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Шановні працівники газових господарств області, 
ветерани праці та всі споживачі блакитного блага!

Ця визначна дата навіки увійшла в історію держави золотою сторін-
кою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, зако-
нодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національ-
ного відродження, духовної свободи, економічного зростання, куль-
турного піднесення.

Від усієї душі зичу вам, вашим рідним та колегам міцного 
здоров’я, щастя, добра, достатку та миру, щедрої долі, подальших 
успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної 
України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, 
прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця 
буде надійною запорукою мирного  
щасливого майбутнього.
З повагою, начальник 
об'єднання “Тернопільгаз” 
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Прийміть щирі вітання з нагоди 
річниці Дня Незалежності України.

Щиро бажаю Вам та Вашим родинам 
миру, здоров’я, злагоди, взаєморозумін-
ня, добробуту, щастя на рідній землі, на-
ціональної гідності та згуртованості. Не-

хай кожен день Вашого життя буде сповнений щедрим урожаєм, а 
добрі справи на хліборобській ниві примножать єдність і могутність 
нашої держави. Хай духмяним серпневим запахом українського хлі-
ба прийде у Ваші домівки добро та любов!

З Днем Незалежності, Україно!
З великим національним святом Вас, українці!

З поваго, Антон БІЛИК, 
директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське» 

Теребовлянського району, Заслужений працівник сільського 
господарства України, депутат обласної ради.

Шановні краяни,  
дорогі земляки!
Від усього серця 
вітаю Вас 
з Днем народження 
незалежної України!

Прийміть сердечні вітання з нагоди 
нашого головного національного свята 
– Дня незалежності України.

Аграрії області зустрічають його ва-
гомими результатами на жнивному 
полі. Тернопільщина уже зібрала більше 
1 мільйона 600 тисяч тонн збіжжя і уві-
йшла у трійку областей, які досягнули найвищої урожайності ран-
ніх зернових.

Зичимо Вам, шановні хлібороби, усі наші земляки і далі своєю 
працею, громадянською позицією непохитно відстоювати суверен-
ність нашої держави, примножувати її традиції, політичну та еконо-
мічну самостійність, як вимагають совість і сумління кожного.

Нехай Господь береже Україну!
Микола ПИЛИПІВ,

за дорученням президії ради 
обласного об’єднання 
сільгосппідприємств.

З Днем 
Незалежності, 

шановні краяни!

Нехай Господь береже Україну!Нехай Господь береже Україну!Нехай Господь береже Україну!

Незалежна 
свята Україно, 

Рідне місто 
в обіймах століть, 

Зичим злагоди 
кожній родині,

Миру, щастя 
і многая літ! 

З повагою - «Наш ДЕНЬ».

Дорогі земляки, краяни!
Щиросердечно вітаю Вас з 
Днем Незалежності України!

Нехай це головне національне свято усіх українців ста-
не ще одним важливим стимулом для розбудови нашої дер-
жави – якісно нової, демократичної, економічно сильної. 

Тому від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, щас-
тя, мирного неба над головами, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах 
і починаннях. Нехай зігріті теплом зерна Української Незалежності пророста-
ють сонячними врожаями на полях, щедріють добрими справами та христи-
янським милосердям у душах. Глибокої віри усім нам у краще завтра, єдності у 
вчинках і помислах в ім’я нашої спільної перемоги!

З повагою, Петро ПЕЛЯК, голова фермерського господарства «Вікторія-92» 
Козівського району, Заслужений працівник сільського господарства.

Дорогі земляки!
Щиро  Вітаю Вас з великим 

національним святом –  
Днем Незалежності України.

Багато попередніх поколінь українців 
могли про волю лише мріяти. Нам  долею 
дано шанс жити  в такий період. 

Роки незалежності стали випробуван-
ням для всіх нас - випробуванням на зрі-
лість, на терпіння, врешті - на  патріотизм. І 
без сумніву -  працелюбний український на-
род  взмозі якнайшвидше покращити своє життя у рідній  країні.  

Бажаю всім Вам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, 
щедрої долі, успіхів у всіх особистих справах і в розбудові  вільної і 
незалежної  України. Нехай  наші серця наповнюються прагненням 
до єдності та порозуміння. 

Слава Україні!
З повагою, голова ТОО Партії 

„Громадянська позиція”, 
Петро ЛАНДЯК.
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18 серпня Центральна ви-
борча комісія ( ЦВК) своєю по-
становою черговий раз при-
значила перші вибори до 
об’єднаних територіальних гро-
мад на 29 жовтня цього року.     

Зрозуміло, що такі вибори 
призначаються на основі по-
дань обласної влади.

Вкотре інформую, що не мо-
жуть утворення із 25-30 сіл, 
внаслідок поділу існуючого ра-
йону на дві частини,  стати гро-
мадою. У їх учасників практич-
но немає нічого спільного: ні іс-
торичних зв'язків, ані спільних 
теперішніх людських комуніка-
цій. Також люди не знають, як 
будуть функціонувати ці утво-
рення у майбутньому.

Влада, агітуючи за 
об'єднання, не презентувала 
кінцевої мети створення таких 
громад тобто не пояснила лю-
дям, які вони матимуть пере-
ваги і що в кінцевому варіан-
ті отримають, та не розробила 
так званої дорожньої карти 
створення громад.

Маючи певний досвід у 
місцевому самоврядуванні, 
стверджую: у таких великих 
об’єднаннях закладається  кон-
флікт інтересів суб’єктів (сіл), 
які утворюють такі громади і 
в них  не можуть функціонува-
ти засади місцевого самовряду-
вання.

Потрібно також врахувати, 
що діюче законодавство перед-
бачає процедуру входження в 
об’єднані громади, але в ньому 
відсутній механізм виходу з та-
ких громад, що буде створюва-
ти великі проблеми у майбут-
ньому. Тому до процесу масш-
табного об’єднання потрібно 
підходити дуже обережно.

Складається враження, що 
при утворенні об’єднаних те-
риторіальних громад вла-
да ставить за мету досягнен-
ня передових  статистич-
них показників і ніхто не ду-
має за наслідки. У  багатьох 
селах  перед запланованим 
об’єднанням  не проводяться  
збори громадян, що  є грубим 

порушенням діючого законо-
давства України.

Що я пропонував і продо-
вжую пропонувати обласній 
владі? Розумію, що серйозним 
«перекосом»  на початку 90-х 
років було створення чи не в 
кожному населеному пункті 
сільської ради. 

Також враховую фактор те-
перішнього суттєвого змен-
шення числа жителів у селах 
Тернопільщини, що створює 
потребу укрупнення територі-
альних громад.

Однак, зазначаю, що наші 
люди, на жаль, ще не навчились  
впливати на використання і 
розпорядження коштами, зем-
лею та майном існуючих гро-
мад. І це також є немалою сус-
пільною проблемою. А у вели-
ких громадах ця проблема стає 
значно серйознішою. 

ПРОІЛЮСТРУЮ СИТУАЦІЮ 
НА ПРИКЛАДІ: в об'єднаній 
"громаді", яка складається з 10-
20 населених пунктів, одне село 
може бути представлене лише 
одним чи двома депутатами. 

Вони, навіть будучи досвідче-
ними та маючи велике внутріш-
нє бажання відстояти інтереси 
свого села, не зможуть проти-
стояти домінуванню інтересів 
адміністративного центру такої 
громади. У такий спосіб керів-
ники великої громади зможуть 
розподіляти вільні землі, а при 
використанні бюджетних ко-
штів насамперед задовольняти 
інтереси головного населеного 
пункту громади.

У сьогоднішній ситуації для 
планомірного розвитку як гро-
мад, так і країни загалом до-
цільно було б об'єднувати в 
громади 4-5, максимум до 7 сіл, 
але робити це потрібно про-
зоро, чітко пояснюючи лю-
дям мету, методи та користь 
об'єднання. При цьому потріб-
но АДМІНІСТРАТИВНО ТРИВА-
ЛИЙ ЧАС СУПРОВОДЖУВАТИ 
ПРОЦЕС ДІЯЛЬНОСТІ ТАКИХ 
ГРОМАД. Так роблять в усіх ци-
вілізованих країнах! 

Також повчальним для нас 
має бути те, що в країнах із ста-
лою демократією і розвине-

ним місцевим самоврядуванням 
кількість територіальних гро-
мад є значною: у Франції – біль-
ше 30 000, в Німеччині більше  
14 000, в Іспанії та Італії більше, 
як по 8 000 громад.

Шановні керівники облас-
ті, врахуйте, що ідеолог поль-
ських реформ Лешек Бальце-
рович визнав помилкою масо-
ве скорочення їхніх гмін, тобто 
сільських рад.

Виходячи з цього, наполя-
гаю, щоб обласна влада врешті-
решт зупинила процес ство-
рення громад через штучне пе-
рейменовування у них району 
чи його половини, а реальний 
процес об'єднання потрібно  
проводити розумно і відпові-
дально, щоб утворені громади 
приносили користь, а не ство-
рювали в майбутньому чергові 
руїни в нашій державі.

Петро ЛАНДЯК, голова 
Тернопільської обласної

організації політичної 
партії

„Громадянська 
позиція”.                                      

"Влада не розробила дорожньої 
КАРТИ СТВОРЕННЯ ГРОМАД"

Голові Тернопільської обласної
державної адміністрації п. С. Барні. 

Голові Тернопільської обласної ради п. В. Овчаруку.
Депутатам Тернопільської обласної ради

ЗВЕРНЕННЯ

20 серпня в урочищі 
«Дубина» поблизу 
Кривчого 

Борщівського району відбувся 
мітинг-реквієм, панахида та 
освячення встановленого 
хреста, меморіальної дошки 
полеглим воякам ОУН-УПА, які 
загинули біля гроту «Глинка» 
у серпні 1945 року. Участь у 
вшануванні пам’яті загиблих 
упівців взяли голова обласної 
ради Віктор Овчарук, народний 
депутат України Олег Барна, 
керівники району, громадські 
активісти, місцеві громади.

Священнослужителі відправили 
панахиду за душі звитяжців. Місцеві 
аматори підготували концерт патріо-
тичних пісень.

Звертаючись до земляків, Віктор 
Овчарук наголосив: «Сьогодні ми зі-
брались тут, щоб помолитись за душі 
воїнів УПА, які своєю кров’ю сплатили 
за незалежність України, та вшанува-
ти їх пам’ять. Ці хлопці, серед яких най-
старшому було 30 років, наймолодшим 
— по 23,  віддали своє життя за вільну 
Україну. Вони жили і воювали заради 
цієї високої мети, заради неї й склали 
свої юні голови. Їх подвиг, їх приклад 
надихнули і нинішніх захисників Укра-
їни. У жилах сьогоднішніх наших вій-
ськовослужбовців, котрі обороняють 
Україну на Сході, тече кров колишніх 
героїв ОУН-УПА. На жаль, і сьогодні їм 
доводиться віддавати свої молоді жит-

тя за високу мету – Незалежність Укра-
їни. Твердо знаю, що маючи таких муж-
ніх захисників, Україна –непереможна!

Напередодні найбільшого держав-
ного свята – Дня незалежності хочу 
привітати вас, ваші родини, вашу гро-
маду із 26 Днем народження країни. 
Нині  попри всі труднощі та перешко-
ди, попри військову агресію наша краї-
на йде незворотним шляхом реформ та 
змін до остаточної побудови сучасної, 
консолідованої держави з потужною 
економікою та сталою демократією».

Також очільник обласної ради за-
значив: «Цьогоріч ми відзначатимемо 
75 –ту річницю створення УПА. Роль 
цієї організації у визвольних прагнен-

нях українців важко переоці-
нити. УПА – це втілення ве-
личі духу українських воя-
ків – борців за волю України, 
символ непоборності Україн-
ської Нації.  Ми пам’ятаємо їх, 
беремо з них приклад. Облас-
на рада 2017 рік оголосила ро-
ком УПА на Тернопільщині. На  
останньому пленарному засі-
данні виділено 500 тис. грн. 
для проведення благоустрою 
історичного місця – розташу-
вання Табору Воєнної округи 
УПА «Волинь-Південь», нині 
там музей «Антонівецька рес-
публіка». Про Українську по-
встанську армію написано чи-
мало, однак вистачає в її іс-
торії і малодосліджених сто-
рінок. Такою, зокрема, є «пе-

черна» тема, тобто перебування оунів-
ців у печерах, які свого часу не один рік 
слугували для повстанців унікальними 
криївками. Сліди діяльності ОУН-УПА в 
печерах ще ніхто серйозно не досліджу-
вав. Вважаю це чималим упущенням, 
яке мало би бути виправлено. Вірю, що 
знайдуться фахівці, які розкриють та-
ємниці підземних схованок упістів для 
нащадків. А також сподіваюсь, що в од-
ній із печер, які довгий час були для по-
встанців підземними домівками, ко-
лись зроблять музей.  Сьогодні ж ми ма-
ємо помолитись за душі звитяжців, які 
своєю кров’ю сплатили за незалежність 
України, та вшанувати їх пам’ять».

На Борщівщині освятили хрест і  
меморіальну дошку полеглим воякам ОУН-УПА

Чи оподаткують 
фінансову допомогу, 

яку повернули вчасно? 
Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 

14 Податкового кодексу України (далі 
- ПКУ), поворотна фінансова допомо-
га - це сума коштів, що надійшла плат-
нику податків у користування за до-
говором, який не передбачає нараху-
вання процентів або надання інших 
видів компенсацій у вигляді плати за 
користування такими коштами, та є 
обов’язковою до повернення. 

Згідно пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 
ПКУ, до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника по-
датку не включається основна сума по-
воротної фінансової допомоги, наданої 
платником податку іншим особам, яка 
повертається йому, або основна сума 
поворотної фінансової допомоги, що 
отримується платником податку. Та-
ким чином, сума поворотної фінансової 
допомоги, яка була повернута фізич-
ній особі юридичною особою вчасно, 
не включається до загального місячно-
го (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку. 

Відділ організації роботи 
Головного управління ДФС 

у Тернопільській області. 
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З Днем 
Незалежності, 

Україно!

Зі святом вас, 
українці!

У День Незалежності Бать-
ківщини всі ми, чесні громадяни,  
звіряємося між собою та всім на-
родом думками, сподіваннями,  
тривогою, але й радістю та опти-
мізмом! 

Повнимося думками про бу-
ремний тернистий історичний 
шлях нашої великої країни, яку 
ми віншуємо в ці дні, пам'яттю 
про багатьох справжніх героїв 
України, на яких намагаємося рів-
нятися і бути достойними. 

Ділимося тривогою про ті сер-
йозні виклики, що постали перед 
нашою молодою державою: Укра-
їна у вогні реальної війни на Схо-
ді – це виснажує наші сили і по-
внить горем сім'ї, в яких війна за-
брала найкращих синів і дочок, 
але й змушує всіх нас задуматись 
про цінність людського життя. 

Не меншу тривогу чесних гро-
мадян України викликає засил-
ля у суспільстві лицемірства чи-
новників, фарисейства безвідпо-
відальних політиків, а також про-
цвітання корупції в усіх сферах 
життя – ці негідні явища набра-
ли розмірів реальної внутрішньої 
української війни. Це вимагає єд-
нання народу на рівні відпові-
дальності кожного громадянина 
України: своїм вибором не дати 
корупціонерам приходити до 
влади, контролювати намаган-
ня чиновників всіх рівнів за раху-
нок наполегливої праці порядних 
українців вирішувати свої власні 
неправедні справи – обкладатися 
грішми і майном для себе і членів 
сім'ї, купляти незаслужені дер-
жавні звання і титули, просувати 
«своїх» на керівні посади, вима-
гати «вдячності» за те, щоб про-
сто не заважати чесним людям 
працювати і заслужено досягати 
успіху і справедливої моральної і 
матеріальної винагороди. 

У ці дні висловлюємо споді-
вання на успіх початих реформ, 

спрямованих на створення циві-
лізаційного прориву: нарешті по-
винні права громадян бути захи-
щені, суди та інші правові струк-
тури – орієнтовані на захист лю-
дей і демократичних засад ор-
ганізації суспільства, медици-
на – надавати ефективну послу-
гу для забезпечення доступної і 
максимально наближеної медич-
ної допомоги, освіта – забезпечу-
вати якісну підготовку професі-
оналів для всіх галузей народно-
го господарства, економіка і со-
ціальна сфера – нарешті почати 
виходити «з тіні», зростати і за-
безпечувати  добробут чесних 
трудівників, які по-справжньому 
створюють матеріальні і духовні 
цінності.

Давайте наповнюватися 
оптимізмом для здійснення цих 
завдань, для творення європей-
ського майбутнього для нашої 
рідної країни і кращої долі для на-
ших дітей і внуків! 

Нехай радістю будуть сповне-
ні наші свята, вдячністю всім чес-
ним співвітчизникам! З Днем Не-
залежності, Україно!

Лілія БАБІНЕЦЬ, 
професор медичних 

наук Тернопільського 
державного медичного 

університету.

Шановні тернополяни! Дорога наша вічна і юна Україно! 

Прийміть щирі вітання  
з Днем Незалежності! 

Дорогі земляки, 
працівники та 
пайовики ПАП 

«Аркадія»!
Щиро вітаю 
Вас з Днем 

Незалежності 
України!

У серцях народу України серпнева блакить 
неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються 
барвами української державності в символ сво-
боди та праці. Тож нехай це величне свято до-
дасть усім нам наснаги і творчих здобутків в ім’я 
процвітання нашої незалежної Батьківщини! Не-
хай запанує у Ваших домівках щастя, мир і добро! 
Міцного здоров’я, незламності духу, сонячних 
днів, віри у щасливе майбутнє України!

Низький уклін і слова особливої вдячності 
усім, хто зараз на передовій своєю мужністю, си-
лою волі, жертовністю і героїзмом захищає ціліс-
ність і незалежність нашої держави. Хай усіх нас 
береже Господь!

З повагою, 
Микола ПИЛИПІВ, 

директор ПАП «Аркадія» 
Гусятинського району, 
Заслужений працівник 

сільського господарства 
України,депутат 

обласної ради.

Суверенність України 
стала для всіх нас випробу-
ванням на зрілість, терпін-
ня, патріотизм. Останні роки 
є найскладнішими за всю 
сучасну історію. Ще палає 
вогнем війни Схід держави. 
Кращі сини і доньки стоять 
на захисті нашої землі й ба-
гато з них заплатили за це 
власним життям. Тому на 
мирних територіях ми пови-
нні віддавати свої сили, зна-
ння, вміння і працю, аби розвивати економіку, завер-
шити розпочаті проєвропейські реформи. 

Зичу усім наснаги, терпіння, віри в краще майбут-
нє. Нехай над нашою землею буде мирне небо, а в серці 
кожного побільшає добра. 

У свято Успіння Пресвятої Богородиці у Тернопо-
лі - День міста. Бажаю Тернополю і 
тернополянам процвітання, радос-
ті, краси і нових здобутків!

Шановні краяни! 
Щиро вітаю вас із Днем 
Незалежності України!

є найскладнішими за всю 
сучасну історію. Ще палає 
вогнем війни Схід держави. 
Кращі сини і доньки стоять 

гато з них заплатили за це 
власним життям. Тому на 

З повагою, начальник ГУНП 
Тернопільської області 
Олександр БОГОМОЛ. 

Слава Україні! 
Героям Слава!

Шановні краяни!
До цього свята – Дня Незалежності України - кожен з нас крокував сво-

єю дорогою, але усі вони починалися і перехрестилися там, де ми впер-
ше побачили сонце, де наше коріння, де поховані наші предки і живуть 
близькі нам люди. Ніхто й ніщо для нас не може важити більше, ніж ми 
самі, ніж наше прагнення жити заможно і мирно.

Всі ми різні, але залежимо один від одного. Об’єднані спільним праг-
ненням розбудови міцної та багатої держави, працівники Фонду соціаль-
ного страхування України згуртувалися, аби своєю працею допомогти 
кожному, для кого Фонд створений, завоювати довіру людей. Адже дові-
ра виявляє не лише рівень соціальних гарантій і послуг, а й перевіряє на 

життєспроможність усе суспільство. Кожен з нас щодня докладає свою цеглину в фундамент, на яко-
му зводимо  будівлю достойного української людини життя. 

Приємних усім подій, які надихають до творення нового і кращого, прагнень, які збуваються, 
мирного неба та сімейного затишку. Хай потужне джерело вашого оптимізму і творча будівнича 
енергія  примножить досягнення держави! 

З Днем Незалежності України!
Начальник управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України 
в Тернопільській області Федір БОРТНЯК.

З Днем Незалежності України!З Днем Незалежності України!З Днем Незалежності України!З Днем Незалежності України!З Днем Незалежності України!

Для християн усього сві-
ту Зарваниця добре відо-
ма чудотворною іконою і ці-
лющим джерелом, біля яко-
го, за переказами, з'являлася 
Божа Матір. Тут споруджено 
духовний центр, який попо-
внився ще однією церквою. 
Нова святиня особлива тим, 
що вона є точною копією ха-
тини Матері Божої і аналогів 
в Україні їй немає.

Оригінал хатини збері-
гається нині в італійському 
місті Лорето. За переказами, 
саме в ній архангел Гавриїл 
благовістив Пречистій Діві 
Марії про народження Божо-
го Сина.

У 1294 році, аби вберегти 
її від знищення мусульмана-
ми, побожна родина греків 

на прізвище Анджелос пере-
везла святиню. Спочатку - до 
себе на батьківщину в Дал-
мацію (територія сучасної 
Хорватії), а через рік переда-
ли в Італію в Лорето.

Якщо вивезти одяг або 
ікони було легко, то для пе-
реміщення будинку потріб-
но було організовувати цілу 
операцію. Були необхідні ко-
рабель, працівники та сер-
йозні економічні витрати. Це 
було під силу тільки впливо-
вим і багатим людям. З при-
воду того, якою була мотива-
ція сімейства, висловлюють-
ся різні думки. Хтось вважає, 
що все це - чистий бізнес, і 
греки просто хотіли отрима-
ти гроші. Однак є й ті, хто ду-
має, що сім'єю рухало щире 

бажання врятувати святи-
ню. 

Містечко Лорето було 
частиною Папської держави, 
і там хатина Богородиці була 
захищена. Після того, як по-
сланці Папи переконалися в 
достовірності святині, її від-
будували, а згодом над нею 
звели величавий собор. 

Святиня стала місцем па-
ломництва християн з усьо-
го світу. В Європі згодом за-
родилася традиція зведення 
копій назаретської хатини 
Богородиці. Подібні святині 
є  у Чехії, Польщі, Німеччині. 
У Зарваниці будувати хатину 

почали ще в 2011 році. Вона 
повторює вигляд назарет-
ської і виглядом, і розмірами. 

Освятять хатину в неді-
лю під час щорічної Успен-
ської прощі. Планується, що 
після освячення тут прово-
дитимуть богослужіння.

А цими днями, 27-28 
серпня, на християнське свя-
то Успення Пресвятої Бого-
родиці, до Зарваниці прибу-
дуть десятки тисяч палом-
ників. Розпочнуться заходи 
вранці й триватимуть впро-
довж двох днів. Під час бого-
служіння відбудеться і спіль-
на молитва за мир в Україні.

У Зарваниці з’явилася 
копія назаретської 
хатини Матері Божої
На території духовного центру завершили 
будівництво унікальної церкви
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Компанія «Ares insaat» будувала ав-
тошляхи в Туреччині, Туркменістані, Ро-
сії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Зараз 
компанія ремонтує 7 кілометрів дороги 
Джурин-Базар в Чортківському районі. За 
неї ніхто не брався вже 30 років і її назива-
ють найгіршою в області. 

Для компанії, яка виконує масштаб-
ні проекти, невелика ділянка автошляху 
на Тернопільщині не є, м’яко кажучи, при-
вабливою. Однак іноземці кажуть, що для 
них ця дорога є показовою - як служити-
ме найгірша траса, якщо зробити її за сві-
товими стандартами. Після завершен-
ня робіт компанія планує відбудувати й 
інші автошляхи області й вийти на укра-
їнський ринок. 

Турецька техніка 
й місцеві працівники
Нині не лише якість вітчизняних до-

ріг, а й спосіб їх ремонту та умови веден-
ня бізнесу вже стали частиною фолькло-
ру. Аби уникнути можливих спекуляцій 
на цій темі, представники  турецької сто-
рони та їхні місцеві партнери приїхали 
до Тернополя. На зустрічі з журналістами 
співзасновники компанії Ігор Фіняк, Ісхак 
Йилдиз, Сюха Озарас та Ахмет Алтоп роз-

повіли про те, як працюють за кордоном 
і що відбувається з будівництвом дороги 
в області.

- Ми цю дорогу робимо на свій страх 
і ризик, - каже співзасновник компанії 
«Ares insaat» в Україні Ігор Фіняк. - Ми хо-
тіли взяти участь у тендері, але на той час 
усі вони були розіграні, тому не мали такої 
можливості. Згодом виявилося, що є один 
об’єкт, з нашої точки зору неприбутковий 
– це дорога Джурин-Базар у Чортківсько-
му районі. Тендер на неї виграв тернопіль-
ський облавтодор, але вони не мають ні 
техніки, ні можливостей. Служба автомо-
більних доріг запропонувала нам: якщо ви 
справитеся з цією роботою, будемо надалі 
вести мову про співпрацю. Ми погодилися 
на субпідряд, адже законодавство України 
не передбачає в таких умовах тендер. При-
везли свою техніку і поки жодної копійки 
з бюджету не отримали. Не знаємо, якою 
далі буде наша доля в Україні й області, але 
ми сказали, що зробимо цей об’єкт, який 
ніхто не хотів раніше робити, і робимо.

Потреба в ремонті дороги Джурин-
Базар була настільки очевидною, що во-
сени минулого року жителі навколишніх 
сіл вийшли з протестом, вимагаючи онов-
лення шляху, який на 90% був зруйно-

ваний. Для робіт на складній ділянці ту-
рецька компанія завезла на об’єкт більше 
десяти одиниць власної техніки. Інозем-
ці наголошують, що працюють прозоро й 
оплатили всі митні процедури. 

- Зараз на цій ділянці працює також 
більше 10 українців, - каже Ігор Фіняк. - 
Для такого об’єкту нам достатньо, будемо 
мати інші підряди - штат будемо збільшу-
вати і створювати робочі місця. 

Особливості 
українського ремонту
За договором, турецька компанія має 

закінчити ремонт до кінця 2017 року. 
Приблизна вартість робіт - 9 мільйо-
нів гривень. У фірмі зазначають, що чим 
швидше її зроблять, тим меншими бу-
дуть збитки, тож дорогу обіцяють завер-
шити за місяць. Під час  ремонту передба-
чено нанести 15-сантиметрову подушку, 
під нею – 5 сантиметрів підготовчого ма-
теріалу, а зверху – 8 см асфальту. Матеріа-
ли використовують місцеві. Турецька сто-
рона зізнається, що зіткнулася з деяки-
ми місцевими особливостями під час ре-
монтних робіт. 

- Ми не планували, що так довго до-
ставлятимуть матеріал, - зазначив спів-
засновник компанії Сюха Озарас. - У Ту-
реччині кар’єрів більше, і матеріал на 
об’єкт доставляємо за день, максимум за 
два. Також для того, щоб пришвидшити 
роботу, я прийняв рішення взяти камінь 
з місцевого кар’єру. Наприкінці в контро-
люючих органах повідомили, що цей ка-
мінь не підходить. Я сам працюю 35 років 

у цій сфері, і такий камінь у нас в Туреч-
чині відповідає всім вимогам, але ми його 
забрали.

Сюха Озарас показав фото проектів, які 
виконала компанія. Він розповів, що на сві-
товому ринку фірма працює з 2003 року і 
за цей час  брала участь у ремонті та ство-
ренні великих об’єктів у різних країнах.

- Більша частина проектів - автошля-
хи, мости, аеропорти, великі канали, бу-
дуємо залізничні полотна і заводи, - за-
значив він. - Дорога, яку ми ремонтуємо в 
Тернопільській області, не є на таку вели-
ку для нас суму. На цей час ми виконуємо в 
Туреччині об’єкт на 15 мільйонів доларів. 

Водночас представники фірми зазна-
чають, що надіються на подальшу співп-
рацю в Україні й готові надалі будувати 
якісні дороги в області. 

- Ми побачили, що на Тернопільщині 
активно ведеться робота із залучення іно-
земних інвестицій, й звернулись до місце-
вої влади, - розповів Ігор Фіняк. - Не так 
часто іноземні компанії заходять в Укра-
їну, але ця ситуація покращується. Чим 
більше буде таких компаній, тим вищою, 
завдяки конкуренції, буде якість доріг і 
нижчою вартість.

Офіційне представництво компанії, 
наголосив Ігор Фіняк, зареєстроване в 
Києві через Міністерство економіки. Та-
кож компанія погодилася на умови облас-
ної адміністрації і створила представни-
цтво в Козовій, де найменше надходжен-
ня бюджету, щоб податки залишалися на 
Тернопільщині. 

Інна МАТУШ

«Чим більше в Україні буде таких компаній, 
тим вищою буде якість доріг і нижчою вартість»

Багатостраждальні  
тернопільські дороги готова 
ремонтувати турецька фірма

23 серпня 2017 р. (середа)
10.00 год. Театральний майдан
Освячення і підняття Державного Пра-

пора України
11.30 год. Театральний майдан. Ви-

ступи Нацгвардії 
24 серпня 2017 р. (четвер)
Протягом дня. Парк ім. Т.Шевченка. 

Гастрономічний фестиваль «Галицька де-
філяда»

13.00 год. Музей політв’язнів та ре-
пресованих (дворик). Концерт патріотич-
ної пісні (Десантно-козацький рій), екс-
курсії

15.30 год. Театральний майдан. Дитя-
чий спортивний фестиваль

16.00 год. Парк Т. Шевченка Літня 
естрада. Виступ духового оркестру Терно-
пільської 44-ої бригади

18.30 год. Театральний майдан. Кон-
церт духового оркестру «Оркестра Волі»

19.30 год. Театральний майдан. Свят-
ковий концерт до 26-ї річниці Незалеж-
ності України: гурти «Невимний кудень»,  
«МоторРолла»

21.00 год. Парк ім. Т. Шевченка 
(о.Чайка).Молодіжна вечірка «Open air»

Протягом дня. Вул. Сагайдачного. Арт-
інсталяція «Незалежні люди»

25 серпня 2017 р. (п’ятниця)
Протягом дня. Парк ім. Т.Г.Шевченка. 

Гастрономічний фестиваль «Галицька де-
філяда»

13.00 год. Тернопільський став. Чемпі-
онат світу з водно-моторного спорту (ква-
ліфікаційні заїзди)

19.00 год. Арт-галерея. Відкриття ви-
ставки художників м. Ельблонга (Польща)

26 серпня 2017 р. (субота)
з 10.00 год. Волейбольний майданчик 

на пляжі «Циганка». Кубок Тернополя з 
пляжного волейболу

Протягом дня. Тернопільський став. 
Світовий чемпіонат з водно-моторного 
спорту

12.00 год. Бульвар Т. Шевченка. Кон-
церт муніципального духового оркестру 
«Оркестра Волі»

13.00 год. Театральний майдан. Мис-
тецький проект «Арт-КУБ»

14.00-17.00 год. Театральний майдан. 
Танцювальний марафон

17.00 год. Парк «Топільче». Централь-
на алея. Виступ духового оркестру Терно-
пільської 44-ї бригади

17.00 год. Театральний майдан. Ви-
ступ колективу «Szalone malolaty» м. Ель-
блонг (Польща)

16.00-17.00 год. Співоче поле. Дитяча 
розважальна программа; молоді таланти 
Файного міста

18.00 год. Вул. Сагайдачного. Вечір 
українського міського романсу. Конкурс 
на краще зізнання в коханні

18.00 год. Набережна Тернопіль-
ського ставу. Відкриття Чемпіонату сві-
ту з водно-моторного спорту. Пісенний 
вернісаж за участю тернопільських гур-
тів. Презентація альбому «Світові шляге-
ри» за участю Заслуженого артиста Укра-
їни Володимира Вермінського. Гості - гур-
ти «Солоха» і «Трутні»

21.00 год. Парк ім. Т.Г.Шевченка. Від-
криття аераційного фонтану

27 серпня 2017 р. (неділя)
Протягом дня. Тернопільський став. 

Світовий чемпіонат з водно-моторного 
спорту

16.00 год. Територія біля Тернопіль-
ського замку. Відкритий кубок міського 
голови з греко-римської боротьби

Протягом дня. Парк ім.Т.Г.Шевченка. 
Гастрономічний фестиваль «Галицька де-
філяда»

17.00 год. Набережна Тернопільсько-
го ставу. Концерт муніципального духово-
го оркестру «Оркестра Волі»

18.00 год. Набережна Тернопільсько-
го ставу.  Закриття Чемпіонату світу з 
водно-моторного спорту

18.30 год. Набережна Тернопільського 
ставу.   Святковий концерт до Дня міста за 
участю тернопільських гуртів і виконав-
ців: «Bugs Bunny», «Роздоріжжя» (19.00), 
«Nice cream» (19.30), «Fun house» (20.00)

20.45 год. Набережна Тернопільського 
ставу. Концерт скрипаля-віртуоза Святос-
лава Кондратіва; презентація саундтреку-
фільму «Данило Галицький» за участю 
Андрія Підлужного; концерт гурту «Kozak 
System»

21.00 год. Парк ім. Т. Шевченка 
(о.Чайка). Молодіжна вечірка за участю 
кращих діджеїв України

Парк Національного Відродження
12.00 год. «Скарби Тернового поля». 

Виставка-продаж виробів майстрів народ-
ної творчості

Протягом дня. Безпрограшна лотерея 
від міської організації товариства «Черво-
ного Хреста»

15.00 год. Розважальні виступи від 
молодіжної організації «Кайрос»

18.00 год. Співоче поле. Виступ ко-
лективу «Szalone malolaty» м. Ельблонг 
(Польща)

15.00 год. Співоче поле. «Співай Украї-
но». Концерт переможців та лауреатів Все-
українських та Міжнародних конкурсів

19.30 год. Співоче поле. Гала-концерт 
за участю тернопільських виконавців

20.30 год. Співоче поле. Виступи му-
зичного гурту «Друзі мої», народного ар-
тиста України Степана Гіги, заслуженої 
артистки України Квітослави SteveG

22.00 год. Урочисте відкриття фонта-
ну, сцени Співочого поля, виступ театру 
«Метаное-шоу»

28 серпня 2017 р. (понеділок)
12.00 год. Територія Тернопільсько-

го замку. Відкриття мистецького проекту 
«Духовні джерела»; виставка Володимира 
Крісака «Макети церков» і замків Терно-
пілля; авторський стріт-арт на асфальті.

14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачно-
го. Концерт муніципального Галицького 
камерного оркестру

15.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачно-
го. Мистецька імпреза з нагоди поповне-
ння Алеї Зірок 

Протягом дня. Тернопільський за-
мок. Екскурсія «Підземеллям Тернополя»; 
«Краса творить добро» -благодійна акція 
від перукарського салону.

ЯК ТЕРНОПІЛЬ ВІДЗНАЧАТИМЕ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ДЕНЬ МІСТА
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- Андрію Миколайовичу, за-
раз дуже багато людей шука-
ють свого призначення. Як Ви 
знайшли свою справу життя? 
Чому стали анестезіологом?

 - Фактично в нас у родині лі-
кувальною справою займають-
ся майже усі. При чому, анестезі-
ологів - четверо. Медицина в ро-
дині – це традиція, сув’язь поко-
лінь, коли збираємося – обгово-
рюємо різні питання, радимося. 
І діти вже готуються продовжи-
ти нашу справу, адже вони в цій 
атмосфері виросли, ввібрали по-
чаткові знання. Є лікарі нашо-
го роду і в Луцьку, і в Рівному, у 
Львові, Тернополі. Так і вибрав 
спеціальність.

Закінчив Тернопільський 
медичний університет, в Луць-
ку проходив інтернатуру. А по-
тім відразу взяли сюди - в Тер-
нопільську обласну комунальну 
клінічну психоневрологічну лі-
карню, керівник якої – Володи-
мир Шкробот  дав шанс, повірив 
у мої можливості. Через декілька 
років відкрили відділення інтен-
сивної терапії, яке я очолив. На 
той час, в 2006-му, це була чи не 
єдина цілодобова реанімаційна 
допомога в області, де займали-
ся інсультами, патологією мозку. 

- Покликання - покликан-
ням, а навички, особливо ме-
дичні, набуваються окремо. Та 
й чи можна звикнути до люд-
ського болю?

- Справді, хоч вже стільки ро-
ків працюєш в реанімаційному 
відділенні, не вдається внутріш-
ньо дистанціюватися від того, 
що люди вмирають, стають ін-
валідами після важких інсультів. 
Переживаєш це в собі, особли-
во, коли відходять молоді люди, 
яким ще жити й жити…

- Хтось сказав: якщо не на-
беретеся сміливості ризику-

вати – ніколи не будете хоро-
шим лікарем. Це правда?

- Сама наша робота перед-
бачає постійний ризик. Велика 
кількість медичних маніпуляцій  
у кожному випадку є ризиком 
як для пацієнта, так і для лікаря. 
Персонал відділення практич-
но завжди працює в стані напру-
ги. Тяжкість стану хворих обу-
мовлює необхідність проведен-
ня цілодобового моніторингу за 
роботою життєво важливих ор-
ганів і систем організму. А роди-
чі пацієнтів хочуть, щоб до їх рід-
них ставились, як до своїх. Хоч 
в нашій лікарні умови для ліку-
вання та персоналу – одні з кра-
щих в області, останнім часом 
медсестри почали розраховува-
тись і виїздити на заробітки за 
кордон. І це проблема не лише 
нашої лікарні. Бо заробітна пла-
та невисока, в нас медсестра об-
слуговує не одного пацієнта. А 
доглядаючи стареньких у Євро-
пі вона отримує за догляд одні-
єї людини у декілька разів біль-
ше. І це не питання, яке на місці 
може вирішити головний лікар. 
Це - питання державне. Один із 
викликів в Україні - застаріла 
система охорони здоров’я, що не 
лише впливає на мільйони лю-
дей, але й уповільнює економіч-
не відновлення.

Керівник МОЗ України Уля-
на Супрун наголосила на непри-
йнятності ситуації, коли 92 від-
сотки українців бояться фінан-
сової катастрофи у разі хворо-
би, 97 відсотків самі платять за 
своє лікування у стаціонарах, а 
половина взагалі не звертають-
ся до лікарів, бо не може це собі 
дозволити. Як результат – укра-
їнець живе на 11 років менше за 
європейця.

- Хронічна втома, стреси 
можуть призвести до серйоз-

них порушень роботи всього 
організму. Яких ще речей тре-
ба уникати, щоб не стати па-
цієнтом вашого відділення? 

- Стрес - це такий собі  бу-
дильник, який повідомляє, що 
ви прив'язані до того, що не є 
істиною для вас. Хронічна вто-
ма може призвести до серйоз-
них порушень роботи всього ор-
ганізму, вона повільно, але вірно 
доводить людину до стану ро-
зумової, фізичної виснаженості, 
здатна викликати напади силь-
ної депресії. Нервова система, 
яка страждає від постійної на-
пруги порушує кровообіг в орга-
нізмі. Обмін речовин сповільню-
ється, а людина відчуває хвилю 
гнітючої втоми. Потім настає ін-
телектуальна втома, люди нама-
гаються побороти симптоми різ-
ними способами. 

Трапляється і так, що в коре-
ні цих проблем серйозне захво-
рювання - інфекційні патології, 
пухлинні хвороби мозку, ендо-
кринні і серцево-судинні пору-
шення, неврози і функціональ-
ні розлади. Лікарі допоможуть 
знайти джерело роздратуван-
ня і призначити грамотне ме-
дичне лікування. Але головне 
пам'ятати, що позбутися від за-
хворювань нервової системи і 
постійної втоми можливо, тіль-
ки переосмисливши свій спосіб 
життя, внісши в нього відповідні 
правки, розумно чергуючи робо-
ту з відпочинком.

Наша віра, наші  думки і 
справді здатні впливати на про-
цеси в організмі. Як виявили до-
слідники, люди, які позитив-
но сприймають світ, мають тен-

денцію до нижчого тиску, менше 
схильні до розвитку серцевих за-
хворювань, краще контролюють 
вагу, у них  рівень цукру в крові 
нижчий.

Особисто я знімаю психоло-
гічну втому, граючи в теніс. Інша 
віддушина в житті – це сім’я. 
Троє дітей – це моє натхнення й 
найбільша радість. 

- Писали класики, що віра 
варта всіх винайдених на цей 
день ліків…

- Те, у що ви вірите в даний 
момент, створює ваше страждан-
ня або ваше щастя. У медицині 
іноді трапляються чудеса, влас-
не вони бувають щодня, але не 
завжди підкоряються нашим ба-
жанням. У кінці такого дня, на 
багато молитов отримано відпо-
відь, а на багато немає. Ми всю-
ди намагаємося знайти чудеса й, 
іноді, навіть всупереч логіці, ми 
їх отримуємо.

- Парацельс доводив: все - 
отрута, все - ліки; те й інше ви-
значає доза. Знаємо, що з ліка-
ми тепер сутужно навіть в ре-
анімації. Якщо не помиляю-
ся, державні витрати на хворо-
го складають в день до шести 
гривень…

- А в реанімації лікування 
найлегших станів починаєть-
ся від  тисячі гривень в день. Що 
тут порівняєш? Кажуть, медици-
на — стосильна. Різні лише мож-
ливості пацієнтів, як фізичні, 
так і матеріальні. Профілактика 
у рази ефективніша і в рази де-
шевша, ніж лікування задавне-
ної недуги. Тим більше, з тепе-
рішніми цінами на медикаменти, 
які не кожен пересічний хворий 

може собі дозволити. Зважте на 
шальках терезів профілактику 
гіпертонії та лікування гемора-
гічного інсульту. Потім, в кризо-
вому стані  результати лікуван-
ня не задовольняють самих па-
цієнтів, бо зазвичай завершуєть-
ся все інвалідністю чи ще гірше. 

- Ми лікуємо не хвороби. 
Ми лікуємо людей, які страж-
дають від хвороб, кажуть про-
фесійні медики…

- Це студентська помилка – 
прив’язуватись до патології, яку 
лікуєш. Людина здорова чи хво-
ра - комплексно, так не буває, що 
в неї хворе серце і це не впливає 
на інші системи організму. Сімей-
ні лікарі бачать і знають  люди-
ну, її спадковість, лікування про-
водять в комплексі і це піднімає 
планку рівня фаховості медиків. 
А щоб постійно вчитись, вдоско-
налюватись, брати на себе  від-
повідальність і бути для кожної 
сім’ї порятунком, лікарі повинні 
мати мотивацію – високий рі-
вень доходу, як це є в світі.

- Багато хто вважає, що су-
часна медицина підходить до 
людини не як до складного, 
крихкого мікрокосмосу, а як 
до примітивного механізму, 
якому можна допомогти лише 
скальпелем і крапельницею.

- Людський організм, як Боже 
творіння, досконалий. Звісно, рі-
вень медицини тепер, порівняно 
з тим, який був 50 років тому ін-
ший, мови нема. Величезний стри-
бок технологій, новації у методах 
лікування.. Однак і досі ми дуже 
слабо уявляємо, як функціонує ор-
ганізм. Скажімо, ми не достатньо 
розуміємо, як працює мозок. Ми 
назвали його частини, трохи до-
слідили топографію, але як відбу-
вається мислення й чимало інших 
процесів – це ще загадка. 

Вивчення медицини мож-
на порівняти з хліборобством, 
вважав Гіппократ. Він вродже-
ний талант порівнював з хоро-
шим грунтом землі. Навчання, 
настанови – як насіння, яке вар-
то вкладати в землю підходящої 
пори року. Моральність лікаря 
– як поліття, яке живить насін-
ня і утверджує його дозрівання. 
А любов до своєї праці та мило-
сердя до людей створює всі спо-
соби обробітку грунту.  Як усе це 
поєднається - призведе до поя-
ви такого спеціаліста, який може 
називатись ємким словом лікар.

Зоряна ЗАМКОВА.

Реанімація: для пацієнта – 
це шанс, а для лікаря – щоденна боротьба

Вже під дверима цього відділення стає 
якось не по собі, адже кожен знає, що 
реанімація – наче  межа між найваж-
чим станом пацієнта і брамою апостола 
Петра… І щодня, щогодини, а часом і по-
хвилинно іде боротьба за життя.

Отож, сьогоднішня наша розмова із завідувачем відділення ін-
тенсивної терапії Тернопільської обласної комунальної клінічної 
психоневрологічної лікарні Андрієм  МУСІЄНКОМ (на фото з ро-
диною). 

nday.te.ua

У наш час все частіше зовсім ще мо-
лоді люди, а то і підлітки скаржаться 
на те, що у них виникають проблеми із 
запам'ятовуванням. Виникають і про-
блеми з вивченням іноземних мов, так як 
погана пам'ять не дає запам'ятовувати 
нові слова. Але все-таки хапатися за 
голову і приречено голосити "щось з 
пам'яттю моєю стало" не варто, скільки 
б років вам не було. 

Для того, щоб впоратися з пробле-
мою, постарайтеся не перевантажува-

ти себе непотрібною інформацією, яка 
звалюється на нас на кожному кроці. Не 
дивіться по телевізору всі передачі по-
спіль, вибирайте лише ті, які вам дійсно 
цікаві. Не просиджуйте без потреби до-
вгі години перед монітором комп'ютера, 
автоматично переходячи з сайту на сайт 
- значно корисніше прогулятися. Не за-
бивайте голову непотрібними факта-
ми, не дуже інформацією. Пам'ятайте, як 
Шерлок Холмс говорив: "Мій мозок - це 
горище з безліччю полиць, з яких в разі 

необхідності я дістаю потрібний том". 
Ну і, звичайно, включіть в меню ті про-
дукти, які допоможуть наситити судини 
головного мозку киснем.

Авокадо. Мононенасичені жири, 
що містяться в цих плодах, збільшують 
кількість кровы, яка надходить у мозок. 
Завдяки цьому поліпшується постачан-
ня киснем тих частин мозку, які допома-
гають думати і запам'ятовувати деталі.

Яблука. Старайтеся їсти щодня. 
Яблука перешкоджають розвитку недо-

умства, у них міститься вітамін С - давно 
відомий засіб проти хвороби Альцгейме-
ра.

Темний шоколад. Він зменшує різні 
запалення і може перешкоджати окис-
ленню мозку, яке інколи буває провісни-
ком багатьох неврологічних захворю-
вань.

Зелений чай. У ньому містяться ка-
техіни, що захищають мозок, а також 
зменшують кількість білка, що сприяє 
втраті пам'яті та ураженню нервів.

ЩО ДОПОМАГАЄ ПОКРАЩИТИ ПАМ'ЯТЬ?
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Перші дні Незалежності. 
Тоді, 26 років тому, ми 
вірили: нарешті в Україні 

пануватиме Закон і Правда. Буде 
достаток і процвітання. Українці 
стануть господарями своєї землі… 

Ніхто й гадки не мав, що людей вими-
ватиме нова хвиля еміграції. У багатьох 
не стане роботи. Політики зухвало «ки-
датимуть» народ. Країна переживе рево-
люції. До влади прийдуть спритні хлопці, 
для яких держава стане гаманцем, звідки 
витягатимуть гроші для власного збага-
чення. В Ураїні правитиме бал олігархат, 
а країна отримає статус однієї з найбідні-
ших у світі. І що буде війна з Московією…  

Стосовно політики і політиків. Ну, 
навіщо українцям «ялові» депутати, які 
на мільйони «доять» державу? Один 
українець за рік витрачає на утриман-
ня Верховної Ради 72 гривні, пише «Сло-
во і Діло». Зарплатний фонд парламен-
ту цьогоріч складає 548,4 мільйони гри-
вень, із яких 416,4 мільйони - зарплати, 
75,5 мільйонів - доплати і надбавки, 29,2 
мільйони -  матеріальна допомога, 27,3 
мільйони - премії. Ще 2,2 мільйони при-
значені на відрядження по країні.

Таким чином, один депутат вартує 
державі 84,5 тисяч гривень на місяць. 
Цих коштів вистачило б на оплату праці 
14 вчителів або 17 лікарів. 

Крім зарплати, українці виплачу-
ють народному обранцеві за роботу 
помічників-консультантів, оренду жит-
ла, проїзд у межах країни, телефонний 
зв’язок, відрядження помічників, примі-

щення для прийому виборців у вибор-
чих округах, канцтовари й оренду примі-
щень для зібрань. 

До слова, загальна площа адмінбуді-
вель Ради складає 75,133 тисячі квадратів. 
На їх обслуговування й утримання держа-
ва витратить 110,7 мільйонів. На оплату 
компослуг - 39,3 мільйони. Для утримання 
автомобілів Ради - 50 мільйонів.

Та й законотворча діяльність коштує 
бюджету немало. Один законопроект 
у середньому обходиться у 423,6 тисяч 
гривень.

Чи відпрацьовують «слуги народу» 
видатки, які витрачає на них держава? 
Ні, звісно! 66 депутатів досі не «вродили» 
жодного прийнятого закону, повідомля-
ють у Комітеті виборців України. Ці нар-
депи зареєстрували від одного до кіль-
кох десятків проектів законів, але жоден 
із них не було прийнято. У списку най-
менш продуктивних депутатів - низка ві-
домих прізвищ. Зокрема, Андрій Білець-
кий, Дмитро Ярош, Юрій Бойко, Вадим 

Рабінович, Сергій Льовочкін, 
Нестор Шуфрич, Віталій Хо-
мутиннік, Михайло і Дмитро 
Добкіни.

Фактично, кожен сьомий 
нардеп демонструє нульову 
продуктивність роботи.

А ще «слуги» прогулюють 
роботу. З їхньої платні цього 
року вирахували 3,5 мільйо-
нів гривень. Але з огляду на 
е-декларації парламентарів і 
на те, що в Раді лише офіційно 
налічується майже 100 міль-

йонерів, - це смішна сума.  
За даними КВУ, лише 45 нардепів від-

відали всі засідання парламенту протя-
гом шостої сесії. А решта 377 - пропусти-
ли одне або кілька засідань. 

На особливу увагу суспільства щодо 
зарплат заслуговує і наш уряд. Економі-
ка, соціалка, медицина та інші сфери у 
глибокому занепаді. Зате, які грошові ви-
нагороди у міністерських чиновників! 

Приміром, платня міністра соціаль-
ної політики Андрія Реви за липень скла-
ла 102,8 тисяч гривень. І він посмів дорі-
кати українцям, що ті багато їдять?!  

А за які тяжкі труди вісім чиновни-
ків Мін’юсту за півроку отримали понад 
23 мільйони гривень премій? Зарплати у 
міністерстві юстиції космічні! Приміром, 
заступник директора департаменту - на-
чальник відділу примусового виконан-
ня рішень департаменту державної ви-
конавчої служби Мін’юсту Ірина Ярушев-
ська за червень отримала зарплату ра-

зом із винагородою у розмірі 1,815 міль-
йонів гривень. Окрім неї, ще семеро спів-
робітників отримали грошові виплати, 
що перевищували мільйон гривень. Най-
більше - головний держвиконавець Іван 
Нещадим - 7 мільйонів 343 тисячі 682 
гривні. Інший державний виконавень 
Андрій Назаровець отримав чотири з по-
ловиною мільйони гривень платні.  

Як чиновники злиденної країни, з 
якої люди виїжджають на заробітки, яка 
воює, в якій пенсіонери приречені на бід-
ність, можуть отримувати такі шалені 
зарплати? За які заслуги? Це шокуюче і 
злочинно!

І держапарат, замість того, аби скоро-
чувати, - ще збільшують. Кабмін створює 
нові підрозділи - директорати. Вони займа-
тимуться реформами, моніторингом. На-
справді ж «дорогі люди» просто проїдати-
муть гроші. Їх керівники отримуватимуть 
70 тисяч гривень на місяць. Хіба в Україні 
мало «реформаторів»? Та мало не кожен чи-
новник записує себе до цієї когорти. 

Крім того, уряд тимчасово збільшив 
чисельність співробітників десяти мі-
ністерств на 748 осіб і секретаріату уря-
ду на 180 осіб для набору фахівців із пи-
тань реформ. 

Чи варто дивуватися, що слово «ре-
форма» викликає в лю-
дей оскому? І не тільки…

З Днем Незалежності, 
українці! 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Ольга ЧОРНА.

НАВІЩО УКРАЇНЦЯМ «ЯЛОВІ» ДЕПУТАТИ, 
ЯКІ НА МІЛЬЙОНИ «ДОЯТЬ» ДЕРЖАВУ?

Горе прийшло 
у три сім'ї на 
Тернопільщині 

Нещасний випадок трапився 17 
серпня у Касперівцях Заліщицького 
району. На шестимісному катамара-
ні відпочивали восьмеро людей. Під 
час відпочинку катамаран перевер-
нувся. Трирічний хлопчик зник під 
водою. Тіло дитини водолази зна-

йшли наступного дня.
А 19 серпня загинув трирічний 

хлопчик у Чорківському районі та 
7-річний - у Шумському.

На Чортківщині трирічну дити-
ну залишили під наглядом стар-
ших братів і сестер. Хлопчик бавив-
ся і виліз на антресолю на серванті. 
Не втримавши рівноваги, впав. А на 
нього полетіла дерев’яна антресоль. 
Брат допоміг вибратися з-під антре-

солю. Маленький ще  вибіг на вули-
цю і… помер.

Хлопчика на Шумщині вкусила 
бджола, коли грався на дитячому 
майданчику. Він побіг додому і роз-
повів про це бабусі. Миттєво почав 
пухнути й помер. У дитини була го-
стра алергічна реакція на укус бджо-
ли.

Усі хлопчики мали однакові імена 
- Максимко. Просто збіг, чи?.. 

Молоду жінку побили, 
до тіла прив’язали камінь 

і кинули у ставок   
20 серпня  до Зборівського відділення поліції надій-

шло повідомлення від жителя села Калинівка про те, 
що у місцевому ставку він виявив тіло невідомої особи. 
На місце події виїхали слідчо-оперативна група Голов-
ного управління Національної поліції та співробітники 
управління ДСНС в області.

Водолази з глибини понад два метри витягнули тіло 
жінки, повідомили у відділ комунікації поліції Тернопіль-
ської області. Експерти з’ясували, що потерпіла віком 25-35 
років, зріст 163 см, середньої статури, волосся світло русяве, 
середньої довжини. Була одягнена у світлі джинсові шорти 
і світлу футболку. Мала сережки жовтого кольору у вигля-
ді жука.

За попередніми даними, жінка померла насильницькою 
смертю, адже в футболку був замотаний камінь вагою 14 кг. 
Під час огляду тіла виявили ушкодження: рану верхньої та 
нижньої губи, а шия була обмотана полімерною стрічкою.

Правоохоронці звертаються з проханням допомогти 
встановити особу загиблої. А також просять повідомляти 
про факти зникнення жінок, схожих за віком та описом, за 
номерами телефону у Тернополі: (0352) 27-12-45; 27-12- 58; 
(067) 4716623  або 102.

 

Три родини втратили троє маленьких синів

На території Почаївської 
лаври скоїв самогубство

 житель Вінниччини

21 серпня близько шостої години ранку до чер-
гової частини Кременецького відділу поліції звер-
нувся 64-річний житель села Нестерварка Тульчин-
ського району Вінницької області й повідомив, що 
на території Почаївської Свято-Успенської лаври 
покінчив життя самогубством його 38-річний син.

За словами батька, сина він привіз сподіваючись, 
що той трохи заспокоїться. Адже останнім  часом ко-
лишній військовий мав психічні проблеми, про що є 
висновок медиків. У ніч трагедії син був неспокійний і 
близько четвертої години ранку вийшов з кімнати го-
телю. Батько кинувся за ним, проте знайти не зміг. Зго-
дом охоронці лаври почули крик з оглядової галереї, а 
за декілька хвилин на подвір’я впало тіло.  

Кримінальне провадження розпочато за частиною 
першою статті 115 ККУ.

 

Наркопритон 
у… багатоповерхівці

У Тернополі 33-річний 
раніше неодноразово 
судимий тернополянин 

в сушильному приміщенні 
облаштував собі не 
тільки житло, а й цілу 
нарколаболаторію.

Як розповів заступник начальни-
ка управління протидії наркозлочин-
ності Андрій Шафранський, зловмис-
ника вигнали з дому, бо  виносив з по-
мешкання усе, лиш би обміняти на 
дозу. Але навіть це не зупинило тер-
нополянина. Оселився він в сушиль-
ному приміщенні багатоквартирно-
го будинку на вулиці Галицькій і про-
довжував свою злочинну діяльність. 
До слова, в минулому був судимий за 
наркозлочини, крадіжки та грабежі.

На сушці лиходій обладнав дві кім-
нати. Одна слугувала спальнею, а в ін-
шій, кинувши подовжувач, поставив 
електроплиту і варив дурман. Запах 
ацетону розходився по всьому будин-
ку, та люди одразу думали, що хтось 
з мешканців  робить ремонт. Згодом, 
помітивши невідомих візитерів, які 
часто навідувалися до нового сусіда, 
збагнули, чим той займається. 

Правоохоронці оперативно від-
реагували на звернення людей і за-
тримали зловмисника. Під час огля-
ду було вилучено півтора кілограма 
макової соломки, чотири грами опію, 
пристрій для вживання марихуани та 
посуд, який зловмисник використо-
вував для виготовлення наркотиків.

Кримінальне провадження розпо-
чато за частиною першою статті 309 
КК. Триває досудове розслідування.

 



№34 (218) / 23 серпня - 29 серпня 2017 р.

Протягом останніх трьох років кіль-
кість діючих структурних підрозді-
лів банків України зменшилася на 8974 
установ, або на 46,5 відсотків - із 19290 
на 1 січня 2014 року - до 10316 на 1 січ-
ня 2017-го. За січень-червень цього року 
число діючих структурних підрозділів 
банків зменшилося ще на 472 установи і 
на 1 липня становило 9844. У результа-
ті, погіршилася доступність населення 
до банківських послуг і зменшилася між-
банківська конкуренція. 20 найбільших 
банків займають понад 90 відсотків чис-
тих активів банківської системи країни.

На 1 січня 2016 року на Тернопільщи-
ні кількість діючих структурних підроз-
ділів банків становила 208. А на 1 липня 
2017-го - 174. Ліквідація великої кількос-
ті банків - юридичних осіб та структур-
них підрозділів банків в Україні, в тому 
числі і на Тернопільщині, призводить до 
скорочення кількості висококваліфіко-
ваних банківських працівників та зни-
ження рівня їх соціального захисту. Час-
тину персоналу можуть працевлаштува-
ти в діючих банківських установах -  за 
умови наявності вакансій і відповідності 
досвіду роботи.

Діяльність банків України залиша-
ється збитковою і низькорентабель-
ною. У 2014-2016 роках і за шість міся-
ців 2017-го банківські установи отрима-
ли значні збитки. Так, за 2014 рік збиток 
банківського сектора склав 52966 млн. 
грн., за 2015 рік - 66600 млн. грн. За під-
сумками 2016 року зафіксовано історич-
но високий збиток банківського сектора 
- 159388 млн. грн. Він зумовлений фор-
муванням резервів під кредитний порт-
фель «Приватбанку» на 145 млрд. грн. 

За шість місяців нинішнього року 
чистий збиток банківської системи склав 
1653 млн. грн. Причина погіршення фі-
нансового результату - суттєве зростан-

ня у другому кварталі відрахувань бан-
ками у резерви - до 12,5 млрд. грн., пере-
важну частку яких сформували «Приват-
банк» і «Промінвестбанк». Банкрутство, 
скорочення числа діючих структурних 
підрозділів банків та від’ємні фінансові 
результати їх діяльності знизили довіру 
до банківської системи.

Серед позитивних тенденцій першо-
го півріччя цього року, порівняно з ана-
логічним періодом 2016-го, - зростання 
чистого комісійного доходу на 34 відсо-
тки і чистого процентного доходу - на 3,5 
відсотків. Також банки пожвавлюють ді-
яльність у роздрібному сегменті. У пер-
шому півріччі  гривневі кредити банків 
фізичним особам зросли на 13,4 відсо-
тки. Приплив депозитів фізичних осіб до 
банків також прискорився.

- Розвиток банківської системи 
- одна з умов зростання економіки. 
Всесвітній економічний форум оцінив 
Україну за цим показником украй не-
гативно. Яким чином і коли банків-
ська система нашої держави може 
вийти з цього своєрідного піке? 

- Так, на Всесвітньому економічно-
му форумі в Давосі показник надійності 
українських банків визнаний найгіршим 
у світі. У звіті «Global Competitiveness 
Report» Україна посіла 79 місце із 140 
у «Глобальному рейтингу конкуренто-
спроможності». Надійність українських 
банків оцінили за найнижчим показни-
ком - 140 зі 140.

Стабільне функціонування банків-
ської системи є необхідною умовою для 
стійкого економічного розвитку в довго-
строковій перспективі. Для стабілізації 
фінансово-економічної ситуації в країні 
необхідна ефективна і розвинена банків-
ська система. Недоліки свідчать: основні 
цілі розвитку банківської системи Украї-
ни - підвищення ролі в економіці, забез-

печення надійності, фінансової стійкості, 
стабільності, ефективності функціону-
вання та конкурентоспроможності, нині 
ще не досягнуто. Причини, які виклика-
ли негативні наслідки діяльності банків-
ської системи країни, можна поділити на 
зовнішні і внутрішні.

Зовнішні - це: загострення кризи ре-
альної економіки, передусім, у сфері ви-
робництва; недосконалість політики 
НБУ щодо банківських установ, зокрема 
щодо ефективного банківського нагля-
ду; недостатня капіталізація; низький рі-
вень кредитоспроможності позичальни-
ків; втрата довіри до банківських уста-
нов.

Внутрішні причини: відсутність стра-
тегії і тактики роботи банків в умовах 
фінансово-економічної кризи; низька 
якість кредитного портфеля банківських 
установ.

Недостатня оперативність та ефек-
тивність контролю з боку банківського 
нагляду НБУ за діяльністю банківських 
установ не дозволила вчасно виявити і 
допомогти банкам-банкрутам.

У процесі поглиблення банківської 
реформи з метою зміцнення та очищен-
ня банківської системи, забезпечення її 
підтримки з боку держави слід розгля-
дати питання не лише щодо зменшення 
кількості банків, але і якісного розвитку 
банківської системи країни. Зменшення 
числа банківських установ, віднесення 
їх до категорії неплатоспроможних, від-
кликання ліцензії та ліквідація повинні 
відбуватися з використанням зарубіж-
ного досвіду. Держава має проводити не 
політику ліквідації банківських установ, 
а політику реструктуризації і реоргані-
зації через їх злиття й поглинання. До-
речно зазначити, що Тернопільщина не-
має жодного власного банку - юридич-
ної особи. А бажано в області створити 

власну банківську установу, наприклад, у 
формі кооперативного банку. Законодав-
ством така організаційно-правова форма 
передбачена.

Глибоку банківську кризу в Україні 
можна подолати як банківськими захо-
дами, так і у сфері реальної економіки, на 
основі взаємодії органів державної вла-
ди, НБУ, банківських установ з урахуван-
ням зарубіжного, зокрема європейсько-
го досвіду. 

- Скільки ще банків може закрити-
ся і яка кількість банківських установ 
оптимальна для України?

- Для забезпечення стабільного функ-
ціонування і розвитку банківської систе-
ми, покриття ризиків у діяльності банків, 
зокрема кредитного, підвищення конку-
рентоспроможності, рівень капіталізації 
банків залишається недостатнім. Підви-
щити його можна завдяки реорганізації 
шляхом злиття і поглинання.

До 2024 року мінімальний розмір ста-
тутного капіталу банків в Україні має 
досягти 500 млн. грн., або приблизно 
16,706 млн. євро (за курсом НБУ станом 
на 19 липня), що у 3,34 рази перевищує 
вимоги, встановлені в країнах Євросою-
зу. В ЄС мінімальний розмір статутного 
капіталу банку складає 5 млн. євро. 

Підвищення мінімального розміру 
статутного капіталу призведе до змен-
шення кількості банків в Україні, осо-
бливо малих. Тому пропонуємо дифе-
ренціювати мінімальний розмір статут-
ного капіталу для банків, залежно від 
їх організаційно-правової форми. Отже, 
слід прийняти зміни до статті 31 Зако-
ну «Про банки і банківську діяльність» і 
зменшити мінімальний розмір статутно-
го капіталу банків до 150 млн. грн., або 
5 млн. євро у гривневому еквіваленті, 
відповідно до вимог ЄС, сучасного рівня 
розвитку економіки, валютного курсу та 
стану забезпечення власним капіталом 
вітчизняних банківських установ, у по-
рівнянні з польськими.

За організаційно-правовою формою 
банки в Україні створюють у формі пу-
блічного акціонерного товариства (ПАТ) 
або кооперативного банку. Зараз всі бан-
ки створені у формі ПАТ і немає жодно-
го кооперативного. У країнах ЄС, напри-
клад, Австрії, Італії, Нідерландах, Поль-
щі, Франції кооперативні банки відігра-
ють велику роль.

Для банків, які створені у формі коо-
перативного банку, пропонуємо встано-
вити мінімальний розмір статутного ка-
піталу на рівні від 300 тис. грн. до 150 
млн. грн., або у гривневому еквіваленті 
від 1 до 5 млн. євро, відповідно до вимог 
Євросоюзу.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬСоціум 7nday.te.ua

На Тернопільщині бажано створити власну 
ФІНУСТАНОВУ - КООПЕРАТИВНИЙ БАНК

В Україні закрили чимало банків. Ряд банківських відділень закрилися 
і в Тернополі. Мережа підрозділів банків за три роки скоротилася із 
19,3 тисяч на початку 2014 року - до 10,3 тисяч на початку 2017-го. 

І процес триває. Проте досвід найбільших фінансово-банківських криз у 
світі засвідчив: чим швидше держава допоможе банкам стати на ноги, тим 
швидше мине криза. Таким чином, без ефективної роботи банків не буде 
зростання добробуту українців.

- У банківській системі України та в діяльності тернопільських банків у тому числі 
останніми роками простежуються кількісні і якісні тенденції, які відображають як пози-
тивні, так і негативні характеристики розвитку діяльності банківських установ. За остан-
ні три роки число банків, які мають ліцензію НБУ, скоротилася із 180 на 1 січня 2014 року 
- до 96 банків на 1 січня 2017-го. За нинішні січень-червень кількість банків зменшила-
ся ще на шість установ і на 1 липня число діючих банків склало 90, коментує ситуацію 
для «Нашого ДНЯ» кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи 
Тернопільського національного економічного університету Ярослав Іванович  
ЧАЙКОВСЬКИЙ. 

Лідером за кількістю населення 
залишається Донеччина. 
Незважаючи на бойові дії, там 

проживає 4,218 мільйона осіб. У 
п’ятірці за чисельністю населення 
також Дніпропетровщина, Київ, 
Харківщина і Львівщина, повідомляє 
телеканал «24».

А от у двох областях - Чернівецькій та Кіро-
воградській - загальна кількість населення вже 
не дотягує до мільйона - відповідно, 907 та 962 
тисячі. І найближчим часом цей список може 
розширитись за рахунок Чернігівської (1,027 
мільйона), Волинської (1,039), Херсонської 
(1,052) та Тернопільської (1,056) областей.

Із часів проголошення незалежності на-
селення України скоротилось майже на 20 
відсотків - не в останню чергу через анексію 
Криму і війну на Донбасі, свідчать дані Держ-
стату. У 1990-у році населення країни скла-
дало 51,8 мільйона осіб, а станом на червень 
2017-го скоротилось до 42,482 мільйонів.

Що цікаво, число населення у віковій ка-
тегорії «60+» майже не змінилась, навпаки, 
якщо у 1990 році літніх людей в Україні було 
9,451 мільйон осіб, то у 2017-у - 9,546 мільйо-
нів. Натомість чисельність дітей та осіб віком 
16-59 років відчутно зменшилась: дітей по-
меншало на п’ять мільйонів (до 6,887 млн.), а 
дорослих на 4,3 мільйони (до 26 млн.).

Населення області 
поки що більше мільйона До Дня Державного Пра-

пора України 23 серпня та 
Дня Незалежності України 
24 серпня у Верховній Раді 
відбудуться екскурсії. Про 
це повідомляє інформацій-
не управління Апарату Вер-
ховної Ради. 

Під час відвідин Верховної 
Ради, екскурсантам буде пред-
ставлено Прапор Незалежнос-
ті України, розміщений у почес-
ному порталі. А також експозицію 
до 25-річчя передачі повноважень 
Державного Центру Української 
Народної Республіки в екзилі вла-
ді України «Шлях Держави. Симво-

ли відродження» у рамках створен-
ня Музею українського парламен-
таризму. 

Для того, аби потрапити на екс-
курсію, слід попередньо зареєстру-
ватися на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада відкриває двері на свята
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Того дня до центру 
села Великі Вікнини, 
що біля місцевого 

будинку культури, 
спішили малі та дорослі. 
І навіть бабусі витягали 
із схованок призабуті 
вишиванки, наспівуючи 
такі ж призабуті мелодії 
своєї молодості. 

Великовікнинська сільська 
рада об’єднує нині три села: Ве-
ликі та Малі Вікнини і Котю-
жини. Тож і на День молоді ра-
зом  презентували свої таланти. 
І справді, хвалитися є чим: два 
танцювальні колективи «Пролі-
сок» та «Візерунок» мають зван-
ня зразкових. Тішили присут-
ніх гості: відомий автор та ви-
конавець власних пісень Павло 
Доскоч, ВІА «Збираж». Щирими 
оплесками нагороджували при-

сутні своїх зірочок: солісток ко-
тюжинського клубу Тетяну Хіль-
чук, Мирославу Медвідь, Таїсію 
Дячину, солістів Великовікнин-
ського будинку культури Марію 
та Соломійку Вальчук, Настю та 
Улянку Поліщук, Мар’яну Радня-
ну, Таню Шимко, Юлю Коровець, 
Сергійка Костюка… А ведучі свя-
та Андрій Кушнірук і Марія Руда 
оголошували все нові худож-
ні номери, даруючи усім гарний 
настрій.

Весело було і малечі, адже 
можна було розважитися на різ-
них атракціонах, батутах, ску-
штувати солодкої «вати»… А 
ще поласувати морозивом, яке 
безкоштовно презентував ге-
неральний спонсор свята СТОВ 
«Славутич» (керівник Борис До-
вгаль). 

Сільський голова Василь Ко-
ляда, який, власне, і був голо-

вним натхненником святково-
го дійства, вдячний також орга-
нізаторам: Людмилі та Володи-
миру Поліщукам, Тетяні Хільчук, 
Наталі Гоюк, Євдокії Тимошен-
ко. Сільським підприємцям-
спонсорам Сергію Павлюку, Ва-
силю Хом’яку, Вірі Берекеті, Ва-
силеві і Марії Швед, Ростиславу 
Душку, меценатам Юрію Шар-
кому, Руслану Гушпету, Андрію 
Гою. 

Є у сіл і свій біль. Надто 
рано обірвалося життя 24-річ-
ного офіцера Миколи Сидор-
чука, учасника бойових дій на 
Сході. Згадували того дня й ін-
ших чоловіків, які пройшли пе-
кло так званого АТО:  Ігоря Ляс-
ковецького, Володимира Шар-
кого, Олександра Шимко, Рус-
лана Вінтоняка, Ярослава Бри-
люка, Івана Козиру, Івана Глиня-
ного, Петра Вітюка, Олександра 
Пляса, Михайла Хільчука, Тараса 
Трачука, Миколу Горохівського, 
Володимира Данилюка.

Тому всі так хочуть миру. 
Щоб народжувалися і росли у 
радості діти. Щоб не чекали ма-
тері синів з війни. Щоб мож-

на було спокійно працювати на 
рідній землі. Нині на терито-
рії сільської ради проживає дві 
тисячі людей. Місцевий садо-
чок «Веселка» відвідує 60 дітей. 
Усього ж малят від трьох до шес-
ти років є 90. Однак через те, що 
діти молодших класів Велико-
вікнинської школи через відсут-
ність приміщення змушені вчи-
тися у садку, три десятки малю-
ків чекають своєї черги. 

Ще одна проблема – це від-
сутність шкільного автобуса, 
який би довозив дітей до шко-
ли, адже і в негоду їм доводить-
ся долати по п’ять і більше кі-
лометрів. До речі, про це писав 
і «Наш ДЕНЬ», керівництво об-
ласті та району обіцяло випра-
вити ситуацію. Але…

А взагалі, ці села живуть, як 
більшість в Україні.

- Люди обробляють паї, са-
дять малину, їздять на заробіт-
ки, працюють у місцевому СТОВ 
«Славутич», - каже сільський го-
лова Василь Коляда. - Взагалі, 
якщо говорити про «Славутич», 
то добре, що підприємство роз-
ташоване саме на території сіль-

ської ради, орендує паї, сплачує 
податки в місцевий бюджет, до-
помагає фінансово.  

А ще Василь Коляда, якому 
люди довірили очолювати сіль-
ську раду третю каденцію, ді-
литься планами на майбутнє. 
Це і повністю закінчити вулич-
не освітлення, встановити у се-
лах дитячі ігрові майданчики, 
провести ремонт сільських до-
ріг… Вже зараз закуплено півто-
ри тисячі тонн щебеню та відсі-
ву. Встановили також автобусні 
зупинки, більше, як на сто тисяч 
надали субвенцій школам у сво-
їх селах, ФАПам, сімейній амбу-
латорії, дитсадку. Сплачують ко-
шти і для утримання пожежної 
та відділення поліції у Вишні-
вецькій громаді…

Ось так переплітається сіль-
ське життя у святах з буднями. 
Минулої неділі у Великих Ві-
книнах провели урочистості до 
Дня Незалежності. Село вірить 
в Україну. Дуже хочеться, щоб 
Україна, як держава, повірила і 
підтримала свою колиску – село.

Христина ЛУЦИК.

Життя8 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua

Квітни в піснях і дивоцвітах, 
ВЕСЕЛА МОЛОДІСТЬ МОЯ!

Як жителі трьох сіл 
на Збаражчині створили 

собі свято
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Третина жителів світу 
вбачають у Росії загрозу

Згідно з проведеним у 37 країнах 
опитуванням американського дослід-
ницького центру «Pew Research Center», 
31 відсоток респондентів вважають Ро-
сію загрозою для своєї країни. Стіль-
ки ж опитаних загрозою для своєї держа-
ви назвали Китай. Загалом, міжнародний 
імідж Росії більше негативний, ніж пози-
тивний. Критичні погляди стосовно РФ 
особливо поширені у США та Європі, у той 
час як в Азійсько-Тихоокеанському регіо-
ні, на Близькому Сході, в країнах Африки 
південніше від Сахари та Латинській Аме-
риці думки не такі неоднозначні. Лише у 
трьох країнах більшість опитаних висло-
вились позитивно про Росію: у В’єтнамі, 
Греції та Філіппінах.

Венеція втрачає 
свою головну родзинку

Місцеві майстри та гондольєри бід-
каються, що виробляти човни стало 
не вигідно, повідомляють іноЗМІ. Че-
рез складність технології, вартість чов-
на починається від 40 тисяч євро, і окупи-
ти його дуже складно. Адже туристи нині 
неохоче замовляють романтичні прогу-
лянки, бо ціна не зовсім романтична - 80 
євро з людини. А це надто дорого навіть 
для європейців. Такий човен дуже склад-
ний у виробництві. Для справжньої гон-
доли потрібно вісім видів деревини. За та-
кої ціни гондола не витримує конкуренції. 
Економним туристам її замінюють дешев-
шими човнами. Клієнтів мало - гондоли не 
зношуються. А отже, і нових не треба. Ви-
робництвом гондол у Венеції займаються 
не більше півсотні майстрів. Вони можуть 
виготовити 20-30 гондол на рік для регу-
лярного оновлення парку із 500 човнів, 
що зараз курсують каналами Венеції. Але 
замовлень майже немає. За такої ситуації 
через 20-25 років у Венеції не залишиться 
жодної гондоли.
Через голод венесуельці крадуть 

тварин у зоопарку
Невідомі вкрали кілька тварин із 

зоопарку у венесуельському місті Ма-
ракайбо, щоб, ймовірно, з’їсти їх через 
вкрай скрутне становище у Венесуелі, 
повідомляє «Reuters». Працівники зо-
опарку кажуть, що зловмисники вкрали 
двох тапірів - це травоїдні непарнокопит-
ні тварини, які нагадують зовні свиню. Річ 
у тім, що колапс соціалістичної економі-
ки Венесуели спричинив дефіцит продук-
тів харчування, спровокував недоїдання і 
змусив мільйони людей шукати їжу всю-
ди, у тому числі на звалищах. 

До складу британської банкноти 
входить… сало

«Сало в гранулах» додано до нових 
банкнот Банку Англії. Вони додали міц-
ності банкнотам. Але у непримириму опо-
зицію встали два «суб’єкти». З одного боку 
- британські вегетаріанці та представни-
ки деяких релігійних конфесій. З іншого 
- Банк Англії. Перші вимагають відмови-
тися від нових купюр, у виробництві яких 
використовуються тверді жири з м’ясних 
продуктів. У Банку Англії стверджують, 
що «тваринні жири містяться в широко-
му ряді предметів повсяденного обігу з 
пластику». По-друге, утішили вегетарі-
анців тим, що гроші сильно обезжирені 

(жирність п’яти фунтів не перевищує 0,05 
відсотків). Але головне, банк нагадав, які 
суми вже витрачені на виробництво но-
вих купюр: 46 мільйонів фунтів. Банк ви-
грав: у вересні з’являться 10-фунтові бан-
кноти, а до 2020 року - 20-фунтові - також 
«із салом в гранулах».
Віз до США не буде - Білий дім дав 

відповідь Кремлю
Дипломатична місія США у Росії 

оприлюднила повідомлення про при-
зупинення видачі неімміграційних віз 
громадянам РФ. Таке рішення в амери-
канському посольстві аргументували ско-
роченням чисельності співробітників. «У 
зв’язку із заходами, вжитими Російською 
Федерацією щодо обмеження чисельності 
співробітників дипломатичної місії США в 
РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року, про-
цедура видачі неімміграційних віз по всій 
Росії буде припинена», - йдеться в заяві. І 
уточнюється, що видача віз у Москві по-
новиться 1 вересня. А от решти Росії при-
зупинення торкнулося «на невизначений 
термін». У диппредставництві також від-
значили, що раніше призначені співбесіди 
будуть скасовані. Слід нагадати, наприкін-
ці липня президент Росії Путін вирішив 
вислати з країни 775 співробітників ди-
пломатичних відомств США у відповідь на 
посилення санкцій Вашингтоном.

Хто стане новим «Путіним»?
У Росії експерти фонду «Петербурзь-

ка політика» склали список із 19 полі-
тиків, яких визнали найбільш ймовір-
ними кандидатами на роль наступни-
ка Путіна на посту президента. Список 
був розміщений на сайті фонду, пише «Со-
цпортал». У списку 19 прізвищ, які частіше 
за інших фігурували в прогнозах щодо ре-
зультату виборів 2018 року або набрали 
найбільшу кількість балів за такими по-
казниками, як публічність, активність, не-
конфліктність  тощо. Перший рядок рей-
тингу дістався прем’єр-міністру РФ Дми-
тру Медведєву. Далі розташувалися: мер 
Москви Сергій Собянін, губернатор Туль-
ської області Олексій Дюмін, міністр обо-
рони Сергій Шойгу, замикає п’ятірку кан-
дидатів глава Ради Федерації Валентина 
Матвієнко. До першої десятки також уві-
йшли Олексій Кудрін, Сергій Кирієнко, Ан-
тон Вайн, В’ячеслав Володін, Ігор Сечін. На 
13-у позицію експерти поставили главу 
Чечні Рамзана Кадирова.

Середньовічне місто 
в Італії продають за ціною 

квартири в центрі Києва
Серед туристів чимало бажаючих 

купити шматочок «таємничого міс-
та Медічі». Єдиний момент слави за до-
вгі століття забуття гірське містечко Рок-
ка Калаcіо в Апеннінах, в італійському ре-
гіоні Абруццо, пережило у 1985 році, коли 
знімали фільм «Жінка-яструб, пише «The 
Telegraph». Потім повернулося у звичний 
стан безмовності. Зараз там живуть коти, 
собаки і вівці. Але схоже, у містечка будуть 
й інші жителі - зараз будинки розпроду-
ють по 20 тисяч євро. У містечку є фортеця, 
збудована норманами - Медічі використо-
вували її як частину укріплених оборон-
них споруд. З гірських піків князі Флорен-
ції могли контролювати всю центральну 
Італію. У 1703 році тут стався землетрус. 
Тепер залишений людьми пагорб нагадує 
мініатюрні Помпеї і спокушає англійських 
та німецьких туристів купити собі шма-
точок цього таємничого місця. Це вигідне 
придбання, бо якщо будинок відреставру-
вати і зробити з нього готель, це приноси-
тиме гарні гроші під час туристичних се-
зонів. Усього в місті продаються 12 старо-
давніх особняків. Усе міс-
течко коштує близько 240 
тисяч євро.

Кабмін хоче зменшити соцнорми 
користування газом

Соціальні норми користування га-
зопостачанням можуть бути знижені 
на 25 відсотків. Згідно з проектом рішен-
ня, при наявності газової плити і центра-
лізованого гарячого водопостачання нор-
му пропонується знизити із 4,4 до 3,3 куб. 
м на одну людину на місяць. У разі відсут-
ності централізованого гарячого водопос-
тачання та газового нагрівача - із 7,1 до 5,4 
куб. м, а з газовим водонагрівачем - із 14 до 
10,5 куб. м. У період відсутності гарячого 
водопостачання норма споживання при-
родного газу на плиту буде встановлена 
5,4 куб. м на людину на місяць, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна».

Ліки знову подорожчають
В Україні ціни на медикаменти зрос-

туть щонайменше на 12 відсотків. Най-
перше це торкнеться закордонних препа-
ратів, але і в українських є близько 70 від-
сотків імпортної складової, розповів «Ві-
стям» Віктор Сердюк, президент Всеукра-
їнської ради захисту прав та безпеки па-
цієнтів. Серед інших причин подорожчан-
ня - зростання цін на енергоресурси, збіль-
шення мінімальної зарплати і девальвація 
гривні, яку очікують восени. Експерти вва-
жають: подорожчання медикаментів при-
зведе до вимушеної відмови багатьох лю-
дей від лікування. Зараз майже 30 відсо-
тків хворих намагаються обійтися без лі-
ків у разі недуги. Інші масово переходять 
на дешевші вітчизняні препарати, які не 
завжди можна порівняти за якістю із за-
рубіжними. Постачальники, побоюючись 
осінньої девальвації, закладають у прай-
си курс 30 грн/долар. Аптеки також зре-
агують по-своєму: перестануть купувати 
дорогі препарати. А дешевих аналогів на 
ринку може просто не знайтися. 
Українців стає все менше і менше

Протягом січня-червня чисельність 
населення України скоротилася на 
117,5 тисяч осіб і на 1 липня склала 42 
мільйони 467 тисяч. Про це повідомляє 
Держстат. Кількість померлих перевищує 
кількість народжених: на 100 померлих - 
59 народжених.

Київ - одне з найгірших 
міст для життя

Київ потрапив у десятку найгір-
ших для життя міст за версією «The 
Economist». Згідно зі щорічним дослі-
дженням, яке проводять експерти ана-
літичного підрозділу журналу «The 
Economist», Київ посідає 131 місце зі 140 у 
списку найкомфортніших для життя міст. 
За останні п’ять років українська столиця 
продемонструвала найстрімкіше знижен-
ня позицій. Показники Києва знизилися 
через безлади, економічну нестабільність 
та війну на Донбасі. Найбільш непридат-
ним містом для життя названий Дамаск 
(Сирія) - останнє, 140-е місце. У десятку 
найгірших також увійшли Лагос (Нігерія) 
і Тріполі (Лівія).

Люди можуть залишитися 
без гарячої води і тепла

В Україні через борги можуть зупи-
нитися житлово-комунальні підприєм-
ства, у результаті городяни ризикують 

залишитися без тепла і гарячої води. 
Про це в коментарі «ГолосUA» повідомив 
директор інституту міста Олександр Сер-
гієнко. «Ситуація постійно погіршується. 
Підприємства не мають оборотних коштів, 
оскільки існує величезна заборгованість 
серед населення. Тільки на 1 липня вона 
склала 29 мільярдів гривень. По-друге, іс-
нує велика заборгованість з держбюджету 
щодо виплати субсидій - більше 30 мільяр-
дів. Тобто, житлово-комунальні підприєм-
ства недоотримали майже 60 мільярдів. А 
«Нафтогаз» вимагає з підприємств запла-
тити за борги. Виставляє їм пеню і штраф-
ні санкції, арештовує рахунки. Через те 
підприємства не можуть нормально функ-
ціонувати. Це тупикова ситуація, яка веде 
до колапсу кризи в галузі, коли підприєм-
ства просто можуть зупинитися».

Пологи офіційно 
зроблять платними

В Україні у 2019 році планують ввес-
ти плату за прийом пологів. Такий крок 
передбачений новим проектом медичної 
реформи, повідомляє ТСН. Оплата буде 
здійснюватися через державне агентство. 
Заплативши за планові пологи, породілля 
отримає повний пакет послуг. Якщо у жін-
ки немає грошей для оплати пологів, вона 
зможе народити безкоштовно, але їй не 
нададуть окрему палату. Безкоштовними 
також обіцяють і екстрені пологи, оскіль-
ки в такому випадку робота лікарів опла-
чуватиметься державою як екстрена допо-
мога.

Чиновників і депутатів просять
 не йти до шкіл 1 вересня 

Батьківська громадськість закли-
кала чиновників і депутатів усіх рів-
нів не брати участь у шкільних заходах, 
присвячених першовересню. Відповід-
не звернення опубліковно у Facebook-
спільноті «Батьки SOS». «Шановні прези-
денте, прем’єр-міністре, міністри, народ-
ні депутати, депутати сільських, селищ-
них, міських, районних рад, чиновники 
різних рівнів та органів місцевого само-
врядування та всі чиновники, хто планує 
цього року відвідати навчальні заклади 1 
вересня, звертаємось до вас із проханням 
не відвідувати, не приїжджати, не плану-
вати урочистих заходів із вашою присут-
ністю 1 вересня у навчальних закладах», 
- йдеться у зверненні до можновладців. 
«Ваша присутність змушує наших дітей 
влаштовувати свято вам - інколи ви за-
пізнюєтесь, інколи ваші промовисті про-
мови занадто нудні та довгі. Якщо ви не 
знаєте, то «святкове вбрання» навчаль-
ного закладу - кульки, прапорці, вам кві-
ти - це все за кошти нас, батьків», - зазна-
чають автори звернення. Також батьки 
звертаються до чиновників і депутатів не 
дарувати дітям букварики зі своїми пор-
третами, а краще забезпечити своєчас-
не надходження підручників до шкіл. За-
клик стрімко набирає популярності у ко-
ристувачів Мережі.

На виплату субсидій 
вже витратили 35 мільярдів
Міністр соцполітики Андрій Рева 

заявляє, що в Україні житлові субсидії 
отримує 5 млн. 429 тис. сімей. На кінець 
опалювального періоду субсидії отриму-
вало 6 млн. 145 тис. 329 сімей. Із початку 
року на виплату субсидій вже витратили 
35 мільярдів гривень бюджетних коштів. 
Ще на ці цілі в держбюджеті на 2017 рік 
передбачено близько 26 мільярдів. Еко-
номісти стверджують: у бізнесі така фор-
ма підтримки, як субсидія, продовжує жит-
тя неефективних підприємств за рахунок 
ефективних, спотворює структуру вироб-
ництва. Субсидії завдають істотної шкоди 
ринку та перешкоджають повнішому за-
доволенню потреб споживача. Чим біль-
ший обсяг державних субсидій в економі-
ці, тим більше перепон для роботи ринку. 
І тим нижчий рівень життя, пише видання 
«7 днів». 

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Люда з нетерпінням 
чекала вечора, щоб 
сповістити коханому 

чудову новину: вона - 
вагітна! Не могла повірити 
своєму щастю - це буде 
його і її дитина! Дарма, що 
Вадим одружений, Люда 
була упевнена - тепер він 
назавжди буде тільки 
її, адже не раз казав, що 
дружину свою не кохає. 

Кому ще з її подруг, простих 
сільських дівчат, так пощасти-
ло, як їй? Вадим - Людин викла-
дач. Він і квартиру їй найняв, 
і подарунки дорогі купляє, і з 
оцінками, завдяки йому, про-
блем у неї нема. «Ти лишень ко-
хай мене, золотко моє, і все, що 
хочеш, у тебе буде», - не раз ка-
зав їй. 

Сьогодні Люда з самого ран-
ку метушиться. Причепурилась, 
поприбирала, торт спекла з та-
кої нагоди. Хай побачить Вадим, 
яка гарна вона господиня. 

Він уже телефонував. За-
питував, чому вона не у виші? 
Може, захворіла? «Усе в мене 
добре. А чому вдома - дізнаєш-
ся увечері. Отож, чекаю», - лука-
вим тоном у голосі сказала Люд-
мила. 

Вадим аж зблід, почувши но-
вину, якої не чекав. О, ні! Не має 
права. Вона молода. Пологи зі-
псують її красу. Та й кар’єра його 
постраждає. Сім’я дізнається, 
що тоді буде? «Ось візьми. За-
бирай усе. Тут і на аборт ви-
стачить, і на так звану мораль-
ну шкоду», - кинув на стіл гама-
нець. 

Люда ніби прикипіла до 
стільця. Не вірила, що усі ці 
страшні слова чує від людини, 
якою жила, дихала, снила. Адже 
Вадим завжди був такий ми-
лий, уважний до неї! Запевняв, 
що ще нікого так сильно не ко-
хав, як її. «Забирай ті кляті гро-
ші! Більше нічого не хочу від 
тебе!» - її трясло, як у пропас-
ниці. Заледве дійшла до две-
рей, залишивши їх відчинени-
ми. Вадим зрозумів - його про-
ганяють!

Наступного дня перебрала-
ся до подруги, а через тиждень 
залишила виш і поїхала додому. 
Мати, вислухавши, спочатку ла-
яла, совістила, а потім безутіш-
но заплакала. «У нашій роди-
ні не було байстрюків. Який со-
ром! Що люди скажуть?» Одра-
зу зателефонувала рідній сестрі 

Світлані, яка була жіно-
чим лікарем і жила у су-
сідній області. Може, ще 
не пізно зарадити їх біді? 
«Це - не телефонна розмова, 
я приїду», - відповіла Світлана. 

Люда навіть дихати голосні-
ше боялася, коли мати з тіткою 
зачинилися в сусідній кімна-
ті, обговорюючи вихід із ситуа-
ції. Розмовляли довго, пошепки.  
Тільки раз-по-раз чулося голо-
сіння  матері.

Врешті покликали Люду. 
Світлана Павлівна почала з того, 
що Люда вже і сама знала: пер-
ший аборт може мати плачевні 
наслідки і вона більше ніколи 
не буде мати дітей. Про свою ва-
гітність нехай нікому не розка-
зує. Через місяць-другий переї-
де до неї. Там і народить. Тим ча-
сом тут Оксана, її матір, зімітує 
вагітність і вийде так, начебто 
не Люда, а вона народила. І піс-
ля сорока стають мамами. Голо-
вне, щоб Люда погодилася, а про 
все решту подбає Світлана Пав-
лівна. Звісно, справа ця ризико-
вана і непроста, але гадає, що з її 
зв’язками усе вийде. 

Одного теплого дня, коли у 
повітрі снували лоскітливі па-
вутинки бабиного літа, Люда 
народила дівчинку. Звісно, по-
логи приймала Світлана Пав-
лівна з «надійною акушеркою». 
Люду помістили в іншу палату, 
а годувати доньку віддавали ін-
шій жінці, в якої було вдосталь 
молока. 

Світлана, як досвідчений фа-
хівець, знала, що іноді, навіть 
коли мати відмовляється від 
дитини, приклавши її до грудей, 
змінювала своє рішення. А тут, 
коли племінниця й так страж-
дала від їхньої ідеї, ліпше не по-
казувати їй немовля. 

Після пологів Люда залиши-
лася у тітки. Малу Ілонку, саме 
так вона забажала назвати ді-
вчинку, забрала мати, яка вре-
шті позбулася підставного жи-
вота. Дехто співчував жінці - не-
легко буде Оксані з її малям у її 
сорок три, дехто заспокоював: 
виросте, потіху на старості ма-
тимеш. Он Людка, як поїхала в 
місто на навчання, так і забула 

про матір. Може, за-
між там вийшла?..

Оксана сумно підта-
кувала… 

Світлана Павлівна усіля-
ко вговорювала племінницю 
пожити у неї, хоч Люді нестерп-
но важко було усвідомлення 
того, що без неї підростає її рід-
на кровиночка, якій, була упев-
нена, ніхто її не замінить. Що-
дня по кілька разів телефону-
вала мамі: як Ілонка, чому пла-
че, чи не захворіла? О, як шко-
дувала вона, що погодилася на 
тітчину пропозицію! Якось ска-
зала їй про це. Ту аж пересмик-
нуло: «Що сталося, того уже не 
змінити. Гадаєш, усе так просто 
було? Шукай собі пару і народи 
ще. Звикай до думки, що Ілонка 
не донька тобі, а сестра». Щоб 
якось розрадити Людмилу, поо-
біцяла заповісти їй усе своє май-
но, оскільки, окрім сестри і пле-
мінниці, більше нікого з рідних 
не мала.

Вона уже зжилася з Людою, 
звикла до неї. Підшукала їй ро-
боту на фірмі. 

Час спливав. Люді стало по-
добатися міське життя, у село 
тепер не спішила. Справді, тіт-
ка має рацію: що робити їй там? 
Ілонка Оксану матір’ю називає 
і гріх ворушити спокій дівчин-
ки. А тут у неї - гарний дім, до-
статок, робота. І добра, мила ті-
тонька, яка усіляко догоджає 
Люді, бо бачить у ній свою опо-
ру на старості. Люда не раз ди-
вувалася, чому тітка така гар-
на, вчена, переживши зраду ко-
ханого, більше так і не виходи-
ла заміж?

Якось Люда затрималася на 
роботі. На порозі став її шеф Ан-
тон Петрович. Високий, статний 
сорокарічний чоловік, він подо-
бався не одній жінці, але й досі 
був не одружений. 

«Може, коньяку трішки, Лю-
дочко? Робота, як кажуть, не 
вовк. Тим паче, ви її уже завер-
шили. В мене теж день був на-
пруженим, обом нам слід роз-
слабитися».

Спиртне розвеселило Люду, 
зняло втому. Їй хотілося, щоб 
цей вечір ще довго не закінчу-
вався. «Ти така вродлива, ніжна, 
Людо. Чому ж нареченого нема? 
Чи, може, я про щось не знаю?» - 
він взяв у свою руку її тремтячу 
долоню. «Не подобаюся я ніко-
му, Антоне Петровичу. Не сучас-
на я, мабуть», - відповіла Люда. 

Шеф долив коньячку. Пере-
вів мову про себе. Йому, мовляв, 
теж не щастить. У дитинстві 
тяжко захворів. Це позначило-
ся на його чоловічому здоров’ї. 
Кожна жінка хоче народити, а 
він, на жаль, не може подарува-
ти таке щастя. «От ти, хотіла б 
такого, як я?» - якось несподіва-
но відкрився. Як дитину, погла-
див Люду по голові. Його погляд 
такий ніжний… І Люда, неспо-

дівано для себе самої, мовила: 
«Хотіла б». Її обличчя палало, а 
серце стало битися сильніше…

Згодом Антон Петрович 
знайшов причину, щоб зали-
шити її після роботи. Потім за-
просив додому. Люда літала від 
щастя. Та його затьмарило не-
сподіване горе. Матір сапала на 
городі, як влучила блискавка. 
Впала нерухомо на бадилля, до-
поки збіглися сусіди, які почули 
переляканий крик Ілонки. 

Люда не могла повірити, 
що матері більше нема. Карта-
ла себе, що не допомагала їй з 
Ілонкою. Вирішила, що саме те-
пер настав час розказати Анто-
ну про доньку. Хай-но Ілонка 
оговтається від горя і побуде ще 
біля батька, а потім вона забе-
ре її. «Ти ж знала, як я страждаю, 
що не можу мати дітей. Чому ж 
не розповіла про Ілонку? Твоя 
дочка - і моя теж, розумієш?» - 
сказав Антон. 

Батько ж тим часом не дов-
го сумував за матір’ю. Привів 
додому іншу жінку, яка встано-
вила тут свої правила, знущала-
ся з Ілонки. Батько сильно за-
пив й Ілонка потрапила в дитя-
чий будинок. Коли Люда приїха-
ла за донькою, не могла повіри-
ти в це. Накинулася на мачуху з 
кулаками, допитувалася, де по-
діли Ілонку? Батько, який ледве 
стояв на ногах, п’яним голосом 
сказав: «Нічого не знаю. Затіяла 
колись дурницю - тепер роби, 
що хочеш». «Не плач, я разом з 
тобою поїду у дитбудинок», - за-
спокоював її Антон. 

…Директор дитячого будин-
ку уважно вислухав Людмилу. 
Подякував за гостинці для ді-
тей. Схиливши голову, сказав: 
«На жаль, ви запізнилися. Ілон-
ку забрав рідний батько. На під-
твердження істини - проводи-
лося дослідження ДНК. У них із 
дружиною померла єдина донь-
ка. Помилка молодості тепер 
просвітлила їх життя.

Люді стало зле. Вадим? Але 
звідки він дізнався про Ілонку?

Антон підводить її до вікна, 
подає воду. Напружену тишу по-
рушує дріботіння малих ноже-
нят. Перед ними, мов у казці, 
з’являється кучерявенька, си-
ньоока дівчинка. З родимкою 
біля вушка, як в Антона. «Ви 
по мене приїхали? Ви - мої тато 
і мама? Я так вас чекала!» Ді-
вчинка простягає до Антона ру-
ченята. Він розгублено дивить-
ся на Люду. «Це - доля. Завтра 
занесемо заяву на одруження. І 
заберемо цю дівчинку. Правда, 
Людо?»

«Правда, Антончику…»
Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця

Берізка
Берізка ніжно віти похилила,
Побачивши в моїх очах печаль.
Торкнулася щоки і шепотіла:  
-Не плач і не тужи, 

сховай свій жаль.

Кохає тільки той, 
хто бачить вміє

Прихований за посмішкою сум.
Хто вмить підставити 

плече зуміє,
Розділить навпіл 

над тобою глум.

Кохає той, хто здатний 
відгадати

Любов, що заховалася за гнів.
Не думаючи, може все віддати
За щирий погляд і веселий спів.

Кохає той, хто простягає руку,
Коли душа від болю защемить.
Не дорікне, страшні 

розділить муки
І в унісон з твоєю закричить.

… Життя – ріка. 
Йду до берізки знову.

Лицем у  коси тихо припаду.
Біль серця виллю 

у гірку промову
І, мов колись, відраду 

в ній знайду.

Спали мости
Шумить перон. 

Лунає крик і сміх.
Хтось вже приїхав, 

а хтось їде далі.
А ти готова до нових утіх,
Забувши про пристойності 

моралі.

Чому марнуєш юності літа?
Вони як потяг – 

пролетять транзитом.
Чому поставлена 

лише одна мета?
Приходити до будь-кого 

з візитом.

Чому так низько 
опустилась ти?

Летиш на вогник, 
що ледь-ледь жевріє.

Спали у серці всі старі мости,
Бо він тебе ніколи не зігріє.

Чому впустила 
в душу пустоту?

Вона черствіє, 
гине в катуванні.

Верни їй святість, 
серця чистоту,

Не дай втопитися 
в розчаруванні.

Тоді душа розквітне, оживе,
Пізнає мить 

прекрасного кохання,
До берега Любові припливе,
Загоїть рани, 

біль і зневажання.
Василина ВОВЧАНСЬКА.
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Невигадана історія

Соломійка 
температурила. Тетяна 
гладила дівчинку по 

голівці:

- Вже нічка. Треба спати. Сон 
відганяє хвороби від діток. А я 
розповім тобі щось дуже цікаве. 
Колись я зустріла живу казку…    

…Оксана і Тетяна були зведе-
ними сестрами. Оксана - старша, 
Тетяна - молодша. Теплих стосун-
ків між дівчатами не склалося. Та й 
різні вони були. Оксана - мовчазна, 
вродою не вирізнялася. Таня - гар-
ненька, весела щебетушка.     

Коли дівчата підросли, матір 
одягала свою Оксану краще. Хви-
лювалася, аби в дівках не засиді-
лася. І тихо заздрила падчерці, за 
якою мало не з молодших класів 
хлопці очима стріляли. 

Коли почала дівувати Таня, 
мачуха Люська сказала чоловіко-
ві:

- Буде так: спершу моя Оксана 
вийде заміж, а потім…

- А що, Тетянка хлопця має?
- Я просто сказала, як повинно 

бути. 
Минав час, але ніхто Оксану 

заміж не кликав. Село рахувало їй 
роки. Люська злилася.  

Десь почула, що в сусідній об-
ласті живе ворожка, яка не одній 
дівці допомогла заміж вийти. По-
думала: а чому б Оксану до неї не 
спровадити?

- Не поїду я, мамо, - впиралася 
донька. - По-перше, не вірю в жод-
ні чари. Байки то все. А, по-друге, 
не маю бажання сама в дорогу ви-
рушати. 

- То візьми з собою Таньку. 
- А їй все це навіщо? Вона й без 

того від кавалерів відбитися не 
може. 

- За компанію нехай їде.     
Таню впрошувати не довело-

ся. Дівчина ніколи не бачила во-
рожок. То ж було цікаво. Та й хоті-
лося, аби Оксана врешті особисте 
влаштувала. 

- Ти, доню, того… не ворожи 
собі, - шепнув перед дорогою Тані 

батько. - Гріховна це справа. Як на 
долі написано, так і буде. 

- Добре, тату.
Ворожка жила в старій хаті під 

лісом. Їй було, мабуть, літ під со-
тню, або й більше. Перед тим, як 
узятися за своє ремесло, запитала 
в Оксани:

- Ти змогла б відмовитися від 
найдорожчого, аби отримати те, 
за чим прийшла? 

- А найдорожче - це що?
- У кожного воно своє. 
- У мене нема багатства. То й 

немає від чого відмовлятися. 
Ворожка окинула Оксану див-

ним поглядом. А Тані сказала ви-
йти з хати. 

Дівчина трохи засмутилася, 
що не побачить, як відбувається 
ворожіння. Але розуміла: це ж не 
над її долею чаклують. 

Ось і скрипнули двері. На по-
розі з’явилася задоволена Оксана.  

- Йди-но сюди, - покликала во-
рожка Таню. 

- Ні, ні… я лише з сестрою… я 
не хочу…

- Не бійся, не буду тобі воро-
жити. Просто, хочу запитати те ж 
саме, що твою сестру. Чи відмови-
лася б від найдорожчого, щоб ста-
ти щасливою?

- Бабусю, хіба можна бути щас-
ливою, втративши найдорожче? - 
запитанням на запитання відпо-
віла дівчина.        

Здавалося, вицвілі очі старої 
набрали сіро-зеленого окрасу і в 
них майнула тінь усмішки.  

- То що там з Таньчиним щас-
тям? - нетерпляче поцікавилась 
Оксана.        

- Воно знайде її, - мовила во-
рожка. 

Залишивши поросле спори-
шем подвір’я, Оксана полегшено 
зітхнула:

- Ну й, карга! Якби така при-
снилася, перелякатися можна.

- А я колись розповім своїм 
дітям, що зустріла живу казку, - 

усміхнулася Таня… 
…Оксана невдовзі вийшла за-

між. Петро - хлопець із сусідньо-
го села - і не бідним був, і вдачу 
добру мав. У селі дивувалися: що 
він у ній знайшов? Але, як кажуть, 
любов зла…

А вона справді виявилася зла. 
Петро був гарним чоловіком. Усе 
до хати старався. Дружину пова-
жав. Дітей дуже хотів. Оксана ж 
первістка не виносила. Друга ди-
тина мертвою народилася. Неві-
домо, чи зможе завагітніти втре-
тє, попередили лікарі. 

Тоді й згадала молода жінка 
слова чаклунки про найдорожче. 
Вона отримала те що хотіла - за-
міжжя. Але втратила дітей. Зна-
чить… Петро не її суджений. У чи-
єїсь долі забраний.

Потай від чоловіка поїхала в 
сусідню область. Але не застала 
ворожки. Померла, сказали люди. 

…Господиня, у якої Таня вина-
ймала в місті квартиру, затриму-
валася. Хоча дуже просила напе-
ред розрахуватися - гроші на ліки 
потрібні. Тані треба було піти в 
магазин. Новий шеф Андрій Іго-
рович вимагав від усіх дрес-код. 
То ж мусила змінити зручні джин-
си й кофтинку на діловий стиль. 
А під вечір хотіла поїхати додому. 
Влітку в селі багато роботи. 

Після зустрічі з господинею 
поспішила до торгового центру. 
Біля одного з відділів на неї бук-
вально налетіло дівчатко з радіс-
ним вигуком:

- Мама! Я знайшла маму!         
Слідом за малою з’явився… 

новий Танин шеф.
- Ой, перепрошую, - мовив роз-

гублено. - Просто, ви схожі на Со-
ломійчину маму.  

Розчарована дівчинка зібра-
лася плакати. 

- Соломійко, давай, попросимо 
тьотю Таню, щоб допомогла нам 
пошукати… е-е-е… іграшку… Так, 
нам треба гарну іграшку. 

Пізніше Таня дізнається, що 
колись її шефа залишила з кри-
хітною донькою дружина. Зустрі-
ла багатого старшого чоловіка. 
Розлучилася. Відмовилася від ди-
тини і гайнула з новим благовір-
ним у столицю. 

Андрій найняв для Соломійки 
няню. А сам працював, розвивав 
свою фірму. Донька і робота стали 
сенсом його життя…  

Вони купили смішного білого 
зайчика в жовтій льолі. Повеселі-
ла Соломійка махала тьоті Тані на 
прощання рукою. А шеф дякував 

за допомогу і вибачався, що забрав 
у неї час. Тоді він не знав, що ця зу-
стріч подарує йому кохання і щас-
тя, а Соломійці - маму...    

…- Казка жила в хатині під лі-
сом. Була стара-престара. Вмі-
ла чарувати. А тисячу років тому 
вона…            

Соломійка позіхнула. Закрила 
очі. Засинала… 

Таня поправила ковдрочку. 
Історію про казку дослухову-

вав маленький братик, який ско-
ро прийде у світ… 

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Запах стиглого літа…
Серпень дихає ним,
Розмальовує квіти
Жовтим і голубим,
Щоб у рідному краї
Спас беріг нас від бід,
Залишав в наших душах
Лише сонячний слід.

Етюд
…Не стало польової стеж-

ки. Виорали, засіяли. Але стеж-
ка пролягла крізь Її душу і зали-
шилася там. Стежку пам’ятають 
зорі і небо. Земля і час. 

Стежка бігла через Її мрії. Че-
рез вітри і пори року. Через со-
нячні промені і ночі. Через тума-
ни і дощі. Через людський говір…

Стежка була схожою на 
рушник, що простелився на 
обрусі-полі, вишитому житами-
пшеницями, маками, волошка-
ми, ромашками, конюшиною… 

батько. - Гріховна це справа. Як на усміхнулася Таня… 

«Колись я зустріла КАЗКУ…»

не пізно зарадити їх біді? кувала… 

Світлані, яка була жіно-
чим лікарем і жила у су-
сідній області. Може, ще 
не пізно зарадити їх біді? 

про матір. Може, за-
між там вийшла?..

Оксана сумно підта-
кувала… 

Помилка молодості

Магія польової стежки
Вона була короткою і найдо-

вшою у світі. 
Вела з дому і повертала на-

зад.
Вміла слухати. Розуміла 

мову Космосу і земної дівчинки.  
В одному кінці стежки схо-

дило сонце, а в іншому - заходи-
ло: стежка щодня прямувала з 
ранку - до вечора, від обрію - до 
обрію.   

Стежка мала вік. Народила-
ся, жила… Перед тим, як відійти, 
благословила кожного, хто за-

лишав на ній сліди і слідочки…  
І мала магію, бо знала, коли й 

куди людям треба йти. 
Стежка була всіяна молит-

вами…   

Дівчинка неймовірно люби-
ла польову стежку. І стежка по-
дарувала Їй величезний скарб - 
мандри, вклавши долю малень-
кої мрійниці в теплі руки добро-
го світу…

Ольга ЧОРНА.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: сім’я Колиняк Василь, Євгеня та донька Катерина з Тернополя.
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Єврокубки
«Слизькі» нулі у Португалії 
Уже з 10-ї хвилини матчу стали очевидними два фактори, що 

мали визначальний вплив на всю зустріч між київським «Динамо» 
та португальським «Марітіму».  Господарі виявилися досить посе-
реднім суперником, який немає ні сильних футболістів у складі, ні 
поставленої, відточеної командної гри. Другий фактор: головним 
опонентом віце-чемпіона України в цьому протистоянні став він 
сам.

У першому таймі у португальців майже нічого не виходило в на-
паді, вони мали величезні проблеми з виходом із захисної фази в 
атакувальну. Кияни ж цим не скористалися і також не домінува-
ли поблизу чужих воріт, допускали відчутний брак у передачах, не-
ймовірно часто потрапляли в офсайдні пастки, «клювали» на гру-
бощі та провокації і, взагалі, неприємно вражали важкістю гри. 
Тому нулі, з якими колективи йшли на перерву, слід визнати зако-
номірними.

Коли завершилася перерва, ми очікували позитиву, наприклад, 
у вигляді забитого українцями м’яча. Натомість, отримали… 45+5 
хвилин, про які захочеться забути. Один гольовий момент у наших 
проти п’яти - у португальців. 

У Києві динамівці виступатимуть без Хачеріді, який заробив 
червону. І це ще одна з багатьох проблем, які доведеться вирішу-
вати Хацкевичу.

«Олександрія» обнадіяла 
українських вболівальників

Ще напередодні матчу білоруські фанати «БАТЕ» подумки пе-
ребували в груповому етапі Ліги Європи, не вважаючи «Олексан-
дрію» надто складним опонентом. І справді, підопічні Шарана були 
близькими до катастрофи: не тільки гол пропустили, а й виглядали 
взагалі не готовими до євро кубкових баталій. Однак, по ходу гри 
нашій команді пощастило: вона, як кажуть, на рівному місці зрів-
няла рахунок, і після того буквально до останніх хвилин поєдинку 
тримала під контролем розвиток подій на полі. Причому, тримала 
безальтернативно: "БАТЕ" не мав жодних моментів (три з’явились 
уже в компенсований час), а наші могли забити  не раз. 1:1 - чудо-
вий виїзний результат перед домашнім поєдинком.

У суботу, 19 серпня, відбулися матчі 7-го туру 
футбольного чемпіонату України у другій лізі. 
Згідно з календарем турніру “Нива” мала б про-
водити гостьовий поєдинок з ФК “Тернопіль”. Од-
нак очікуваного тернопільського дербі не відбу-
лося. Як уже повідомлялося, ФК “Тернопіль” зняв-
ся з чемпіонату. Відтак, щоб заповнити неперед-
бачувану паузу, у суботу “Нива” провела товарись-
ку зустріч із великогаївським “Агроном”, який ви-
ступає в чемпіонаті області. Матч завершився з 
рахунком 1:1.

Наступний матч у чемпіонаті другої ліги “Нива” 
проведе 26 серпня проти чернівецької “Буковини”.

 До речі, ФК «Нива» поповнився перспектив-
ним гравцем- контракт з клубом підписав 30-річ-
ний півзахисник Ігор Вонс. У "Ниві" гравець ви-
ступатиме під 8-им номером.

Професійну кар'єру Ігор Вонс розпочинав у 
луцькій "Волині", після чого виступав за бурш-
тинський "Енергетик". У сезоні 2009/10 захищав 
кольори тернопільської "Ниви". Останнім клубом 
Ігоря Вонса був ФК "Тернопіль".

Минулих вихідних відбулися 
матчі 6 туру Чемпіонату України з 
футболу. Ось їх результати:

"Чорноморець" – "Верес" - 0:1;
"Шахтар" – "Олімпік" - 2:0;
"Карпати" – "Олександрія" - 0:0;
"Зірка – "Зоря" - 2:1;
"Ворскла" – "Маріуполь" - 1:0;
"Динамо" – "Сталь" - 4:1.
"Динамо" після 6 турів має 16 

очок та очолює турнірну таблицю, 
"Шахтар" йде другим та відстає від 
киян на 1 очко.

 Тим часом, Федерація футбо-
лу України не задовольнила вимо-
гу "Динамо" про перенесення матчу Чемпіонату 
України з "Маріуполя". Таке рішення було ухвале-
но під час засідання комітету ФФУ з питань стаді-
онів. Отже, гра 7-го туру Прем'єр-ліги між "Маріу-
полем" та "Динамо" має відбутися 27 серпня у Ма-
ріуполі. У разі, якщо кияни не прибудуть на матч, 
їм буде зарахована технічна поразка.

Цього сезону у Маріуполі відбулося три мат-
чі чемпіонату України: місцевий клуб приймав 
рівненський "Верес", одеський "Чорноморець" та 
львівські "Карпати".

"Динамо" ж відмовляється грати у Маріупо-
лі через відсутність письмових гарантій безпе-
ки футболістів та своїх вболівальників. Зокрема, 
віце-президент "Динамо" з питань безпеки Ан-
дрій Мадзяновський наголосив, що їм ніхто не на-
дав гарантії безпеки на наступний матч УПЛ і зви-
нуватив ФФУ в антидинамівській пропаганді та 
управлінській кризі.

"Не забуваймо про 500 км подорожі автобусом 

з аеропорту Запоріжжя туди 
і назад, яка лише умовно 
контролюється силами АТО. 
Ми не поступаємося принци-
пами, а президент "Динамо" 
неодноразово заявляв, що 
команда і вболівальники по-
їдуть до Маріуполя тільки за 
наявності письмових гаран-
тій від уповноважених пра-
воохоронних структур", - по-
вторив Мадзяновський.

  З іншого боку, навряд 
чи будь-який папірець, на-
віть з гербовими печатками, 

зможе вберегти будь-кого від прикрих несподіва-
нок. Дуже шкода, що керівництво одного з найти-
тулованіших клубів України та й самі футболісти 
виявилися просто-напросто боягузами. Цікаво, а 
чому гравці цієї команди ще й дотепер не отрима-
ли повісток з військкоматів, адже всі вони призо-
вного віку?

Свого часу до динамівців звернулися й укра-
їнські воїни. «Ми, люди з різних областей Украї-
ни, сьогодні обороняємо Маріуполь. Але що пови-
нні відчувати жителі Маріуполя і що вони відчу-
ватимуть, якщо держава відбере у міста футбол? 
Людям тут дуже непросто. І, головне, не можна 
допустити, щоб вони відчули себе покинутими 
та ізольованими. Нам вдається це забезпечити в 
прямому сенсі. Але, якщо Маріуполь буде позбав-
лений прав інших українських міст, то виникає 
логічне запитання: "А навіщо тоді все це і за що 
ми ризикуємо життям?" – йдеться у листі україн-
ських військових.

Міський став знову стане 
ареною міжнародних змагань

25-27 серпня на Тернопільському ставі проходитимуть 
Східно-європейський Кубок з аквабайку (фрістайл), етап Чем-
піонату світу з водно-моторного спорту у класі F500, етапи чем-
піонату Європи з водно-моторного спорту у класах F250 та F125 
та Кубок міського голови у класі F 550.

Упродовж 25 серпня в районі відпочинкової зони «Циганка» 
відбуватимуться тренувально-показові виступи з аквабайку. В цей 
же час в районі Набережної ставу в парку Шевченка з 13 години 
проходитимуть кваліфікаційні заїзди Чемпіонату світу з водно-
моторного спорту. А урочисте відкриття цього спортивного турні-
ру заплановане на сцені біля причалу 26 серпня о 18 годині.

Змагання водно-моторників триватимуть 27 серпня, а о 18 го-
дині учасників дійства та тернополян і гостей міста чекає церемо-
нія закриття змагань.

До речі, прийом заявок від спортсменів на участь у змаганнях 
ще триває. За попередніми даними, на вже зголосилося 48 учасни-
ків з різних областей України, а також з 12 країн - Австрії, Угорщи-
ни, Італії, Польщі, Білорусі.

Українці вдало стартували на 
Всесвітній Універсіаді, що розпоча-
лася на Тайвані. Вже у перший ме-
дальний день синьо-жовті зібра-
ли 4 нагороди. Єдина з них – золо-
та медаль - в активі плавця Михай-
ла Романчука, який виграв заплив 
на 400 метрів вільним стилем з ре-
кордом універсіад.

Срібну медаль завоювали 
українці у командних чоловічих 
змаганнях зі спортивної гімнасти-
ки. Це, зрештою, не дивно, адже у 
складі синьо-жовтих  Олег Верня-
єв та Ігор Радівілов. Відтак, є всі 
підстави чекати медалей від гім-
настів і в індивідуальних змаган-
нях. Ще дві бронзові медалі збірній 
Україні принесли дзюдоїст Андрій 

Колесник у ваговій категорії понад 
100 кілограмів та Ксенія Пантелеє-
ва у фехтуванні на шпазі.

У першому і ключовому мат-
чі Універсіади наша баскетболь-
на збірна змогла здолати команду 
Австралії, а у другій грі групового 
турніру українці легко переграли 
збірну Мозамбіку - 111:42. У середу 
на наших спортсменів чекає прин-
циповий поєдинок з Росією. Поки 
що українці утримують перше міс-
це в групі, але боротьбу за медалі 
продовжать лише дві кращих ко-
манди шістки.

Уже минулого понеділка при-
зер чемпіонату світу з плаван-
ня Андрій Говоров приніс Україні 
друге "золото", перемігши у фіналі 

50-метрівки батерфляєм та побив-
ши восьмирічний рекорд універ-
сіад. Станом на 21 серпня в активі 
збірної України 2 золоті, 2 срібні та 
3 бронзові нагороди. 

Доречно зазначити, що на Уні-
версіаді спортивну честь Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету і України за-
хищають 9 студентів-спортсменів, 
а саме: Марія Хлян - важка атле-
тика; Анна Єфременко – волей-
бол; Наталія Ільків та Антон Руд-
ник - дзюдо; Ольга Ляхова і Тетя-
на Мельник - легка атлетика; Бе-
жура Джоан Фебі, Анатолій Герей 
та Юрій Цап – фехтування. Тож че-
каємо від наших земляків вдалих 
стартів і нагород.

Молодці навпроти вівці, або Чому 
«Динамо» боїться їхати у зону АТО

«Пригвоздив» до канатів 
та відлупцював

Український боксер Олександр Гвоздик впевнено 
переміг американського спортсмена Крейга Бейке-
ра. Ця перемога стала вже 14-ю за рахунком в активі 
30-річного українця.

Бій в рамках великого вечора боксу відбувався в 
місті Лінкольн американського штату Небраска. На-
прикінці 6-го раунду Бейкер пропустив від Гвоздика 
серію ударів, яка «вимкнула» американця з подаль-
шої боротьби. Після цього рефері зупинив поєдинок і 
віддав заслужену перемогу українському чемпіонові.

Тернопільського дербі не відбулося

Змагаються студенти світу
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Ці соковиті та солодкі фрукти до-
поможуть не тільки зарядитися віта-
мінами, позбавитися проблем з трав-
ленням, зміцнити імунітет, але і швид-
ко схуднути. Тож у чому користь пер-
сиків?

1. У цих фруктах міститься цілий 
комплекс вітамінів, органічних кислот, 
мінеральних і пектинових речовин, які 
благотворно впливають на всі системи 
організму. Наприклад, в одному перси-
ку – три чверті добової дози вітаміну С і 
всього 35 калорій.

2. Персики сприяють оздоровлен-
ню кишечника і допомагають позбути-
ся проблем із «капризним» жовчним мі-
хуром. Органічні кислоти і ефірна олія, 
які містяться в цих фруктах, стимулю-
ють шлункову секрецію і сприяють по-
ліпшенню травлення.

3. Завдяки високому вмісту солей ка-
лію і заліза персики незамінні при  ане-
мії (сприяють кровотворенню) і серце-

восудинних захворюваннях. Також ці со-
ковиті фрукти допомагають нормалізу-
вати обмін речовин.

4. Персики сприяють поліпшенню 
пам`яті та роботи мозку. Все завдяки ви-
сокому вмісту фосфору і калію. Також до-
помагають легше пережити стрес,  від-
новити сили після нервової напруги, 
приборкати емоції і заспокоїтися.

5. Завдяки вмісту каротину і вітамі-
ну А персики допомагають захистити 
організм від ракових клітин і утворення 
«підозрілих» родимок.

6. Регулярне вживання цих фруктів 
покращує зір.

7. Персики сприяють зміцненню іму-
нітету і служать відмінною профілакти-
кою від простудних захворювань. Крім 
того, вони дуже корисні дітям, тому що 
стимулюють ріст.

8. Якщо вагітні жінки вживатимуть 
по 2-3 персики в день, це може позбави-
ти токсикозу і нудоти.

9. Персики захищають від зморшок, 
сприяють поліпшенню живлення шкіри 
і збереженню вологи в її клітинах. А та-
кож покращують колір обличчя і допо-
магають зробити шкіру красивою і окса-
митовою. Для цього потрібно включати 
персики в свій раціон якомога частіше. 
Ідеальний варіант - з`їдати по 1-3 перси-
ки щодня. Крім того,  маска з м`якоті пер-
сиків допомагає зняти біль і почервонін-
ня при сонячних опіках.

10. І найголовніше! Персики допома-
гають схуднути, швидко і легко, без го-
лодних дієт. Що особливо приємно для 
любителів солодкого – природний цу-
кор, який міститься в цих фруктах, абсо-
лютно безпечний для талії.

Персикова дієта: очистіть 
організм від шлаків

У раціоні – тільки свіжі персики. До-
пускаються страви з них – фреші, смузі або 

пюре.
Кількість з`їдених персиків в день не 

повинна перевищувати 1,5-2 кг, які слід 
розділити на 5-7 прийомів.

Що пити? Трав`яний чай – для схуд-
нення краще ромашковий, воду без газу, 
несолодкий компот з персиків. Для за-
взятих кавоманів допускається 1-2 чаш-
ки несолодкої натуральної кави в пер-
шій половині дня.

На такому очищаючому раціоні можна 
посидіти 2-4 дні. Потім перейти на більш 
щадну дієту, розбавивши раціон іншими 
фруктами, овочами, додавши кисломолоч-
ні продукти, пісне м`ясо, рибу, птицю.

Якраз сезон динь, то 
чому б не поласувати на 
користь здоров'ю? Так, 
лікарі та дієтологи 
радять їсти по 100 
г дині в день, так як 
саме в дині містить-
ся велика кількість 
вітамінів і мінералів, які 
здатні захистити організм лю-
дини від ракових захворювань та 
інсульту.

Зокрема, диня містить віта-
мін С, який важливий для росту 
і підтримки в нормальному ста-
ні всіх тканин тіла. Також бага-
то видів містить вітаміни гру-

пи В, які успішно допо-
магають переробля-
ти вуглеводи. Ціка-
во, що диня також 
багата каротиноїда-

ми – саме вони здат-
ні захистити люди-

ну від ракових за-
хворювань.
Речовина під на-

звою "антикоагулянт аденозин", 
яка є в дині, здатна розріджувати 
кров і знижувати ймовірність ін-
сульту і захворювань серця. Тому 
медики рекомендують в літню 
пору частіше вживати цю солод-
ку смакоту.

Ще з давніх часів відомий спо-
сіб очищення печінки за допомо-
гою лимонного соку. Але перед 
тим, як використовувати це, не-
обхідно ретельно підготуватися 
та проконсультуватися з лікарем.

Напередодні дня чистки по-
трібно легко повечеряти. В меню 
вечірньої трапези повинні бути 
відсутніми смажені, копчені, со-
лоні продукти і будь-які жири 
тваринного походження. Кра-
ще, якщо вечеря буде вегетаріан-
ською. Останній прийом їжі слід 
здійснювати до 18.00. Після ве-
чері необхідно зробити очисну 
клізму, щоб забезпечити вільний 
вихід шлакам.

На наступний день, коли буде 
проводитися чистка, необхідно 
утриматися від прийому будь-
якої, навіть найлегшої, їжі. При-
пустимо, пити воду і фруктово-
овочеві соки в необмеженій кіль-
кості. Для очищення печінки по-
трібно використовувати свіжо-

вичавлений лимонний сік і нату-
ральну оливкову олію першого 
віджиму.

Вранці в день чистки при-
йміть 2 таблетки ношпи і запий-
те склянкою води. Через деякий 
час ляжте і покладіть грілку на 
правий бік. Перебувайте в гори-
зонтальному положенні не мен-
ше 3 годин.

Протягом першої години пий-
те лимонний сік і запивайте олив-
ковою олією. За годину потріб-
но випити склянку соку і склянку 
олії. Наприклад, зробіть 2 ковтки 
соку і 2 ковтки олії. А можна від-
разу випити склянку олії, а потім 
сік допивати ковтками.

Якщо ви проводите чистку 
вперше, слід вжити половину 
від цього обсягу соку і олії. Тоб-
то по півсклянки. Проводити 
очищення організму цим мето-
дом можна за допомогою будь-
якої олії – льону,  соняшникової, 
оливкової. 

Виноград
Він багатий калієм, каль-

цієм, залізом, магнієм, фрук-
тозою та глюкозою, а ще сти-
мулює кровотворну функцію 
мозку, підвищує рівень гемо-
глобіну. Його сік нормалізує 
артеріальний тиск, підвищує 
імунітет. Окрім того, виноград 
- прекрасна альтернатива со-
лодощам. 

Кавун
Солодка ягода – справжній 

порятунок в спекотний літній 
день. Кавун покращує роботу 
кишечника, виводить холесте-
рин, а також пісок з нирок.

Нектарин
Чудово впливає на шкіру і 

волосся, відновлює клітини, 
очищає весь організм. Потуж-
ний засіб запобігання появи в 
організмі ракових клітин. Та-
кож нектарин уповільнює дію 
хвороботворних мікроорганіз-
мів і знижує рівень холестери-
ну в крові. А ще - виводить за-
йву рідину і натрій. Це ефек-

тивний засіб профілактики гі-
пертонічної хвороби і атеро-
склерозу.

Слива
Соковита ягода захищає від 

тромбів, нормалізує обмін ре-
човин, зміцнює печінку і суди-
ни, очищає кров.

Аґрус
Містить велику кількість 

вітаміну Е і калію. Його засто-
совують в лікувальному хар-
чуванні при порушенні обмі-
ну речовин, захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту. 
Сік аґруса нормалізує обмін ре-
човин, очищає клітини від со-
лей і важких металів.

Яблука
У цих фруктах міститься за-

лізо, флавоноїди, які знижу-
ють ймовірність розвитку цу-
крового діабету, астми. Яблу-
ка, особливо зелені, прекрасно 
доповнять дієту, адже вони по-
кращують метаболізм.

Груші
Мають сечогінну, дезінфі-

куючу, жарознижувальну дію. 
Сік з груші – це чудовий засіб, 
що тонізує.

Алича
В 100 грамах м'якоті міс-

титься не більше 35 кілокало-
рій, а це менше, ніж у яблуках. 
Свіжа ягода аличі – прекрасне 
джерело вітаміну С. А ще вона 
багата клітковиною і міне-
ральними речовинами: калієм, 
фосфором, залізом, кальцієм.

Малина
Завдяки вітамінам А, гру-

пи B, С, РР допомагає при про-
блемах зі шлунком, хворобах 
нирок, гіпертонії, недокрів'ї. А 
високий вміст фолієвої кисло-
ти робить ягоду воістину жі-
ночою, адже вона допомагає 
жінці завагітніти та виносити 
здорового малюка. За допомо-
гою вітамінів Е, РР, А і В2 мали-
на допоможе підтримати тонус 
шкіри, омолодить, освіжить і 
вирівняє колір обличчя, а та-
кож захистить від появи змор-
щок. 

10 причин полюбити персики

9 корисних фруктів і ягід, 
які варто скуштувати в серпні

Зараз найкраща 
пора, щоби встигнути 

потішити себе 
літніми продуктами. 

Скуштуйте 
найкорисніші фрукти 

і ягоди останнього 
місяця літа.Їжте  дині! 

Це – профілактика раку й інсульту
Якраз сезон динь, то 

чому б не поласувати на 
користь здоров'ю? Так, 

ся велика кількість 
вітамінів і мінералів, які 

пи В, які успішно допо
магають переробля

ми – саме вони здат

Очистити печінку 
допоможе лимонний сік 

СОНЯЧНИЙ ЕЛІКСИР ЗДОРОВ’Я
Морквяний сік лікарі радять додавати у свій раціон щодня

У ньому величезна кількість антиоксидантів. Вони ведуть боротьбу з віль-
ними радикалами в організмі й уповільнюють процес старіння.

Завдяки морквяному соку можна запобігти розвитку ракових клітин і 
злоякісних пухлин в організмі. У корисному овочі величезна кількість бета-
каротину, який на 40% знижує ризик розвитку онкології.

А ще морквяний сік покращує зір. У цьому овочі величезна кількість віта-
міну А, завдяки якому можна не тільки поліпшити зір, але і загальний стан ор-
ганізму.
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Шоколадний торт-суфле
ПОТРІБНО: печиво - 200 г, вершкове 

масло - 50 г, молоко - 3 ст. л., какао - 1 ст. 
л., м’який пастоподібний сир - 300 г, же-
латин - 1 чт. л., ванільний цукор - 1 паке-
тик, цукрова пудра - 0, 25 скл., шоколад 
- 100 г, лікер - 50 мл (за бажанням), верш-
ки 33% - 200 мл. 

ПРИГОТУВАННЯ: подрібнити печи-
во, додати м'яке масло і какао, молоко. 
Викласти масу у форму, застелену пер-
гаментом. Поставити до холодильника. 
Розтопити на водяній бані шоколад, до-
дати цукрову пудру, ванільний цукор і 
сир, все збити міксером. Вершки збити 
окремо. Розчинити желатин у гарячій 
воді (невеликій кількості). Влити тонким 
струменем в сирну масу. Перемішати. До-
дати вершки, лікер, збити ще раз міксе-
ром. Викласти крем у форму і поставити 
в холодильник на ніч.

Тірамісу
ПОТРІБНО: сир Маскарпоне - 250 г 

(або м’який сир, збитий добре у бленде-
рі з вершками до консистенції густої сме-
тани), печиво Savoiardi («Дамські паль-
чики») - 200 г, цукор - 100 г, яйця - 5 шт., 
готова кава - 250 мл, коньяк або амарет-
то - 25 г, шоколад або какао - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: відокремити білки 
від жовтків, білки помістити в холодиль-
ник. Жовтки збити з цукром до білого 
кольору. Маскарпоне збити на маленькій 
швидкості півхвилини (якщо домашній 
сир – то збивати з вершками, доки маса 
не стане однорідною). Змішати з жовтка-
ми і цукром. Білки збити до стійкої піни. 
Акуратно і потроху додати отриману 
масу в сир. Печиво злегка вмочити в лі-
кері або коньяку, змішаному з кавою. Ви-
класти одним шаром у форму. Викласти 
частину крему з сиром. І так шар за ша-
ром. Зверху потерти какао або шокола-
дом. Поставити на ніч у холодильник.

Панна-котта з грушею

ПОТРІБНО: груші - 2 шт., вершки 10% 
- 500 г, цукор - 100 г, желатин - 25 г, вані-
лін - 1 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: залити теплою во-
дою желатин. Перемішати. Вершки з цу-
кром і ваніліном нагріти, довести до ки-
піння і відразу зняти з вогню. Остудити 
до 40 градусів. Розчинити желатин на во-
дяній бані, не кип'ятити. Додати жела-
тин у вершки через сито, добре помішу-
ючи. Розлити по формах і поставити до 
холодильника, коли маса буде кімнатної 
температури. Очистити груші від шкірки 
і кісточок, дрібно нарізати. Додати трохи 

води і поставити на плиту. Як закиплять, 
варити приблизно 10 хв., постійно помі-
шуючи. Після охолодження збити груші в 
блендері. Полити панна-котту грушевим 
соусом при подачі.

Торт «Чорне і біле» 

ПОТРІБНО: для основи - 200 г пісоч-
ного печива, 150 г вершкового масла, 2 
ст. л. какао;

для крему – 250 г білого шоколаду 
(краще непористого), 200 мл вершків 33-
35%,  2 пакетики згущувача або 1 ст. л. 
крохмалю, 500 г сиру, 150 г натурального 
йогурту (не питного), 50 г цукру;

інші інгредієнти - 1 груша (тверда і не 
дуже зелена), 200 мл червоного вина, 2 
ст. л цукру. Приготування: вершкове мас-
ло розтопити. Печиво розкришити і ра-
зом з какао підмішати до масла. Отрима-
ну масу викласти у форму, вистелену па-
пером для випічки, розрівняти, зробити 
бортик близько 5 см і прибрати в холо-
дильник на 1 годину (або в морозильну 
камеру приблизно на півгодини). Шоко-
лад розтопити на гарячій водяній бані. 
Трохи остудити. Вершки збити зі згущу-
вачем або крохмалем в круту стійку піну 
і підмішати до ще рідкого шоколаду. Аку-
ратно перемішати вручну. Змішати сир з 
йогуртом і цукром, перемішати вінчиком 
і підмішати до шоколадно-вершкової 
маси. Викласти крем на основу з печи-
ва. Помістити заготовку на 1 годину в 
холодильник. Грушу очистити, розрі-
зати навпіл, серцевину видалити. Вино 
закип'ятити з цукром, покласти грушу і 
залишити на 1 годину у винному сиропі. 
Періодично перевертати. Грушу гарнень-
ко просушити паперовим рушником, на-
різати тонкими шматочками і виклас-
ти на торт від серединки по колу. При-
красити торт можна шоколадною струж-
кою. Після цього знову прибрати тортик 
на ніч у холодильник, щоб начинка оста-
точно закріпилася. Також можна прикра-
сити тортик шоколадними паличками 
і листочками груші (можна взяти м'яту 
або мелісу).
Торт з печивом, шоколадом 

і згущеним молоком 

ПОТРІБНО: 250 г бісквітного печи-
ва, 200 г гіркого шоколаду, 100 г верш-
кового масла, 1/2 скл. вареного згуще-
ного молока, 1/2 скл. вершків 38%;

ДЛЯ МУСУ ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛО-
КОМ: 2 пачки вершків 38% (500 мл), 1 
пачка ванільного пудингу (80 г), 2 ст. л 
вареного згущеного молока;

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 150 г гіркого шокола-
ду, 150 мл вершків 38%, 50 г вершково-
го масла;

ДЛЯ ПРИКРАСИ: варене згущене 
молоко.

ПРИГОТУВАННЯ: з'єднати разом 
шоколад, вершкове масло, варене згу-
щене молоко і вершки і помістити на 
вогонь, постійно помішуючи, довести 
до однорідної теплої маси. Потім зняти 
з вогню і дати трохи охолонути. Печиво 
поламати, але не дрібно, і з'єднати з шо-
коладною масою. Розмішати і переклас-
ти у форму, розрівняти його. Для мусу 
збити вершки з пудингом, вкінці дода-
ти варене згущене молоко. Викласти 
мус на основу, розрівняти і помістити в 
морозильну камеру на 1,5  години. У цей 
час робимо глазур. Вершки, шоколад і 
вершкове масло розтопити до однорід-
ної маси. Дати трохи охолонути і вили-
ти зверху мусу. Все помістити в холо-
дильник, щоб глазур застигла. Для при-
краси кондитерський пакетик заповни-
ти вареним згущеним молоком і зверху 
глазурі провести лінії.

Сирно-фруктовий торт 
ПОТРІБНО: сир - 200 г (високої жир-

ності, бажано його протерти через сито, 
щоб не було крупинок), сметана 20% 
жирності - 500 г, вершкове масло - 180 г, 
пісочне печиво - 400 г, желатин -30 г, цу-
кровий пісок - 1 скл., виноград - 500-700 
г, волоські горіхи – для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: розтопити верш-
кове масло на водяній бані. Подрібни-
ти печиво в дрібну крихту до однорід-
ного стану (за допомогою качалки або 
блендера) і перемішати з розтопле-
ним маслом. Зачекати, поки суміш тро-
хи охолоне. Взяти форму для торта і ви-
класти на неї харчову плівку (так буде 
простіше діставати торт). На дно фор-
ми рівномірним шаром викласти суміш 
з масла і печива, утрамбувати й поміс-
тити остигати в холодильник на 1-2 го-
дини. Желатин залити склянкою води 
і залишити набухати на 40-60 хв. Цу-
кровий пісок, сметану і сир добре зби-
ти за допомогою блендера. Набряклий 
желатин поставити на невеликий во-
гонь і постійно помішувати до повного 
розчинення, після цього дати йому тро-
хи охолонути. Влити розтоплений же-
латин в сирну масу і добре все перемі-
шати. На застиглий холодний корж ви-
класти шаром виноград і зверху зали-
ти сирним кремом, після цього поміс-
тити в холодильник до повного охоло-
дження, приблизно на 40 хв. Коли торт 
охолоне, зняти бортик рознімної фор-
ми, акуратно видалити харчову плівку. 

Прикрасити торт подрібненими горіха-
ми і виноградом.

Бланманже

ПОТРІБНО: 250 г сиру, 0,5 скл. моло-
ка, 0,5 скл. сметани, 0,5 скл. цукрової пу-
дри, 10 г ванільного цукру, 3 кільця кон-
сервованого ананаса (або будь-які інші 
соковиті фрукти чи ягоди), 15 г желати-
ну. 

ПРИГОТУВАННЯ: молоко нагріти до 
кімнатної температури, розвести в ньо-
му желатин, залишити на 20 хв. Набря-
клий желатин разом з молоком перели-
ти в каструлю і нагріти до розчинення 
(не кип’ятити). В окремому посуді змі-
шати сир з цукровою пудрою, ваніль-
ним цукром і сметаною, довести масу до 
повної однорідності. Кільця ананаса на-
різати невеликими кубиками. У сирну 
масу додати ананаси і желатин, ретель-
но перемішати. Перекласти сир з анана-
сами в порційні формочки і залишити 
на 4 години в холодильнику. Формочки 
опустити на кілька секунд у гарячу воду 
і швидко перевернути бланманже на та-
рілку для подачі.

Кавове суфле з праліне 

ПОТРІБНО: вершки - 150 мл, розчин 
кави - 150 мл, пудра цукрова - 200 г, цу-
кор - 200 г, желатин - 20 г, молоко - 150 
мл, горіхи волоські - 200 г, масло верш-
кове - 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: підсушені в ду-
ховці горіхи обсмажити з цукром. Ви-
лити цю масу на деко і дати застигну-
ти. Потім розламати на невеликі шма-
точки і подрібити в блендері. Приготу-
вання суфле: желатин замочити в га-
рячому молоці, потім прогріти суміш, 
але не кип'ятити. Охолоджені вершки 
збити з цукровою пудрою до утворен-
ня піни, додати туди желатин з моло-
ком і кавою. Перемішати, додати пра-
ліне і знову ретельно перемішати. Ви-
класти суфле у форму і помістити на 2 
години в холодильник. Прикрасити де-
серт праліне.

Літні ласощі - це не тільки фруктові желе, морозиво і лимонад. Без випічки 
можна приготувати оригінальні десерти. Ми підібрали кілька смачних страв, 
які не потрібно випікати, але при цьому вони виходять дуже апетитними.

Десерти без випічки: 
швидкі та цікаві 

рецепти для літа
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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.

Калейдоскоп

Чистка подушок 
Пошиття пухових ковдр

Постільна білизна  на замовлення
Вовняні ковдри

Ватяні, ватинні ковдри,
 матраци

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

ГОРОСКОП
З 23 по 29 серпня
Овен  

Ви зможете приймати рішення за своїх 
близьких, але не диктуючи їм свої прави-
ла, а тільки підштовхуючи. У дрібних спра-
вах будуть нагороди, за великi поки що не 
варто братися.
Телець 

Ви стукатимете в зачинені двері - вони 
відкриються, але в інший бік. Для вас буде 
важливий процес, а не результат. Вдасться 
узгодити деякi питання.
Близнюки 

Координуйте свої плани у зв’язку зі 

змінами, розширюйте коло знайомств. 
Вдалою буде зміна місця, тож вирушайте у 
подорож.
Рак 

Ви можете повернутися в минуле. Але 
не намагайтеся встановлювати свої прави-
ла. Усі питання вирішуйте за інерцією, зна-
добиться попередній досвід.
 Лев 

Будьте мудрими та врівноваженими 
й підтримайте близьких людей, які цього 
потребують. Беріться за нові проекти та 
втілюйте в життя давні проекти. Доля буде 
приязною до ваших мрій.
 Діва 

Переваги можуть змінитися. Новизна 
буде дуже привабливою, ви можете зайня-

тися нею до фанатизму. Щоб бути в центрi 
уваги, необов’язково бути меценатом.
 Терези 

Усе піде за планом, ви зможете багато 
чого уточнити та продумати. Стане в на-
годі не тільки компанія, а й тi, кому мож-
на втерти носа.
Скорпіон 

Ваша недалекоглядність зробить тиж-
день дуже складним. Ви не помітите того, 
що затівають за вашою спиною. Добре, 
якщо поруч буде хтось, хто вiдкриє вам очi.
 Стрілець

Дійте акуратно, не намагайтеся все де-
монструвати. Ваші секрети видасть той, 
про кого ви навіть не думали. Робіть тіль-
ки головне, не ризикуйте. 

 Козеріг 
Ваші мрії почнуть здійснюватися вже 

цього тижня. Не сумнівайтеся у власних 
силах – і вам все вдасться. Вихідні прове-
діть активно у компанії близьких людей.
 Водолій 

Утримайтеся від експериментів і кар-
динальних змін. Саме в цей період ви змо-
жете використовувати чужі бонуси та мож-
ливості на свою користь.
Риби 

Ви зможете досягти успіху в нових 
справах або продовжуючи старi. Розбирай-
теся, з’ясовуйте, радьтеся - тоді все вийде. 
Вдалими будуть далекі поїздки, але пла-
нуйте їх заздалегідь.
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Вітаємо!
Гарного чоловіка і батька, турботливого дідуся, 

доброго свата і зятя
Андрія Григоровича Муригіна
із с. Лежанівка Гусятинського району 

з 50-річчям!
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

  З повагою і любов’ю - син Роман, 
дочки Наталя і Альона, зяті Степан і Віталік, 

внуки Оля і  Саша, дружина  Люба, теща  Марія, 
 свати, друзі і вся родина.  

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Ріднесенька наша, вітаємо з святом,
Бажаєм хорошого всього багато.
Хай сонечко щедро Вам світить в віконце,
А лихо усяке повз дім проліта,

Здоров’я міцного і Божої ласки
Сьогодні ми зичим на довгі літа!
Щоб все в Вас було, щоб жили – не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!
Багаті душею, меткі, роботящі,
Живіть нам на радість, бо Ви в нас – найкращі!
З любов’ю і повагою – діти, внуки, правнуки і вся 

родина.

Вас з Днем народження усі
Ми хочем щиро привітати,
Живіть у щасті і красі,
Бо Ви були нам, наче мати. 
В житті Вам легко не було,
Та труднощі Ви всі здолали,
І Ви несли у світ тепло, 
Щоб діти в мріях в світ літали!
Ви – Вчитель, Ви – поет в душі,
Романтик, лірик і Людина,
Присвячуєм Вам ці рядки,
Бо в світі Ви така – єдина!
Ми дуже любим Вас усі
І завжди будемо любити,
Бажаєм радості, добра
І до століття гарно жити!

Ви – молода завжди для нас,
Як та весна, що лине в світі,
І хай спішить, минає час,
А сонце Ваше - у зеніті!
І хай усі наступні дні
Несуть здоров’я, мир і ласку,
Натхнення, радісні пісні
І чарівну життєву казку!
І хай добробут йде у дім,
Та щастя хату не минає,
Щоб весело було у нім – 
Два класи Вам цього бажають!

З повагою – 
випускники 

Великовікнинської школи 
1996 та 2003 років. 

Вітаємо! 
Дорогого 

Петра Михайловича Вербовецького 
з Тернополя 

з чудовим ювілеєм, який він святкує сьогодні!
Через барвисті далі знову й знову
Летять літа в минуле, мов пісні. 
Та не про них сьогодні йтиме мова, 
Бо ці рядки занадто вже тісні.
Шляхи років… Мов казка, ніби сонце…
Що побажать в римованих речах?
Щоб в Твоїх вікнах завжди було сонце
І молодість світилася в очах.
Нехай Тебе здоров’я не підводить,
Дощ щастя ллється, як з відра.
Життєва нива завжди щедро родить
Плодами радості, любові та добра!
Бажаємо горя і смутку не знати,
Теплі світанки сто літ зустрічати! 
Хай кожна Твоя днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа! 
Статків усяких! Хліб і до хліба!
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою і найщирішими 
побажаннями - 

Твої друзі.    

Вітаємо!
Талановиту вчительку, чудового 

класного керівника
 Галину Микитівну Котяш

із села Малі Вікнини 
Збаразького району 

із 70- річчям!

Радості бажаємо, добра,
Сонячної днини, довголіття 
Доброго здоров’я Вам сповна.
Щоб теплом наповнилась оселя,
Шанували друзі і рідня,
Будьте життєрадісні, веселі,
Хай Вас Бог оберіга щодня.
Хоч роки не втримать на припоні,
Хай повік Вас оминає сум,
Хай ще довго воронії коні
Калиновим мостом Вас несуть. 

З повагою -  випускники
 1985 року.

 Вітаємо!
Дорогу усім нам людину, нашого класного керівника

 Галину Микитівну Котяш
із с. Малі Вікнини на Збаражчині 

з ювілеєм!

Вітаємо!
Дорогу маму, ласкаву бабусю та прабабусю Марію Григорівну Колодічук

із с. Лежанівка Гусятинського району із 71-річчям! 

 Вітаємо!
Дорогу дружину, рідну матусю, 

ласкаву бабусю і прабабусю
Віру Олександрівну Цалик

із с. Передмірка Лановецького району
з 80-річчям!

80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано,
Дав Він силу все здолати,
І ювілей цей святкувати.
Ви у нас – єдина, ніжна, добра, лебедина,
І сьогодні вас вітає вся Ваша родина.
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм Вам здоров’я міцного,
І ще всяких благ до нього.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Ангел Божий буде поруч з Вами,
Марія Мати береже від зла,
Бажаєм Вам до сотні літ прожити,
Здоров’я, радості й родинного тепла!

З повагою і любов’ю - чоловік, діти, невістка, 
зяті, онуки та правнуки, сваха Ліда. 

 Вітаємо!
Дорогу донечку, сестричку, онучку

 Вікторію Гушпет
 із села Великі Вікнини 
Збаразького району 

з 15-річчям, яке вона святкувала 
20 серпня! 

  Ми Тебе вітаєм із великим святом
І Тобі бажаєм радості багато!
Хай сміється сонце з голубого неба
І ромашки ніжні зацвітуть для тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка завжди розквітає,
Хай для тебе ранки будуть золоті,
Хай цвітуть троянди у Твоїм житті.
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми й бажання.
Хай для тебе буде гарна кожна днина,
Дорога Вікторіє, будь завжди щаслива.

З любов’ю - мама Наташа, брат Владислав,  
дідусі Дмитро і Володимир, бабуся Таня, тьотя Люда.

 

Замовити вітання 
для своїх рідних, близьких 

та друзів можна 
безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном
 (0352) 40-77-60. 

 Ціна привітання -
 від 70 грн.

ТДВ “Зелене господарство” 
пропонує кущі квітів

 СТРЕЛІЦІЇ 
ціна від 200 грн. 

- 350 грн. 
 Адреса: м. Тернопіль, 

вул. Ст.Бандери 83, 
тел: 24-35-59, 24-33-75, 

80971714212




