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ЗА ЩО БОРОЛИСЬ…

Однією ногою ми уже в Європі,
хоча другою ще на сході України.
Якось незручно стояти у «шпагаті»

М

инулий тиждень не приніс
ні довгоочікуваного миру
на Донбасі та Луганщині,
ні спокою на Львівщині та у
деяких інших «благополучних»
регіонах України, де оплакували
жертв аморфного перемир’я попорошенківськи.

Детальніше - 2 стор.

У

Магнітні бурі у липні

2 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 11-12,
вдень 20-21 градус тепла. Схід
сонця - 5.13, захід - 21.29.
3 липня - хмарно з проясненням, у другій половині дня
дощ, вночі 13-14, вдень 14-15
градусів тепла. Схід сонця 5.14, захід - 21.29.
4 липня - хмарно з проясненням, удень можливий невеликий дощ, вночі 11-12, вдень
19-21 градус тепла. Схід сонця
- 5.15, захід - 21.28.
5 липня - ясно, без опадів,
вночі 13-14, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.16, захід - 21.28.
6 липня - ясно, без опадів,
вночі 14-15, вдень 24-26 градусів тепла. Схід сонця - 5.16, захід - 21.28.
7 липня - хмарно з проясненням, увечері можливий
дощ, вночі 17-18, вдень 25-28
градусів тепла. Схід сонця 5.17, захід - 21.27.
8 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 17-19, вдень 24-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.18, захід - 21.26.

найближчі кілька тижнів українцям доведеться приймати
ліки від головного болю та думати, чим «збити» тиск.
Попереду – п’ять магнітних бур.
Першої слід очікувати вже 9 липня, найбільш небезпечним буде ранковий період.
Другої – 14 липня, далі – 18 липня, 22 липня та 28 липня. У ці дні пік активності припаде на обідній або післяобідній час.
Народний синоптик
Синоптики заспокоюють: бурі будуть несильними та нетривалими. Од4
липня
Терентія.
Якщо
цей
день спекотний - грудень буде морозним. 7 липня нак поберегти себе варто. У ці дні не слід вживати алкоголю, курити, пити
Різдво
славного
Пророка,
Предтечі
і Хрестителя Господнього Івана. Сильна роса у цей
каву, налягати на важку їжу – смажене, копчене, жирне, проводити більшість
день
на
урожай
огірків.
А
дощ
на
Івана
Купала вважається благодатним. 8 липня - Печасу в чотирьох стінах. Медики рекомендують добре висипатися та обмежитра
і
Февронії.
З
цього
дня
слід
очікувати
ще сорок спекотних днів.
ти фізичні навантаження..
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ЗА ЩО БОРОЛИСЬ…
Однією ногою ми уже в Європі, хоча другою ще
на сході України. Якось незручно стояти у «шпагаті»
Закінчення.
Поч. на 1 стор.

Л

ише дві більш-менш
радісні новини завітали до нас у кінці
першого літнього місяця. Головна з них та, що футбольна
збірна Росії з тріском вилетіла
з групового етапу світової першості, а інша, ніби також позитивна, - підписання Україною
угоди про асоціацію з ЄС.
І якщо перше повідомлення
з Бразилії можна прокоментувати на кшталт «Ліпше б москалі у футбол навчилися грати,
ніж воювати», то вже інформація з Брюсселя вимагає більш
детального аналізу. Причому
не популістських гасел, а ґрунтовного вивчення «плюсів» та
«мінусів» від вільної торгів-

лі з Європою галузевими спеціалістами. Проте, виявляється, саме з цим у нас поки-що не
все так веселково, як здається
на перший погляд. Влада ще й
досі не має чіткого плану імплементації підписаних президентом домовленостей, а голослівні запевнення деяких чиновників про те, що у Євросоюзі ми можемо продавати все,
що завгодно, відразу ж нівелюється зустрічним: «А хто у нас
це все купуватиме?»
Зрештою, сам факт того, що
Україна за всі роки незалежності нарешті визначилася зі
своїми зовнішніми пріоритетами, не може не тішити. Однак дуже хотілося б, щоб попри
європейські демократичні цінності та берлінські або паризькі ціни за енергоносії чи кому-

нальні послуги, у нас невдовзі
з’явилися б, принаймні, римські чи празькі заробітні плати. Причому, не лише у бюрократів з міністерств, служителів Феміди чи народних депутатів, а й у малярів, штукатурів, сантехніків…
Та чи реально це зробити
без виведення з тіні сотень мільярдів гривень, без руйнації,
а не реанімації, корупційних
схем, без люстрації тих, хто
вже встиг втертися у довіру до
нової влади? Навряд.
Отже, нам, справді, у найстисліші терміни потрібно навчитися торгувати з Європою
тим, що там куплять, нам треба налагодити випуск конкурентноздатної продукції, щоб
не віддавати за безцінь сировину. Попри це українцям

вкрай необхідно перестати
торгувати собою, продавати
за мідяки від ЄС свої принципи і власну гідність, за яку вже
загинули сотні кращих синів і
дочок, за яку й зараз ллється
кров наших вояків.
Зуміємо? Якщо так, тоді й
говоритимемо про позитиви.

Якщо ж і надалі будемо підлаштовуватися то під Меркель,
то під Путіна, то й стоятимемо у шпагаті між Сходом і Заходом, як той незграбний танцюрист, якому завжди щось заважає.
Хіба за це боролись?
Юрко СНІГУР.

Гібридне перемир’я припинено.
На українському близькому Сході наступив пекельний липень

П

резидент Петро Порошенко припинив перемир’я на Донбасі.
Однак про введення воєнного стану, - а це прогнозували
чимало експертів, - жодного слова.
«Ми будемо наступати і будемо звіль- вослужбовців і велику кількість малих
няти нашу землю. Непродовження режи- оперативних груп.
му припинення вогню - це наша відповідь
Західна преса у свою чергу зазначає:
терористам, бойовикам, мародерам, всім сепаратисти сильні лише настільки, натим, хто знущається над мирним насе- скільки їм дозволяє Росія. Німецькі газеленням, хто паралізує роботу економіки ти, зокрема, коментуючи розвиток конрегіону, хто зриває виплати зарплат, пен- флікту на сході України, не сумніваютьсій, стипендій, хто підриває залізницю, ся: припинення вогню і стабілізація заруйнує водопроводи, хто позбавив лю- лежать передусім від впливу Москви на
дей нормального мирного життя», - на- сепаратистів.
голосив Порошенко в офіційному зверПовертаючись до теми перемир’я:
ненні. І зазначив: «Дорога до миру вияви- воно було потрібне, аби не зірвати підлася дещо складнішою, ніж хотілося. Не писання асоціації з ЄС. Асоціація є. Миру
хочу прикрашати дійсність. Буде нелегко - немає. І особливої радості від асоціації
і непросто. Нам, як ніколи, слід згуртува- також немає. Бо ми для Європи все ще
тися для захисту України. Це потребує са- чужі. І наші смерті, сльози, горе, втрати
мовіддачі та дисципліни не лише на пере- також чужі. А європейська дипломатія,
довій, а й в тилу. Але не було ще жодної м’яко кажучи, малоефективна.
війни, після якої не наставав би мир. Так
Серйозні санкції з боку Заходу, схостанеться і цього разу».
же, Росії не загрожують. На подібні ляЦіна десятиденного перемир’я ви- калки з боку європейських та американявилася надто дорогою: 108 нападів з ських лідерів офіційна Москва дивиться
боку терористів на сили антитерорис- крізь пальці. Особливо показовим став
тичної операції, 27 убитих військово- факт підписання у Відні угоди між «Газпслужбовців, 69 поранених.
ромом» і компанією «OMV» про будівниНезважаючи на на те, що бойовики й цтво ділянки «Південного потоку» на тене думали складати зброї, Путін наполя- риторії Австрії. «Південний потік» - стогав на продовженні перемир’я.
відсотково політичний проект, спрямоУ НАТО, тим часом, заявили: Росія ваним на те, щоб «голубе паливо» по гізбільшує присутність своїх військ на гантській дузі обминуло Україну. І це накордоні з Україною. За позитивними зая- завжди мало б вибити з рук Києва заповами реальної деескалації конфлікту не біжник до російської газової зброї.
видно. Командувач силами НАТО в ЄвроПідписання угоди можна вважати
пі Філіп Брідлав практично визнав, що зрадою з боку Австрії не лише України, з
саме Росія не тільки підтримує сепара- огляду на нинішню кризу, а й єдиної євтистів, але й за допомогою своїх військо- ропейської позиції. Брюссель отримав
вих воює в Україні. Також генерал Брід- ляпаса. Стосунки між офіційними Віднем
лав заявив, що зараз США спостерігають і Києвом можуть надовго зіпсуватися. На
на східних кордонах нашої держави по- гарній казці про «добру стару Австрію і
над сім батальйонів російських військо- доброго цісаря» пора ставити хрест. А ві-

денські штрудлі відтепер матимуть запах російського газу…
І Франція не розриватиме мільярдного контракту з Росією з продажу
військово-десантних кораблів «Містраль». «Містраль» - це, фактично, морський військовий штаб, де можуть одночасно розміститись понад півтисячі людей і 16 гелікоптерів. «Париж виконуватиме контракт», - наголосив президент
Франсуа Олланд.
Чотири сотні російських моряків уже
прибули до Франції для навчання керувати кораблями типу «Містраль». Це, варто
зазначити, відбувається попри тиск США
і НАТО, які виступали проти втілення угоди. Перше із двох замовлених суден французи мають доправити в Росію у жовтнілистопаді цього року. Друге - наприкінці
наступного. Базуватиметься один із кораблів у окупованому Криму.
Тож інтереси України може захистити лише… Україна. Ні європейці, ні американці воювати за Україну не будуть.
А нашим хлопцям на передовій й далі
доводиться вкрай важко. З уст чиновників лунають браві повідомлення, як
держава дбає про бійців. Самі ж учасники АТО стверджують: справжню допомогу бачать з боку пересічних українців.
Фактично, Міноборони переклало власні обов’язки щодо забезпечення армії на
народ. Люди переносять через кордон
бронежелети. Волонтери збирають для
бійців харчі, предмети гігієни, ліки.
Українським військовим не вистачає
рацій, згаданих бронежелетів, засобів
нічного бачення, тепловізорів. Проблемою є старі карти місцевості, надруковані ще в 1985 році.
Тим часом, без діла на рахунку продовжують лежати гроші, зібрані простими українцями на підтримку армії. Із 131

мільйона гривень витратили на цільові
потреби лише 16 мільйонів. А куди пішли виділені мільярди з держбюджету?
Ех, створити б батальйони «Рада»,
«Генерали», й вигнати їх на передову без бронежелетів, у кросівках і кедах, з
одним автоматом на п’ятьох. Адже депутати, полковники й генерали, за винятком окремих, на Схід і носа не потикають. І дітей своїх туди не посилають.
Не тільки від нестачі амуніції потерпають наші бійці. Їх банально зраджують.
Боляче слухати, як вояки з екрана телевізора розповідають: «Ми йдемо в розвідку
- нас здають, нас чекає засада! Хто це робить?.. Тому багато у нас є провалів… Нас
продають за копійки! Нам дають завдання - ми це виконуємо, але губимо людей.
Чому нас там чекають?» Бійці просять:
«Не продавайте нас, коли ми йдемо в розвідку. Не здавайте нас, коли ми йдемо на
зачистку «зеленки». Не здавайте нас!»
За цим проханням - життя чиїхось дітей, батьків, братів, коханих. Тривоги
матерів. І доля України.
…На Сході наступив пекельний липень. Майже кожна година приносить з
фронту нові повідомлення про бої, руйнації, поранення і смерті. Хоча воєнний
стан не оголошений - він діє. Схід живе
за законами війни.
І якось надзвичайно гидко спостерігати за «слугами» народу. Депутати готові приймати будь-які закони, працювати
ціле літо, вимагають введення військового стану, ба, навіть рвуться у бій, лише
б не йти на дострокові вибори. Але суспільство не хоче війни і нинішньої Верховної Ради, на совісті якої «драконівські» закони, потурання кривавому диктатору Януковичу, пекло Майдану і український близький Схід.
Ольга ЧОРНА.
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Двоє людей,
четверо очей

та одне серце

Унікальний світ
близнюків
на світлинах
Юлії Версти

Н

а перший погляд вони такі
схожі – з однаковим кольором
очей, усмішкою, подібними
вподобаннями та голосом. Але
водночас це абсолютно різні
особистості. Близнюки – це спроба
природи клонувати людину. Їхній світ
– особливий і загадковий. Зрозуміти
його спробувала талановитий
тернопільський фотограф Юлія Верста.
Дівчина презентувала унікальний
фотопроект «Двоє». У п’ятницю, 27
червня, у дружній ресторації «Мамонт»
відбулося святкове відкриття
виставки. На фото – п’ять пар близнят
у різноманітних образах – двоє людей,
четверо очей та одне серце.

Ідея
фотовиставки
з’явилася у Юлі на день народження – 29 липня. Майже рік
дівчина працювала над її втіленням – підбирала моделей,
образи для них, місця зйомок,
намагалася пізнати їх внутрішній світ та відобразити
його на світлинах.
В експозиції – близько півсотні фотографій п’яти пар
близнюків різного віку і статі.
Об’єднують усіх світлини у білому одязі.
– Білий колір у мене асоціюється з масштабністю, чистотою, народженням, – каже Юля
Верста. – Я хотіла, щоб на цих
фото глядачів нічого не відволікало
від самих близнюків. Щоб вони могли
розгледіти не тільки схожість, а й помітити відмінність, характер моделей,
їх внутрішній світ. Цими фото я хотіла
передати свої перші враження від знайомства з ними.
Зал дружньої ресторації «Мамонт»

вже дорослих хлопців та дівчат.
Вони розповіли публіці, яке
воно – життя, коли вас двоє.
– Мати схожу сестру – це
чудово і весело. Є завжди підтримка і опора. Коли розлучаємося, то відразу відчуваємо, що
чогось не вистачає, – зізнаються близнючки Юля та Люба. –
Хоча у дитинстві уникнути кумедних випадків не вдавалося.
Коли були малі, мама могла покупати одну з нас двічі, а інша
тоді лишалася не купана. Тому
нас вирішили купати в різні
дні.
Міні-театр «Двоє» у складі
Лесі
та Світлани Наконечбув наповнений тематикою виставки
них
показали
емоційний
перфоманс
«Двоє» – двоє ведучих-близнючок, афіпро життя близнюків та їх важливість
ші, листівки та запрошення із «подвій- одне для одного. Також дівчата були веною» символікою й три пари близнят у дучими вечора. Близнючки розповідазалі.
ють, що мати схожу на себе сестру – це
На відкритті виставки гості змогли і велике щастя, і внутрішній конфлікт,
побачити і самих моделей: як дві кра- адже кожна особистість хоче самовираплі води схожих одне на одного діток і зитися, бути індивідуальністю, а люди

сприймають їх як одне ціле.
Однак, незважаючи на це, близнюки, зазвичай, обирають одну і ту ж професію та мають спільні захоплення. А
інколи одночасно думають про одне і
теж. Це помітили Роман і Богдан. Вони
навчаються у Києві на культурологів.
Зізнаються: у них зовсім різні характери, інколи вони дуже страждають через
свою схожість, але все ж щасливі, що
мають одне одного. Хлопці не раз хитрували у школі та університеті, коли
потрібно було відповідати. Однак, бувало, їх задум викривали і кожен отримував заслужену оцінку.
Наймолодшими моделями були юні
красуні Марта й Алінка. Дівчатка займаються балетом і ходять в садочок.
Буває, їх не розрізняє навіть дідусь. Тож
коли залишався доглядати за ними, міг
двічі нагодувати одну і ту ж.
Усі близнюки не є професійними моделями. Але зізнаються: завдяки фотосесії Юлії Версти змогли відкрити себе
з нового боку й отримали багато позитивних емоцій. Натомість Юля надзвичайно рада, що змогла привідкрити тернополянам таємничий світ двох.
Неймовірні творчі образи близнюків створювали відома тернопільська
дизайнерка Катерина Тимочко, візажисти Катя Петришина і Таня Фарина.
Особливу атмосферу виставки забезпечив музичний гурт «Бакс Банні». Надзвичайні концептуальні відео фотосесій відзняла студія «Art Record».
Фотовиставку «Двоє» вже побачили
в Івано-Франківську, а тепер протягом
місяця нею можуть милуватися тернополяни у дружній ресторації «Мамонт».
Юля ТОМЧИШИН.
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Допомога при народженні дитини:
є суттєві зміни

К

абінет міністрів з 1 липня
увів єдиний розмір допомоги
в сумі 41,280 тисяч гривень
при народженні дитини.
Розмір допомоги є єдиним як при народженні первістка, так і всіх наступних
дітей.
Виплата цих коштів здійснюється одноразовою сумою 10,320 тисяч гривень, а
решта грошей виплачуватимуть протягом
наступних 36 місяців рівними частинами.
Крім того, для громадян, які вже отримали допомогу при народженні першої
дитини, на наступні 12 місяців призначається допомога у розмірі 130 гривень до
досягнення дитиною трирічного віку.

При цьому окрема допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку скасована.
Також вимушені переселенці з території не визнаної Україною Республіки
Крим і районів проведення антитерористичної операції які не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину, мають право на отримання допомоги за рішенням органу соціального
захисту.
Таке рішення приймається органом
соцзахисту на підставі акта про обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання
сім’ї, повідомляє «Українська правда».

10 тернопільських правоохоронців
повернулися зі Сходу додому

На Тернопільщину із зони
АТО повернулися співробітники ДАІ, які несли службу
на сході України.

10

працівників
дили відзнаками «За службу державі».
обласного управління
Начальник управління ДАІ в обласДержавтоінспекції
ті Андрій Матрифайло привітав працівмісяць охороняли громадський
ників із поверненням та надав їм коротпорядок на дорогах Харківщини
кострокові відпустки для відпочинку та
та Донеччини.
відновлення сил.
У Тернополі правоохоронцям влаштуПісля здачі зброї та боєприпасів правали урочисту зустріч. За добросовісне ви- цівники поспішили додому, щоб зустріконання завдань автоінспекторів нагоро- тися з рідними і близькими.

Фестиваль “Файне Місто”
об’єднає Україну

Грандіозне
музичне дійство відбудеться у
Тернополі 12-13 липня
на території міжнародного аеропорту “Тернопіль”. Гурти з Луганська,
Донецька, Одеси, Миколаєва, Херсону, Києва, ІваноФранківська, Рівного та
інших міст України приїдуть до нас на фестиваль
«Файне місто». На сцені
виступить більше 40 гуртів з різних куточків країни, приїдуть також і гості з Європи. Працюватиме
три сцени: головна, роксцена та нічна сцена електронної музики.
З Італії на фестиваль
приїде рок-гурт The Last
Fight (Italy, Milan). Музиканти відвідали безліч європейських фестивалів,
серед яких SZIGET. Зі Швеції вперше до Тернополя
завітає молодий рок-нрольний бенд “RIDEAU”.
Хедлайнерами головної сцени стануть: “СКРЯБІН” та “ТНМК”. Також на
ній відіграють “O.Torvald”,
“Роллік’с”, Ірена Карпа
з гуртом “QARPA”, “Тінь
Сонця”, “Кarna”, “Перкалаба”, “Ot Vinta”, “ФЛІТ”, “Los
Colorados”, “Epolets”, “Без-

одня”, “Серцевий Напад”,
“Триста8ісім”.
Виступи на головній
сцені починатимуться о
17:00 і закінчуватимуться близько опівночі. Роксцена діятиме з 12:00 до
21:00. Діджеї гратимуть
уночі після виступів головної сцени.
Також у суботу на роксцені покажуть фінал
чемпіонату світу з футболу. Початок о 21:00.
На фестивалі очікуються фанати з різних
куточків України. Зокрема, з Полтави, Черкас, Вінниці, Одеси, Луцька,
Львова, Ужгорода, Івано-

Франківська, Києва, Чернівців та навіть з Криму.
Фестивальне містечко буде розташоване на
території «Файного Міста». Безкоштовно поселитись у ньому зможуть усі,
хто купив квиток на фестиваль. Містечко забезпечать водою, а також дровами. Окрім цього територію цілодобово охоронятимуть.
Дістатись до аеропорту можна буде на спеціальній маршрутці, яка
буде курсувати від Збаразького повороту до місця фестивалю.
Частину коштів, яку
отримають від проведення фестивалю, організатори передадуть на потреби батальйону «Тернопіль».
– «Файне Місто» ми
проведемо навіть в такий складний для держави час, – зазначає організатор події Ростислав Плахцінський.– Адже
фестиваль об’єднає країну в одному файному місті, об’єднає гуртами та меломанами, які вже готуються приїхати до нас із
різних куточків України.
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Тернопілля

Підземні скарби
нашого краю стануть
доступніші для туристів
До печери Кришталева відремонтують дорогу

П

ечери Тернопільщини за своєю красою та унікальністю
не мають аналогів в усьому світі. В області їх налічуєть
близько сотні. Тож нам є чим приваблювати туристів.
Однак поки що добратися до цих надзвичайних творінь природи
не завжди зручно. Зокрема, дорога до печери Кришталева,
мабуть, неодноразово шокувала мандрівників, особливо з-за
кордону. Тож обласна влада, врешті, виділила півтора мільйона
гривень на її ремонт.
Печера Кришталева розташована що в ній підвищена іонізація повітря
неподалік села Кривче Борщівського і води, абсолютна відсутність паторайону. Вона одна із найбільш вивче- генних організмів, а недавно виявлених в області, її галереї електрифіко- но мінеральний болотний мул і воду.
вані і обладнані для відвідування ту- Усе це робить «Кришталеву» найперристами. За незвичайну красу Кри- спективнішим об’єктом для лікувальшталеву називають підземною пер- них та рекреаційних цілей. Екскурсійлиною Поділля.
ний маршрут печери має електричСпочатку склепіння та стіни пе- не освітлення і досить зручний. Для
чери миготять кристалами темно- його проходження не потрібно спецікоричневого гіпсу, відшліфовани- ального спорядження та одягу. У Крими водами древнього Сарматського шталевій знімали художні та докуморя.
ментальні фільми, а також кліпи віКожен з підземних маршрутів Кри- домих українських виконавців.
шталевої – неповторний і має свою ісЗал кам’яного буйвола, слон, райторію. Це одна з найвідвідуваніших ська птаха, кришталевий коридор, капечер області. Минулоріч тут побува- мінь для перевірки талії, кільце для
ло понад 27 тисяч чоловік. Протягом здійснення бажань та камінь анальцього року – більше 6 тисяч.
гін, який зцілює від головного болю.
Коли заходиш в печеру, відразу У глибинах Кришталевої є багато цівідчуваєш особливу атмосферу, яка кавинок для туристів.
тут панує. Температура і вологість у
Під час робочої поїздки у Борщівній не змінюється ніколи, а час ми- ський район голова обласної ради
нає непомітно. Повільно мандруючи Василь Хомінець ознайомився з ропідземними коридорами, не поміча- ботою комунальної установи обласєш, як опускаєшся на сорокаметрову ної ради – центру туризму, краєзглибину.
навства, спорту та екскурсій учнів– Перший маршрут у Кришталевій ської молоді. Саме цей центр має прабув прокладений в 1933 роках, – роз- во на використання для рекреаційповідає екскурсовод Надія Семенюк. них та освітньо-виховних цілей пе– Тоді печеру відвідували туристи з чери “Кришталева». Очільник обласПольщі, Німеччини, Румунії і Франції. ної ради побував у печері, зустрівся із
Під час війни головний вхід у печеру сільським головою та представникабув зруйнований. Відновили його аж ми громади.
– Однією із пріоритетних галув 60-х роках минулого століття.
Сьогодні довжина печери – 23 зей для Тернопільщини, без сумніву,
кілометри. Є тут як прості марш- є розвиток туризму, – наголосив Варути для дітей та мандрівників- силь Хомінець. – Наша область багата
початківців, так і складні спалеола- на унікальні природні об’єкти, серед
біринти. Особливістю печери є те, яких печера «Кришталева». Обласна
рада розуміє, що розвиток туризму не буде ефективним без покращення інфраструктури. Найболючішим та найактуальнішим питанням, звичайно, є стан доріг. Це стосується і під’їзду до печери «Кришталева», який є у вкрай незадовільному стані. На останньому пленарному засіданні депутати обласної ради прийняли рішення про виділення на ремонт цієї дороги півтора мільйона гривень.
Сподіваємось, вже незабаром
шлях до Кришталевої стане значно
легшим. Тут радо чекають відвідувачів у всі дні тижня, окрім понеділка.
Вхід для дітей та студентів 15 гривень. Для дорослих – 20 гривень.
Таня НИЧКА,
студентка Тернопільського
національного педагогічного університету, спеціальність
«Журналістика».
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За здоров’ям – у БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕ

У лікарні відкрили відділення
для людей з особливими потребами

У

Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній
лікарні реабілітації відкрили відділення відновного
лікування захворювань і травм спинного мозку.
Тож тепер людям з обмеженими можливостями не лише
з Тернопільщини, а й з усієї України буде комфортніше
лікуватися у цьому закладі. Зважаючи на те, що
знаменитий санаторій у кримських Саках, навряд, чи буде
доступний для українців, Більче-Золоте має всі шанси
стати чудовою альтернативою для реабілітації людей на
візках з усіх куточків нашої держави.

– Відкриття цього відділення – це
не просто виклик часу, – каже головний
лікар закладу, кандидат медичних
наук, Заслужений лікар України Любомир Синоверський. – До нас звертається багато пацієнтів на інвалідних візках, діти з ДЦП, тому виникла нагальна потреба створити необхідні умови
для реабілітації цієї категорії хворих.
У новому відділенні – 25 ліжок для лікування різних травм спини. Ми зробили для пацієнтів максимально адаптовані умови для перебування у нашому закладі. І санітарні вузли, і медичні
процедури пристосували для людей на
візках. Завдяки пандусам пацієнти можуть пересуватися по всій лікарні. Є
два автоматичні підйомники для прийняття ванн. Звичайно, є ще і над чим
працювати. Але ми зробимо все для
того, щоб наш заклад був максимально
зручним для людей з особливими потребами.
Відкриття нового відділення відбулося напередодні Дня Конституції
України. Ця подія стала справжнім святом для працівників та пацієнтів закладу. З цієї нагоди лікарню відвідали
очільники області.
– Обласна фізіотерапевтична лікарня у Більче-Золотому стала візиткою

не тільки Борщівського району, а й усього
Тернопіллля, – зазначив голова ОДА Олег
Сиротюк. – Тому з відкриттям нового відділення отримати якісні послуги зможуть
ще більше пацієнтів
не тільки з області, а й
з усієї України.
– У цей складний
економічний для усієї України час висловлюю вдячність керівнику нашої комунальної установи, депутату обласної ради Любомиру Синоверському, – додав голова облради Василь Хомінець. – Незважаючи на труднощі, нестачу коштів, він
створює комфортні умови для лікування та реабілітації хворих.
Більче-Золотецька фізіотерапевтична лікарня знаходиться у мальовничому куточку Борщівщини. Щорічно
тут оздоровлють близько 4 тисяч пацієнтів. Хворі можуть приймати найрізноманітніші сучасні фізіотерапевтичні процедури. У лікарні є басейн, великий спортивний зал, сауна. Заклад працює 67 років. Тут функціонує п’ять відділень:
терапевтичне, загальне, травматологічне,
педіатричне, кардіологічне, неврологічне.
До речі, минулого року
за здоров’ям у БільчеЗолоте приїхали більше

850 хворих з усієї України.
– Спеціалісти закладу адаптували
до вимог сьогодення 71 технологію лікарських призначень, – розповідає Любомир Синоверський. – Тут надають
медичну допомогу як в галузі серцевих
патологій та кардіології, так і при терапевтичних недугах усіх профілів. Лікарня ліцензована. Вона має вищу акредитаційну категорію, надану державою.
У закладі працюють 15 лікарів, серед них – один заслужений лікар України, 2 кандидати медичних наук, 61 –
працівники середнього медичного персоналу та 59 – молодшого медичного
персоналу.
Ігор Горбач із Заліщиків приїхав у
Більче-Золоте вдруге. Каже: у порівнянні з минулим роком відчувається значне покращення умов лікування. Всі процедури більше пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Лікування стало
набагато зручнішим та
комфортнішим.
Справді, у цьому санаторії, як називають лікарню її пацієнти, створені всі умови для оздоровлення та відпочинку.
Болотолікування, ропні обгортання, радонові,
сірководневі, хвойні ванни, соляна печера, рефлеквотерапія та десятки
інших процедур допомагають позбутися недуг,
відновити сили.
Тетяна Телеватюк з
Білозерки, що на Херсонщині, вперше приїхала у
Більче-Золоте з онучкою

Марією.
– Цю лікарню порекомендували
мені знайомі, які побували тут не раз.
Я не мала з ким залишити внучку, тож
взяла її з собою. Була приємно вражена, що тут створені такі чудові умови
для оздоровлення дітей. Внучка приймає лікувальні ванни, масажі, інгаляції, фізпроцедури. Я дуже задоволена, що сюди приїхала. Тут надзвичайно привітний персонал, сучасне обладнання. До нас ставляться, як до рідних.
Я лікую остеохондроз спини і травму
ноги. Коли приїхала, кульгала. А зараз
почуваюся чудово. Ми з внучкою гарно
проводимо тут час, - каже пані Тетяна.
Одне з найулюбленіших місць пацієнтів лікарні – зал лікувальної фізкультури. Тут є 32 тренажери для оздоровлення хребта і суглобів.
– Завдяки заняттям у залі хворі почувають себе набагато краще, – розповідає лікар лікувальної фізкультури
Ігор Мартинов. – Тут займаються пацієнти із недугами хребта та пошкодженими суглобами. До речі, багато хто з
приїжджих зауважує, що наш зал - один
із кращих серед подібних закладів в
Україні.
У Більче-Золотецькій лікарні не
планують зупинятися на досягнутому.
Як зауважує головний лікар, у перспективі ще багато цікавих новинок та вдосконалень. Але головне – тут люблять
своїх пацієнтів і роблять все для того,
аби зміцнити їхнє здоров’я.
Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.
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Міліція вилучила у тернопільського
таксиста арсенал боєприпасів

Міліціонери зґвалтували
неповнолітню?

У

тернопільського таксиста правоохоронці
вилучили арсенал боєприпасів і
спецзасобів. У міліції заявляють, що
вилучене було викрадене з території обласної
Державтоінспекції у так звану «Ніч гніву» з 18
на 19 лютого.

– У Тернопільському районі автоінспектори
зупинили автомобіль таксі «Део Ланос» за порушення правил дорожнього руху. Під час обшуку
автомобіля виявилося, що 24-річний водій, житель обласного центру, перевозив чималий арсенал боєприпасів. Серед вилученого – майже десять тисяч набоїв калібру 5,45 мм та 45 магазинів до автомата Калашникова, пристосування для
зберігання магазинів до АК, дерев’яна бита, газовий балон «Кобра» і 4 пенали. У гаражному приміщенні водія іномарки міліціонери вилучили також понад двадцять протигазів та чотири при-

Лікар організувала
«схему» торгівлі
наркотиками

З

лочинне
угрупування,
що майже рік
займалося збутом
наркотиків, затримали
у Тернополі.
Троє осіб купували та
перепродували бупренорфін, метадон, димедрол та
соннат – препарати, які відпускаються в аптеках строго по рецепту. Рецепти за
певну винагороду виписувала лікар одного з медичних закладів міста, яку також затримали.
За оперативними даними правоохоронців, мережа
придбання та збуту наркотичних і сильно діючих лікарських засобів поширювалася на лише на територію Тернополя, а й області.
За фактом незаконного збуту групою осіб наркотичних і сильно діючих лікарських засобів відкрили кримінальне провадження за ст. 307 та 321 КК
України. Згідно санкції інкримінованих злочинів передбачене покарання до
10 років позбавлення волі.
Як зазначили у прокуратурі, наразі проводять додаткові заходи для виявлення подібних злочинів
серед працівників медичних установ міста й області.

Ц

У

Надзвичайні новини

Д

строї для примусового зупинення транспортних засобів, – повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ.
Звірившись з базою даних майна,
що було викрадене з УДАІ в ніч з 18 на
19 лютого, правоохоронці з’ясували, що
ці речі перебували на балансі обласної
Державтоінспекції. Вилучене скерували
в експертно-криміналістичний центр на
дослідження.
Дані про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263
Кримінального кодексу України – носіння,
зберігання, придбання вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
24-річний тернополянин затриманий. Проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 лютого під час подій на Майдані Тернопіль охопили масові протести. Зокрема, було пошкоджено приміщення міліцейських підрозділів, згоріли службові автомобілі, оргтехніка, були викрадені спецзасоби та
зброя.

нями Тернопілля сколихнула новина про те,
що троє міліціонерів зґвалтували 15-річну
дівчинку. Інформація з’явилася на сайті
обласної прокуратури.
Як ішлося у повідомлен- виявили у справі, заплановані, до правоохоронців зверну- ні додаткові слідчі дії і з потерлась мати неповнолітньої із пілою, і з іншими фігурантами
заявою про те, що її доньку в кримінального провадження, –
одному із сіл Тернопільщини повідомила прес-секретар протроє працівників міліції сило- курора області Леся Гурецька.
міць затягнули у автомобіль – Остаточні результати розслімарки «Шкода Октавія» з над- дування будуть оприлюднені
писом «ДПС». Від’їхавши непо- лише після завершення необдалік від села, чоловіки начеб- хідних експертиз.
то витягнули дівчину зі служУ міліції кажуть, що зацібового автомобіля та зґвалту- кавлені якнайшвидше розслівали біля лісосмуги. Зі слів за- дувати справу. За цим фактом
явниці, це трапилось у ніч з 28 співробітники управління кана 29 червня.
дрового забезпечення та відІнформацію про подію вне- ділу внутрішньої безпеки в обсли до Єдиного реєстру досудо- ласті проводять службове розвих розслідувань за частиною слідування, під час якого у най3 статті 152 КК України – зґвал- коротші строки будуть встатування, вчинене групою осіб. новлені всі обставини події.
Водночас, після першочер- Самі ж правоохоронці категогових слідчих дій у прокура- рично заперечують причеттурі заявили, що розглядають ність до зґвалтування.
різні версій того, що сталось.
Хід розслідування перебуНе виключають і помсти непо- ває на контролі у керівництва
внолітньої дівчини.
обласної міліції та прокурату– Через нові обставини, які ри області.

Борг за ремонт квартири майстер забрав… мобільними телефонами

вчиненні пограбування
підозрюють 37-річного
тернополянина.

Чоловік вдерся до чужого помешкання і забрав звідти чотири мобільні телефони. Таким чином, як пояснив правоохоронцям, хотів змусити власницю квартири повернути йому борг за проведені ремонтні роботи.

Із заявою про злочин до співробітників Тернопільського міськвідділу міліції
звернулася 78-річна тернополянка. Жінка розповіла, що знайомий відкрито викрав з її помешкання телефони, які належать її внуку.  
Причетним до протиправного виявився знайомий пенсіонерки, який робив у її
помешканні ремонт. За свою роботу отримав лише частину грошей, решту власни-

49-річного жителя Кременеччини
підозрюють у розбещенні дітей

Б

атьки з села
Бонівка на
Кременеччині
заявляють, що
односелець вчиняв
розпусні дії щодо їх
дітей.
До співробітників Кременецького
райвідділу
міліції надійшло повідомлення від матері малолітньої дівчинки. За словами жінки, коли її не було
вдома, 49-річний односелець чіплявся до її 8-річної
доньки та розбещував.
Дівчинка пройшла медичний огляд і, на щастя,
лікар запевнив, що з дитиною нічого лихого не трапилося.
Працівники
міліції
встановили особу, що вчинила розпусні дії щодо малолітньої.   Ним виявився 49-річний місцевий жи-

тель.
До співробітників районної міліції також почали надходити заяви від інших жителів Бонівки, чиї
діти потерпіли від зловмисника. Наразі звернулося ще троє батьків. За
кожним випадком правоохоронці проводять розслідування.
Водночас, підозрюваний, який на час слідства
мав перебувати за місцем
свого проживання, покинув домівку та зник. Чоловіка міліціонери знайшли
у райцентрі та взяли під
варту.
Йому повідомили про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 КК України – розбещення малолітніх.

Через укуси змій двоє людей
потрапили в реанімацію

П

ечально закінчилася
мандрівка по ягоди для двох
жителів Тернопільщини.
Замість суниць чоловік і жінка
натрапили на… змій. Невдоволені
порушеним спокоєм плазуни
покусали людей.
– Обидва випадки сталися минулої
неділі у Монастириському районі. У селі
Низьколизи змія вкусила 51-річну жінку,
яка збирала суниці в лісі. За схожих обставин постраждав і 21-річний юнак у
селі Ягорів. Плазун також вкусив хлопця,
коли той збирав у лісі ягоди, – розповіли в обласному управлінні Держслужби
з надзвичайних ситуацій.
Обох потерпілих шпиталізували до
реанімаційного відділення Монастириської районної лікарні.
Рятувальники просять людей бути
обережними під час прогулянок у лісі.
Влітку традиційно зростає кількість випадків звернення до медичних закладів людей, постраждалих від змій. Це
пов’язано з активізацією плазунів в теплий період року.

За уникнення від криміналу – 2,4 тисячі гривень

ю суму вимагав слідчий
одного з райвідділів міліції
від жителя райцентру,
стосовно якого розпочато
кримінальне провадження
за фактом розповсюдження
порнографічної продукції.

– Правоохоронець пообіцяв чоловікові,
що допоможе йому уникнути кримінальної відповідальності. За сприяння у закритті провадження він запросив 2,4 тис. грн.,
– повідомили у прокуратурі області.
Слідчого впіймали «на гарячому» у
приміщення райвідділу, де йому переда-

ця квартири пообіцяла повернути пізніше.
Того дня майстер прийшов за боргом.
Проте в жінки виявилася не вся сума грошей. Це не задовольнило чоловіка, тож він
вирішив привласнити чуже майно.
Правоохоронці вилучили у підозрюваного засоби зв’язку. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею
186 КК України – грабіж.

ли гроші. Затримання провели працівники прокуратури, СБУ та внутрішньої безпеки міліції.
За фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди стосовно підозрюваного відкрили справу за частиною 3 статті
368 КК України.

Фермер укладав
договори оренди
з… померлими
пайовиками

У

ПІдгаєцькому
районі виконавчого
директора
одного з місцевих
товариств з обмеженою
відповідальністю
підозрюють у
підробленні офіційних
документів.
Прокурорською перевіркою встановлено, що посадовець підробив договір про передачу очолюваному ним агропідприємству в оренду земельну ділянку площею 0,45
га терміном на 5 років, яка
належала одному з місцевих
жителів. Останній, згідно із
записом про смерть, помер
ще до укладення договору.
У такий же спосіб керівник товариства підробив договір з
іншим померлим місцевим пайовиком. Цього разу – про передачу підприємству в оренду терміном на 5 років землю
площею 2,34 га.
За результатами перевірки
розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України – службове підроблення.

Україна і світ nday.te.ua
Україна
Військовим рахуватимуть
службу в армії до стажу

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
повідомляється на сайті глави держави. Документ передбачає, що час проходження військовослужбовцями служби
в особливий період, який оголошується
відповідно до закону «Про оборону України», буде зараховуватися їм до стажу роботи. Закон також встановлює, що членам
сімей військовослужбовців, які проходять
військову службу в особливий період, гарантується виплата грошового забезпечення в разі неможливості її одержання
під час участі в бойових діях і операціях.

Кожен політ Азарова
обходився у мільйон

Мільйон гривень з держбюджету в
середньому йшов лише на один переліт екс-прем’єра Миколи Азарова та інших міністрів. На перельоти прем’єра, міністрів та урядників у 2013 році витратили 17 мільйонів гривень, свідчать документи, отримані у відповідь на інформаційний запит від секретаріату Кабміну, пише «Газета по-українськи». Загалом,
в Україні Азаров з урядниками пролітали торік шість мільйонів гривень. На закордонні польоти витратили 11 мільйонів. Найчастіше екс-прем’єр літав до Росії. Туди упродовж минулого року було замовлено п’ять чартерних рейсів.

Обережно:
фальсифікована молочка

Небезпеку для споживачів становить фальсифікація молочних продуктів, хліба, ковбасних виробів. Але найбільше фальсифікується саме молочна
продукція. «Виявлено, що до 70 відсотків
масла на території України фальсифікується. У роздрібних мережах за найнижчою
ціною продають не масло, а іноді навіть
і не спред, - там взагалі немає молочного
жиру», - сказала під час прес-конференції
голова всеукраїнської громадської організації «Асоціація захисту прав споживачів»
Ірина Кравченко. Вона нагадала: у маслі
має бути 100 відсотків молочного жиру, а
в спреді - 25. «А виявляється, що вміст молочного жиру складає 12 відсотків. До цього дійшли українські виробники в гонитві за доходами, обманюючи споживачів»,
- резюмувала Ірина Кравченко.

Прикордонники не пустили
в Україну 23 тисячі росіян

Державна прикордонна служба за
останні два місяці не пропустила понад 23 тисячі громадян Російської Федерації, заявив помічник голови Держприкордонслужби України Сергій
Астахов. Стосовно мешканців країниагресора були підозри, що вони можуть
брати участь в екстремістській діяльності. Не пропущено сотні осіб, які їхали з терористичними намірами, маючи при собі
карти місцевості, амуніцію, підслуховуючу і відеоапаратуру, зброю, компоненти
озброєння.

Ось звідки у Януковича
золотий батон

Сумнозвісний золотий батон експрезиденту Януковичу презентував у
день його народження 9 липня 2013
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року президент ПАТ «Сумське НВО імені Фрунзе» Володимир Лук’яненко. Про
це заявив старший слідчий Генпрокуратури Ігор Слободяник. Керівник сумського машинобудівного заводу, де працює 12
тисяч людей, спершу пообіцяв прокоментувати телефоном, чому він зробив такий
дорогий подарунок, але потім не відповідав на дзвінки. Як відомо, золоте преспап’є у вигляді батона у натуральну величину і вагою два кілограми, а також інші
вироби із золота, були виявлені у резиденції «Межигір’я» 23 лютого, відразу після втечі Януковича. Водночас, так і невідомо, зазначає ТСН, куди подівся золотий
батон після того, як розкішний маєток
став доступним для відвідувачів.

Закон про вищу освіту дає
вузам більше автономії

Рада проголосувала новий закон
«Про вищу освіту». Зокрема, буде створено окремий колегіальний орган - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Створюватиметься новий механізм виборів ректорів вищих навчальних закладів. Для ректорів, деканів і завкафедрами прописано обмеження перебування на посаді - не більше двох
термінів. Усі ВНЗ отримають право остаточного присудження наукових ступенів.
Зменшено кількість годин навчального
навантаження викладачів на одну ставку
- з 900 годин - до 600. Із 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного вступу до ВНЗ і автоматичного
розміщення місць держзамовлення. Закон розширює автономію університетів і
надає громадськості більше важелів для
контролю за їх діяльністю. Університети
впроваджуватимуть внутрішній публічний моніторинг якості, його результати
розміщуватимуть на сайтах вузів. У такий
спосіб якість стане основною складовою
конкуренції між університетами.

НАТО забезпечить
українську армію книгами
і муляжами гранат

Найближчим часом НАТО має намір реалізувати перший пункт співпраці з українською армією, у рамках якого Альянс надасть українському Міноборони наочні посібники з ведення бойових дій в «умовах сучасного мегаполісу і на його околицях». Про це повідомив військовий спостерігач при Північноатлантичному Альянсі Оскар Март, повідомляє «ГолосUA». «На даний час Організація ні фізично, ні дипломатично не
може гарантувати поставок в Україну нової військової техніки і навіть екіпіровки, - констатував. Март. - Зате ми можемо
навчити особовий склад української армії
та Нацгвардії виживати в складних умовах. Відповідна література і наочна агітація для АТО на Донбасі явно знадобляться». Йдеться про популярну у США брошуру «Як стати воїном», що вважається класикою військової теорії Вашингтона, та
електронні муляжі ручних гранат, застосовуваних на навчаннях армії і спецназу
окремих держав НАТО. Раніше Альянс гарантував Києву «масштабну допомогу» у
боротьбі за відновлення спокою в Донецькій і Луганській областях.

Нашу продукцію знають
у 180 країнах світу

Наша продукція знаходить свого
покупця фактично у всіх країнах світу.
Про це під час прес-конференції повідомив віце-президент американської торгової палати України Тарас Качка. Українська продукція, за його словами, продається у 180 країнах світу. Тому, підкреслив
Качка, українська економіка є достатньо
конкурентоспроможною для того, щоб
витримати режим вільної торгівлі з ЄС.
Але, на жаль, потенціал нашої економіки
дуже мізерний.
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Світ
Рим стає на заваді санкціям
проти РФ

Італія стане на чолі країн, які намагаються перешкодити спробам США
та Німеччини на саміті ЄС розширити
санкції щодо Росії, повідомляє «Українська правда». Вашингтон тисне на ЄС, аби
блок висунув РФ загрозу введення санкцій
проти цілих галузей російської економіки,
включаючи енергетику, фінанси й оборону. Ден Фрід, представник США, який відвідав Брюссель, натякнув: Штати готові перейти до третього етапу санкцій, але сподіваються ввести їх разом з ЄС. Однак Італія активно протистоїть санкціям. Рим
підкреслює: зусилля дипломатів ЄС мають бути спрямовані на те, щоб допомогти Порошенку реалізувати мирний план і
підтримати Київ у переговорах із «Газпромом».

Чехія спростила отримання
робочих віз для іноземців

У Чехії набули чинності зміни до закону про працевлаштування іноземців, які суттєво спрощують процедуру
оформлення трудової візи, повідомляє
Міністерство праці і соціальних справ.
Відтепер іноземцям, які вирушатимуть на
заробітки до Чехії, не потрібно звертатися на біржу праці за відповідним дозволом.
Достатньо подати до консульства Чехії відповідну заяву й трудовий договір із роботодавцем. Таким чином, замість двох документів іноземець отримає один - робочу
візу, яка одночасно є документом на право в’їзду до Чехії. Робочу візу, відповідно
до змін, можна буде відкрити на період дії
трудового договору, але не довше, ніж на
два роки. Термін дії візи можна буде продовжити. Зміни до закону про працевлаштування іноземців стосуються громадян країн, що не входять до ЄС. Основною вимогою для отримання роботи в Чехії й надалі
залишається умова, що на вільне місце роботодавець не зумів прийняти чеха.

За репост або лайк до в’язниці

Держдума проголосувала за «антитерористичні» поправки до Кримінального кодексу РФ. Тепер російське законодавство містить покарання за «надання або збір коштів чи надання фінансових
послуг, завідомо призначених для фінансування організації, підготовки і вчинення хоча б одного із злочинів екстремістської спрямованості або для забезпечення
діяльності екстремістського співтовариства чи екстремістської організації». Покарання передбачає: штрафи, позбавлення
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох
років, позбавлення волі до трьох років та
інше. За злочин, скоєний із використанням службового становища, - шість років
в’язниці. Посилено й заходи з контролю
за користувацьким контентом. Так, поширення в інтернеті екстремістської інформації прирівняли до кримінально-караної
діяльності - достатньо поставити лайк чи
зробити репост подібного матеріалу. А за
публічні заклики до екстремізму - примусові роботи або позбавлення волі до п’яти
років.

Бізнесмен із США продає
своє місто за $400 тисяч

Бізнесмен Ленс Бенсон продає місто
Светт, що у штаті Південна Дакота, власником якого він є. Ленс оцінює Светт у
$400 тисяч. Гроші, виручені від продажу
містечка, чоловік хоче вкласти у свій концесійний бізнес. У 1940-х роках минулого століття тут проживало чотири десятки людей. У місті була пошта, продуктовий
магазин і кілька будинків. Протягом багатьох років населення Светте скорочувало-

ся. У 1998 році місто купив Бенсон, який
пізніше віддав його колишній дружині.
Однак у 2012-у бізнесмен повернув права
власності на нього собі. Зараз у Светте проживає лише Бенсон із новою дружиною.
У містечку є майстерня, три причепи, бар
і будинок подружньої пари. Бар користується популярністю у місцевих фермерів:
у радіусі 15 кілометрів - це єдине місце, де
можна купити алкоголь.

Між Гондурасом і Конго

Росія посіла 95-е місце із 125-и у рейтингу найкращих країн світу - країн,
які внесли найбільший внесок у розвиток людства. Лідери рейтингу - Ірландія,
Фінляндія, Швейцарія, Голландія і Нова Зеландія, повідомляє портал «Good Country
Index». Сусіди Росії серед аутсайдерів - Республіка Конго, яка посіла 96-е місце, і Гондурас, що випередив РФ на один рядок. Як
повідомляє один із авторів дослідження
Саймон Анхольт, для складання рейтингу
використовували дані ООН, Світового банку, інших міжнародних організацій. Мета
створення рейтингу - почати глобальну
дискусію, як країни розподіляють відповідальність перед своїми громадянами і перед усім світом.

Першу світову війну
від Другої не відрізняє
щоп’ятий британець

Опитування, проведене газетою
«Times» до сторіччя початку Першої світової війни, виявило: на думку 18 відсотків респондентів, у роки тієї війни Гітлер керував Німеччиною, а 10 відсотків
вважають, що Уїнстон Черчілль був тоді
ж прем’єр-міністром Великобританії.
З’ясувалося, що кожен п’ятий дорослий
британець упевнений: його країна в роки
Першої світової боролася проти Гітлера.
Найменше правильних відповідей дали
жителі Лондона. А найбільш освіченими
виявилися люди, старші 55 років. Як відомо, Перша світова почалася 28 липня 1914
року, коли Австро-Угорщина оголосила
війну Сербії. Приводом стало вбивство у
Сараєво спадкоємця престолу АвстроУгорщини ерцгерцога Франца Фердинанда членом організації «Млада Босна» Гаврилом Принципом. Закінчилася війна 11
листопада 1918 року.

Зміни клімату призведуть
до великих збитків

До 2080 року зміни клімату призведуть до збитку у 190 мільярдів євро. Від
аномальної спеки помруть близько 200
тисяч осіб. Збитки від повеней зростуть до
10 мільярдів євро, а в одній лише Південній Європі згорить вісім тисяч квадратних
кілометрів лісів. Від посух страждатимуть
у сім разів більше людей, ніж зараз, від підвищення рівня моря - втричі більше. Такі
цифри містяться в доповіді, опублікованій
на сайті Спільного дослідницького центру
(наукової служби Єврокомісії). Влада Євросоюзу не робить жодних активних дій для
пом’якшення наслідків глобального потепління, тим часом середня температура у
світі підніметься до 2080 року на 3,5 градуса за Цельсієм. Якщо ж європейські держави вдадуться до жорстких заходів із обмеження викидів парникових газів, а зростання температури не перевищить двох
градусів, то збиток від кліматичних змін
повинен скоротитися на 60 мільярдів
євро. Лісів згорить удвічі менше, а 23,3 тисячі осіб уникнуть смерті від аномальної
спеки.
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«Наш день»

Мирослава Коломійчука

Незвичайну виставку представив
глядачеві позаштатний кореспондент
газети «Наш ДЕНЬ» Мирослав Коломійчук. Майже півсотні світлин ілюструють
самобутність місцевої громади. Знайомі обличчя, спільні проблеми, неповторні миті, рідні краєвиди – саме це приваблювало відвідувачів фотовиставки, яку
експонували в Лановецькій центральній
бібліотеці.
Крізь призму об’єктива з села Грибова, де мешкає пан Мирослав, він намагається зазирнути в потаємні куточки
душі своїх земляків, бо найбільшою цінністю громади є її люди – прекрасні, неповторні, щирі. Можливо, саме тому на
мистецьку імпрезу завітало багато шанувальників фотографа. Це було справжнє свято спілкування, коли люди могли забути про буденні справи і отримати насолоду від зустрічі із мистецтвом.
Світлини Мирослава Коломійчука
часто друкують тернопільські видання. Його фотосюжети увійшли до енциклопедії дитячої творчості «Юні таланти
України», яка побачила світ цього року.

Свою виставку пан Мирослав назвав
«Наш день». І справді, на його світлинах – миті життя, святкові та буденні, які
сьогодні є, а завтра їх уже не повернути.
Сивий батько схилився у зажурі. Усміхнена мати, яка залишилася лише на фото і
в споминах…
Арт-територію книгозбірні використали як стартовий майданчик для юних
друзів закладу, які роблять перші кроки
в мистецтво музики та вокалу. Гості виставки читали свої вірші, дарували пісні.
Враження від світлин, філіжанка кави із
солодощами, на яку запросили пан Мирослав і працівники бібліотеки, залишили відчуття особливого тепла від щирого людського спілкування.
Розчулений такою атмосферою фотохудожник зізнався, що планує виставку світлин із життя людей похилого віку,
аби привернути увагу суспільства до їхніх проблем. Тож нехай супроводжують
тебе постійні пошуки і щедрі ужинки,
Мирославе!
Леся ОРЕВЧУК,
м.Ланівці.

Фотохудожник
із Лановеччини відтворив
обличчя рідного краю

УВАГА! КОНКУРС ТРИВАЄ!

Українська народна казка

Вишиванко моя, вишиваночко!

І сьогодні, гляньте, я стою щаслива…

Каріну Головачук з Монастириської ми зустріли у цьому містечку на Дні передплатника. Дівчинка розказала нам що уже перейшла у
6 клас. Відвідує різні гуртки, любить співати, танцювати, малювати. А ще – займатися спортом, особливо гімнастикою. Та найбільше
щастя для дівчинки те, що поруч найдорожча людина – бабуся Людмила Іванівна. Її вишиванка зігріває сердечко улюбленої онучки.

Рукавичка
Для кмітливих діточок

Розгадай ребуси

Уважно розглянь малюнки та спробуй розгадати зашифровані у них слова.

звiр з лiсу

предмет
удачi

чорний
птах

Відповіді: Козак, Вовк. Підкова, Ворона

Ти мене, бабусю, ночами колисала,
Пишіть нам на
І пісні співала, бувало, й до зорі,
електронну поЦе ти мені, бабусю, долю закликала,
шту nday-te@ukr.
Та таку щасливу, що бува лиш в сні.
net, а також
на адресу:
І сьогодні, гляньте, я стою щаслива
м.
Тернопіль,
вул.
В новій вишиванці, що трояндами ряснить,
Крушельницької,
Це моя бабуся мені вишивала,
18, офіс 409.
Як таку бабусю мені не любить?

воїн

Поїхав чоловік
волами в поле косити сіно. Змучився і заночував там.
Воли пустив пасти, а сам ліг спати. Чує він уночі
— щось його піднімає. Піднімає та
й піднімає, вгору
та вгору. Він пробуджується, а то
гриб величезний під ним виріс і вгору його підняв. Корінь такий грубий, що підрізати його нема
права. Нема такої пилки. Чоловік заледве зліз з
того гриба.
Шкода такий гриб лишати, але як його додому завезти? Що він робить? Припрягає воли і
того гриба ланцом вириває, викорчовує. Виважує
його на віз і везе.
Везе він того гриба, а шапка така величезна,
що десятки людей могли би під нею сховатися.
Везе, а та шапка на дорозі не вміщається, плоти
людям ламає.
Почалася буря. Люди задоволені, бо хоч плоти потрощило, але було під що сховатися. Під ту
шапку.
Та ще на тому не кінець. Воли не могли тягнути, треба було йти по ще одну пару волів. Пригнав ще одну пару волів, підпрягли їх, і ледвеледве дотягнув господар гриба додому.
Зажурилася жінка, що вона такому грибові
ради не дасть. Люди подумали, подумали і порізали корінь пилою. І збудував чоловік з того кореня хату. І в новій хаті справив весілля, женив
сина, і на шапці з того гриба всі гості танцювали.

Корисна інформація

Наш ДЕНЬ

Другий захід у рамках соціальної
ініціативи ТМ «Боржомі» з розвитку
гастрономічної культури українців

відбувся у Львові

К

иїв, 19
червня
2014
– У Львові
відбувся другий
тематичний
захід у рамках
соціальної
ініціативи ТМ
«Боржомі»
з розвитку
Гастрономічної
культури.
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Юридичні колнсультації «Нашого ДНЯ»

Звіт про контрольовані операції – до 1 жовтня

Тернопільська податкова інспекція нагадує, що 30 травня 2014 року набрали чинності зміни внесені до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення. Встановлено, що термін подачі звіту за 2013 рік про контрольовані операції у межах адміністрування трансфертного ціноутворення можна подавати до 1 жовтня
2014 року.
Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ Міндоходів у Тернопільській області

Особливості оформлення
документів стосовно освіти
для їх дії за кордоном

Цього разу гостей зустрічала насичена та колоритна галицька кухня, яка, упродовж кулінарної подорожі, відкривала присутнім свої таємниці. В особливій атмосфері місцевих ресторацій, цукерень і кнайп гості закладу також дізналися секрет гарного самопочуття після щедрого галицького застілля та на власному досвіді переконалися, що з «Боржомі» ранок буде легким, а смачного багато не буває.
Гастрономічний бік Львова спокушає туристів не менше, ніж бік
культурний та історичний – і насамперед, завдяки галицькій кухні. Знавці кулінарної справи визначають її
як шалений мікс традиційних страв
різних народів світу. Саме тому на
галицькому столі можуть зустрітися польський бігус та австрійський
струдель, єврейський форшмак та
галицькі пляцки з грибною мачанкою, і виглядатимуть разом цілком
доречно!
«Говорити про галицьку кухню
з одного боку легко, з другого важко. Так, віденський штрудель ніби
вважається галицьким; бограч угорський – теж ніби галицький, але ці
страви також є у кухні тих народів,
які довгий час жили на території
Львова, - поділився своїми роздумами Юрко Назарук, відомий галицький ресторатор. І зазначив, що дізнатися, що саме являє собою галицька
кухня насправді, можна лише дослідним шляхом – відвідавши кілька ресторанів, де подають власне львівські
наїдки й напої.
Секретами приготування ідеальних стейків різних ступенів прожарки ділився французький шефповар львівської мережі ресторанів
«!Фест» Жан Клод Гєна, гастрономіч-

ний експерт з 40 річним досвідом у
ресторанному бізнесі.
«Українська кухня, і зокрема галицька, є досить насиченою. Адже
українці так люблять м’ясо, - розповів Жан Клод. – Проте завелика
кількість м’яса погано засвоюється
організмом. Саме тому в меню всіх
наших закладів є мінеральна вода
«Боржомі», яка допомагає справитися з львівським застіллям та чудово пасує до м’ясних та насичених
страв.
І звичайно ж, жодне справжнє застілля не проходить без алкогольних напоїв, якими теж славиться
Львів. «За правилами еногастрономії на столі обов’язково мають бути
три речі: власне страва, вино, яке їй
пасує, та вода. При цьому воді варто
надавати особливу увагу, адже вона
підкреслює і посилює смак страви. Гарний вибір - «Боржомі». Ця мінеральна вода добре поєднується з
м’ясними продуктами, а також полегшує засвоєння гострих та жирних
страв. – вважає експерт з питань алкоголю та переможець конкурсу сомельє Максим Палюх - Крім того, ця
лужна вода дійсно допомагає прибрати похмільний синдром і покращує самопочуття, а отже гарантує
добрий ранок навіть після тривалого застілля».
Нагадаємо, що у квітні 2014 року
ТМ «Боржомі» виступила з соціальною ініціативою з розвитку гастрономічної культури в Україні. Метою
цього довготривалого проекту є актуалізація проблеми неправильного
харчування українців, інформування про основні принципи поєднання страв та напоїв, а також закладення основи гастрономічної культури в
Україні.

Довідка:

«Боржомі» - природна
гідрокарбонатнонатрієва
мінеральна
вода, мінералізація якої
складає 5,5-7,5 г/л. Видобувається у Грузії в долині Боржомі, розташованій на території Національного парку Боржомі-Харагаулі. Завдяки комплексу мінералів вулканічного походження, «Боржомі» нормалізує рівень pН, створює оптимальні умови для обмінних процесів, і діє як «душ зсередини», природно
очищує організм (що доведено низкою клінічних досліджень функціональних властивостей води та її дії на організм людини).
Експортується в більше, ніж 40 країн світу. IDS Group Ukraine – офіційний ексклюзивний дистриб’ютор грузинської мінеральної води «Боржомі» в Україні.

Сьогодні вступає у трудову діяльність покоління, яке отримало освіту вже за часів незалежності. Далеко не всім вдається знайти роботу на батьківщині, таку, яка би відповідала їх інтелектуальним, професійним запитам, амбіціям, фінансовій еквівалентності. Тому
пошук гідної фахової реалізації в іноземних державах є фактом біографії молодих і креативних, з яким залишається нині лише погодитися. Легалізація українських документів про
освіту – необхідний крок для тих, хто планує вчитися або працювати за межами України.
Найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, запровадженого Гаазькою Конвенцією від 1961
року, до якої на сьогодні приєдналось більше ніж сто країн.
Відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу
легалізації іноземних офіційних документів, які
були складені на території однієї з договірних держав, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ,
та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.
Апостиль
це спеціальний штамп, який
проставляється на офіційних документах країн - учасниць Гаазької конвенції. Згідно з положеннями Конвенції документ, на якому проставлено апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи засвідчення і може бути використаний в будь-якій іншій державі - учасниці Конвенції.
Відповідно до статей 3, 4 і 6 Конвенції постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003
№ 61 “Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних
документів” (із змінами і доповненнями) повноваження на проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, ким виступала особа,
яка підписала документ, у відповідному випадку
автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ, були надані, зокрема:
- Міністерству освіти і науки - на офіційних
документах, виданих навчаль¬ними закладами,
державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;
- Міністерству юстиції - на документах, що
видаються органами юстиції та судами, а також
на документах, що оформляються нотаріусами
України,
Згідно з «Порядком проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються
сфери освіти і науки», апостиль проставляється:
- на документах про освіту та вчені звання державного зразка, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17.03.93 №
199 “Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з
яких може бути присуджений науковий ступінь”,
від 12.11.97 № 1260 “Про документи про освіту та вчені звання”, наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 № 510 “Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту”;
- на документах, виданих установами, організаціями, підприємствами, підпорядкованими
Міністерству охорони здоров’я України, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я
України;
- на адміністративних документах, а саме: архівних довідках, навчальних планах, довідках, що
видаються навчальними закладами, державними
органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки.
Легалізація документів про вищу, післядипломну, середню спеціальну та середню освіту
для країн – учасниць Конвенції полягає в проставлені апостиля на оригіналах таких документів. Проте, у деяких країнах можуть приймати і
нотаріально засвідчені копії таких документів,
яких буде достатньо для того, щоб підтвердити

свою кваліфікацію, спеціальність тощо. При цьому слід враховувати, що проставлений апостиль
на оригіналі документа про освіту свідчить про
автентичність печатки освітнього закладу та
справжність підпису особи на документі, в даному випадку ректора, декана, директора школи та
інших, а апостиль на нотаріальній копії диплома,
додатку до нього, атестаті, тощо – тільки автентичність відбитку печатки та підпису нотаріуса,
який засвідчив вірність копії з цього документа.
Процедура проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на документах, що
оформляються нотаріусами України, регулюється Порядком проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах,
призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів
для подальшої консульської легалізації, затверджений наказом Міністерства юстиції України
25.09.2012 року № 1418/5.
В Україні штамп «Апостиль» має форму квадрата, довжина сторін якого дорівнює 10 сантиметрів. Він проставляється у формі відбитка
штампа безпосе¬редньо на вільному від тексту
місці документа або на його зворотному боці чи
на окремому аркуші. У разі проставлення апостиля на окремому від документа аркуші документ і аркуш з апостилем скріплюються шляхом
прошивання ниткою (стрічкою) білого або червоного кольору в спосіб, який унеможливлює їх
роз’єднання без пошкодження аркуша, та засвідчуються підписом і печаткою посадової особи
Міністерства освіти та науки України. Кількість
скріплених аркушів має бути також підтверджена підписом посадової особи, яка проставила
апостиль.
Рекомендується заздалегідь проставити
апостиль на всіх документах про освіту, оскільки
єдиний орган, уповноважений проставляти апостиль на оригіналах документів про освіту в Україні - це Міністерство освіти та науки України. Апостиль проставляється один раз на документі і в подальшому такий документ може бути використаний без обмежень в будь-якій країні – учасниці Конвенції. Таким чином, підпис, печатка або
штамп, які проставлені компетентним органом у
формі апостиля, не потребуватимуть подальшого
додаткового засвідчення або легалізації.
Слід зазначити, що кожна країна може передбачати свої вимоги до офіційно оформлених
перекладів документів. Наприклад, в Україні до
розгляду державних органів, підприємств установ та організацій приймаються іноземні документи, вірність перекладу або справжність підпису перекладача на яких повинна бути засвідчена нотаріально. Таким чином, по відношенню
і до українських нотаріальних документів діє
наступний принцип – останнім на них повинен
бути посвідчувальний напис нотаріуса викладений українською мовою, оскільки викладення
іноземною мовою посвідчувального напису, вчиненого державним або приватним нотаріусом,
українським законодавством не передбачено, і
тому не може одночасно бути здійснено на нотаріально оформленому документі.
Отже, при підготовці освітніх документів
для їх дії за кордоном чітко треба з’ясувати вимоги іноземного органу, куди буде подаватись
відповідний документ про освіту.
Лілія ТЕРЕЩУК, завідувач Першої
Тернопільської державної
нотаріальної контори.
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Етюд про кохання

Сімейне

гніздечко
Це, справді,
щастя В мирний-мирний
день
Вийти у парк,
щоб милуватись
світом,
А літо озоветься
їм привітом
І заспіває
сонячних пісень.
На фото Івана ПШОНЯНА:
сім’я Чагайних - Роман,
Ірина, донечка Настя.
Сокровенне
Уранці літо вдягало біленьку сукенку,
взувало сандалики, і чимчикувало на автобусну зупинку.
Удень шукало капелюшка і… Знову забуло свою мініатюрну парасольку на комоді. Морщило носика від сонця й досади.
Увечері перевзувалося в босоніжки на
високих шпильках, перевдягалося в довгу
сукню персикового кольору, накидало легенький шалик і неквапом йшло у маленьку кав’ярню, що на куті старого кам’яного
будинку, смакувати латте.
Літо завжди замовляло латте з шоколадним сердечком. І чекало Його…
…Дарина придумала казку, у якій була
жінкою-літом. Вона справді любила латте і літо. Й інколи забігала після роботи у
кав’ярню з роматичною назвою «Париж».
Сідала за столик біля вікна і шукала щасливих перехожих. А серед них - Його…
Дарина знала: Він ходить цією вуличкою. Інколи забігає до «Парижу» на горнятко кави. Він любить міцний напій. Чорну каву-циганку із присмаком перестиглих цілунків.
…Інколи вона замовляє вино. Воно
смакує їй з латте. У цій кав’ярні вино особливе: наче забутий трунок кохання.
Дарина любить насолоджуватися вином, латте і вечором. У вазі дрімають напісонні троянди. Молоденький офіціант запалює свічку. Він посміхається до Дарини
душею. Для нього ця елегантна жінка - таємниця. Він не може вгадати, скільки їй років. Тридцять? Трішки більше? Чи менше?
Її вік залежить від настрою.
«Чому ніколи не приходить той, хто
призначає їй тут побачення?» - дивується
несерйозний хлопчисько у серйозному білому фраку. І разом з Дариною кидає погляд у величезну шибу, за якою вечір когось квапить додому, когось - на зустріч до
коханих, когось - до самих себе.
…Вона дякує офіціантові, поправляє шалика і, не поспішаючи, залишає

Латте і

літ

кав’ярню. Він бере келихайріш, з якого вона пила
латте. На скляній ручці зачепився дотик її пальців. «Невже ти закохався, хлопчиську?» - іронічно
запитує внутрішній голос. Він червоніє. І
дивиться у вікно…
Від Ігоря залишився біль, що оселився у потаємному закапелку душі. Дарина
не знала, що в Ігоря була дружина. І доня,
народжена не від нього. Йому важко було
простити дружині. І не міг залишити її.
Він знав, що ніколи не зможе стати батьком. Перед весіллям не зізнався майбутній
дружині. Бо кохав. Розповів усе пізніше. А
вона мріяла народити маленьке, крикливе
диво, бо шалено любила дітей. Працювала
в дитсадку. Приносила додому доторки чужих теплих долоньок і тихо сумувала.
Ігор карався смутком дружини. Вона
не дорікала йому. Лише часто так голосно
мовчала, аж робилося лячно.
Якось мовила: «У мене буде дитина».
«Тобто, у нас?» - перепитав Ігор. «У мене.
Це - не твоя дитина. Якщо хочеш, можемо
розлучитися». «Хто?..» «Я ніколи не скажу
цього».
Ігор знав: це не була зрада. І він мусить
простити. Але не вміє це зробити. Та й чоловіча гордість шепотіла: «Обманутий…
обманутий…»
Яринка з’явилася навесні. Ігор не міг
себе змусити взяти на руки маленький
згорток. Не зупинявся перед ліжечком.
А крихітна людинка була на диво чемна.
Мало плакала. Немов розуміла, що не можна тривожити його, чужого.

Коли у вікна
заглядає вечір

Тихою зорею опускається на землю ніч. Липнева теплінь окутує плечі. Мені ж не вистачає твоїх обіймів
– ніжних і міцних. Твоїх рук, лагідних
слів, палких поцілунків. Ти якось пішов
і більше не повернувся. Я чекала хоча
б дзвінка від тебе, хотіла почути: що
сталося? Але твій телефон мовчав.
А потім я дізналася, що інша дівчина чекає від тебе дитину. Твій друг переконував мене, що трапилося якесь
непорозуміння, що тебе підставили. Звісно, це звучало смішно і, водночас, гірко. Адже ти – дорослий чоловік,
який мусить відповідати за свої – обдумані чи спонтанні вчинки. Однак ти
не поговорив навіть зі мною. Той же
друг передав, мовляв, тобі дуже соромно.
Та дівчина народила сина. Та у тебе
не вистачає мужності назвати його
своїм. Розумію, нехай нема поміж вами
кохання, але що винне немовля?
Чи простила б я тебе, якби ти
прийшов до мене, попросив зрозуміти?
Не знаю. Надто велика рана і порожнеча у моїй душі. Та коли у вікна заглядає теплий літній вечір, я знову думаю про тебе…
Оксана В. м. Тернопіль.

Тоді й Ігор зустрів Дарину, коли зайшов у справах у рекламну агенцію, де
вона працювала. Він вирішив розлучитися з дружиною. Згодом. Аби не казали, що залишив щойно народжене дитя. Ось, мине Яринці рік, і
тоді…
Він зустрічався з Дариною три
роки. І не наважувався зізнатися
дружині, що має іншу жінку, а Дарині, що має сім’ю.
«Тату, ти не любиш мене?» - запитала трирічна Яринка. У дитячих очах причаївся дорослий материн смуток. Не знав,
що відповісти. «Тати люблять тільки хлопчиків?» У дверях стояла дружина. Вона також чекала на відповідь. «А я чемніша, ніж
Василько. Але його тато…»
Наступного дня Ігор зізнався Дарині, що має дружину і нерідну доньку. «Я
мушу піти з сім’ї». «Ти мусиш повернутися». «Але…» «Їм буде важко без тебе». «Їм і
зі мною нелегко». «Все буде гаразд…»
Дарина говорила мудрі й банальні речі.
Їй було боляче і прикро. Але мусила повернути незнайомій жінці - чоловіка, а маленькій дівчинці - татка. І якось пояснити
друзям і батькам, чому більше не зустрічається з Ігорем. І навчитися жити без нього.
Цього вечора він нарешті помітив, що
дружина змінила зачіску. І вона їй дуже личить. Він упізнав у цій жінці своє шалене
кохання, заради якого обманув… «Я повернувся. Пробач». Вона погладила його темне волосся. «У тебе з’явилася сивина», - мовила. І обвила його шию руками. Яринка усміхалася. З її очей зник дорослий материн смуток. «Я кохаю тебе», - прошепотів на вухо дружині. «Я люблю тебе… донечко», - сказав голосно і підкинув малу не
до стелі - до неба…
Дарина більше ніколи не бачилася з
Ігорем. Відтоді минуло... Яка різниця? Їй
лише трішечки за тридцять. Біля її долі зупинялися чоловіки. Але вони були просто
випадковими перехожими.
Придумала собі образ жінки-літа. Каз-

ку зі смаком латте. Вірила у свою фантазію. І кепкувала з неї. Така собі гра жінки
з долею…
…Він забіг у кав’ярню з мокрою парасолею. Вільне місце було лише за «її» столиком.
- Можна присісти?
Кивнула головою.
- Дощ, - промовив
- Дощ - сказала вона.
Замовив горня кави.
«Чому я не взяла парасолю?» - картала себе Дарина, кидаючи погляди за вікно.
- Перепрошую, ви когось чекаєте? - запитав.
- Коли закінчиться дощ. Ось, не повірила синоптикам…
Він засміявся і подумки сховав її під
своєю великою парасолею.
Офіціант приніс йому каву. Запалив
свічку. «Це той, кого вона завжди чекала?»
- подумав. «Так», - відповів внутрішній голос.
Блискавиці освітлювали вулиці, аж зажмурювалися промоклі ліхтарі. Дарина
хотіла йти додому, але дощ нікуди не поспішав.
Незнайомець замовив ще одну каву. І
попросив принести кілька найсмачніших
тістечок.
- Це для вас, - поставив перед нею мініатюрні корзиночки й горішки. - Забув
представитися. Олександр.
Вона хотіла попросити офіціанта викликати таксі. Але ж додому кількасот метрів. Їй було шкода персикової сукенки. А
ще вона не любила мерзнути.
- Я подумав… візьміть мою парасолю.
- А ви?.. Вам далеко?
Він жив на сусідній вулиці.
Вони разом вийшли з кав’ярні. Несерйозний офіціант у серйозному білому фраку закохано-ревниво дивився услід. Олександр від хвилювання не міг відкрити парасолі. А літо прохолодними краплинами
дощу цілувало її губи з ароматом латте…
Ольга ЧОРНА.
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Просто життя

Струни серця
Всупереч живому

Ніби й не

Повз наш будинок часто їздять поїзди – недалеко залізнична колія. Люблю слухати ще здалеку мелодійний передзвін коліс, протяжний свист. Мить – і
вже нема ні вагонів, ні чиєїсь
руки, що привітно помахала з вікна. У такі хвилини майне в душі
щось щемке, оповите легким сумом. Ніби не поїзд промчав, а
частина життя зникла за поворотом. І вже її не повернути назад, не зупинити.
Під той передзвін коліс згадую розповідь одного літнього
чоловіка. Ідучи на роботу, часто
зустрічала його з маленькою дівчинкою – гуляли уздовж залізничної колії. Якось не втрималася, усміхнулася їм.
- Що, поїзди проводжаєте? – запитала.
- Ага, - усміхнувся і мені чоловік. – І зустрічаємо, і проводжаємо.
Помовчав і додав:
- Ось так і моя доля зникла за поворотом.
А, може, навпаки, з’явилася. Бо он яка гарна
внучка у мене, – лагідно пригорнув до себе дівчинку.
Відтоді я віталася з ними, як з давніми
знайомими. А потім почула від Володимира
Петровича (так назву цього чоловіка) розповідь про його життя, про отой поворот його
долі.
Зі Світланою Володя дружив ще зі школи.
Вона – єдина донька у заможних батьків. Він
жив тільки з мамою. Батька знає лише з фотографій – помер, коли Володі ще й року не
було.
Світлана – перша модниця у класі. Він же,
скільки себе пам’ятає, носив шиті-перешиті
мамою ще батькові речі. Не раз ловив на собі
жалісливий погляд Світлани. Але за мить її
очі знову світилися приязню, і він усе прощав:
лиш би ця дівчина була з ним завжди.
Вони обоє закінчували школу на відмінно. Мріяли про один вуз – медичний. Світлана
буде лікувати дітей, він стане хірургом.
Ось і випускний вечір. Усі такі святкові,
красиві. Особливо його Світлана: у чудовому платті, модних туфельках. Зараз він скаже, як кохає її, і що через кілька років вони
обов’язково одружаться.
Вона ішла до нього через шкільне
подвір’я. Крок, ще один.
- Світлано…
- Ти… Ти навіть нині у старому костюмі.
Нині, у день нашого свята.
Він відчув, як червоніє. Як раптом важким, обважнілим став батьків піджак, перешитий мамою до випускного вечора. Ще
вчора мама тішилася: яким дорослим, мужнім став її син. Який красень, вилитий батько. А він, Володя, дивився на себе в дзеркало і сподівався почути подібні слова сьогодні від Світлани.
А тут… Він різко повернувся. Ішов швидко, втікаючи від Світлани, від цікавих поглядів однокласників, від доброго обличчя старої учительки, яка, напевне, розуміла усе.
Вдома скинув батьків піджак, акуратно
повісив його на стілець.
- А як же атестат, сину? Як золота медаль? – намагалася заспокоїти його мама. –
Ви ж мали удвох із Світланою іти за ними на
сцену.
Світлана й справді чекала його. Нервувала: невже не прийде? Що ж скажуть друзі? Сміятися з неї будуть. Така любов і через
якесь слово усе пропало. Сказала, ну то й що?
Врешті, усе ж правда. Значить, така його любов.
Володя не прийшов. Свій атестат і медаль забрав наступного дня, буденно і просто.
Кілька разів збирався забігти до Світлани. І
ніби щось стримувало, не давало переступити такий знайомий поріг.
А через кілька днів дізнався: Світлана поїхала у Київ, повезла документи в медичний
інститут.

їзд
о
п
промчав
Він заховав свою медаль у шафу. Далеко,
десь у самий куток. І заніс документи в училище, на столяра.
Вдень вчився, ночами мріяв про Світлану. Марив її карими очима, ніжним теплим
поглядом. Чекав канікул, тоді приїде Світлана. Вони обов’язково помиряться. Давно уже
вивчив розклад поїздів, які могли привезти
Світлану. Бігав на залізничний вокзал: тільки
б не пропустити.
У той вечір він теж чекав її. Здається, то не
поїзд гуркотів, то вистрибувало з грудей його
серце. Ось і Світлана – красива і рідна. Здається, навіть помахала йому рукою. Ні, не йому:
Світлану зустрічали батьки.
І все-таки вона помітила Володю. Вивільнилася з обіймів матері.
Ступила назустріч: елегантна, модна.
Він і досі не знає, чому сказав не те, що хотів.
- Друга зустрічаю, - зніяковіло переминався з ноги на ногу: черевики давно просили ремонту.
- А я думала…
Йому б кинутись до неї, обійняти, пригорнути.
- Світлано, я запізнююсь на нараду, - батько уже відчиняв перед донькою дверцята нової машини.
Легка, граціозна, вона зникла так, як і
з’явилася: миттєво, зненацька. Ніби й не було
ні поїзда, ні його довгих очікувань на вокзалі. Тільки тепер стало усе знову на свої місця:
вона – студентка, він – столяр у тому ж піджаку з батькового плеча.
Через півроку Володя пішов до армії. Попросився у моряки. Думав, що серед морівокеанів забуде Світлану, викреслить її з життя назавжди.
А з дому від матері летіли тривожні вісті:
«Хворію, усе гірше мені, сину, та гірше…»
Писала матір про сусідську дівчину Оксану. «Якби не вона, не знаю, що і робила б. Ні
в магазин, ні до аптеки нема кому збігати…»
Володя згадував Оксану – невисоку мовчазну дівчину з сусідньої квартири. Коли
ішов до армії, була вона ще школяркою – непомітною, тихою. Не дивно, що він її майже не
запам’ятав.
І ось він вдома. Радіє мама, метушиться на
кухні, щоб нагодувати сина чимось смачним.
Вже й чайник на столі, вже й гарячі пиріжки. І
дзвінок у двері.
- Мабуть, Оксана. Я її запросила, - мати відчинила двері.
Він не впізнав її спочатку: Оксана виросла,
погарнішала. Дивився Володя на неї, а уявляв
собі Світлану: ось так вона зайшла б, подзвонила у двері…
Світлани не було. Казала мати, що поїхала
десь на море з батьками відпочивати.
Тільки міцніше стиснув зуби: що ж, хай.
Якби хотіла, за стільки років написала б, відгукнулася. Бо хіба не вона у всьому винна?
Незадовго вони з Оксаною справляли весілля. Тихими вечорами шукав затишку в
очах дружини: відданих, закоханих. Незабаром почув, що й Світлана вийшла заміж, десь
там, у Києві. Влаштувалася у якійсь клініці
на роботу. Ніби батьки їй квартиру у столиці

збираються купити, бо не хоче донька перебиратися назад до Тернополя.
Народилася у Володі з Оксаною донечка.
А тут мати знову почала хворіти. Якось серед
ночі – приступ.
- Я – по лікаря, - кинув дружині.
- Ні, я сама збігаю, ти краще побудь із
матір’ю. Я швидко, бачила, Світлана учора
приїхала. Вони живуть найближче.
Володя не встиг заперечити дружині,
вона зникла у нічних сутінках.
Світлана справді допомогла матері. Сиділа біля хворої, аж під ранок зібралася додому.
- Я проведу, а то надворі ще темно.
Ось і Світланин будинок. Скільки вечорів
він простоював біля цих воріт.
- Володю…
Теплі, жадані руки обвили його шию. Гарячі уста торкнулися його уст. Земля пливла
з-під ніг.
- Що ж ти наробив, Володю? Я чекала тебе,
так довго чекала. Я люблю тебе і досі. І прости
мені за той вечір, за наш випускний.
Він теж не переставав її кохати. Боже, якими дрібними і непотрібними були їхні образи.
- Завтра ми придумаємо щось. Ні, це вже
сьогодні. Я поговорю з дружиною…
- Добре, а зараз йди. Вони тебе чекають.
Оксана справді його чекала: до аптеки
треба було по ліки з’їздити.
Всю дорогу він шукав слова, які скаже
дружині. Вона добра, мусить зрозуміти. Та
першою, коли він повернувся з аптеки, заговорила Оксана:
- Світлана заходила. Залишила рецепти, розказала, як треба лікувати матір. Щось
там у неї сталося, терміново поїхала до себе,
у Київ.
Він кинувся на вокзал. Молив Бога про
одне: тільки б устигнути. Та поїзд уже набирав швидкість.
А тут на роботі – Володя працював уже
майстром – відрядження до Києва. Оксана
складала список, що він має купити у столиці.
І ось знову поїзд, знову вокзал. Цього разу
він їде до жінки, про яку стільки мріяв. Щастя так близько.
На вокзалі у Києві купив букет червоних
троянд. Зараз зателефонує Світлані.
Вона уже чекала його.
- Ти – сама? – запитав.
- Я давно сама. З чоловіком розлучилася. А
ти й не знав, Володю…
Вони пили шампанське, танцювали вальс.
На місто спадав вечір, потім ніч. І ніби не було
між ними довгих років розлуки, образ і непорозуміння. Ніби тільки учора був випускний,
на якому вони так і не закружляли у парі свій
білий танець.
А потім був ранок. Свіжий, терпкий. А попереду ще цілий день. Багато днів. Йому тільки б у магазин збігати, обіцяв доньці привезти ляльку – велику, м’яку.
Коли повернувся назад, Світлани не було.
Сусідка передала записку: «Прости, пробач…
Вітай дружину і донечку».
Ось і вся історія. А поїзди мчать і мчать.
Їх часто зустрічають і проводжають чоловік
з сивиною у скронях і його маленька внучка.
Зіна КУШНІРУК.

Ластів’ятко дзьобиком
в віконце:
«Хай на світі ясно
світить сонце!»
Колосочок горнеться до неба:
«І мені війни не треба».
І землиця скаржиться
травиці:
«Я в воєнних ранах ще,
сестрице!»
І солдатські вдови
ронять сльози…
Що з нещастям
їх зрівнятись може?!
Вічно сплять
солдати-обеліски,
За дружин їм –
верби і берізки.
Невже тієї зброї ще прибуде,
Аби ятрити людські
в ранах груди?!

Ранок
Люблю миті,
як в блакиті
рожевіє даль.
Небо хмари
розкидає,
як вуаль.
Вітер віє –
і біліє
хмароплав.
Промінь сонця
мрій пучечок
з серця вкрав.
Розпросторив їх
на доли,
на серця.
Пречудова
чар-ранкова
мить оця!..

Серце-сонечко
Я вберу в себе ніжність
весняної чар-квітки.
Я вберу в себе мужність
пташеняти-лебідки.
Я вберу клопітливість
роботящої бжілки.
Я вберу чарівливість
яблуневої гілки.
Я вберу в себе радість
гамірливої днини.
Я вберу в себе щедрість
моєї родини.
Я вберу терпеливість
сіяча-хлібороба.
Серця цвіт – особливий:
в нього – Сонця подоба.
Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.
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За три кроки до фіналу
На футбольних полях Бразилії продовжують з’ясовувати
між собою стосунки найсильніші збірні світу.

Н

а груповій стадії чемпіонату
чи не найвідчутніших втрат
зазнала футбольна спільнота
Європи.
Зокрема так і не зуміли пробитися до наступної стадії змагань Хорватія, чемпіон минулої світової першості Іспанія, а також Англія, Італія, Боснія і Герцеговина. Особливу
радість у більшості українських вболівальників викликав повний провал виступів
збірної Росії.
До речі, ведучий «Великого футболу»
Олександр Денисов в ефірі програми повідомив, що російським журналістам заборонили критикувати виступ збірної на Мундіалі. Посилаючись на свої джерела, Денисов
висунув припущення, що в російській пресі
не буде гнівних матеріалів щодо роботи Фабіо Капелло на посту збірної Росії та загального провального виступу команди на полях Бразилії.

Україна
не боротиметься
за Олімпіаду-2022

Л

ьвів відмовився
від боротьби за
проведення Зимових
олімпійських ігор 2022 року.
Про це ідеться на офіційному
сайті Міжнародного
олімпійського комітету.
Таке рішення ухвалили за підсумками переговорів глави Комітету Томаса Баха, очільника Національного олімпійського комітету
України Сергія Бубки та прем’єрміністра Арсенія Яценюка. Причина - політичні та економічні обставини, що склалися в країні.
Натомість, влада Львова готуватиме заявку на зимові Олімпійські ігри 2026 року. Після Стокгольма і Кракова Львів став третім містом, що відкликало свою аплікацію. Тож тепер за право приймати Зимові олімпійські ігри у 2022
році змагатимуться Алмати, Пекін
та Осло.
Мер Львова Андрій Садовий
прокоментував відмову міста від
боротьби за проведення Зимових
олімпійських ігор 2022 року.
- В україні триває неоголошена війна з боку нашого сусіда, війна особливого типу - це є державний тероризм. За таких умов ми
не можемо гарантувати належну
підготовку до Олімпіади, забезпечити чітку стабільність і чіткі
терміни, - заявив Садовий.
За словами львівського мера,
найчастіше право проводити Олімпіаду дають з 2-3 разу. Відтак, Львів
фактично перейшов у наступний
етап боротьби за право приймати
зимову олімпіаду уже 2026 року.

У

У плей-офф раунді за чотири
кроки до фінального двобою цей перелік
поповнили греки. Коли побачить світ цей
номер газети, вже стане відомим результат
останнього матчу 1/8 фіналу ЧС, у якому зустрілися збірні Бельгії та США.
Таким чином до чвертьфінальної стадії
змагань вийшли господарі чемпіонату бразильці, які тільки у серії пенальті здолали
потужний опір футболістів Чилі, а також Колумбія, яка з рахунком 2:0 перемогла Уругвай. Уже сьогодні переможці цих зустрічей
зустрінуться в очному поєдинку.
Наступна пара – Нідерланди та КостаРика, які вибили з турніру Мексику і Грецію. Також у чвертьфіналі зустрінуться збірні Німеччини і Франції, які позавчора заледве виграли в Алжиру та Нігерії.
Останніми у цій стадії на поле вийдуть
переможці пар Аргентина – Швейцарія і
Бельгія – США.

Згідно з результатами дослідження соціологічної групи “Рейтинг”,
Чемпіонат світу 2014
року викликає менший
інтерес, ніж Чемпіонат
2010 року і значно менший, ніж ЄВРО-2012.
Як повідомляє ця соціологічна група,
більшість українців вболіває за Бразилію
та Німеччину. Вони ж вважаються головними фаворитами Чемпіонату, при цьому шанси Бразилії на перемогу оцінюються вдвічі
вищими.
Так, за розвитком подій на Мундіалі-2014 стежить третина дорослого населення України. З них третина вболіває за
Бразилію, 27% – за Німеччину. За Голландію вболівають 15%, Францію – 12%, Аргентину – 9%.
Цікаво, що значна частина українців вболівала за команди, які не вийшли з
групи: Іспанія (21%), Італія (15%), Англія
(13%), Португалія (8%), Росія (6%), Хорватія (4%). Досить ймовірно, що після поразки цих команд, загальний інтерес до Чемпіонату зменшиться.

Вербують бойовиків, вербуватимуть спортсменів

Держдуму
Російської
Федерації внесли
законопроект, який
передбачає пільгове
отримання російського
громадянства для
видатних іноземних
спортсменів.
Як підкреслюється у пояснювальній записці, спортсмен,
який має видатні досягнення у
галузі спорту та виявив бажання надалі виступати за Росію,
може бути прийнятий до громадянства РФ без дотримання

умов, передбачених для інших
категорій громадян.
Зокрема, згідно з проектом
закону, право на пільгу отримають чемпіони або призери Олімпійських, Паралімпійських та Сурдлімпійських ігор,
а також чемпіони світу і Європи.
За чинним законодавством
іноземні громадяни та особи
без громадянства мають право
звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ, якщо
проживають Росії з дня отримання посвідки на проживан-

Мадрид хоче посадити
Мессі за ґрати

Ф

орвардові
«Барселони»
Ліонелю
Мессі після
Мундіалю, здається,
небезпечно
повертатися на
основне місце
праці.
Річ у тім, що генпрокуратура не захотіла викреслити форварда «Барси» з числа обвинувачених у несплаті податків.
Міністерство фінансів Барселони декілька днів тому заявило, що
з Мессі-молодшим все владнали,
тож справу варто продовжувати
лише з Хорхе Мессі, батьком футболіста.
Натомість з Мадрида надійшла вказівка, аби справу
Мессі-молодшого не закривати і розслідувати від «а» до «я».
Раніше Мессі заплатив казні 5 мільйонів за несплату податків у 2007-2009 рр., хоча йому виставили рахунок на 4,1
мільйона. Крім того, Мессі заплатив ще декілька мільйонів
компенсації.

Спорт
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ня протягом п’яти років безперервно.
Окрім того, вони повинні
мати законне джерело засобів до існування, відмовитися від наявного у них іншого
громадянства та володіти російською мовою, передає ИТАРТАСС.
Спрощена процедура набуття громадянства Росії для
окремих категорій іноземців,
очевидно, має на меті спростити перехід кримських спортсменів, які раніше виступали за
Україну, під свій прапор.

«Рома» вступає у боротьбу
за Ярмоленка

Увагу римського клубу привернув форвард київського «Динамо»
та збірної України Андрій Ярмоленко, який, за інформацією італійської
преси, фігурує у списку можливих
придбань «Роми».
Однак для того, щоб переманити
гравця до себе, італійцям доведеться
виграти конкуренцію у кількох клубів англійської Прем’єр-ліги.
Нагадаємо, Ярмоленком цікавляться також «Арсенал», «Ліверпуль» та «Челсі».

Міжнародні матчі «Шахтаря»

Домашні поєдинки донецького
клубу у Лізі Чемпіонів можуть відбутися у Бухаресті або Стамбулі. Про це
заявив головний тренер «Шахтаря»
Мірча Луческу.
Нагадаємо, український клуб
стартує у Лізі чемпіонів із групового етапу. Раніше стало відомо, що у
зв’язку з напруженою ситуацією матчі єврокубків на Східній Україні проводитись не будуть.

Новини спорту
Тернопілля
ФК «Тернопіль» зіграє
на Івано-Франківщині

Першим спаринг-партнером муніципалів під час підготовки до нового сезону стане лідер нинішньої першості
Івано-Франківської області —
ФК «Кроно-Карпати».
Цей поєдинок відбудеться
2 липня на полі суперника.

Наш борець серед
найсильніших
у Європі

В

польському місті
Катовіце відбувся
чемпіонат Європи
з вільної боротьби серед
юніорів.
Вихованець Тернопільської КДЮСШ №1 Тарас Маркович у ваговій категорії до
55 кг здобув бронзову нагороду. Готував спортсмена до змагань тренер Олег Жирій.
Третю сходинку п’єдесталу
пошани наш земляк розділив
з поляком Тамашем Одиновські. А переможцем турніру у
цій ваговій категорії став Барис Кая з Туреччини, на другому місці - росіянин Тамір Гармаєв.

Наші флорболісти
привезли Кубок
України та «бронзу»

Ф

лорбольний сезон
тернопільські
команди успішно
завершили візитом до
Львова, де змагалися за
Кубок України у трьох
категоріях.
У підсумку - чемпіонство
серед дітей до 14-ти років та
бронзові медалі серед жінок у тернополян.
Провели один з найбільших флорбольних турнірів
країни у Львові минулого тижня. До сусідньої області вирушили три команди з Тернополя, дві з яких стали призерами. Не пощастило нашій чоловічій команді, яка зупинилася
у боротьбі за трофей на стадії
чвертьфіналу.
Варто зазначити, що, незважаючи на свій «молодий
вік», колективна гра з пластиковим м’ячем та ключкою стає
все популярнішою.

Три медалі з Франції

У

французькому
місті Ліон проходив
чемпіонат Європи з
гирьового спорту.
У складі збірної команди
України виступали два наших
земляки, які здобули нагороди. Так, вихованець Тернопільської ОДЮСШ «Колос» Роман
Сіправський виборов «золото» серед дорослих в естафеті
та став четвертим в особистому заліку. Тренує спортсмена
Зеновій Кульчицький.
З нагородами повернувся
і вихованець Доброводівської
ДЮСШ Роман Порохняк, якому підкорилися «срібна» та
«бронзова» вершини. Тренує
атлета Петро Багрій.
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Смородина здавна користується
заслуженою любов’ю
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Зміцнить нерви
і збереже свіжість
шкіри

О

гірки
на 96%
складаються
з води, їх не можна
похвалити за достаток
вітамінів. Проте плід з «нефритовою
шкірочкою» зробив чудову кулінарну
кар’єру!
Навряд чи ми обійшлися б тепер без огірків. Перевага цього чудового овочу - в смаку. Як приємно хрумтить соковита м’якоть молодого пухирчастого огірочка з тонким трав’яним ароматом! А які апетитні
терпкі солоні й пряні мариновані огірочки! Розсольник, холодник, салати - всюди в «головній ролі» огірок.
Неповноцінний без цього овочу стіл, особливо
святковий.
Батьківщина огірків – Індія, де їх культивують понад 6 тисяч років. Найбільше цінуються плоди моло-

дого, нестиглого огірка. Цікаво, що й назва його
походить від грецького слова «агурос», тобто «нестиглий».
Огірки містять багато води, тому сприяють
очищенню організму, крім того, містять деяку кількість кальцію й вітаміну С. Огірковий сік, як і самі огірки, поліпшує апетит, має жовчогінну, сечогінну й проносну дії, сприяє розчиненню сечових каменів. Сік з медом помічний
при катарі верхніх дихальних шляхів. Він поліпшує пам’ять, перешкоджає розвитку атеросклерозу,
заспокоює й зміцнює нервову систему, зберігає свіжість і тонус шкіри. Приймають по
1-2 склянки соку зі столовою ложкою меду 2-3 рази
на день перед їжею.
Дуже корисний напій зі свіжих огірків. Огірки натерти на тертці й відтиснути сік через марлю. Листя
салату нашаткувати й також відтиснути сік. Усе змішати й, за бажанням, посолити.
Огіркові маски пом’якшують і розгладжують шкіру. Шматочком огірка можна протирати нігті й шкіру
навколо них. Це пом’якшить загрубілу шкіру навколо
нігтя й полегшить видалення кутикули.
Для того, щоб зняти втому й позбутися мішків під
очами, покладіть перед сном на повіки кружальця
огірка й потримайте 30 хвилин.

Без неї неможливо уявити жодну садибу, хоча смородина серед інших садових культур порівняно молода. Лише в XVI
столітті її стали цінувати за ягоди і використовувати для лікування застуд й інфекцій горла. Пігменти в шкірці смородини
мають антибактеріальні та протизапальні властивості, і це підкріплено науково доведеними фактами.
Cмородину вживають при анемії й авітамінозі, а також
при кашлі, хрипоті. Вона корисна для зору, оскільки зміцнює
олоські горіхи
кі горіхи здатні виводити шлаНабряки зніме патисон
кровоносні судини й капіляри. Крім того, вона стимулює обзахищають серце
ки з організму, стимулювати роЯкщо ви страждаєте від серцевих
мінні процеси в організмі, відновлює сполучні тканини й вивід хвороб. Такого
боту нирок, печінки, селезінабо ниркових набряків, візьміть один висновку дійшли
водить із організму все непотрібне. Смородина - найзбаланки, шлунка й кишківника. Крім
середній патисон, почистіть і натріть медики. Але це лише
сованіша ягода - практично таблетка ”мультивітамін”: серед
того, це перевірений засіб від нем’якуш на тертці. Витисніть сік і до- одна з багатьох переваг
700 біологічних речовин, які вона містить, є денна норма вітаврозів і атеросклерозу. Корисдайте до нього 1 ст. ложку меду. Пе- дивовижних плодів.
міну С, кальцію, магнію, фосфору й заліза.
ні вони й при недокрів’ї, оскільремішайте і пийте по півсклянки 2-3
Свіжі або заморожені ягоди, сік смородини й желе - не
Достатньо з’їсти 4-5 волось- ки багаті на залізо і кобальт.
рази на день.
лише ефективний засіб від застуди, а й регулятор діяльності
ких горіхів за день, і ви отримає- За калорійністю волоський госерцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Сік
Чорнослив проти мозолів
те заряд бадьорості, ваш настрій ріх цілком можна порівняти з
втамовує спрагу, його рекомендують хворим у випадку висоРозваривши чорнослив у моло- поліпшиться, забудете про втому. м’ясом або маслом, оскільки на
кої температури.
ці, вийміть з нього кісточки. Гарячим Здавна народна медицина реко- 75% складається з жирів, а за
А от при гастриті з підвищеною кислотністю й виразковій
прикладайте до мозолів, а коли плід мендує горіхи для відновлення кількістю вітамінів у 50 разів пехворобі смородину краще не вживати. Дуже кислі ягоди моохолоне, то замініть його гарячим. сил. Але й це ще не все.
ревершує цитрусові й у 8 разів жуть спричинити загострення цих захворювань.
Тривалість процедури - не менше, ніж Виявляється,
смородину.
волосьПри гіпертонії радять застосовувати відвар із сушених
30 хвилин!
плодів смородини. Готують настоянку так: 2 столові ложки
Кульбаба для волосся
сушених ягід смородини заливають склянкою гарячої води,
Залити
1 ст. ложку подрібненокип’ятять 10 хвилин на слабкому вогні, настоюють годину й
По 100 г горіхів з мего листя кульбаби склянкою окропу, дом вживають пропроціджують. Приймають відвар по 1/4 склянки три-чотири
дати настоятися півгодини і втирати тягом півтора місяця
рази на день.
настій у корені волосся, щоб воно не при гіпертонічній хвоПри кашлі, осиплості горла застосовують як протизапальвипадало.
ний засіб: на склянку окропу покласти столову ложку ягід,
робі, а горіховим молоукутавши, дати настоятися протягом години. Процідити.
ком налагоджують діяльВідновлюємо сили
Приймати 3-4 рази на день по 1 склянці.
Якщо ви перевтомилися, допомо- ність кишечника. Горіхове моВживають свіжовичавлений сік цілющої ягоди з медом
же відновити сили чай з білої коню- локо особливо корисне для дітей. Готують його так: 10 г горіхоабо цукром при порушеннях обміну речовин, кровотечах.
шини. Висушені квіти конюшини за- вих ядер розтовчують у ступці, потім кип’ятять у 200 г молока.
Для зміцнення нігтів ягоди чорної смородини використоваріть як чай, додайте меду і декілька Відвар проціджують, додають до нього 10 г цукру і п’ють напіввують, втираючи в нігті й кутикулу.
паличок гвоздики (прянощі). Отрима- гарячим. А хворим, що мають підвищену кислотність шлункового
При гіпертонічній хворобі для зниження артеріального
соку, радять щодня з’їдати 25-100 г горіхів упродовж двох тижнів.
єте смачний тонізуючий напій.
тиску і профілактики атеросклерозу радять розтерти ягоди
Спиртову настоянку із зелених горіхів вживають від болю у шлунГорох – від печії
чорної смородини з цукром у пропорції 1:2, приймати по 1 стоку й кишках. Для цього 30 дрібно нарізаних зелених плодів залиЩоденно з’їдайте декілька го- вають літром спирту, закорковують і тримають два тижні на сонці.
ловій ложці не більше 3 разів на день, запиваючи водою.
рошин натщесерце. Попередньо го- Потім, процідивши настій, п’ють по 10 г тричі на день перед їжею.
Цілющі властивості має й листя смородини. Його застосорох
треба розмочити у воді впродовж
вують для заварювання чаю при застудах. Фітонциди смороВолоський горіх вживають як глистогінний засіб. Для цього 4
ночі.
На раз можна вживати не більше столові ложки незрілих плодів заливають окропом з дрібкою солі,
дини здатні знезаражувати навколишнє повітря й згубні для
як 1 ст. ложку зерен. Ефект прийде по- настоюють 30–40 хвилин і проціджують. Випити ліки необхідно на
збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів.
ступово, зате він буде стійким.
При набряках рекомендують приймати настій із листя
ніч. Цей засіб допоможе позбутися солітера та інших кишкових паЕліксир молодості
смородини, який має легку сечогінну властивість і допомагає
разитів.
Змішайте 1 частину лимонного
організму позбутися надлишку пуринової, щавлевої і сечової
Настій з листя горіха п’ють як зміцнювальний засіб від знесисоку, 2 частини меду та 1/2 частини лення, авітамінозу, рахіту, шкірних хвороб, а також як в’яжучий закислот. При захворюваннях нирок і сечового міхура (цистит,
олії. Цей еліксир вживають натщесер- сіб під час діареї. Готують так: заварюють чайну ложку подрібнепієлонефрит) можна застосувати такий рецепт: подрібнене
це по 1 ст. ложці. Він допомагає спра- ного листя склянкою окропу. Після того, як настоїться, проціджулистя (5-6 столових ложок) потрібно залити 1 літром окровитися зі склерозом.
пу, настояти протягом 1 години. Настій необхідно приготувають і п’ють по столовій ложці 3 рази на день.
ти на один день прийому з розрахунку 5 склянок, при вживанРецепти бляють салат і
ні можна додати 1 чайну ложку
ропи полю
В усіх країнах Єв воєму. У Німеччині готумеду.
іжно-зеленим листям цієї
різнобічну дію рослини на організм: поуйого по-с
При подагрі, ревматизмі порослини ми не тільки
ліпшує склад крові, обмін речовин, регу- вживають різаний салат заправляють солсі
по
з
дрібнити листя, взяти 2 столоприкрашаємо святковий
лює діяльність печінки, нирок, підшлун- ють так: ого жовтка, що слід розтерти ібві ложки на 2 склянки води, на- стіл, а й використовуємо його
кової залози, нормалізує роботу кишків- сом з крут і олією, додають перець, подр
стоювати протягом 2-х годин, для приготування бутербродів,
ника, знижує тиск крові, заспокоює не- лю, цукромк.
нений біло
свіжі почищеприймати проціджений настій овочевих салатів.
рвову систему, нормалізує сон. Рекомені: салат, сметана,
ьщ
ол
П
У
4 рази на день по 1/2 склянки.
Отож, ніжне зелене листя салату го- дують тим, хто хворіє на діабет. Тому не
ні огірки.
кріп, сметана.
Листя смородини можна до- роднього (різні види) містить різнома- оминайте цей листковий овоч.
ї: салат, щавель, подрібнити, залі
нг
А
В
давати у різні соління й мари- нітні вітаміни: С, А, В1, В2, В6, Е, Р, РР, К,
Споживайте салат разом з редискою,
і салату
У Чехії: дві жменріпчастої цибулі, запранади. Воно не лише зробить за- мінеральні солі калію, кальцію, натрію, огірками, різноманітною зеленню, гото
смажити небагасклянки сметани, додати сік
готівлі незвичайно смачними, а міді, заліза, йоду, фосфору тощо. Є тут ли- ріхами, вареними яйцями, заправляйте
3
2/
це
е
вити вс
у.
й не дасть забродити вмісту ба- монна, яблучна, щавлева кислоти, цукор. олією, сметаною, кислим молоком. Смачо лимонну кислот
аб
а
он
м
ли
нок.
Такий багатий хімічний склад зумовлює ного і будьте здорові!

Жменька порад Сила волоських горіхів

В

Цілющі рецепти

Н

Чим корисний салат
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Літні страви – для гостей,
домашніх і для забави
В

чені довели: навіть найпростіша страва з овочів та фруктів корисна для
здоров’я вмістом вітамінів і мінеральних солей. А запах і колір цих смаколиків
позитивно впливають на психіку. Тому сьогодні «Наш ДЕНЬ» підготував для вас
гарні рецепти різноманітних страв з літніх дарів природи.

Рисові оладки

Потрібно: 300 г густої рисової каші
на молоці, 4 ст. л. без верху борошна, 1
яйце, сіль, цукор за смаком, трохи борошна.
Приготування: робити оладки легко і зручно, якщо ви напередодні варили молочну рисову кашу. Отож, у великій
мисці ретельно змішати кашу, борошно,
яйце. У плоску тарілку насипати трохи
борошна тонким шаром. Мокрими руками брати тісто, формувати оладки і обвалювати їх у борошні. Намагатися не робити їх дуже великими, приблизно в півдолоні. Смажити оладки на олії без запаху. Краще не додавати в оладки цукор,
тоді дуже добре подати до них варення,
джем або мед.

Оладки з чорницею

Потрібно: 3 яйця, 200 г борошна, 1
ч. л. розпушувача, 1-2 ст. л. цукру, 200 мл
нежирної рідкої сметани, 200 мл замороженої чорниці, 2 ст. л. розтопленого
вершкового масла, дрібка солі.
Приготування: яйця збити зі сметаною і сіллю, додати змішане з розпушувачем борошно, цукор, 1 ст.л. розтопленого масла. Перемішати до отримання однорідного густого тіста. Додати заморожену чорницю, випікати оладки на
розпеченій сковороді, змащуючи її вершковим маслом, що залишилося. Подавати з ягодами чорниці і рідким медом або
ж просто – посипавши цукровою пудрою.
Ці дивовижні оладки – повітряні, ароматні й хрусткі по краях.

Оладки овочеві з моркви
і кабачка

Потрібно: 1 чашка борошна, 1 ч. л.
розпушувача, 1 ч. л. меленого коріандру,
3/4 ч. л. солі, 1 чашка молока, 1 яйце, 1/4
ч. л. лимонної цедри, 1/4 ч. л. перцю, 2 великих морквини, терті (близько 1,5 чашки), 1 кабачок тертий (близько 2 чашок),
1/2 пучка зеленої цибулі, дрібно порізаної, 1 зубчик часнику, подрібнений, 1/2
чашки йогурту або кефіру, 1 ст. л. свіжого листя м’яти, дрібно порізаної, 1 ст. л.
оливкової олії, олія для смаження.
Приготування: для кляру змішати в
мисці борошно, розпушувач, мелений ко-

Полуничне морозиво

ріандр і 1/2 ч.л. солі. В іншій мисці змішати молоко, яйце, лимонну цедру і перець. Сухі інгредієнти додати в рідкі й
перемішати. Має вийти тісто трохи густіше, ніж вершки. Якщо вийшло густіше, додати молока, якщо дуже рідке - борошна. Покласти в тісто натерті на тертці моркву, кабачок і зелену цибулю й залишити на 15 хв.
Для соусу: змішати подрібнений часник з 1/4 ч. л. солі й за допомогою плоскої сторони ножа добре придушити на
дошці. У мисці змішати часник, йогурт,
листя м’яти і 1 ст. л. оливкової олії. Накрити і поставити в холодильник до подачі на стіл. Розігріти в сковороді з товстим дном олію та смажити оладки по
2-3 хв. з кожного боку, поки не стануть
хрусткими.

Курячі оладки з цукіні

Потрібно: 500 г курячого фаршу,
500 г цукіні (чиста вага, без шкіри), 2
яйця,100 г тертого копченого сиру, 2 ст.
л. рубаних маслин, 2-3 ст. л. манки, олія
для смаження.
Приготування: цукіні очистити і натерти на крупній тертці. Посипати 1 ч. л.
солі і залишити на 15 хв., щоб виділився сік. Фарш змішати з яйцями, рубаними маслинами і тертим сиром. Цукіні віджати і додати у фарш. Все добре перемішати. Додавати у фарш по ложці манку,
щоб він вийшов як густе тісто. Розігріти в сковороді олію. Захоплювати фарш
змоченою в холодній воді столовою ложкою і викладати на сковороду. Обсмажити з обох боків і викласти на паперовий
рушник, щоб вбралася зайва олія. Смакують зі сметанковим соусом.

Салат з печеного перцю
з горіхами

Потрібно: 500 г солодкого перцю, 5
зубків часнику, 1 скл. волоських горіхів,
150 г сметани, оцет, цукор, сіль, перець,
петрушка.
Приготування: у духовці спекти перець, почистити від шкірочки і насіння.
Розтовкти часник з горіхами, перемішати, додати сметану, змішану з перцем,
сіллю, цукром і оцтом. Заправити перці
заправкою, що вийшла. Салат посипати

Потрібно: 0,5 кг полуниці, плюс додатково для подачі, 2/3 скл. цукрової пудри, 2 ст. л. лимонного соку, 1
скл. йогурту, 1,5 скл. жирних вершків.
Приготування: половину полуниці збити у блендері із цукром, лимонним соком і йогуртом до отримання однорідної маси. Процідити через дрібне сито у
велику миску. Полуницю, що залишилася, дрібно нарізати. У середній мисці збити вершки міксером. Повільно влити вершки у полуничне пюре, ретельно перемішуючи ложкою і одночасно додаючи в нього нарізану
полуницю. Готову суміш влити у пластиковий 2-літровий контейнер. Згладити поверхню і накрити харчовою плівкою. Заморожувати щонайменше 4 год. Подавати морозиво у порційних стаканчиках.

Пиріг з чорною смородиною

Потрібно: борошно - 450 г, яйця - 2 шт, цукор - 200
г + для посипання 3 ст.л., маргарин або масло вершкове - 200 г, розпушувач - 1 ч.л., щіпка солі, ягоди сморо-

зеленню і прикрасити колечками перцю.

Запіканка з молодої картоплі
з кабачками

Потрібно: молода картопля - 5-6 середніх бульб, кабачок - 1 шт, болгарський
перець - 1 шт, цибуля порей - 1 шт. (або
звичайна цибуля), бекон - 150 г, оливкова олія, сіль, мелений чорний перець,
приправи – орегано, майоран.
Приготування: картоплю і кабачок
нарізати тонкими кружечками, товщиною в 0,5 см, цибулю нашаткувати, болгарський перець теж нашаткувати довгими пластинками. Форму змастити
оливковою олією, першим шаром викласти картоплю, злегка посолити, поперчити, викласти ще один шар картоплі, знову посолити і поперчити, потім
зверху викласти шар кабачків, поверх
- цибуля порей і болгарський перець.
Останнім шаром укласти шматочки бекону. Посипати травами і відправити в
розігріту до 180 град. духовку на 30-40
хв. до готовності.

Рулетики з баклажанів

Потрібно: баклажани - 800 г, помідори - 4 шт., кріп – пучок, яйце - 1 шт., часник - 4 зубчики, олія - 60 мл, сіль - за смаком.
Приготування: очистити баклажани, нарізати їх уздовж тоненькими смужками, приблизно по півсантиметра товщиною. Щоб прибрати гіркоту, опустити в солону воду на 30 хв. Поки баклажани відмочуються, подрібнити кріп, помідори нарізати невеликими скибочками, яйце збити виделкою або міксером.
Часник продавити через прес і змішати
з кропом. Посолити. Коли баклажани будуть готові до приготування, умочувати кожну скибочку в яйце і обсмажити
на розпеченій сковороді до золотистого. На кожну скибочку покласти шматочок помідора, кріп з часником і загорнути все в рулетик. Поставити на годину в
холодильник.

Овочевий кошик

Потрібно: для кошика – 2 скл. тертих
кабачків, 1 скл. тертої моркви, 3-4 ст. л. олії,
1 ч. л. солі, 0,3-0,5 скл. борошна. Для начинки – 100 - 150 г тертого твердого сиру, 2-3

дини - 500 г, крохмаль - 2 ст.л.
Приготування: маргарин заздалегідь вийняти з
холодильника. Просіяти борошно, додати розпушувач,
шіпку солі, перемішати. Розтерти яйця з цукром. Ввести в борошно, додати розтоплений маргарин. Швидко
замісити м’яке, пластичне тісто. Сформувати з нього 2
кулі, загорнути в харчову плівку і відправити в морозилку на годину. Тим часом вимити та обсушити ягоди. Розігріти духовку до 200 ° С. Форму для пирога застелити пергаментом і змастити вершковим маслом.
Дістати першу частину тісту з морозилки. Тримаючи
тертку над формою, натерти тісто, намагаючись, щоб
дно форми в кінці було щільно покрито.
Розкласти рівномірно ягоди, посипати цукром і
крохмалем. Другу частину тіста також рівномірно натерти поверх ягід, намагаючись закрити шар смородини так, щоб його практично не було видно. Випікати
40-50 хв., поки верх пирога не підрум’яниться. Розрізати, як пиріг охолоне.

помідори, 2-3 яйця, 150-200 мл молока, базилік, кріп, сіль і чорний перець.
Приготування: кабачки натерти
на дрібній тертці, посолити і залишити
на 10 хв., після чого віджати від рідини.
Моркву також натерти на дрібній тертці
і гарненько віджати.
Змішати кабачки з морквою, олією і
борошном, перемішати. Форму для пирога (діаметр - 24 см) змастити олією, викласти в неї овочеву масу, розрівняти по
дну і зробити бортики.
Випікати основу при 190С приблизно
20 хв. Помідори нарізати кружальцями і
обсмажити на оливковій олії з обох боків.
Яйця збити з молоком, посолити і поперчити. На дно кошика викласти тертий сир,
зверху розкласти кружки помідорів (без
зайвої рідини). Посолити, поперчити, посипати травами і залити яєчно-молочною
сумішшю. Запікати при 180С близько півгодини. (або трохи більше).

Салат «Літній»

Потрібно: помідори – 2шт., огірок
(довгий) –1 шт., цибуля біла – 1 шт., маслини – 0,5 банки, сир домашній – 100 г,
плавлений сирок – 1 шт., олія (бажано
оливкова) – 3 ст. л., оцет – 2 ч. л., перець,
сіль до смаку.
Приготування: огірок, помідор, цибульку, маслини дрібно порізати “соломкою”. Посолити і поперчити. Додати
сири, полити олією і оцтом і гарно змішати.

Суп-пюре із цвітної капусти

Потрібно: цвітна капуста - 1 головка,
цибуля - 1 шт., оливкова олія - 1 ч. л., свіжий чебрець (за бажанням) -1 ч. л., гаряча вода - 4,5 склянки, сіль і чорний мелений перець - за смаком.
Приготування: у каструлі з товстим
дном нагрійте оливкову олію, додайте
нарізану тонкими півкільцями цибулю
і смажте, поки вона не стане м’якою та
ароматною. Додайте цвітну капусту, сіль,
перець і 1 скл. гарячої води. Доведіть до
кипіння. Накрийте каструлю кришкою і
варіть 15 хв. до готовності капусти. Додайте воду, що залишилася і чебрець,
продовжуйте варити протягом 20 хв. на
слабкому вогні. За допомогою блендера
приготуйте пюре.

Сирники з чорницею

Потрібно: 250 г сиру, 1 яйце, 50 г цукру, 150 г борошна, 100 чорниці, шоколад, молоко, олія.
Приготування: збити яйце із цукром, змішати із
сиром, потім додати 75 г борошна й чорницю. Борошно, що залишилося, висипати в плоску тарілку.
Викласти сирну масу столовою ложкою в борошно,
обкачати, формувати сирники. Смажити на розігрітій
сковороді з обох боків на олії. Розтопити шоколад у молоці на повільному вогні й полити зверху сирники.
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1

проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.
на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку.
Касир (в банку)
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Бетоняр. Електрозварник ручного зварювання.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних
засобів категорії «В».
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного
зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор поштового зв’язку. Оператор електро-зв’язку.
Касир (в банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних
засобів категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронець.
Навчальний заклад проводить підготовку
молодших спеціалістів зі спеціальності:
- «Організація та експлуатація поштового зв’язку» - термін навчання – 1 рік
Запрошуються випускники, які здобули робітничу професію
«Оператор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир
в (банку)».
Навчальний заклад проводить курсову підготовку, підвищення кваліфікацій з професій:
- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції будівель і
споруд»
- «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами
ТМ Ceresit»
- «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
- «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 16 години.
АДРЕСА ЦЕНТРУ: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8,
тел. (0352) 52-35-89, 52-26-27
e-mail: tcpto-1@ukr.net, www.ternopil-cpto.org.ua
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Італійка закінчила
школу в 99 років

талійка Франческа Каредду
отримала атестат про
середню освіту у віці 99
років. У 1920-х роках вона
була змушена залишити
навчання у школі, щоб
працювати й піклуватися про
сім’ю. Але все життя мріяла
завершити освіту.
Тепер мешканка Нуоро на Сардинії, яка народилася 16 січня 1915
року, нарешті здійснила свою мрію
і склала випускний іспит, пише
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Узагалі, теща - гарна людина, просто слово
звучить дуже загрозливо.
***
П’яна шахістка приповзла додому рачки,
стверджуючи, що «королева як хоче, так і ходить».
***
Недільний ранок.
- Кохана, хочеш випити каву в ліжку?
- Із задоволенням!
- То принеси горнятко й мені.
***
Треба запровадити новий весільний обряд:
безповоротне викрадення тещі з дому молодят
без права викупу.
***
На російському «АвтоВАЗі» з нетерпінням
очікують санкцій із Заходу, що забороняють
ввезення до РФ іномарок.
***
Молюся на свою тещу: вона - єдина людина
у світі, яка змогла умовити дружину погодитися на розлучення.
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«Мене надихає музика»

восьмикласниці зі Збаража
Насті Попельовської
справжній талант – вона
володіє надзвичайним голосом.
Та не тільки цим захоплюється
дівчина.
– Я граю у футбол, також люблю читати
художню літературу, переважно фантастику. Ще вишиваю бісером. Вишила вже рушник на свято Пасхи, а зараз взялася за сорочку, – каже Настя.
Талант у дівчини – від батьків. Удома
вони часто влаштовують сімейні концерти:
голова родини грає на гітарі, а Настя із сестричкою співають. Гріють душу українські
пісні. Улюблена ж у репертуарі школярки –
лемківська «Ой верше, мій верше».
Чудові голоси сестричок принесли їм
славу в їх рідному місті. Недавно талановитий сімейний дует

СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ

Перша леді нарікає,
що їй заборонили самостійно
їздити на авто, а діти бачать
батька лише по ТБ

Р

одина
Порошенків
після того, як
глава сімейства
Петро Олексійович
став Президентом,
вирішила не
переїжджати
до Києва, а
залишитися у
заміському маєтку.
Перша леді Марина
Порошенко нарікає, що
вона і діти бачать чоловіка й батька тільки вночі
або по телевізору. А ще їй
тепер не дозволяють самостійно сідати за кермо
авто через питання безпеки.

Дружина Президента в інтерв’ю «5 каналу» розповіла, що багато нового дізналася
про себе із ЗМІ, і це не
завжди правда. Наприклад, вона не вишиває
хрестиком.
Жінка сказала, що
почала вдосконалювати свою англійську
і братиме активну
участь у громадському житті: «Соціальні,
культурні питання - це
той шлях, яким я буду
рухатися. Сподіваюся,
що буду співпрацювати з новопризначеною
уповноваженою Президента з мирного врегулювання конфлікту в
Донецькій і Луганській
областях Іриною Геращенко. Ми вже обговорювали кілька проектів
- це допомога дітям, людям».
Крім того, перша леді
розповіла про риси характеру свого чоловіка.
«Трапилася зі мною історія під час президентських перегонів. Випадково на вулиці зустрілася з людиною, яка не знала, хто я. Була розмова, в

якій співрозмовник різко
критикував усю українську політику і Петра Порошенка в тому числі. Я
сказала, що обов’язково
передам нашу розмову,
адже я маю таку можливість, бо я - дружина Петра Порошенка. Співрозмовник трохи розгубився, а потім запитав: «Ви
що, так вірите своєму
чоловікові?» Я відповіла, що я вірю Богу. А свого чоловіка дуже добре
знаю, як надійну людину, що тримає своє слово.
Він ніколи не піде на угоду із совістю, аби поставити особисті стосунки
з якоюсь людиною вище,
ніж вирішення державних питань…»
За словами першої
леді, чоловік не радиться з нею щодо державних
справ. У нього є бачення, що робити. І зазначила, що він, «як і будь-яка
людина, не дуже позитивно реагує на критику. Але прислуховується. Якщо він буде усе правильно робити, то, думаю, що й критики буде
менше. Її не може не бути
зовсім…»

здобув гран-прі на конкурсі «Голос Збаражчини».
За словами Насті, музика дарує їй натхнення та допомагає долати маленькі
життєві негаразди.
– Що більше я її слухаю, то більше хочеться співати, – усміхається дівчина. –
Слухаю різну музику – іноді до душі ліричні мелодії, а іноді – рок-композиції.
Найбільша мрія Насті – стати співачкою. Тож у майбутньому вона планує навчатися естрадному співу, щоб популяризувати українські мелодії та чарувати своїм голосом слухачів.
Таня НИЧКА,
студентка Тернопільського національного педагогічного університету, спеціальність «Журналістика».

Син глави Нацбанку
купається у вині

М

инулого тижня президент
Петро Порошенко зробив нові
кадрові призначення. Зокрема,
Нацбанк очолила Валерія Гонтарєва.
Щойно стало відомо про призначення, як
стрімко виріс інтерес до сімейного життя високопосадовця. Щоправда, близькі родичі завбачливо або закрили доступ до своїх профілей у соціальних мережах, або взагалі прибрали їх. Однак деяка інформація та кілька фотографій таки просочилися у ЗМІ.
Зокрема, у мережі відзначився син Валерії Гонтарєвої Антон, пише «Tabloid». Хлопець
вже встиг прибрати свої сторінки в Інтернеті,
та журналісти до видалення знімків зуміли побачити, як він хвалиться розкішним життям.
Антон виставляв фото з подорожей світом у
супроводі дами модельної зовнішності. Ще парубок показував, як їсть устриці в дорогих ресторанах, дивиться футбол з VIP-ложі стадіону і
купається в басейні, наповненому вином.
Також він хвалився в мережі фотографіями
бару, забитого елітним алкоголем, іграшками
на вітрині японського секс-шопа, публікував
світлини золотого пістолета і пачок валюти.
У Гонтарєвої є й молодший син Микита –
14-річний підліток навчається в Британській
міжнародній школі від Кембриджського університету з дітьми Оксани Марченко, Ігоря
Суркіса. Він любить футбол і виступає за збірну школи, а також грає в настільний теніс.

ГОРОСКОП
З 2 по 9 липня
Овен

Ви вiдчуєте, що сповненi сил,
енергiю ж намагайтеся використати в мирних цiлях. Сприятливий перiод для завершення справ.
Вiльний час присвятiть пiдготовцi
до вiдпустки.

Телець

У вас є шанс покращити матерiальне становище. Не
лiнуйтеся, щоб не проґавити
можливiсть показати, на що ви
здатнi. Щоб досягти успiху, ставте
перед собою чiткi цiлi.

Близнюки

Вас чекають численнi зустрiчi.
Це зручний час для дiлових
переговорiв i початку великих
проектiв. Бiльше довiряйте партнерам по бiзнесу.

Рак

Інтуїцiя загостриться, це дасть
можливiсть краще зрозумiти
близьких, друзiв i партнерiв. Новi
оригiнальнi iдеї i плани захоплять вас, подумайте, як краще їх
реалiзувати.

Лев

Ваше благородство викликає
не тiльки подив, а й захоплення.
Матерiальне становище значно
покращиться, тiльки прислуховуйтеся до порад друзiв.

Діва

На цьому тижнi варто придiлити увагу власнiй
зовнiшностi
–
наприклад,
вiдвiдати косметичний кабiнет.
Якщо оточуючi будуть неуважнi
до вас, не робiть iз цього трагедiї.

Терези

Ви нарештi досягнете бажаної рiвноваги: у стосунках з оточуючими пануватиме цiлковита
гармонiя. Можливо, декому
з вас захочеться почати нове
самостiйне життя.

Скорпіон

Новi контакти допоможуть
досягти фiнансових успiхiв.
Щоб мати уяву про майбутнiх
партнерiв, запропонуйте їм
спiльну роботу. Можлива грошова
винагорода.

Стрілець

Ви сповненi сил i вiдваги, а вашi
амбiцiї вимагають пiдвищеного
соцiального статусу. Зараз саме
такий перiод, ви здивуєтеся, як
багато у вас можливостей проявити себе.

Козеріг

Усе складається якнайкраще. Це стосується як професiйної
дiяльностi, так i особистих
стосункiв. У вихідні не відмовляйтеся від романтичних знайомств.

Водолій

Попереду – бурхливе громадське життя. Ви будете втягнутi у
дискусiї. Не радимо вiдриватися
вiд реальностi й пiддаватися
iлюзiям. Великi покупки будуть не
зовсiм вдалими.

Риби

Цей тиждень – час неочiкуваних
звiсток. Нова iнформацiя примусить поглянути на труднощi пiд
iншим кутом: де ранiше ви бачили проблеми, вiдкриється прямий
шлях.

