Життєві історії у “Сімейному гніздечку”
Тернополяни об’єдналися
і вирощують живу корисну їжу
в однокімнатній квартирі
забутого джерела
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50 років – у ритмі танцю…
Хореографи Теребовлянського вищого училища
культури відзначають півстолітній ювілей

Що таке 50 років? Мить, яскрава, сонячна, промениста… Особливо, коли минає вона у ритмі
танцю. А саме цьогоріч виповнюється півстоліття, коли перші 20 студентів у далекому 1968 вступили на хореографічний відділ тодішнього Теребовлянського культурно-освітнього училища.
З плином часу таких студентів і випускників назбиралося майже тисяча. Багато хто з них уже
самі навчають інших, даруючи радість танцювального мистецтва людям. І спішать назустріч у
свою альма-матер, у Теребовлянське вище училище культури.

Матеріал про це читайте у наступному номері «Нашого ДНЯ».

Передплата на газету «Наш ДЕНЬ»
не закінчується ніколи!
індекс - 68710

1 міс. – 20 грн. 95 коп.
3 міс. – 61 грн. 12 коп.

6 міс. – 117 грн. 81 коп.
7 міс. – 132 грн. 48 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош
На фото: Ансамбль фольклорного танцю «Джерело».

Погода в Тернополі й області
30 травня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 15-17,
вдень 25-27 градусів тепла. Схід
сонця - 5.14, захід - 21.15.
31 травня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 15-16
вдень 26-27 градусів тепла. Схід
сонця - 5.13, захід - 21.16.
1 червня - ясно, без опадів,
вночі 16-18, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 5.13, захід - 21.17.
2 червня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 15-167,
вдень 24-25 градусів тепла. Схід

сонця - 5.12,
захід - 21.18.
3 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 16-17, вдень 22-23 градуси
тепла. Схід сонця - 5.11, захід 21.19.
4 червня - хмарно, можливий дощ, вночі 13-14, вдень
20-21 градус тепла. Схід сонця 5.11, захід - 21.20.
5 червня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 13-14,
вдень 20-21 градус тепла. Схід
сонця - 5.10, захід - 21.21.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Нотаріус

ТЕРЕЩУК

Лілія Іванівна

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Реклама в газеті «Наш ДЕНЬ"
Тел.: +38 (0352) 40-77-60

Магнітні бурі
у червні
Магнітна буря першого і другого рівнів за п’ятибальною шкалою накриє Землю вже 1 та 2 червня. Її шлейф
простягнеться, хоч і дещо слабше, 4 та
5 червня. Тож метеозалежним людям
слід заздалегідь підготуватись до коливань, спричинених активністю Сонця.
У дні магнітних бур людям варто бути
більш пильними до свого здоров'я – лікарі рекомендують більше відпочивати,
пити м'ятний чай та гуляти на свіжому
повітрі.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Степан БАРНА: «Інвестиційні форуми дають
поштовх для розвитку міжнародної
та економічної співпраці з Тернопільщиною»
«Щорічний Міжнародний інвестиційний форум
«Тернопільщина INVEST» вважається одним з
найбільш очікуваних подій в секторі економіки
краю, адже дозволяє максимально широко
представити потенціал області як позитивного
регіону для капіталовкладень. Цього року
ми змінили формат проведення заходу й
зосередилися на найактуальніших питаннях, які
зумовлені вимогами часу. Тому, власне, форум
відбувся під гаслом «Інвестиції та інновації як
запорука розвитку регіону», - зазначив голова
Тернопільської ОДА Степан Барна.
За його словами, розширення міжнародного
співробітництва для Тернопільщини й надалі залишається актуальним
напрямом роботи. А інвестиційний форум є важливим кроком на шляху
зміцнення міжнародних
відносин Тернопільщини
в усіх напрямках її співпраці. Саме тому цьогоріч
під час форуму «Тернопільщина INVEST - 2018»
акцент зробили на розвитку сільського господарства, малого та середнього підприємництва, туризму та
впровадженні відновлювальних джерел
енергії.
Загалом на форум завітали понад
400 гостей. З них 200 – представники
іноземних країн. Участь у заході взяли
також понад 30 іноземних делегацій, у
тому числі й представників дипломатичних установ.
«Уже сьогодні ми говоримо про позитивні зрушення і саме вони нам допомагають будувати стратегію сталого
розвитку регіону. Ми працюємо над
створенням нових робочих місць і над
збільшенням валового внутрішнього
продукту, а відтак – і над збільшенням
середньої заробітної плати. Водночас,
міжнародна співпраця також формує
позитивні тенденції на Тернопільщині.
У нас суттєво зросла зовнішня торгівля. Впроваджується стратегія малого
і середнього підприємництва. Будучи
представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
ми запевняємо всіх потенційних інвесторів, наших бізнес-партнерів, що жодних перепон в реалізації інвестиційних
проектів у Тернопільській області не
буде. Зі свого боку ми гарантуємо повне
сприяння та підтримку!» – наголосив
голова ОДА.
Про те, що дані слова підкріплені
конкретними діями, свідчать й показники в секторі економіки та міжнародного
співробітництва. Формує позитивні тенденції й міжнародна співпраця малого і
середнього бізнесу, яка є невід’ємною
складовою процесу економічного роз-

витку Тернопілля. Зовнішня торгівля
товарами зросла на 29% і склала 731
млн. доларів США. За І квартал 2018
року говоримо про зростання на 24%!
Поставки продукції товаровиробників
з Тернопільщини за кордон виросли на
понад 29%, імпорт товарів зріс на 27%.
«Досягнуті результати беззаперечно призводять до покращення рівня
життя людей тернопільського краю.
Саме тому, говорячи про сприятливий
інвестиційний та бізнес-клімат, сподіваємося, що цьогорічний форум означатиме для Тернопільщини та її партнерів
новий виток у розвитку міжнародного
співробітництва, який надасть необхідного імпульсу для подальшого зростання двосторонніх відносин», – акцентував Степан Барна.
За підсумками інвестиційного форуму було підписано три Меморандуми про співробітництво, які дозволять
розвивати міжнародну та економічну
співпрацю, а також залучати інвестиції
до регіону. Так, Меморандум про співробітництво підписали між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Американською торговельною
палатою в Україні; між Тернопільською
обласною державною адміністрацією,
Тернопільською обласною радою та
компанією L&G, а також Меморандум
щодо реалізації проекту «Розвиток інституційної спроможності в залученні
прямих іноземних інвестицій на регіональному рівні: Тернопільська область»
між програмою U-LEAD з Європою, офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukrainevest та Тернопільською об-

лдержадміністрацією.
Попередні два роки проведення інвестиційних форумів також завершилися підписанням міжнародних угод про
співробітництво. У 2016 році було підписано 2 угоди:
- у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва – про
торговельно-економічне,
науково-

технічне і культурне співробітництво між Тернопільською
обласною державною адміністрацією і Радою регіонального розвитку Тауразького повіту
Литовської Республіки;
- у рамках співробітництва в
межах України – про співпрацю
між Тернопільською та Черкаською областями.
У 2017 році на Форумі підписано 4 угоди:
- Меморандум між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Китайською Торговою Палатою;
- із Українсько-Сербською
Діловою Палатою;
- із Українсько-Іспанською Палатою
для розвитку
- та Виконавчий Протокол на 20172018 роки до вже раніше укладеної Угоди про міжрегіональне співробітництво
між ТОДА та Підкарпатським воєводством Республіки Польща.

Віктор ОВЧАРУК:
«Обласна рада зацікавлена
у розвитку взаємовигідного
партнерства»

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради під час відкриття
Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина Invest-2018», який відбувся у Збаразькому замку.
Вітаючи гостей форуму, представників іноземних делегацій, очільник області, зокрема, наголосив: «Вашу участь у форумі сприймаємо як вияв підтримки економічних та соціальних процесів в нашій державі, небайдужість до тих
проблем, вирішення яких матиме позитивний вплив на результати соціальноекономічного розвитку області. Тернопільська обласна рада приділяє значну
увагу цьому форуму, який спрямований на утвердження позитивного іміджу
області на міжнародному рівні і представленні її як території, сприятливої для
інвестування і ведення бізнесу. Форум проводиться в рамках виконання заходів
Програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області, затвердженої обласною радою. Протягом останніх років
органи місцевого самоврядування та виконавчі органи влади на місцях активно
працюють, щоби покращити інвестиційний клімат області. Слід відзначити, що
в цьому питанні досягнуто значного прогресу. Децентралізація відкриває нові
інвестиційні можливості. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – ключова реформа з усіх, які зараз проводяться в
Україні. Фактично, це зміна системи управління країною, перехід від адміністративної системи до реального самоврядування. І в цьому питанні, Тернопільщина є в числі перших серед областей України та має вже відповідний досвід».
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ЗАГИНУВ НА ТРІЙЦЮ: у Тернополі
Юлія Тимошенко
попрощалися з підполковником
вимагає від РНБО
розслідувати масові
СБУ, який загинув на Донбасі

У

травні на сході України
фіксують загострення
ситуації, збільшилася
кількість жертв, зокрема,
серед цивільних. Місцеві
кажуть, що такої ескалації
не було вже давно.
Співробітник Тернопільського управління СБУ підполковник
Руслан Муляр загинув у неділю,
27 травня, під час обстрілу на Луганщині.
Згідно з офіційним повідомленням, чоловік разом із бойовими побратимами із ЦСО «А»
потрапив під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців «Альфи», ще одного
важко поранили.
Скорботний кортеж із загиблим зустрічали у Тернополі
вночі. На в’їзді до міста зібралися
друзі, колеги, ветерани АТО, волонтери, активісти громадських
об’єднань і небайдужі містяни.
Припавши на коліно, люди під
проводом священиків помолилися за офіцера спецслужби.
В управлінні СБУ зазначили,

що Руслан Муляр служив у відомстві понад 17 років. Поховали
загиблого 29 травня на Микулинецькому кладовищі Тернополя.
У щоденних зведеннях штабу Об'єднаних сил все частіше
з'являється інформація про обстріли на Донбасі. У зведенні за
29 травня зазначалося, що за добу
окупанти 37 разів порушували
режим тиші в районі проведення
операції, з них 9 разів застосовуючи міномети калібру 82 та 120 мм.
Шістьох наших військових було
поранено.
За повідомленням, активні
бойові дії тривали з найбільшою
інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах
населених пунктів Світлодарськ,
Новоселівка друга, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине.
Українська сторона каже, що
загострення пов'язані зі зміною
АТО на операцію Об'єднаних сил:
бойовики активізувалися, аби

дискредитувати дії України.
На Донбасі нині найгостріший
від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту. Про це заявив в інтерв'ю DW
перший заступник голови СММ
ОБСЄ в Україні Александр Хуг. За
його словами, загалом за останні два-три тижні спостерігається
збільшення кількості порушень
перемир'я.
- Якщо порівнювати з останніми місяцями, це найгірший період, коли ми спостерігаємо значне
використання важкого озброєння. Цьогоріч це один з найбільш
важких моментів, які ми бачили,
- зазначив він.
Збройний конфлікт на Донбасі
триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід
звинувачують Росію у збройній
підтримці сепаратистів. Кремль
відкидає ці звинувачення і заявляє,
що на Донбасі можуть перебувати
лише російські «добровольці». За
даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.
Роман ПРУС.

отруєння дітей

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вимагає негайно
скликати засідання
РНБО і створити окремі міжвідомчі групи
з розслідування причин масових отруєнь
дітей.
«Масове отруєння
дітей в Черкасах. Масове отруєння дітей
в Новомосковську. Масове отруєння дітей в Миколаєві. Розпилення невідомої речовини в школі Харкова! Це яка реформа? Медична чи освітня? Що це
взагалі таке?» – зазначила політик.
На її переконання, проти українських дітей
«здійснюється якийсь системний терор, але всі кругом мовчать»: «Винних немає, речовину не встановлено, наслідки невідомі».
«Я вважаю, що треба негайно скликати засідання РНБО і створювати окремі міжвідомчі групи з
розслідування причин такого терору і встановлення замовників і виконавців. Першими мають бути
затверджені невідкладні дії щодо упередження подібних інцидентів», – наголосила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Радикали Тернопільщини захистили
волю і вибір мешканців прилеглих
до обласного центру сіл

С

хоже, ласий шмат вислизнув
з рук тернопільської міської
«Свободи». У кінці квітня
більше 90 відсотків мешканців
Білої відкинули пропозиції
посланців ТМР щодо приєднання
села до обласного центру
та однозначно висловилися
за створення об’єднаної
територіальної громади.
Ні вмовляння, ні шантаж не допомогли свободівській більшості у міській раді
переконати людей, що під їх крилом усім
буде краще. Більше того, білівчани впевнені, що кількарічні намагання «затягнути» їх під патронат Тернополя йдуть не
від щирого серця. Кільканадцять гектарів
ще не роздерибаненої землі, значна кількість підприємців, які наповнюють місцевий бюджет, зрештою – стратегічний
плацдарм поблизу Івачева та Чистилова
– водозабір і сміттєзвалище…
Усе це не може не приваблювати
міських бізнесменів та їх лобістів у владі.
Відтак, щоб змусити людей бути більш
зговірливими, ТМР вже неодноразово
вдавалася до репресій – то окрему плату за медичне обслуговування встановлювала, то намагалася здерти додаткові
кошти з сільських батьків за виховання
їх дітей у тернопільських дитсадках, то
з проїздом у громадському транспорті
щось намутила. Не допомогло, тож у хід
замість батога пішли пряники.
– Ми пропонуємо те, що пропонували два роки тому, ми повністю залишаємо кошти в громаді, які зароблятимуть.

А на розвиток села ми тоді давали один
мільйон, зараз готові виділити два мільйони, – задобрював білівчан начальник
управління стратегічного розвитку Тернопільської міськради Юрій Дейнека. Натомість, мешканці села переконані, що
здатні самоорганізуватися і створити потужну ОТГ. Впевненості їм додає ще й бажання селян Чистилова, Г. Івачіва, Н. Івачіва, Плотичі та Глибочка приєднатися
до новоутворення з центром у селі Біла.
Ніхто немає ні морального, ні
юридичного права впливати на доленосний вибір людей. Більше того, ми, депутати, повинні всіляко підтримувати їх
прагнення соціально та економічно зміцнювати свої села. Адже створення завідома перспективної Білівської ОТГ, без
сумніву, позитивно позначиться і на розвитку Тернопільщини у цілому, - коментує ситуацію депутат обласної ради від

Радикальної партії Олега Ляшка Богдан
Яциковський. – Тому й більш, ніж дивує
той факт, що у позитивному вирішенні
цього питання зацікавлені далеко не всі
народні обранці та державні мужі.
За його словами, знайшовши «лазівку» у законодавстві про децентралізацію
щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення
за спрощеною процедурою, дехто не залишає спроб взяти під контроль Тернополя
майже півсотні тисяч мешканців навколишніх сіл і вже створених громад та їхні
ресурси. Безумовно, що включення до порядку денного чергової сесії облради цих
лобістських намірів обурило людей і вони
розпочали протестні акції.
- Наша Радикальна партія та її лідер
завжди відстоювали і будуть відстоювати законні інтереси українців, - наголо-

шує Богдан Яциковський. – Тож, детально вивчивши ситуацію та оперативно
відреагувавши на звернення краян і їх
прохання про допомогу, я звернувся із
депутатським запитом в облдержадміністрацію з вимогою припинити адміністративне «поневолення» мешканців
Білої та деяких інших населених пунктів.
Чітка принципова позиція фракції РПЛ
в обласній раді, територіальної організації партії, як і доведена до точки кипіння соціальна напруга людей змусили
владу дати задній хід – ОДА таки зняла
з розгляду сесії свій законопроект змін
до перспективного плану формування
територій громад. Іншими словами, у
мешканців прилеглих до Тернополя сіл
з’явилася надія, що процес формування
об’єднаних територіальних громад у нашому краї буде справді добровільним –
як і записано у законі.
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Віктора Овчарука нагородили орденом
Голова обласної ради отримав орден Благовірного гетьмана
Петра Сагайдачного у найдавнішому храмі Тернопільщини

З нагоди 100-річчя початку відродження Української Автокефальної Православної Церкви та за щиру
співпрацю з Тернопільською єпархією вручив відзнаку
Київської Патріархії УАПЦ очільнику обласної ради Преосвященніший єпископ Одеський і Чорноморський, керуючий Тернопільською єпархією Тихон після святкової
літургії на престольний празник у церкві перенесення
мощей святого Миколая, що у Збручанському Борщівського району.
Віктор Овчарук подякував владиці Тихону та запев-

нив у подальшій співпраці. «Тернопільська обласна рада
вдячна Патріархії УАПЦ за духовну підтримку та допомогу краянам, за те, що зроблено Патріархією для створення Єдиної Помісної Православної церкви», - сказав
голова облради.
До слова, церква перенесення мощей святого Миколая, Миколаївська церква — найдавніший храм Тернопільщини, один з найстаріших у Західній Україні і
датується, за деякими джерелами, ХІV століттям. Покровителем храму є Святий Миколай.

Слово залишається зброєю...
Рівно за тиждень, 6 червня, відзначатимемо День
журналіста. Символом і барометром відкритості суспільства, свободи слова є сьогодні засоби масової
інформації у цивілізованих країнах західної демократії. Двадцять сьомий рік – з початку нашої Незалежності – намагається стати чесною, об’єктивною,
некорумпованою і українська журналістика. Отож
– про проблеми і досягнення вітчизняних періодичних друкованих видань, зокрема й на теренах нашої
області, розпитуємо сьогодні голову Тернопільської
обласної організації НСЖУ Василя ТРАКАЛА.
- Василю Йосифовичу, то
який сьогодні порядок
денний роботи нашої
професійної спілки?
- З одного боку моніторимо
читабельність газет, рівень їх
творчого контакту з передплатниками, а з іншого – аналізуємо закулісні клопоти редакційних колективів. Маю
на увазі, скажімо, питання
медійної свободи, стосунки з
«Укрпоштою» щодо тарифів на
доставку преси, фінансової політики друкарень і т. д. А ще в
полі зору соціально-моральна
підтримка ветеранів журналістики, робота з молоддю. На
грунті старих проблем додаються в останні два-три роки
і складні процеси роздержавлення комунальних ЗМІ. В цьому плані обласна організація
юридичні аспекти перетворення комунальних підприємств в
господарські взяла на себе.
- Зараз триває друга хвиля реформування. Яка
ситуація в цій площині
з газетами у нашій області?
- На загальноукраїнському фоні виглядаємо добре, бо
понад шістдесят відсотків колишніх комунальних друкованих видань успішно завершили реформування протягом
першого етапу і перетворилися в товариства з обмеженою
відповідальністю або стали
приватними підприємствами.
Серед них в числі перших редакції районних газет у Шум-

ську, Чорткові, Підволочиську, Бучачі, Козові, Кременці,
Збаражі, Підгайцях... Тепер
найважливіше для решти
юридично вчасно завершити
цей процес до кінця поточного року. Бо, згідно прийнятого Верховною Радою України
Закону «Про реформування
державних та комунальних засобів масової інформації», з 1
січня 2019 року нероздержавлені газети будуть просто
ліквідовані. Тому нам дуже
приємно, що на недавньому
пленумі правління НСЖУ Тернопільщина згадувалася серед
лідерів.
- Цілком логічно напрошується наступне запитання. Залишившись без
колишніх владних співзасновників, наскільки
фінансово будуть спроможні місцеві редакції
виживати на газетному ринку самостійно?
- Як відомо, жити і працювати в часи реформ можна побажати хіба що ворогу. Однак
таке життя. У нашій молодій
державі зараз, скажімо, відбуваються системні зміни і в
сфері освіти, медицини... Ніде
у демократичному світі немає
державних ЗМІ. Пам’ятаєте
розмови про те, що газети є
четвертою владою. Формально
так було. Та наступає час, коли
це поняття необхідно наповнити реальним змістом. Утім,
будь-якому приватному підприємству потрібен стартовий

капітал – як інтелектуальний,
так і фінансовий. З першою позицією на Тернопіллі поки що
ніби все гаразд. А ось з редакційними касами є певні проблеми. Бо вартість передплати
навіть найпопулярніших видань напряму прив’язана до
нашої економіки, а звідси й
до рівня зарплат, пенсій і т. д.
Тому деякі редакційні колективи заздалегідь готувалися
до самостійного плавання. Наприклад, шукали стабільних
рекламодавців, інвесторів, займалися роздрібною торгівлею преси. Так, не все і зараз
вдається. Проте вихід лише
один – наполегливо пристосовуватися до економічних умов
краю та можливостей читачів.
- Пане Василю, творча
кухня виготовлення кінцевого газетного продукту була і залишається доволі складною, як і
його доставка до передплатників. Хто сьогодні
і за яких умов виступає
партнерами на цьому
шляху?
- Партнерів, без яких ніяк не
обійтися на цій делікатній дорозі, редакції, звичайно ж, мають і з ними працюють. Однак,
як ви кажете, «в яких умовах».
Розумієте, газетярі не можуть
обійтися без послуг друкарень
чи пошти. Остання є фактично
монополістом у сфері доставки
періодичних видань. Мабуть,
саме тому один-два рази на рік
«Укрпошта» збільшує тарифи

на свої послуги. Таким чином
автоматично
підвищується
вартість передплати. І ці невиправдані процеси повинна регулювати держава, якщо хоче
мати потужний суспільний
інформаційний простір. Інші
проблеми в друкарень. Справа полягає в тому, що в Україні
нині немає жодного паперового комбінату. І вони змушені
імпортувати газетний папір
або з Польщі, або з Росії, або з
Фінляндії. Цьогоріч згорів один
з польських комбінатів, у фінів
з-під рук забирають продукцію західні друковані медіа, а
російську – Китай. І платить
вдвічі більше, аніж спроможні
заплатити у валюті українські
друкарні разом з редакціями.
Тобто наближається нова хвиля, м’яко кажучи, фінансового
знищення в першу чергу регіональної преси. Ось такі, на
жаль, далеко не кольорові перспективи друкованого слова.
- То на зарплати журналістам, як розумію,
залишаються мізерні
кошти?..
- Якщо колись у районках
працювали від 8 до 15 людей,
то тепер подекуди – двоє-троє.
І переважно на мінімальну
зарплатню. А низька оплата
праці породжує ще одну фундаментальну проблему – кадрову. І я зовсім не згущую
фарби. Саме тому реформовані
ЗМІ, як спрагла земля дощу, чекають від Кабміну обіцяної разової допомоги коштами.

- У цьому контексті не
можу не запитати про,
так би мовити, післяреформаторські стосунки журналістських
колективів з місцевою
владою. Які вони тепер? Кажуть, в окремих
областях
держадміністрації, ради різних
рівнів як колишні співзасновники комунальної
преси надають фінансову підтримку. Тобто –
випроваджують у самостійне плавання щиро,
як вчорашні партнери...
- Справді, подекуди так є.
Однак з приводу цього хотів би
наголосити на іншому аспекті
партнерських відносин. Згідно
із Законом про роздержавлення владні структури просто
зобов’язані пріоритетно віддавати перевагу на розміщення
матеріалів саме на сторінках
їхніх колишніх видань. І таким
способом оплачувати редакціям за квадратні сантиметри
фактично. На це також сподіваються журналісти. Проте будьякої замаскованої залежності
одних від інших тут бути не
повинно. У деяких містах такі
прозорі і чесні стосунки зараз
спостерігаються. На жаль, не
скрізь керівники діють з державницьких позицій...
- І на завершення нашої
розмови, що б ви хотіли
побажати журналістам Тернопілля у переддень їхнього професійного свята?
- Звичайно, миру, родинного щастя, міцного здоров’я на
сто літ! А ще – спілкуватися з
читачами на шпальтах газет,
слухачами, глядачами в ефірах радіо і телебачення чесно і
щиро! Бо журналістське слово
сьогодні, можливо, як ніколи,
залишається потужною зброєю, яка морально може як підтримати людину, так і завдати
їй душевних ран. До речі, нашим професійним колегам на
урочистостях з нагоди свята
буде вручено нові відзнаки
ТОО НСЖУ «Золоте перо Тернопілля». Отже, вітаю усіх!
Уляна ДМИТРУК.

Акценти
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«Споживча торбинка» українця:
УБОГА, АЛЕ З АРОМАТОМ ПОЛІТИКИ
У
країнські чиновники
люблять подорожувати
світом, аби переймати
досвід успішних, розвинених
країн. Опісля розповідають
в інтерв’ю про досягнення
чужих держав у різних галузях,
зазначаючи, що й удома
слід багато чого змінити,
удосконалити, запровадити…
На тому, переважно, «досвід» і
закінчується. Бо, якщо заглянути
у «споживчий кошик» українця і
жителя цих країн, то складається
враження, що ми живемо у
різних часових вимірах.
У їхньому «споживчому кошику» є
стільки всього необхідного, смачного,
цікавого, що нам і не снилося. Оливки,
вино, пиво, мандрівки, витрати на догляд за домашніми котиками й песиками, розваги, аксесуари технічного
прогресу та інша всячина. «Споживча
торбинка» українця, порівняно, така
убога…
Навіщо українцям мобільний зв’язок
та Інтернет? Уряд у «споживчому кошику» такої «розкоші» не передбачив. Як і
міжміських поїздок, дитячих підгузок та
багато іншого.
«Нині у переліку - абстрактні речі,
затверджені понад 18 років тому», - заявив на телеканалі ZIK адвокат Станіслав
Батрин. - «Споживчий кошик» України
був прийнятий ще у 2000 році». За його
словами, у «кошику» замість 200 позицій повинно бути 700. Тому ряд експертів ініціювали запропонувати свій проект «споживчого кошика», надати його

офіційно Кабміну на розгляд прем’єрміністра і відстоювати те, що потрібно
населенню реально. Може, вдасться
довести урядовцям, що у 2018 році Інтернет і мобільний зв’язок все-таки потрібні. Як і поїздки в інше місто. Адже
владоможці також не на мітлах літають.
До речі, Кабміном затверджена одна
краватка на 10 років для чоловіка.
Оскільки в усіх українських урядах переважають представники сильної статі,
то цікаво: змогли б вони використовувати на всі випадки життя одну краватку протягом такого тривалого часу?
Та бідненька «споживча торбинка»
пахне політикою. Бо «втиснути» необхідні блага цивілізації у 1762 гривні
просто неможливо. Саме стільки вартує
«споживчий кошик» українця. А коли
хто в людей запитував, що їм треба? Все
вирішують «верхи». От тільки їхні «кошики» вартують десятки, сотні тисяч, а

то й більше… І почасти - не гривень.
Багато хто сподівається: після чергових виборів відбудуться зміни. І вони
відбуваються. Але, здебільшого, кількісні, а не якісні. Бо зростає число багатіїв,
примножуються їхні статки. Особливо
щастить доморощеним олігархам. Ні війна, ні економічні проблеми не є завадою для їхнього збагачення. Що в цьому
дивного? Хтось працює у владі, інший
- треться біля влади. Третій впливає на
політику і так далі.
На наступних виборах президента й парламенту, прогнозує директор
Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна,
українці голосуватимуть за менше зло.
«Ми бачимо, що в кожного кандидата є
свій «ядерний» і стабільний електорат,
на який не впливає вже нічого. Жодні
компромати, скандали тощо. Однак ця
частка досить незначна. Решта визнача-

Квартири в центрі, чи в приміських
зонах міста? Що обирають?

Про власну нову квартиру задумується чи не кожен українець.
Втілити задум зараз досить легко,
адже забудовники пропонують
безліч варіантів. Але самі покупці
таке рішення зазвичай приймають
непросто, адже зважити доводиться кожну деталь. І серед перших
критеріїв, на які звертають увагу,
стає питання комфорту проживання в будинку. Саме це спонукає
людей декілька разів подумати де
вигідніше купити квартиру.
Тож Аналітичний центр будівельної компанії “Благо” з’ясував,
які переваги життя у центрі та приміських зонах.
ЖИТТЯ У “СЕРЦІ” МІСТА
Жити у центрі міста завжди було
престижно. Тут фактично перебуваєш у гущі всіх важливих міських
подій, поблизу - культурні та адміністративні приміщення і магазини, а
дібратися до них можна швидко та
без особливих проблем.
Проте, окрім переваг, тут достатньо й недоліків. Одним із них
є висока вартість житла. Про окремий двір з дитячими майданчиками годі говорити, адже тут кожен
метр квадратний на вагу золота.
А власникам авто доведеться щоденно шукати нове місце для паркування.

НОВЕ ПОМЕШКАННЯ У
МІКРОРАЙОНІ
Житлові комплекси у мікрорайонах уже давно не поступаються
якістю нерухомості, що побудована
у центрі. Навіть багато у чому переважають. Насамперед, плюсом є їх
розташування.
У віддалених мікрорайонах є
багато паркових і відпочинкових
зон. За рахунок великої кількості
зелені тут чистіше повітря, ніж у
центральній частині міста. Жити у
таких місцевостях комфортіше. Та
й наявність поряд річки теж неабияк тішить покупця.
Будують тут цілі житлові
комплекси, які мають обмеже-

ний в’їзд на територію і свою
інфраструктуру. Хороший паркінг в такому випадку теж передбачений.
Що ж стосується питання віддаленості від центру, то більшість
будівельників намагаються передбачити і ці нюанси. Тож розпочинають будівництво нових домівок
неподалік головних магістралей,
якими можна швидко доїхати до
центральної частини міста. До прикладу, купити квартиру в ІваноФранківську поряд із хорошим
транспортним сполученням можна
у містечку «Cоборне», житловому
масиві «Паркова алея» та «Comfort
Park».

тиметься украй ситуативно», - сказала
вона в інтерв’ю «Тижню». І зауважила:
наприклад, конкретно для Петра Порошенка вирішальне значення матиме
ситуація в суспільстві.
Війна компроматів зараз не діє, переконана соціолог. Бо в людей стійке
переконання: всі однакові. Проте уявити українську політику без компроматів
неможливо. Інакше працювати не звикли.
А ще багато говорять про «нові обличчя» в політиці. Так, вони вкрай необхідні. Та є одне «але». Як зазначають
експерти, ці «обличчя», на жаль, шукають «ляльководи», які формально чи
номінально перебувають при владі понад двадцять років. Вони фінансують
вибори. Тому й політика в Україні не
змінюється, бо здійснюється в інтересах
промислових груп.
Інший парадокс: шукають «нові обличчя», а виборці голосують за «старі».
Гендиректор інформаційного агентства
«Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко з цього приводу констатує: такий
«фокус» із пошуком «нових облич» триває вже останні 10-15 років.
Виходить, люди голосують за політтехнологію. І… програють. У Верховній
Раді, приміром, чимало нардепів працюють по кілька термінів. Коефіцієнт
корисної дії багатьох із них для держави
і народу мінімальний.
Зате у свої «споживчі
кошики» вони поклали
стільки добра…
Ольга ЧОРНА.

На період відпустки можливе
звільнення від сплати
єдиного податку

У Тернопільській ОДПІ зазначають, що платники єдиного податку 1 і 2 груп сплачують цей податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно)
поточного місяця. У свою чергу, нарахування авансових
внесків для таких платників єдиного податку здійснюється податковими органами на підставі поданої ними заяви,
зокрема щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно періоду щорічної відпустки.
Водночас, згідно з п. 295.5 Податкового кодексу, платники єдиного податку, віднесені до груп 1 й 2, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. Проте за умови, якщо
вони не використовують працю найманих осіб.
Тобто платники єдиного податку груп 1 і 2, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати
єдиного податку протягом одного календарного місяця на
рік на час відпустки за умови подання заяви до контролюючого органу стосовно обрання періоду щорічної відпустки.
Щодо підприємців - спрощенців групи 3, таке звільнення від сплати єдиного податку до них не застосовується через недоцільність. Адже вони сплачують не фіксовану основну ставку єдиного податку, а відсоткову - від
фактично отриманого доходу за звітний період. Тобто,
якщо підприємець 3 групи перебуває у відпустці за власним бажанням, це жодним чином не впливає на порядок
нарахування та сплати єдиного податку за відповідний
звітний період.
Інформація про період щорічної відпустки подається за
заявою підприємця в довільній формі. Звертаємо увагу підприємців, що в Податковому кодексі йдеться про календарний місяць відпустки: тобто, з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число.
А тому в заяві, з метою несплати єдиного податку за відповідний місяць відпустки, потрібно обирати саме повний
місяць.
Консультації - у Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.
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7 дорослих і 33 дітей:
у Тернополі розгромили
табір ромів

П

оліція продовжує слідство у справі нападу на
ромський табір. Стався розгром 22 травня
Група молодиків, частина з яких є членами праворадикальних організацій, силою розігнала ромський табір, в
якому було понад 30 дітей. Кілька потерпілих написали заяви
в правоохоронні органи, але від медичної допомоги і судовомедичної експертизи відмовились.
У Великогаївському лісі, поблизу Тернополя, протягом тривалого часу був стихійний ромський табір. Одні проживали у
ньому довше, інші відходили і приходили. У кількох наметах
жили три великі групи ромів із різних районів Закарпаття.
Про стрілянину та побиття повідомила близько 22:00 жінка.
Вона заявила, що на неї та односельчан напала група невідомих
- приблизно 15 осіб.
За словами ромів, молоді люди стріляли, кричали та намагалися їх побити. Врятувалися постраждалі від нападників втечею.
Як зазначається, у таборі мешкали як дорослі, так і діти. На
момент нападу в ньому були 7 дорослих та 33 дітей.
Роми розповідають, що вони на вогнищі готували вечерю,
коли забігла група людей і пролунали постріли. Відтак, почали
тікати до лісу, а під час сутички загорілися намети. Своєю чергою патрульні, які виїхали на місце інциденту, в поселенні знайшли чотири гільзи, ймовірно від пневматичної зброї.
Згодом правоохоронці виявили на одній із вулиць схожу за
описом компанію людей, серед яких були неповнолітні, і запросили їх до відділку поліції.
- Поліція розглядає кілька версій цієї події. У першу чергу - це
конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні
були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині, - розповів начальник обласного управління поліції
Олександр Богомол.
Наразі усі обставини з’ясовує слідчий, відкрито кримінальне
провадження за ознаками хуліганства.

Надзвичайні новини

Їдете до Тернополя –
остерігайтесь кишенькарів

оліція попереджає: в обласному
центрі активізувалися злодії
Впродовж доби на лінію «102» звернулось кілька заявників. Всі вони потерпіли
від кишенькових злочинів. Зловмисники знаходять слушну нагоду, аби непомітно поцупити
чуже майно, кажуть правоохоронці.
Як показує статистика, більшість правопорушень трапляються під час проїзду в громадському транспорті. Від рук невідомих днями
потерпіли одразу двоє тернополянок. Потерпілі не зауважили той факт, як зловмисники витягли їх гаманці з сумочок. Краянки позбулися
всієї готівки, яка була всередині.
Обачними слід бути і жителям містечок. Ще
один факт крадіжки задокументували працівники Бучацького відділення поліції. Жителька
села Переволока позбулася свого гаманця, допоки була на ринку в районному центрі. Заклопотана жінка краю просто не закрила сумку, а
це помітив зловмисник й скористався момен-

Екс-начальника
служби юстиції
засудили до 5 років

том. Як наслідок, вона втратила близько 3 тис.
грн.
Поліцейські кажуть: дотримання елементарних правил допоможе вберегти майти.
- Намагайтеся не носити із собою великі
суми грошей і не тримайте значну суму в одному місці, - застерігають правоохоронці. - Тримайте під контролем ті місця, де зберігаєте кошти. Не кладіть гаманець, мобільний телефон
у відкриту сумку, краще зберігати майно в невеликій сумці з ручкою через плече та носити
її так, щоб була попереду корпуса, в полі зору.
Не кладіть гаманець на дно сумки, оскільки
можуть прорізати. У разі викрадення ключів
потрібно негайно змінити замки. Без необхідності не користуйтеся в салонах транспорту
мобільними телефонами, не привертайте увагу
довгими, емоційними розмовами, оскільки можете спровокувати злодіїв. У разі, якщо ви потерпіли від рук невідомих, не зволікайте і телефонуйте на лінію «102».

Ч

иновник спокусився на хабар у 44
тисячі гривень
До 5 років позбавлення волі засудили
колишнього начальника реєстраційної служби
одного з районних управлінь юстиції області. Посадовець вимагав хабар за сприяння у проведенні
державної реєстрації договорів оренди земельних
ділянок, кажуть у прокуратурі.
- Договори подав місцевий фермер, а посадовець забороняв їх реєструвати, поки не отримає за
них 44 тис. грн неправомірної вигоди, – повідомили
у відомстві.
Правоохоронці затримали державного службовця під час одержання незаконних коштів.
Чиновнику інкримінували ч.3 ст. 368 КК України
(вимагання та одержання службовою особою, яка
займає відповідальне становище, неправомірної
вигоди). Справу розглядав Тернопільський міськрайонний суд.
Окрім 5 років позбавлення волі, в обвинуваченого конфіскують майно. Також, відповідно до вироку, засуджений впродовж 3 років не має права
обіймати посади в органах державної влади.

Люди тримають вдома гранати і вибухівку

З

а місяць на Тернопільщині під час спецоперації
правоохоронці виявили 80 злочинів,
пов’язаних із незаконним поводженням зі
зброєю
Як повідомили у відділі комунікації обласного управління
поліції, у результаті посилених заходів оперативники вилучили у мешканців області 22 гранати, майже 1,5 тис. боєприпасів,
29 одиниць вогнепальної зброї. Задокументували 7 фактів зберігання небезпечних вибухових речовин, загальна вага яких
становить майже 3 кг.
- На Тернопільщині завершилися спецзаходи, спрямовані
на вилучення нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів і
вибухівки. Впродовж місяця до єдиного реєстру розслідування
злочинів внесено 80 кримінальних проваджень, зокрема, за не-

Н

законне поводження зі зброєю та виготовлення вибухонебезпечних речовин, – повідомили у поліції.
Також люди могли добровільно здати нелегальні предмети
й уникнути відповідальності. Жителі Тернопільщини принесли до поліції 24 одиниці зброї, понад 300 патронів і 5 гранат.
Під відпрацювань перевірили і понад 3 тис. власників зареєстрованої мисливської гладкоствольної та нарізної зброї. До
адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання притягнули 285 осіб.
Усю вилучену зброю та боєприпаси відправили на експертизу.
У поліції наголосили, що за незаконне зберігання вогнестрільної зброї, боєприпасів і вибухівки передбачена кримінальна відповідальність.

Оштрафували через престижне авто

а Тернопільщині
оштрафували посадовця,
який не повідомив
державні органи про купівлю
автомобіля вартістю 250 тис.
грн.
Як повідомили у прес-службі прокуратури області, до адмінвідповідаль-

ності притягнули начальника місцевого
лісопромислового комплексу.
- Встановлено, що посадовець у березні 2017 року придбав автомобіль
«KIA Sportage» вартістю 257 087 грн.
Проте, порушивши ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», НАЗК
про суттєві зміни в майновому стані

своєчасно не повідомив, – зазначили
у прокуратурі. Щодо начальника лісокомплексу було складено протокол про
вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
За результатами розгляду протоколу Борщівський районний суд прийняв
рішення оштрафувати чиновника.

Підроблену
горілку й
коньяк возили
в магазини всієї
Західної України

У

Тернополі "накрили"
підпільний цех, де у
великих масштабах
фальшували алкоголь відомих
брендів
Близько 6 тис. пляшок фальсифікованої горілки, понад 2 тис. коньяку, майже 300 штук пакетованої
горілки, 2 тис. підроблених акцизних
марок та іншого обладнання на 3,3
млн. грн. вилучили оперативники.
Злочинне угрупування, яке влаштувало незаконний бізнес, відстежували півроку.
За словами начальника управління департаменту внутрішньої безпеки області Василя Джиджори, підпільний цех організували четверо
місцевих жителів. Винайняли складське приміщення на околиці міста і
запустили підпільну лінію з виготовлення алкогольних напоїв під марками відомих брендів.
- Виробництво контрафактної
продукції відбувалася в умовах абсолютної антисанітарії в одному з приміщень, яке зовсім не було обладнане
для виготовлення продуктів харчування та алкогольних напоїв. Під час
обшуків ми вилучили ємності по тисячу літрів, в яких зберігали коньячні
вироби та горілчану продукція, - розповів Василь Джиджора.
У кожного були свої обов'язки:
одні виготовляли алкоголь, інші відповідали за постачання спирту, корків
марок акцизного збору та реалізацію
товару. Розвозили спиртні напої великими партіями по території всього
західного регіону. Проте найбільше
сурогату потрапляло у Львівську та
Закарпатську області.
Вилучену продукцію передали
для проведення експертиз. Оперативники встановлюють спільників
четвірки, а також з'ясовують канали надходження спирту та акцизних
марок.
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Новини
Україна
Вовк лякає людей
подорожчанням газу
на 60-70 відсотків

Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня збільшить вартість «голубого палива» на 60-70 відсотків. Про це заявив голова Нацкомісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, передає «Укрінформ». За його
словами, якби питання перегляду тарифів було вирішене одразу, коли його ініціював МВФ, підвищення відбулося б у
межах 10-15 відсотків. Як повідомлялося,
ключовими вимогами МВФ до України є
створення антикорупційного суду і перегляд ціни на газ для населення. До слова,
Дмитро Вовк вирішив піти зі своєї посади.

«Якщо не буде української мови буде вічний Путін»

Мова - найважливіший маркер національної самоідентифікації, вважає
український поет та видавець Іван
Малкович. «А в нас і досі нема закону,
який захистить право кожного українця
отримувати всі послуги української мовою: від крамниць і громадських установ - до ґлянцевих видань, радіостанцій і телебачення», - каже він, пише «Газета по-українськи». Малкович пригадав, що коли у часи Другої світової війни
урядовці Великої Британії хотіли обрізати видатки на культуру на користь армії,
прем’єр-міністр Вінстон Черчилль запитав: «А що ж ми тоді будемо захищати?».
На думку поета, українці повинні зрозуміти, що в країні все налагодиться лише
тоді, коли українська мова буде всюди.
«А якщо ні - тут буде вічний Путін, як би
він не називався. Втратити рідну мову і
перейняти чужу - найгірший знак підданства. Бо мова - це міцніша границя,
фортеця чи річка», - каже Малкович.

Гривня може трохи дати фори
долару, якщо…

Курс долара може змінитися на користь гривні. У найближчі кілька місяців усі фактори будуть на боці української національної валюти, сказав «Фактам ICTV» директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Це завдяки тому, що
зростають ціни на сировинних ринках,
закінчився опалювальний сезон і збільшуються експортні виручки аграріїв.
Єдине, що може зупинити подорожчання
гривні - погані новини від МВФ.

За комунальні борги - пеня

Із 10 червня набуває чинності Закон «Про житлово-комунальні послуги», згідно з яким відповідальність
споживача за непогашену заборгованість стане більш жорсткою. Закон передбачає нарахування пені за кожний
день її прострочення, обмеження та припинення надання послуги загалом.

Військовим збільшили
тривалість відпусток

Верховна Рада змінила закон «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» і
збільшила тривалість відпусток військовим, пише «Depo.ua». Йдеться про
неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки і на-
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зад. При цьому час не може становити
більше доби в один кінець. Закон поширюється на військовослужбовців, які
отримують відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин,
що надаються в особливий період під час
дії воєнного стану.

Нардепи досі тримають землю
і квартири в Московії

24 нардепи вказали у деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна у 15
іноземних країнах, повідомляє «Bihus.
info». Найпопулярніша Росія - там 13
об’єктів. Із них 11 належать нардепу з
«Опоблоку» Вадиму Новинському. У РФ
він з родиною має близько 6 га землі,
п’ять квартир загальною площею 996,3
кв м., нежитлове приміщення на 453 м кв,
гараж і недобудований будинок. Квартирою і машиномісцем володіє в РФ дружина голови фракції «Опоблоку» Юрія Бойка. Далі за популярністю йдуть Франція,
Болгарія, Іспанія, США. Три земельних ділянки, дві вілли у Франції й апартаменти
у Греції записані на компанії «опоблоківки» Юлії Льовочкіної. Апартаментами в
Греції через свій кіпрський офшор володіє її брат, екс-глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Землю і торговоофісну будівлю у Латвії мають дружина
й донька нардепа з «БПП» Ярослава Дубневича. Будинок і земля в Німеччині - у
позафракційного Борислава Розенблата.
Замикає топ-5 рейтингу перший заступник фракції «БПП» Ігор Кононенко: на
його фірму записаний будинок в Іспанії,
а на доньку - апартаменти у Франції.

Можуть закрити 155
торгових центрів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій подала позови на закриття 405 закладів через порушення
вимог пожежної безпеки. До переліку
потрапили: 220 дитсадків, 155 торговорозважальних центрів і 30 лікарень.
«Усього підлягають перевірці понад 32
тисячі об’єктів, серед них - понад 25 тисяч
шкіл і дитсадків, чотири тисячі ТРЦ і майже дві тисячі лікарень. На сьогодні перевірили 13,3 тисячі об’єктів», - повідомив
Микола Чечоткін, глава ДСНС, пише «Газета по-українськи». Під час перевірок ДСНС
виявила більше 167 тисяч порушень.

Скільки мільярдів у населення
«під матрацом»?

Українці не несуть гроші в банки і
зберігають «під матрацами», за деякими підрахунками, 60 мільярдів гривень. Про це заявив економіст Борис
Кушнірук, пише ZIK. За словами експерта, у нас немає реальної картини стосовно доходів. Тому достеменно невідомо,
скільки саме коштів знаходиться «в тіні».

Як Україні не втратити
Азовське море

Україна може повністю втратити
контроль над Азовським морем, якщо
вже не почне нарощувати свою військову присутність в акваторії. Таку
думку «Радіо Крим. Реалії» висловив Борис Бабін, постійний представник президента України в АРК. «У Росії є плани
на Азовське море, і вони будуть розширюватися тим більше, чим довше Україна не робитиме щось у відповідь. Я з перших днів роботи на посаді ставив питання посилення ВМС і морської охорони на
Азові. Жодними переговорами і заявами
це зупинити неможливо. За чинними угодами, росіяни можуть проводити наукові дослідження в будь-якій точці акваторії. Потрібно денонсувати ці угоди, проголошувати відповідний міжнародний режим і терміново ухвалювати закон про
внутрішні води», - сказав Бабін. Росія намагається відійти від міжнародної угоди
про спільне використання вод Азовського моря й диктувати українським суднам
свою позицію.
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Світ
Які країни найбагатші?

Найбагатша країна світу - Катар
із внутрішнім валовим продуктом на
душу населення у розмірі $128,7 тисяч. Видання «Business Insider» склало рейтинг із 29 найбагатших країн світу на основі опублікованих даних МВФ.
До топ-5 найбагатших країн також потрапили: спеціальний адміністративний
район Макао - $122,49 тисячі, Люксембург - $110,87 тисяч, Сінгапур - $98,07
тисяч, Ірландія - $79,92 тисяч. США посіли 12-е місце із $62,15 тисячами ВВП на
душу населення. Виходячи з даних МВФ
за регіонами, найбагатший регіон у світі - Північна Америка - $50,57 тисяч ВВП
на душу населення. Далі йдуть Австралія
та Нова Зеландія - $50,21 тисяча і Західна Європа - $46,89 тисяч.

Дружина принца Гаррі Меган
Маркл мріє стати
президентом США

Дружина британського принца
Гаррі Меган Маркл неодноразово говорила про своє бажання стати американським президентом. «Меган досить
чітко дала зрозуміти, що хоче колись
стати президентом», - розповіло джерело, близьке до герцогині, передає «Daily
Mail». Щопрада, представник Маркл уже
поспішив спростувати подібні чутки. До
слова, у Маркл склалися хороші стосунки з екс-президентом США Бараком Обамою і його дружиною Мішель.

Британія захлинається
російськими
«брудними грошима»

За оцінкою британського підрозділу «Transparency International», у ринок нерухомості Англії вкладено щонайменше 4,4 мільярди «брудних фунтів», із яких близько 970 мільйонів
припадає на багатих росіян. Британія
мусить вибудувати єдину стратегію протидії російському політичному режиму й
посилити інструменти фінансового тиску
на Путіна та його оточення. Це - головний
висновок парламентської доповіді, яку
підготував комітет палати представників з міжнародних справ, повідомляє «ВВС
Україна». Основою документа стали свідчення антикорупційних активістів і журналістів, а також інформація, яку надали
аудиторські фірми й дослідницькі центри.
Документ отримав назву «Золото Москви:
російська корупція у Великій Британії».

70-річна мексиканка
збирається народити

70-річна жителька Мексики Марія де ла Луз заявила, що знаходиться на шостому місяці вагітності й надала знімок УЗД в якості доказу, повідомляє «Daily Mail». За словами пенсіонерки, у неї народиться донька. Мексиканка може потрапити у Книгу рекордів
Гіннесса як найстаріша жінка, що народила, проте їй потрібно задокументувати свою вагітність. Ця дитина стане для
Марії вже восьмою.

Борги американок за навчання
можуть перевищити $1 трильйон

Сукупний обсяг заборгованості
американців за кредитами на навчання досяг $1,38 трильйона. Майже дві
третини цієї суми - близько $890 мільйонів - припадає на жінок, йдеться у звіті Американської асоціації жінок з університетською освітою (AAUW). Експерти зазначають: найближчим часом величезний обсяг заборгованості за студентськими кредитами, які зараз виплачують 44 мільйони громадян США, стане однією з ключових проблем американської економіки. Жінки становлять
56 відсотків американських студентів.
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Їм потрібно більше часу для погашення
заборгованості. По-перше, рівень їхнього доходу нижчий і до вступу в університет, і під час навчання. По-друге, жінки,
які завершили освіту, продовжують відчувати вплив гендерних відмінностей в
оплаті праці. За даними AAUW, жінки з
вищою освітою, працюючи повний робочий день, отримують на 26 відсотків
менше, ніж чоловіки.

Радянська пропаганда квіточки, порівняно з путінською

Сучасна російська пропаганда є
значно ефективнішою за радянську, а
наслідки від неї набагато гірші, адже
вона позбулася ідеології. Таку думку
висловила французький історик Франсуаза Том, повідомляє «Тиждень». За
словами Том, російська пропаганда «годується» скрізь, де тільки може. Вона
не зобов’язана, як її радянська попередниця, постійно посилатися на класову
боротьбу чи боротьбу за мир, котрі повсякчас заперечувалися реальністю. Путінська пропаганда не має позитивного елемента. Вона винятково негативна,
навчає ненависті та зневазі до людства й
тим забезпечує свою ефективність.

У Нідерландах масово
створюють парки на дахах

Парк на даху - не тільки гарно, але
й практично. Покрівля довше служить,
а влітку не потрібен кондиціонер. Про
користь зелених дахів добре знають у
Нідерландах. Там місцева влада навіть
дає субсидії тим, хто висаджує сади на
своїх будинках. Завдяки цьому влітку в
квартирі прохолодно, а взимку - тепло.
Можливість економити на комунальних
послугах і простота у догляді робить зелені покрівлі все більш популярними в
Амстердамі. Стимулює інтерес городян
до озеленення дахів і місцева влада. Мерії Амстердама та ще 19 голландських
міст пропонують жителям субсидію до
50 відсотків від вартості проекту.

У Туркменістані
заборонили купальники і шорти

У Туркменістані ввели заборону на
ввезення в країну жіночих купальників бікіні і шортів для подальшої реалізації. Ймовірно, це пов’язано з кампанією боротьби за моральність у країні.
Приватні магазини розпродують купальники і шорти, які залишилися на складах, а на митниці їх уже забороняють,
повідомило «Радіо Азатлик». Співробітник митної служби на умовах анонімності припустив, що таке рішення влади
може бути пов’язане «з моральними нормами туркменів, тобто з тим, що туркменським дівчатам не личить носити купальники». Журналісти зазначають, що
останніми роками шорти стали дуже популярними як серед чоловіків, так і серед
жінок. Тепер туркменам, очевидно, доведеться відмовитися від комфортного
для погодних умов країни одягу, де спека
влітку може перевищувати 50 градусів.
Раніше працівницям держустанов і організацій країни заборонили з’являтися на
роботі з нафарбованими нігтями і в золотих прикрасах. Також
жінкам не рекомендують фарбувати волосся.

Ольга
ЧОРНА.
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Здоров’я

Зелена ферма…
у багатоповерхівці
П

Тернополяни об’єдналися
і вирощують живу
корисну їжу в
однокімнатній квартирі

ро творчу майстерню «ЯRостОК» я дізналася
із фейсбуку. Зацікавила незвична ідея, яскраві
фото зелені та цікава інформація про живу їжу,
що дуже корисна для людського організму. Вирішила
не лише побачити все на власні очі, але й скуштувати
продукцію, яку так натхненно і щиро популяризують
тернополяни.

«Навіть 50 грамів
пророслого зерна
щодня принесуть
користь людині»

Зелену ферму обладнали в однокімнатній квартирі. Мікрозелень горошку, соняшника та конюшини вирощують вертикально. У спеціальних лотках пророщують зерна пшениці, вівса, ячменю, соняшника. Вся ця конструкція обладнана системою поливу, виглядає вона надзвичайно
цікаво. Це ніби невеличка грядка
у звичайній міській квартирі.
Творча майстерня «ЯRостОК»
- це соціальний експеримент,
об'єднання людей, які люблять
природу і хочуть жити у гармонії з нею.
«Наша мета - поєднати творчість, працю, приносити користь
суспільству, а також мати можливість отримувати необхідний мінімальний рівень матеріального
самозабезпечення для себе і своїх
близьких в умовах міста», - заявляють учасники проекту. Вже за
кілька місяців роботи вони змогли цього досягти і тепер радо
розповідають про свої напрацюваннями іншим.
Здоровий спосіб життя і корисна їжа поступово стають популярними в Україні. Тому ідея тернополян має хороші перспективи
на майбутнє.
- Звичайно, для когось ми виглядаємо диваками, але якщо
це корисно, чому не випробувати і не поділитися з іншими,
- розповідає один із засновників «ЯRостОК» Олег Гром. - Наша
ціль не стільки, щоб в нас купляли продукцію, а щоб звернути увагу людей, що є така проста

річ - і ви можете цим зайнятися.
Це як альтернатива продуктам,
які ми купуємо в супермаркеті.
Варто щодня включити в раціон
п’ятдесят грамів зерна - і це вже
принесе вам велику користь.

«Їмо живу їжу і
взимку не хворіємо»

Тернополяни надзвичайно
відповідально ставляться до своєї роботи. Вертикальні ферми
для пророщування сконструювали самотужки – все налаштували і відрегулювали, щоб отримувати якісний продукт. Зерно, яке
використовується для пророщування, вирощене без застосування хімікатів. Є навіть відповідний
сертифікат, еквівалентний стандарту Європейського Союзу, що
це засвідчує. Вода для виробництва - джерельна.
- «ЯRостОК» – це творча майстерня. Жива їжа – це основа харчування, - додає Олег Гром. - Ми
те, що ми їмо, і ми на цьому будуємо власну справу. Це перший рівень самозабезпечення, і він себе
виправдав. Ми платимо податки. Я, як підприємець, зареєстрований офіційно. Ми оплачуємо
оренду квартири, поточні витрати, і вже щось заробляємо.
«ЯRостОК» - це справа з душею, команда, яка любить свою
роботу. Паперові горнятка, у яких
доставляють пророщені зерна,
розмальовують власноруч. Ще
тут виготовляють ярбокси вирощування мікрозелені, які максимально прості і зручні у використанні, кожен може встановити їх
у своїй оселі.
Тернополянин Євген придбав
ярбокс для своєї родини і тепер
вони мають можливість самотужки вирощувати мікрозелень

та пророщувати зерно.
- Про те, чи відчуваємо користь від живої їжі, ще рано говорити, але точно вона піднімає
настрій, - каже він. – Дуже цікаво
спостерігати за тим, як росте зелень, це відбувається дуже швидко – просто на очах, і це насправді милує око.
Також вже з’явилася настільна гра «ЯRостОК», яка допоможе
відволікти і дітей, і дорослих від
мобільних гаджетів і зацікавити
чимось новим.
Засновники «ЯRостОК» переконані, жива їжа допоможе відновити зв’язок з природою.
- Сучасні люди не ходять босі,
більшість живе у багатоквартирних будинках, ми втрачаємо гармонію з навколишнім світом, каже Олег Гром. – Сьогодні пройти пішки одну зупинку стає важко, телевізор нам замінює спілкування, а мобільний - всю довколишню природу. Ми ж вирощуємо і популяризуємо живу їжу,
яка дає людині життєву енергію, здоров’я, сили і багато корис-

ті. Ми переконалися на власному досвіді, що жива їжа позитивно впливає на здоров’я. У мене
двоє дітей, у напарника – троє. У
наших сім’ях ця зима минула без
хвороб. Звичайно, для нашого
менталітету такий спосіб харчування не зрозумілий. Українські
ґаздині люблять готувати багато – насмажити, наварити всього.
Наша їжа значно простіша. Ми завжди обідаємо тут разом з хлопцями. Наріжемо собі салатику, візьмемо пророслого зерна, поллємо трішки олією і смакуємо.

І смачно, і красиво

Проросле зерно і мікрозелень сьогодні для багатьох з нас
залишаються ноу-хау. Насправді
виростити їх вдома може кожен
мешканець багатоповерхівки і
регулярно споживати. Зерно для
пророщування і насіння для мікрозелені можна сьогодні легко
купити. Та й технологія зовсім не
складна. Якщо є бажання, то можна це зробити самому. Зелень чудово смакує. Цікаво, що паростки

гороху, соняшника, якими мене
пригостили, нагадує смак самого
насіння соняшника або ж молодого гороху. У «ЯRостОК» запевняють, радо допоможуть усім, хто
зацікавиться такою справою. Це
навіть може бути маленьким бізнесом для жителів багатоповерхівок, які не мають роботи, але
мають вільну кімнату у квартирі.
У ««ЯRостОК» вже є база постійних клієнтів. Але вони стараються постійно популяризувати цю їжу – пригощають знайомих, друзів. Багато з тих, хто скуштував раз, починають замовляти постійно.
Окрім пророщеного зерна і
мікрозелені, ентузіасти виготовляють зубну пасту на основі березового вугілля «Берегиня». Кажуть, саме так в давнину чистили
зуби наші предки – вона абсолютно не шкідлива, її можна з’їсти.
До вугілля додають мед та трішки ефірних олій. А ще самі створюють натуральний антисептик
для рук.
У «ЯRостОК» переконані: саме
за живою їжею і природними засобами майбутнє людства. Адже
сьогодні усі ми починаємо усвідомлювати, що чим більше віддаляємося від природи, тим складнішим стає наше життя. Тернополяни перевірили на собі, що жива їжа
зміцнює здоров`я і рятує від хвороб. До того ж,
це смачно. Тож,
спробуйте і ви!

Юлія
ТОМЧИШИН.

У Тернополі зафіксували випадок малярії

Я

к повідомили в обласному
лабораторному центрі
МОЗ України, малярію
виявили в мешканця
Тернополя.

Епідеміологи кажуть, що недугу чоловік привіз з-за кордону

чи є ризик передачі малярії іншим жителям міста. Такої загрози, кажуть, немає.
- За місцем проживаннях хворого, у
Фахівці центру здійснили епідемі- прилеглих будівлях і водоймах паркоологічне розслідування, щоб виявити, вих зон не виявлено виплодів комарів

виду Анофелес, які переносять малярію. Загалом станом на 25 травня встановлено, що на території Тернополя є
лише комарі виду Аедес та Кулекс, які
не є переносниками цієї хвороби, – повідомили в лабораторному центрі.

Малярія – небезпечне захворювання, яке передається людині під час
укусу інфікованими комарами. Хвороба важко піддається лікуванню. Супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у м’язах.
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Календула врятує від попелиці,
а чорнобривці – від хробаків

Господар
Щоб помідори смакували

і гарний урожай давали

У

розпалі сезон
саджання помідорів.
Майже на кожному
городі ростуть ці овочі.
Досвідчені городники
радять, що зробити, аби
помідори вродили рясно і
були смачними.

По-перше, потрібно багато
світла. Помідори необхідно садити там, де вони отримають багато сонячного світла. До того ж,
помідори не люблять скупченості, тож садити їх треба за схемою
– ширина міжрять 60-70 сантиметрів, а між рослинами 30 сантиметрів. Найкраще їм на південних схилах, захищених від холодних вітрів.
По-друге, правильний полив.
Помідори потрібно правильно
поливати. Треба пам’ятати, що
вологість ґрунту під помідором
повинна бути високою: не менше 85%, а ось вологість повітря повинна залишатися на рівні приблизно 50-60%. Для найкращого ефекту полив повинен
бути не частий, але рясний. І перестаратися теж погано - надлишок вологи призведе до того, що
помідори стануть водянистими,
а значить - менш солодкими!
По-третє, тепла вода. Поливати помідори радять тільки відстояною водою, бажано навіть
прогрітою до +23…+24 градусів. Дуже добре при відстоюванні води додати трохи гною, компосту або зеленої трав’яної маси
(бур’янів).
По-четверте, правильне підживлення. Удобрювати треба на
ранній стадії, а потім слід зробити перерву до тих пір, поки

не утвориться зав’язь. Справа в
тому, що надлишок азотних добрив призводить до уповільнення цього процесу. А коли зав’язь
вже оформилася - тоді вперед,
тепер добрива підуть тільки на
користь! І ще маленький секрет у воду для поливу можна додати
по 4 краплі йоду на відро води.
Полив такою водичкою раз на
тиждень допоможе помідорам
стати більшими і дозріти трохи
раніше!
По-п’яте: сіль і попіл. Для
«цукристості» досвідчені дачники рекомендують в період повного плодоношення підгодувати рослини розчином кухонної солі та попелу (1 ст. л. солі і
склянка попелу на 10 л води).
Досить додати всього 0.5 л такого розчину під кожен кущ.
В Італії взагалі провели вдалий
експеримент: поливали помідори розведеної морською водою,
що зробило їх помітно смачнішими! А в США вдалося вивести сорт солоних на смак помідорів, що ростуть на піщаних грунтах. Поливати їх можна… просто
морською водою!
По шосте: ефект батьківщини. Помідор повинен дозріти на
рідному кущі. Адже часто помідори люблять зривати бурими.
Чим довше він буде на кущі - тим
він буде смачнішим!

Які квіти варто саджати на городі, щоб
вберегти врожай від шкідників і хвороб

К

віти не лише радують
зір, а й приваблюють
на ділянку комахзапильників, але деякі з
них здатні й відлякують
небажаних гостей –
шкідників і хвороботворні
мікроорганізми.
Отож, петунія протистоїть
практично всім шкідникам і хворобам бобових культур. Крім того,
ця чудова квітка допоможе врятувати ваш редис, ріпу, дайкон і пекінську капусту від хрестоцвітної
блішки.
Квіти чорнобривців виділяють фітонциди, що відлякують
нематод та інших дрібних ґрунтових хробаків від картоплі й томатів. Розсаджені по периметру
грядки із суницею чорнобривці
надійно захистять ягоду від довгоносика. Розташуйте клумби із
чорнобривцями поруч із посадками цибулі та капусти - і ваші овочі
перестануть страждати від навали цибульної мухи, совки і капустяного білану.
Настій чорнобривців застосо-

вують проти попелиці на бобових
рослинах і плодово-ягідних деревах і кущах. Для готування настою
стебла й квіти подрібнюють і заповнюють ними половину відра.
Потім доливають відро доверху
теплою водою (40-60°С) і настоюють дві доби. Після чого в проціджений настій додають 40 грамів
рідкого мила й обприскують уражені рослини. Крім того, настоєм
чорнобривців можна знезаражувати цибулини гладіолусів.
Восени зрізуйте стебла і пожухлі квіти чорнобривців і закопуйте їх у грядки на зиму – так ви
оздоровите ґрунт на своїй ділянці,
зможете запобігти розвитку хвороботворних грибків, приміром,
тих, що викликають фузаріоз.
Календулу часто саджають
упереміж з картоплею, щоб захистити посіви від колорадського жука. Якщо календулу посіяти
між грядками з капустою, перцями, томатами, то вона захистить
урожай від кліщів і нематод.
Календула, що росте поруч із
полуницею, врятує її від попелиці, приймаючи «вогонь на себе».

Дієві рецепти від попелиці
Настій попелу

Мильний розчин

У 10 літрах води розчиняють 300 грамів господарського
чи дьогтьового мила, попередньо натертого на тертці, (або
100 мілілітрів рідкого), після
чого отриманим розчином обприскують рослини. Проводити
обприскування необхідно кожні 4-5 днів.

Якщо ви побачите, що стебла календули буквально обліплені попелицею, не варто панікувати –
попелиця так і залишиться на нагідках, а суничні кущі не постраждають.
Закопуйте стебла й листя календули в ґрунт, закладайте в
компост, використовуйте при обладнанні теплих гряд і борозен
для посадки картоплі.
Герань дезИнфікує приміщення, тож, як кімнатна рослина, вона
просто незамінна. Їдкий запах герані не переносять шкідники плодових і ягідних культур, тому варто висаджувати (або розставляти горщики з нею) між кущами в
ягідниках. Таким чином ви зможете вберегти ягідні кущі від попелиці. Герань добре відганяє мух,
тому кілька горщиків із цією чудесною квіткою не будуть зайвими на терасі перед входом у будинок.

2-3 кілограми деревного попелу заливають 10 літрами окропу і дають відстоятися
кілька діб, після чого проціджують і обприскують ним уражені
шкідниками рослини.

Настої цибулі
та часнику

Цибуля та часник - традиційні рослини, за допомогою
яких борються з попелицями.
Рецепт настою цибулі: 200 грам
подрібненої ріпчастої цибулі і
сухого цибулиння настоюється

у 10 літрах води протягом доби,
після чого його проціджують.
Настій часнику готується трохи
інакше: 200 грам подрібнених
головок часнику настоюють в 1
літрі води протягом кількох діб
у темному місці. Отриманий настій потрібно відфільтрувати і
розвести у воді в пропорції 1:50.

Настій тютюну

Годиться для боротьби з попелицями і розчин на основі тютюну.
400 г тютюну настоюють дві доби
в 10 л води, проціджують, додають
ще стільки ж води і 40 г мила, яке
виконує функцію прилипача.

Перець боїться прохолоди і... спеки
Б

олгарський перець - улюблений багатьма овоч,
використовується в приготуванні багатьох страв. Користь
болгарського перцю, звичайно ж, безсумнівна. Рівень вмісту
вітаміну С у ньому навіть вищий, ніж у лимоні і чорній смородині.
Тому й став цей овоч популярним на городах українських господинь.
Що ж потрібно робити, щоб отримати хороший врожай перцю?



Поспішати з посадкою не можна. Висадивши рослини у відкритий грунт до того як температура повітря досягне 20-25 ° С, отримаємо затримку в розвитку і недоберемо врожай. Висаджувати рано можна лише під плівку і в
парники.
У тіні перці стають кволими, починають витягуватися і падають
від вітру. Плодів вони в такому стані не
зав’язують. Щоб перці не страждали від
нестачі світла, садити їх треба не ближче 25 см один від одного і не менше 60 см
між рядами.
Краще - дрібніше, ніж глибше: у
перцю, як і у дерев, є коренева
шийка. Тому заглиблювати його не мож-




на. Садити треба так, як він ріс у розсаднику. Краще взагалі не заглиблювати:
тоді розсада не буде довго “сидіти” в одній порі.
Пересадку перці переносять краще, ніж огірки, але теж дуже болісно і приживаються довго. Щоб зберегти
коріння неушкодженим, посадку треба
проводити методом перевалки зі стаканчиків, в яких перці росли. Рекомендується навіть відмовитися від пікіровки, щоб
не пошкоджувати корінці.
Перець боїться прохолоди і... спеки. Вже при температурі вищій 35
° С квітки обсипаються. Перець дуже любить воду, але не переносить затоплення. Переборщимо з поливом - відпадуть




шкодити корінець, рослина зів’яне й загине або просто скине всі квітки і зав’язі.
Позбутися такої небезпечної роботи
можна, якщо замульчувати посадки перцю тирсою, сосновими голками або соломою товщиною не менше 7-10 см.
Підживлення обов’язкове: перці
мають порожній простір усередині, але годувати їх потрібно, ніби вони
повні. Підживлення у відкритому грунті вносять один раз на 1-1,5 тижні. Перці
дуже люблять азот і калій, менше - фосфор. Однак надлишку добрив рослини не
переносять. Обов’язково потрібно знати
міру і ні в якому разі не вносити свіжий
гній: з’являться гнилі плоди.
Для профілактики хвороб (а їх у
перцю немало) потрібно один-два
рази за сезон обробити посадки будьяким препаратом, що містить мідь. Необхідно стежити за появою захворювань і
вчасно обробляти рослини від попелиць
і кліщів. Якщо упустити терміни, гусениці стануть стійкими до отрут.


квітки і зав’язі. Це ж станеться і при недостатньому поливі. Поливати перці треба,
як і огірки, часто і потроху. Це зіб’є температуру і дозволить отримати великі плоди. До речі, перець найкраще відгукується на крапельний полив.
Глибоко розпушувати небезпечно: незважаючи на неглибоке залягання коренів, перець рихлити треба
кожні 2 тижні. Спушують їх неглибоко,
буквально на пару сантиметрів. Якщо по-
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На життєвій ниві

Життєві істини
З чого складаються наші розчарування? З надмірних очікувань і
недостатньої витримки.
Сергій Жадан
«Шляхи сполучення».
Ми стали економними, ми
боїмося любити, ми боїмося ділитися почуттями, навіть серця нині
не б’ються, бо вже не келихи, повні
вина, а пластикові горнятка з охолоджуючими напоями.
Рінат Валіуллін
«У кожному мовчанні своя істерика».
Люди завжди говорять погано про того, кому вони заздрять.
Арчибальд Кронін
«Замок Броуді».
Ніщо не замінить старої дружби. Роки не додають друзів, вони їх
забирають, розводять різними дорогами. Час випробовує дружбу на
розрив, на втому, на вірність. Коло
друзів вужчає, але немає нічого дорожчого за тих, хто залишається.
Еріх-Марія Ремарк.

Сокровенне

Д

іана, Люба і Марта
дружили зі школи.
Їх називали трьома
мушкетерками, бо дівчата
завжди трималися разом.
Хоча всі знали: Люба і
Марта - хитрунки, а Діана
- добрячка.
На випускному дівчата пообіцяли: щоб не трапилося, не
забувати одна одну і допомагати, коли треба.
Люба з Мартою вступили в
торгівельний технікум. Діана
до педагогічного вишу - завжди
мріяла стати вчителькою початкових класів.
…Першою вийшла заміж
Люба. Діана з Мартою раділи за
подругу.
- Пора і вам до вінця, дівчата, - жартувала Люба. - Марта з
Ваською зустрічається. Може, й
ти, Діанко, маєш хлопця, але не
зізнаєшся? Чи й далі страждаєш за Сашком? Шкільне кохання - це лише романтика і ностальгійні спогади.
- Я - остання в черзі на заміжжя, - засміялася Діана. Спершу видамо Марту.
Так і сталося. Марта виходила заміж за Василя. Діана була
за старшу дружку. А Люба збиралася народжувати первістка.
Із залицяльниками Діані
не щастило. А в школі, де почала працювати, усі вчителічоловіки були одружені.
Подруги часто просили Діану побути з дітьми. У Марти народилася дівчинка. Бувало, водночас приводили своїх малих.
Марта і Люба з чоловіками
торгували на ринку. Сім’ї часто зустрічалися, оскільки мали
спільні інтереси. Товари, ціни,
попит… Діану не кликали, бо
що вчительці обговорювати з
«бізнесменами». Зате, коли треба було побути з дітьми, відразу
згадували безвідмовну подругу.
Коли в Діани захворіла матір і виявилося, що без операції

Сімейне

гніздечко
Одягли волиняночки
сорочки-вишиванки,
Де ниток барви рукотворні
Іскряться сонцем спозаранку,
Як Україна, неповторні…
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Євгенія Поліщук, підприємець, завідуюча
магазином «Хлібодар», Марія Левенець, Оксана Мартинюк – продавчині, де завжди
свіжі хлібобулочні вироби, смачні ковбаси, йогурти, соки. У «Хлібодарі» вас зустрінуть
теплою посмішкою, запропонують не лише товар, а й подарують гарний настрій.

Було три подруги…
не обійтися, - трохи підсобили
співробітники в школі. Батько
продав гаража. Щось допомогла
родина. А подруги поспівчували - швидше собі, а не Діані.
- Долар «скаче», з цінами
казна-що твориться, - нарікала
Люба. - Раніше бізнес ішов добре, а тепер… Раді були б тобі
допомогти, Діанко, але ось такі
справи…
- Тепер хворіти зовсім невигідно, - додала Марта. - Хоч відразу вмирай… Ой, вибач, Діанко. Злетіло з язика. Ми також у
кредитах сидимо. Що далі буде?
Мій Васька…
- В яких кредитах? - нерозуміюче перепитала Люба.
- Забула? Я ж тобі казала…
Марта промовисто глянула
на Любу.
- А-а-а… так-так...
- Дівчата, я ж у вас нічого не
прошу, - виправдовувалась Діана. - Головне, аби операція мамі
допомогла.
- Ой, Діанко, ти б могла посидіти з малою? - запитала Марта. - Нас на хрестини запросили.
В сусідню область. Не хочеться
дитину волокти.
- Не можу, мушу біля мами в
лікарні бути.
- Жа-а-аль, - розчаровано
протягнула Марта. Люба штовхнула її рукою.
Після цього подруги з Діаною довгенько не бачились.
…Діанина матір одужала.
Лише за доньку хвилювалася.
Скоро тридцятка. Сусіди пліткують, мовляв, і гарна, і вчителькою працює, а заміж ніхто
не бере. Замість своїх - дітей подружок няньчить.
На вихідні Діана з батьком
збиралися до тітки в село. По
господарці допомогти. Зателефонувала Люба.
- Діано, я завтра до тебе свого Назара приведу. Ми з компа-

нією на пікнік зібралися. Без дітей. Крім тебе, нікому…
- Я з татом до тітки їду. Іншим разом - будь ласка.
- А тато сам не може? Чи з
мамою?
- Яка з мами помічниця? А
тітка нам продуктами підсобляє. Треба віддячувати.
- От, халепа. Марта також хотіла в тебе свою Тетяну залишити. І що нам тепер робити?
Від пікніка відмовитися? А ми
ж обіцяли допомагати одна одній…
Люба з Мартою на подругу
образилися.
Діанина матір давно хотіла
доньці відкрити очі на дружбу
з Мартою і Любою. І ось ця підслухана розмова…
- Діано, я не хочу втручатися в твої стосунки зі шкільними
приятельками, але… вони використовують тебе. Колись ти за
них уроки робила. Тепер їхніх
дітей бавиш. Дивна ваша дружба. Нещира.
- Я їм просто інколи допомагаю.
…Мама першокласника Тараса попередила Діану, що сина
зі школи забере її двоюрідний
брат, який у них гостює, бо в неї
з чоловіком ділова зустріч. Уроки закінчилися, діти швидко
розійшлися. Лише Тарас чекав
свого родича. Діана хотіла сама
відвести його додому, але хлопчик не мав ключів від квартири.
Учителька з учнем сиділи
на лавці біля школи. Діана поглядала на годинника: незабаром мала бути в перукарні. І нарешті…
- Мій дядько! - вигукнув Тарас.
Молодий чоловік представився Майклом, тобто Михайлом. Вибачився, що довго йшов
- заблудився.

- Міс Даяна, - звернувся на
західний манер, - я лише три
дні тому прилетів із-за кордону.
Погано орієнтуюся в місті.
- Тарасику, заведеш свого
дядька додому? - пожартувала
у відповідь.
- Аякже, Діано Петрівно, по-дорослому мовив першокласник.
Діана з Майклом-Михайлом
розсміялися…
Згодом виявиться, що цього дня Діана чекала не просто
родича свого учня. Вона чекала
свою долю. Майкл-Михайло закохався у вчительку свого племінника.
Діана розповіла про свого
залицяльника Любі з Мартою.
- Все це банально, - хмикнула Люба. - Тимчасове захоплення. Поїде і забуде.
- Правда, правда, - підтримала подругу Марта. - Ще й в школі пліткуватимуть. Воно тобі
треба? А він справді не одружений? Може, просто романтики з
українкою захотілося.
- Дівчата, він не одружений.
І його родина також походить
з України. І, взагалі, він хороша
людина.
- Не будь наївна, Діано, - не
вгавала Люба. - А, до речі, він
багатий?
- Його банківського рахунку я не бачила, але казав, що
має гарну роботу. У серйозній
комп’ютерній компанії працює.
- До речі, мій Василь хоче
тебе познайомити з деким.
Його звати Славко. На ринку
торгує. Має дві точки. З дружиною в нього не склеїлось. То як?
- запитально подивилася на Діану Марта.
- Я вдячна за турботу, але не
потрібно, - відповіла.
Подругам це не сподобалось.
Дорогою додому вони обго-

ворювали Діану. Мовляв, принцесою себе уявила. На закордонного кавалера спокусилася.
Та в нього там таких, як Діана…
Насправді ж, подруги просто заздрили. Мартин Васька почав
за чужими спідницями заглядати відколи здружився зі Славком. А Любин чоловік зібрався
закордон, аби швидше заробити на власне житло. Бо коли після розлучення додому повернулася сестра з дитиною, квартира свекрів скидалася на казкову
рукавичку.
- Цікаво, вийде Діана заміж
за свого принца? - розмірковувала Марта.
- Звичайно, ні! За що їй таке
щастя?! - злісно кинула Люба.
…Діана все ще сподівалася,
що Марта з Любою прийдуть
на її з Майклом-Михайлом вечірку. Телефонувала обом. Хотіла дізнатися, чому запізнюються. Але слухавки не взяла жодна.
Жінки сиділи в Мартиній
квартирі. Замість порадіти за
Діану, їх «муляло», що її стосунки з Майклом-Михайлом склалися добре.
- А, може, заглянемо на годинку на забаву, - мовила Марта. - З цікавості.
- З цікавості заглядай за своїм Ваською, аби «наліво» не ходив, - відгризнулася Люба.
- Все ж таки Діана наша подруга.
- Думаєш, ми їй потрібні тепер? Вона зі своїм принцом закордон махне. А ми тут… Шкода, Марто, що ти її зі Славком
не познайомила. Хай би спробувала смак справжнього життя. Чому їй має бути добре? Ми
ж не гірші…
- Може й ти права, Любо...
Діана хвилювалася, чи все
гаразд у її подруг…
Ольга ЧОРНА.
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– Може б, ми гуляти ниньки
пішли до джерела, зозулю послухати?
Старий Тимко задихався, підмощуючи під голову високо подушку, і говорив хрипким голосом хворої немічної людини.
– Ви, тату, як мала дитина,
– злилася Ліда. – Минулого тижня ходили на хрущів дивитися, то
вам гірше стало!
– Знаю, дочко, що тяжко тобі
зі мною, але вважай, що то моє
останнє прохання, – видихнув
Тимко і відвернувся до стіни.
Він завжди так робив, коли щось
було не по його. На тій стіні, на гуцульському чорнобривому килимі, у рамках, прикрашених вишитим рушником, висять фотографії. Мабуть, з п'ятнадцять. Тимко їх ніколи не рахував, бо коли
дивився на них, то наче подорожував лабіринтом свого життя,
переносився у минулі події, відпочивав душею. А нині він з-під
лоба зиркав на пожовклі від часу
світлини і серце його стискалося
у якійсь невимовно ностальгійній тузі. Десять років минуло, як
померла його Тося, а він не може
змиритися з втратою. Її очі завжди з ним – добрі, лагідні, ніжні, блакитні, як нинішнє травневе небо. Дивиться на нього з фотографій, наче хоче щось сказати.
Ліда, дочка, мало схожа на дружину – кароока, метка, гаряча на
слово. Так і засиділася в дівках до
сорокарічного віку, бо однолюбка. Покохала сусідського хлопця
Тараса, а той віддав перевагу Лідиній найкращій подрузі. Ліда
втратила і подругу, і коханого. Тепер вони десь в далекій Америці
живуть.
Тяжко Тимкові на серці. За
Ліду гризеться. Нині-завтра він
очі заплющить, то одна в усьому світі залишиться. Пропасти не
пропаде, а в самоті не буде мати
до кого й слова промовити. А ще
той далекий вечір біля джерела
не дає Тимкові спокою. І померти
не дає. Скільки років пройшло, а,
наче, вчора було…
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Таємниця

Струни серця
Зелені свята

забутого джерела

Тимко і Федір – молоді та веселі парубки, були нерозлийводою. Усюди разом, все вкупці. В
колгоспі на комбайнах працювали, на танці вечорами в сільський
клуб ходили, дівчатам голови крутили. Не хлопці – вогонь! Коханих
вибрали собі до душі: сіроокий
Федір – чорняву Галю, а запальний Тимко – русокосу Тосю. Весілля відгуляли, в молодих сім’ях
по дитинці народилося. У Федора – син Олексій, у Тимка – дочка
Ліда. Жнива тогоріч були гарячими, молотили збіжжя до опівночі.
Кожного разу поверталися друзі
додому стежиною попри джерело. Сідали біля нього, пили чисту,
цілющу воду, відновлювали сили,
відпочивали. Це джерело біля невеличкого гаю було їхнім улюбленим місцем. Навесні біля нього все зозуля кувала, вони рахували свої роки та сміялися весело. А
джерело, наче теж відчувало, жебоніло до них своїм лагідним голосочком, співаючи благословенну світом пісню життя. Навкруг
нього росла дрібна осока і жовте латаття. Зелені кумедні жабки
влаштовували у воді перегони з
плавання.
Цього злощасного дня Тимко
наче відчував щось недобре. Немов важка брила лежала на душі.
Це було передчуття біди. Коли з
Федором поверталися з роботи,
біля джерела йому стало погано. Як потім встановила медична
експертиза, у нього була вроджена вада серця, про яку ніхто не
знав. Тимко, рятуючи товариша,
приніс його до джерела, обливав
водою, але нічого не допомагало.
Той помирав у нього на руках. Федір дістав з кишені срібний хрестик і сказав кволим голосом:

ксана тримала у руках
фотоальбом. Перегорнувши
титульну сторінку,
одразу прочитала: «На пам'ять
майбутнім рокам від сучасного
життя». Всміхнувшись, згадала
той день, коли виводила
каліграфічним почерком цю
фразу. Здається вчора, а скільки
часу промайнуло відтоді…
На першій сторінці – її весільні
фото. В очах стільки блиску! Потім у
різних ракурсах – одна донечка, друга…
Доля була прихильною до неї. Незчулася, як і онуки Бог подарував. Гортаючи
сторінку за сторінкою, звернула увагу
на одну пожовклу світлину, з якої на неї
лагідно дивились великі оченята десятирічного хлопчика, що так ніжно обіймав її за шию. Він, ніби з гордістю промовляв: «Дивіться, я біля Оксани Василівни!» Вона сиділа на пеньку, а діти
обступили з усіх боків, і кожний хотів
притулитись до неї. Видно, дуже любили. Щось читала, а всі уважно слухали.
Оксана задумалась, згадуючи той
день, коли водила на прогулянку до лісу
своїх підопічних. Ця світлина ніби знову

– Візьми, це буде тобі пам'ять
про мене.
Хрестик вислизнув з руки і
впав у воду…
Відтоді Тимко ходив на роботу іншою стежкою. Він сорок років не був біля джерела, не хотів
знову переживати страшні спогади. Казали люди, що заросло воно
осокою і знаку на тому місці нема
– висохло. Забули селяни, що колись там було джерело: старші
– померли, а молоді не цікавилися. Усе поглинув безжалісний час.
– То, давайте, тату, підемо, як
так вже хочете до того гаю, а то
потім випоминати мені будете.
Вставайте, помало, – Ліда взяла
Тимка під руки, посадила на ліжку і почала взувати.
Йшли мовчки. Прислухалися.
Зозуля не кувала. Хоч була весна
і все цвіло.
– Може й, не знайдемо того
вашого джерела і зозулі щось не
чути, – почала Ліда. – Але вам то
що, так аби кудись йти.
Тимко нічого не відповів, наче
й не чув її слів. Він побачив його
ще здалеку – джерело своєї юності, місце світлої пам’яті і великої туги. Зупинилися біля самого
джерела. Ліда постелила коцик,
Тимко сів, віддихався, а потім став

на коліна і почав розчищати джерело. Він виривав з коренем осоку
та траву, наче добирався до джереляного серця. Дочка йому допомагала. І ось уже показалася мутна водиця. Вони стали вигортати
намул і раптом щось заблищало
в Тимковій руці. Це був Федорів
хрестик. Тимко заплакав, як мала
дитина:
– Вибач, друже, що я стільки років сюди не ходив і не знайшов твого подарунка, його берегло джерело.
– Дочко, віддаю тобі цей хрестик, мені він вже не пригодиться,
а тобі нехай принесе щастя, – поцілував і віддав Ліді, наче дорогоцінний скарб.
Рівно за місяць помер Тимко.
Цвіла акація. На похорон зійшлося усе село. Федорів син Олексій
теж приїхав, не знати, хто його
повідомив. Як виявилося, він
був одиноким і залишився в селі
жити на батьківській хаті. Спершу
Олексій допомагав Ліді по господарству, а потім вони відчули, що
довгоочікуване кохання прийшло
до них. Вони зійшлися і через рік
на Тимковому подвір’ї вже грали
веселі музики…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Погар ЧОРНИЦЬ

повернула її на поріг чарівної та безтурботної юності, що транзитним потягом
промайнула у загадкову даль. Тоді здавалось, що так буде вічно і ця прекрасна
пора, яка буває тільки раз у житті кожної людини, не закінчиться ніколи.
Студенткою другого курсу приїхала
на педагогічну практику у село Микуличин, що на Івано-Франківщині. Привітні люди показали дорогу до літнього табору відпочинку. Навколо буяла
така краса, що дівчина мало не втратила дар мови. Їхній табір знаходився
у лоні дивовижних Карпат, які оповили
його ніжним трепетом смерек, шелестом трав, не затихаючим дзвінкоголосим пташиним співом і кришталевочистою вродою річки Прут, хвилі якої
лагідно шепотіли і ніби кликали за собою. Цю велич ладної природи Оксана
зберегла у своєму серці на все життя.
Таких, як вона було багато, і всі з нетерпінням чекали на приїзд дітей. Їй доручили 8 загін. Це були дітки 3-4 класів.
Оксана дуже любила дітей і коли настав
день приїзду, то раділа мов дитина.

Перша зустріч розпочалась зі знайомства. Школярики розказували про
себе все: звідки приїхали, що їм найбільше подобається, як би хотіли проводити дозвілля.
Серед дітей був хлопчик Андрійко,
той самий, що сидів поруч у лісі. Його
поведінка здавалась трохи дивною. Він
всюди ходив за Оксаною, тримаючись
за руку. Уважно прислухався до кожного слова, сказаного нею, заглядав у очі і
тішився з найменшої дрібниці.
Якось пригадала, як він приніс з
лісу повний погар чорниць, а потім несміло поставив на стіл, сказавши, що
збирав їх для неї. А через три дні підкинув на Оксанине ліжко записку, в якій
написав: «Я вас люблю», і швидко втік.
Потім довго не підходив, ховаючи очі.
Вона не ображалась на нього, думаючи тоді, що він ще дитина. Та слова, сказані в день від’їзду, запам’ятались їй на
все життя. Сідаючи у автобус, хлопчик
сумно промовив:
- Не виходьте, будь ласка заміж,
Оксано Василівно, почекайте на мене, а

Буяє ліс зеленим світлом,
Душа і щедра, і багата.
Зело пахуче так розквітло Зелені свята.
Зелене гілля носять з лісу,
Клечають урочисто хату.
Підніме завтра день завісу Зелені свята!
Відчиніться широко двері.
В календарі - святкова дата.
Ідуть з язичницької ери Зелені свята.
За образами - цвіт калини,
І пахне на долівці м’ята.
І входить мати-Україна
В Зелені свята!
* * *
Та згадка, наче блискавка, сяйне:
Зелений день. Зелений лан. Зелені свята.
Веде за руку тато мій мене
У ліс, щоби клечання наламати.
Так весело і радісно мені!
Нічлава. Кладка. Знов снується стежка.
Хоча б на мить вернутися в ті дні,
Де загубилася слідів мережка…
Навколо царство зелені й пташок.
І дощ грибний пробіг собі над нами…
Ми оберемок молодих гілок
Кладемо на подвір’ї коло брами.
В святковій хаті з калачами піч.
На образах святі велично-строгі.
І буде шепотіти цілу ніч
Кленова гілка біля ліжка мого…
Клечальний день. Субота. Зелен-світ!
Зелені свята. Все навкруг зелене.
Той неповторний у дитинство слід
Ще буде довго, довго коло мене…
Ганна КОСТІВ-ГУСКА.
* * *
Прив'ялий май вклонився хаті,
Гойднулось сонце на листках.
До мене знов при цьому святі
З дитинства щемом - добрий птах.
Та ж я не кликав, тільки серце
Зеленокрапний спогад-зойк
Ледь чутно хлюпнуло із денця
На теплу пам'ять ще разок...
І вже несу із татом ласку,
В гіллі - розгублені слова.
Вернутись хочеться у казку,
Де май... і мати ще жива.
Володимир КРАВЧУК.

коли я виросту, то одружуся з вами.
- Андрійку, поки ти виростеш, я вже
постарію.
- Ви для мене ніколи не будете старою...
Оксана на мить задумалась і почала лагідно гладити хлопчика по голові. А потім дитяча рука через вікно довго махала їй, аж поки автобус не зник
за поворотом. Ця мить залишилась у її
серці й донині.
...Жінка по-материнськи дивилась
на світлину і думала про Андрійка. Як
склалась його доля? Чи все у нього добре? Так хотілось, щоб він знайшов
свою стежину у житті. Те, що він став
хорошою людиною, вона не сумнівалась і тому у душі просила Бога, щоб дарував йому щедру долю.
Хто знає, чи він ще пам’ятає про неї?
Оксана ніяк не могла забути свою першу педагогічну практику, погар чорниць і слова, так щиро сказані десятирічним хлопчиком. Довго тримала у руках фото тридцятирічної давності, поринувши у спогади своєї неповторної
юності. А у глибині душі чомусь хотіла,
щоб Андрійко хоч інколи згадував про
ту, що колись так глибоко запала у його
дитяче серце.
Василина ВОВЧАНСЬКА.
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25 травня футбольний
клуб “Нива” у 28 турі
Другої ліги
у виїзній грі переміг
“Арсенал-Київщину”
з рахунком 0:2.

26 травня на столичному «Олімпійському» іспанський «Реал» у фіналі Кубка
європейських чемпіонів переміг англійський «Ліверпуль» 3:1
та здобув вже 13-й в історії найпрестижніший клубний трофей Європи.

П

оказово, що тренер
«Реалу» Зінедін Зідан
випустив на гру у Києві
той же зірковий стартовий
склад, що і на минулорічному
переможному фіналі у Кардіффі.
З перших хвилин матчу іспанський
королівський клуб захопив ініціативу,
хоча мерсесайці відповідали гострими
контратаками і на 22-й хвилині під час
масованої атаки ледь не відкрили рахунок. На 27-й хвилині стався один з найвирішальніших моментів матчу - в одному
з ігрових епізодів лідер «Ліверпуля» Моххамед Салах отримав важку травму плеча
та покинув поле. Англійці змушені були
грати майже весь матч без свого провідного гравця.
Через кілька хвилин вже «Реал» втратив одного зі своїх провідних захисників — Дані Карвахаля, який отримав
травму в ігровому епізоді без порушення правил. Наприкінці першого тайму
«Реал» ще більше посилив тиск і Бензема
навіть забив гол, проте суддя не зарахував його через положення поза грою.
Другий тайм «Реал» знову почав
з атак, і на 47-й хвилині «Ліверпуль» від
голу врятувала тільки поперечина. Але
вже за кілька хвилин Карім Бензема після
катастрофічної помилки голкіпера «Ліверпуля» відкрив рахунок. Лоріс Каріус
якимось дивом кинув м’яч просто на ногу
Бенземи і той переправив його у ворота.
Пропущений гол не зламав англійців — на 55-й хвилині «Ліверпуль» після масованої атаки і за шаленої підтримки трибун зрівняв рахунок. Однак, ще через десять хвилин Гарет Бейл, який вийшов на заміну, неймовірним ударом через себе вивів «Реал» вперед. Після цього мадридці повністю захопили ініціативу і на 83-й хвилині Гарет Бейл зробив

дубль. Його простий удар здалеку потрапив до рук Харіуса, проте той знову помилився…
Свій гол на останній хвилині матчу міг
забити і Роналду. Він вже виходив один
на один з голкіпером, проте йому завадив вболівальник, який несподівано вибіг на поле на кілька секунд. «Ліверпуль»
та «Реал» вже грали у фіналі Ліги чемпіонів. У 1981 році англійці зуміли здолати
мадридців з рахунком 1:0. Загалом до київського фіналу мадридці 12 разів ставали найкращим клубом Європи. Один
з найкращих футболістів планети Кріштіану Роналду чотири рази був переможцем
Ліги чемпіонів УЄФА, тож київський трофей став для нього п’ятим. «Ліверпуль»
п’ять разів ставав найсильнішим клубом
Європи, проте більшість перемог припало на зіркові часи кінця 70-х — початку
80-х років. Останній раз англійці тримали
у руках кубок Ліги чемпіонів у 2005 році.
Узагалі ж з перемогою «Реалу» продовжилося панування іспанських клубів у Єврокубках. Лігу Європи в поточному сезоні також виграв клуб з Іспанії: мадридський «Атлетіко» розгромив «Марсель» з рахунком 3: 0. За останні п’ять
сезонів «Манчестер Юнайтед» є єдиним
клубом не з Іспанії, якому вдалося виграти Єврокубок. «МЮ» виграв Лігу Європи в 2017 році. Лігу чемпіонів в 2014
році вигравав «Реал», в 2015 - «Барселона», в 2016, 2017 і 2018 - тричі успіх святкував «Реал». Лігу Європи в 2014, 2015 і

2016 вигравала «Севілья», в 2017 гегемонію іспанців перервав «Манчестер Юнайтед», але в 2018 році знову перемогу здобув клуб з Піренеїв - «Атлетіко».
Що стосується київської поразки «Ліверпуля», то варто відзначити, що британські клуби програли сім останніх єврокубкових фіналів іспанцям.
А ще фінал Ліги чемпіонів 2018 року
у Києві запам’ятався кількома цікавими
навколофутбольними історіями. Найперше, це надзвичайно різкий стрибок цін
на житло на дні проведення фіналу. Ціни
на готелі у середньому зросли у порівнянні зі звичними у 30-45 разів. Через це
частина фанатів навіть відмовилася приїхати до української столиці.
Також Київ запам’ятався і волонтерським рухом містян. Чи не вперше сповнені співчуття вболівальникам місцеві мешканці започаткували масових рух
безкоштовної здачі житла фанатам обох
команд. Для цього створили спеціальну сторінку на Facebook, через яку тисячі
вболівальників змогли знайти собі безкоштовну кімнату чи цілу квартиру на час
перебування у Києві. Та і це не допомогло
справдитися прогнозам деяких наших
функціонерів та чиновників. Під час підготовки до матчу представник оргкомітету від КМДА впевнено заявляв, що влада очікує повний стадіон і не менше 100
тисяч туристів. Насправді ж уже наступного дня після фіналу глава Нацполіції
України зазначив, що в Україну приїхали
лише 25 тисяч гостей та уболівальників.
А сам матч УЄФА між командами «Реал»
та «Ліверпуль» на стадіоні НСК «Олімпійський» відвідали 53,5 тисяч уболівальників. Як відомо, столичний стадіон вміщує
70,05 тис. осіб Таким чином, під час фіналу на трибунах було майже 20 тисяч вільних місць. А це – своєрідний антирекорд
для поєдинків такого рангу.

* * *
Завершився єврокубковий сезон
2017/18. За його підсумками Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА розмістилася на 8
позиції рейтингу. В сезоні українські клуби
набрали 40 очок, з них 19 - в активі «Шахтаря», 14,5 – у «Динамо», 4 – у «Зорі», 2 – в
«Олександрії», 0,5 – в «Олімпіка». Таким чином у єврокубковому сезоні 2019/20 Україна буде представлена 5-а клубами.
* * *
Відбулися матчі-відповіді плей-офф
за участю команд, які сперечалися за
місце в Прем’єр-лізі у наступному сезоні. «Десна» та «Полтава», які вирішальні
зустрічі проводили вдома, зуміли здобути
перемоги з потрібним рахунком і кваліфікуватися до елітного дивізіону. Таким чином, ротація між двома найсильнішими лігами буде масштабною: місця «Сталі» (вибула напряму), «Зірки» та «Чорноморця»

у Прем’єр-лізі займуть «Арсенал» (переможець першолігового турніру), «Полтава»
та «Десна».
* * *
Представниця України з художньої гімнастики Діана Варінська тріумфувала
на етапі Гран-Прі
у Хорватії. Українка до золотої нагороди у вправах на
брусах додала ще два золота — у вільних
вправах та вправах на колоді.
* * *
У Києві на Хрещатику у рамках “Фестивалю чемпіонів” українська команда
зіграла символічні матчі з командами
зірок “Реалу”, “Ліверпуля” та Ліги чемпіонів. У турнірі було чотири гри. Спершу

змагалась українська команда проти команди зірок Ліги Чемпіонів. Українці перемогли із рахунком 5:1. Потім змагалися
між собою команди зірок “Реалу” та зірок
“Ліверпуля». За третє місце грали зірки “Ліверпуля” та зірки Ліги чемпіонів, а у фіналі
- українська команда протистояла зіркам
“Реалу” - 3:3. Такий турнір є щорічним, але
вперше в історії у змаганні взяли участь не
дві, а чотири команди.
* * *
У Києві у фіналі Ліги чемпіонів французький “Ліон” та німецький “Вольфсбург” визначили найкращу жіночу
команду Європи. Нею стали футболістки
з Франції, які перемогли суперниць з рахунком 4:1. “Ліон” чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів та виграв два попередні розіграші турніру. “Вольфсбург” у попередні сезони здобув дві перемоги у ЛЧ, а
востаннє вигравав трофей у 2014 році.

Спортивна арена

П

ротягом усього матчу
тернополяни діяли
першим номером, але
повністю переграти господарів
вдалося лише після перерви.
Щоправда, у першому таймі
“каноніри” мали кілька дуже
хороших моментів, але надійна
гра Механіва не дозволила
суперникам відзначитися.
Зокрема, господарі провели швидку атаку, яка завершилася підкрученим ударом їхнього форварда, але наш
голкіпер у карколомному стрибку дістав м’яч з-під поперечини. За кілька
хвилин господарі знову змусили вступати у гру воротаря “Ниви”. Він знову
зіграв надійно, перевівши м’яч на кутовий.
Насиченою на гольові моменти
була кінцівка першого тайму. Тепер
вся гострота в основному йшла від наших футболістів, але на заваді ставали
блискучі дії воротаря “Арсеналу” Євгена Шкарбана.
Якщо до перерви моменти виникали біля обох воріт, то у другому таймі
господарі не запам’яталися абсолютно нічим. Друга частина гри розпочалася із моментів біля воріт «Арсеналу», проте удари гостей не досягали
мети. Лише після години ігрового часу
“Ниві” вдалося розмочити рахунок. Тарас Кривий, який вийшов на заміну,
змістився з флангу у центр та відпасував на Литовченка. Той у два дотики
обробив м’яч та відправив у сітку - 0:1.
Незабаром відзначився і Олександр
Апанчук. Увірвавшись у штрафний
майданчик, форвард на замасі обіграв
захисника та пробив точно у дальню
дев’ятку - 0:2.
Перемога в Обухові дозволила
“Ниві” перервати свою триматчеву
програшну серію. Перед заключним
туром у чемпіонаті тернополяни все
ще зберігають шанси на четверту сходинку.
* * *
Ук р а ї н е ц ь
Олег Омельчук
виграв етап Кубку світу з кульової
стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м у Мюнхені. Крім перемоги,
Омельчук встановив світовий рекорд у даному виді, набравши 254,6 бали.
* * *
У Йоганнесбурзі відбувся бій за участю українського боксера Владислава Сіренка (7-0, 6 КО). Протистояв йому боксера з Малаві Алік Гогодо. У сьомому поєдинку на профі-рингу українець ще у першому раунді відправив свого суперника у
нокаут.

nday.te.ua
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Європейська ніч у музеї Бережан
Бережанський обласний
музей імені Богдана
Лепкого святкував
міжнародний день музеїв
разом із відвідувачами.
Усі охочі побували в залах
музею, та ще й вночі
– нова атмосфера для
поціновувачів мистецтва,
що додала експонатам
незвичних відтінків.

О

дночасно з цим
презентували
відкриття нового
залу та виставки. Публіці
показали картини
подружжя тернопільських
митців Миколи та Ірини
Кафтан.
До організації та проведення мистецької Ночі долучилися і друзі музею, серед яких Тернопільська обласна організація
Національної спілки художників України.
- Ця ніч у музеї стала особливою завдяки моєму учню,
талановитому художнику Миколі Кафтану, його дружині
Ірині та високому рівневі професіоналізму цих митців, - зауважив керівник організації Євген Удін.
Розпочалась музейна ніч вітаннями підростаючого покоління поціновувачів мистецтва – третьокласників місцевої
школи. А згодом їх продовжила
інсценізована екскурсія залами
музею.
Найбільш очікуваною подією ночі стало відкриття вистав-

ки живопису, присвяченої 146-й
річниці від народження Богдана Лепкого. Представлені на ній
картини і належать пензлю тернопільських митців Миколи та
Ірини Кафтан.
Виставка й справді дуже особлива, бо не лише вразила своєю різноманітністю та красою, а
й відкрила новий виставковий
зал музею.
- Євген Удін запропонував
показати картини тернопільських художників Кафтанів, і
задля того, щоб обговорити та
узгодити деталі, я завітала до
пана Євгена, - розповіла директор музею Ірина Ухман. - Він
одразу ж провів екскурсію своїм будинком, у нього надзвичайно багато робіт талановитих художників. І коли ми увійшли в коридор, я побачила на
стіні портрет власника будинку.
Мене вразило, наскільки точно й вдало передано кожну рису
обличчя, він наче дихав. Я не
знала, хто автор, тому одразу ж
запитала. І коли виявилося, що
робота належить Миколі Кафтану, зрозуміла, наскільки вдалий мій вибір. Та найбільш це

З

овнішнє незалежне
оцінювання у розпалі.
Школярі наполегливо
готуються, щоб отримати
хороші бали. На ЗНО цього
року винесли 11 навчальних
дисциплін.
Першим відбулося ЗНО з математики. У Тернопільській області воно проходило у 9 пунктах: із них 6 – у місті Тернополі і по одному - в містах Кременці,
Бучачі та Чорткові. До проведення тестування залучили 400 педагогів. Усього
у ЗНО з математики взяли участь - 2152
осіб, 138 не з’явилися до пункту тестування. Рузультати тестування з математики оголосять не пізніше 15 червня.
У тестуванні з української мови та

* * *
Ось пензель мов біжить
по полотні,
спішить скоренько
думку записати.
Освітлений сам майстер
сполотнів,
у відблиску проміння
наче злато.

відчутним стало, коли картини
розмістили в залі.
Щодо самих митців, часто говорять, що людям, які займаються однією справою, важко знаходити спільну мову, тим
паче, створити сім’ю. Однак
приклад подружжя художників
стверджує протилежне.
На виставці представлено
чимало картин, присвячених сучасним українським героям. Серед них - «Майдан» і «Герої не
вмирають». Також доволі багато
полотен, на яких зображені тварини – це одна з улюблених тем
Миколи Кафтана.

- Взагалі для творення картин є дві основи. Перша свідома
– художник усвідомлює, народжує якусь ідею завдяки своєму
вмінню, таланту. Друга основа
творчості - внутрішні поштовхи, яких я й сам не усвідомлюю,
мій розум сам цілковито не розуміє, що це, мов подих вітру, каже він.
Митець подарував музею
портрет Богдана Лепкого. А на
завершення свята всі мали змогу насолоджуватись поезією
Юрія Вітяка та поспілкуватися
за «вчесною чорною кавою».
Ольга БОДНАР.

Його думки летять
за небосхил,
щоб світ увесь вмістити
у мольберті.
Збирає, як пір"їни
дужих крил,
та до мети іде
своєї вперто.
Нехай тобі, художнику,
щастить
і мрії хай летять
по небосхилах.
В життя твоє прийде
лаврова мить,
все працею зробити
в твоїх силах!
Олександра КАРА.

ЗНО-2018: рекордна кількість учасників
та правила, які не можна порушувати
14 учнів не склали тестування
через мобільні телефони
літератури взяла участь рекордна кількість осіб – 9967. Для цього облаштували 39 пунктів та залучили майже 2 тисячі педагогів. Складали тестування не
лише випускники шкіл, а й учні коледжів та профтехучилищ.
Вже під час перших ЗНО не обійшлося без порушень.
Один учасник зовнішнього незалежного оцінювання не зміг потрапити у пункт тестування через запізнення, п’ять – через відсутність одного з
обов’язкових документів
- На Тернопільщині, як і у всій Україні, проводили загальний контроль з використанням металодитектора для виявлення заборонених засобів - мобільних телефонів та їх додаткових елементів, - розповідає Юрій Шайнюк, заступ-

ник директора інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідальний
за організацію ЗНО в Тернопільській області. – Учасниця тестування з математики вийшла в туалет і повернулася у
клас з мобільним телефоном в руках –
був складений акт про порушення процедури тестування, і вона покинула аудиторію. Під час ЗНО з української мови
у 13 учасників під час технологічної перерви виявили мобільні телефони – їх
участь у тестуванні також припинили.
Це порушення зафіксували як у Тернополі, так і у Шумську, Кременці, Бучачі і
Чорткові.
Варто пам’ятати: аби пройти на
пункт складання ЗНО, потрібен сертифікат, паспорт і запрошення-перепустка.
Безпосередньо для самого написання

ЗНО потрібні дві ручки чорного кольору.
Усе слід вкласти у файлик і мати напоготові. У жодному разі не можна запізнюватися і користуватися мобільним телефоном.
Учасники зовнішнього незалежного
оцінювання, які не змогли взяти участь
в основній сесії зовнішнього оцінювання з української мови і літератури через
причини, які не залежали від їхніх дій і
волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення тестування подати
до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії,
та відповідну заяву.
Наступні тестування відбудуться
1 червня – з англійської мови. біологія –
4 червня, історії України – 6-те, географія
– 8-ме, фізика – 11-те, хімія – 13 червня.

Віктор ПЕРЕШЛЮГА.
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Смачна сторінка

Черешнева

дивина:
відчуйте
на смак літо

Однією із найбільш смачних і соковитих ягід справедливо
вважається черешня. З'являючись на наших прилавках
на самому початку літа, вона радує нас своїм прекрасним
солодким смаком. Діти й дорослі обожнюють ці чудові
соковиті ласощі, що асоціюються з літом і сонцем.
Клафуті з черешнею

ПОТРІБНО: на 400 г черешні - 400 мл молока, 40 г вершкового масла, 150 г цукру, дрібку солі,
100 г борошна, 4 яйця, 1 ст. л. цукрової пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: клафуті –
домашній пиріг, тісто якого нагадує млинцеве, а за смаком є чимось середнім між запіканкою
і здобною випічкою. У роз'ємну
або керамічну форму, змащену
маслом, викласти помиту і очищену від кісточок черешню. Для
тіста збити яйця з цукром і сіллю, додати молоко і поступово
вводити борошно, щоб не було
грудок. Змішати інгредієнти також можна за допомогою блендера. Коли тісто буде готове, вилити його в форму поверх черешні і відправити в розігріту до
180 градусів духовку на 35 хв. Готовий клафуті посипати цукровою пудрою.

Черешнева шарлотка

ПОТРІБНО: 1 скл. борошна,
1 скл. цукру, 5 яєць, 5 г ваніліну,
дрібка солі, 2 щіпки куркуми, 1 ч.
л. розпушувача, 0,5 кг черешні.
ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця
з сіллю, куркумою і цукром, додати борошно, розпушувач, ванілін.
Перемішувати до того часу, поки
маса стане однорідною, після цього додати очищену від кісточок
черешню. Роз'ємну форму застелити пергаментом, змастити невеликою кількістю олії і вилити в
неї тісто. Запікати в духовці, попередньо прогрітій до температури
180 градусів протягом 35-40 хв.
Готовність шарлотки можна перевірити зубочисткою. Пиріг декорувати білою або шоколадною
глазур'ю.

Пікантний десерт
з черешні

ПОТРІБНО: 300 г черешні, 2
ст. л. горілки, сметана, цукор, кориця, пісочне печиво або шоколад для прикраси. Для сиропу –

0,5 скл. склянки води, 3 ст. л. цукру і цедра половини лимона.
ПРИГОТУВАННЯ: цей оригінальний десерт готується з черешні з додаванням алкоголю.
Перший етап полягає в приготуванні сиропу. Всі інгредієнти змішати, додати 300 г черешні без
кісточок, 2 ст. л горілки, довести до кипіння на сильному вогні,
зняти з плити і дати охолонути.
Охолоджену сметану збити міксером з 3 ст. л. цукру і 1 ч. л. кориці. Викладати десерт в креманки
шарами: сметана, черешневий сироп, сметана. Зверху можна прикрасити крихтою пісочного печива або тертим шоколадом.

Заливний пиріг
з черешнею

ПОТРІБНО: для коржа знадобиться борошно - 350-400 г,
розпушувач - 1 ч. л., цукор - 100 г,
яйця - 2 шт., масло вершкове - 120
г, дрібка солі. Для заливки потрібні крохмаль кукурудзяний - 3 ст.
л., цукрова пудра - 120 г, сметана
20% - 300 г, яйця - 2 штуки, ванілін - 5 г. Для черешневого конфітюра необхідно на 500 г черешні взяти 300 г цукру, 50 мл води і
пару гілочок м'яти.
ПРИГОТУВАННЯ: такий пиріг схожий на чізкейк, але готується з більш простого набору
інгредієнтів. Замість вершкового сиру можна використовувати сметану. Борошно просіяти і
потім змішати з розпушувачем,
яйця збити з сіллю, додати розтоплене вершкове масло і з'єднати
з борошном. Замісити тісто, скатати в кулю і прибрати в холод
на 30 хв. У цей час приготувати
заливку. Збити яйця, цукрову пудру змішати зі сметаною і яйцями, додати ванілін і крохмаль.
Роз'ємну форму застелити пергаментом, дістати тісто з холодильника і розподілити його тонким
шаром по дну форми, утворюючи
бортики. Потім вилити сметанну
начинку і випікати при 180 граду-

сах близько 40-45 хв. Поки пиріг у
духовці, слід приготувати черешневий конфітюр. Черешню помити, очистити від кісточок, скласти
в сотейник, додати цукор і поставити на вогонь на 5 хв., потім додати воду і м'яту, довести до кипіння і зняти з плити. Видалити
гілочки м'яти і охолодити. Коли
пиріг буде готовий, дістати його
з форми, залити конфітюром і посипати тертим шоколадом.

Сирний крем
з черешнею

ПОТРІБНО: по 500 г сиру і черешні, 200 мл вершків або сметани, 5 ст. л. цукрової пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: сир протерти через сито, щоб став однорідним, без грудочок. Додати черешню. Окремо збити вершки
або сметану з цукровою пудрою.
У сирну масу додати 2/3 сметанного крему і розкласти в креманки. Прикрасити кремом, що залишився, і ягодами. Помістити у холодильник мінімум на 2 год., подавати десерт охолодженим.

Сметанне желе
з черешнею

ПОТРІБНО: 400 г нежирної
сметани, 3 - 4 ст. л. цукру, 10 г желатину, черешня без кісточок.
ПРИГОТУВАННЯ:
змішати сметану з цукром, трохи збити. Желатин залити водою згідно з інструкцією на упаковці
(обов'язково її дотримуйтеся, для
різного желатину потрібно різну
кількість рідини). Помістити желатин на водяну баню і підігрівати, поки він повністю не розчиниться. Влити в сметанний крем,
перемішати. У формочки розкласти черешню, залити кремом
і помістити в холодильник на 2-3
год.

Баскський пиріг
із черешнею

ПОТРІБНО: 50 г цукру, 150 г
вершкового масла, 2 жовтки, 2
ст. л. рому, 280 г борошна, цедра 1
лимона, черешня.
ПРИГОТУВАННЯ: цукор змішати з натертою цедрою одного
лимона і розм'якшеним маслом.
Додати жовтки й ром. Розмішати в ніжну масу і поступово вмішати борошно, щоб тісто вийшло
м'яким. Розділити тісто на дві

частини (1/3 і 2/3). Більшу розкатати й вистелити дно та боки
форми. Наколоти виделкою і викласти свіжі черешні без кісточок
і присипати мигдальною крихтою. Тісто, що залишилося, тонко
розкатати і накрити пиріг, наколоти виделкою для виходу пари.
Поставити в холодильник на годину. Пекти при 180°С 40 хв.

Черешнянка

ПОТРІБНО: 500 г черешень, 3
ст. л. цукру, 2 ст. л. меду, 500 мл молока, 4 ст. л. борошна, ванілін, лимонна цедра.
ПРИГОТУВАННЯ: черешнянка – незвичайна старовинна солодка страва з черешні. За цією
ж технологією можна готувати
слив’янку, вишнянку, ябчанку та
ягодянку (суміш-мікс із ягід). Нагадує молочно-ягідний кисіль,
але технологія приготування черешнянки трішки відрізняється від приготування звичайного традиційного киселю. Спочатку черешню слід промити й видалити кісточку. Потім відварити
у воді із цукром (після закипання буквально 5 хв.). Вода має ледь
прикривати ягоди. Потім додати
мед, ванілін та лимонну цедру. В
окремому посуді розвести борошно в холодному молоці. Отриману
суміш влити тонкою цівкою у киплячий черешневий відвар. Добре перемішати й на маленькому вогні довести до кипіння, постійно помішуючи. Готова черешнянка має бути за консистенцією,
як не дуже густа сметана. Ще гарячою суміш розлити у креманки, прикрасити свіжою черешнею, м’ятою та лимоном. Можна
за бажанням посипати корицею.
Вживають черешнянку гарячою
зі сметанкою, а також зі свіжою
булочкою. Але й холодний десерт
смакує пречудово.

Цукати з черешні

ПОТРІБНО: на 1 кг стиглих соковитих ягід без кісточок – 0,5 кг
цукру, 100 г води.
ПРИГОТУВАННЯ: черешні
помити, видалити кісточки (якщо
немає спеціального пристосування, можна це зробити за допомогою класичної шпильки для волосся). Зварити з води та цукру
сироп. Зняти піну й одразу ж киплячим залити ягоди. Залишіть їх

так на ніч, щоб пустили сік. Не забудьте накрити кришкою, щоб не
завелася на кухні фруктова мушка. Наступного ранку злити сік,
що утворився, і закип’ятити. Це
займе якихось 5-6 хв. Знову залити ягоди киплячим сиропом. Залишити, поки повністю охолонуть. Повторити цей процес ще
кілька разів, поки ягоди не почнуть вкриватися кристаликами цукру. Якщо немає терпіння
– просто зцідити ягоди, викласти їх на чисте деко, встелене пергаментним папером, й підсушити у ледь теплій духовці при температурі не вище 40 градусів або
покласти десь у тепле місце чи
на шафу. Коли черешеньки підсохнуть, як вам потрібно, скласти їх
у скляну банку. Якщо трохи липкі,
ягідки краще обкачати у дрібному цукрі або цукровій пудрі. Використовуйте замість цукерок для
прикрашання кондитерських виробів та десертів або для випічки
(кексів, печива, тортів, замість ізюму). За таким же рецептом можна зробити цукати з вишень.

Варення на зиму

ПОТРІБНО: 1,5 кг ягід, очищених від кісточок, 1 кг цукру, 1 пакетик ваніліну, 100 мл яблучного
соку, 1 ч. л. кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: у каструлю висипати цукор і влити яблучний сік, коли цукор розчиниться,
додати черешню з ванільним цукром. Варити на повільному вогні близько 15-20 хв. після закипання сиропу, періодично знімаючи пінку. За 10 хв. до готовності
покласти корицю. Готове варення гарячим розлити в підготовлені банки і закатати кришками для
тривалого зберігання.

Маринованi черешнi

ПОТРІБНО: 3 кг стиглих черешень, 4 скл. винного оцту, 750 г
цукру, паличка корицi, 1-3 лавровi
листочки, 1/2 скл. кип'яченої
води.
ПРИГОТУВАННЯ: черешнi
помити i викласти на сито,
щоб добре стекли. За цей час
закип'ятити воду з приправами, влити оцет i знову закип'яти.
Маленькi банки заповнити черешнями, залити гарячим маринадом, пастеризувати 15 хв., пiсля
чого закрутити i зберiгати в сухому та прохолодному мiсцi.

Калейдоскоп nday.te.ua
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Продаю

Куплю

* * * * *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, холодного віджиму.
Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб,
гурт, великими партіями. Ціна договірна.
Телефон: (068) 0472549.
* * * * *
Причіпи до легкових автомобілів,
мотоблоків та мототракторів. Широкий асортимент, доступні ціни, гарантія.
Телефон: (067) 592-34-45.
* * * * *
Саморобний трактор.
Телефон: (096) 374-58-53.

* * * * *
Коней та худобу, ціна договірна.
Телефон: (096) 628-00-48.
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Послуги

* * * * *
Буріння та чистка свердловин на
воду. Якісно, недорого, матеріали. Встановлення «під ключ».
Телефон: (098) 925-18-70.

* * * * *
Буріння свердловин. Консультація,
виїзд до клієнта.
Телефон: (098) 901-53-88.

Утеплення будинків, декорування фасадів.
Риштування та матеріали є в наявності.

Тел. +38 (098) 756-28-74.

На Тернопільщині 28 мільйонерів

У цьому році 7669 громадян подали податкові декларації про отримані доходи. Із
загальної кількості декларацій 4301 подано
громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, та 3368 - громадянами,
які виявили бажання скористатись правом
на податкову знижку.
Загальна сума самостійно нарахованих
податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 23,1 млн. грн.
Це, порівняно з 2017 роком, на 5,1 млн. грн.
більше.
Доходи в розмірі понад 1 млн. грн. на загальну суму 126,3 млн. грн. задекларували
28 жителів області. Основними джерелами
доходів мільйонерів є: продаж нерухомого
та рухомого майна (7 громадян); інвестиційний прибуток (5); іноземні доходи (3);
доходи від здачі в оренду майна (3); доходи
у вигляді спадщини чи дарування (2); у вигляді додаткового блага (1); інші доходи (7
громадян).
За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 9,5 млн.
грн. податку на доходи фізичних осіб та
933,4 тис. грн. військового збору.
Відділ організації роботи
Головного управління ДФС в області.

Відповіді

Наш ДЕНЬ

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

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 312, індекс 46400; в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8
тел./факс (0352) 40-77-60;
тел./факс (0372) 54-45-46
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net
Тираж 15013

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.

20 №21 (256) /30 травня-5 червня 2018 р.
Вітаємо!

З любов’ю і глибокою вдячністю за
безмежну материнську любов, тепло,
ласку, турботу, розуміння – дочка Марія і зять Володимир, дочка Леся, онуки Ігор, Петя, Вася, Володя, правнуки
Арсенко, Максимко і Веронічка.

Вітаємо!

Доброго сина і внука, турботливого батька,
люблячого чоловіка

Юрія Володимировича Горошка
З Вікнин Збаразького району
з 30-літнім ювілеєм!

Щасливий будь і хай Твоя стежина
Успішно пролягає в майбуття,
Хай тішать Тебе діти і родина,
Нехай гладенько стелиться життя!
Хай кожен день дарує теплу радість,
Не буде хмарно в небі й на душі,
Нехай на Тебе не чатує старість,
На долю хай не падають дощі!
Хай щастя панує у домі
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на все гарне й добро!

З любов’ю і повагою – рідні.

Золоту бабусю, люблячу неньку

Ольгу Василівну Ткачук
з Тернополя
з Днем народження!

Ми Вас, рідненька, раді привітати
У ці травневі гарні дні,
Бо Ви для нас найкраща бабуся й мати,
І кращої немає на землі!
Ви всю свою ласку, любов і тепло
Віддаєте онукам і дітям,
Хоч нелегко Вам часто було,
Та усіх Ви зуміли зігріти.
Тож бажаємо Вам ще чимало прожити,
Щоб своїх внуків одружити.
Щоб доля усміхалась Вам весь час,
Щоб довго здоров’я міцне було у Вас.

З любов’ю – син Олег з дружиною Христею, донька Марія з чоловіком Василем, внуки Назар, Марійка, Остапчик.

Вітання

Дорогу маму і бабусю, чудову дружину і
люблячу донечку

Катерину Юріївну
Боднар

У кожного своя стежка і доля,
Але щохвилини, кожнісінький день
Над мамою тільки молитва Господня,
Бо не для себе живе – для дітей!
Хай мамина доля квітує, як літо,
Дарує здоров’я, щедроти земні.
Хай дні її будуть багаті, мов жито,
Збуваються мрії, минуться жалі.
Хай тішать онуки і радують діти,
Щоб сонечком усмішка рідна цвіла!
Бо доти нам легко живеться на світі,
Допоки в нім мамина світить зоря.
Тож зичимо Вам ще чимало прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує Вам многі і благі літа!
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Вітаємо!

Дорогу маму, бабусю і
прабабусю

з Козови
з Днем народження, яке
вона відзначатиме 31
травня!

Наш ДЕНЬ
Феодосію Климівну Горошко
з Вікнин Збаразького району
з 60-річним ювілеєм!

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють всі – і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості – без меж!
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Бажаєм спокійного, світлого неба,
В житті мати більше, ніж треба!
Хай втіху приносить Вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає спокою і миру
На многії і благії літа!

З любов’ю і повагою – рідні.

Вітаємо!

Дорогого свата

Олександра Леонідовича Трачука
із с. Котюжини на Збаражчині
з 60-річним ювілеєм!

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина,
Бо Вам сьогодні – шістдесят!
Тож хай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Хай сила й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!

З повагою – сват Вітя,
свахи Галина і Марія.

Українські анекдоти
ду:

Блондинка телефонує до медичного закла-

- Добрий день. Це жіноча консультація?
- Так.
- Скажіть, будь ласка, педаль гальма ліворуч
чи праворуч?
***
Подруга, яка працює в податковій, розповідає своїй приятельці:
- Уявляєш, позапланова і несанкціонована
перевірка кишень мого чоловіка призвела до
серйозних донарахувань податків і зборів у сімейний бюджет.
***
Дівчина просить свого залицяльника:
- Коханий, купи мені телефон.
- Ти ж учора сказала, що ми розбігаємось. У
тебе є інший. Хай він і купує.
- Інший купить шубу.
***
Закодований від алкоголю чоловік на четвереньках приповз додому. Дружина зустрічає
з качалкою.
- Викликай міліцію! - репетує благовірний.
- Що трапилося?
- Мене «зламали»!

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 100 грн.
Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

Фіналістка битви екстрасенсів!

ПАНІ УЛЯНА
Вирішить сімейні проблеми!
Зніме вінок безшлюбності,
порчу, родове прокляття!
Виведе з чорної смуги
невдач і депресій. Врятує
від алкогольної та ігрової
залежності.

Поставить захист на
все життя за допомогою
старовинних молитов.

ГОРОСКОП

З 30 травня по 5 червня
ОВЕН
Відповідне для вас місце
поки ще вакантне, так що воно
цілком може дістатися вам. Що
стосується відпочинку, надайте можливiсть коханiй людинi
вибрати найкраще місце і час.
ТЕЛЕЦЬ
Ви хочете остаточно завоювати серце людини, з якою
давно зустрiчаєтеся? Перш ніж
зв’язати з нею життя, ще раз
подумайте, чи варто робити
такi кроки.
БЛИЗНЮКИ
Зосередьтеся
на
поставленiй метi й iдіть до неї
семимильними кроками. Що б
це не було - кохання чи робота - не відступайте. Перемога
забезпечена. У вихiднi чекайте
гостей.
РАК
Ви - господар власної долі,
і нехай це запам’ятають ті, хто
приймає вашу поступливість
за безініціативність. В особистому житті не варто попадатися на вудку ревнощів, просто
на вас трохи образилися.
ЛЕВ
Ви приємно здивуєте начальство легким вирішенням
важкого питання. Це принесе
пристойний прибуток. Удача
на вашому боці – сміливо мрійте і втілюйте плани в життя.
ДІВА
Ви завжди вирізнялися
вмінням швидко підніматися по кар’єрних сходах, тож
смiливо можете розраховувати
на прихильнiсть керiвництва.
Партнери готовi запропонува-

ти вам вигiдний контракт.
ТЕРЕЗИ
Можливо, новий знайомий
стане вашим другом на довгі
роки і допоможе в кар’єрному
та фінансовому плані. Не варто захоплюватися азартними
іграми, ви ризикуєте стати
банкрутом.
СКОРПІОН
Ймовірно,
вас
чекає
підвищення по службі й помітне зростання авторитету.
Вдасться залучити до проектiв
впливових iнвесторiв. Відпустку краще провести не з друзями, а з коханою людиною.
СТРІЛЕЦЬ
Настає час величезних можливостей і привабливих перспектив. Саме зараз обережність не тільки не завадить, а,
навпаки, сприятиме тому, що,
зваживши всі «за» і «проти», ви
приймете правильне рішення.
КОЗЕРІГ
Вашi справи помітно підуть угору. Новi захоплення викличуть запеклі суперечки,
захочеться доказів власної
правоти, з’явиться тяга до марнотратства. Але це ненадовго.
ВОДОЛІЙ
Тиждень повноцінного відпочинку подарує запас бадьорості. Несподівана зустріч iз
давнiми друзями викличе багато спогадів і надовго підніме
настрій. Ви нарешті зрозумієте, чого вартий ваш обранець.
РИБИ
Якщо збираєтеся змінити
роботу, не поспішайте говорити про це шефу. На новому
місці вам може не сподобатися
колектив, а на старому ще не
вичерпані всі можливості.

