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9 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 12-16, вдень 
23-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.59, захід - 
20.47. 

10 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 17-20, вдень 
23-28 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.00, захід - 
20.45. 

11 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 19-22, вдень 
26-31 градус тепла. Схід 
сонця - 6.01, захід - 20.43. 

12 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 22-24, вдень 
26-32 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.03, захід - 20.41. 

13 серпня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 21-22, вдень 24-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.04, захід - 20.39. 

14 серпня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 20-21 
градус тепла. Схід сонця - 
6.06, захід - 20.38. 

15 серпня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 11-15, вдень 20-23 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.07, захід - 20.36.

Погода в 
Тернополі  
й області

7 стор.

Теплі малини 
пахли сонцем… 10-11 стор.

Фестиваль
"Дзвони 
Лемківщини" 
об’єднав 
лемків 
з усього світу

8  
стор.

Вже традиційно на початку серпня 
урочище Бичова, що поблизу 
Монастириська, закликає гостей 
на колоритне і захоплююче свято 
лемківської культури і традицій. 

Іван КРУП’ЯК: «Кожна людина 
є маленьким промінчиком 
великого сонця»

Магнітні бурі 
в серпні

Магнітні бурі  очі-
кують 17-18 серпня, 
сплески геомагнітної 
активності та слаб-
кі геомагнітні збурен-
ня вірогідні у період  
17-19 серпня.
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За повідомленнями пре-
си, цього року з державного 
бюджету на ремонт доріг Тер-
нопільської області виділено 
близько 600 млн. грн. - втри-
чі більше, ніж у минулому році.

Облдержадміністрація по-
відомляє, що визначила стра-
тегію діяльності Служби авто-
мобільних доріг, облавтодору 
та інших структурних підроз-
ділів органів державної вла-
ди, які покликані забезпечува-
ти нормальне функціонування 
доріг в Тернопільській області.

За повідомленням Служби 
автомобільних доріг, станом 
на 03.08.2017 року ліквідовано 
ямковість на площі - 302580 м 
(96% від загального обсягу ви-
явленої ямковості), в тому чис-
лі на дорогах державного зна-
чення - 231587 м. А на дорогах 
місцевого значення ямковість 
ліквідована на 70993 кв.м. із 
85000 кв.м., що становить 84%.

Презентуючи свої досяг-
нення в значно більших від 
попередників обсягах будів-
ництва і ремонту доріг, пред-

ставники влади чомусь не ба-
чать або не надають значен-
ня нещадній експлуатації до-
ріг. Звертаємо Вашу увагу, 
що якраз відсутність дієвого 
контролю за вантажними пе-
ревезеннями призводить до 
руйнівного стану асфальто-
бетонного покриття на авто-
шляхах області.

За оперативною інформа-
цією знаємо, що часто пере-
візники в півтора, а то й у два 
рази перевищують гранично 
допустимі норми завантаже-
ності вантажних автомобілів. 
Наприклад, при дозволених 
нормах перевезень в межах 22 
тонн, транспортують 40 і біль-
ше тонн вантажів.

Через відсутність належно-
го контролю з боку державних 
органів на контрольних пунк-

тах зважування вантажів ма-
ють місце факти хабарництва, 
що свідчить про зловживання 
службовим становищем відпо-
відальних працівників служб 
цього напрямку.

ЗАЗНАЧАЄМО, ЩО ЦЯ 
ПРОБЛЕМА НЕ Є НОВОЮ І 
ЧОМУСЬ БАГАТО РОКІВ НЕ 

ВИРІШУЄТЬСЯ!

Невже це по-господарськи: 
з бюджету виділити на дороги 
великі кошти, які важкою пра-
цею заробляє громада області, 
і відразу все занапастити від-
сутністю належного контролю 
чи корупцією нечесних праців-
ників відповідних служб?

Рада Тернопільської об-
ласної організації політичної 
партії «Громадянська пози-

ція» звертає увагу Тернопіль-
ської обласної адміністрації на 
критичну ситуацію щодо руй-
нування асфальто-бетонного 
покриття та вимагає негай-
но встановити належний і ді-
євий контроль за перевезен-
ням вантажів великоваговим 
вантажним транспортом (фу-
рами), а при перевищенні но-
мінально дозволеної заванта-
женості - не допускати їх руху 
по дорогах Тернопільської об-
ласті. При цьому необхідно по-
силити заходи щодо суворо-
го притягнення недобросовіс-
них перевізників до відпові-
дальності за порушення дозво-
лених норм перевезень ванта-
жів та забезпечити належний 
контроль за роботою пунктів 
зважування вантажних тран-
спортних засобів.

Петро ЛАНДЯК: "Відремонтовані дороги 
руйнуються, бо немає дієвого контролю" 

Голові Тернопільської обласної 
державної адміністрації пану С.Барні

ЗВЕРНЕННЯ
Ради Тернопільської обласної 

організації політичної партії 
«Громадянська позиція» до 

Тернопільської обласної державної 
адміністрації

«Неоціненних втрат зазна-
ла наша держава у боротьбі за 
волю, за своє європейське май-
бутнє: батьки втратили дітей, 
діти – батьків, 
хтось залишився 
без брата чи се-
стри, без рідних 
по духу людей, - 
сказав голова об-
ласної ради Ві-
ктор Овчарук, 
який взяв участь 
в урочистостях. 
-  Низький уклін 
Вам, дорогі бать-
ки, за таких си-
нів, за жертву, 

біль якої досі горить у Ваших 
серцях. Віримо, що спільним не-
поборним бажанням та з Божою 
допомогою ми встановимо на 
своїй землі мир, щоб наші Герої 
могли пишатися тим, за що по-
клали власне життя».

Перша історична згадка про 
це місце датується 1625 роком. 
Біля джерела стояла дерев’яна 
капличка, у якій знаходила-
ся фігура святої Анни. Комуніс-
тичною владою капличку було 
розібрано та спалено. У 1991 
році святиню було відновле-
но та освячено 7 серпня, у день 
Успіння Святої Праведної Анни. 
У 2010 році тут було освячено 
хрест та камінь під будівництво 
духовного комплексу.

На Кременеччині 
освятили 
каплицю-
пантеон  Героїв  АТО

Краплями дощу, свяченою водою та сльозами болю окро-
пилася новостворена каплиця-пантеон Героїв АТО у с. Лішня, 
що на Кременеччині. Спільною молитвою священнослужите-
лі, родини загиблих, керівництво області та жителі села вша-
нували пам’ять про борців за волю України. Очолив богослу-
жіння архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

 Голова обласної ради Віктор Овчарук разом із депутатами облради - головою постійної комісії 
з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства 
Михайлом Тимошиком та головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, про-
мисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоеконо-
мічної діяльності Ларисою Римар - побував в установі  обласної ради «Тернопільське обласне дер-
жавне музичне училище імені Соломії Крушельницької». Тут очільник облради ознайомився з ро-
ботою закладу, його матеріально-технічною базою.

Віктор ОВЧАРУК:  «Комунальні 
заклади галузі культури потребують 

допомоги  обласної ради»

 Віктор Овчарук разом із Михайлом Тимоши-
ком  побували й у Тернопільській обласній уні-
версальній науковій бібліотеці. Цьогоріч облас-
на рада передбачає реалізувати кошти  у сумі 
1 млн. 270 тис. грн. на ремонтні роботи фасаду, 
даху та заміну вікон головної книгозбірні, яка є 
пам’яткою архітектури місцевого значення. Голо-
ва облради та голова комісії оглянули будівлю бі-
бліотеки зовні та приміщення, цікавилися модер-
нізацією вестибюлю на другому поверсі, яку здій-
снили за кошти гранту Посольства США в Украї-
ні, отриманого бібліотекою на підтримку ресурс-

ного центру «Вікно в Америку». Також відвідали 
книгосховище, інтернет-центр, ознайомилися з 
друкованими виданнями бібліотеки та електро-
нним каталогом. Віктор Овчарук переглянув ко-
шторисну документацію та обговорив з дирек-
тором бібліотеки Василем Вітенком і заступни-
ком директора з наукової роботи та інформати-
зації Галиною Польовою перспективи подальшої 
реконструкції. Після остаточного уточнення за-
гальної вартості реконструкції з проектною орга-
нізацією голова обласної ради знову зустрінеться 
з керівником головної книгозбірні краю.

Багаторічний директор училища Михайло Ру-
дзінський розповів про досягнення та проблеми 
установи.

«Училище – то наша гордість. Його випускники 
продовжують навчання у консерваторіях, стають 
лауреатами різних конкурсів, виступають на кра-
щих сценах не лише нашої держави. Разом з тим,  
необхідно ще чимало зробити, зокрема, провес-
ти ремонт. Культура багато років недофінансову-
валася. Нещодавно обласна рада виділила учили-
щу кошти, які допоможуть вирішити найнагальні-
ші проблеми. Тим паче, що у наступному році буде-
мо відзначати 60-ліття  цього закладу», - зазначив 
Віктор Овчарук.

Він також додав, що сесія обласної ради  ви-
рішила урочисто відзначити цю дату та доручи-
ти ОДА розробити відповідний план заходів і пе-
редбачити кошти в обласному бюджеті на їх ви-
конання. Тим паче, що цього року у вересні від-
значатимемо 145-річчя з дня народження Соло-
мії Крушельницької. До цієї дати випущений диск 
№ 1 під назвою "Осяяні талантом Соломії. Творчі 
портрети випускників Тернопільського музично-
го училища ім.С.Крушельницької".  На черзі - диск 
№ 2, який повинен вийти до ювілею училища.
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Присутній на урочистостях голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна звер-
нув увагу, що за останні два роки в облас-
ті вдалося відновити функціонування 
понад двох десятків закладів культури. 

«Мені приємно, що ваша ініціатива 
та народного депутата від вашого окру-
гу Миколи Люшняка щодо створення те-
риторіальної громади разом із колекти-
вом сільської ради дала конкретний ре-
зультат. Наголошую, що ніхто сьогодні не 
може взяти на себе більшу відповідаль-
ність за розвиток Трибухівецької грома-
ди – тільки ви самі. На прикладі вашого 
нового будинку культури ми бачимо ре-
зультат спільної праці. І що найголовні-
ше – цей результат реальний, його мож-
на побачити, торкнутися, і він залишить-
ся тут для вас і ваших дітей. Саме тому як 
голова обласної адміністрації я так сти-
мулюю проекти, в яких є співучасть дер-
жави, місцевої влади і самих жителів», 
- підкреслив Степан Барна під час свого 
виступу.

За словами голови Трибухівецької 
ОТГ Олега Ковдрина, половину суми, не-
обхідної на ремонт будинку культури, 
було отримано з Державного фонду регі-
онального розвитку. Витратили їх на пе-
рекриття і заміну вікон. «Але для повно-
цінного відновлення будинку культури 
потрібно було більше коштів. Тому люди 
допомагали хто чим міг:  хтось коштами, 
хтось своєю працею, велику підтримку 
надали місцеві підприємці. Таким чином, 
спільними зусиллями вдалося зібрати 
ще майже мільйон гривень, який вклали 
в оздоблення приміщення», - повідомив 
Олег Ковдрин.

За словами директора Трибухівецько-
го будинку культури Марії Качур, в онов-
леному закладі працюватимуть творчі сту-
дії: тепер тут є дзеркальна зала для занять 
танцями; займаються різновікові колекти-
ви самодіяльності; є пристосований кабі-
нет для інтелектуального розвитку – про-
водять уроки англійської, можна пограти 
у шахи; у приміщенні БК також є бібліоте-

ка з доступом до Інтернету; у відремонто-
ваному приміщенні концертної зали вже 
проводять вечори живої музики і танцю; 
оформленим до вимог часу є і куточок для 
молодят, які реєструють шлюб. У перспек-
тиві – ремонт ще одного приміщення на 
другому поверсі, де планують оснастити 
сучасний конференц-зал. 

 З утворенням ОТГ бюджет громади 
суттєво зріс: раніше бюджет с. Трибухівці 
був близько 2 млн. грн., після об’єднання у 
громаду – разом із с.Пишківці – загальний 
бюджет сягає майже 17 млн. грн. (врахо-
вуючи освітню та медичну держсубвен-
ції). Таким чином, завдяки реформі де-
централізації, місцеві мешканці отрима-
ли майже у 3 рази більше коштів, які мо-
жуть спрямувати на розвиток своїх сіл. 
Відчутними є суми, які тепер надходять 
від оренди землі та ПДФО і залишаються 
в громаді – наприклад, підприємство Пе-
тра Гадза «Бучачхлібпром» сплатило тут 
податку більш як на 5 млн грн. Та й сам 
підприємець суттєво допоміг із ремонтом 

будинку культури, а особливим подарун-
ком від нього місцевим жителям до свята 
став виступ Національного хору України 
імені Григорія Верьовки.

«Я народився в с. Зелена, але одружив-
ся у Трибухівцях, тут пройшла моя моло-
дість. Я знаю це село, цих прекрасних лю-
дей. Свого часу я працював у Трибухів-
цях -  був художнім керівником в Аграрно-
му коледжі, дуже добре пам’ятаю якими 
були й творчі колективи будинку культу-
ри цього села, тож мені хотілося допомог-
ти відродити це. Хочу, щоб українці, осо-
бливо молоде покоління, були здорові ду-
ховно і фізично», - зазначив Петро Гадз. 
Він повідомив, що у перспективі – онов-
лення сільського стадіону з будівництвом 
тенісних кортів, фітнес-залу, басейну.

Трибухівецька громада є однією із 
«молодих» - створена лише рік тому. На-
селення - 5.380 жителів. У найближчих 
планах розвитку за словами голови ОТГ 
– перекриття даху і ремонт шкіл в обох 
селах. 

У  Трибухівцях  урочисто  відкрили 
будинок культури

У Трибухівцях Бучацького 
району відкрили 
відремонтований будинок 

культури, який не працював 
понад 15 останніх років. Урочисте 
відкриття будівлі відбулося 
у День села. Жителі громади 
довели, що спільна мета  завжди 
матиме успішний результат, адже 
на ремонт «склалися» практично 
усім селом.

На Збаражчині 
відбулося потрійне 
свято. День села 

одночасно відсвяткували 
Заруддя, Болязуби та 
Романове Село. 

Кожне зі свят відвідав де-
путат Тернопільської облас-
ної ради, керівник фракції Ради-
кальної партії Олега Ляшка Бог-
дан Яциковський. Він зустрівся з 
людьми, які мали нагоду поділи-
тися не лише радістю, а й своїми 
проблемами, якими живе село.

Попри те, що свято у Романо-
вому Cелі всіляко намагалась зі-
псувати мінлива погода, адже че-
рез рясний дощ і град у примі-

щенні, де відбувалося дійство, 
зникло світло, день видався на-
сиченим приємними моментами 
та спілкуванням.

Творчі й надзвичайно тала-
новиті школярі, аматорські ко-
лективи тішили поетичними та 
музичними дарунками.

– Як на мене, то атмосфе-
ра свята вийшла далеко за межі 
села. Звідусіль з’їжджались люди, 
бо День села – це як храмове свя-
то, що об’єднує не одну громаду, 
– говорить Богдан Ігорович.  - По-
бачив, що село розвивається, і я 
задоволений, що зміг долучитись 
до цього. Адже з ініціативи нашої 
радикальної команди для Рома-

нового Села виділено 300 тисяч 
гривень на створення навчально-
виховного комплексу.

Ще одним із свят, яке  
запам’ятається надовго, було 
відзначення Дня села у Болязу-
бах. Організатори підійшли до 
дійства творчо та з майстерніс-
тю, тому все відбулося на висо-
кому рівні. 

У селі стільки талантів, що 
сцена їх просто не вміщала. Не-
повторні танцювальні номери 
діти демонстрували на подвір’ї 
сільського клубу, де і пройшло 
святкове дійство.

За словами Богдана Яциков-
ського, свято зібрало чимало 
людей і показало, що Болязуби 

- велика дружня громада. Тому 
він впевнений, що така творча 
й активна громада своїми успі-
хами сприятиме подальшому  
розвитку Збаразького району.

Не менш запальним і пози-
тивним видалося свято у селі За-
руддя. Заходи, які проходили  на  
сільській площі, були пронизані 
патріотичним духом: і в словах, 
і в піснях, і в танцях була любов  
до рідного села та Батьківщини.

Красиве й квітуче село поло-
нить неймовірними барвами по-
гляд кожного, хто завітає сюди. 
Мешканці Заруддя в черговий 
раз довели свою щиру й сердеч-
ну любов до рідного краю, вла-
штувавши чудове свято.

- Села, як і люди, мають свою 
біографію. Її роками, десятиріч-
чями пишуть мешканці. Тому 
продовжуйте працювати на бла-
го рідного краю, нехай зростає 
ваш достаток. Майбутнє нашої 
держави залежить від розви-
тку села. Я, у свою чергу, докла-
ду максимум зусиль, аби всіляко 
підтримуватиму вашу громаду. 
Лише спільними зусиллями збе-
режемо село, - зазначив Богдан 
Яциковський.

Особливу шану та подяку він 
висловив людям старшого поко-
ління, чиї мудрість і життєвий 
досвід нині допомагають молоді 
відроджувати та примножувати 
кращі традиції села. 

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Лише спільними зусиллями 

збережемо село»
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Минулого 
тижня Вища 
кваліфікаційна 

комісія суддів оголосила 
результати конкурсу. 
Якщо їх підтвердить 
Вища рада правосуддя,  
то новий Верховний Суд 
на 96% складатиметься 
з нових людей. А 
переможцями конкурсу 
стали не лише судді, 
а й правозахисники 
з досвідом роботи в 
Європейському суді з 
прав людини, вчені,  
науковці та колишній 
доброволець, який 
брав участь в обороні 
Донецького аеропорту.

Рівні умови
За посаду судді ВС вперше 

потрібно боротися на відкрито-
му та чесному конкурсі, а не при-
ймати посаду як даність у вигля-
ді призначення. Жодної спадко-
ємності - судді нинішнього Вер-
ховного Суду змагаються за міс-
ця нарівні з колегами з місцевих 
судів. Великі надії Вища квалі-
фікаційна комісія суддів (далі - 
ВККС) покладає на «свіжу кров» 
- адвокатів і юристів-науковців, 
котрим вперше випала можли-
вість стати суддею ВС. І недарем-
но, адже минулого тижня ВККС 
оголосила переможців конкурсу. 

Серед переможців - лише 5 
суддів діючого Верховного Суду 
України, тобто завдяки конкур-
су склад  Верховного Суду оно-
вився на 96%. Адвокатів та на-
уковців у рейтингу - майже 30 
%. Серед переможців конкур-
су ми бачимо професорів та ви-
кладачів вищих навчальних за-
кладів, правозахисників з до-
свідом роботи в Європейському 
суді з прав людини, адвокатів, 
які отримали освіту в провідних 
міжнародних університетах. 

Зокрема, адвокат, доцент ка-
федри теорії та філософії права 
Львівського національного уні-
верситету Дмитро Гудима. Він 
відомий своєю соціальною ак-
тивністю, науковою і правоза-
хисною діяльністю, а також є 
співавтором кількох законопро-
ектів, представляє інтереси гро-
мадян в кількох десятках справ 
у Європейському суді з прав лю-
дини. 

Ганна Вронська - адвокат, 
яка отримала освіту в Інститу-
ті міжнародних відносин Київ-

ського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, про-
ходила професійне стажування 
в США та неодноразово входи-
ла до списку 100 найкращих ад-
вокатів України, теж отримала 
можливість здійснювати право-
суддя у новому Верховному Суді.

До речі, список переможців 
Касаційного адміністративного 
суду при Верховному Суді очо-
лила доктор юридичних наук, 
професор Тетяна Анцупова. В 
основному займається питан-
нями застосування міжнародно-
го права, а також застосування 
практики Європейського суду з 
прав людини. 

У списку переможців конкур-
су є Олександр Мамалуй - харків-
ський суддя, кандидат юридич-
них наук. Добровольцем воював 
за незалежність України в га-
рячих точках антитерористич-
ної операції. Він обороняв Піски, 
Первомайське, Авдіївку, Опитне, 
Донецький аеропорт. А вже най-
ближчим часом Олександр Ма-
малуй матиме змогу працювати 
у найвищому органі суддівської 
влади – Верховному Суді.

Можна і далі перераховува-
ти переможців конкурсу, які ра-
ніше не могли й подумати, що бу-
дуть змагатися за таку посаду на 
публічному рівні. Зараз залиши-
лось небагато. Надіслати реко-
мендації про призначення кан-
дидатів суддями до Вищої ради 
правосуддя (далі - ВРП), яка роз-
гляне їх та внесе відповідне по-
дання Президенту України для 
призначення. Президент підпи-
сує Указ, його роль  – церемоні-
альна. Тут реалізується одна з 
основних засад Конкурсу та судо-
вої реформи - деполітизація. Усу-
нення від процесу призначення 
суддів будь-яку політичну скла-
дову. 

Незручні питання
Про початок конкурсу на по-

сади 120-ти суддів нового Вер-
ховного Суду ВККС оголосила 

дев’ять місяців тому. Докумен-
ти подали 846 кандидатів. Піс-
ля перевірки документів Комісі-
єю, а також спеціальної перевір-
ки держорганами, 653 кандидати 
були допущені до першого етапу 
- тестування. Після тестів і прак-
тичних завдань, складених неза-
лежними вченими, експертами 
з України та ЄС, залишилося 382 
кандидати. Пізніше був револю-
ційний, навіть для світової прак-
тики, етап. Він стартував з IQ і 
психологічних тестів. «Співбесі-
ди будь-який бажаючий міг поди-
витися в режимі реального часу 
на каналі ВККС в YouTube. Часто 
кандидатів бентежили питання 
на кшталт: «Коли ви останній раз 
були в театрі?» або «Яку книгу ви 
зараз читаєте?», - розповідає член 
ВККС Андрій Козлов. - Деякі кан-
дидати, надивившись співбесід 
конкурентів, як докази приноси-
ли книги!». Але, звичайно, най-
більш незручними були не ці пи-
тання.

Під час співбесід обговорю-
валися досьє, що містять всі дані: 
від трудової книжки - до податко-
вої декларації, а також матеріали, 
підготовлені Національним анти-
корупційним бюро (НАБУ). У них 
детально розписано місце робо-
ти всіх родичів, особливо тих, які 
працюють у державних органах, 
як часто кандидат та його рід-
ні перетинали держаний кордон. 
Окрім Комісії, «у нокдаун» канди-
дата відправляла і «Громадська 
рада доброчесності» (далі - ГРД), 
яка паралельно оцінювала ко-
рупційні ризики. Негативний ви-
сновок ГРД позбавляв  кандида-
тів критично важливих балів та 
навіть виключав з конкурсу. При 
цьому функції  Ради захищені 
«Законом про судоустрій та ста-
тус суддів». Таким чином ГРД на-
дали 140 негативних висновків 
стосовно кандидатів до ВС, з яких 
51 - не підтвердили здатності 
здійснювати правосуддя. 

Глава ВККС Сергій Козьяков 
наголошує, що в перший же ро-
бочий день на новий ВС впаде 
близько сорока тисяч справ, які 

потребують термінового роз-
гляду.

«Уроки, які дасть процес від-
бору кандидатів у судді Верхо-
вного Суду, стануть в нагоді для 
перезавантаження всієї судової 
системи України. І це перезаван-
таження починається з 600 ва-
кансій на посади суддів нижчих 
інстанцій», - наголошує у свої ви-
ступах Довідас Віткаускас, Коор-
динатор проекту ЄС «Підтримка 
реформ у сфері юстиції в Україні».

Список гарантій
Наступний етап після кон-

курсу до ВС - оцінювання суддів 
апеляційних судів і судів загаль-
ної юрисдикції. Критична біль-
шість нових людей перезаван-
тажить систему. Це повинен від-
чути кожен, хто буде звертатися 
в суди всіх інстанцій.

Гарантією того, що процес 
«не відкотиться» назад, є за-
кріплений в Конституції статус 
Вищої ради правосуддя (далі - 
ВРП) - як органу, незалежного 
від Верховної Ради і Президен-
та. Саме ВРП приймає остаточ-
ні рішення щодо кандидатур пе-
реможців конкурсу. Як і в біль-
шості європейських країн, Пре-
зиденту залишається лише під-
писати відповідні призначення.

Крім реального відділен-
ня законодавчої влади від ви-
конавчої, ефективність рефор-
ми повинен гарантувати ще ці-
лий ряд законодавчих норм і 
громадських ініціатив. Діяль-
ність суддів перебуває під пиль-
ною увагою НАБУ і Національ-
ного агентства щодо запобіган-
ня корупції, не кажучи вже про 
громадських активістів та жур-
налістів. Також закон зобов’язує 
суддів щорічно заповнювати де-
кларації доброчесності і сімей-
них зв’язків, підтверджувати за-
конність джерел своїх доходів. 

Результат 
зрозумілий

Кваліфікаційне оцінюван-
ня повинні пройти всі судді 
без винятку. Воно розставить 

Новий Верховний Суд 
на 96% складатиметься 
з нових людей

Безпрецедентний запит суспільства на оновлення судової 
системи призвів до її комплексного реформування. 
Зокрема, змінилася структура судової системи - були 
ліквідовані вищі спеціалізовані суди, і, вперше в історії 
України, з чистого аркуша, через конкурс, створюється 
вищий орган судової влади - Верховний Суд (далі - ВС), 
який запустить імпульс змін до судів нижчих інстанцій.

крапки над «i» не тільки щодо 
професійних якостей ниніш-
ніх суддів, а й щодо їх репу-
тації та доброчесності. Місія: 
прибрати із судів тих, хто не 
гідний вершити правосуддя; 
почати поважати тих, в чиїй 
біографії немає темних плям. 

З червня до кінця верес-
ня минулого року з судової 
системи за власним бажан-
ням звільнилися 1600 осіб. На-
стільки масовий вихід легко 
пояснює саме процедура ква-
ліфікаційного оцінювання, 
яка зобов’язує в прямому ефі-
рі озвучувати матеріали НАБУ. 
Оприлюднення змісту елек-
тронних декларацій як самих 
кандидатів, так і їх родичів, 
для багатьох служителів Фе-
міди виявилося непрохідним 
тестом.

Терапія виявилася шоко-
вою: в Україні дотепер зали-
шаються вакантними близько 
40% суддівських посад. «У су-
дах «зависли» на невизначе-
ний термін як звичайні госпо-
дарські справи, так і терміно-
ві, глибоко особисті питання, 
на кшталт справ про усинов-
лення дитини або апеляції лю-
дей, яких незаконно утриму-
ють в СІЗО, - розповідає Сергій 
Козьяков. – Тому терміновість 
формування нового Верховно-
го Суду і подальшу перевірку з 
призначенням на посади суд-
дів всіх інстанцій неможливо 
переоцінити».

При цьому Сергій Козья-
ков підкреслює, що відкри-
тий конкурс і процеси з ним 
пов’язані подобаються не всім 
і зачіпають кровні інтереси 
широкого кола осіб, які є не 
тільки всередині судової сис-
теми, а й навколо неї. Працю-
вати в умовах постійних ін-
формаційних атак - завдання 
надскладне. Крім того, рефор-
ма «не злетить» без нових про-
цесуальних кодексів та впро-
вадження ефективного елек-
тронного суду, який знизить 
навантаження. 

«Це - найкращий склад Вер-
ховного Суду за останні 25 ро-
ків. Переможцями стали 16 на-
уковців, 9 адвокатів та 4 кан-
дидати із сукупним стажем. У 
Португалії передбачено кво-
ту 10% для категорії «не суд-
ді» у складі Верховного Суду. 
Ми у 2,5 рази перевищимо цей 
показник», - наголошує Сергій 
Козьяков. У жодній країні сві-
ту представники судової сис-
теми не обираються при та-
кій активній участі громад-
ськості. Міжнародні експерти 
стверджують, що цей україн-
ський досвід може піти на ко-
ристь і більш розвиненим де-
мократіям.

Богдан ЛУК’ЯНЧУК.
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У Тернопільському 
обласному 
спеціалізованому 

будинку дитини 39 
вихованців. Щоб 
підтримати їх морально 
і надати закладу 
необхідну матеріальну 
допомогу, представники 
Тернопільської 
територіальної організації 
партії “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність” 
вивчають потреби 
дитбудинку і упродовж 
року проводять акції 
різного спрямування. 

«Цього разу ми привезли 
до дитячого будинку комплек-
ти постільної білизни. Також 
фрукти, щоб діти мали мож-
ливість поласувати вітаміна-
ми. Ми наперед взнали, в чому 
була нагальна потреба і від-
повідно сформували допомо-

гу», - каже секретар Тернопіль-
ської міської ради, голова місь-
кої організації партії «Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність» 
Віктор Шумада. - «Співпраця із 
цим закладом почалася досить 
давно і далі буде продовжува-
тися. Завжди уточнюємо, що 
саме потрібно діткам і з тими 
необхідними подарунками та 
гостинцями приїжджаємо». 

Наймолодшій дитині у за-
кладі 2 місяці, найстаршій - 5 
років. Усі вони потребують осо-
бливого тепла і уваги. Разом 
із секретарем Тернопільської 
міськради, головою міської ор-
ганізації партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» Вікто-
ром Шумадою до дітей завітали 
депутати міської ради від фрак-
ції «Блок Петра Порошенка «Со-

лідарність» Михайло Ібрагімов, 
Павло Бич, представники моло-
діжного крила партії.  

«Окрім того, що є мате-
ріальна підтримка, діти лю-
блять спілкуватися, вони хо-
чуть поговорити, щось розпо-
вісти. Так що ми завжди раді 
гостям», - каже головний лі-
кар обласного спеціалізова-
ного будинку дитини Інга Ку-
бей. - «Що стосується сьогод-
нішніх подарунків… У нашому 
закладі 39 вихованців. На кож-
ну дитину повинно бути хоча б 
три комплекти постільної бі-
лизни. Кожного тижня зміню-
ємо білизну. Дякуємо і за гос-
тинці! Вся допомога, яку при-
везли, є дуже доречною. Ми за-
вжди раді співпраці». 

Працівники дитбудинку ка-
жуть, що підтримка меценатів 
і небайдужих людей завжди є 
актуальною. Надати закладу 

підтримку можуть усі охочі. 
«У червні обласна рада ви-

ділила кошти, тож харчуван-
ням діти забезпечені, але, звіс-
но, залишаються інші побутові 
питання. Якщо у когось виник-
не бажання допомогти нашо-
му закладу, просимо наперед 
телефонувати до нас і взнати 
про нагальні потреби», - каже 
Інга Кубей.    

Тернопільський осередок 
«Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність» вже не вперше на-
дає допомогу дитячому будин-
ку. Взимку представники пар-
тії відвідали вихованців цьо-
го закладу на Свято зими. А в 
День захисту дітей вони завіта-
ли спільно із дитячими аніма-
торами і організували для ді-
тей пізнавально-розважальні 
заходи. Підтримати дитбуди-
нок планують і в майбутньому, 
відповідно до потреб закладу.

Із подарунками та гостинцями у дитбудинок 
завітали представники “БПП “Солідарність”

nday.te.ua

«Наш ДЕНЬ» вже писав про початок перших 
комплексних археологічних розкопок на терито-
рії Тернополя. Завдяки копіткій роботі археологів 
та небайдужих тернополян, які практично що-
дня працюють на території замку, вдалося зна-
йти перші давні сліди минулого - зовнішню оборон-
ну стіну міста. 

«Стіна викладена під кут, - розповідає Богдан Стро-
цень, директор ДП «Подільська археологія». – Трохи 
далі знову помітний кут, а між ними дуже вузенька 
бійниця. Колись такі вузькі бійниці робили для стріль-
би з луків, але тоді мур мав би бути вищим, бодай біля 
закінчення фундаменту. Є інша версія – це бійниця щі-
линного типу для стрільби з мушкетів. Її ширина по-
над два з половиною метри. Кладка стіни типова для 
16-17 століття або ж і давніше. Це - перше укріплення, 
яке вдалося знайти. Звичайно, воно містить ще багато 
загадок, які потрібно з’ясувати. 

Нижня частина оборонного муру знаходиться на 
рівні сучасної Набережної, тож вочевидь, згодом архе-
ологи копатимуть і там. Історики переконані, ці дослі-

дження можуть кардинально змінити історію Терно-
поля.

Віднайдену оборонну стіну до Дня міста розкопа-
ють ще більше і музеєфікують - зроблять відповідне 
накриття, щоб усі жителі міста могли оглянути її. 

- У нас є ідея відтворити підзамче, яке колись було 
у формі локації для народних ремесел, - розповідає за-
ступник міського голови Леонід Бицюра. -  А також 
зробити замок цікавим туристичним об’єктом. Ведемо 
перемовини зі школою греко-римської боротьби, яка 
там сьогодні знаходиться, та плануємо спорудження 
сучасного спортивного комплексу, куди б переїхав цей 
заклад. Також до Дня міста плануємо створити нову 
експозицію у підземеллях замку, а на площі перед ним 
- відтворити атмосферу середньовічного Тернополя. 

Варто зазначити, що вже незабаром біля усіх роз-
ритих місць, у рамках археологічних розкопок, вста-
новлять попереджувальні таблички з описом на укра-
їнській та англійській мовах.

До дослідження історії рідного міста може до-
лучитися кожен охочий тернополянин. Роботи 
тривають з 9.00 до 18.00 год. щодня, крім вихідних. 

У Тернополі знайшли оборонну стіну ХVI століття
Це - перший результат розкопок на території замку
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Ольга ЧОРНА.

Поки влада розповідає про 
реформи і уявне щасливе 
майбутнє, життя українців 

дорожчає. Це непомітно хіба що 
«слугам народу», керівникам 
держпідприємств, суддям, які 
отримують десятки чи сотні 
тисяч гривень місячної платні. І 
плюс - інші бонуси.        

Незважаючи на дуже низький рівень 
середньомісячної зарплати в Україні  
(приблизно 227 євро), порівняно з краї-
нами Європи, ціни на деякі товари у нас 
значно вищі. Зрештою, і цих дві з хвости-
ком сотні євро отримують не всі. Як по-
відомили в Економічному дискусійному 
клубі, зокрема, споживачі в Польщі, Угор-
щині та Білорусі могли цього літа при-
дбати кілограм курячої тушки на 5-25 
відсотків дешевше, аніж українці. Май-
же на 10-40 відсотків дешевше, ніж у нас, 
можна купити молоко, масло і м’ясо в Бі-
лорусі.

Найбільшу частку своєї середньої 
платні за набір із 19 найнеобхідніших 
продуктів витрачають українці - понад 
10 відсотків. Білоруси - сім відсотків, 
угорці - чотири, поляки - три, французи 
та іспанці - у межах двох відсотків.

Узагалі, 86 відсотків українців заяви-
ли, що змушені «затягувати паски», еко-
номлячи на багатьох статтях сімейно-
го бюджету. За результатами опитуван-
ня компанії «Research & Branding Group», 
лише чотири відсотки опитаних не еко-

номлять ні на чому.
Найчастіше українці економлять на 

одязі, взутті, харчуванні. Багато хто не 
може собі дозволити відпочинок і від-
пустку. Про дозвілля та розваги чимало 
наших співгромадян просто забули, адже 
змушені найперше оплатити компослу-
ги, лікування, медикаменти.

Найбільше економлять на їжі, ліку-
ванні та медикаментах пенсіонери. Та-
ких - майже 63 відсотки. 

А працюючим українцям готують но-
вий Трудовий кодекс. Документ уже при-
йняли в першому читанні. Серед ново-
введень - відпустка 28 днів і можливість 
коротких випробувальних термінів для 
окремих категорій. Водночас чиновники 
пропонують розширити перелік підстав 
для відсторонення від роботи або звіль-
нення. 

Так, усунути від роботи можуть пра-
цівника, який перебував у контакті з «ін-
фекційними хворими», приміром, під час 
епідемії грипу. Або ж співробітників, які 
повинні робити щеплення, але відмови-
лися від медогляду та вакцинації. Хто по-
винен оплачувати медогляди і чи буде 
захищена інформація про стан здоров’я 
працівника - в документі не сказано.

Відсторонити від роботи також мо-
жуть працівника, який «порушує нор-
мальну роботу юридичної особи». «Ко-
жен роботодавець може по-своєму трак-
тувати таке положення. Якщо співробіт-
ник запізниться на п’ять хвилин, можна 

сказати, що порушив нормальну роботу 
підприємства», - резюмує юрист Олена 
Михальченко.

Також викликає занепокоєння ве-
лика кількість підстав для звільнень, 
оскільки це може призвести до маніпуля-
цій. Наприклад, працівника можна звіль-
нити за розголошення конфіденційної 
інформації. Це може бути інформація на-
віть про внутрішній розпорядок. Підпри-
ємство може зробити будь-яку інформа-
цію конфіденційною, кажуть юристи. 

Зате ніщо не загрожує тим, хто при-
ймає закони. Прогулюють законодав-
ці роботу - з депутатів за це їх не звіль-
няють. Як і за дебоші в Раді. І за те, що 
приховують прибутки. Що за рік-другий, 
працюючи на державній посаді, стають 
мільйонерами. Що отримують платню за 
неробство. 

У липні, наприклад, парламентарів 
у сесійній залі було зовсім не густо. Але 
Управління справами Верховної Ради пе-
рерахувало нардепам за виконання по-
вноважень 7,3 мільйона гривень. Чи не 
завелика сума за прогули і неробство? 
Адже з десяти робочих днів Ради депута-
ти лише двічі провели повноцінні пленар-
ні засідання. Решта - погоджувальна рада, 
комітети і година запитань до уряду. І за 
цю «результативну» липневу роботу ко-
жен «слуга» отримав по 17425 гривень. А 
винагорода за «важкий» труд депутата - 
ще 7,5 мільйона гривень відпускних. Про-
сто - курорт, а не Верховна Рада. 

Минулого місяця клоунада у парла-
менті коштувала платникам податків 15 
мільйонів гривень. 

Також проблемою влади, а, відповід-
но, й суспільства, є роками не заповнені 
вакансії на найвищому рівні. Як зазначив 
телеканалу «24» нардеп Сергій Лещен-
ко, річ у тім, що політичні клани не мо-
жуть узгодити між собою кандидатів. А 
призначення за квотним принципом пе-
ретворили політику на базар, де змага-
ються товщиною корупційних гаманців і 
рейтингом, здобутим на олігархічних те-
леканалах. 

Іншими словами, політика в Украї-
ні стала знаряддям заробляння грошей. 
Тому за гідних кандидатів голосів не ви-
стачає. 

У парламенті, до речі, не мають своїх 
керівників шість комітетів.

А нещодавно влада зобов’язалася на 
законодавчому рівні та на рівні міжна-
родних партнерів створити Антикоруп-
ційний суд. Щоб він запрацював, потрібна 
політична воля. Але її немає. За словами 
виконавчого директора «Transparency 
International Ukraine» Ярослава Юрчиши-
на, антикорупційні суди позитивно впли-
нули б на швидкість роз-
слідування корупційних 
злочинів. 

Але… корупціонери у 
нас хто? 

Нардепи отримують великі гроші за неробство,
 а українці «затягують паски» до «осиної талії»

Втратили у фінансовій 
піраміді 45 мільйонів

Серед потерпілих чимало мешкан-
ців Тернопільської області

У поліції розповіли про деталі слід-
ства в справі фінансової піраміди «Хе-
лікс». До правоохоронців вже звернулися 
більше півтисячі потерпілих. Люди втра-
тили близько 45 мільйонів гривень. 

- Переважно це жителі Тернопіль-
ської, Львівської, Хмельницької, Івано-
Франківської, Вінницької областей і Киє-
ва, - повідомили у поліції. - Серед заявни-
ків є громадяни інших держав - Італії, Із-
раїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, 
країн Прибалтики. 

Будь-якого добровільного відшкоду-
вання коштів потерпілим, про яке запев-
няли організатори фінансової піраміди, 
так і не відбулося, зазначають правоохо-
ронці. 

Трьох організаторів фінансової пі-
раміди «Хелікс» затримали на почат-
ку грудня минулого року на Тернопіль-
щині. Один з них – з Хмельницького, ще 
двоє – з Тернополя. На цей час відомо про 
чотирьох підозрюваних. Усі четверо вне-
сли загалом майже 9 мільйонів гривень 
застави. Нині вони, за словами правоохо-
ронців, не покидають місця проживання 
без дозволу слідчого та суду.

За даними слідства, шахраї обіцяли 
величезні прибутки через інвестуван-
ня вкладів у групу іноземних інвестицій-
них компаній. Насправді ж товариство не 
отримало статусу фінансової установи, 
а тому не мало права здійснювати таку 
діяльність на території України. Кошти, 
отримані обманним шляхом, привласню-
вали керівники товариства.

Під час слідства були проведені об-
шуки у трьох головних фігурантів спра-
ви. Арештовано 30 банківських рахун-
ків, 12 автомобілів загальною вартістю 
понад 1 мільйон доларів, 7 елітних квар-
тир у Тернополі та столиці, будинок в Ки-
єві, а також цінні речі на майже 500 ти-
сяч гривень. 

 

Увечері, 2 серпня, пара плавала на надувному човні на 
місцевому ставі, а вранці, 3 серпня, батьки повідомили, що 
діти зникли. Рятувальники відразу почали пошуки. Спочат-
ку в районі «Острівця кохання» працівники поліції виявили 
їхній човен. Людей у ньому не було, однак залишилися осо-
бисті речі. Проте вже невдовзі рятувальники знайшли тіло 
дівчини. Загибла була одягнута, а при попередньому огляді 
експерт не виявив жодних тілесних ушкоджень.

Того ж дня рятувальники шукали хлопця.  Його автомо-
біль був припаркований на березі, поруч з мостом у cелі Біла. 
На пошуки також кинулися родичі та друзі. Вони до остан-
нього вірили, що знайдуть його серед живих. Пошуки трива-
ли майже три дні. Рятувальники виявили хлопця утопленим.

Між тим у прес-службі ДСНС Тернопільської області пові-
домили, що з початку року на водоймах Тернопільщини вже 
загинули 36 людей, з них 7 дітей.

Бабусині каструлі 
здав на металобрухт

До поліцейських Лановецько-
го відділення із заявою звернулася 
75-річна жителька райцентру. Жінка 
скаржилася на крадія, котрий поцу-
пив з її господарства алюмінієвий та 
чавунний посуд. 

Зі слів заявниці, зловмисник по-
трапив на її господарство і, скорис-
тавшись тим, що будівля була неза-
мкненою, повиносив звідти каструлі. 

Звідки така обізнаність у крадія 
про незамкнені двері, про те, де ле-
жить посуд і про час відсутності гос-
подині – з’ясували поліцейські, адже 
підозрюваним у крадіжці виявив-
ся онук потерпілої, 1988 року наро-
дження.

Правоохоронці розпочали щодо 
нього кримінальне провадження. 
Молодик у вчиненому зізнався, роз-
повів, що посуд здав як металобрухт, 
а виручені кошти витратив на влас-
ні потреби.

Правоохоронці затримали крадія, 
який пограбував місцевого підприємця. 
За словами потерпілого, повернувшись 
із сім’єю після відпочинку, він побачив 
у власному будинку виламані двері. Зго-
дом виявив, що зі спаль-
ної кімнати зник сейф.

За даними підприєм-
ця, у сейфі було понад 3 
тисячі євро та 1 тисяча до-
ларів, а також шкатулка з 
ювелірними прикрасами. 
Правоохоронці встанови-
ли, що крадіжку скоїв то-
вариш доньки потерпілих, 
з якою вони не підтриму-
ють тісних стосунків.

Щодо затриманого 
розпочали кримінальне 

провадження. Гроші й золоті вироби у 
підозрюваного вилучили. 

Також з дна озера підняли сейф, який 
крадій розрубав сокирою, аби дістати 
звідти коштовності.

Небезпечна вода: втопилися під час прогулянки човном
Тернопільський став забрав життя 19-річної дівчини й 25-річного хлопця

Сейф розрубав сокирою…
У Почаєві вкрадений сейф з грошима 

й коштовностями розрубали й кинули в озеро
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- Коли ми народжуємось, 
Природа вже подбала про наше 
місце в житті. Природа - це Все-
вишній, з волі якого ми у світ 
приходимо і його залишаємо, - 
розповідає Іван Степанович. - І 
цей свій «шлях широкий», як пи-
сав Тарас Шевченко, хтось буде 
міряти до глибокої старості. В 
іншого життя обірветься на пів-
дорозі. Хтось залишиться на рід-
них теренах. А когось дороги по-
ведуть в далечінь. Усе записано 
в матриці, з якою ми приходимо 
в життя. Бог нам дає волю. І цією 
волею Господньою наповнюємо 
свою матрицю. І доповнюємо, 
тобто, вносимо деякі зміни. Але, 
все одно, нас ведуть певні сили. 
І нічого не стається невчасно чи 
передчасно. Це ми лише так вва-
жаємо. Насправді ж, розставлені 
всі абзаци і крапки у нашій жит-
тєвій книзі. Написані пролог і 
епілог. А нам дано поставити де-
які коми…      

- Усе так просто і склад-
но… 

- Доля - це музика. Пісня. До, 
ре, мі, фа, соль, ля… До-ля. Саме 
слово є, фактично, звукорядом. 
Цілий музичний світ. Доля - чо-
тири літери, чотири стихії - Зем-
ля, Вода, Повітря і Вогонь.              

Кожен із нас записує свою 
матрицю на тій чи іншій ноті. 
«Грає» її. Одна група людей іде 
по одній ноті, інша - по іншій, у 
третіх - вона також своя…  

Існує фраза: «виспівана 
доля». Відомо, коли самички си-
дять на яйцях, висиджують пта-
шенят, самці дуже гарно співа-
ють. Як чудово, наприклад, пі-
ють солов’ї! Це вони виспівують 
долю для своїх діток-пташат. В 
Україні було заведено, що жінки 
співали, коли були при надії. І 
тоді, коли дитинка народилася. 
Матері, можна сказати, піснями 
«допомагали» Небесам форму-
вати матрицю, тобто, долю сво-
їй дитині. Все у нас йшло з піс-
нею. Чому зараз маємо бага-
то відхилень у розвитку дітей? 

Одна з причин - не закладено 
тієї глибокої музичної філософії. 

- Це і є недоспівана доля? 
- Саме так. Вдумайтесь, ми 

маємо понад триста тисяч на-
родних пісень. Вся доля укра-
їнців і нашої землі виспівана у 
них. Від найпростіших побуто-
вих моментів - до найвищих - 
духовних. Ніхто так глибоко не 
вміє прославити Творця, як це 
можуть зробити українці. Ніхто 
так гарно, хвилююче, глибоко і 
просто водночас не вміє в пісні 
відобразити природу, як це дано 
українцям. Наш «Щедрик», зда-
валося б, щось таке просте. Але 
настає новоріччя, Різдво, люди і 
світ переступають певний поріг 
у своєму житті, і звучить на всіх 
континентах український «Ще-
дрик». Його виконують люди 
різних національностей. З не-
ймовірним захопленням і під-
несенням! Це - світова величи-
на, світовий шедевр. Ми маємо 
що показати світу і чим горди-
тися. Але не там, не там зараз 
розставляємо коми у книзі Бут-
тя. Забуваємо настанови і тра-
диції предків. Не шануємо сво-
єї історії. Не працюємо над само-
вдосконаленням. Якщо людина 
знає себе - вона знає Бога. Піз-
най себе - пізнаєш світ. Бо в нас 
настільки глибокий потенціал 
закладений! Людина створена 
по лику Господньому і по числу. 
Число має неймовірно велике 
значення. І коли ми народилися, 
і коли людина відходить. І коли 
робимо важливі кроки в житті, 
і коли зупиняємось на півкро-
ці… Нічого немає випадкового. 
Лише своєю волею можемо вне-
сти якісь корективи.

-  Дні народження держав 
також впливають на їхні 
долі? Це ж також своєрідна 
матриця.   

- Однозначно! Ми мали б 
святкувати державне свято 16 
липня - цього дня у 1990 році 
було прийнято Декларацію про 
державний суверенітет України. 

Перший крок, новий етап у долі 
держави. І це був би дуже гар-
ний день для відзначення. Це 
був рік Коня. І цього дня Україна 
приручила коня. До речі, коли 
поглянемо на скіфську пекто-
раль, ми побачимо на ній коні. 
Скіфська пектораль - шедевр із 
шедеврів світу. Її ще називають 
«Скіфський календар». У Києві 
є музей національних коштов-
ностей. Там є на що подивитися, 
в тому числі, й на пектораль. І 
туди мали б іти тисячі туристів. 
Але ми не вміємо показати світу 
неоціненні скарби нашої історії. 
На жаль.   

Ми не є гіршими за інших, 
зокрема, за сусідів-європейців. 
Наша земля наділена природни-
ми щедротами, а народ - талан-
тами. І ми не повинні самі себе 
принижувати, мовляв, країна 
бідна. Не бідна! Творець на на-
шій благословенній землі ство-
рив усе в ідеалі. Так, ми відріз-
няємось від жителів інших країн 
своїм темпераментом, нюанса-
ми мислення, мовою, іншим. Це 
закономірно і природно. Ми не 
повинні «мавпувати» європей-
ців, бо в них щось робиться не 
так, як у нас. Народи не можуть 
бути одинакові. І ця несхожість 
робить світ цікавим. Це - поступ 
до пізнання, вивчення одні од-
них. Візьмемо, приміром, нашу 
мову, яка нині є зброєю в бо-
ротьбі з Росією. Українська мова 
- солодка. А солод - це глюкоза, 
життя. Бо живить кров і мозок. 
М’яка, цікава і багата. Це - наша 
ідентичність, яка також нас ро-
бить не схожими з іншими. І вза-
галі, наш менталітет не впису-
ється ні до Росії, ні до Заходу.         

- Іване Степановичу, згада-
ний вами 1990 рік був роком 
Металевого Коня. А це - сила, 
витримка, міцність. 

- Узагалі, що таке Кінь, як 
символ? Це - істота велична, кос-
мічна, міфічна, чарівна, казкова. 
З одного боку - це тяглова сила. 
З іншого - вся сила вимірюється 

кінськими силами. Отже, ми ма-
ємо силу. Треба лише її правиль-
но розподілити. Але це нам не 
завжди вдається.  

А з чисел у долю України 
«вплетена» сімка. 16 липня - 
сімка. Липень - сьомий місяць. 
Але ми святкуємо день наро-
дження країни 24 серпня, коли 
у 1991 році Верховна Рада Укра-
їнської РСР ухвалила Акт прого-
лошення незалежності України. 
І третя знаменна дата - 1 грудня 
1991 року, коли Незалежність 
країни була підтримана наро-
дом на всеукраїнському рефе-
рендумі. Тому у нас є аж три свя-
та. Тризуб. 

Америка, до речі, також має 
два дні народження - 2 і 4 лип-
ня. Але офіційно святкують піз-
ніше, 4 числа. Як і ми. 

- Кажуть, долю руйнує за-
здрість. А її зараз так багато. 

- Якщо людина починає за-
здрити, вона блокує прогрес, 
призупиняє його. У нас взагалі 
парадокси: брат заздрить бра-
тові, сестра - сестрі. Навіть бать-
ки - дітям. Бо матір чи батько не 
досягли того, що їхні чада. За-
мість доброзичливості - злозич-
ливість. Заздрість провокує не-
гативну енергію. Людина, якій 
заздрять, про це не знає. А ця, 
яка заздрить, руйнує, найпер-
ше, себе. Хоча, й того, кому за-
здрять, буває, спіткають про-
блеми. Зло із двох боків. 

Зараз у нас повелося, що іс-
тина - це ворог, а брехня - солод. 
Маємо багато чванства. Замість 
подякувати Господу за життя, за 
хліб на столі, за те, що ходимо, 
бачимо, чуємо, - люди просять 
усе більше статків. 

- Віддаляємось від Бога і від 
Природи? 

- Виходить, що так. Усі по-
мітили, що з погодою коїться 
щось катастрофічне. Наші пред-
ки були сонцепоклонниками. 
Кожен із нас є маленькими про-
мінчиками великого сонця. У 
людини має бути культ приро-
ди. Бо вона - її частинка. Якщо 
масово вирубуємо ліси, бо в ко-
гось свербить кишеня, яка ще не 
тріснула від грошей, то це є ве-
лика біда і серйозна хвороба. А 
захланність і заздрість, до речі, 

починаються з однієї літери. 
Людина знищила дуже бага-

то природи. Звідси й катакліз-
ми. Крім того, зараз змінюють-
ся епохи. Епоха Риб мала свою 
погоду. А епоха Водолія - це на-
воднення, бурі. Чимало непри-
ємностей приніс рік Сонця - ни-
нішній 2017-ий. 

Раніше люди зналися на за-
конах природи і Космосу. Були 
мольфарі, які вміли «тримати» 
погоду. Колись у жнива мольфа-
ри їхали з Карпат до нас на По-
ділля, бо тут завжди гарно хліб 
родив. Розганяли хмари, щоб 
можна було зібрати збіжжя. Тоб-
то, «тримали» хмари. І вже після 
жнив починалися дощі, зволо-
жували землю під посів озими-
ни. Це - не байки. Це - мудре по-
розуміння з природою. 

Зараз стираються грані між 
зимою і весною, літом і осінню. 
Ллє і пече тоді, коли не треба. 
Людина так «покерувала» при-
родою, що та інколи вже не в 
силі себе захистити. 

А скільки знищено різних 
видів рослин, тварин, комах. А 
чисельність людей на плане-
ті збільшується. Виникає дис-
баланс. Усьому живому на зем-
лі вистачає місця, крім людини.  

- У життя нашої країни 
втрутилася війна. І еконо-
мічні негаразди нікуди не зни-
кли. Тому дехто пророчить не 
вельми оптимістичне май-
бутнє...   

- За космічними законами, 
маємо два вирішальних роки: 
цей і наступний. Хотів би нага-
дати, що у нас через кожні 532 
роки змінювалася формація: від 
скіфів - до русів, від русів - до За-
порізької Січі… Історія - це цикл, 
колесо. А колесо крутиться. Спі-
раль життя… Спіраль долі… 
Тільки досконалі знання та по-
вага до історії дають людині 
волю і змогу внести добрі, пози-
тивні зміни у долю своєї держа-
ви, народу, не втратити свободу 
і незалежність. Нація, яка не має 
знань та ігнорує 
помилки мину-
лого, приречена 
на знищення. 

Іван КРУП’ЯК: «Кожна людина 

«Де ти бродиш, моя доле?». Цю тужливу українську пісню ще наші діди-
прадіди співали. І вірили в долю. Й просили: «Ой змилуйся моя нене, та 
край мене хоч присядь, хоч постій ти біля мене, то й тому я буду рад». 
Кожна людина, місто, держава - усе на Землі має долю. Чи можна її оми-
нути, змінити? Чи те, що написано Небесами, обов’язково слід прожи-
ти? Звернемось до космічних законів разом із відомим тернопільським 
астрологом Іваном КРУП’ЯКОМ.

Ольга ЧОРНА.

є маленьким 
промінчиком 
великого сонця»
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На це свято приїздять гості 
не лише із різних куточків Укра-
їни, а й з-за кордону, щоб відчути 
особливу атмосферу, почути лем-
ківську мову та старовинні пісні, 
побачити, як колись жили лем-
ки, якими промислами займали-
ся, як одягалися. 

Фестиваль розпочався уро-
чистою ходою учасників свя-
та  центральною вулицею Мо-
настириська. Вони поклали кві-
ти до пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку, пам’ятного знаку жертвам де-
портації, фігури Покрови Пресвя-
тої Богородиці. А далі всі виру-
шили в урочище Бичова, де вже 
традиційно відбувається фести-
валь «Дзвони Лемківщини». Це 
свято організовують вже 18 рік 
поспіль. 

- Щороку «Дзвони Лемків-
щини» стають більш яскравими 
та насиченими,- зазначає голо-
ва Тернопільської обласної орга-
нізації Всеукраїнського товари-
ства «Лемківщина» Олександр 
Венгринович. - Для більшого 
комфорту у цьому році ми зро-
били навіс перед головною сце-
ною, щоб глядачам було зручні-
ше, і погода не стала на заваді за-
ходу. Ми додали більше самобут-
ності – кулінарія, гончарство, ко-
вальство, фото-виставки та літе-
ратурні експозиції, є кілька ло-
кацій для малечі. Вкрай важли-
вим є зберегти саму ідентичність 
лемків як етнографічної групи 
українського народу.  

Лемківська ватра - це своє-
рідне свято єднання. Тут зустрі-

чаються родини, які були приму-
сово роз’єднані, друзі, односель-
ці. Для кожного з них депортація 
– це частина сімейної історії, тра-
гедія і біль рідних людей. Цього-
річний фестиваль «Дзвони Лем-
ківщини» особливий, адже це ще 
й сумна дата – 70- річчя з часу де-
портації українців із їхніх етніч-
них земель – Надсяння, Підляш-
шя, Холмщини, Лемківщини. 

- Минуло 70 років від тих тра-
гічних подій, але ми пам’ятаємо 
прагнення тоталітарного режи-
му знищити українців, – зазна-
чає голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна. -  Цей біль дає сти-
мул до боротьби нам сьогодні, це 
нагадування кожному з нас – на-
скільки важливо зберігати єд-
ність нації. Бо коли ми – єдині, ми 
– непереможні.

Степан Барна розповідає, що 
лемківську культуру та традиції 
прищепили йому у дитинстві ді-
дусь та бабуся, які також були де-
портованими.

- Усвідомлення того, що ти є 
українцем, лемком, стали важ-
ливою складовою у формуванні 
мого світогляду, у виборі переко-
нань та навіть роботи, яку про-
воджу сьогодні, - зазначає Сте-
пан Барна. -  Хоча лемки і є не-
великою етнічною групою укра-
їнців, але їх внесок у розвиток 
самобутньої української куль-
тури – неоціненний. Можливість 
збиратися на фестивалі «Дзво-
ни Лемківщини» та аналогічних 
лемківських ватрах – це можли-
вість не просто проявити свою 

пісню, говірку, особливості по-
буту. Це – необхідна складова 
об’єднання українського суспіль-
ства довкола своєї культури.

В урочищі Бичова створений 
унікальний музей під відкритим 
небом «Лемківське село». Тут, у 
дерев’яних хижах – саме так на-
зивають лемки свої будинки – зі-
брані цікаві експозиції про побут 
і життя цієї етнографічної групи. 

- Незважаючи на пересліду-
вання та утиски, лемки зуміли 
зберегти свою самобутню куль-
туру та традиції, - зазначив го-
лова обласної ради Віктор Овча-
рук. -  І, що найголовніше, зумі-
ли передати своїм дітям, внукам 
та правнукам непохитну любов 
до рідного краю – Лемківщини, 
навчили пісень та мови. У нашій 
області проживає близько 200 
тисяч лемків, у Монастирисько-
му районі їх найбіьше. Було б до-
речно саме тут уніфікувати лока-
цію лемківської культури та са-
мобутності, щоб туристи та ет-

нічні лемки, які приїжджають на 
Тернопільщину з екскурсійними 
турами, чи просто у гості, мали 
змогу відвідати насичену різни-
ми експозиціями локацію. Нара-
зі працюємо над питанням пере-
несення музею лемківської куль-
тури з Монастириська на терито-
рію «Лемківського села».

І справді, не фестивалем єди-
ним. Окрім пісень і танців, можна 
було дізнатися багато цікавого 
про культуру і побут лемків. Всі 
охочі могли побачити, як одяга-
лися лемки різного віку і статків, 
якими інструментами працюва-
ли столярі, ковалі та інші реміс-
ники, які візерунки були попу-
лярні на вишивках. 

Та чи не найцікавішою є кух-
ня лемків. Голубці з пенцаком, 
кисилиця, мачанка, галушки... 
Мені вдалося побачити, як готу-
ються лемківські дзядки. Госпо-
диня Людмила Харик розпові-
дає, це страва з вареної картоплі, 
що нагадує книдлі. Її краще готу-

вати у п’єцу. Зварити картоплю, 
відцідити воду і добре вим’яти 
її з сіллю, щоб не було грудочок, 
додати юшку, у якій вона вари-
лася, далі – засипати манку, поки 
не вийде густе тісто. Потім ще 
кілька хвилин потримати усе на 
п’єцу, щоб дійшла до готовнос-
ті манка. Руки змочити в олії і 
сформувати невеличкі кульки, 
Скласти їх на тарілку, полити 
зверху цибулею з олією або роз-
топленим смальцем зі шкварка-
ми чи сметаною.

Гості фестивалю мали наго-
ду безкоштовно продегустувати 
лемківські страви, а також пере-
глянути тематичні фільми та фо-
товиставки, відвідати спортив-
не містечко, взяти участь у кон-
курсах та розвагах. Гостинно за-
прошувало  містечко народних 
промислів районів області, де 
проводили майстер-класи гон-
чарі, грали вуличні музики, свої 
твори презентували художники-
аматори.

Увечері всіх потішив сво-
їм виступом Національний хор 
імені Г. Г. Верьовки. А потім вже 
традиційно запалала справ-
жня лемківська ватра. Фести-
валь «Дзвони Лемківщини» вко-
тре об’єднав українців, які понад 
усе на світі люблять свій рідний 
край і бережуть 
у серцях щем-
ливу пам’ять 
про минуле... 

"Дзвони 
Лемківщини" 
об’єднав лемків 
з усього світу

Фестиваль

Вже традиційно на початку серпня 
урочище Бичова, що поблизу 
Монастириська, закликає гостей 
на колоритне і захоплююче свято 
лемківської культури і традицій. Понад 
20 тисяч гостей і майже тисяча учасників 
концерту, виставки, музейні експозиції, 
кінопокази та майстер-класи – «Дзвони 
Лемківщини» вражають своїм розмаїттям, 
багатогранністю і масштабами

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Із Європи до нас потраплять 
«неліквідні» авто 

Поки в Європі не вщухають пристрас-
ті навколо екологічності дизельних мо-
торів, в Україні дехто вже передчуває на-
плив дизельних машин з ЄС за прива-
бливими цінами. Так, уже кілька країн за-
явили про відмову від автомобілів на важ-
кому пальному. США також не хочуть ку-
пувати європейські дизелі, повідомляє ви-
дання «Фінанси.ua». Днями німці анонсу-
вали відкликання 12 мільйонів дизельних 
машин. В авторитетному клубі «ADAC» уза-
галі закликали не купувати дизельні авто, 
поки виробники не почнуть серійно виро-
бляти моделі з агрегатами, що відповіда-
ють суворому стандарту Євро-6D. Продаж 
таких машин на важкому пальному запла-
новано на осінь цього року. Наразі ж вироб-
ники і лідери європейських країн думають, 
як переробити випущені авто і куди їх реа-
лізувати.

У США заборонили 
їздити надто повільно 

У Неваді заборонили занадто повіль-
ну їзду. Як повідомляє телеканал KTNV 13, 
у штаті з’явився штраф за рух у крайній лі-
вій смузі зі швидкістю, яка набагато менша 
за максимально дозволену. У дорожній по-
ліції пояснили, що повільні водії, які займа-
ють швидкісний ряд, заважають іншим ав-
томобілям і провокують випадки «розбі-
рок» на дорогах. Також це ускладнює рух і 
може призвести до заторів. При цьому не 
уточняється, яке допустиме відхилення 
від обмеження швидкості і чи передбачено 
воно взагалі. Один із поліцейських повідо-
мив лише, що нове правило зобов’язує во-
діїв рухатися у лівій смузі «хоча б відповід-
но до дозволеної швидкості». Але це пра-
вило не дозволяє автомобілістам переви-
щувати швидкість. Штраф за перше пору-
шення обходиться водіям у $50, за повтор-
не - у двократному розмірі. У разі третього 
порушення штраф складе $250. 

Іммігрантам у Португалії 
спростили життя

Прийняли зміни до закону «Про ім-
міграцію», який стосується в’їзду, пе-
ребування та виїзду з Португалії, а та-
кож повернення на батьківщину гро-
мадян інших країн. Про це пише Інна Ше-
мет у «Facebook». Ці зміни суттєво спро-
щують процес легалізації іноземців в Пор-
тугалії. Із основних нововведень: тепер 
не обов’язково мати підписаний робочий 
контракт, досить лише пропозиції контр-
акту (promessa de contrato de trabalho). Іно-
земці, які планують легалізуватися та ще 
не мають підписаного контракту, але отри-
мали офіційну пропозицію працевлашту-
вання, навіть не зобов’язані мати номер со-
ціального страхування. Обов’язковою умо-
вою залишається підтвердження легаль-
ного в’їзду в Португалію. 

У Болгарії ліквідують 33 партії 
через бездіяльність

Міська прокуратура Софії зверну-
лася до суду з позовом про розпуск 
33 партій, рухів та коаліцій за пасив-
ну суспільно-політичну діяльність і по-
рушення закону про подання фінансо-
вої звітності. Про це повідомляє «Укрін-
форм». «Через неучасть у президентських, 
парламентських та місцевих виборах упро-
довж останніх п’яти років з моменту реє-
страції розформуванню підлягає 31 полі-

тична партія», - зазначається у звіті щодо 
перевірки діяльності політичних сил. Ще 
дві партії мають бути розформовані через 
відсутність фінансових звітів впродовж 
останніх двох років. Зараз у Болгарії заре-
єстровано понад 140 політпартій, рухів і 
коаліцій. Проте активну участь у суспільно-
політичному житті країни, включаючи міс-
цеві та парламентські вибори, беруть від 
25 до 30 партій. 

Трамп хоче скасувати лотерею 
«Green Сard»

Президент США Дональд Трамп ви-
словився на підтримку законопроекту 
про скасування лотереї з видачі грін-
карт іммігрантам і скорочення легаль-
ної міграції в країну вдвічі. Замість ло-
тереї має бути введений «змагальний про-
цес подачі заявок», заявив Трамп. За його 
словами, завдяки цьому більше шансів на 
отримання дозволу на проживання і дозво-
лу на роботу в США матимуть мігранти, які 
«розмовляють англійською, можуть фінан-
сово забезпечити себе і свою сім’ю і мають 
навички, необхідні для американської еко-
номіки». Пропонована імміграційна сис-
тема схожа на ту, яка існує в Канаді та Ав-
стралії, зазначено в прес-релізі на сайті Бі-
лого дому. У результаті планується вдві-
чі знизити число легальних мігрантів, які 
в’їжджають в США. Зараз дозвіл на прожи-
вання у Штатах отримують близько міль-
йона іноземців щороку. Близько 50 тисяч 
осіб на рік отримують грін-карти через ло-
терею. 
Польща вимагатиме компенсацій 

від Німеччини за Другу світову
Польська влада розмірковує над ви-

могою до Німеччини виплатити репа-
рації у зв’язку з втратами Польщі під 
час Другої світової війни, повідомляє 
«Associated Press». За словами депутата 
керівної партії «Право і справедливість» 
Аркадіуша Муларчика, рішення може бути 
схвалене до 11 серпня. Цим питанням поль-
ські парламентарі зайнялись після того, як 
лідер «Права і справедливості» Ярослав Ка-
чинський заявив, що Польща готується до 
«історичного контрнаступу». Йдеться про 
величезні суми. Міністр оборони Польщі 
Антоні Мацеревич заявив, що німці пови-
нні «заплатити за ті жахливі збитки, яких 
було завдано польському народу».

Що непокоїть жителів ЄС?
Тероризм очолив перелік викликів, 

з якими, на думку європейських грома-
дян, стикається Євросоюз. Про це свідчать 
результати опитування «Eurobarometer», 
оприлюднені на сайті Єврокомісії. «44 від-
сотки опитаних європейців вважають те-
роризм найбільшим викликом, з яким сти-
кається ЄС, що на 12 відсотків більше, ніж 
восени 2016 року», - йдеться у повідомлен-
ні. Тероризм є найважливішою проблемою 
для жителів 21 держави-члена, тоді як во-
сени минулого року так думали лише жи-
телі однієї країни. На другій сходинці - мі-
грація. Тероризм і міграція виявилися най-
важливішими викликами для всіх країн ЄС, 
крім Португалії та Швеції. Економічна си-
туація в ЄС є найбільшим викликом для 18 
відсотків опитаних, стан фінансової систе-
ми - для 17 відсотків і безробіття - для 15 
відсотків.

Голодні ведмеді 
крадуть у румунів їжу 

У румунському місті Брашов голодні 
бурі ведмеді крадуть у містян їжу. В Ру-
мунії живе приблизно 60 відсотків бурих 
ведмедів Європи, тому зустріти цих тва-
рин на вулиці не дивина. Загалом ведмеді 
не проявляють агресії і приходять в місто 
лише за їжею. Проте жителі 
не в захоплені від подібно-
го сусідства і просять уряд 
вирішити проблему. 

Світло може подешевшати

Міненергетики не бачить під-
став для підвищення цін на елек-
троенергію. І також розробило схему, 
яка не передбачає підвищення вартос-
ті газу. Про це повідомив глава відом-
ства Ігор Насалик в ефірі телекана-
лу «UA: Перший». «Я не бачу в балан-
сі, який ми представлятимемо Націо-
нальній комісії, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і компослуг, 
мотивацій для того, щоб ціну на елек-
троенергію збільшувати. Ми бачимо 
мотивацію для її зменшення», - заявив 
Насалик. За словами міністра, підви-
щення цін на газ поки що також не за-
плановане. 

Банк Порошенка
 втричі збільшив прибуток
Міжнародний інвестиційний 

банк отримав 52,894 млн. гри-
вень чистого прибутку, що у 2,6 
рази більше, ніж торік, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». Крім того, банк 
отримав 41,234 млн. чистого комісій-
ного доходу; 24,818 млн. прибутку від 
операцій із цінними паперами; 7,075 
млн.  - від операцій з іноземною валю-
тою; 5,787 млн.  гривень інших опе-
раційних прибутків. Активи банку за 
перші шість місяців зросли на шість 
відсотків - до 7,302 млрд. гривень, пе-
реважно, за рахунок збільшення об-
сягу фінансових активів, які зросли у 
дев’ять разів. Слід зазначити, за три 
роки президентства Петра Порошенка 
суттєвого відмежування влади від біз-
несу на державному рівні не відбулося. 

Які ще країни можуть 
нам надати  безвіз?

Україна веде перемовини із за-
провадження безвізових поїздок 
для своїх громадян з країнами Євро-
пи, Північної та Південної Америки, 
Азії і Перської затоки. Таку відповідь 
на запит «Главкому» надало МЗС Укра-
їни. Питання спрощення режиму поїз-
док порушено перед Вануату, Грена-
дою, Колумбією, Кувейтом, Південною 
Кореєю, Маршалловими островами, 
Мексикою, Об’єднаними Арабськими 
Еміратами, Самоа, Соломоновими ост-
ровами, Таїландом, Тринідадом і Тоба-
го, Тувалу та Уругваєм. За результата-
ми переговорів укладено двосторон-
ні угоди про безвізові поїздки грома-
дян із Сент-Кіттс і Невісом та Албані-
єю. Одностороннє рішення про запро-
вадження безвізового режиму для гро-
мадян України ухвалено Коста-Рикою і 
Маврикієм.

Реабілітацію бійців АТО 
відомства «відфутболюють»

Відомства та міністерства, наче 
грають у футбол: намагаються пере-
класти один на одного відповідаль-
ність за реабілітацію учасників АТО. 
Про це повідомляє телеканал ZIK. Пи-
тання виділення коштів на реабіліта-
цію відбувається з боку Мінсоцполі-
тики, запевняє член експертної групи 
МОЗ із фізичної та медичної реабіліта-
ції Володимир Голік. У Мінсоцполіти-

ки відповідальність перекладають на 
урядовців з питань охорони здоров’я. 
«В Україні немає технологій, не нала-
годжена система і відсутнє державне 
завдання займатися реабілітацією бій-
ців АТО», - наголошує президент Всеу-
країнської ради захисту прав і безпеки 
президента Віктор Сердюк. Щоправда, 
всі запевняють: реабілітаційні центри 
в Україні є. Але про рівень їхнього за-
безпечення воліють мовчати. 

На вибори президента 
потрібні мільярди

На проведення наступних вибо-
рів президента України необхідно 
виділити 2 млрд. 355 млн. грн., ін-
формує сайт Центральної виборчої 
комісії. «ЦВК затвердила орієнтовний 
обсяг видатків для включення до бю-
джетного запиту за бюджетною про-
грамою проведення виборів президен-
та України на 2019 рік у сумі 2 млрд. 
354 млн. 880 тисяч гривень», - йдеть-
ся у повідомленні. При цьому наголо-
шується, що у розрахунках передбаче-
но можливий другий тур голосування. 
А на проведення виборів до Верховної 
Ради у 2019 і 2020 роках потрібно 1 
млрд. 858 млн. грн. і 36,8 млн. грн., від-
повідно. Витрати на 2020 рік визначе-
ні для проведення проміжних виборів 
у п’яти одномандатних виборчих окру-
гах, у разі їх призначення.

Американці знайшли золоту 
жилу на Заході України

Можливості для видобування та 
виробництва дорогоцінних мета-
лів у нашій країні виявилися значно 
більшими, ніж вважалося раніше, 
пише «Знай». Американська компанія 
«Avellana Gold» займатиметься роз-
витком видобування золота і золото-
поліметалічної руди на Закарпатті. 
Іноземні фахівці мають намір інвес-
тувати щонайменше $100 мільйонів у 
проект. Це передбачає оновлення інф-
раструктури та стратегії Мужіївсько-
го родовища. У «Avellana Gold» вже 
підготували сучасне обладнання. Ра-
ніше тут видобували близько 120 ти-
сяч тонн на рік, а в планах інвесторів 
- збільшити обсяг до 500 тисяч тонн. 
Мужіївське родовище - єдине джерело 
постачання та видобування золота в 
Україні. За попередніми підрахунками, 
поклади дорогоцінних ресурсів сяга-
ють 55 тонн золота, мільйон тонн цин-
ку і чимало покладів свинцю. Якщо пе-
ревести це у грошовий еквівалент, то 
вийде приблизно $3,8 мільярда. На те-
риторії сховища уже видобули тонну 
золота і 4,5 тонни срібла на загальну 
вартість $35 мільйонів.

Крим перетворюється 
на пустелю

Після анексії колись квітучий 
Крим почав стрімко перетворювати-
ся на пустелю. Окупаційна влада ви-
явилися безсилою перед екологічною 
катастрофою, яка насувається на пів-
острів. Про це в ефірі одного з телека-
налів заявив еколог Олександр Соко-
ленко. «Москва так і не змогла впора-
тися з проблемою, що виникла після 
відмови України постачати воду на за-
хоплений росіянами півострів. Наслід-
ки очевидні. Крим сьогодні зневодне-
ний. Це регіон, в якому по кілька міся-
ців не випадають дощі», - сказав екс-
перт. Маленькі водойми висихають. 
Вода зникає. У степовому Криму ситу-
ація значно гірша. Там був Північно-
Кримський канал, який висох. Ця те-
риторія перетворилася на пустелю. 
Окупаційна влада бурить артезіанські 
свердловини. Вода з них надходить у 
зрошувальні канали. Це призводить 
до збіднення ґрунтових вод. У майбут-
ньому може настати повне зневоднен-
ня. 

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Ключик
На шпальті місцевої газети було 

оголошення: «Шукаю ключ, який загу-
бився!».

– Та це ж – про мене! – замріяно 
проспівав Скрипковий Ключ. 

–  Ого, мене шукають! – гонористо 
сказав Золотий Ключик. 

–  Ой, це ж я – пропажа, я завжди 
всюди гублюся, – подумав Ключик від 
дівочого серця.

Дуже скоро всі, існуючі у світі, клю-
чі зустрілися за вказаною адресою. Але 
зайти не могли – двері виявилися зачи-
неними. 

–  Відчинити треба. Тоді й буде зро-
зуміло, кого шукають, – резюмував Жу-
равлиний Ключ. 

– О, та це – легко! Я відкриваю двері 
у весь музичний світ, – проспівав соло 
Скрипковий Ключ. 

–  Ану, вступися з дороги, закарлюч-
ко! Давай, я спробую! – безцеремонно 
відсунув його Будівельний Ключ.

–  Тихо, а то ще зломиш! – зупинив 
Ключик від дівочого серця.

Всі вони робили кілька спроб, але 
нічого не вийшло. 

- То, напевно, я, – промовив Ключ від 
дверей, легенько відкриваючи замок. 

У житті кожні двері потребують 
відповідного ключа. Одним вдасться 
відчинити двері до слави скрипковим 
ключем, а комусь ключик від серця до-
поможе знайти сімейне щастя. Кожні 
ключі відчиняють якісь двері, головне 
- підібрати відповідний. І якщо щось не 
виходить - просто не той ключ підби-
раємо…
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Вечір заколисував 
польових коників. 
Світ дрімав у теплих 

долонях серпня. Андрієві 
Петровичу не спалося.  

- Ех, доню, - шепотів тихіше 
заспаного вітру. - Не треба було 
тебе слухати…

Чекав у гості доньку із зя-
тем. У нього день народження 
- п’ятдесят п’ять. Купив м’ясо на 
шашлики. Прибрав на дачі. Але 
донька зателефонувала, що за-
йнята. Фірма, де працює юрис-
том, укладає важливий конт-
ракт. У зятя також ніколи немає 
часу.   

- Таню, це ж усього дві з поло-
виною години їзди.              

- Тату, справді не виходить. 
До речі, що тобі подарувати? 

- Внуків. 
- Не починай… Подарунки 

привеземо пізніше. Цілую. Па-па.
…Майже три десятки років 

тому Андрій Петрович овдовів. 
Дружина просила, аби дбав про 
доньку. Слово взяла. 

Мав короткі романи з жінка-
ми. Одну навіть познайомив із 
донькою. Але в Тані трапилася іс-
терика. Дівчина була проти, аби 
в їхньому житті з’явилася чужа 
жінка. Теща також ревниво ста-
вилась до зятевої закоханості. 

- Адріани не повернеш, - ви-
правдовувався молодий удівець. 

- Зате, доньку маєш. Про неї і 
думай, - ішла в наступ теща. 

Андрій Петрович робив 
кар’єру. В університеті його вва-
жали перспективним виклада-
чем. Теща з радості опікувалася 
внучкою. 

Отримав вчене звання. Ви-
росла донька. Вступила в універ-
ситет. Вийшла заміж і залишила-
ся в сусідньому обласному цен-
трі жити й працювати.

Простора квартира здава-
лася Андрієві Петровичу занад-
то великою. У вихідні втікав від 
самотності на дачу. Сусід підбив 
висадити фруктові дерева, бо 
сам любив цю справу. 

- Петровичу, тут така ариф-
метика, саджанці підливати слід. 
Пильнувати, щоб зайці кору не 
обгризли, - повчав кандидата 
наук простий трудяга Павло. - 
Коли треба, я пригляну. Але й ви 
також мусите. Колись внуки по-
дякують. 

Згадка про внуків засмучува-
ла Андрія Петровича. Таня про 
дітей чути не хотіла. Вона з чо-
ловіком - успішні юристи. У віль-
ний час мандрують світом. А діти 
- це вічний клопіт, каже донька.  

- А я ж тебе, Таню, сам вихо-
вував.

- Ну, не зовсім, тату. Одна ба-
буся допомагала, інша…       

…Леся з донькою перечікува-
ла дощ у кафешці. Вільних столи-
ків не було. Негода загнала сюди 
багатьох перехожих. Андрія Пе-
тровича також. У незнайомої 
жінки попросив дозволу присіс-
ти. Дівчинка вертілася на стільці 
й мало не щохвилини допитува-
лася, коли закінчиться дощ. 

- Куди ж ти так поспішаєш? - 
запитав Андрій Петрович у ма-
лечі. 

Дівчатко засоромилося. 
- Нікуди, - відповіла замість 

доньки матір. - Ми з садочка йде-

мо. Парасолі не взяли. От і... 
Аби швидше минав час, Ан-

дрій Петрович завів розмову зі 
своїми сусідками. Леся працю-
вала вихователькою в дитячому 
садку. Її п’ятирічну доньку звали 
Вітою. 

Нарешті прояснилося. Віта 
вистрибом кинулася на вулицю. 
З розбігу опинилася у невелич-
кій калюжі, обризкавши Андрія 
Петровича. Леся вибачалася за 
доньку. А він добродушно усмі-
хався. Його Таня колись також 
любила стрибати по калюжах. 

Віка кумедно розвела рука-
ми:

- Мої капчики мокрі. Дуже-
дуже…

- Вам далеко йти? - запитав 
Андрій Петрович. 

- Нам їхати. Трішки далеку-
вато… 

Андрій Петрович жив у пре-
стижному мікрорайоні міста. 
Леся - у спальному. В однокім-
натці. Крихітне помешкання - 
ласка від колишнього благовір-
ного.      

…Леся з Артуром довго чека-
ли на первістка. Артур зневірив-
ся, що дружина може народити. 
Вона ж сподівалася. Чоловікове 
ставлення до неї змінилося. Ар-
тур не поспішав додому. Поясню-
вав, що затримується на роботі. І 
ось вона завагітніла. Більше часу 
проводила в лікарні, аніж вдома.    

- У нас буде дівчинка. Доне-
чка, - з радістю сповістила чоло-
віка. 

- Я чекав сина, - мовив. 
У Лесі заболіла душа. Тоді 

вона ще не знала, що донька в 
чоловіка вже є. Чужа жінка, а не 
робота, затримувала Артура. І 
вона подарувала йому дитя.

Невдовзі після народження 
Віти Артур з Лесею розлучився. 
Зізнався, що кохає  іншу. І вони 
житимуть у цій квартирі. А щоб 
люди не подумали, що він якесь 
чудовисько, купив Лесі з донь-
кою однокімнатне помешкання. 
І від аліментів не відмовився… 

- Ти любиш малину? - запи-
тав Андрій Петрович Віку.

- Та-а-ак, - проспівало дівчат-
ко. 

- Запрошую тебе з мамою до 
себе на дачу. Там доспіли такі 
смачні малини. Згідна? 

- Та ні… Що ви?! Не потрібно, 
- заперечила Леся. 

- Не хвилюйтеся. Я живу сам. 
А малини справді смачні, кілька 
сортів маю. Скажіть, будь ласка, 
свій номер телефону. Бо відчу-

ваю: ви першою не подзвоните. 
Андрій Петрович не міг собі 

пояснити, чому хотілося запри-
язнитися з тією жінкою і її донь-
кою. 

…Малини пахли сонцем і були 
теплі-теплі. На Вітиному замур-
заному ягодами личку світила-
ся щаслива усмішка. А ще дівчат-
ко познайомилося з рудим сусід-
ським котом Абрикосом і його 
господарем дядьком Павлом.                   

Леся з Вікою не раз гостюва-
ли в Андрія Петровича. Леся лю-
била в садку читати доньці каз-
ки, віршики. І разом з Вітою їх 
слухав Андрій Петрович. «Сонце 
з павучком будують хатку під ма-
леньким парасолькою-листком», 
- читала Леся. Усміхалось дівчат-
ко. І усміхався Андрій Петрович.

Одного разу він запросив 
Лесю з донькою у своє міське по-
мешкання. Цього ж дня приїха-
ла Таня. Простакувата, на думку 
Тані, татова пасія їй не сподоба-
лась. 

- Вона хто? - запитала, коли 
залишилась з батьком наодинці.

- Моя знайома. Вихователь-
кою в дитсадку працює.       

- Житло має?
- Тобто?
- Ти що, підібрав бездомну 

кішку?!
- У кого ти така вдалася?
- В маму моєї мами, яка пиль-

нувала тебе від всіляких Лесь 
і їхніх дітей. До речі, ця вихова-
телька не замолода для тебе?   

Коли Леся з донькою пішли, 
Таня заявила: 

- Пропав мамин ланцюжок. 
- Може, ти його з собою за-

брала. 
- Ні, тату, він лежав у цій шка-

тулці. До нинішнього дня. І його 
взяла твоя…  

- Ланцюжок могла взяти Віта. 
Для неї - це іграшка. Хоча, шка-
тулка стояла високо. Вона не діс-
тала б.

- Зателефонуй своїй вихова-
тельці і запитай. Ти знаєш, ма-
мині речі для мене - пам’ятка і 
пам’ять. 

Вибачившись, Андрій Петро-
вич ніяково повідав Лесі про 
оказію з ланцюжком і запитав, 
чи часом… 

- Як ви могли таке подума-
ти?! Господи, цього ще мені бра-
кувало! Приїдьте зі своєю донь-
кою і перетрясіть всю хату…

- Я вам вірю, але… 
Леся поклала слухавку. Було 

так образливо. 
Ланцюжок знайшовся. За сло-

вами Тані, лежав під тумбочкою.       
- Я ж тобі казав, що Леся не 

могла… 
- Мабуть, не встигла прихо-

пити. 
- А, може, ти спеціально цирк 

влаштувала? 
Таня у відповідь хмикнула. 
На душі в Андрія Петровича 

було гидко. 
…Кілька разів телефонував 

Лесі. Не брала слухавки. А йому 
не вистачало її товариства. І то-
вариства маленької Віти. Зате 
часто дзвонила Таня, аби розпи-
тати, чи помирився він зі «своєю 
вихователькою». 

…Робота, відрядження, за-
ліки, іспити… літо. Відпочивши 
на європейському курорті, Ан-
дрій Петрович повернувся до-
дому напередодні свого дня на-
родження. Хотів відсвяткувати з 
донькою і зятем. А в них не зна-
йшлося часу. Запросив на шаш-
лики сусіда. 

- Петровичу, малина зароди-
ла нівроку. Може, сказати своїй 
Анюті, аби щось зробила з нею. 
Шкода, якщо ягоди обпадуть. 

Андрій Петрович зітхнув. По-
думав про Лесю і маленьку Віту. 
Він кілька разів хотів навідатися 
в дитсадок, де працювала Леся. 
Але так і не наважився… 

…Цієї ночі Андрій Петрович 
майже не спав. А вранці подався 
до міста. Мусить побачити Лесю. 
Ще раз перепросити. Він таки 
закохався в цю жінку. Неважли-
во, що вона молодша за нього. І 
неважливо, що її донечці лише 
шість років. Що він - кандидат 
наук, а Леся - вихователька. Він 
стерпить невдоволення своєї 
доньки. Зрештою, він має право 
на особисте життя.

Розмова з Лесею видалась 
тяжкою. Жінка пам’ятала обра-
зу. Виручила Віта. Вона впізнала 
Андрія Петровича і зраділа зу-
стрічі. 

- А малини у вас є? - запитала 
з дитячою безпосередністю. 

- Дуже багато! Хочеш посма-
кувати?

- Ага! 
- Завтра субота. У твоєї мами 

вихідний. Після обіду я заїду за 
вами. Ти не проти?

- Ні! - підстрибнуло дівчатко.                        
… Леся готувала салат.
Андрій Петрович смажив 

шашлики.
Кіт Абрикос нюхав смачні за-

пахи і ластився до Віти. Він знав, 
що дівчатко повернеться…        

Ольга ЧОРНА.

Струни серця

*      *      * 
Вона - Його спомин, 
тепліший за літо. 
Птаха, яку не зловити. 
Мрія, яка прибігає
у сни світанкові. 
Фея з дитинства,
Що засвічує зорі ранкові.
Вона - Його згуба, 
Дорожча за золото світу.
Серпневе соло 
На струнах вітру. 
Казка життя 
Недописана, промайнула…
Вистиглий промінь, 
Який сонце забуло…

*      *      *
Серпень ллє спеку 

із сонячних глеків, 
Світ ховається 

в затінок мрій і дерев -
Може, маленька 

пустунка-хмаринка 
Випаде лагідним, 

ніжним дощем.
Серпень дарує проміння 

гаряче:
«Люди, сховайте у душі його. 
Може, когось треба 

буде зігріти. 
А, може, смутки сповити 

в тепло».   
Серпень струшує зорі 

з нагрітого неба:
«Люди, щастя й надії ловіть.
І для когось любов’ю-зорею
У Всесвіті вічнім зійдіть…».

Ольга ЧОРНА. 

*     *     *
Ми будемо разом 

з тобою старіти
У Богом відведений час.
Приїдуть вітати 

зі святом нас діти
Й онуки прилинуть до нас.

У нашім будинку 
запахне весною,

Лунатимуть пісня і сміх.
А ми, наче лебеді білі, 

з тобою
Крильми обіймемо усіх.

І сльози навернуться 
раптом на очі,

Що швидко життя 
так пройшло.

Та праця і думи, 
й недоспані ночі – 

Усе недаремно було.

Стежина вузенька, 
дорога широка

І кадри у фільмі про нас.
Ще вечір не близько, 

ще сонце високо,
І ще на спочинок не час.

Ще хочем любити, 
ще треба горіти,

У мріях літати до зір.
Не будемо разом 

з тобою старіти, 
Хай старість забуде 

наш дім.

Раїса ОБШАРСЬКА. 
м. Чортків.
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Невигадана історія

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці 
Плебанівського народного обрядово-
фольклорного ансамблю - Оля 
Данилюк, Наталя Турковська, Юля 
Ящук з викладачем Теребовлянського 
вищого училища культури та 
директором краєзнавчого музею 
м.Теребовля Володимиром Худим.

Теплі малини 
пахли сонцем…

Дівочими устами
Моя печаль 
нагадує про тебе

Я кохаю тебе ще сильніше, хоча й 
знаю, - ти вже не мій. Усе закінчилося 
так несподівано боляче. Той день, коли 
ми розлучилися з тобою, досі ранить 
мою душу. У тому, що ми не разом, є і 
моя вина. І від цього ще більше пече у 
серці. Ми тепер з тобою – тільки дру-
зі. Довгими безсонними ночами до мене 
приходять спогади. Приходиш усміхне-
ний, такий рідний, ти. Дивишся ніжни-
ми теплими очима, немов хочеш щось 
сказати. А я – мовчу. І ніхто не знає, як 
біль крає мою змучену душу від того, 
що не зуміла втримати тебе. І ти зни-
каєш, немов танеш в імлі.

Я згадую ті зустрічі, ті, найщасли-
віші у моєму житті, дні і не вірю, що 
це – у минулому. Ти досі – найрідніший 
і найдорожчий. Ти – моє щастя і ра-
дість. Я щаслива, коли ти є, і сумую, 
коли ти – не поруч. Скільки радісних 
хвилин я пережила з тобою! З сумом 
згадую твій перший поцілунок, тре-
петний дотик ніжних і сильних рук, 
лагідні слова.

Пробач, що не можу тебе забу-
ти. Якби ж ти тільки знав, як я мрію 
про дотик твоїх губ, про ніжний по-
гляд, яким ти міг сказати, що лише 
одну мене кохаєш. Не можу змирити-
ся, що належиш тепер іншій. Я вже не 
плачу, але у моєму серці залишила слід 
чорна печаль, яка щоразу нагадує про 
тебе. Як же забути твій голос, погляд, 
слова? Запитую себе про це щодня і не 
можу знайти відповіді. 

А за вікном догорає літо, яке ко-
лись познайомило нас з тобою…

Ірина М. 
Борщівський район. 

Зарваницьке 
диво

Володя був незрячим з 
дитинства. Він не бачив 
білого світу: ні неба, ні землі, 

ні батьків, ні інших речей, що 
його оточували з дня народження. 
Мати - Ганна, як та пташка, 
побивалася з горя і кидалася до 
різних клінік, професорів. Але… 
діагноз був невтішний: зорові 
нерви настільки вражені, що їх 
нічим не можна відновити.

Але мати є мати. Вона не вірила ме-
дичним світилам, адже в деяких випад-
ках і вони помиляються. У її серці жеврі-
ла надія на зцілення сина, вона вірила в 
Боже диво…

Проте дорога до цього дива була тер-
нистою і довгою. Чоловік, дізнавшись 
про хворобу сина, покинув їх, не підтри-
мавши у важку хвилину. Не сподівала-
ся Ганна, що її Микола здатний на такий 
підлий вчинок. Просила не залишати в 
такий болючий для них період. Але йому 
було байдуже. «Здай сина в інтернат, хай 
там держава про нього піклується. Наві-
що тобі цей тягар, адже ти теж здоров’я 
не маєш?» – радив Ганні благовірний. Від 
таких порад їй ставало зовсім зле. «Не 
зречуся своєї дитини, щоб там не було. 
Синові потрібна моя підтримка, любов, 
ласка. Я ж - мати. Я маю бути завжди по-
ряд з ним, я – його очі», - заходилася в ри-
даннях жінка. 

Ганні боляче було дивитись, як її си-
ночок вслухається в мову перехожих, слу-
хає спів пташок, але нічого не бачить. Різ-
кий біль, як струм, пронизував материн-
ське серце від одного усвідомлення, що 
буде далі? Володя ріс спокійним і  слухня-
ним хлопчиком, проте не раз запитував 
матір: «Невже я ніколи нічого не поба-
чу?»  І дитячі сльози бриніли в очах кра-
плинами душевного смутку. «Побачиш 
дитино, все побачиш, тільки ще не при-
йшла та пора», - з вірою в серці розраджу-

вала мати сина. А у самої в душі – пекло.
Хлопчині йшов уже шостий рік. Скоро 

його однолітки підуть до школи, а її син… 
«Невже так буде вічно?» - ніяк не могла 
заспокоїтися Ганна.

 Однієї неділі пішла жінка до храму. 
Сповідалась не словами, а серцем, а її очі 
застеляли сльози. Вислухав її щиру спо-
відь старенький священик і мовив: «Не 
падай в розпач, дочко. На все воля Божа. 
Молися за дитину. Так буває часто, коли 
людина стає безсилою, то Бог їй допо-
магає. Пам’ятай про це. Твоя віра врятує 
тебе і твого сина. Поїдь у Зарваницю до 
цілющого джерела і думай, що Бог все-
сильний».

З великою вдячністю за пораду Ган-
на повернулася додому. І вже через кіль-
ка днів їхала з сином до Зарваниці. Саме 
у ті дні в цьому святому місці мала відбу-
ватися велика проща. Людей було дуже 
багато з різних куточків країни. А серед 
них – каліки, хворі, інваліди. І всі горну-
лися до Бога, просили, благали за зцілен-
ня душі і тіла.

Ганна підійшла до каплички, склала 
руки на грудях, промовляючи: «Діво Ма-
ріє, поможи мені своєю ласкою. До тебе 
звертаюсь з останньою надією. Хай дієть-
ся все під твоїм святим омофором».

Володя стояв біля джерела, слухав, як 
воно шумить, як доносяться людські го-
лоси, шум і гамір. Він набрав в долоньки 
цілющої водиці, обмив своє личко. У ма-
ленькому серці з’явилось дуже скромне  і 
коротке прохання: «Боженьку, я так хочу 
побачити твій світ». Це дитяче прохання-

сповідь Бог почув і зіслав своє милосердя 
на незрячого хлопчину. І раптом – що це? 
Сталося Боже диво, Зарваницьке диво. 
Людський натовп сколихнув крик Во-
лоді: «Мамо, я бачу людей! Де ти?» Ган-
на, почувши крик свого сина, аж похит-
нулася. Впала біля нього на коліна. «Що 
з тобою, синку?» – ще не вірячи словам, 
вдивлялася в його, зволожені цілющою 
водою, оченята. Володя усміхнувся: «Ма-
тусю, ця водичка змила з моїх очей тем-
ряву. Я бачу тебе, моя дорогенька. Яка ти 
красива!» - і хлопчик лагідно пригорнув-
ся до матері.

Люди стояли навкруги і були свідка-
ми цього дива. Бог подарував Володі зір 
за його тверду і непохитну віру. Це диво 
сталося на показ людям, що є на світі 
Божа сила! 

Володя закінчив школу, інститут, 
одружився. Виховують з дружиною двох 
дітей. Батько водить їх до церкви і вчить 
різних молитов. Ганна живе разом з 
ними, бавить онуків. Всі щасливі, веселі і 
дякують Богові за його щиру благодать.

Оксана КИШКАНЮК.

Українські святкування 
не обходяться без них.
У Плебанівці це знають, 
тому й кличуть молодих –
І дотепних, і веселих, 
що народну знають суть,
Тож до кожної оселі 
свою стежку віднайдуть.
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Вiндcepфiнгicт Олександр Тугарєв 
знoвy став кpaщим в Укpaїнi

Нa Бepдянcькiй кoci, щo в 
Азoвcькoмy мopi, пpoхoдив ІІІ 
eтaп Кyбкy Укpaїни з вiндcepфiнгy 
в кaтeгopiї «cлaлoм». Це - 
нeoлiмпiйcькa диcциплiнa, aлe 
дyжe пoпyляpнa y cвiтi. Її учacники 
пpoхoдять зa вiтpoм диcтaнцiю, 
минaючи 8 пoвopoтних знaкiв. 
Для тaких гoнoк нeoбхiднa cилa 
вiтpy нe мeншe 8 м/c. Цьoгo 
paзy cпopтcмeнaм пoщacтилo з 
пoгoдними yмoвaми – вiтpy бyлo 
бiльшe, нiж дocтaтньo, вiдтaк 
бyлo пpoвeдeнo 11 пepeгoнiв. 
Тepнoпoлянин Олeкcaндp Тyгapєв, 
який бpaв yчacть y peгaтi, вигpaв yci з них, чим пiдтвepдив cвiй 
cтaтyc нaйcильнiшoгo вiндcepфiнгicтa Укpaїни, пpичoмy нe лишe в 
oлiмпiйcькoмy видi, a й в нeoлiмiпiйcькoмy.

Дo peчi, пoпepeднiй - ІІ eтaп тaких змaгaнь вiдбyвcя в чepвнi нa 
Аpaбaтcькiй Стpiлцi в Гeнiчecькy, дe Олeкcaндp Тyгapєв тaкoж cтaв 
бeззaпepeчним лiдepoм.

А зapaз, oдpaзy пicля peгaти в Бepдянcькy, Сaшкo виpyшив 
дo мicтa Оpхyc (Дaнiя), дe cтapтyвaтимyть змaгaння Test Event 
дo Чeмпioнaтy cвiтy-2018 poкy з вiндcepфiнгy, нa якoмy вжe 
poзiгpyвaтимyтьcя пepшi лiцeнзiї нa Олiмпiйcькi Ігpи-2020 в Тoкio.

Дoдaмo, щo Олeкcaндp Тyгapєв – мaйcтep cпopтy Укpaїни 
мiжнapoднoгo клacy, є пpeдcтaвникoм ceкцiї вiндcepфiнгy 
Тepнoпiльcькoгo oблacнoгo вiддiлeння КУТОР ШВСМ, cтyдeнт ТНЕУ, 
тpeнepи спортсмена - Олeкcaндp Тyгapєв тa Олeкciй Нижeгopoдoв.

Треті у Європі
 На національно-

му велотреку Санга-
льюш в Анадії (Пор-
тугалія) заверши-
лась європейська 
першість з велоси-
педного спорту на 
треку. В складі збір-
ної команди України 
представити Терно-
пільщину вирушили 
студенти Тернопіль-
ського національно-
го економічного уні-
верситету, майстри 
спорту України між-

народного класу Віталій Гринів і Тарас Шевчук.
Успішними для вихованця велосипедної бази обласного відді-

лення КФВС МОНУ Віталія Гриніва стали змагання медісон (парна 
гонка) де він із львів’янином Романом Гладишем стали бронзовими 
призерами Чемпіонату Європи 2017 року. Тренує спортсменів  Во-
лодимир Павелко.

Українець Василь Ломаченко уже 
втретє переконливо захистив 
титул чемпіона світу WBO. Цього 

разу - у поєдинку проти колумбійця 
Мігеля Маррьяги.

Беззаперечним фаворитом бою букмекери вва-
жали саме українця, хоча на початку бою Мігель 
Маррьяга довів, що він багато вміє у рингу. Колум-
бієць у першому раунді сміливо викидав удари, а 
від випадів суперника ухилявся, вправно працюю-
чи корпусом.

Також він вміло використовував перевагу у 
зрості – зі своїми 173 см Маррьяга був на 5 см ви-
щим за Ломаченка. Він присідав, а під час атаки 
українця випірнав, постійно влучаючи нашому 
боксеру головою у обличчя. Брудний прийом спра-
цював – у Ломаченка швидко з'явилося розсічення 
під правим оком та на лівій брові. Українець кілька 
разів закликав суперника діяти за правилами, але 
той вперто продовжував гнути свою лінію.

Василю Ломаченку вдалося пояснити колум-
бійцю, що він неправий, лише за допомогою ку-
лаків. Після короткої розвідки, українець захопив 
центр рингу і діяв першим номером, змушуючи су-
перника постійно тупцювати назад. Проте у пер-
ший трьох раундах чемпіон не поспішав вкладати-
ся в удари, а ретельно шукав слабкі місця в оборо-
ні Маррьяги.

Сигналом для активніших дій послужив пропу-
щений українцем правий боковий наприкінці дру-
гого раунду, після якого йому довелося вислухову-
вати у куті різкі зауваження свого тренера та бать-
ка – Анатолія Ломаченка.

Після цього наш боксер нарешті почав демон-
струвати свою перевагу, раз у раз притискаючи 
Маррьягу до канатів та завдаючи йому десятки 
ударів у корпус та голову. Логічним наслідком цих 

атак став нокдаун колумбійця у 3 раунді.
І все ж існувала небезпека, що через розсічення 

брови Ломаченка рефері міг зупинити поєдинок, 
тож надалі затягувати бій українцю не було сенсу. 

Вирішальним став 7 раунд, який перетворив-
ся для колумбійця на суцільний жах та завершив-
ся пропущеним перед самісіньким гонгом лівим 
боковим та другим нокдауном. Колумбієць знову 
звівся на ноги, але після короткої наради у своєму 
куті відмовився від подальшого продовження бою. 
Своє він отримав сповна. Рефері зафіксував пере-
могу Василя Ломаченка технічним нокаутом. 

Відбулося жеребку-
вання третього по-
переднього етапу 

розіграшу Кубка України 
сезону 2017/18 років. Саме 
на цьому етапі змагань у 
боротьбу за Кубок вступа-
ють шість клубів УПЛ, які, 
згідно з рейтингом на по-
чаток сезону, посідали міс-
ця в Чемпіонаті від сьомого 
по дванадцяте.

Результати жеребку-
вання такі:

«Демня» Демня - «Львів» Львів
«Дніпро-1» Дніпро - «Гірник-Спорт» Горішні Плавні
«Жемчужина» Одеса - «Сталь» Кам’янське
«Авангард» Краматорськ - «Ворскла» Полтава
«Таврія-Сімферополь» Херсон - «Зірка» Кропив.
«Колос» Ковалівка - «Маріуполь» Маріуполь
«Прикарпаття» Івано-Фр. - «Карпати» Львів
«Геліос» Харків - «Десна» Чернігів
«Агробізнес» Волочиськ - «Верес» Рівне
«Інгулець» Петрове - «Арсенал-Київ» Київ

Першими вказані команди-господарі.

Матчі відбудуться 20 вересня, яке визначе-
но базовим днем етапу.

Спортивна слава ТНЕУ Справді чемпіонський бій

Програвши швейцарсько-
му «Янг Бойзу» повторний по-
єдинок з рахунком 0:2,  «Ди-
намо» завершило виступи в 
найпрестижнішому турнірі Ста-
рого Світу – Лізі Чемпіонів - на 
першій же стадії. Так проваль-
но український клуб ще не грав. 
І підтверджує це не тільки ре-
зультат на табло, а й статистич-
ні дані матчу.

 Натомість, у повторному 
матчі 3-го кваліфікаційно-
го раунду Ліги Європи "Олек-
сандрія" перемогла румунську 
"Астру" з рахунком 1:0 та про-
йшла етап плей-офф. На 43-й 
хвилині перемогу "Олександрії" 
приніс Андрій Запорожан, який 
реалізував пенальті, заробле-

ний Сергієм Стареньким.
У цьому ж раунді Ліги Єв-

ропи донецький "Олімпік" по-
ступився грецькому ПАОКу 2:0 і 
вибув з подальшої боротьби.

За результатами жереб-
кування раунду плей-офф Ліги 

Європи, суперником "Динамо" 
буде "Марітіму", а "Олексан-
дрія" зустрінеться з БАТЕ. Ки-
яни та олександрійці перші по-
єдинки зіграють у гостях. Пер-
ші матчі відбудуться 17 серпня, 
повторні – 24 серпня.

Єврокубки

«Динамо» втрачає очки
Відбулися матчі 4-го туру чемпіонату Украї-

ни з футболу. Ось їх результати:
"Карпати" – "Сталь" - 3:1;
"Шахтар" – "Маріуполь" - 3:1;
"Чорноморець" – "Олександрія" - 2:2;

"Зірка" – "Верес" - 1:3;
"Зоря" – "Олімпік" - 0:2;
"Ворскла" – "Динамо" - 0:0.
"Динамо" набрало 10 очок та зберегло од-

ноосібне лідерство. На  очко від киян відстає 
"Шахтар".

Українська велогонщи-
ця Яна Беломоїна достроко-
во забезпечила собі перемогу 
в загальному заліку Кубка сві-
ту з маунтинбайку. У канад-
ському Мон-Сен-Анн вона фіні-
шувала першою на 5 етапі Куб-
ка в олімпійській дисципліні 
крос-кантрі, випередивши ле-
гендарну француженку Полін 
Ферран-Прево й канадку Кетрін 
Пендрел. Заключний етап Куб-
ка світу пройде 26-27 серпня в 
італійському Валь ді Соле. Од-
нак для Беломоїної, яка вже ви-
грала 3 з 5 етапів, він не матиме 
турнірного значення.

Українські спортсмени ви-
бороли: одну золоту, дві сріб-
них і одну бронзову медалі на 
Чемпіонаті світу з вільної та 
греко-римської боротьби серед 
юніорів. Змагання проходили у 
фінському місті Тампере. Золо-
то турніру в греко-римській бо-
ротьбі у ваговій категорії 96 кг 
здобув Владлен Козлюк, який 
у фіналі переміг росіянина Ар-

тура Саргасяна. Срібну нагоро-
ду в категорії 60 кг здобув Олек-
сандр Грушин. У вільній бороть-
бі львів’янка Христина Береза 
завоювала срібну медаль у ва-
говій категорії 48 кг, її колега 
Оксана Лівач у тій же категорії 
виборола бронзу.

В Баку завершилися зма-
гання Чемпіонату Європи з ку-
льової стрільби. Збірна Укра-
їни посіла на змаганнях перше 
місце у загальнокомандному за-
ліку. У скарбничці українців 22 
нагороди: 12 медалей серед до-
рослих та 10 серед юніорів.

Футбольні баталії за головний приз України

АРЕНА
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Нещодавно у 
музеї  Юліуша 
Словацького, що 

в Кременці, відбулося 
відкриття виставки 
графічних робіт Анет 
Собко «Життя - як політ 
метелика». Про цю 
талановиту художницю 
дуже мало знають як 
у її рідній Демидівці 
на Рівненщині, так і у 
Кременці, де навчалася 
дівчина. Однак за доволі 
короткий час вона 
зуміла стати відомою у 
Португалії. 

Анет - 27 років. Вона за-
кінчила Демидівський ліцей і 
вступила у 

Кременецький обласний 
гуманітарно-педагогічний ін-
ститут ім.Тараса Шевченка на 
спеціальність «Образотвор-
че мистецтво». Саме у Кремен-
ці дівчина познайомилася зі сво-
їм майбутнім чоловіком. Ігор із 
села Бодаки Збаразького райо-
ну. Згодом вийшла заміж і у 2010 
році емігрувала в Португалію. 

Анет дуже любила малюва-
ти з дитинства. Хоча у художній 
школі провчилася лише один 
день. 

- Не пригадаю, що мені тоді 
не сподобалося, але поверта-
тися туди відмовилася навід-
різ, - пригадує мисткиня. – По-
стійно малювала вдома – ро-
била домашнє завдання, сіда-
ла на підлогу і починала щось 
творити. Досі люблю малювати 
отак на підлозі. Навіть сьогодні, 
коли ми збираємося у Португа-
лії з художниками на пленери, 

я часто просто сідаю на траву і 
починаю працювати. Вони ди-
вуються з цього, часто фото-
графують. 

Після переїзду у Португалію 
Анет продовжувала малювати і 
займалася самоосвітою  – спіл-
кувалася з одногрупниками, 
цікавилася, чого їх навчають, 
і продовжувала опановувати 
різні техніки та вдосконалю-
вати свої вміння, читала кни-
ги про мистецтво. Згодом на-
вчилася працювати із різними 
комп’ютерними програмами 
для графічного дизайну та об-
робки зображень і почала ство-
рювати дизайн реклами.

- Ця справа мені вдавалася, 
тож сьогодні ми маємо з чолові-
ком невеличку рекламну ком-
панію, - каже дівчина.

Анет малює у різних техні-
ках. Однак найбільше їй до душі 
графіка. Пригадує, що на пер-
шій серйозній виставці до неї 
підійшов італійський художник 
Массімо Ексспозіто і сказав, що 
її графічні роботи більш філо-
софські й глибокі, тому варто 
розвивати саме цей напрямок. 

- Мені самій працюєть-

ся легше у графіці, - зізнаєть-
ся Анет. – У цій техніці я можу 
краще висловити свої емоції та 
творчі задуми.  

Анет зізнається: для неї 
дуже важливо, щоб люди розу-
міли її картини. 

- Я народжую свої малюнки, 
а глядачі наповнюють їх жит-
тям, замислюючись над ними, 
- каже художниця.   

 Анет розповідає, що у Пор-
тугалії привітні та щирі люди, 
які завжди готові прийти на до-
помогу. Хоча, звичайно, за рід-
ною домівкою сумує страшен-
но. 

У Португалії цінують україн-
ських митців, адже знають, що 
наша школа дуже сильна. Анет 
брала участь у 36 художніх ви-
ставках у 13 різних містах. Се-
ред них як колективні, так і осо-
бисті. Вона входить у  Спілку ху-
дожників Португалії та ще у два 
інші об’єднання митців. 

Художниця розповідає, що у 
Португалії дуже сприяють роз-
витку мистецтва – тут часто 
організовують різні виставки, 
пленери. Є багато державних 
галерей, де можна виставляти-

ся безкоштовно. 
Чимало будівель у Португа-

лії оздоблені азулежу – розма-
льованою глиняною плиткою 
зазвичай квадратної форми. 
Спершу на цій плитці створю-
ють малюнки – різні пейзажі, 
натюрморти, історичні події, 
потім її випалюють і вже тоді 
декорують нею будинок. 

- Я навчалася цього мисте-
цтва у професорки Анни Дуар-
те, яка розмальовувала Ліса-
бонський океанаріум, - розпо-
відає художниця. -  Спершу вчи-
лася малювати різні квіточки, 
а перші серйозні роботи були  
пейзажі Кременця, вид на гору 
Бона, інші красиві місця нашо-
го краю. Тож тепер малюнки з 
Тернопілля прикрашають бу-
дівлі у Португалії. 

В Україну Анет з сім’єю при-
їхала лише на місяць. Чоловік 
зробив їй подарунок і органі-
зував у  кременецькому музеї 
Юліуша Словацького виставку 
її робіт «Життя - як політ мете-

лика». 
- Це - невеликі за розміром 

графічні роботи, - розповідає 
мисткиня. -  Вони виконані і ліні-
єю, і  крапкою. Також я експери-
ментувала і додавала акварель 
до графічних робіт. Це наповни-
ло їх життям і барвами. Цією ви-
ставкою я хотіла показати швид-
коплинність життя, його красу 
і неповторність, закликати усіх 
любити кожну мить. Адже ме-
телики живуть недовго – кілька 
тижнів, а є й такі, що лише один 
день. Тому кожному з нас потріб-
но задуматися над тим, як доро-
жити часом. 

Анет лише місяць гостюва-
тиме в Україні й знову повер-
неться у Португалію. Зізнаєть-
ся, з дому повезе теплі спога-
ди і багато ці-
кавих ідей для 
нових картин. 
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Анет СОБКО: «Головне - 
не боятися робити те, 
що тобі до душі»

Студентка з Кременця стала 
відомою художницею в Португалії

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Лавку з незвичною під-
світкою встановили на "Ост-
рівці кохання". Тернополяни 
вже випробували ноу-хау і по-
ширюють фото в софмережах.

Лавка зі світлодіодним 
підсвічуванням у Тернопо-
лі поки одна. Вона має LED-
освітлення, яке є економним, 
і може 21 раз змінювати колір.

- Хочеться, щоб наше місто 
оновлювалося, було не сірим, 
а яскравим і привабливим. 
Мене надихає те, що я виріс 
тут, мені подобається це місто, 
і хочеться докластися до того, 
щоб Тернопіль був цікавим та 
привабливим як для турис-

тів, так і для жителів, - розпо-
відає підприємець Володимир 
Яремчук, який зробив такий 
сюрприз містянам,

Освітлення лавки 
під’єднане до вуличного, тому 
з’являтиметься ввечері разом 
з вогниками ліхтарів. Взимку 
вона теж підсвічуватиметься. 

- Такі лавки дуже пошире-
ні в різних туристичних міс-
тах, - розповідають комуналь-
ники. - Можливо, таких лавок 
буде більше. 

Тернополяни кажуть, що 
новинка їм подобається. Го-
ловне, щоб вандали не пони-
щили.  

Успіх у навчанні приніс Сер-
гійку Войціщуку несподіваний 
подарунок. Хлопець навчається 
у Ванжулівській сільській шко-
лі Лановецького району. Завдя-
ки гарним оцінкам за  рахунок 
закладу  він зміг відпочити в 
оздоровчому комплексі «Збруч» 
у Скалі-Подільській. І навіть у 
таборі одержав відзнаку в зма-
ганнях, присвячених здорово-
му способу життя. У вільний від 
навчання час він любить чита-
ти, а улюблена книга Сергійка – 
«Кобзар» Тараса Шевченка. 

За гарні оцінки – 
відпочинок 

у літньому таборі

Фото Мирослава Коломійчука

У Тернополі нова туристична «родзинка» - 
лавка з 21 режимом кольорів



№32 (216) / 9 серпня - 15 серпня 2017 р.18 Смачна сторінкаНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Запіканка з кабачків з 
сиром і куркою 

ПОТРІБНО: 600 г кабачків, 200 г ку-
рячого філе, 2 яйця, 100 г сиру, 100 г сме-
тани, 1 цибулина, зелень (цибуля, пе-
трушка, базилік), 3 ст. ложки борошна, 3 
ст. ложки олії, 0,5 ч. ложки меленого корі-
андру, 0,5 ч. ложки паприки, перець чор-
ний мелений за смаком, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе порі-
зати дрібними шматочками, трохи посо-
лити, поперчити, додати 1 ст. ложку олії і 
перемішати. На розігрітій сухій сковоро-
ді без олії обсмажити курку, помішуючи, 
на сильному вогні до золотистого кольо-
ру, приблизно 5-7 хвилин. Зняти м'ясо зі 
сковороди. Цибулю дрібно порізати. По-
дрібнити зелень. Сир натерти на круп-
ній тертці. Молоді кабачки можна не чис-
тити, а зі старих краще зняти шкірку. По-
терти кабачки на крупній тертці. Щоб ка-
бачки зайве не стікали соком, краще за-
йнятися ними в останню чергу. Яйця зби-
ти виделкою, додати сметану, сіль, спеції 
і перемішати. Потім додати муку, залиш-
ки олії і гарненько перемішати. З'єднати 
м'ясо, цибулю, зелень, сир і кабачки, за-
лити яєчної сумішшю і знову все пере-
мішати. Форму для випікання змастити 
олією, викласти в неї суміш і відправи-
ти у розігріту до 180°С духовку на 40-50 
хвилин. Готову запіканку з кабачків тро-
хи остудити, порізати на порційні шма-
точки і подавати з овочевим салатом і зе-
ленню.

Запіканка з баклажанів 
із помідорами та сиром

ПОТРІБНО: 400 г баклажанів, 300 г 
помідорів, 150 г сиру «Моцарела», 50 г 
будь-якого іншого сиру, 1 яйце, сіль і пе-
рець чорний мелений за смаком, соняш-
никова олія - за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: баклажани очисти-
ти від шкірки, порізати пластинками за-
втовшки 2-3 мм. Яйце і щіпку солі трохи 
збити вінчиком. Масу додати в баклажа-
ни, щоб кожна пластинка покрилася яй-
цем. Залишити на 20 хвилин. Баклажа-
ни обсмажити на олії до легкого золо-
тистого кольору з двох сторін. Після цьо-
го викласти на серветки, щоб стік зайвий 
жир. Помідори залити окропом на 3 хви-
лини. Зняти шкірку і порізати дрібними 
кубиками. Покласти помідори на сково-
роду, трохи посолити, поперчити, дода-
ти дрібно нарізаний часник. Тушкувати 
протягом 10 хвилин на невеликому вог-
ні під кришкою. Моцарелу нарізати тон-
кими пластинками. Твердий сир натерти 
на крупній терці. На дно форми виклас-
ти 1/3 баклажанів. Зверху викласти по-
ловину помідорового соусу. Зверху - по-

ловину Моцарели. Потім знову баклажа-
ни, соус, моцарелу і останній шар бакла-
жанів. Зверху посипати тертим сиром. Го-
тувати протягом 25 хвилин при темпера-
турі  180°C.
 Запіканка з шинкою, помі-
дорами і солодким перцем

ПОТРІБНО: 8 яєць, 40 гр. натертого 
пармезану, 3 ч. ложки гірчиці з зернятка-
ми, 1 ст. ложка оливкової олії, 250 г шин-
ки (нарізаної невеликими кубиками), 
половина цибулини (дрібно нарізаної), 
1 помідор і 1 солодкий перець (нарізані 
кружечками), сіль, перець чорний меле-
ний, зелень для прикраси. 

ПРИГОТУВАННЯ: духовку розігріти 
до 180 °C. Змішати яйця, пармезан і гір-
чицю вінчиком до однорідності. Посоли-
ти і поперчити. Розігріти олію у великій 
сковороді, яка підходить для викорис-
тання в духовці. Додати цибулю і обсма-
жити до прозорості. Додати шинку і ще 
трохи обсмажити. Зменшити вогонь до 
мінімуму, влити яєчну суміш і рівномірно 
розподілити по сковороді. Викласти кру-
жечки помідора і солодкого перцю. Готу-
вати 5-8 хвилин, поки не почне схоплю-
ватися по краях. Потім переставити в ро-
зігріту духовку і запікати 30 хвилин. Пе-
ред подачею посипати свіжою зеленню

Овочева запіканка 
«Літня квітка»

ПОТРІБНО: для запіканки - 3/4 
склянки довгозернистого рису, 2 куря-
чих філе, 50 г петрушки, 2 яйця, сіль, при-
права для курки гриль; 

ДЛЯ СОУСУ: 3 ст. ложки олії, 3 зубчи-
ки часнику, 1 ч. ложка приправи для кур-
ки гриль, сіль;

ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 1 яйце, 100 мл верш-
ків, сіль.

ТАКОЖ ПОТРІБНО: 1 перець болгар-
ський, 1 кабачок, 1 баклажан, 1 морква.

ПРИГОТУВАННЯ: грудки змоло-
ти. Рис відварити майже до готовнос-
ті. Петрушку дрібно посікти. Сполучи-
ти фарш, яйця, петрушку, приправу до 
курки-гриль, рис. Посолити і приправи-
ти до смаку. Викласти масу з рису і фар-
шу в добре змащену форму для випічки. 
Баклажани, кабачки, солодкий перець, 
моркву порізати тонкими смужками. Для 
нарізання моркви можна скористатися 
ножем для чистки картоплі чи спеціаль-
ною терткою, яка ріже смужками. Морк-
ву пробланшувати 1 хвилину в кип'ятку. 
Почати викладати «квітку» з овочів, 
вставляючи їх перпендикулярно в фарш. 
Починати слід з краю форми і виклада-
ти овочеві смужки достатньо щільно. Ви-
класти таким чином усі смужки. Для зма-
щування овочів сполучити олію, при-
прави, сіль, розчавлений часник. Щедро 
змастити овочі таким чином, щоб суміш 
попадала на усі відкриті сторони ово-
чів. Для заливки сполучити яйце, верш-
ки і сіль. Перелити заливку в соусник и з 
його допомогою залити заливку у всі щі-
лини між овочами. Випікати 35-40 хви-
лин при 190°C . Перед подачею порізати 
на шматочки.

Швейцарська овочева 
запіканка

ПОТРІБНО: 2 баклажани, 3 цукіні, 1 
батон, 150 г твердого сиру, 2 яйця, 3 по-
мідори, 200 г сметани, олія, сіль, перець 
чорний мелений, тим'ян.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажан розріза-
ти, посолити, додати кілька крапель олії 
і трохи орегано (листочки тим'яну). Зро-
бити надрізи ножем. Запекти в духовці 
25-30 хв. при температурі 180 градусів. 
Вибрати ложкою м'якоть, розім'яти вил-
кою в пюре. Батон нарізати. Знадобиться 
5 шматочків батону. Кожен шматочок на-
мастити баклажановим пюре. Цукіні на-
різати, підпекти на сковороді-гриль. По-
солити. Томати нарізати на кружальця. 
Сир теж нарізати пластинами, або купи-
ти вже нарізаний. У глиняну форму для 
запікання налити трохи олії. Викласти 
овочі, батон, сир. баклажани, батон, цукі-
ні. Змішати яйця з сметаною, додати сіль, 
перець. Залити запіканку. Можна приси-
пати твердим сиром. Запікати в духовці 
30-35 хв. при температурі 180 градусів.

Запіканка зі стручкової 
квасолі

ПОТРІБНО: 400 г стручкової квасолі, 
1 цибулина, 2 яйця, зелень свіжа - за сма-
ком, 0,5 скл. молока, 150 г твердого сиру, 
2 ст. ложки оливкової олії, вершкове мас-
ло, спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: зелену спаржеву 
квасолю промити у великій кількості те-
плої води. Потім ножем обрізати стебла, 
а стручки нарізати на 2-3 частини і від-
варити протягом декількох хвилин. По-
чистити цибулину, пошаткувати кубика-
ми і пасерувати на оливковій олії до зо-
лотої скоринки. Далі викласти квасолю, 
додати спеції за смаком і порізану дріб-
но свіжу зелень. Вміст перемішати і туш-
кувати ще кілька хвилин, перемішуючи. 
Збити яйця з молоком і заливати суміш 
у сковорідку. Після цього зняти її з вог-
ню, присипати тертим на крупній тертці 
сиром, викласти трохи вершкового мас-
ла і відправити запікатися в духовку при 
180°С до рум'яної скоринки. Подавати го-
тову запіканку теплою зі свіжими овоча-
ми і будь-яким соусом на ваш смак.

Картопляна запіканка 
з беконом і кабачками

ПОТРІБНО: 5-6 картоплин, 1 кабачок, 
1 болгарський перець, 1 цибулина-порей, 
150 г бекону, оливкова олія, сіль, меле-
ний чорний перець, орегано, майоран.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю і каба-
чок нарізати тонкими кружечками, тов-
щиною в 0,5 см, порей нашаткувати, бол-
гарський перець теж нашаткувати до-
вгими пір'ям. Форму змастити оливко-
вою олією, першим шаром викласти кар-
топлю, злегка посолити, поперчити, ви-
класти ще один шар картоплі, знову по-
солити і поперчити, потім зверху виклас-
ти шар кабачків, поверх - цибулю порей і 
болгарський перець. Останнім шаром ви-
класти шматочки бекону. Посипати все 
травами і відправити в розігріту до 180 
градусів духовку.
Запіканка «Струнка фігура»

ПОТРІБНО: 1 помідор, 1 цибуля, 500 г 
овочів, 3 яйця, сметана  - за смаком, 300 г 
твердого сиру, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: взяти півкілограма 
будь-яких овочів на свій смак. Краще ви-
бирати більш щільні, нарізати кружечка-
ми і викласти на дно форми для запікан-
ня. Потім викласти цибулю, нарізану пів-
кільцями, і помідори, нарізані кружечка-
ми. Приготувати заливку зі сметани, зби-
тих яєць і 200 г натертого сиру, залити 
овочі, а зверху посипати натертим сиром 
(близько 100 г) і будь-якими спеціями за 
смаком. Готувати близько 40-45 хвилин 
в духовці при 170 градусах. Крім овочів, 
можна використовувати гриби.

Літо, і зокрема серпень, у всіх нас асоціюється зі смачними соковитими 
і зрілими плодами, які щедро дарує земля. «Що приготувати в серпні?», - за-
питаєте ви. Спробуйте запіканки із сезонних овочів. Смачні, корисні - їхні ре-
цепти настільки ж різноманітні, наскільки багата ваша фантазія. Для при-
готування страви ви можете комбінувати шари з різних овочів: картоплі, 
моркви, кабачків, помідорів, кукурудзи, баклажанів, заправляти будь-якими 
спеціями. Пропонуємо ТОП-8 запіканок серпня.

Смачні, легкі, 
корисні: ТОП-8 
запіканок серпня
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Продаю
У селі Біла Тернопільського 

району 14,8 га під забудову; дачну 
ділянку - 0,6 га.

Тел.: (096) 3450518, Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування фасадів!

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.

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

Чистка подушок 
Пошиття пухових ковдр

Постільна білизна  на замовлення
Вовняні ковдри

Ватяні, ватинні ковдри,
 матраци

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

Дозвілля

 Що необхідно робити:
• Спілкуватися з відвідувачами і не 

втомлюватися презентувати їм наші но-
винки;

• Бути готовим до вирішення нестан-
дартних запитів наших відвідувачів;

• Частіше посміхатися, адже друже-
любний сервіс не залишить байдужим ні-
кого;

• Підтримувати і розвивати відносини 
з клієнтами «Укрпошти».

Успішний кандидат відповідає на-

ступним вимогам:
• Має диплом про вищу базову осві-

ту, неповну вищу освіту, середньо-
спеціальну освіту;

• Впевнений користувач ПК;
• Комунікабельний та клієнтоорієн-

тований;
• Досвід роботи з клієнтами вітається.

Що ми пропонуємо?
• Навчаємо з нуля, тому готові взяти 

випускників без досвіду роботи;

• Стабільна заробітна плата;
• Офіційне працевлаштування - наста-

ла пора стерти пил зі своєї трудової книж-
ки;

• Приємний колектив та комфортні 
умови праці.

Якщо ви готові приєднатися до нашої 
дружньої команди, чекаємо на  резюме за 
адресою: shchur-mr@ukrposhta.ua

Тернопільська дирекція ПАТ 
«Укрпошта».

Команда компанії «Укрпошта» запрошує до команди
оператора відділення поштового зв'язку

«Закордонна» 
довідка від податкової

Важлива інформація для 
тернополян, які виїжджають 
за кордон на постійне місце 

проживання. 
Для оформлення митних процедур слід 

надати довідку про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (про сплату або від-
сутність податкових зобов’язань). Така до-
відка видається громадянам податковою 
інспекцією за місцем обліку на підставі за-
яви (за встановленою формою) та пода-
ної декларації про майновий стан і доходи 
за останні три роки та за період з початку 
року до дати звернення. 

Декларація подається у термін, не пізні-
ше 60 календарних днів, що передують ви-
їзду, а довідка видається протягом 30 ка-
лендарних днів після надходження подат-
кової декларації та сплати належної суми 
податку. 

Докладніші консультації - у Центрі об-
слуговування платників та за телефонами: 
43-46-40, 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 
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ГОРОСКОП
З 9 по 15 серпня
Овен  

Нарештi ви завершите проекти, над 
якими працювали весь попередній період. 
Однак домогтися всього зможете тільки в 
оточенні команди, з якою давно працюєте. 
Вихідні проведіть у колі родини.
Телець 

Вдасться укласти довгостроковi угоди. 
На цьому тижнi можливі напади конкурен-
тів або неприємні позапланові перевірки, 
які ви блискуче витримаєте. Кохана люди-
на приємно здивує несподіваним сюрпри-
зом.
Близнюки 

З’являться нові джерела прибутку, змо-
жете втілити проекти, над якими давно за-
мислювалися. Соціальні зв’язки та сімей-
ний стан зміняться у кращий бiк. Ви буде-
те острівцем безпеки для близьких. 
Рак 

Грошове питання не буде для вас про-
блемою. Коштiв вистачатиме не лише на 
безбідне існування, а й на те, щоб зроби-

ти невеликий запас. Приділіть більше ува-
ги коханій людині, а також давнім друзям.
Лев 

У вас з’явиться можливість почати ді-
яльність, про яку давно мріяли. У цьому 
вам допоможуть близькі люди, у яких зна-
йдете підтримку та розуміння. Вас чека-
ють також цікаві мандрівки і нові знайом-
ства. 
Діва 

Ви не налаштовані на великі витра-
ти й намагатиметеся їх уникати. Будьте 
обережнi - велика ймовірність, що будь-
хто спробує заволодіти вашими грошима 
хитрістю, а може, й силою. Запросіть у гос-
ті друзів, отримаєте не лише приємне спіл-
кування, а й конкретну допомогу через де-
який час.
Терези 

Темп життя помітно прискориться. По-
зитивні зміни виникатимуть частiше, але 
ви переживатимете й окремі проблеми. Са-
мотніх чекають романтичні стосунки.
Скорпіон 

Ви виконаєте більшу частину своїх 
планів. Вдасться реалізувати головне своє 
бажання, хоч яким би нездійсненним воно 

здавалося. Рідні чекають від вас більше 
уваги та тепла.
Стрілець 

Вам належить пережити деякi 
фiнансовi труднощi. Та невдовзi ви 
вiдчуєте полегшення, оскiльки вдасться 
отримати дивiденди давнiх проектiв. У ви-
хідні добре відпочиньте.
Козеріг 

Самопочуття цілком і повністю залежа-
тиме від вас самих. У цьому краще поклада-
тися на власну інтуїцію. Вихiднi проведiть 
на природi. Не завадить і зустріч з давніми 
знайомими.
Водолій 

Нарештi ви перестанете турбуватися 
про зручності, про які весь час мріяли. Вам 
навіть не доведеться боротися за місце під 
сонцем, цього тижня зорі сприятимуть вам 
в усьому.
 Риби 

Ви зможете значно покращити своє 
фiнансове становище, попереду вигiднi 
контракти. Але не варто бездумно ви-
трачати гроші, у недалекому майбутньо-
му ваша допомога знадобиться дітям чи 
близьким родичам.

Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку

 і племінницю 
Софію Козак 
із села Вікнини 

Збаразького району
з 18-річчям, яке вона

 відсвяткувала 5 серпня!
З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа: 
Будь такою, як ми Тебе знаєм – 
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай гладенькими будуть стежини
І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозини
Та ніколи не буде образ!
Бажаєм, щоб сонце Тебе зігрівало,
Друзі усмішку завжди дарували,
Природа здоров’я Тобі припасла,
А ластівка щастя мішок принесла! 
Нехай життя Тебе щодень втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі,
Хай розквітає молода душа
Від радості, кохання, від удачі!
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

З любов’ю - мама Ліда,
 брат Микола, 

тьотя Зоя і тьотя Катя із сім’ями.

На Тернопіллі молоде подружжя 
об’єднало Схід і Захід

Схід та Захід – єдині. На Тернопіллі це підтвердило 
молоде подружжя, яке познайомилося в зоні АТО.

3 серпня відбулася церемонія вінчання військовослуж-
бовця Романа Климовича з Теребовлі та нареченої Юлії Степенко зі 
Старобільська, що на Луганщині.

Роман – контрактник 44-ї окремої артилерійської бригади. У 
зоні АТО він познайомився з медиком Юлею та вирішив, що жодна 
війна та відстань не зможе перебороти їх почуття.

Вінчав молодят отець-капелан Михайло Кокора. Розділити ра-
дість подружжя прийшли рідні та друзі. З подарунками завітали і 
представники влади.

- Захід та Схід – єдині. Сьогодні це підтвердило кохання. Най-
щиріші вітання молодій сім’ї. Нехай у вашому домі завжди па-
нує мир та спокій, – привітав молодят перший заступник голови  
райдержадміністрації Володимир Довгань.

Відзначити своє одруження пара планує в колі найрідніших. 

Українські бабусі 
підкорили закордон

Пенсіонерки з трьох чернігівських 
сіл: Козацьке, Золотинка та Дніпровське 
полетіли на фестиваль, де виконувати-
муть народні пісні. Організував їх по-
їздку угорський музикант Бот Міклош, 
який є палким поціновувачем культур-
ного життя українського села.

- Збираю я музику загалом вже май-
же 12 років, - розповів Бот журналістам 
ВВС. -  Раніше нічого не знав про Україну. 
Коли ж приїхав з виступом в Україну, ви-
падково почув спів жінок з українського 
села. Він мене дуже вразив. Пенсіонер-
ки виступили на фестивалі Ördögkatlan 
в Угорщині. Це була їх перша поїздка за 
кордон – глядачі сприйняли їх і захва-
том. Жінки сподіваються, що їх ще не 
раз запросять у Європу. 

Вітаємо!
Дорогу правнучку, внучку, 

донечку
Настю Шимко  

із села Великі Вікнини
Збаразького району

з 5-річчям!
Десь у лісі, серед трав, 
Зайчик квіточок нарвав.
Цілий день ішов він пішки,
Аж втомились його ніжки.
Двері лапкою шкребе:
З Днем народження Тебе!
Хай завжди для Тебе сонечко сіяє,
Хай усмішка ніжна з личка не згасає!
Доля Твоя буде нехай гарна й світла,
Килимком барвистим нехай завжди квітне!
Виростай здорова, мудра і слухняна,
Щоб завжди пишались Твої тато й мама.
Рости всім на радість, наше янголятко,
Хай з Тобою буде Матір Божа зі своїм Дитятком!

Вітають: мама Іра, тато Юра, 
бабуся Жанна та вся велика родина.

Вітаємо!
Добру, вродливу жінку, хорошу хресну

Валентину Ярославівну Бондар
із с. Бодаки Збаразького району

з 45-річчям!
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба - 
Міцного здоров’я і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Ласкавої долі і довгого віку, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії та благії літа!

З любов’ю і повагою –
 кума Ліля, похресниця Катруся, 

тьотя Галя і Василько.

До цих щирих слів приєднуються
 і колеги по роботі Валя та Оксана:

Хай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа хай благословить,
Веселково доля розквітає
І дарує радість кожну мить!
Щоб життя було, наче повна чаша,
Зичим многих літ, ювілярко наша!

Вітаємо! 
Доброго, чуйного сина
Анатолія Дзюбу

із с. Ілавче Теребовлянського району
з 20-річчям!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить! 
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

Мама, тато.




