiльше
Ті, хто раніше робив попрацюйте.
вашому, можуть виявитися

опозицією і завдати вам неприємностей. Щоб виправити ситуацiю, першими йдiть
на компромiси.

Водолій

Цього тижня все залежатиме від вашої особистої позиції. Якщо знаєте, як чинити,
відразу дійте. На події дивіться реально, не спокушайтеся
на обіцянки.

Риби

Тиждень буде насичений подіями. Думайте перед вчинками, оскiльки минулі помилки виправити не
вдасться. Ви отримаєте те, до
чого давно йшли.

