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У Тернополі вже кілька місяців 
виготовляють станини для 
кулеметів, які зараз дуже 
необхідні хлопцям на фронті. 
Вони в кілька разів дешевші 
за ті, що випускають на 
заводах Міноборони, а також 
значно надійніші.  До доброї 
справи долучився і наш 
маленький земляк. Детальніше - 8 стор.

8 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 17-20, вдень 
32-33 градуси тепла. Схід сонця - 
5.18, захід - 21.27.

9 липня - хмарно з прояснен-
ням, удень дощ, температура пові-
тря вночі 19-20, вдень 21-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.19, захід - 21.26.

10 липня - хмарно з прояснен-
ням, вранці дощ, температура пові-
тря вночі 16-17, вдень 21-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 5.20, захід - 21.25.

11 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 13-15, вдень 
19-21 градус тепла. Схід сонця - 5.21, 
захід - 21.25.

12 липня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 14-15, вдень 
24-26 градусів тепла. Схід сонця - 
5.22, захід - 21.24. 

13 липня - хмарно з прояснен-
ням, місцями можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 17-18, вдень 
22-23 градуси тепла. Схід сонця - 
5.23, захід - 21.23.

14 липня - хмарно з прояснен-
ням, місцями можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 15-17, вдень 
19-21 градус тепла. Схід сонця - 5.24, 
захід - 21.22.

Магнітні бурі 
у липні

12 липня - з 11 до 13 годин
13 липня - з 05 до 06 годин
17 липня - з 16 до 17 годин
22 липня - з 19 до 20 годин
26 липня - з 10 до 11 годин
28 липня - з 04 до 05 годин
29 липня - з 03 до 05 годин

Щастя 
на двох

«Ми тримаємо  
долю України  
в своїх руках»

Іван КРУП’ЯК: Як африканець  
Осман у Тернополі  
допомагає 
українській  
армії
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У цьому році, коли країну зне-
кровлює війна, коли невгамов-
на корупція продовжує знищувати 
економіку, адже її середовище там, 
де є гроші, центральна влада під 
гаслом децентралізації, дерегуляції 
та спрощення підприємницької ді-
яльності з 1 січня  запровадила нові 
податки - акцизний збір та податок 
на нерухомість. У нашої влади дуже 
специфічні мислення та дії в осо-
бливих для країни умовах. У наро-
ді вже знають: якщо влада оголо-
шує про скорочення держслужбов-
ців, то гарантовано, що їх кількість 
і кількість різних структур зросте, 
а якщо верхівка країни задеклару-
вала, що “подбає про підприємців”, 
то обов’язково їм звалять на плечі 
чергові проблеми, часто нові збори 
й податки. 

Тепер хоча б поверхово оціни-
мо, як кошти, отримані від  нових 
податків зі ще працюючих підпри-
ємців і підприємств, використовує 
влада. Бюджет міста Тернопіль в 
цьому році йде з великим переви-
конанням як до плану, так і до фак-
ту попереднього 2014 року. Цьому 
сприяють вищезгадані нові подат-
ки і збори (акциз і податок на не-
рухомість), яких вже зібрано біль-
ше 25 млн. грн. Крім того, дає неве-
ликий плюс за рахунок інфляції по-
даток на доходи фізичних осіб — це 
ще 5 млн. грн. 
“Міський бюджет має  
збільшення надходжень  
за рахунок нових податків,  
які поклали на плечі бізнесу”

Міський бюджет має також зна-
чні резерви  для зростання за ра-
хунок збільшення плати за землю 
та паркування. Я неодноразово пу-
блічно порушував питання про те, 
що десятки гектарів землі Терно-
поля віддано комунальним підпри-
ємствам міста, більшість з яких ні-
коли  не працювала і не працює, не 
мають  жодного працівника,  не ма-
ють  офісів і реально існують  лише 
на папері. Значна частина цієї зем-
лі або звільнена від сплати земель-
ного податку, або з неї іде сплата в 
розмірі 1%, хоча при передачі їх бу-
дівельним фірмам через конкур-
си на право оренди - мала б склада-
ти  3%,  тобто бути в три рази біль-
шою. Приклад: на останньому се-
сійному засіданні міської ради за-
твердили надання 1,9 га практично 
недіючому  комунальному підпри-

ємству “Сонячне”. Я попереджав 
міського голову, що це підпри-
ємство має лише формального 
директора,  не має жодного пра-
цівника, не має офісу, а у звітах 
цього підприємства про вико-
нані роботи та надані послуги 
— стоять  нулі!  Однак це не за-
вадило міському голові надати  для 
КП “Сонячне” кілька земельних ді-
лянок  загальною площею близько 
5 га. А кому фактично перейде ця 
земля у вигляді суборенди чи укла-
деного інвестиційного договору, — 
невідомо. 
 “Бюджет Тернополя  
недоотримує надходжень  
від плати за землю через 
 існування певних схем”

Основну частину коштів від 
перевиконання бюджету,  я вва-
жаю, спрямують на електоральні 
цілі, аби виборець оцінив зовніш-
ню картинку. Зрозуміло, що вибо-
рець не бачить ледь функціоную-
чих мереж водопостачання та во-
довідведення. Виборець часто вліт-
ку забуває, де йде теплотраса, зате 
її добре видно взимку, коли лежить 
сніг, бо на теплотрасі він відсутній, 
хоча споживач сплачує всі втрати 
тепла  та наслідки від прориву ме-
реж. Принагідно зазначу, що  на за-
міну мереж у 2015 році не заплану-
вали жодної гривні!!! 
“Кошти бюджету  
використовують на “задо-
брювання” тернополян перед 
місцевими виборами, а не 
на вирішення багаторічних 
комунальних проблем”

Ще одне питання. Чи зникли 
проблеми з дахами? Ні! Однак і тут 
робимо висновок, що не так багато 
тернополян відчувають цю пробле-
му, а тому влада і цією проблемою  
нехтує. Бо про що інше  може свід-
чити виділення коштів, яке  на дахи 
по роках складає:

- 2012 р. – 1288,8 тис. грн.,
- 2013 р. – 2582,0 тис. грн.,
- 2014 р. – 3086,0 тис. грн.,
- 2015 р. — 4009,0 тис. грн.
Визнаю потребу проведення 

капітальних ремонтів дворів, між-
квартальних проїздів та доріг. Од-
нак, для оцінки мешканцям Терно-
поля,  подаю інформацію про  ди-
наміку виділених коштів в цілому 
на потреби житлово-комунального 

господарства міста:
- 2012 р. – 48397,9 тис. грн
- 2013 р. – 77160,1 тис. грн.,
- 2014 р. – 87714,2 тис. грн.,
- 2015 р. — заплановано виді-

лити 150394,9 тис. грн., а фактич-
но буде використано не менше 200 
млн. грн.

Виходячи з цього, вважаю, що 
при такому зростанні коштів місь-
кого бюджету нехтування проблем 
зі станом дахів і мереж – проблем, 
що є вкрай важливими, але які мен-
ше бачать тернополяни, є недопус-
тимим.  На сесії, коли приймали бю-
джет,  я з цього приводу подавав 
свої зауваження і пропозиції, однак 
міський голова не хотів мене чути.
Гаражний кооператив  
«Автолюбитель»  
підтримав «Ветерана» 

Значною перемогою здорово-
го глузду вважаю той факт, що ще 
один гаражний кооператив, крім 
“Ветерана”, “Автолюбитель – 2” 
отримав всю земельну ділянку у 
власність і жоден із членів коопера-
тиву не піддався на аферу міської 
влади отримати непотрібне “щас-
тя” за рахунок власних 2000 грн. 
та оформити землю у власність під 
своїм гаражем. Більш ніж перекона-
ний, що ці кошти в сумі 2000 грн. 
підлягають “дробленню і діленню” 
на різних етапах. Переконаний, що 
це є серйозною корупційною скла-
довою. Знаю, що йде тиск на бага-
тьох голів гаражних кооперативів, 
щоб вони не подавали документи 
на землю від гаражного кооперати-
ву, а лише індивідуально від влас-
ників гаражів, але вірю, що й це зу-
пиниться і тут буде порядок.

А найголовніше – ми маємо зро-
бити твердий висновок, що від 
кожного з нас залежить багато, і що 
ми,  українці, можемо спільно вирі-
шувати як малі, так і великі пробле-
ми і таким чином  долати випробу-
вання, які ставить перед Україною 
доля.  

Петро ЛАНДЯК, депутат 
Тернопільської міської ради, 

голова ТОО «Громадянська 
позиція». 

Петро ЛАНДЯК про бюджет 
Тернополя, плату за землю, 

гаражні кооперативи і не тільки…

Тернополяни мають можливість 
виграти поїздку на найбільші 
велоперегони світу, які відбуваються 

уже 102 раз. Про особливості акції 
розповідає Ігор Вонс, засновник компанії 
«Колумбус».

«Тур-де-Франс - це більше, ніж одна із провідних 
спортивних подій року. Це елемент європейської суб-
культури. І компанія «Колумбус» прагне, щоб терно-
поляни отримали можливість долучитися до неї», 
- каже Ігор Вонс.

За його словами, серед своїх користувачів «Колум-
бус» спільно з каналом «Eurosport HD» розігрує: квит-
ки на двох на фінал «Тур-де-Франс» та проживання у 
кращому готелі на Єлисейських полях Парижа. 

«Тернополян, які здійснять подорож до Європи на 
найбільш масштабні велоперегони, визначить жереб-
кування. Аби забезпечити прозорість та неупередже-
ність при обранні переможців, ми повністю виклю-
чили особистісний фактор – це зробить комп’ютерна 
система на нашій сторінці у Facebook методом випад-
кового вибору», - пояснив Ігор Вонс.

Він зазначив, що на даний час «Колумбус» вже до-
вірились сотні тернополян, котрі є абонентами ме-
режі. Двоє із них стануть переможцями акції, решта 
зможуть спостерігати за подією, яка стартує 26 лип-
ня, на телебаченні. Телеканал «Eurosport» веде ре-
портажі з «Тур-де-Франс» вже більше 20 років, тож 
користувачі «Колумбус» не пропустять жодної хви-
лини захоплюючих перегонів.

Визначення переможців акції  
від «Колумбус» на поїздку в Париж 

відбудеться 20 липня о 12:00 годині.  

Депутат Тернопільської міської ради, голова ТМГО 
“Асоціація споживачів житлово-комунальних 
послуг”, голова ТОО “Громадянська позиція” Петро 

Ландяк  вважає, що в умовах зростання дохідної частини 
міського бюджету влада свідомо обмежує  окремі  джерела 
надходжень до бюджету – плату за землю та паркувальний 
збір, а зібрані кошти використовує в першу чергу  для 
“загравання” з виборцями напередодні місцевих виборів. 
Про це та інші актуальні питання життєдіяльності 
Тернополля і роботи міської влади відомий політик та 
громадський діяч розповідає у цій статті.  

«Колумбус» 
відправить тернополян

 у  Париж 
на «Тур-де-Франс»

Завдяки 
«Колумбус» 

тернополяни 
побувають 

на 
Єлисейських 

полях

Кабінет Міністрів Укра-
їни затвердив постанову 
«Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2008 
р. № 957» від 17.06.2015 р. 
№ 426. Відповідно до даної 
постанови ціни на алкоголь 
зростатимуть в два етапи.

Постанова є опубліко-
ваною сьогодні, 1 липня, в 
газеті «Урядовий кур’єр» 
(№ 116), проте, набирає 
чинності через 10 днів з 
дня її опублікування.

Згідно з документом, 
до 31 серпня 2015 року, 
а також з 1 вересня 2015 

року, підвищується роз-
мір мінімальних оптово-
відпускних і роздрібних цін 
на окремі види алкоголь-
них напоїв.

Так, зокрема, до 31 
серпня 2015 року мінімаль-
на оптова ціна на горілку 
і лікеро-горілчані вироби 
за 1 літр 100-відсоткового 
спирту з 133 грн зросте до 
159,94 гривень, а з 1 верес-
ня - до 175,96 гривень.

Відділ комуніка-
цій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопіль-

ській області.

Деталі участі описані на сторінці  
«Колумбус» у мережі Facebook  

та на офіційному сайті компанії. 

Із липня в Україні  
подорожчає алкоголь
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Ситуація на Сході країни вимагає 
не лише швидких та якісних 
управлінських рішень на місцях, 

але і брати шефство за виконанням 
завдань з обороноздатності країни.

Саме тому до найбільших активів Степа-
на Барни за 100 днів перебування на посаді го-
лови Тернопіської ОДА можна віднести все, що 
пов’язано з допомогою військовим та мешкан-
цям районів, наближених до окупованих тери-
торій.

Тернопільщина першою завершила будів-
ництво 4 оборонних об’єктів, протяжністю май-
же 17 кілометрів. За кожним метром бетонно-
дерев’яної конструкції стоїть праця двох з по-
ловиною сотень будівельників, які, щодня зво-
дили це укріплення в першій лінії оборони. Го-
лова ОДА Степан Барна один з небагатьох об-

ласних керівників особисто та неодноразово 
перевіряв стан будівництва.

Вже зараз Тернопільщина отримала замов-
лення на додаткові роботи та стала закріпле-
ною за районом Попасної на Луганщині.

Тернопільське підприємство «Текстерно» 
вже отримало замовлення від Міністерства обо-
рони на випуск спеціально розробленої ткани-
ни для пошиття військової уніформи. На чер-
зі пропозиції для Оборонпрому від ще одного 
тернопільского заводу «Сатурн». Не обійшло-
ся без сприяння голови ОДА Степана Барни та 
його впливовості серед українських високопо-
садовців.

Комусь це видасться звичною роботою гу-
бернатора, але тільки Степан Барна сам знає, як 
свистять кулі за 500 метрів до кордону з сепа-
ратистами.

«На жаль, існуючі гойдалки, турніки й міс-
ця відпочинку для діток є застарілими і, не 
завжди, безпечними. Найголовніше для будь-
якої матері чи батька – впевненість у безпеці 
власних дітей. Ці нові драбинки і гірки є надій-
ними та ідеально підходять для дитячих роз-
ваг», – розповідає народний депутат України 
Олег Барна.

Борщівська малеча вже випробувала свій 
новий майданчик. Діти та їхні батьки дуже за-

доволені новинкою і раді, що в місті з’явилось 
ще одне місце для найменших його мешканців.

«З ініціативи Партії «Солідарність – Блок 
Петра Порошенка»  ми встановлюємо майдан-
чики від початку цього року і найближчим ча-
сом такі ж будуть стояти в інших районах Тер-
нопільщини», – підкреслює керівник секретарі-
ату Партії Володимир Дзудзило.

Пам’ятаємо, що найкращий вклад у майбут-
нє – щасливе дитинство сьогодні.

«Солідарність – Блок Петра 
Порошенка» встановлює 

дитячі майданчики

У місті Борщів встановили новий  дитячий майданчик.  
За ініціативи Партії «Солідарність – Блок Петра Порошенка»  

спорудження ігрових майданчиків для дітей в районах  
Тернопільської області триває  від початку року.

Степан БАРНА – голова мирної 
Тернопільщини у воєнний період

Коли обирають нового голову обласної державної адміністрації, 
всі неодмінно очікують від нього дива. Лавинами йдуть люди на 
прийом, прагнуть змін вже і негайно, часто не розуміючи, як важко 
це дається керівнику області.

Прощу у Зарваниці 
побачать у всьому світі

Цьогорічна Всеукраїнська проща до 
Марійського духовного центру в Зарваниці 
присвячена 150-літтю від дня народження 

митрополита Андрея Шептицького та молитві за 
мир в Україні. Відбудеться вона 18-19 липня. 

У паломництві до святого місця візьмуть участь віряни з 
Харкова, Одеси, Чернігова, Києва. Прибути до Зарваниці зго-
лосилися навіть жителі Донецька. На прощу приїдуть 20 єпис-
копів з Європи, США, Канади.

Традиційно з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода. 
Збір паломників відбудеться у четвер, 16 липня о 6.30 ранку 
поблизу Катедрального собору. О 8.30 — колона прочан роз-
почне свою ходу у супроводі міліції та медичних працівників. 

Також запланували проведення онлайн-трансляції із Зарва-
ниці,  аби всесь світ міг по-справжньому відчути світлу атмос-
феру спільної молитви десятків тисяч прочан. А ще зводять ка-
плицю, присвячену пам’яті загиблих воїнів АТО. 
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Аргументуючи це рішення, лідер 
«ГР «Народний контроль» Дмитро 
Добродомов наголосив, що нинішні 
політики не виправдовують споді-
вань суспільства і не поділяють цін-
ностей, які сповідував Майдан.

- Відтак сьогодні головними ді-
йовими особами у владі мають ста-
ти волонтери, учасники АТО,  гро-
мадські активісти, які навіть без 
владних повноважень довели свою 
ефективність. Саме таких людей на 
своїй платформі об’єднав «ГР «На-
родний контроль». Ми готові бра-
ти на себе відповідальність і довес-
ти ефективність своєї роботи у вла-
ді. Разом зможемо зробити більше! 
- зазначив народний депутат, акцен-
тувавши на тому, що наступні місце-
ві вибори стануть лакмусовим па-
пірцем, який продемонструє готов-
ність українців до змін на краще. 
Саме тому дехто з політиків минулої 
доби та партійних функціонерів уже 
зараз робить все, аби заблокувати 
прохід у владу нових людей, здат-
них кваліфіковано та патріотично 
працювати на користь громади. 

- «Громадський рух «Народний 

контроль» – це справді об’єднання 
нового типу. В основі його діяльнос-
ті покладено принцип відкритості та 
використання можливостей ЗМІ, які є 
інструментом, котрий дозволяє три-
мати постійний зворотній зв’язок з 
активними громадянами, - переко-
нана голова Тернопільської обласної 
організації партії Олена Абакумова. 
– Окрім того, наша політична органі-
зація слугує потужною і відкритою 
платформою для гуртування  актив-
них громадських формувань та окре-
мих діячів, для впровадження в укра-
їнську політику засадничих  принци-
пів Майдану: відкритості, самовряд-
ності, справедливості. Саме тому я 
впевнена, що участь «ГР «Народний 
контроль» у наступних місцевих ви-
борах цілком виправдана та доцільна, 
адже, не сумніваюся, що за результа-
тами народного волевиявлення у са-
моврядні органи на місцях прийдуть 
здорові й активні сили, які зможуть 
зробити набагато більше у кожній зі 
сфер життя. Такі люди вже нині здат-
ні стати основою нового політично-
го вектору і сформувати нову систему  
відповідальної влади.

Також у програмі першочерго-
вих дій новоствореної політичної 
сили  – кардинальне оновлення кра-
їни через повну люстрацію чиновни-
ків місцевого самоврядування, ко-
мунальних та державних закладів,  
формування громадського кадро-
вого резерву для публічних органів 
влади, ефективний контроль за ви-
трачанням кожної бюджетної гривні, 
усебічний захист кожного українця. 

Доречно зазначити, що на пер-
шому з’їзді, який відбувся 4 лип-
ня у Києві, взяли участь понад 300 
делегатів з 13 областей України та 
столиці, члени партії, народні депу-
тати України Дмитро Добродомов, 
Олег Мусій, Андрій Антонищак, 
Богдан Матківський. Серед гостей 
були присутні народні депутати 
Віктор Чумак, Єгор Фірсов та екс-
глава СБУ, громадський діяч Вален-
тин Наливайченко. Усі виступаючі 
на цьому форумі висловили тверде 
переконання, що «Громадський рух 
«Народний контроль» не допустить 
зради ідеалів Майдану та докладе 
всіх зусиль, аби відбулись зміни у 
країні.

Думки, судження, висновки
Наші громадяни уже наочно переконалися, 

що після Революції Гідності «Громадський рух 
«Народний контроль» продовжував  відстоювати 
її ідеї. Більше того, ця громадська структура ста-
ла партією саме через сформований після Майда-
ну суспільний запит на нову політичну якість. 

Наприклад,  активіст «Громадського руху «На-
родний Контроль» Андрій Худий вважає, що ко-
жен повинен зробити рішучий крок для того, 
щоб бодай щось змінити на краще. 

- Я вступив у «Народний Контроль», бо це саме 
та платформа, яка мені найбільше підходить по 
духу, - зізнався він.

- Потрібно забути про політичні амбіції, тре-
ба забути про посади і робити усе можливе зара-
ди процвітаючої країни, цілісної держави. Я за-
вжди працював і працюватиму й надалі, щоб ми 
та наші діти, майбутні покоління українців жили 
щасливо, гідно і заможно на рідній землі, - зазна-
чив активіст Володимир Бліхар.

- Я вірю у те, що молоді люди, спеціалісти в 
усіх галузях стануть основою нашої партії і уже 
після наступних місцевих виборів «Народний 
контроль» зуміє продемонструвати зовсім нову 
якість роботи у владі, - переконаний активіст Во-
лодимир Швайка. 

Натомість, активіст  Наталія Карпишин, ак-
центувала увагу на чіткій структуризації партій-
них рядів, об’єднанні зусиль активістів та народ-
них депутатів, яким нині поодинці досить склад-
но відстоювати цінності Майдану.

Як бачимо, ідеї «Народного Контролю» -  
близькі та зрозумілі громадянському суспільству. 
Саме тому є вагомі підстави вважати, що цю полі-
тичну силу підтримуватимуть все більше  людей.

Змусимо владу працювати чесно!
 Гаряча лінія «Громадського руху 

«Народний контроль»: 
0 800 502 945

Щоб захистити ідеали Майдану  
та змінити країну

 «Громадський  рух «Народний контроль» 
братиме участь у найближчих місцевих  

виборах. Так одностайно вирішили  
делегати першого партійного з’їзду 

політичної сили.
Лідери партії  “Громадський рух  “Народний контроль”:  Андрій Антонищак,  
Дмитро Добродомов,  Олена Абакумова,  Богдан Матківський,  Олег Мусій.

Команда “Народного контролю“ Тернопілля

Державна фіскальна служба 
України у листі від 9 червня 2015 
року № 11999/6/99-99-19-01-01-
15 роз’яснила проблемні питан-
ня, що виникають у процесі прак-
тичного застосування податково-
го законодавства, зокрема в час-
тині оподаткування податком на 
додану вартість

1) Щодо розрахунку суми, на 
яку 1 липня 2015 року платни-
кам податків автоматично 
збільшать величину за форму-
лою.

Суми помилково чи надміру 
сплачених грошових зобов’язань 
з ПДВ станом на 1 липня 2015 
року автоматично збільшують 

суму податку, на яку платник має 
право зареєструвати податкові 
накладні в ЄРПН. На суму такого 
збільшення:

зменшується сума, задекларо-
вана до сплати до бюджету звіт-
ного періоду або збільшується 
сума від’ємного значення, заде-
кларована в звітному періоді;

помилково чи надміру спла-
чені грошові зобов’язання з ПДВ 
вважаються погашеними.

2) Щодо реалізації права на 
податковий кредит.

Реалізувати право на форму-
вання податкового кредиту по-
купець - платник ПДВ може лише 
після складання податкової на-

кладної постачальником - плат-
ником ПДВ, зокрема, в момент 
відвантаження товарів та реє-
страції цієї податкової накладної 
в ЄРПН, але не раніше отримання 
права власності на такий товар.

3) Щодо права покупця на 
податковий кредит, якщо на-
кладну оформлено однією осо-
бою, а зареєстровано іншою.

Електронний цифровий під-
пис, що накладається на подат-
кову накладну при її реєстрації в 
ЄРПН, та підпис, що скріплює цю 
податкову накладну при її вида-
чі покупцю, повинні належати од-
ній особі, якій делеговано право 
підпису податкових накладних. 

4) Щодо виправлення по-
милки у разі зайвого оформ-
лення податкової накладної 
(двічі на одне постачання).

У випадку помилкового скла-
дання податкової накладної на 
операцію з постачання товарів 
чи послуг (складення двох по-
даткових накладних на одну опе-
рацію з постачання товарів/по-
слуг) платник податку має право 
скласти розрахунок коригування 
до помилкової (другої) податко-
вої накладної. Такий розрахунок 
коригування підлягає реєстрації 
в ЄРПН у встановленому порядку.

5) Щодо відображення в по-
датковій накладній сум акциз-

ного податку з роздрібної тор-
гівлі підакцизними товарами.

У податковій накладній ві-
дображається, зокрема, окремо 
вартість товару, що постачаєть-
ся (без урахування ПДВ), яка є ба-
зою оподаткування ПДВ, та сума 
ПДВ, що нараховується на вар-
тість такого товару. Відображен-
ня у податковій накладній суми 
акцизного податку з роздрібного 
продажу підакцизних товарів По-
датковим кодексом та Порядком 
заповнення податкових наклад-
них не передбачено. 

Відділ комунікацій Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС в області.

Проблемні питання з ПДВ - у запитаннях та відповідях від ДФС України
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За тлумаченням найавторитетнішо-
го академічного словника української мови 
слово «престиж» означає авторитет і вплив, 
який має хто- або що-небудь. Рівень пре-
стижності роботи визначається повагою, з 
якою ставляться до її  виконавця оточуючі. 

Сумнівів бути не може, що листоноша – 
людина шанована, особливо у невеличких 
містах та селах, тим паче для людей самотніх 
чи літніх. Для багатьох з них вона не про-
сто представник Укрпошти, а ледь не єди-
ний, чи, принаймні, основний зв’язок з на-
вколишнім світом. Листоноша – саме з тих 
працівників підприємства, що безпосеред-
ньо, «на останній милі» виконує надзвичай-
но важливу соціальну місію, покладену дер-
жавою на Укрпошту як національного опера-
тора поштового зв’язку.

Робота листоноші дуже відповідальна. 
Таку роботу будь-хто виконувати не зможе, 

адже крім, відповідальності, для листоноші 
дуже важливі такі якості як пунктуальність, 
чесність, хороша пам’ять і фізична витрива-
лість. Бажано мати міцне здоров’я та імуні-
тет, адже працювати доводиться на свіжому 
повітрі, у будь-яку пору року, за будь-якої по-
годи, і в постійному контакті з людьми. Але 
якщо ви працюєте листоношею, то вам точ-
но не загрожують ні гіподинамія (порушен-
ня функцій організму через обмеження рухо-
вої активності), ні хвороби, викликані циві-
лізацією – ваш вимушений активний спосіб 
життя і регулярне перебування на свіжому 
повітрі запобігатимуть їх розвитку.

Робота листоноші – не з легких. Якщо за-
зирнути в сумку листоноші, тут можна по-
бачити і свіжу пресу, і листи, і важить така 
ноша чимало. Крім цього, листоноші здій-
снюють доставку пенсій додому. Тож на її по-
яву завжди чекають з нетерпінням.

За кожною листоношею закріплюється 
дільниця, яку вона обслуговує. Усі міста і села 

нашої держави розділено на доставні дільни-
ці, і кожну з них, майже в 12 тис. відділень по-
штового зв’язку, обслуговують листоноші Ук-
рпошти. Сьогодні на підприємстві працює 34 
тис. листонош, які обслуговують найвіддале-
ніші населені пункти нашої країни.

Для підприємств, фірм, організацій і 
державних установ, що розташовуються на 
території доставної дільниці, листоноша – 
справжній діловий партнер. Вона приносить 
пошту і пресу та, в межах своєї компетенції, 
пропонує послуги Укрпошти. Листоноша по-
трібна всім. Тому її чекають, шанують і пова-
жають. Це і є головний еталон престижу.

Звичайно, на престиж професії листоноші 
впливає не лише надзвичайно важлива місія, 
яку вона виконує, а й суто індивідуальні риси 
кожної конкретної людини,  що працює на цій 
посаді. Крім професіоналізму, сумлінності і від-
даності своїй справі, величезне значення ма-
ють і загальний рівень освіти та культури, так-
товність і комунікабельність. Завжди важли-

ві такі деталі, як зовнішній вигляд, одяг, поста-
ва, вміння триматись, адже кожний працівник 
«на останній милі» – обличчя підприємства. 

Серед листонош Укрпошти чимало не-
ординарних, надзвичайно обдарованих осо-
бистостей: хтось має чудову освіту, у когось 
неперевершений хист до рукоділля, образот-
ворчого мистецтва чи музики, хтось пише ві-
рші, а хтось неймовірно смачно готує або 
вміє спілкуватися з людьми як справжній 
психотерапевт і кількома добрими словами 
додає сил і наснаги будь-кому із своїх спожи-
вачів. Скільки людей – стільки й талантів. Го-
ловне – знайти свій і розкрити його. 

Люди, які працюють сьогодні листоно-
шами на підприємстві, мають імідж справ-
жніх патріотів своєї професії. Вони – віддані і 
небайдужі. І це теж додає престижності їхній 
нелегкій роботі, адже споживачі завжди від-
чувають ставлення, з яким їм пропонують 
послуги поштового зв’язку, приносять додо-
му пенсію, або доставляють пошту чи пресу. 

Бійцям АТО необхідно 
відновити допомогу 

В одному із проектів Віталій 
Цимбалюк пропонує  звільнити 
від сплати комунальних послуг 
учасників АТО, членів їхніх сімей 
та родини загиблих в АТО бійців. 
Адже, як виявилося, пільги, які 
міська рада надала торік, діяли 
тільки 4 місяці. Тож хлопці, які 
захищають Україну на Сході, та 
їх рідні вже майже півроку само-
тужки оплачують комунпослуги. 

– Це 444 бійці АТО, котрі ще 
не отримали офіційного статусу 
учасників бойових дій, який дає 
право на пільги від держави, – 
уточнив Віталій Цимбалюк. – Ду-
маю, з тернопільського бюджету, 
який на сьогодні складає понад 
мільярд гривень, можна надати 
таку необхідну цим сім’ям фінан-
сову підтримку. В середньому це 
обійшлося б приблизно в 1 міль-
йон 300 тисяч гривень. 

Варто зазначити, що місце-
ві пільги учасникам АТО про-
довжили на 2015 рік більшість 
українських міст. Важко зрозу-

міти, чому тернопільська влада 
цього не зробила і досі залиша-
ється байдужою до наших Героїв 
та не допомагає їм хоча б у таких 
елементарних речах. 

– Отримання статусу учасни-
ка бойових дій – справа довга і 
непроста, –  додає депутат місь-
кої ради, активіст ГО «Тернопіль 
Європейський» Олег Вітвіцький. 
– Кілька моїх друзів, які повер-
нулися зі Сходу, тепер займають-
ся лише тим, що збирають довід-
ки та ходять по різних інстанці-
ях, аби оформити необхідні до-
кументи. А тим часом додому 
приходять рахунки та квитанції 
на непосильні для них суми. До-
помогти цим хлопцям – наш свя-
тий обов’язок сьогодні. 
На зупинках  
алкоголь не потрібен

Активісти громадської орга-
нізації постійно працюють над 
тим, аби зробити наше місто 
більш наближеним до європей-
ських стандартів. Зокрема, увагу 
привернули зупинки транспор-
ту, які поволі перетворюються у 

міні-маркети і дуже приваблю-
ють ласих до наживи підприєм-
ців. Активісти пропонують забо-
ронити там продаж алкогольних 
напоїв. 

– Це рішення має стати ло-
гічним продовженням анти-
алкогольної політики  місь-
кої ради, – зазначає автор цьо-
го проекту Олег Вітвіцький. 
– Адже кілька років тому наша 
каденція почалася саме із резо-
нансного рішення про заборо-
ну продажу алкоголю після 22-ї 
години. Думаю, наступним кро-
ком у вирішенні проблеми віль-
ного доступу молоді до алкого-
лю стане заборона продажу та-
ких напоїв на зупинках громад-
ського транспорту. Сподіваємо-
ся, нашу пропозицію підтрима-
ють інші депутати. Це добра єв-
ропейська практика, яку вар-
то впровадити у нашому міс-
ті. Адже у цивілізованих краї-
нах на зупинках продають хіба 
що каву і снеки. До того ж, за-
вдяки такому рішенню зем-
ля на зупинках втратить свою 
привабливість для забудовни-

ків та підприємців, тож, можли-
во, зникнуть і спекуляції навко-
ло цих ділянок. 
Земельні ділянки – 
на аукціон

Незважаючи на чисельні про-
тести громади міста, Тернопіль-
ська міська рада продовжує свої 
оборудки із землею. Аби виріши-
ти цю проблему, Віталій Цимба-
люк пропонує депутатам забо-
ронити передачу в суборенду зе-
мельних ділянок, виділених в 
оренду підприємствам, устано-
вам та організаціям комунальної 
форми власності.

– Ми виступаємо проти інвес-
тиційних угод, які укладає місь-
ка рада безпосередньо з так зва-
ними інвесторами, –  каже Віта-
лій Цимбалюк. – Адже від почат-
ку каденції ніхто з громади міс-
та, депутатів та журналістів не 
бачив цих угод, ми не знаємо, як 
проводяться конкурси на визна-
чення інвестора і яку користь 
місто від цього отримує. Наша 
організація виступає за те, щоби 
продаж чи передача землі від-
бувалися відкрито і згідно зако-

нодавства – через аукціон. Адже 
саме це декларувала на попере-
дніх виборах політична сила, яка 
нині має більшість у міській раді. 
Натомість все відбувається за-
вдяки хитромудрій схемі: ділян-
ка виділяється спершу в орен-
ду якійсь комунальній установі, 
потім передається в суборенду 
по дуже втаємниченій інвести-
ційній угоді, згодом на цій зем-
лі “виростає” черговий магазин-
чик, а його власник претендує на 
передачу ділянки йому у влас-
ність безкоштовно. За такою схе-
мою за 2013-2015 роки було ви-
ведено як мінімум 46 земельних 
ділянок в різних куточках міста. 
Тож разом із юристами та депу-
татами ми підготували проект 
рішення, який допоможе врегу-
лювати земельні питання у на-
шому місті. Також пропонуємо 
створити тимчасову депутат-
ську комісію з питань вивчення 
ефективності укладених інвес-
тиційних угод за період з жов-
тня 2012 по травень 2015 року 
та залучити до її роботи громад-
ськість і контролюючі органи.  

Зоряна ЮЗВІН.

На сесію міськради Тернополя 
винесуть резонансні рішення

Активісти ГО «Тернопіль Європейський»  
пропонують владі заборонити сумнівні  

інвестиційні угоди та продаж алкоголю на зупинках 

Листоноша – престижна професія, 
або чому робота на «останній милі» така важлива 

Громадські активісти вирішили нагадати тернопільським депутатам про їх прямі обов’язки – ви-
рішувати важливі для міста проблеми не кулуарно, а в інтересах усієї громади. Зокрема, голова 
громадської організації «Тернопіль Європейський», депутат міської ради Віталій Цимбалюк за-

кликає міську раду звільнити учасників АТО від сплати комунальних послуг, заборонити продаж алко-
голю на зупинках, а також  відкрити для тернополян зміст сумнівних інвестиційних угод, завдяки яким 
сьогодні «вирішують» всі земельні питання. Проекти відповідних рішень будуть подані на розгляд комі-
сій Тернопільської міської ради після того, як  пройдуть громадське обговорення. 

– Ми прагнемо досягти  європейського рівня життя для мешканців нашого міста, - каже Віталій Цим-
балюк. -  Тож робимо усе для того, щоб втілити це у життя: переймаємо закордонний досвід, стараємо-
ся не лише подавати ідеї, а й реалізовувати їх. Одним із перших кроків стали три проекти рішень на на-
ступну сесію міської ради. Згідно європейської практики, такі документи провині обговорювати на гро-
мадських слуханнях. Оскільки у нашому місті, незважаючи на обіцянки міської влади, нічого подібного 
не відбувається, ми вирішили розповісти про наші ініціативи у ЗМІ і дізнатися, що про це думають тер-
нополяни. 

Учасники ГО «Тернопіль Європейський» сподіваються, що 
ці проекти рішень винесуть на голосування під час наступ-
ної сесії міської ради. Також обіцяють оприлюднити прізви-
ща депутатів, які голосуватимуть «проти». 

Віталій  ЦИМБАЛЮК  вручив  журналістам 
Тернополя  зразки  проектів  рішень
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Днями прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що 
його заява про відставку в нинішній ситуації була б зра-
дою країни, проявом слабохарактерності й відсутності 
волі. «Треба боротися до останнього», - наголосив Яце-
нюк. І додав: все, що міг зробити з корупцією - зробив. 
А якщо когось із соратників буде викрито в корупції, то 
перший його поведе до Генпрокуратури. А також згадав 
про Майдан, де гинули люди. 

Гарно сказано. Як про кулю в лоб. Але українцям не 
треба такої жертви. Краще б уточнив прем’єр, що саме 
«зробив з корупцією». Бо, судячи з останніх скандалів 
і затримань, корупція та вимагання квітнуть в Україні 
буйним цвітом. 

Ось щойно упіймали на величезному хабарі чинов-
ників ГПУ та прокуратури Київщини. При затриманні у 
них загалом було виявлено близько півмільйона дола-
рів. А також 35 пакетів діамантів, загальною кількістю 
65 каменів, інші коштовності, зброю, боєприпаси. Вла-
да страждає, що в Україні немає грошей. Якби повер-
нути в державну казну те добро, яке «наколядували» 
тяжкою працею «слуги народу», то можна було б і ар-
мію одягнути-взути, і з кредиторами розрахуватися. Ще 
й людям залишилося б. То ж боріться до останного ко-
рупціонера, Арсенію Петровичу! Бо того «добра» насія-
лося, як бур’янів.     

Тим часом, у міжнародній організації «Transparency 
International» заявляють: відсутність прогресу в бо-
ротьбі з корупцією у п’яти країнах Східної Європи 
ускладнює демократичний прогрес і шкодить еконо-
мічному й політичному співробітництву з ЄС. Фахівці 
проаналізували у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Мол-
дові та Україні роботу десятків установ, відповідальних 
за попередження та боротьбу з корупцією. Згадані краї-
ни у найближчі п’ять років планують отримати 16,6 мі-
льярда доларів допомоги від Євросоюзу, однак ризик, 
що ці гроші будуть розкрадені, дуже високий. Незва-
жаючи на прийняті закони з боротьби з корупцією, по-

літичні та бізнес-еліти й надалі мають сильний вплив 
на судову і законодавчу владу. «Політично мотивова-
не слідство і вплив влади на судовий процес є особли-
во проблематичним в Україні та Молдові», - зазначають 
у «Transparency International». 

Прем’єр пафосно згадав про зраду. Не заява його чи 
іншого можновладця про відставку з посади є зрадою, а 
нинішній стан справ у державі, безкарність, відсутність 
правди про війну на Сході, непокарані генерали, через 
яких загинули українські вояки, соціальна незахище-
ність українців…       

Зростання рівня бідності у нашій державі може 
цьогоріч підвищитися до 33 відсотків, ідеться у наці-
ональній доповіді «Цілі розвитку тисячоліття Украї-
ни: 2000-2015». Сім’ї з дітьми складають основну гру-
пу серед бідного населення, вони найбільш уразливі до 
соціально-економічної ситуації в країні. «Оскільки кож-
не третє домогосподарство з дітьми перебуває за ме-
жею бідності, наявність однієї дитини підвищує ризик 
бідності за відносним критерієм на 17 відсотків, а трьох 
і більше дітей - вже на 42 відсотки», - наголошується у 
документі. 

Напередодні виборів активізувалися політики. Взя-
лися за звичну справу - почали обіцяти людям золо-
ті гори. І зарплати й пенсії підвищать, і проіндексу-
ють у зв’язку з високою інфляцією, і ліки здешевлять, 
і комунальні тарифи знизять, хоча прем’єр чітко дав 
зрозуміти, що такого щастя не буде. Ніхто з політиків-
«шаманів» не пояснює народу, звідкіля на «життя по-
новому» візьмуть гроші.  

Наївно гадати, що багодійність політиків та їхніх 

спонсорів безкоштовна. Це в інших державах мільйоне-
ри і мільярдери жертвують частину своїх статків на бла-
годійні справи. Наші політики-бізнесмени «щедро» роз-
дану допомогу «відбивають» з великими відсотками.      

Слід пам’ятати про Грецію і не вестися на популізм. 
Там обіцяли виборцям швидке вирішення наболілих 
проблем і сите життя без проведення рефом.  Чим усе 
закінчилося?   

Прогнози економістів наразі невтішні: через високу 
інфляцію - більше 40 відсотків за підсумками першого 
півріччя, гаманці українців продовжать худнути, а част-
ка витрат на продукти й послуги - зростатиме. А експер-
ти справедливо зазначають: українська політична сис-
тема балансує між популізмом та жадібністю: хочуть 
сподобатися людям і відразу ж на них нажитися.  

Цікавий і наступний факт. На війні не вистачає тех-
ніки, зокрема, броньованих машин. Про це говорять вій-
ськові, волонтери, журналісти. Нерідко наші бійці вою-
ють «віджатою» у ворога зброєю. Українські солдати ги-
нули в «котлах» без справних танків, БТРів і протитан-
кових комплексів. Не видавали зброї добровольцям. 
Водночас, як виявилося, у 2014 році Україна експорту-
вала 23 танки, 28 бойових броньованих машин, шість 
бойових літаків, вісім бойових вертольотів, шість ар-
тилерійських систем великого калібру, військовий ко-
рабель та 18 ракетних установок. Про це повідомили у 
Держслужбі експортного контролю.

Зокрема, 11 танків Т-72 продали до Ефіопії, 12 - до 
Нігерії. Сполученим Штатам продали БТР-4. До Таїлан-
ду експортували п’ятнадцять БТР-3Е1 і два  БТР-3М2. До 
Нігерії - десять БТР-4ЕН, а також шість артсистем вели-
кого калібру (Д-30).

П’ять бойових літаків МіГ-29 Україна продала Хорва-
тії, шість бойових вертольотів Мі-8 - Білорусі, два верто-
льоти Мі-24В - Нігерії.

Китаю передали десантний корабель на повітряній 
подушці. Алжиру - 18 ракетних установок.

Крім того, торік наша держава експортувала понад 
30 тисяч одиниць стрілецької зброї та легких озброєнь, 
переносних зенітно-ракетних комплексів. 

Керівництво України просить у світу летальну 
зброю. І плаче, мов «Ярославна на валу», що нам не хо-
чуть допомагати, в нас нічого немає… Невже в Америці і 
Європі сидять до біса наївні хлопці?      

Ольга ЧОРНА. 

Обіцянки влади й політиків ні в каструлю, 
ні в гаманець не покладешУкраїнцям не потрібно гучних заяв, якими звикли 

розкидатися чиновники, високопосадовці, 
політики-популісти. Бо обіцянки ні 

в каструлю, ні в гаманець не покладеш. 
Якби владоможці виконали б хоча десяту 
частину того, що написано у їхніх програмах 
і виголошено у спічах, економіка в Україні не 
була б такою жалюгідною, життя - убогим, а 
політика - продажною.       

Викрадав 
пожертви для АТО 

Злодія, який виносив із торгових 
закладів скриньки для пожертв 
українським військовим, спіймали 

правоохоронці у Тернополі. 
За словами заступника начальника міськвід-

ділу міліції Анатолія Стельмащука, впродовж 
червня надійшло кілька заяв про крадіжки із су-
пермаркетів. Під час чергового злочину викрада-
ча зафіксувала камера відеоспостереження. 

– Як правило, зловмисник заходив в супермар-
кети, спостерігав за продавцями, – каже Анатолій 
Стельмащук. – Коли вони за ними не дивилися, 
він тихо брав скриньку і виходив з супермаркету. 
Вже при аналізі відео ми побачили, що це одна й 
та ж особа.

Крадієм виявився 31-річний тернополянин, 
раніше судимий за крадіжки та зберігання нар-
котиків. Під час затримання чоловік розповів, що, 
мовляв, у магазин зайшов, аби “купити печиво”, а 
ідея викрасти банку з грошима прийшла миттє-
во, коли продавець відвернулася. 

Правоохоронці встановили, що підозрюваний 
причетний до серії крадіжок скриньок з грошима, 
які люди жертвували на потреби бійців АТО.

Волонтер логістичного центру допомоги бій-
цям АТО Тарас Герман каже, що вони б давно від-
мовилися від такого методу збору коштів,  але є 
люди, які не можуть прийти на пункт збору по-
жертв. Тому благодійні скриньки – це мінімаль-
ний шанс зібрати допомогу.

Щодо підозрюваного розпочато криміналь-
не провадження. Міліціонери також перевіряють 
його на причетність до вчинення інших проти-
правних діянь.

Жертвою шахрайок стала 85-річна 
мешканка Борщівського району. 
Зловмисниці, назвавшись 

працівницями соціальних служб, 
винесли з помешкання старенької  всі її 
заощадження.

Від зловмисниць потерпіла мешканка села Ту-
рильче. Виявилося, що на господарство потерпілої 
зайшли дві невідомі жінки. Вони представилися пра-
цівниками соціальних служб та розповіли пенсіонер-
ці про зміну національної валюти, а також про не-
гайний обмін гривні. Після почутого бабуся дістала з 

півлітрової банки гроші та перерахувала заощаджен-
ня. Там було 22 тисячі гривень. Незнайомка попроси-
ла газету, завернула у неї гроші та віддала старень-
кій. «Помічниці» сказали, що прийдуть згодом, щоб 
здійснити обмін. У день зустрічі вбабуся заглянула 
до паперового пакунку і не виявила в ньому грошей. 
Про крадіжку повідомила в сільраду та в міліцію.

Правоохоронці розшукують зловмисниць і засте-
рігають усіх мешканців краю не впускати до помеш-
кання невідомих, а також вимагати посвідчення у 
працівників і з’ясовувати всі питання безпосередньо 
у відповідних службах.

Трагедія 
сталася у селі 
Мишковичі 

Тернопільського 
району. 35-річний 
чоловік облив матір 
спиртовою сумішшю 
та підпалив.

– Коли чоловік зрозу-
мів, що накоїв, почав га-
сити палаючу жінку. На 
допомогу йому прийшов 
батько. У жінки обгорі-
ли лице, груди, живіт та ноги, але 
вона була при свідомості, – розпо-
вів заступник начальника Терно-
пільського райвідділу міліції Бог-
дан Гульман.

За словами родичів, викли-
кати “швидку” потерпіла не за-
хотіла. Самолікуванням 67-річ-
ної жінки батько й син займали-
ся майже три доби. Проте вже на-
ступного дня після підпалу по-

терпіла почала скаржити-
ся на болі в серці, а врешті 
таки попросила виклика-
ти лікарів. 

Жінка отримала близь-
ко 30 відсотків опіків тіла.  
Медики, які приїхали, до-
помогти їй уже не змогли.

Син загиблої у всьому 
зізнався. Наразі експерти 
встановлюють, чи змогла 
б жінка вижити, якби вчас-
но звернулася до лікарів. 

Щодо підозрюваного, то йому 
призначили амбулаторну судово-
психіатричну експертизу. За ско-
єне чоловікові загрожує від семи 
до десяти років ув’язнення.

Ошукали бабусю на 22 тисячі

Спалив рідну матір
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«Ми тримаємо  
долю України  
в своїх руках»

- Починається новий день, але, на 
жаль, багато хто перестав очікувати 
від нього чогось приємного, добрих звіс-
ток. Думаємо про війну. З цим важко 
жити. Але ж Небеса дають нам шанс 
змінити буття на Землі на краще? Чи 
не так, Іване Степановичу?   

- Кожна людина, держава, нація має 
свою долю. Те, що має бути, - збудеться. 
Відвернути нічого не можливо. Але можна 
пом’якшити або погіршити ситуацію. Це за-
лежить від людей. Події, які зараз відбува-
ються, згадуються у різних пророцтвах. Не-
давно нас майстерно обманювали кінцем 
світу. Працювали цілі центри для того, щоб 
людей налякати. І в це вірили. Запасалися 
продуктами, будували бункери. Паніка ми-
нула. Світ залишився…   

Все відбувається за небесними закона-
ми. Кожна подія - своєрідний виклик, ви-
пробування для держав, націй і для кожно-
го зокрема. Зараз в Україні модно говорити 
про люстрацію. Так ось, люстрацію кожен 
повинен почати з себе. Пройти її мають не 
лише чиновники, високопосадовці, а вся на-
ція. Змінимось ми - зміниться держава. Ми 
тримаємо долю України в своїх руках.   

- ... І долю Європи також. 
- Наші дні починаються з тривог. Уже 

другий рік. І кінця-краю тому не видно. Але 
в нас є велика витримка. Ця війна забирає 
найцінніше - життя. Водночас, вона гартує 
нас морально. Мусимо шукати в собі ту до-
бру струнку, аби пережити біду. В нашому 
великому спільному домі - Землі - панує не-
спокій. І така ситуація триватиме. У повітрі 
пахне третьою світовою. Україна нині стала 
«бронежилетом» для Європи. Як можемо, 
стримуємо агресора. Зауважте: цього року 
відзначали 70-у річницю закінчення Другої 
світової війни. Це - сімка. У природі це число 
є стримуючою силою. Звернуло на восьмий 
десяток. Це - Скорпіон. Марсовий знак, во-
йовничий. Знак перетворення. Тому протя-
гом десятьох наступних років у світі не буде 
спокійно. І ті, хто нині живе добре, повинні 
знати, що і їм може бути гірше. 

- Іншими словами, планету буде ко-
лошматити. 

- І Україну також. Але після закінчення 
цього періоду настане різкий перепад. Од-
нак протягом згаданого часу йтиме бороть-
ба з принципами минулого і майбутнього. 
Тоді настане дев’ятка - буде полегшення, за-
тишшя. Шанс для розквіту. Людство «про-
зріє», почне набагато краще розуміти си-
туацію. А десятиріччя - від сімки до вісімки, 
- це своєрідний природній відбір і випробу-
вання між миром і війною, добром і злом. 

- Фактично, зараз найнеспокійніше 
на двох сходах. Український схід і Близь-
кий Схід. Це ж не випадково?   

- Кожне дворіччя, згідно з астрологічни-
ми принципами, має свою сторону горизон-
ту. Стороною горизонту останніх двох ро-
ків є Схід. Тобто, 2014 і 2015 роки пов’язані 
зі Сходом. Схід започатковує нову проблему, 
яка буде вирівнюватися довгий час. Україн-
ський схід у ті роки запалав війною. Якщо, 

приміром, сторона горизонту - Південь, то 
відбуваються якісь події у південній части-
ні планети. І вони спокійніші, не настільки 
значимі, як «східні». Північ розвиває помір-
кованої ідеї. Бо вона - холодна, врівноваже-
на. Коли на два роки приходить Захід, відбу-
вається завершення чогось. Події котяться 
до горизонту, наче сонце. Майже безболіс-
но для планети і людства. Переважно, Схід і 
Південь вносять значні корективи. Особли-
во, Схід. Свого часу всього світу торкнули-
ся події Другої світової. Пішла інша вібра-
ція у Всесвіті, змінилася ідеологія, політика, 
економіка. Змінилася планета. Так само на 
економічні й політичні процеси зараз впли-
ває маленька Греція. Укус маленької бджо-
ли може бути смертельний. Греція, ця «ма-
ленька комаха», вже добряче вжалила. І не 
лише Європу. Тобто, Греція - ще один при-
клад того, що сторона горизонту - Схід змі-
нює хід історії, усталені норми буття. 

Мусимо пережити «східне дворіччя». За-
раз такий час, що ми є дуже взаємочутливі. 
Всі держави й народи пов’язані між собою, 
насамперед, політично й економічно. Отже, 
слід виробити таку стратегію, аби зберегти 
мир і добробут. Кожна країна має рухатися 
власним шляхом розвитку, дотримуватися 
традицій, національного характеру. Але по-
винні бути єдині правила гри та співвісну-
вання на планеті.  

- Є шанс, що Європа зрозуміє Україну? 
Не в сенсі фінансової допомоги. Йдеть-
ся про ментальність, нашу боротьбу за 
нинішній мирний день на її теренах. І чи 
скреснуть психологічні й фактичні кор-
дони? 

- Вони поволі скресають. Але європейці 
більше нас зрозуміють, коли вивчатимуть 
нас. Тобто, коли будуть приїжджати до нас. 
Туризм може відкрити європейцям Украї-
ну. Нас, українців, закрили в клітку. Поста-
вили купу перепон. А до нас не їдуть, бо за-
раз війна, погані дороги, інше. Погляньте, 
біля кожного обласного і райцентру, у сто-
лиці височіють шикарні будинки, які пере-
важна більшість «слуг народу» звели не за 
чесно зароблені гроші. Це також своєрідні 
міні-офшори. «Слуги» вкрали у народу гро-
ші і вклали їх у свої маєтки, розкішне життя. 
Ось там і «загубилися» наші дороги. Ми по-
винні навчитися презентувати світу себе, 
свою державу, традиції, кухню, культуру, на-
уку. Але, як я уже казав, кожен українець по-
винен пройти моральну, духовну люстра-
цію. І маємо пам’ятати: час минає швидко, 
відходять покоління. А що ми бачили? То ж 
зміни не слід відкладати на завтра. 

- Здається, не в пору відцвітають 

квіти, дозрівають плоди. Не встигнеш 
озирнутися, а вже полудень, а там і ве-
чір… Поспішає час. Поспішає життя…  

- Так воно є. Люди відчувають цю швид-
коплинність. І природа відчуває прискоре-
ний часовий ритм. Відбувається зміна епох. 
Стабільне число - 2000 років. А вже ті «ко-
пійки», що поза цією датою, минають дуже 
швидко. Тому ми повинні цінувати кожен 
наш день. І не варто поспішати жити. Це за 
нас зробить час. Й не треба все вимірювати 
статками. Зараз мірилом всього стали гро-
ші. Матеріалізм. Люди женуться за тим, що 
не їхнє. Твоє те, що ти побачив, відчув, пере-
жив. Єднання з Богом, з природою - це твоє. 
Все інше - минуче і тимчасове. 

У природі все мудро продумано. Зайдіть 
до лісу, коли пташки насиджують гнізда, 
аби продовжити свій рід. Там тишина. У по-
вній гармонії закладаються біоритми май-
бутніх дітей. А в людей? Всі знервовані, злі. 
Наші предки були значно бідніші, зате лю-
дяніші. Було більше доброти, любові один 
до одного. Хати будувалися задарма. Схо-
дилось село на толоку і… Ми, українці, ма-
ємо чудові традиції. Хвалена Великобрита-
нія живе без конституції. Там все ґрунтуєть-
ся на традиціях. А ми свої традиції не бере-
жемо. Мавпуємо чуже. Найстрашніше, коли 
нація відмовляється від своїх традицій. Не-
беса карають. 

Так, час вимагає змін. Але навіщо ступа-
ти чужими слідами? Ось, для прикладу, ад-
міністративна реформа. Чи вона на часі? 
Хтось це вивчав? І чому ми беремо за осно-
ву польську модель, а не, скажімо, япон-
ську? Чому вчені мужі не виступили перед 
суспільством і не сказали, ми були там, там 
і там… Дивилися, вивчали. Беремо одну об-
ласть, як пілотну. Вдасться - добре. Якщо 
ні - будемо впроваджувати щось інше. Куди 
квапимось? Це, як колись заганяли до кол-
госпу. А потім виганяли з колгоспу. 

Кажуть, відбудеться реформа - будуть 
гроші. Звідки? Мале господарство легше 
дає собі раду, ніж велике. Дайте можливість 
людям заробити в малому селі і вони зро-
блять з нього ляльку. Чиновники хочуть ви-
служитися перед вищим начальством. На-
род не розуміє, що коїться. Чужі традиції ко-
ристі не приносять. Повертаймося до влас-
них. До життєдайних джерел народної та іс-
торичної мудрості. Там наше завтра і після-
завтра… Маємо 24 роки незалежності. А що 
змінилося? У нас не будується держава для 
блага людини. Губимо віру в силу природи 
і традицій. Суспільство хворе фізично й ду-
ховно. Чого набудували протягом 24 років? 
Будинків культури? Театрів? Ні! Аптек! Ген-

деликів! 
- І «добрі» люди не дають спокою 

Україні. І ми самі не ангели…   
- «Добрі» люди завжди ласо зирили на 

Україну. Бо наша земля таїть у собі майже 
всю таблицю Менделєєва - 98 відсотків. Ма-
ємо чудові ґрунти. Людський і розумовий 
потенціал. Ми живемо на унікальній тери-
торії. Тому нас завжди, з усіх боків, хтось 
скубав. А нам не вистачає власної принци-
повості. Маємо бути горді, знати собі ціну, 
і коли треба, вміти сказати «ні». А ми час-
то буваємо надто поступливі. Тому і раніше, 
і зараз на нашу біду європейці дивляться 
через призму своєї ситості й зарозумілос-
ті. Щоправда, аби не сталося так, що вони 
можуть пошкодувати, як свого часу це вже 
було. Маю на увазі події Другої світової. Тоді 
європейські країни не побачили потенцій-
ної загрози з боку Третього рейху. І ниніш-
ню ситуацію Європа не бере глибоко до сер-
ця. А московити небезпечні…  

Загалом, всі проблеми людства від не-
знання. А незнання - це темнота в душах 
людей, націй, це - катастрофа. Та завжди 
знаходиться той, хто запалює свічечку. Ма-
ленький вогник перемагає будь-яку темно-
ту. Зараз наші вояки, прості хлопці й чоло-
віки, є тими свічечками, вогниками, які бо-
ряться проти темноти і новітньої орди.      

- Страшно знову потрапити під вла-
ду Московії. 

- Нас зомбували кінцем світу. Тепер за-
лякують Путіним, нав’язують фатальні 
думки, аби люди втрачали інтерес до само-
захисту і боротьби. Ми повинні діяти, засто-
совувати контраргумени. Чому не кажемо, 
що Росія може розвалитися?      

- Складається враження, що Путін 
хоче керувати вічно. Десь до 2024 року. 
Може, на Небесах думають інакше…  

- До 2024 року він керувати не буде. До 
речі, 24-ий рік - це рік смерті Леніна. Фаталь-
на дата. Може статися, що до 2024 року Росії 
вже не буде. Зараз вона змінює історію. Хоче, 
аби виглядало так, наче вся цивілізація піш-
ла від Московії. Московити починають ство-
рювати нову еру під себе. Але можуть своїми 
руками себе знищити. Як це було з іншими 
імперіями. Росія - це також імперія. Бо істин-
на Росія - це кілька областей. Усе інше - загар-
бане, вкрадене. Завойована, окупована те-
риторія. Теперішня Російська Федерація - це 
колгосп. І не забуваймо: на окуповану тери-
торію дивлять інші. Росія має небезпечного 
сусіда - Китай. А там купа народу… 

- Україна буде! Правда? І ми повинні 
тією думкою жити, починати наш день. 

- 24 серпня будемо святкувати День не-
залежності і 24 роки Незалежності. Це для 
нас роковий рік. Маємо цей рубіж перейти. 
Три роки - і все у нас піде на краще. Якщо 
у світі буде порядок. Бо, повторюю, все на 
планеті взаємозв’язане. Треба набратися 
терпіння й мудрості, пережити і три роки, і 
складний час від сімки - до вісімки, і фаль-
шивих пророків та політиків, і економічну 
скруту. Минеться все, а Україна буде!      

Ольга ЧОРНА.    

Іван КРУП’ЯК: 

Чи то світ перевернувся? Майже повсюди на земній 
кулі - конфлікти, неспокій. У політиці, в економіці,  

в природі… Не знаємо, коли закінчиться війна в Україні. 
Чого нам чекати? Що підказує людству Всесвіт?  

Про це - розмова з відомим тернопільським  
астрологом Іваном КРУП’ЯКОМ.
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У нашому місті вже кілька місяців 
виготовляють станини для кулеметів, 
які зараз дуже необхідні хлопцям на 

фронті. Вони в кілька разів дешевші за ті, що 
роблять на заводах Міноборони, а також значно 
надійніші. 

Як розповів старший координатор складу №2 допомоги 
воїнам АТО Тарас Білан, боєць фізично не може  воювати з 
крупнокаліберним кулеметом без станини, адже таке озбро-
єння вагою понад 30 кілограмів під час пострілів, а їх 600 за 
хвилину, має величезну віддачу. Вона настільки сильна, що 
людину відкидає разом з кулеметом на кілька метрів.

За словами Тараса Білана, тернопільські станини до 
крупнокаліберних кулеметів пройшли випробування на 
військово-морському полігоні та в зоні АТО. Хлопці задово-
лені ними і просять привезти більше. 

- Над їх розробкою працювали винахідники із групи «Тер-
нопільський кулібін», - додає волонтер. -  Аналогічний ста-
нок в Україні продають за 17-22 тисячі гривень. Собівартість 

нашого пристрою дів-три тисячі гривень. Але ми віддаємо 
станини Збройним силам України безкоштовно для наших 
хлопців.

Деталі до цих пристрої виготовляють навіть з метало-
брухту, вишукують деталі, які можуть пригодитися із того, 
що вже не потрібне людям. У кожного з них різні імена – «Фі-
алка», «Два куми», «Ген. конструктор», «Андрій Ярославо-
вич» «24 канал»  - на честь тих, хто допомагав.

Восьмирічний Павлик уважно розглядає станини для ку-
леметів,  спостерігає, що роблять майстри. Сьогодні хлопчик 
приніс сюди гроші, які йому подарували на день народжен-
ня. Завдяки цим коштам вдалося виготовити одну із станин. 
Павлик назвав її «Терен». 

Хлопчик зізнається, дуже хотів отримати в подарунок 
футбольну форму з логотипом улюбленої команди. Та цього 
року вирішив віддати всі подаровані кошти на допомогу бій-
цям АТО. Адже їм зараз більше потрібні ці гроші. 

- Це була синова ідея, а ми його лише підтримали, - каже 
батько Павла Михайло Гомівка. – Наша сім’я неодноразово 
допомагала бійцям АТО. На мою думку, це святий обов’язок 
кожного. Адже у нас тут мир і спокій, а там війна і наші спів-
вітчизники жертвують своїм життям, аби захистити Україну. 
Ми не можемо залишатися осторонь тих подій, які зараз від-
буваються у нашій державі. 

Сьогодні волонтери складу №2 допомоги воїнам АТО у 
Тернополі, що на вулиці Дністрянського,10, мають велику 
кількість замовлень на станини з фронту. Тому запрошують 
до співпраці всіх, хто має бажання і можливість допомогти – 
металом, грішми, робочими руками. Підійде, навіть, метало-
брухт. На «Вторметі» його обміняють на метал, який потрі-
бен для виробництва станин. 

Юля  ТОМЧИШИН.

У неділю, 12 липня, 
день пам’яті апостолів 

Петра і Павла
« В е л и ч а є -

мо вас, апостоли 
Христові Петре 
і Павле, що весь 
світ навчаннями 
своїми просві-
тили і всі кінці 
землі до Христа 
привели». Таки-
ми словами ве-
личання, в устах 
вірних, Церква 
прославляє свя-
тих первовер-
ховних  апосто-
лів Петра і Павла.

Святі апостоли були розділені тілом, але 
поєднані духом. Розділені тілом, бо народи-
лись і жили вони далеко один від одного. 
Апостол Петро родився і жив у місті Віфсаїді 
над Геннісаретським озером у Галілеї, а Пав-
ло походив з міста Тарса в Малій Азії. Апостол 
Петро вийшов з простої рибацької сім’ї і сам 
був малоосвіченим рибалкою. Апостол Пав-
ло походив з поважної, відданої іудейському 
законові сім’ї і сам здобув великі знання та 
освіту, зокрема, при найвидатнішому і най-
благороднішому іудейському законовчите-
лю того часу Гамаліїлу.

Бистрий у слові і вчинках Петро без ва-
гання покинув усе і пішов за улюбленим Учи-
телем і Господом, Який перейменував його з 
Симона на Петра. Апостол Павло до свого по-
кликання називався Савлом. Будучи вихова-
ний в дусі щирого фарисейства, віддано слу-
жив Богові. Коли з‘явилося новозавітне бла-
годатне вчення, Савл, «бувши непоміркова-
ним ревнителем отцівських передань», став 
запеклим гонителем християнства, переслі-
дував і здавав до в’язниці християн. Тому і 
навернення Савла до Христа, як це при зміні 
світогляду буває в людей, захоплених своєю 
ідеєю, було бурхливим, потрясло всю його іс-
тоту. Саме тоді, коли він, палаючи ненавистю 
до християн, наближався до Дамаска розшу-
кувати їх і в кайданах привести до Єрусали-
му, осяяло його світло неба. Савл упав на зем-
лю і почув голос: «Савле, Савле, чому ти Мене 
гониш?» (Діян.22, 5-7).  І ось із землі встає 
вже не   Савл – гонитель Христа і Його Церк-
ви, а Павло – апостол народів, найщиріший, 
самовідданий благовісник і послідовник 
Христа, в Павлі живе відтепер Христос.

Так ці два апостоли Христові, люди від-
мінного походження і стану, виховані в різ-
них умовах і середовищі, з’єдналися духом 
Христовим і там, де їм було призначено,  не-
сли людям проповідь спасіння.

Коли римський імператор Нерон почав 
переслідувати християн у Римі, апостол Пе-
тро подається і туди, щоб бути серед страж-
даючих братів. Тут він і сам постраждав. Вва-
жаючи себе недостойним умерти на хресті як 
Господь, Петро впросив розп’ясти його вниз 
головою. А скільки довелося постраждати за 
Христа святому апостолові Павлу довідуємо-
ся з читань апостольських. Та ніщо не могло 
відхилити його від глибокої віри в Ісуса, і під 
час Неронового гоніння Павло був стятий ме-
чем. Обидва апостоли постраждали за віру в 
Христа, давши на віки вічні нам приклад, як 
жити вірою в Господа, виконувати святі за-
повіді Його, як любити Бога і людей, щоб на-
слідували їх у нашому християнському жит-
ті, пам’ятаючи про високе наше покликання.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки

журналістів України.

По всій землі 
пішла 

проповідь їх…

«Наш ДЕНЬ» неодноразово писав 
про бійця батальйону «Збруч» Володи-
мира Базара із села Великий Ходачків 
Козівського району. Також ми публіку-
вали його вірші, написані під час вій-
ськової служби та перебування в зоні 
АТО. Сьогодні Володимир демобілізо-
ваний. Повернувшись додому, він заві-
тав у редакцію «Нашого ДНЯ» разом зі 
своєю сім’єю – дружиною Оксаною та 
сином Віталиком. 

Володимир зізнається, рік був не-
простий і для нього, і для його рідних. 
Але він в жодному випадку не шко-
дує, що пішов добровольцем у Зброй-
ні Сили України. Каже, обов’язок кож-
ного чоловіка – захищати свою землю, 
свій дім, свою родину.  

З лютого Володимир перебував у 
зоні АТО у селищі Мирне на Донеччині. 
Пригадує, місцеві жителі зовсім не че-
кали на українських військових – вони 
зазомбовані пропагандою. 

- Зате через чотири місяці, коли ми 
поверталися додому, то люди стояли 
вздовж дороги і дякували нам за до-
помогу, - додає Володимир. – Завдяки 
нам життя у містечку ожило і відроди-
лося після захоплення сепаратистами. 
Ми підтримували місцевих жителів, 
чим могли, ділилися їжею, допомагали 
відбудовувати Мирне.  

Володимир Базар каже, коли по-
вернувся додому, то побачив, що тут 
нічого не змінилося. На його думку, 
в Україні не відбудуться зміни, допо-

ки ми не почнемо змінюватися самі, 
не влаштуємо АТО, образно кажучи, у 
власній свідомості. Адже зараз багато 
людей відмежовують себе від тих про-
блем, які відбуваються на Сході, вва-
жають, що це їх не стосується. А це не-
правильно. Не можна жити в країні і 
залишатися осторонь її проблем. 

Нещодавно Володимир зміг здій-
снити свою давню мрію – видав збір-
ку власних віршів «Мені не сумно…» 
«Наш ДЕНЬ» бажає йому натхнення 
і нових творчих звершень. Придба-
ти збірку можна, зв’язавшись з Во-
лодимиром у соцмережах або за те-
лефоном - 0962857283.

Зоряна ЮЗВІН.

Замість спортивної 
форми – станина 
для кулемета

Тернопільський школяр віддав свій 
подарунок на допомогу бійцям АТО

Володимир 
БАЗАР здійснив 
свою мрію
Солдат з Тернопільщини 
повернувся з війни 
із збіркою власних віршів
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Уряд Греції спалює  
останні мости 

Проголосувавши «проти» курсу 
реформ, Греція та її уряд спалили мос-
ти для подальших переговорів щодо 
надання країні нових кредитів. Про 
це заявив міністр економіки ФРН і гла-
ва СДПН Зігмар Габріель берлінському 
виданню «Tagesspiegel». «Уряд Алекси-
са Ципраса спалює останні мости, якими 
Європа і Греція могли б прийти до комп-
ромісу», - сказав Габріель. Віце-канцлер 
не бачить після «ні» на референдумі 
якихось шансів для компромісу з офі-
ційними Афінами. «При відмові грати за 
правилами єврозони, що знайшло відо-
браження у переважаючому «ні», навряд 
чи можна уявити переговори за багато-
мільярдною программою», - заявив гла-
ва мінфіну. «Ципрас і його уряд ведуть 
грецький народ шляхом безнадійності», 
- сказав він, зазначивши, що прем’єр увів 
свій народ в оману, переконавши його 
в тому, що сказавши «ні», він посилить 
свої переговорні позиції. 

Небачена щедрість
Член Саудівської королівської ро-

дини, підприємець і міжнародний ін-
вестор Аль-Валід бін Талал заявив про 
намір пожертвувати $32 мільярди на 
благодійність. Мільярдер пообіцяв най-
ближчими роками передати відповідну 
суму у свій благодійний фонд «Alwaleed 
Philanthropies», повідомляють іноЗМІ. 
За його словами, фонд розподілить гро-
ші між благодійними проектами у сфе-
рі охорони здоров’я, ліквідації наслід-
ків стихійних лих та боротьби за права 
жінок. Аль-Валід посідає 34 місце у рей-
тингу найбагатших мільярдерів світу. 
У Росії поліції можуть дозволити 

стріляти в жінок 
До Держдуми РФ внесли законо-

проект про розширення прав полі-
цейських. Згідно із документом, дер-
жава гарантує співробітникам правоо-
хоронних органів «презумпцію довіри й 
підтримку» під час виконання службо-
вих обов’язків, пише «Комерсант». Про-
понується, зокрема, суттєво розшири-
ти право поліції на застосування зброї. 
У разі його прийняття, поліцейські змо-
жуть стріляти у жінок «без видимих 
ознак вагітності». Зараз відкривати во-
гонь по жінках заборонено. Також мо-
жуть дозволити застосовувати зброю у 
місцях скупчення людей «для запобіган-
ня терактів і захоплення заручників». 
Крім того, поліцейських планують наді-
лити новими правами на вторгнення у 
приватне життя: проводити огляд гро-
мадян, їхніх речей і транспорту. Врива-
тись до приватної власності можна буде 
для затримання осіб, які навіть ще не 
мають офіційного статусу підозрюваних 
або обвинувачених.

Австрійці хочуть  
референдуму про вихід з ЄС
Понад 200 тисяч австрійців поста-

вили свій підпис під зверненням до 
влади з вимогою провести референ-
дум щодо виходу з Євросоюзу. Як пові-
домляє австрійське видання «The Local», 
261 тисяча виборців підтримала пети-
цію. Це -  у 2,6 раза більше, ніж необхід-

но для розгляду питання парламентом. 
Звернення до влади ініціювала 66-річ-
на пенсіонерка Інге Раушер, яка раніше 
працювала перекладачем. Вона виступа-
ла проти членства Австрії у ЄС з момен-
ту її входу. Раушер вважає, що їй вдалося 
зібрати багато прихильників, оскільки 
люди бояться повторення грецької кри-
зи у своїй країні.  

Туризм на грані дефолту
Кожен день у Греції на 50 тисяч 

зменшується число туристів, які бро-
нюють номери у тамтешніх готелях. 
Крім цього, зменшилося й число греків, 
які виїжджають за кордон, повідомля-
ють іноЗМІ. Влада Греції встановила лі-
міт на зняття готівки у сумі 50 євро. Об-
меження торкнулися також міжбанків-
ських переказів коштів за кордон та з-за 
кордону. Введення контролю за рухом 
капіталу і загроза економічного хаосу 
сильно вдарить по індустрії туризму, ка-
жуть експерти. 
92-річна жінка втекла з будинку 

престарілих до бойфренда
У норвезькому місті Ейдсволлі 

92-річна мешканка будинку престарі-
лих втекла до Швеції до свого 87-річ-
ного бойфренда. Персонал закладу ви-
явив її ходунки на паркінгу біля кліні-
ки. Керівництво звернулося в поліцію. 
Однак пошуки були припинені, коли 
з’ясувалося, що норвежка залишила бу-
динок престарілих заради відпустки з 
коханим, пише УНІАН. Пара поїхала на 
авто до Стокгольма, щоб провести кіль-
ка днів у квартирі чоловіка. «Це дуже 
зворушлива любовна історія», - зазначи-
ла керуюча клінікою Янка Хольстад. І по-
відомила: пацієнтка побуде з бойфрен-
дом, а після того планує повернутися на-
зад у будинок престарілих.

Путін знайшов союзника 
 в центрі Європи

Громадяни Сербії, яка є кандидат-
кою на вступ до ЄС, у переважній біль-
шості виступають за союз з Росією, по-
відомляє «Німецька хвиля». Це засвід-
чили результати репрезентативного 
опитування. Так, понад 61 відсоток рес-
пондентів висловилися за «союз із Ро-
сією». А за зближення з ЄС виступили 
лише 44 відсотки сербів.

Пентагон розробляє  
гіперзвуковий літак

Через вісім років США планують 
ввести в дію багатоцільовий гіперзву-
ковий літак, на якому від Нью-Йорка 
до Лондона можна буде долетіти за 
годину, повідомляють американські 
ЗМІ. Гіперзвуковий літак, припускають 
фахівці, стане новим словом бойової 
авіації. Ще в 2013 році США провели ви-
пробування літака Х-51, швидкість яко-
го уп’ятеро перевищує швидкість звуку. 
Тепер американці хочуть створити дви-
гун, який зможе розвинути швидкість 
близько 10600 км/год. Окремою пробле-
мою є колосальні перевантаження, які 
буде відчувати пілот подібного літака. 
Найімовірніше, перші гіперзвукові літа-
ки будуть безпілотними.  
У Японії офіційно зареєстрували 

шлюб роботів
Поки проблема легалізації одно-

статевих шлюбів постає все гостріше 
в усьому світі, японці вирішили не мо-
рочитися і дозволили створити сім’ю 
двом андроїдам, передає bigmir.net. 
Механічну наречену звуть Юкірін, а її 
щасливого нареченого-робота - Фройс. 
Юкірін вів під вінець творець обох робо-
тів. А Фройс сам розрізав весільний торт. 
Весілля відбулося посеред Токіо. Таким 
чином, у Японії вперше офіційно зареє-
стрували шлюб роботів.

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
У РНБО кажуть:  

війна триватиме довго
Війна на сході України буде трива-

ти ще довго. Про це заявив заступник се-
кретаря Ради нацбезпеки і оборони Олек-
сандр Литвиненко під час 11-ї асамблеї 
Громадської ліги Україна-НАТО, передає 
кореспондент «РБК-Україна». «Війна три-
ває. І триватиме ще довго. Перемога зале-
жить насамперед від України. Від чітко-
го усвідомлення ситуації, визначення сво-
їх сил і від роботи з союзниками. У цьому 
випадку НАТО є союзником», - сказав Лит-
виненко. 

На чому економлять українці?
Соціологічна компанія TNS провела 

соцопитування і розповіла, на чому на-
магаються заощадити українці в умо-
вах кризи. Люди стали економити бук-
вально на всьому. Найменше витрачають 
на відпустку і подорожі - 47 відсотків, при-
дбання побутової техніки - 46, а також на 
повсякденне дозвілля - 43 відсотки. При 
цьому, комунальні послуги, оренда житла, 
а також купівля ліків та їжі наразі залиша-
ються статтями витрат, на яких заощаджу-
ють найменше. Більшість опитаних вважа-
ють, що їхній матеріальний стан погіршив-
ся за останній рік. 

Маккейн: Мінська 
угода зазнала фіаско 

Припинення вогню на Донбасі - фік-
ція, і США мають сприяти у стримуван-
ні подальшої російської агресії, заявив 
американський сенатор Джон Маккейн 
виданню «The Washington Post». Респу-
бліканець особисто нещодавно побував 
на сході України. На його думку, США і єв-
ропейцям час визнати - Мінська угода за-
знала фіаско, й нарешті відповісти Москві 
не лише порожньою риторикою. «Те, як ми 
зреагуємо на нахабну агресію Путіна, ма-
тиме наслідки далеко за межами України», 
- наголосив сенатор.

Вражаючі цифри держборгу 
Державний і гарантований борг 

України, за підсумками нинішнього 
року, сягне 95 відсотків валового вну-
трішнього продукту. Таку інформацію 
оприлюднили в НБУ. «Крім бюджетного 
дефіциту, істотний внесок у його зростан-
ня буде зумовлений фінансуванням де-
фіциту НАК «Нафтогаз України» (більше 
трьох відсотків ВВП) і підтримкою фон-
ду гарантування вкладів фізичних осіб та 
банків», - йдеться у звіті. Варто нагадати, 
за даними Мінфіну, державний і гаранто-
ваний державою борг України на 31 трав-
ня склав 1 трлн. 424 млрд. 126 млн. 798,27 
тис. грн, або $67 млрд. 660 млн. 178,61 тис. 

Американці платитимуть  
зарплату команді Саакашвілі
Уряд США погодився платити зарп-

лату новій команді Михаїла Саакашвілі. 
Про це на своїй сторінці у Facebook напи-
сав очільник Одещини. Американці виді-
лять кошти на зарплати у рамках Одесько-
го антикорупційного натиску. Також стало 
відомо, що нову одеську поліцію тренува-
тимуть поліцейські з Каліфорнії.

Дайте шанс прекрасній половині
За рівнем представництва жінок у 

парламенті Україна посідає 107 місце 
у світі, а за представництвом на мініс-

терських посадах - 68 місце, повідомляє 
УНН. Станом на травень цього року пред-
ставництво жінок у Верховній Раді склада-
ло 12,1 відсотка (тобто 51 жінка серед 422 
народних депутатів). Кращою є ситуація з 
представництвом жінок у радах місцевого 
рівня. Водночас, тут існують регіональні 
особливості від 15,7 відсотка жінок на За-
карпатті до 54,9 - у Чернігівській області.

Російські серіали щороку  
коштували $300 млн.

Україна платила близько 300 міль-
йонів доларів на рік за російські серіа-
ли. Про це розповів голова Нацради з 
питань телебачення і радіомовлення 
Юрій Артеменко в інтерв’ю «Укрінфор-
му». «Це скажені гроші. Їх краще спряму-
вати на щось своє», - сказав він. І нагадав: 
нещодавно уряд затвердив положення про 
штрафи, які відтепер може накладати На-
црада за російські серіали. 

До вишів - за новими правилами
Для майбутніх студентів змінились 

правила вступу на бюджетне навчан-
ня. Їх прийматимуть в одну хвилю, а не 
у три. Про це повідомила координатор 
освітніх програм громадянської мережі 
«Опора» Ольга Стрелюк. Зі вступної кам-
панії викинули чимало корупційних схем. 
Координатор зазначила, що відбір абіту-
рієнтів на бюджет буде відбуватися серед 
тих осіб, які подають документи на контр-
актну форму навчання. Також із нововве-
день - рейтинговий список абітурієнтів 
складатиме Єдина державна електронна 
база з питань освіти, а не виші, як це було 
раніше. 
РФ виставила рахунок за «секретні» 

польоти АН-26 під час Майдану
Російські авіаційні структури вигра-

ли суд у внутрішніх військ МВС України 
в справі про борг за обслуговування вій-
ськового літака, що здійснював секрет-
ні рейси під час подій на Євромайдані. 
Про це пише «Газета.Ru». Згідно з повідо-
мленням, літак АН-26 здійснив два засе-
кречених рейси в лютому 2014 року, один з 
яких міг вивезти до Росії майно соратників 
Віктора Януковича, а другий привіз до Ки-
єва з Росії спецзасоби для «Беркута». «Ви-
сокопоставлені чиновники для порятунку 
своїх сімей і майна використовували мож-
ливості також військових літаків», - пові-
домило джерело у держкорпорації «Орга-
нізація повітряного руху». За даними спів-
розмовника видання в авіаційних колах, 
АН-26 прилетів до Росії завантаженим ме-
блями, картинами і коштовностями. А на-
зад, повідомило джерело в російських си-
лових структурах, літак віз гумові кулі, екі-
піровку і шумові гранати для «Беркута». 

Про перспективи вступу  
до ЄС не варто думати?

Україні потрібно зосередити ува-
гу не на перспективах членства в ЄС, а 
на вирішенні поточних проблем, зая-
вив президент Європарламенту Мартін 
Шульц в інтерв’ю «Європейській прав-
ді». Таким чином він прокоментував зая-
ву президента Петра Порошенка про те, 
що за 5-6 років Україна виконає критерії, 
які існують для майбутніх членів ЄС. «Най-
перший пріоритет - стабілізувати країну 
в політичному, економічному, соціально-
му сенсі. Адже, стабілізувавши Україну, ми 
отримаємо шанс на стабільність у всьому 
регіоні», - зазначив Шульц. І додав: «Я був 
би щасливий, якби була можливість вже 
зараз вирішити цю найголовнішу пробле-
му, і тоді ми б почали дискусію про майбут-
нє України. Так, я розумію Петра Порошен-
ка. Але краще буду фокусуватися не на да-
леких питаннях, а на існуючих проблемах. 
Євросоюз - відкрите об’єднання. У наших 
сусідів є європейська перспектива. Але го-
ворити про якісь терміни в нинішній ситу-
ації - неймовірно складно».

Україна Світ
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Струни серця
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НЕ ВІДМОВЛЯЙ СОБІ 
НІ В ЧОМУ 
Не відмовляй собі ні в чому 

у житті, 
Воно пройде, як дощ рясний 

під вечір, 
Чи сонцем впаде просто в пшениці, 
Скотившись брилем з сивих 

кіс старечих. 
І ти не встигнеш ним 

посмакувать, 
Наїстись досхочу, як спілих яблук, 
І піде за тобою світ топтать 
Малими ніжками золоточубий 

правнук. 
Не порозгублюй радощі в житті - 
Воно злетить жар-птицею, 

як осінь, 
Лиш іскорки залишить золоті, 
І повернутися його – не впросиш...
ОСЬ І ЩЕ ОДИН РІК… 
Ось і ще один рік пролетів, 

наче мить, 
Зупинився на крок і, зітхнувши, 

минув, 
А наступний хутчіше в стократ 

пробіжить... 
І, здається, й не жив. 

І неначе й не був. 
Ось і ще один ківш сивини 

над чолом, 
Та і серце чим день, 

тим повільніше б’є. 
Ще, здається, й не жив, так – 

одним лиш ковтком, 
Як прекрасне вино, 

випив щастя своє. 
Ось і ще один друг десь 

у безвість пішов, 
Як листочок сухий, 

в небеса полетів... 
Ось і ще один рік озирнувся, немов 
З тої прірви віків 

повернутись хотів.
ЩАСТЯ 
Яке то щастя – бути колоском, 
Зернинкою малою золотою, 
Дзвеніти дрібно-срібним голоском, 
До сонця доторкаючись рукою. 
Шептатися із струнами дощу 
І жити днем одним – 

яке то щастя! 
Загинути раптово без плачу, 
Із гостротою леза поєднаться... 
І впасти до землі останній раз, 
Торкнутись і сховатися в долонях, 
Полинувши в палкий 

жниварський вальс 
Вінком пахучим 

на солоних скронях.
ЛІТО 
Я купила у серпень квиток, 
Щоб втекти від липневої спеки, 
Щоб вдихнути ще літа ковток 
Чарівного, а потім далеко 
Закрутитись з вітрами, з дощем 
І розтанути снігом раптово. 
Все для того, щоб потім ковшем 
Пити літо, таке загадкове…
ГРУША 
Зронила груша жовтостиглі 

сльози 
В мережану хустиночку трави, 
А серпень в кошик вересню 

їх носить, 
Готуючись, напевно, до зими. 
Біжить по стежці доля синьоока, 
Збираючи підтяті колоски, 
І я у серці чую її кроки, 
Я відчуваю міць її руки. 
Я, мов та груша, 

що зронила сльози, 
Що в жовтизні печаль свою хова, 
Мов серпень, 

що у завтрашні морози 
Теплом збирає в кошики слова…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

У дитинстві Ганнуся придумувала каз-
ки, щоб стати трішки щасливішою. У своїх 
вигадках вона була принцесою, як у книжці, 
подарованій хрещеним. 

Про те, що вона принцеса, знали квіти 
на бабусиному городі, дерева, польові маки 
і волошки. Більше ніхто. 

Вона любила приїжджати до бабці в 
село. Тутешні дітлахи її не дражнили. На-
впаки, їм з Ганнусею було цікаво. 

Ганнуся жила з матір’ю в місті. Мама пра-
цювала на великому заводі. І, як казала, від 
великого кохання народила доньку. Але «ко-
хання» мало сім’ю. І жертвувати нею заради 
Ганнусі і її мами не стало. То ж свого батька 
дівчинка ніколи не бачила. Через це місце-
ва дітвора інколи діймала Ганнусю, а дорослі 
тітки - її маму. Від сусідки Лізки мамі дістава-
лося часто. Лізка до всіх мала претензії. Але 
Ганнусиній мамі-одиначці перепадало най-
більше. Дівчинка не любила сімейного гур-
тожитка. І дуже хотіла стати дорослою. 

Дехто з родини після народження Ган-
нусі від них відвернувся. 

- Ганьба яка! Дарчина Любка байстрюча 
народила. А такою тихенькою була. Не тре-
ба було дівці до міста їхати, - перемивала 
кісточки дорога родина. - Якби вийшла за-
між за Степана... Так увивався біля неї…

- Степан також не подарунок, - ставав 
дехто на захист Люби. - Щойно весілля від-
гуляли, а вже руку підняв на дружину. 

- Краще б уже бив, аніж в подолі прине-
сти, - не вгавали деякі родичі… 

Ганнуся мала довге волосся кольору 
стиглої пшениці й гарненьке миле личко.

- Маленька красуня, - усміхалися люди 
до дівчинки.  

- Красуня, - зітхала мама, споглядаючи 
на вражаючу схожість доньки з колишнім 
«великим коханням».                  

Коли Ганнуся була в третьому класі, по-
мерла бабуся Дарка. Відтоді вона з мамою 
до села їздила рідко. Хіба що на дідову й ба-
бусину могили. В гості Любу з донькою ніх-
то не кликав. Родина не могла пробачити 
Любі позашлюбної дитини. 

Коли Ганнусі минуло десять років, у неї 
з’явився вітчим. Не кликала його татом, 
хоча дядька Ігоря поважала і слухала. 

І була вдячна, що вони з мамою нарешті 
переселилися з сімейного гуртожитка до 
нормальної двокімнатної квартири. 

Дядько Ігор залюбки ходив на батьків-
ські збори, коли мама була на роботі. Ганну-
сю у школі хвалили. 

- Наша доня - найкраща, - «звітував» 

дядько Ігор мамі про Ганнусині успіхи.           
Після закінчення школи дівчина всту-

пила в інститут. Закінчила навчання з чер-
воним дипломом і з пропозицією вийти за-
між. Її наречений - син і внук шанованої ро-
дини - викликав ляк у матері. 

- Доню, ми проста сім’я. Не з руки з таки-
ми людьми родичатися.

- Любцю, а якщо це її доля? Наша Ган-
нуся розумниця і красуня. А статки… нині 
нема, завтра є, чи напавки, - міркував ві-
тчим.   

- Мамо, не всі такі, як наша родина. Одні 
- відвертаються, інші - пригортаються. Дми-
тро - чудовий. І його батьки також. 

Люба готувалася до зустрічі з майбут-
нім зятем і сватами. Від хвилювання труси-
лися руки й ноги. І ось дзвінок у двері. 

- Доброго дня. Дмитро, - представився 
Ганнусин наречений. - Моя мама Вікторія. 
Батько Арсен. 

Люба розгублено усміхалася. Плуталися 
думки і слова… 

- Риболовлю любите? - запитав гість в 
Ігоря, побачивши у коридорі вудки.

- Грішу трохи, - пожартував.
«Рибна» тема так захопила чоловіків, 

що жіноцтво махнуло на них рукою. 
- Нам відразу сподобалася ваша донька, 

- мовила Вікторія до Люби. 
- Дякую. Ми - звичайні люди, як бачите.    
- Головне, аби діти були щасливі.
Любине горло здушило від сліз. Вона 

все життя вдячна Вікторії за ці слова…
…Ганнуся з Дмитром подарували своїм 

батькам двох онуків. Відсвяткували десяту 
річницю весілля. Переїхали жити в столи-
цю. Дмитро займався бізнесом і трохи полі-
тикою. Ганнуся, Ганна Миронівна, працюва-
ла бізнес-консультантом. Вона досягла у цій 
сфері високого статусу. Її цінували за про-
фесіоналізм і компетентність. 

- Ганнусю (чоловік кликав її тільки так), 
мушу їхати у справах на твою маленьку 
батьківщину. Є один бізнес-проект. Павло, 
Пашка, ти його знаєш, ідеєю не тільки по-
ділився, а й до співпраці запрошує. У нього 
там родич у чиновниках ходить. Ось вони й 
вирішили переробне підприємство органі-
зувати. Може, й ти поїхала б? Подивилася б. 

І до батьків вступили б.  
- Не вийде. Маю важливі 

зустрічі. Ти знаєш, якого шти-
бу мої клієнти. А мамі й дядь-
кові Ігорю гостинці підготую. 
І скажи їм, що скоро приїду. 

Бізнесовим проектом 
Дмитро зацікавився. Якби все 
вийшло так, як запланували, 
можна було б отримати гарні 

прибутки. Жодного переробного підприєм-
ства у районі, де керує Павловий родич, не-
має. Отже, конкуренції також. Зате вистачає 
робочих рук і сировини. 

А ще розхвалював Дмитро став у Зави-
динцях. Він, як і батько, любив рибалку. На 
прохання районного керівника сільський 
війт Завидинців влаштував столичним гос-
тям відпочинок з рибалкою і юшкою. 

- Завидинці? Моя мама народилася у 
цьому селі. Став там справді чудовий.

- Я пообіцяв сільському голові подару-
вати кілька комп’ютерів для школи. Хло-
пець він нормальний. Зробити щось хоче. 
А грошей нема. Молодь із села втікає. На-
ступного місяця завезу подарунок. Поїдеш 
зі мною? 

- Поїду. І для школи також дещо спре-
зентую. Але я маю умову. Не кажи сільсько-
му голові, нікому, про маму і про мене. Ро-
дина колись відвернулася від нас. Я розпо-
відала тобі. 

- А якщо хтось тебе впізнає?
- Ну, якщо впізнає… 
Дмитро таки зателефонував сільсько-

му війтові і сказав, що приїде зі столиці ще 
одна людина, яка також хоче допомогти 
школі. Тим паче, її мама родом із Завидин-
ців. Звати Люба.  

Голова під великою таємницею розпо-
вів новину в сільраді. До вечора її вже зна-
ло все село.   

Зустрічали благодійника, який ощас-
ливив школу дивом сучасної техніки, 
учні, вчителі, сільрадівці й інші мешканці 
Завидинців. У перших рядах стояли Лю-
бині родичі, яким не терпілося побачити, 
що ж виросло з того нагуляного дівчись-
ка. Та й не дуже вірили, що щось путнє з 
Ганнусі виросло. Гадали, наплутав щось 
голова. 

Із районним керівником приїхали пред-
ставники, точніше, представниці з відді-
лу освіти, адміністрації, преси. Чиновник 
пафосно представив Дмитра Арсенови-
ча, який великодушно вирішив допомогти 
школі комп’ютерами, а району допоможе 
створити нові робочі місця. 

Ганна стояла біля автівки. Дмитро по-

передив сільського голову, що афішува-
ти свою персону вона категорично не ба-
жає. А, оскільки війт почувався виним, що 
не втримав язика за зубами, то обіцяв мов-
чати, як риба.

Родина тим часом серед приїжджих з 
району чиновниць і двох журналісток ви-
шукувала Ганну. Перешіптувалися, котра ж 
із них Любина донька. 

Ганна ловила на собі зацікавлені погля-
ди. Але «дорогі» родичі міркували: звідки в 
Любиної знайди така дорога машина? І за-
надто гарна й доглянута ця пані. Ні, це не 
Ганна. А стоїть осторонь тому, бо, напевно, 
коханка столичного благодійника.             

А Ганна ладна була кричати на весь світ: 
«Це ж я!..» 

- Не приїхала наша родичка, - шепотіли 
розчаровано родичі. 

- А що то за одна біля машини стоїть? 
- Коханка нашого благодійника. 
- Звідки знаєте? 
- Всі знають, що такі з коханками, а не з 

дружинами їздять. 
Сільського голову запросили виголоси-

ти завершальний спіч. Він дякував Дмитру 
Арсеновичу, районному керівникові та ін-
шим. А також благодійниці, яка подарувала 
школі принтери. 

Керівник з району, змінившись на об-
личчі, зашепотів сільському голові:

- Чому її до слова не запросили?
- Вона того… інкогніто. Не хотіла. 
- Хм! 
Чиновник рушив до Ганни, взяв її під 

руку.
- А ось наша скромна благодійниця. 

Еее…
- Ганна Миронівна, - тихо мовив війт.
- Ганна Миронівна… еее… 
- Дружина Дмитра Арсеновича, - знічено 

прошепотів сільський голова.
- …дружина Дмитра Арсеновича, - роз-

квітнув в усмішні чиновник. - Дякуємо вам 
від щирого серця… 

«Дорогі» родичі тихо ахнули. Дехто був 
не проти підійти, аби засвідчити своє ша-
нуваннячко. Ганна ж у супроводі районного 
чиновника пішла до авто. Родичі розгубле-
но дивилися вслід. 

Коли машини рушили, родинонька 
дружно накинулася з докорами на сільсько-
го голову: 

- Ти чого не сказав, що то була Любина 
донька? 

- А ви що, не впізнали своєї родички? - 
зіронізував той.

Йому ніхто не відповів…
Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Весь вечір Віра не знаходила 
собі місця.  

І треба ж було їй купляти саме 
цей номер газети, щоб тепер га-
дати що діяти?

Син Андрійко, нахнюпившись, 
мовчки спостерігав за мамою. Він 
іще не бачив її такою пригніченою 
і роздратованою. А коли мама пла-
че – йому й самому хочеться пла-
кати. Хлопчик раз-по-раз погля-
дав на годинника. Швидше б роз-
почався улюблений мамин сері-
ал – тоді Андрійко залізе до неї на 
канапу. Притулиться міцно-міцно 
і все буде так, як кожного вечора – 
їм завжди добре удвох.

Хлопчик марно плекав надію 
– в той вечір екран у їхній квар-
тирі так і не засвітився і він згор-
нувшись їжачком один заснув на 
канапі.

Віра тихенько роздягнула 
сина, подумки побажала йому «на 
добраніч» і в котрий раз взяла в 
руки сьогоднішню газету. Десь з 
глибини душі викотився незри-
мий клубок, не давав їй дихати – 
на першій сторінці великі літери 
болісно кричали: «Просимо допо-
могти! Важкохвора дитина, тер-
міново потрібна операція за кор-
доном. Необхідні великі кошти…» 

Сумніву бути  не могло – поми-
рає хлопчик, його син. Усе збіга-
ється – вік дитини, прізвище, іме-
на батьків – Михайло і Світлана. 

Ох, ця Світлана… Колись оби-
дві вони гадали, що їхня друж-
ба – на усе життя. Дівчата жили 
по-сусідству, разом сиділи за од-
нією партою, разом вступили до 
технікуму.

Вірині батьки загинули в ав-
токатастрофі, коли вона була ще 
зовсім маленька. Дівчинку вихо-
вувала бабуся, яка душі не чула в 
онуці. Одного разу бабуся не ви-
йшла зустрічати Віру з автобу-
са. Страшне відчуття стисло їй у 
грудях. «Заспокойся. Може бабуся 
здрімнула чи годинник забарах-
лив» - розраджувала її Світлана.

Разом вони вийшли на Віри-
не подвір’я.  У дворі голосно ска-
вулів собака, птиця і досі була за-
чинена. Віра зблідла, сльози горо-
шинами побігли з її очей. Збагну-
ла: сталося те, чого вона завжди 
боялася. 

Хтозна, чи пережила б вона 
смерть бабусі – єдиної близької 
людини, якби не Світлана, її роди-
на. Тепер її мама щотижня готува-
ла сумку на двох. На подругу Вірі 
справді пощастило. І це знали усі.

Іноді Віра навіть заздри-
ла Світлані. Прагнула бути схо-
жою на неї. У Світлани були сині-
пресині очі із закрученими віями, 
розкішне хвилясте волосся, ви-
тончений стан. 

Весела, рухлива Світлана була 

душею будь-якої компанії. Давно 
хлопцям голови морочила, а Вірі 
соромно зізнатися, що справж-
нього поцілунку у неї ще й не 
було. 

У той травневий вечір духмя-
но пахнув бузок. «Залишай свої 
справи, подруго. Будемо «щастя» 
шукати»,  - Світлана принесла в 
кімнату цілий оберемок фіолето-
вих галузок. Вони з’їдали зірочки 
по черзі, ділили «щастя» на двох.

П’янкий бузковий аромат на-
дихнув подруг на відверту роз-
мову. «Я мрію про кохання – вели-
ке, справжнє», - вичерпувала Віра 
зі схованки свої дівочі жадання. 
«Хто ж не хоче такого?» - пого-
джувалася Світлана. Слова Віри 
не виходили їй з голови. Ще б пак! 
Завжди замкнута, вона здивувала 
Світлану, котра вперше заго-
ворила про любов. 

Варто допомогти їй. Тіль-
ки як? Скоро у Віри – день на-
родження. Може, б організу-
вати подрузі свято? 

Світлана довго фанта-
зувала над Віриною зачіс-
кою, віддала їй своє улю-
блене плаття. Віра не розу-
міла, що таке замислила по-
друга, допоки у їх кімнаті не 
з’явилися друзі з букетом чер-
воних троянд. Погасли вісімнад-
цять свічок, звучала таємнича 
мелодія білого танцю. «Відваж-
ся і запроси когось», – шепнула 
їй Світлана. Раптом Віра відчула 
чийсь пронизливий погляд. Ми-
хайло, їх однокурсник, наче при-
кипів до неї очима… Давно розі-
йшлися гості, а Віра і Мишко, ніби 
заворожені, стояли посеред кім-
нати в обіймах чарівної мелодії… 
Перший поцілунок, такий жада-
ний. Десь поділася Світлана. Ми-
хайло долив у келихи шампан-
ського. Губи у нього солодкі, га-
рячі. Сміливішими стають руки. 
І слова його лагідні і красиві, від 
яких обертом йде голова. Ось 
воно яке – воно справжнє кохан-
ня. 

Цього року Віра уперше не 
зраділа студентським канікулам 
– у самотній хаті її ніхто не чекав. 
«У нас жити будеш», - запропону-
вала Світлана. Проте Віра відмо-
вилася – останнім часом вона кеп-
сько себе почувала. Може, тому, 
що переживала через тимчасо-
ву розлуку з коханим? Зрештою, 
погодилася на тім, що Світлана з 

Михайлом будуть її наві дувати, а 
там – може, й передумає Віра…

Світлана завітала до неї уже 
через тиждень. Привезла про-
дуктів. Згодом вечірнім поїздом 
приїхав Михайло. А  якось приїха-
ли вони разом, удвох. Вірі чомусь 
було неспокійно на серці. Відга-
няла марудні думки, а вони зно-
ву і знову обсідали голову: чому 
разом?

На зелених крилах відлітало 
літо. Усього кілька днів залиши-
лося до початку навчання. Враз 
у Віри виникла блискавична ідея 
зробити Світлані сюрприз – вона 
оновить їх кімнату. Наступного 
тижня вона уже наклеювала на 
стіни яскраві шпалери, всіяні си-
німи волошками. Тепер у їхній 
кімнаті цілий рік буде літо. Уявля-

ла, як буде здивована Світлана, як 
вихвалятиме її перед Михайлом.

Віра милувалася своєю робо-
тою. І зауважила, що ваза на столі 
– порожня. Вийшла у двір зірвати 
айстр для букета. Нахилилася над 
клумбою і ледь не зомліла. Згада-
ла – це не вперше паморочиться 
їй у голові. А що – коли?..

Усю ніч не стулила очей. Вран-
ці зібралася до лікаря. З жіно-
чої консультації несли Віру кри-
ла. Бігла вулицею, як у дитинстві, 
не минаючи калюж. Підставляла 
щасливе обличчя дощовим кра-
плям. У неї буде маля! Їхня з Ми-
хайлом дитина! Ото вже зрадіє 
коханий. А Світлані вона ще нині 
розкриє таємницю. Скоро буде її 
автобус. 

Того вечора довго світилися у 
їхній кімнаті. Віра даремно чека-
ла подругу – Світлана так і не при-
їхала. Михайло теж не зателефо-
нував. Вранішню радість спопе-
лили сумніви і побоювання, щоб у 
таку тривожну для неї мить вона 
не зосталась одна. 

Наступного дня заледве зі-
бралася на навчання. По дорозі 
побачила їх удвох – Світлана і Ми-

хайло несли разом сумку, повну 
всякої всячини і весело сміяли-
ся. Від несподіваної картини Віра 
ніби  закам’яніла. Пригнічена по-
вернула додому – не хотіла, щоб 
хтось бачив її страждання, її гір-
кі сльози. 

Чутки долетіли швидко – 
Світлана і Михайло одружують-
ся. Господи. А як же вона? А їхня 
дитина? Не спала, не їла, ходила, 
як у тумані. Щохвилини її мозок 
пульсував страшне слово – зра-
див, зрадив! І з ким? З найкра-
щою подругою. Треба щось роби-
ти. Але що? До кого їй, сироті іти? 
Є, щоправда, у Михайла друг Ро-
ман. Хороший, здається, хлопець. 
Що, як відкритися йому і тоді, 
можливо, той спам’ятає Михай-
ла?

Всю дорогу Віра збира-
ла потрібні слова, а зустрів-
шись з Романом, не могла 
їх вимовити – розридалася.  
Роман зрозумів усе без слів. 
Витер їй сльози, ніжно при-
горну до грудей: «Благаю, 
не плач. Цим лиш нашко-
диш дитині! Повір – люби-
тиму вас обох». Душа її роз-
танула, як сніжинка від те-
пла, що випромінювали Ро-

манові очі.
Та недовгим було її щастя з 

Романом. Після скорочення на 
роботі подався на заробітки. Дві-
чі привозив непогану копійку. На 
третій раз привезли – самого.

…Стрілка годинника давно за-
бігла за опівніч, а Віра у сотий, ти-
сячний раз перечитувала слова, 
які вже знала напам’ять. Навіщо 
воно їй? Яка їй справа до чужого 
горя? А їй хіба легко одній з дити-
ною?

Чомусь згадалося, як разом 
із Світланою вони шукали «щас-
тя» у бузковому галуззі, як діли-
ли його на двох. Ніби передбача-
ли… Віра уявила, як тепер важ-
ко Михайлові, як від безсилля по-
бивається Світлана. Вночі їй при-
снився страшний сон. Ніби шукає 
вона свого Андрійка. Тільки голос 
його чує, а сина – нема. Прокину-
лася від тремтіння в усьому тілі. 
На канапі солодко спав Андрій-
ко – гарненький, здоровий хлоп-
чик. Не помітила і сама, як почала 
збиратися. Цікаво, о котрій годи-
ні відчиняється банк? Здається, у 
восьмій ранку…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

“ “... Чомусь згадалося, 
як разом із Світланою 
вони шукали «щастя» 
у бузковому галуззі, як 
ділили його на двох.  
Ніби передбачали…

гніздечко
Сімейне

Етюд
Я відчиняю вікно і 

бачу – дощ. Я вдихаю по-
вітря і чую – дощ. Армія крапель зірвала-
ся в атаку, жадібно хапаючи губами посірі-
лу зелень, із галасом падаючи в безодню. 
Водяні струмки, дзвінко перемовляючись, 
скочувалися з дахів, із безтурботністю ди-
тини віддавалися польоту. 

Дощ співав, і я була його слухачкою. 
Він співав для мене. Співав про теплий ві-

тер і сусідську кішку. Про смак полуниці, 
про сонце, про дітей і про любов. Він кли-
кав мене, притягуючи до себе, шепотів 
ніжні слова та казкові обіцянки. Його мо-
крі руки виштовхували мене надвір, теплі 
пальці гладили мої коліна, а  калюжі диви-
лися на мене моїми очима. 

І я не встояла. Я розчинилася в його 
пристрасті, стала прозорою і незримою, 

без думки і тіні, без болю і зла. Очі мої 
стали озерами, а серце – безкраїм морем, 
у якому відбивалися хмари. Я стала стихі-
єю, відкрила себе назустріч вітру і стала 
вітром сама. Я підняла голову, глянула в 
очі небу і закричала: 

- Дощику, я люблю тебе!
І відлуння шурхотливих крапель про-

співало у відповідь:
- Я тебе теж…
Господи, як мало потрібно для щастя.

Інна МАТУШ.

Не впізнали родичку

Симфонія дощу

Щастя 
на двох

На фото Івана ПШОНЯКА: Софія Капаць,  
Соломія Слонь та Ангеліна Мальована  
із села Звиняч, Чортківського району.

Вишиваночко моя, 
Та й гаптована, 
Дивоспівом солов’я 
Зачарована. 
Вишиваночко моя, 
Україночко, 
Квітне батьківська 

земля, 
Пахне зіллячко!



1-й Тур
Дата Команди
26.07.2015 Миколаїв - Авангард
26.07.2015 Нафтовик-Укрнафта - Десна
26.07.2015 Динамо-2 - Тернопіль
26.07.2015 Полтава - Суми
26.07.2015 Геліос - Черкаський Дніпро
26.07.2015 Нива Т - Гірник-Спорт
26.07.2015 Зірка - Оболонь-Бровар
26.07.2015 Іллічівець - Гірник
2-й Тур
Дата Команди
01.08.2015 Миколаїв - Нафтовик-Укрнафта
01.08.2015 Оболонь-Бровар - Іллічівець
01.08.2015 Гірник-Спорт - Зірка
01.08.2015 Черкаський Дніпро - Нива Т
01.08.2015 Суми - Геліос
01.08.2015 Тернопіль - Полтава
01.08.2015 Десна - Динамо-2
01.08.2015 Авангард - Гірник
3-й Тур
Дата Команди
08.08.2015 Нафтовик-Укрнафта - Авангард
08.08.2015 Динамо-2 - Миколаїв
08.08.2015 Полтава - Десна
08.08.2015 Геліос - Тернопіль
08.08.2015 Нива Т - Суми
08.08.2015 Зірка - Черкаський Дніпро
08.08.2015 Іллічівець - Гірник-Спорт
08.08.2015 Гірник - Оболонь-Бровар
4-й Тур
Дата Команди
15.08.2015 Миколаїв - Полтава
15.08.2015 Нафтовик-Укрнафта - Динамо-2
15.08.2015 Гірник-Спорт - Гірник
15.08.2015 Черкаський Дніпро - Іллічівець
15.08.2015 Суми - Зірка
15.08.2015 Тернопіль - Нива Т
15.08.2015 Десна - Геліос
15.08.2015 Авангард - Оболонь-Бровар
5-й Тур
Дата Команди
26.08.2015 Динамо-2 - Авангард
26.08.2015 Полтава - Нафтовик-Укрнафта
26.08.2015 Геліос - Миколаїв
26.08.2015 Нива Т - Десна
26.08.2015 Зірка - Тернопіль
26.08.2015 Іллічівець - Суми
26.08.2015 Гірник - Черкаський Дніпро
26.08.2015 Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт
6-й Тур
Дата Команди
30.08.2015 Миколаїв - Нива Т
30.08.2015 Нафтовик-Укрнафта - Геліос
30.08.2015 Динамо-2 - Полтава
30.08.2015 Черкаський Дніпро - Оболонь-Бровар
30.08.2015 Суми - Гірник
30.08.2015 Тернопіль - Іллічівець
30.08.2015 Десна - Зірка
30.08.2015 Авангард - Гірник-Спорт
7-й Тур
Дата Команди
05.09.2015 Полтава - Авангард
05.09.2015 Геліос - Динамо-2
05.09.2015 Нива Т - Нафтовик-Укрнафта
05.09.2015 Зірка - Миколаїв
05.09.2015 Іллічівець - Десна
05.09.2015 Гірник - Тернопіль
05.09.2015 Оболонь-Бровар - Суми
05.09.2015 Гірник-Спорт - Черкаський Дніпро

8-й Тур
Дата Команди
12.09.2015 Миколаїв - Іллічівець
12.09.2015 Нафтовик-Укрнафта - Зірка
12.09.2015 Динамо-2 - Нива Т
12.09.2015 Полтава - Геліос
12.09.2015 Суми - Гірник-Спорт
12.09.2015 Тернопіль - Оболонь-Бровар
12.09.2015 Десна - Гірник
12.09.2015 Авангард - Черкаський Дніпро
9-й Тур
Дата Команди
19.09.2015 Геліос - Авангард
19.09.2015 Нива Т - Полтава
19.09.2015 Зірка - Динамо-2
19.09.2015 Іллічівець - Нафтовик-Укрнафта
19.09.2015 Гірник - Миколаїв
19.09.2015 Оболонь-Бровар - Десна
19.09.2015 Гірник-Спорт - Тернопіль
19.09.2015 Черкаський Дніпро - Суми
10-й Тур
Дата Команди
27.09.2015 Миколаїв - Оболонь-Бровар
27.09.2015 Нафтовик-Укрнафта - Гірник
27.09.2015 Динамо-2 - Іллічівець
27.09.2015 Полтава - Зірка
27.09.2015 Геліос - Нива Т
27.09.2015 Тернопіль - Черкаський Дніпро
27.09.2015 Десна - Гірник-Спорт
27.09.2015 Авангард - Суми
11-й Тур
Дата Команди
03.10.2015 Нива Т - Авангард
03.10.2015 Зірка - Геліос
03.10.2015 Іллічівець - Полтава
03.10.2015 Гірник - Динамо-2
03.10.2015 Оболонь-Бровар - Нафтовик-Укрнафта
03.10.2015 Гірник-Спорт - Миколаїв
03.10.2015 Черкаський Дніпро - Десна
03.10.2015 Суми - Тернопіль
12-й Тур
Дата Команди
10.10.2015 Миколаїв - Черкаський Дніпро
10.10.2015 Нафтовик-Укрнафта - Гірник-Спорт
10.10.2015 Динамо-2 - Оболонь-Бровар
10.10.2015 Полтава - Гірник
10.10.2015 Геліос - Іллічівець
10.10.2015 Нива Т - Зірка
10.10.2015 Десна - Суми
10.10.2015 Авангард - Тернопіль
13-й Тур
Дата Команди
17.10.2015 Зірка - Авангард
17.10.2015 Іллічівець - Нива Т
17.10.2015 Гірник - Геліос
17.10.2015 Оболонь-Бровар - Полтава
17.10.2015 Гірник-Спорт - Динамо-2
17.10.2015 Черкаський Дніпро - Нафтовик-Укрнафта
17.10.2015 Суми - Миколаїв
17.10.2015 Тернопіль - Десна
14-й Тур
Дата Команди
24.10.2015 Миколаїв - Тернопіль
24.10.2015 Нафтовик-Укрнафта - Суми
24.10.2015 Динамо-2 - Черкаський Дніпро
24.10.2015 Полтава - Гірник-Спорт
24.10.2015 Геліос - Оболонь-Бровар
24.10.2015 Нива Т - Гірник
24.10.2015 Зірка - Іллічівець
24.10.2015 Авангард - Десна
15-й Тур
Дата Команди
01.11.2015 Іллічівець - Авангард
01.11.2015 Гірник - Зірка
01.11.2015 Оболонь-Бровар - Нива Т
01.11.2015 Гірник-Спорт - Геліос
01.11.2015 Черкаський Дніпро - Полтава
01.11.2015 Суми - Динамо-2
01.11.2015 Тернопіль - Нафтовик-Укрнафта
01.11.2015 Десна - Миколаїв

Календар ігор Чемпіонату  
України сезону 2015-2016 р.р.  

у Першій лізі (перше коло)
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В українців -  
уже 10 медалей  
Всесвітньої  
Універсіади

Зранку четвертого дня 
XXVIII Всесвітньої 
літньої Універсіади 

в Кванджу (Республіка 
Корея) скарбничка 
студентської команди 
України поповнилася 
чотирма нагородами.

«Срібло» у змаганнях з акаде-
мічного веслування дісталося жі-
ночій двійці у складі Євгенії Нім-
ченко і Дарини Верхогляд.

Гімнасти Ігор Радивілов і 
Олег Верняєв завоювали, відпо-
відно, «срібло» і «бронзу» у впра-
ві на кільцях, при цьому Верняєв 
став срібним призером і у віль-
них вправах.

Чоловіча збірна України зі 
спортивної гімнастики виграла 
«бронзу» і в командних змаган-
нях, а Олег Верняєв був першим 
в особистому багатоборстві.

В активі студентської коман-
ди України вже 10 нагород (3 зо-
лоті, 4 срібні і 3 бронзові) і 8-е 
місце у загальнокомандному за-
ліку. Лідирують господарі зма-
гань  - корейці, які завоювали 29 
медалей (11 золотих, 9 срібних і 
9 бронзових).

Всесвітня Універсіада-2015 
проходить з 4 по 14 липня. Впро-
довж 11 днів буде розіграно 272 
комплекти медалей у 21 виді 
спорту.

Заробили  
у чужій країні

В Азербайджані 
оприлюднили 
суми премій, які 

отримають чемпіони та 
призери Європейських 
Ігор, які завоювали 
медалі для цієї країни. 

Серед них — і 9 українців, які 
змінили громадянство на азер-
байджанське.

Зокрема гімнаст Олег Степко 
виборов 5 нагород, в тому числі 2 
золоті. Такі успіхи в Баку оцінили 
сумою в 534 тисячі доларів США. 

Ірина Зарецька, карате, золо-
то, 214 550 доларів;

Марія Стадник, боротьба, зо-
лото, 214 550 доларів;

Валентин Дем’яненко, веслу-
вання на каное, срібло, 114 400 
доларів;

Ростислав Пєвцов, тріатлон, 
бронза, 71 517 доларів;

Наталія Синишин, боротьба, 
бронза, 71 517 доларів;

Павло Пахнюк, спортивна 
гімнастика, бронза в команді. 
Близько 19 000 доларів;

Яна Алексєєва, бокс, бронза. 
71 517 доларів;

Анна Алімарданова, бокс, 
бронза, 71 517 доларів.

До речі, українські спортсме-
ни, які на Європейських Іграх за-
хищали честь України, отрима-
ють державні премії, аналогічні 
з преміями за медалі чемпіона-
тів Європи: 25 000 гривень за зо-
лото, 20 000 гривень за срібло, 12 
500 за бронзу.

Тимощук таки підписав 
контракт з «Кайратом»

Півзахисник збірної України Анатолій Тимощук ви-
значився зі своїм новим клубом. Футболіст перебрався у 
Казахстан і продовжить кар’єру у «Кайраті».

Контракт розрахований на 1,5 року. На своїй сторінці 
у  соціальних мережах Анатолій уже подякував «Зеніту», 
його фанатам і Санкт-Петербургу.

Коноплянка перейшов у «Севілью»

Вінгер Дніпра і збірної 
України Євген 
Коноплянка став 

гравцем іспанського клубу

«Севілья» погодила з гравцем 
умови його трансферу, і Коноплян-
ка дав на нього свою згоду. Умови 
угоди поки що не розголошуються.

- 25-річний Євген Коноплянка 
- перлина європейського футболу 
і один з найпривабливіших грав-
ців на міжнародному ринку, - по-
відомили на офіційному сайті но-
вої команди українця.

Євген підписав чотирирічний 
контракт, а його клаусула (міні-
мальна сума відкупних для інших 
клубів) складе 35 мільйонів євро. 
До речі, спочатку клуб хотів вста-
новити клаусулу у розмірі 50 млн. 
євро, однак агент і батько Коно-
плянки наполіг на тому, щоб її 
знизити.

nday.te.ua
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Осману Кумара – 21 рік і 
він грає на трубі в центрі 
Тернополі, щоб зібрати 

гроші для українських солдатів. 
Мелодії українських пісень у 
його виконанні звучать дуже 
чисто, а знає їх Осман майже три 
десятки. Виріс він у Західній 
Африці – у невеликій державі 
Сьєрра-Леоне, де протягом 
одинадцяти років не вщухали 
воєнні конфлікти. 

Військові дії тривали тут з 1991 по 
2002 роки. Після бойових операцій в 
країні не раз змінювався уряд і на її те-
риторію вводили військові сили ін-
ших держав. Час від часу тут з’являлися 
угрупування повстанців.

– У моїй країні є проблеми, багато 
людей померли, – розповідає Осман. – 
Нам допомагали волонтери зі всього 
світу, а я зараз можу допомогти Україні.

Африканець навчається у Тернопіль-
ському національному економічному 
університеті. Розповідає: шукав інфор-
мацію в інтернеті про освіту для інозем-
ців за кордоном і натрапив на україн-
ський навчальний заклад. 

До Тернополя Осман приїхав у груд-
ні минулого року і став очевидцем тра-
гічних подій, які переживала в той час 
Україна. Розгін студентів, сутички на 
Майдані, розстріли мітингарів, а врешті 
– військові дії і тисячі смертей на Сході. 
Ситуація в Україні, каже Осман, нагада-
ла йому конфлікт на його Батьківщині.

– Спершу я навіть казав друзям в 
університеті, що можу їхати на Схід, 
аби допомагати Україні. Вони відпові-
дали: ти подумай добре, – згадує афри-
канець. – Я чорний і не можу підтрима-
ти вашу країну так, але можу збирати 
гроші.

В Україні хлопець вивчає 
комп’ютерні науки на відділенні для 
студентів-іноземців. За цей час почав 
розмовляти українською. Екзотич-
ний африканець, який часто усміхаєть-
ся і охоче розповідає про себе, швид-

ко знайшов приятелів серед місцевих 
студентів. А недавно з трьома друзями 
об’єдналися у музичний гурт і з допомо-
гою вуличних концертів збирають гро-
ші для українських військових на Сході. 

Андрій Аркуша, студент тернопіль-
ського музичного училища, грає разом 
із Османом. Він – контрабасист. Хлопець 
розповідає: коли перехожі бачать, що на 
українську армію збирає іноземець, то 
допомагають більш охоче. 

– Люди дають гроші, бо для них див-
но, що іноземець підтримує нашу армію, 
– каже контрабасист. – Причому інозе-
мець, який живе в далекій державі, та 
ще й бідній, і збирає кошти для України.

Незвичний для Тернополя квартет 
нині можна почути ледь не щовечора 
в центрі міста. Дзвінке звучання труби 
гармонійно поєднується з мелодіями 
контрабасу, акордеону та барабана. На-
вколо хлопців збирається кілька десят-
ків людей, хтось не втримується і йде у 
танець. 

– Чудово грають, а тим більше на 
благо армії, я тільки за те, – каже терно-
полянин Олег, маленька донька якого 
залишає гроші для допомоги.

Кошти, зібрані під час виступів, 
хлопці віддають місцевим волонтерам, 
які допомагають бійцям АТО. Для себе, 
кажуть, залишають стільки, щоб виста-
чало на ремонт інструментів, коли ви-
никає така потреба. 

– Я в цій країні живу, якщо війна там 
не закінчиться, то вона рано чи пізно 
почнеться тут, і треба допомагати, без-
умовно, – зауважує баранщик Степан 
Лоїк. – Осман розуміє нас, бо в них так 
само були проблеми, дуже довго три-
вала громадянська війна. Йому взагалі 
дуже подобається українська культура, 
музика. Сам я не бачив більше іноземця, 
у якого було б таке патріотичне став-
лення до України.

Викладач кафедри іноземних мов 
економічного університету Тетяна Ян-
кова розповідає: на підготовчому відді-
ленні студенти з інших країн вивчають 
українську й часто розпитують про істо-
рію, події в країні.

– Одного разу Осман попросив: при-
несіть, будь ласка, запис гімну України, 
ми б хотіли послухати, – каже вона. – На 
заняттях з української мови ми вчили 
слова, записували ноти. Потім з кожним 
місяцем, з кожним днем він все більше 
цікавився, вивчав інші народні пісні. 

Родина Османа живе у Фрітауні – 
столиці Сьєрра-Леоне. Вдома у нього є 
батьки та сестри. Він каже, що рідні з 
розумінням ставляться до того, чим він 
займається в Україні. 

Незважаючи на молодий вік, на Бать-
ківщині хлопець уже встиг відслужити 
в армії. Виконання стройових мелодій 
на трубі було одним із його обов’язків. 
Грати ж на інструменті навчився сам, 
підбираючи мелодії на слух. 

Саме так вчив і українські народні 
пісні. Розповідає: вони дуже гармонійні, 
тож він легко запам’ятовує ритм, а ще 
розуміє, про що йдеться.

Зараз в університеті, де вчиться аф-
риканець, почалися канікули. За слова-
ми Османа, він і далі планує грати в Тер-
нополі та допомагати українцям. 

– Я дуже добре знаю, що таке війна, 
як складно і болісно вона проходить, – 
пояснює студент. 

Друзі з його гурту часто виступають 
у вишиванках. Має свою вишиту сороч-
ку і Осман. А ще – підвіску на шию із зо-
браженням тризуба. 

– Бачиш, навіть з Африки приїжджа-
ють! – каже літній чоловік, зауваживши 
біля музикантів валізу від акордеона з 
написом: “Для АТО”.

Осман приязно усміхається, а потім 
пускає інструмент і співає з ледь поміт-
ним акцентом: “Рідна мати моя, ти но-
чей не доспала…”  

Антоніна БРИК.

Війна на Донбасі нагадала конфлікт у Сьєрра-Леоне, каже іноземець
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Як африканець Осман у Тернополі 
допомагає українській армії
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Овочеві  запіканки: 

Чи можна придумати ще смачнішу, не складну у приготуванні та швидку страву, ніж 
запіканка? Такі рецепти – справжнісінька чарівна паличка для зайнятих господинь, 
у яких часто не вистачає часу на приготування їжі. Адже процес приготування дуже 

простий: порізали продукти, виклали їх у форму для запікання і пішли займатися своїми 
справами, поки духовка готує для вас смачну повноцінну вечерю.

легко, швидко, ароматно!
Запіканка картопляна 

з овочами
ПОТРІБНО: картопля - 2 шт., морква 

— 1 шт.,  броколі, цвітна капуста - по 7-10 
суцвіть, селера (корінь) - за бажанням, гар-
буз — невеликий шматочок, 2 яйця, 0,5 скл. 
молока або вершків, сіль, спеції за смаком 
(мускатний горіх, чорний перець, кмин, 
кріп).

ПРИГОТУВАННЯ: обидва види капус-
ти розібрати на суцвіття, промити під про-
точною водою. Якщо суцвіття великі, розрі-
зати кожне на кілька частин. Моркву, кар-
топлю, селеру очистити. З гарбуза зняти 
шкірку. Картоплю, моркву, селеру і гарбуз 
нарізати кубиками 1х1 см. Селеру і морк-
ву тушкувати в сковороді до м’якості. Яйця 
збити з молоком і спеціями. Духовку розі-
гріти до 180С. На дно форми викласти кар-
топлю, зверху шар гарбуза і селери, поверх 
нього - моркву. На моркву викласти суцвіт-
тя капусти. Все залити яєчно-молочною су-
мішшю. Накрити кришкою або шматком 
фольги, поставити в духовку. Час запікан-
ня - близько 30 хв. (до готовності картоплі).

Капустяна запіканка

ПОТРІБНО: кефір - 100 г, яйця - 2 шт., бо-
рошно - 3 ст. л., цукор - 0,5 ч. л., сіль - 0,5 ч. л., 
сода - 1/3 ч. л., куркума - 1/4 ч. л., чорний ме-
лений перець за смаком, капуста білокачан-
на - 200 г, сир - 100 г, зелений горошок - 100 
г, часник - 2 зубці.

ПРИГОТУВАННЯ: перемішати кефір, 
сіль, цукор, соду, яйця, куркуму, перець. 
Збити виделкою, додаючи борошно. Капус-
ту нашаткувати, помняти з сіллю. Часник 
дрібно порізати. Сир порізати дрібними 
кубиками. Змішати всі інгредієнти для на-
чинки. Залити тістом, перемішати. Виклас-
ти у форму, змащену олією і посипану ман-
кою. Випікати 30-40 хв. при 180 °С. Подава-
ти зі сметаною.

Запіканка з сиру і цукіні
ПОТРІБНО: 200 г м’якого сиру, 2-3 ма-

леньких цукіні, 1 яйце, 1 зубчик часнику, 
свіжа зелень, сіль, білий або чорний перець, 
тертий твердий сир — 2 ст.л.

ПРИГОТУВАННЯ: цукіні натерти на 
крупній тертці, перекласти на друшляк, 
щоб стекла зайва рідина, злегка віджати. 
Змішати сир з яйцем, додати цукіні. Розча-
вити зубчик часнику і додати в масу. Посо-
лити, всипати перець або інші спеції за ба-
жанням. Викласти суміш у невелику форму. 
Зверху посипати сиром. Випікати близь-
ко 40 хв. у духовці при температурі 180С. 
Час випікання багато в чому залежить від 
розміру форми і, отже, від висоти запікан-
ки. Чим тонше запіканка, тим швидше вона 
пропечеться.

Запіканка з баклажанів  
з помідорами (гратен)

ПОТРІБНО: 2-3 невеликих цукіні, 1 се-
редній баклажан, 1 солодкий перець, 3 по-
мідори, 1 червона цибулина, 150 г твердо-
го сиру, 1 зубчик часнику, спеції: чорний пе-
рець, чебрець, паприка, сіль, панірувальні 
сухарі.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажан і цукіні 
помити, нарізати кружечками. Відварити 
окремо в киплячій воді протягом 10 хв., ви-
класти на друшляк, щоб стекла вода. Цибу-
лю порізати кільцями і обсмажити в олії до 
прозорості. Помідори обшпарити окропом, 
зняти шкірку. Порізати на часточки. Пе-
рець розрізати, очистити від насіння, порі-
зати на смужки. Часник розчавити, подріб-
нити. Сир натерти на тертці. Розігріти духо-
вку до температури 200С. У керамічну фор-
му для випікання покласти на дно цибулю 
з маслом, в якому вона смажилася. На цибу-
лю викласти шар кабачків цукіні. Присипа-
ти сіллю і перцем. Далі покласти шар пер-
цю, потім - шар баклажанів. Посипати си-
ром, часником, травами, сіллю і перцем. 
Далі чергувати шари овочів та сиру зі спеці-
ями. Останніми викладають помідори, а за-
вершує все шар сиру. Посипати сир паніру-
вальними сухарями, збризнути олією і від-
правити запіканку в духовку. Час приготу-
вання - близько 30 хв.  Гратен - це запікан-
ка з хрусткою скоринкою. Запікати страву 
спочатку треба при помірній температурі, а 
потім збільшити вогонь.

Цвітна капуста  
в вершках під сиром

ПОТРІБНО: цвітна капуста - 1 головка, 
яйця - 2-3 шт., сіль, перець чорний мелений, 
суміш італійських трав, вершки - 150 г, сир 
твердий тертий - 50 г, олія соняшникова.

ПРИГОТУВАННЯ: цвітну капусту по-
мити та розібрати на суцвіття. Відварити 
до готовності в підсоленій воді. Злити воду. 
Яйця збити з вершками. Додати сіль та пе-
рець. Деко змазати олією. Викласти капус-
ту. Залити яєчно-вершковою сумішшю. По-
сипати зверху твердим сиром та італій-
ськими травами. Відправити в духовку на 
180 градусів на 10-20 хв. Орієнтуйтесь по 
стану заливки - як тільки вона запеклась - 
страва готова! До речі. якщо ви візьмете не-
жирні вершки та нежирний сир, у вас вийде 
чудова страва для дієтичного харчування. 

Запіканка “Звільни  
холодильник”

ПОТРІБНО: картопля відварна - 2 шт., 
гриби смажені - 3 шт., помідор - 1 шт., яйця - 
2-шт., майонез, сіль, перець, борошно.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю нарізати 

кубиками. Гриби - плястерками. Помідор - 
невеликими шматочками. Можна додати 
ковбаску чи курку, якщо вона є в холодиль-
нику. Також сміливо додавайте сир. Яйце 
збити з майонезом, посолити, поперчити. 
Додати трошки борошна, перемішати. В 
горщик покласти картоплю, гриби та помі-
дор. Посолити. Вилити яєчну суміш. Запіка-
ти в духовці на 180 градусах протягом 20 хв. 
Подавати з хлібчиком та огірочками.

Запіканка  
з кабачків та рису

ПОТРІБНО: для запіканки - рис - 2 скл., 
кабачки - приблизно 500-600 г, яйця - 3 шт., 
морква - 1-2шт., цвітна капуста, сіль, перець, 
свіжі петрушка та кріп, часник і бринза (за 
бажанням).

ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЗВЕРХУ: сметана, яйце.
ПРИГОТУВАННЯ: рис заздалегідь від-

варити, додати до нього спецій. Цвітну ка-
пусту відварити до м’якого стану, розібра-
ти на суцвіття, подрібнити ніжку та дода-
ти до відвареного рису. Моркву, кабачки на-
терти на терці та протушити декілька хви-
лин на пательні. Усі інгредієнти переміша-
ти з яйцями, додати спеції та подрібнену зе-
лень. Запіканку викласти у форму, яку по-
передньо змастити олією встелити фоль-
гою, залити заливкою. Якщо сметана гус-
та, то можете додати до неї трішки моло-
ка, щоб прорідити. Випікати у розігрітій ду-
ховці при 180С до 30 хв. Головне, щоб верх 
став рум’яним, адже всі продукти уже гото-
ві, тож слідкуйте, щоб не підгоріла. 

Картопляні скибочки  
під сметанною подушкою  

з грибами
ПОТРІБНО: картопля - 3 шт., сметана - 

400 г, печериці великі - 2 шт., кріп, суміш іта-
лійських трав, сіль, перець, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити 
до готовності. Порізати невеликими ски-
бочками печериці. Сметану збити зі спеція-
ми та травами. Додати порізаний кріп, пече-
риці. Деко змазати олією. Викласти на ньо-
го порізану на скибочки картоплю одним 
шаром. Зверху полити сметанно-грибним 
соусом. Поставити в духовку (180 градусів) 
на 30 хв. Це найніжніша страва, яка просто 
тане у роті!

Запіканка із зелені  
у вершковому соусі

ПОТРІБНО: 500 г свіжого шпинату, го-
ловка салату  латук, 1 великий зубчик час-
нику, 0,5 скл. білих хлібних крихт, дрібка 
меленого мускатного горіха, 2 великі цибу-
лини, 1,5 ст. л. борошна, 1 скл. молока, 5 ст. 
л. вершкового масла, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: всю зелень вимити і 
дрібно нарізати. Цибулю і часник очистити 
і подрібнити. Розігріти в сотейнику 2,5 ст. л. 
вершкового масла, покласти цибулю і готу-
вати 5 хв. Додати решту зелені та часник, 
приправити сіллю і перцем, готувати, час 
від часу помішуючи, ще 5 хв. Злити в миску 
рідину, що виділилася. У невеликому сотей-
нику розтопити вершкове масло, додати 
просіяне борошно і готувати, помішуючи, 1 
хв. Влити гаряче молоко і рідину від зелені. 
Весь час розмішуючи, довести до кипіння. 
Приправити мускатним горіхом. Зменшити 
вогонь і готувати, поки соус не загусне, при-
близно 3 хв. Влити соус в сотейник з туш-
кованою зеленню. Перекласти приготова-
ну суміш у форму для запікання, присипа-
ти хлібними крихтами і скропити оливко-
вою олією. Поставити в розігріту до 190°С 
духовку на 25 хв. 

Запіканка зі спагеті  
з шпинатом і сиром

ПОТРІБНО: спагеті - 250 г, шпинат (за-
морожений) - 250 г, капуста броколі (замо-
рожена) - 150 г, брюссельська капуста (за-
морожена) - 200 г, помідори - 3 шт., вершки 
- 0,5 скл., сир - 250 г, сушений базилік - 2 ч. л., 
сіль - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у підсоленій воді 
відварити спагеті до готовності. Шпинат 
і брюссельську капусту розморозити на 
пару (в ситі над каструлею або в паровар-
ці). Відварені спагеті викласти в невисоку 
подовжену форму для запікання. Два помі-
дори дрібно порізати і перемішати зі спа-
геті. Додати розморожені шпинат і брюс-
сельську капусту. Вершки змішати з базилі-
ком, посолити. Вершкову заправку вилити 
у форму, перемішати. Спагеті посипати тер-
тим сиром. Прикрасити кружальцями помі-
дорів, броколі, злегка посолити. Запікати в 
нагрітій до 200°C духовці 40 хв.

Дієтична овочева  
запіканка

ПОТРІБНО: помідор - 1 шт.,   цибуля - 1 
шт., овочі - 500 г, яйця - 3 шт., сметана - за 
смаком, сир - за смаком, сіль, перець - за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: візьміть півкіло 
будь-яких овочів на свій смак (морква, ка-
бачки, баклажани). Краще всього вибира-
ти більш щільні, нарізати кружечками і ви-
класти на дно форми для запікання. Потім 
викласти цибулю, нарізану півкільцями, і 
помідори, нарізані кружечками. Приготу-
вати заливку зі сметани, збитих яєць і 200 
г натертого сиру, залити овочі, а зверху по-
сипати натертим сиром і будь-якими спеці-
ями за смаком. Готувати близько 40-45 хв. в 
духовці при 170 градусах. Крім овочів, мож-
на використовувати гриби. 
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Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн.  
Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор. 
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Відповіді

- Конторський (офісний) служ-
бовець (бухгалтерія). Оператор 
комп’ютерного набору
- Електромонтер  з  ремонту та  обслу-
говування  електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  
Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Опе-
ратор заправних станцій. Водій авто-
транспортних засобів (кат. В, С)
- Оператор поштового зв’язку. Опера-
тор електрозв’язку. Касир (в банку)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 
автотранспортних засобів (кат.В)
- Кравець. Закрійник
- Муляр. Штукатур.  Маляр
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. 

- Кухар. Пекар. Офіціант
- Столяр будівельний. Паркетник
- Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. Бетоняр. 
Електрозварник ручного зварювання 
- Охоронник. Водій автотранспортних 
засобів (кат. В)
- Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення
- Слюсар з ремонту автомобілів. Елек-
трозварник  ручного зварювання. Во-
дій автотранспортних засобів (кат.В)
- Машиніст крана (кранівник).
ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Приймаються особи, які мають диплом 
кваліфікованого робітника:
- Організація та експлуатація поштово-

го зв’язку  - термін навчання –  1 рік
ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

БЕЗ НАДАННЯ ВСТУПНИКОМ  
СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО  
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:

- Регіональний навчально-практичний 
будівельний центр  з вивчення новіт-
ніх матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік 
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін мате-
ріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання матеріалами 
ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої тепло-
ізоляції будівель і споруд.
- Курси для всіх бажаючих, незалежно 

від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;   
- мулярів;
- штукатурів;   
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- електромонтерів з ремонту та обслу-
говування устаткування;
- операторів комп’ютерного набору.
 (навчання  розпочинається по мірі 
укомплектування груп)
Приймальна комісія працює  з 1 черв-
ня 2015р.
Документи приймаються щодня,  крім 
неділі, з 9 до 16  години.
 АДРЕСА ЦЕНТРУ: (створений на базі 

ПТУ №2  м. Тернополя) 46010  
м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. 

Тел./факс: (0352) 52-35-89  
e-mail: tcpto-1@ukr.net  

www.ternopil-cpto.org.ua

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» оголошує набір учнів
на 2015-2016 навчальний рік на державну форму навчання з професій (на базі 9-11 класів)

Українські анекдоти
Розмовляють двоє друзів: 
- Хотів налагодити стосунки з тещею й вирішив 

замовити їй через інтернет гарне модне плаття.
- І що? Її не сподобалось?
- Як на зло, теща прокинулась якраз у той момент, 

коли я вимірював її рулеткою. 
* * *
- Як називається найпотужніша американська 

зброя? 
- Макдональдс!
* * *
Учителька:
- Сергійку, який час у реченні: «Я - гарна»?
- Минулий, Валентино Василівно.
* * *
Чоловік дивиться телевізор і вголос каже:
- Не йди туди! Ну, не йди…
Дружина запитує:
- Що ти таке дивишся?
- Наше весілля.
* * *
- Алло, мамо, наш тато каву розлив на білий руш-

ник. Замочити його?
- Батька не чіпай, а рушника вкинь у машинку. 

Ввечері прийду, сама розберуся.
* * *
Ідуть батько з маленьким сином повз лікарню. 

На воротах - емблема медицини - змія навколо куб-
ка. Син запитує:

- Тату, що тут намальовано?
- Це - твоя бабуся морозиво їсть.
* * *
- Соломоне, скільки буде сім на вісім?
- А ми продаємо, чи купуємо?

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не 

обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення 

власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0961253885

У компанію з реалізації кави по-
трібні торгові представники.  
Тел. (098) 932-00-28 

Пропонуємо зелену каву з імбиром. 
Смачно. Корисно. Сприяє схудненню. 
Тел.: (097)-863-90-93  
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ГОРОСКОП
з 8 по 14 липня
Овен  

Запланованi справи ви 
вирiшуватимете доволi 
повiльно. Можливо, у та-
кий спосiб доля намагаєть-
ся показати вам правиль-
ний шлях у життi.
Телець 

На вас чекає удача в осо-
бистих справах i на роботi. 
Сприятливий перiод для 
пiдвищення професiйного 
рiвня.
Близнюки 

Не варто бороти-
ся з обставинами, краще 
розберiться з попереднiми 
справами i проведiть робо-
ту над помилками. Запла-
нуйте сімейних відпочи-
нок.
Рак

Настав момент позбу-
тися iлюзiй. Визначте-
ся, чого вам не вистачає. 
Займiться чимось незвич-
ним для себе.
Лев 

Попереду насичений 
період, незалежно вiд того, 
чи будете ви у вiдпустцi, чи 
натхненно працюватиме-
те.
Діва 

Уникайте крайнощiв, 
не прагнiть максималь-
них результатiв як на 
вiдпочинку, так i на роботi. 
Краще пiти на компромiс, 
нiж доводити нiсенiтницю.
Терези 

Ви шукатимете не 
тiльки свої, а й чужi помил-
ки. Допоможiть порадою 
оточуючим. Наприкiнцi 
тижня бiльшiсть ваших 
планiв стануть реальними.
Скорпіон 

У вас склалося вра-
ження, що все стало з 
нiг на голову. Проявiть 
наполегливiсть i терпiння, 
а результати не змусять 
себе чекати.
Стрілець 

Власнi iнтереси тре-
ба вiдсунути на дру-
гий план, щоб не про-
ґавити щось важливе. У 
роботi орiєнтуйтеся на 
спiвробiтництво.
Козеріг 

Не опирайтеся обстави-
нам, саме скромна такти-
ка буде найуспiшнiшою. Це 
стосується службових та 
особистих моментiв.
Водолій 

У вирiшеннi дiлових пи-
тань вам допоможуть давнi 
зв’язки. Важливi заходи 
плануйте заздалегiдь.
Риби 

Настав час змiн. Зокре-
ма, це стосується стосункiв 
iз близькими. Знайдiть 
вiльний час для зустрiчей 
iз батьками.

Вітаємо! 
12 липня святкуватиме 

День ангела
люблячий батько, дідусь, 

чудовий чоловік, прекрасний 
сім’янин - житель села Денисів 

Козівського району  
Петро Григорович Стрияк

Щоб Ваще здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.

З великою любов`ю і повагою - 
дружина Галина,  дочка Надія, син 

Іван із сім’єю, онуки Вікторія, 
Софійка, Ліля і Дем`ян.

Вітаємо! 
Чудову жінку, гарну, 

добру людину
Іванну Іллівну Ярему 

із с. Плотичі Козівського району 
з Днем народження 
та з Днем ангела!

Бажаєм затишку й здоров’я,
І усмішок, бадьорості та сил,
Щоб Ви були найкращою у світі,
Щоб Ви були щасливою завжди!
Нехай зозуля Вам кує багато літ, 
за Вашу працю, доброту і вміння, 
Подяка Вам від нас за те,
Що проявляєте до всіх і щирість, 

і терпіння.
З найкращими побажаннями - 

Олександр Бойко, 
Віталій Бойко, 

Марія Будзан із сім’ями. 

Вітаємо! 
10 липня 

святкуватиме 
День 

народження  
привітна, 

доброзичлива  
людина, берегиня 

сімейного
 затишку - жителька смт. Козова 

Людмила Коляденко 
На незбагненному цім світі, 
Де на долоні все, як є - 
Вам День народження привітно 
Сьогодні руку подає. 
В цей день Вас щиро привітають 
Колеги, друзі і рідня. 
Здоров’я, щастя побажають 
І море радості щодня. 
А від нас прийміть дарунок: 
Троянди у рясній росі, 
Палкого сонця поцілунок 
І літо у його красі. 
 А щоб чудове Ваше свято 
В душі лишило добрий слід, 
Прийміть від нас оцю присвяту 
Й живіть, як мінімум, - сто літ!

З любов`ю і повагою, 
чоловік  Олег і сини,

Іванна Ярема, Зіна Тарнович, 
Ганна Назарків,  Петро Худко з дружиною 

Галиною.

Вітаємо!
12 липня святкуватиме День ангела 

чудова людина, батько, дідусь, поет,  
громадський діяч, житель смт. Козова 

Петро Іванович Худко

З повагою – парафіяни Української автокефальної православної церкви 
Київського патріархату імені св. князя Володимира,  друзі і вся родина.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Третій міжнародний фести-
валь «Файне місто» зібрав близь-
ко 8 тисяч гостей не лише з різ-
них куточків України, а й з Білору-
сії та Польщі. Музичне свято  від-
бувалося на території тернопіль-
ського аеропорту. «Файне  місто» 
об’єднало  три сцени, на яких ви-
ступило близько 60 гуртів. 

Фестиваль проходив під гас-
лом «Територія вільних людей». 

Кожен міг переконатися у цьо-
му і відчути особливу атмосферу 
свободи і шалений драйв життя. 
Відчувалося, що організатори ре-
тельно попрацювали над мину-
лорічними помилками і продума-
ли всі деталі для максимального 
комфорту відвідувачів заходу. 

На «Файному місті» можна 
було покататися на велосипеді, 
пограти у баскетбол та інші спор-
тивні ігри, зробити манікюр, біо-
тату, пірсинг та пофарбувати во-
лосся.

Відвідали фестиваль кілька 
бійців АТО. Для них вхід на дійство 
був безкоштовний. Також мали 
можливість зібрати кошти для ар-
мії місцеві волонтери. Зокрема, на 
«Файному місті» працювала по-
льова кухня під гаслом «У нас поїв 
- солдата вдів!» Тут можна було 
смачно поїсти, сфотографуватися 
у військовій одежі, навчитися зби-
рати та розбирати автомат. Завдя-
ки цьому Логістичний центр до-

помоги бійцям АТО зібрав 57624 
гривень. 

Першого дня фестивалю на го-
ловній сцені гурти переспівували 
пісні відомих закордонних колек-
тивів  AC/DC, Rammstein, Metallica, 
Scorpions, Iron Maiden. Родзинкою 
програми став виступ 61-річного 
австралійця Дейва Еванса -  пер-
шого вокаліста австралійської 
рок-групи AC/DC. На фестивалі 
Дейв виконав легендарні хіти ра-
зом з триб’ют гуртом  D/C Train.

Протягом трьох днів на «Фай-
ному місті» виступили як україн-
ські гурти, так і колективи з з Ав-
стралії, Франції, Швеції, Австрії, 
Польщі, Грузії, Росії та Білорусі. 
«Один в каное», Zapaska, Гапоч-

ка, Marija Cheba, Cherokey, Marina 
Krut project, Piano, Vivienne Mort, 
Panivalkova, АННА, The Hardkiss, 
Элизиум, All Faces Down, Карна, 
Фіолет, Los Colorados, O.Torvald, 
Epolets, Табула Раса, Тінь Сон-
ця, Фліт. На «Файному місті» від-
святкував свій десятирічний юві-
лей відомий український гурт 
«Бумбокс». Потішила  публіку  но-
вою революційною програмою 
«Партизан-Рок» група BRUTTO. 
Також музиканти гурту «Скрябін» 
та його друзі відіграли концерт 
пам’яті Андрія Кузьменка. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото:  

Андрія ВОЛОШИНА і  
Тараса ЙОРДАНА.

Територія  ДРАЙВУ  і  ВІЛЬНИХ  людей
Минулих вихідних Тернопіль став центром 

фестивального руху України. Протягом 
трьох днів під відкритим небом молодь 

насолоджувалася якісною музикою 
та чудовою атмосферою дійства. 




