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Велика світлина
маленької
батьківщини
Великі світлини маленьких місць.
Скоро вони мандруватимуть
усією країною. Буденні й величні
водночас. Теплі, милі серцю…

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» організувало Національний фотоконкурс «Великі
світлини маленьких місць: моя громада - наше
майбутнє». Приємно, що одним з переможців
став фотограф із Шумщини, друг «Нашого ДНЯ»
Віктор Смоляк. Визнання і нагороду нашому землякові принесла фоторобота під назвою:
«Після дощу знову в поле…». Світлина зроблена у
селі Тилявка на Шумщині.
Вітаємо, Вікторе! Бажаємо нових перемог!
Фото із Фейсбук-сторінки Віктора Смоляка.
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Віктор Овчарук: «На Тернопільщині
діятиме медичний центр для лікування
та реабілітації учасників АТО»

Р

ішення про реорганізацію Яблунівського
обласного комунального дитячого
протитуберкульозного санаторію Тернопільська
обласна рада прийняла наприкінці минулого року.
А на останньому засіданні восьмої сесії депутати
затвердили статут центру та обрали його керівника.
Ним став Андрій Веремчук, лікар-невропатолог,
учасник бойових дій.
«Перед нами постають нові
виклики, і потрібно шукати
шляхи для їх вирішення, - наголосив голова обласної ради
Віктор Овчарук. – Позитив у
тому, що в області уже немає
потреби у дитячому протитуберкульозному санаторії. А
утримувати заклад, який не
виконує прямих своїх функцій, - безгосподарно. Водночас,
понад 4 тисячі наших земляків
пройшли через пекло війни на
сході. Допомогти їм реабілітуватися, адаптуватися – ось що
зараз на часі. У Яблуневі для
цього є, що також важливо, ще
й природні умови. Саме тому
було прийняте рішення про
реорганізацію санаторію та
створення медичного центру

для лікування та реабілітації
учасників АТО. Власником та
засновником центру є Тернопільська обласна рада».
У Центрі надаватиметься
висококваліфікована спеціалізована медична допомога, консультативна амбулаторна допомога особам з реакцією на важкий стрес та розладами адаптації, соматичними захворюваннями в амбулаторних умовах і
стаціонарі, включаючи спектр
профілактичних і лікувальних
заходів та послуг. У практику роботи будуть впроваджуватися
сучасні методи діагностики та
лікування, соціально-трудової
реабілітації тощо.
Окрім цього медичний
центр буде клінічною базою

Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського, медичних училищ, коледжів, а
також базою виробничої практики студентів.
Поки ще тривають юридичні процеси реорганізації, уже
відомо, що центр отримає гуманітарну допомогу з Федера-

Тема тижня

Бійцям
дозволили
відповідати
на обстріли
бойовиків

тивної Республіки Німеччини.
Таке рішення прийняли під час
засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги,
яке відбулося нещодавно.
З обласного бюджету на ремонтні роботи та реконструкцію центру виділено півтора
мільйона гривень.
Христина ЛУЦИК.

Бійцям
операції
Об'єднаних сил на передовій дозволили відкривати
вогонь у відповідь без погодження зі штабом. Така
постанова пов'язана з оперативністю прийняття рішення для зберігання людських життів. Про це розповів командуючий операцією
Об'єднаних сил Сергій Наєв
у інтерв'ю УНН.
«Командирам надали
право самостійно приймати рішення щодо відповіді на обстріли задля збереження життя і здоров'я підлеглих та цивільних громадян», - розказав Наєв.
За його словами, у бойових умовах чекати на узгодження - найчастіше рівнозначно ціні людського життя. Командири підрозділів
знають порядок застосування зброї та дотримуються
його.

який нам вдалося подолати. І,
головне, що це все виключно в
інтересах людей. Позиція нашої
партії щодо цього непорушна.
Ми не дозволимо, щоб звичайних селян, які відстоюють свої
права, називали «проплаченими псевдоактивістами» і завжди ставатимемо на їх захист.
Запевняю, що кожна без виключення громада Тернопільщини
може розраховувати і покладатися на Радикальну партію Олега Ляшка. Люди самі мають право відповідально використовувати кошти, проводити референдуми для вирішення важливих питань і бути повноправним розпорядником земель, будівель, устаткування.
Отож, згідно зі змінами до
перспективного плану, вже у

недалекому майбутньому на
карті Тернопільської області з’явиться Білецька ОТГ, до
якої увійдуть сільські ради Великого Глибочка, Горішнього Івачева, Долішнього Івачева, Ігровиці, Плотичі і Чистилова. Настасівська ОТГ (Настасів,
Мар’янівка та Йосипівка), Острівська (сільські ради Острова,
Буцнева, Великої Луки, Мишковичів, Петриків, Хаток і Серединок), Підгороднянська ОТГ
(сільські ради Підгороднього,
Довжанки, Домаморичів, Драганівки, Почапинці, Великого Ходачкова).
А от до Тернополя у перспективі приєднаються лише
села Зборівського району - Кобзарівка, Курівці, Малашівці та
Чернихів.

Богдан Яциковський: «Радикальна партія Ляшка
допомогла людям вибороти справедливість!»
Завдяки принциповій позиції Радикальної партії
Олега Ляшка вдалося прийняти історичне рішення для
Тернопільщини. Депутати підтримали утворення Білецької
ОТГ та ще чотирьох нових громад на території області

Д

епутати
Тернопільської
облради нарешті
схвалили зміни до
перспективного плану
формування громад
Тернопільщини.

Нагадаємо, що 90 відсотків
мешканців Білецької та навколишніх громад виявили бажання створити ОТГ. Їх воля
мала бути законом для всіх
депутатів обласної ради. Однак, напередодні, 5 червня, під
час пленарного засідання сесії проти цього рішення виступали депутати ВО «Свобода», а
половина народних обранців
від БПП просто не прийшли,
лобіюючи власні інтереси. Тоді
фракція Радикальної партії разом з іншими політичними силами заявила, якщо рішення
не буде прийняте на наступному сесійному засіданні, оголосять про саморозпуск облради.
Про кризову ситуацію на Тернопільщині розповів нардеп
Ігор Мосійчук із трибуни Верховної Ради.
На сесію 8 червня Тернопільської обласної ради прийшло кілька сотень жителів Білої та інших довколишніх сіл,

учасники АТО, також приїхали
нардепи від Радикальної партії
Олега Ляшка Ігор Мосійчук та
Дмитро Лінько. Врешті під тиском громадськості та виваженій позиції «радикалів» депутати таки прийняли це важливе рішення, прислухавшись до
волі людей.
- Тернопільська обласна
рада абсолютною більшістю голосів ухвалила зміни до переспективного плану формування територій громад Тернопільського району, - заявив Ігор Мосійчук. - І головне, що ці зміни
зроблені в інтересах людей, так,
як того хотіла сама громада! Бажаю ОТГ, що будуть в майбутньому утворені на базі цього
перспективного плану розвитку, самодостатньої реалізації.

Жителі Тернопільського району були задоволені, що їх
думку нарешті почули. Люди
аплодували і щиро дякували депутатам від Радикальної партії.
Команда Радикальної партії допомогла вибороти людям
справедливість. Давно не отримував стільки задоволення від
того, що те, що почали – зараз
доведено до кінця, - каже керівник фракції Радикальної партії Олега Ляшка в обласній раді
Богдан Яциковський. - Обійми
та щирі слова подяки від щасливих жителів найцінніше для
кожного політика. Радикальна
партія Ляшка відстояла інтереси громад. Нарешті думку людей почули. Їх завзяття, відвага та зусилля не були марними.
Це був важкий тернистий шлях,

Чудотворні ікони Тернопілля
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У храмі на Тернопільщині
знайшли унікальні реліквії
У селі Устя-Зелене на Монастирищині збереглася
чудотворна ікона 17 століття
і хрест-релікварій із часточкою
Животворящого Хреста Господнього

С

ьогодні Устя-Зелене
– невелике село на
мальовничому березі
Дністра. Однак у минулому
цей населений пункт мав
славну історію. У грудні 1548
року король Сиґізмунд II
Авґуст надав Устю-Зеленому
Магдебурзьке право, а також
звільнив місто від податків.
Міський статус поселення
мало до Другої світової війни,
а за перших совєтів навіть
отримало статус районного
центру. Проте війна назавжди
змінила існуючий тут протягом
століть стан речей - єврейське
населення було винищене, а
поляків виселили на територію
сучасної Польщі, залишились
лише українці. Про те, що
колись тут мешкали євреї,
сьогодні нагадує лише старий
кіркут. Від польського минулого
– розкішний пізньобароковий
костел Пресвятої Трійці. А ще
свого часу у містечку діяла
синагога і аж три церкви, тож не
дивно, що такі цінні релігійні
святині зберігали саме тут.

«Ця ікона завжди
притягувала
до себе людей»

Жителі Устя-Зеленого сьогодні радіють неймовірній знахідці, яка перебувала у храмі не одне століття. Тепер
село має всі шанси стати відомим на
Тернопільщині відпустовим центром.
А почалося все з бажання священика і
парафіян храму Собору Пречистої Богородиці відреставрувати старовинну
ікону, яка знаходилася у храмі з давніх давен. Тоді вони навіть уявити не
могли, який скарб зберігається у їхній
церкві.
- Ми завжди особливо ставилися до
цієї ікони, адже бачили, що вона старовинна, намолена, - розповідає отець
Степан Стрілецький. - Сестри-черниці,
коли приїздили до нас у село, молилися
до неї, навіть обіти відновлювали перед нею. Ця ікона ніби притягувала до
себе людей. Минулого року ми виріши-

ли її відреставрувати. Навіть знайшлися майстри,
які готові були це зробити за певну оплату. Однак
я настоював на тому, щоб
спершу ікону дослідили
фахівці. Познайомився з
реставраторами зі Львова.
Восени 2017 року ми відвезли їм ікону. І вже з першого погляду вони були
вражені тим, що така цінна реліквія до
цього часу перебувала в храмі і ніхто
не надав їй особливого значення. Під
срібними ризами виявили полотно, на
якому намальовані Богородиця та Ісус.
Ми підписали договір і погодилися на
реставрацію ікони.

У радянські часи
святиню чотири рази
прострелив місцевий
міліціонер

були втрачені, - каже отець Степан. - Є
касти на ризах, де, вочевидь, мали бути
дорогоцінні камінці, не збереглися корони Богородиці та Ісуса, інші цінні
деталі. А ще на полотні є багато слідів
від вот - це подячні речі, які, традиційно, прикріпляли до ікони як подяку за
допомогу і зцілення. Коли ми почали
шукати інформацію в архівах, то у документах за 18 століття є перепис майна, де йдеться поряд з іншими іконами
про чудотворну ікону - копію Белзької
(Ченстоховської) ікони.
Наполеглива праця та досвідченість
майстрів дали хороші результати - перед нами постав зовсім інший образ,
стиль виконання якої притаманний
17 століттю: строгі виразні риси Богородиці, миле ніжне обличчя Ісуса, чітко
вимальовані елементи одягу Матері
та Сина. Ошатний, дорогий, красивий
одяг: величні корони, прикраси на шиї,
коралі, брошки, оздоблені рукави, чітко вимальовані руки.
Залишив слід на обличчі Мадонни
і радянський час - лик Матері Божої,
прострелений чотирма кулями. Єдине
свідчення про дану ікону, що з страхом
і трепетом розповідають жителі села:
у неї вистрілив місцевий міліціонер у
1947 році. Тоді ікона знаходилася у костелі. Тричі він потрапив у голову і раз
у груди - сліди від куль збереглися до
сьогодні…

У грудні 2017 року, під час художньої
ради, група реставраторів сакрального
мистецтва підтвердила, що дана ікона
є чудотворною і має велику сакральну
та духовну цінність.
Львівські фахівці зробили рентген
полотна і побачили під шаром фарби
інше обличчя. Як з’ясувалося, у 1920
році і обличчя, і ризи замалювали. Є
дві версії, чому це зробили. Можливо,
хотіли приховати, вберегти святиню
від знищення або ж так непрофесійно
намагалися відреставрувати. Реставратори провели спеціальні аналізи,
аби дізнатися, чи можна без шкоди для
справжнього зображення зняти верхній шар фарби. На щастя, це вдалося.
- Ми вперше побачили ікону без
риз і перед очима присутніх постала
Мадонна з дитятком, - пригадує отець
Степан. - Прекрасне, ясне обличчя, благородний погляд, спокій на обличчі
Матері Божої. Якась недитяча серйозність, довірливість Ісуса… Та це були
тільки початки наших несподіванок і
вражень. Майстри розповіли, що сама
ікона датується сімнадцятим століття, а ризи - серединою вісімнадцятого
і складаються з п’яти елементів, виконаних технікою карбування зі срібла, а
шати Ісуса позолочені.
Дослідники були вражені, що полотно, на якому намальована ікона,
У святилищі храму
збереглося до наших днів, адже минуло
знайшли капсулу з
надзвичайно багато часу. А ще у процесі дослідження дійшли висновку, що
часточками Хреста
ікону на звичайному полотні неспроста
Господнього
одягли у дорогі ризи із золота й срібла.
В архівних документах також знаВочевидь, ікона має певні заслуги і цінйшли інформацію про два хрестиність.
- Видно, що деякі елементи ікони релікварії, які зберігалися у храмі.

Щоправда, не було зазначено, що ж
там зберігається.
- Один старовинний хрест був у нас
у храмі - знаходився у святилищі біля
запрестольної ікони, - продовжує свою
розповідь отець Степан. - Він був доволі великий, то ми припустили, що
всередині там точно щось є. Передали
хрест у майстерню. Нам підтвердили,
що там мають бути мощі. Коли майстри розібрали його, знайшли всередині капсулу з кришталю, оброблену
сріблом. А зверху були дві римські
печатки. Майстри просвітили її і всередині побачили дві дерев’яні тріски.
Отець Степан попросив благословення у правлячого архиєрея Бучацької єпархії Владики Димитрія
Григорака на відкриття капсули і на
дослідження її вмісту. Він дав згоду.
Як виявилося, такі ж аналогічні дві
капсули є в Римі. У них знаходяться
частинки дерева з Животворящого
Хреста Господнього.
- Зараз ще триває процес дослідження знахідки, - додає священик, Але є величезна ймовірність і багато
підтверджень того, що це велика реліквія часів Страстей Ісуса.
Парафіяни із Устя-Зеленого звернулися до владики Димитрія Григорака з проханням, якщо комісія підтвердить значимість ікони і хреста,
надати парафії Собору Пресвятої Богородиці відпуст. Для цього створять
спеціальний комітет і вирішать це
питання. Повернути ікону до храму
планують 26 серпня цього року. До
цієї великої події вже
готуються у селі.
Юлія
ТОМЧИШИН.
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Студенти ТНЕУ побували в гостях
у вихованців сиротинця в Новому Селі

С

туденти і викладачі
факультету
комп’ютерних
інформаційних технологій
Тернопільського
національного
економічного університету
організували щорічну
благодійну поїздку в
сиротинець у с. Нове
Село Підволочиського
району. Багато дітей
вже роз’їхалися на
літні канікули, тому
нас зустрічало лише 17
вихованців.
Силами студентського самоврядування ФКІТ дітям запропонували розважальну програму з
цікавими конкурсами, за результатами яких кожен учасник отримав свій маленький подарунок.
Коли ми бачили в очах дітей радість та захоплення, то розуміли:
дарувати добро - просто і приємно.
Студентський актив ФКІТ висловлює вдячність викладачам та
студентам факультету за матеріальну допомогу для придбання
солодощів, іграшок та одягу для
вихованців сиротинця. Окрема
подяка заступнику декана з виховної роботи доценту Л. І. Гончар, доценту І. Р. Паздрію та доценту М. Я. Шпінталю за допомогу
в організації поїздки.
Вікторія СЕРГІЙЧУК,
студентка 1 курсу ФКІТ.

Актуально
У Тернопільській
ОДПІ активно
реєструються
платники

У травні цього року Тернопільською ОДПІ взято на
податковий облік 226 новостворених платників. Про
це повідомила Ірина Іванко, заступник начальника
управління-начальник відділу
реєстрації та обліку платників.
Із загальної кількості новостворених платників у
місті Тернополі здійснюють
діяльність - 190. Це - 53 юридичних та 137 фізичних осібпідприємців. У Тернопільському районі за місяць взято на
облік шість юридичних осіб та
30 фізосіб-підприємців.

Увага! Нові рахунки з 2 липня

У Тернопільській ОДПІ інформують, що з 2 липня 2018
року змінюються рахунки для
зарахування податків та зборів до державного та місцевого
бюджетів. Звертаємо увагу на
нове МФО 899998.
З новими рахунками можна
ознайомитись на веб-порталі
Державної казначейської служби України на сторінці ГУДКСУ
у Тернопільській області, у рубриці «Реквізити рахунків»
(http://www.treasury.gov.ua/
reg/control/ter/uk/publish/
category/340734) та субсайт
Територіальних органів ДФС у
Тернопільській області (http://
tr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).
Телефон для довідок:
43-46-28.

Українці платять політикам за те,

П

ЩО ПОГАНО ЖИВУТЬ?

артій в Україні розмножилось
ого-го скільки. Понад
350. Яка від них користь?
Хто їх усіх пам’ятає? Більшість
політпартій подали порожні звіти
за перший квартал цього року, не
задекларувавши жодних витрат.
Тобто, були бездіяльними. Зате
«засвітилися» заборонені в Україні
Комуністична партія і Партія
регіонів. Комуністи витратили 58
тисяч гривень на свою діяльність.
А регіонали - 48 тисяч. Дивно…
Загалом усі українські партії, без урахування парламентських, витратили за
три місяці нинішнього року 14,9 мільйонів
гривень.
Щодо парламентських партій, то вони
майже повністю живуть за народні гроші.
Адже 99 відсотків витрат шести цих партій
у 2018 році здійснювалися за кошти держбюджету, повідомили у комітеті виборців
України. В розвинених країнах політпартії
також отримують фінансування від держави. Але мають зобов’язання та відповідальність перед суспільством. А наші… Виходить, українці платять політикам за те, що
погано живуть.
Так, за січень-березень парламентські
партії витратили 85,2 мільйони гривень, із
яких 84,4 мільйони - гроші держбюджету.
«Народний Фронт» витратив за три місяці
20,2 мільйони гривень. «БПП» - 28,7 мільйонів. «Опоблок» - 6,3 мільйони. «Само-

поміч» - 20 мільйонів. Радикальна партія
Олега Ляшка - 5,5 мільйонів. ВО «Батьківщина» - 4,2 мільйони.
На що тільки не пустили народні гроші!
Купували миючі засоби, пакети для сміття,
серветки, рушники, офісний папір та інше.
Ось така «статутна діяльність».
По кілька мільйонів заплатили за оренду приміщень. 6,3 мільйони гривень - за
оплату реклами в ЗМІ. Як зазначили в КВУ,
найбільше грошей на пропаганду витратила «Самопоміч» - 2,9 мільйонів гривень
на видавничу діяльність. Отож, шановні
наші читачі, коли вам у поштову скриньку
кладуть так звану безкоштовну партійну
газету, знайте: вона оплачена з бюджету. З
наших і ваших податків.
Люблять керівники партій вихваляти
себе і свої організації. От тільки не пишуть
у «безкоштовних» газетах і не розповіда-

ють на ТВ-шоу про своє кнопкодавство у Раді, прогули та інші
«маленькі пустощі».
А кнопкодавлять народні обранці, аж гай шумить. Громадський рух «Чесно» зафіксував
щонайменше 231 випадок неособистого голосування 55 народними депутатами під час голосування у квітні і травні. Найчастіше
грішили депутати від «Народного
фронту» і «Блоку Петра Порошенка».
«Кількість
депутатівкнопкодавів у Раді 8-го скликання
становить 132. Це - понад 30 відсотків від
загальної кількості народних обранців»,
- зазначили у громадському русі. Таким
чином, нардепи побили власний рекорд
кнопкодавства.
На жаль, крім громадського осуду,
кнопкодавам нічого не загрожує. Бо стаття
84 Конституції України зобов’язує нардепів голосувати особисто, але чинне законодавство не передбачає жодних санкцій
за порушення цієї норми. А думка людей
«слуг народу» мало цікавить…
Щоправда, перед виборами політики
мали б перейматися своїми рейтингами. Бо вони в них такі мізерні. Директор
Агентства моделювання ситуацій Віталій
Бала заявив на телеканалі ZIK: «Сьогодні
немає жодного політика, який би мав рівень довіри громадян бодай 20 відсотків».

Хоча… соціологи рейтинги «намалюють»,
якщо треба.
А ще політики підвищуватимуть своє
реноме в очах виборців традиційними обіцянками. Проте експерти застерігають:
напередодні виборів політикам не варто
обіцяти підвищення соціальних стандартів. Бо немає ресурсів і економічного обгрунтування. Наприклад, підвищуючи
мінімальну платню, автоматично підвищуються податки для бізнесу. Бізнес, відповідно, змушений збільшити вартість
своїх товарів і послуг. Тому людина не відчує, зростання зарплати. Що дадуть - те
заберуть. Адже владі за чотири роки не
вдалось провести жодної економічної реформи, яка б прискорила фінансове зростання, каже економіст та банкір Олександр
Савченко.
А ще соціальні стандарти з’їдає корупція. Економісти заявили про втрату мільярдів доларів через корупцію. За всіма
кримінальними провадженнями, які зараз
розслідує НАБУ, сума збитків державі складає 153 мільярди гривень. Тут ще не враховані корупційні гроші у справах, які вже
знаходяться в судах. Це - 7 мільярдів 272
мільйони гривень.
Цікаво, скільки з цих
грошей повернеться в
державну казну?
Ольга ЧОРНА.

Люди
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Мрія залишається одна –
ЗУСТРІТИСЯ ЩЕ!
З

давніх часів село Старий Олексинець було важливим центром духовного
і економічного життя на півдні Кременеччини і входило до оборонного
поясу замкових укріплень. Тож поряд із Кременецьким, Вишнівецьким,
Збаразьким, Залозецьким і Зборівським у ХVI столітті був збудований і
Староолексинецький замок. У 1751 році біля нього князем Чорторийським
спорудили великий костел, при якому згодом відкрили церковно-приходську
школу. А на її базі в 1865 році було засноване єдине в усій окрузі однокласне
фундушеве училище.

В 1901-1902 рр. князь Кудашов, якому у той час належало
село, продавав свої землі та
маєтки, чим скористався директор училища Тоцький і купив велике приміщення складу для школи. Кошти зібрали
у жителів села. Складське приміщення було відремонтоване
й переобладнане під школу.
У 1921 році Старий Олексинець відійшов до Польщі і став
гміною, об’єднавши навколо
себе 15 сіл. Тут відкрили семикласну школу з польською
мовою навчання. Українська
мова викладалася як окремий
предмет.
У березні 1944 село було
звільнене від німецькофашистських
загарбників,
відновила роботу школа, директором якої став Феодосій
Микитович Осадчий. У 1949му відбувся перший випуск
семирічки. А директором десятирічної середньої школи, яку
відкрили в Старому Олексинці

у 1950 році, став Іван Андрійович Зозуля.
У цей час в школі навчалося
близько 250 учнів. Директори часто змінювалися, поки у
школу не прийшов у 1964-му
молодий, енергійний педагог
Михайло Федорович Савчук,
який керував закладом 21 рік.
На території колишнього замку збудували нове приміщення
школи. Споруду старої переобладнали під гуртожиток для
учнів з інших сіл.
І саме ми, випускники 1968
року, внесли свій вклад в наведення ладу в новозбудованій
школі (виносили сміття, мили
підлог, вікна та двері…).
Нещодавно, на початку
червня, в Староолексинецькій
школі з ініціативи Олени Савчук та Степана Юрика відбулася зустріч випускників 1968
року. Розпочалася вона з Богослужіння в церкві св. апостола
Андрія Первозванного, яке провів священик Микола Шевчук,

а його дружина, до речі, є вчителькою іноземної мови в школі. Приємне враження справила
на нас духовна краса та розписи
храму. Ми, випускники, внесли
невеличку пожертву для нього.
До речі в розписах церкви взяв
найактивнішу участь і наш наставник Григорій Омелянович
Шегера, за що йому вдячні односельці.
Як директор Почаївського
психоневрологічного інтернату хочу від усієї душі подякувати голові сільської ради
Володимиру Миколайовичу
Довгопалюку, його дружині
директору школи Марії Арсентіївні, священику Миколі
Шевчуку за їх співпрацю, за
розуміння проблем будинкуінтернату і надання гуманітарної допомоги на осінньозимовий період протягом
багатьох років.
Продовжуючи свято, ми,
учні 1966-1968 років випуску,
відвідали нашу альма-матір,
рідну школу, в першу чергу зайшли в класи, де навчалися.
З теплотою в душі немов поверталися у свої молоді роки.
Добрим словом згадували
директора школи Михайла
Федоровича Савчука, з його
ініціативи був придбаний автомобіль, яким він особисто
нас возив на екскурсії, різні
конкурси і змагання, де ми
часто займали призові місця.
Перемога, радість, сльози –
все перемішалося в спогадах,
в середині серця. Михайло
Федорович зараз проживає у
Кременці. На жаль, приїхати на
ювілей не зміг через хворобу.

В актовому залі нас вразила
виставка художниці Ірини Білокур, учениці школи, внучки
нашого однокласника Василя
Грузецького, на жаль, уже покійного.
На гарну згадку я вручив
директору школи пані Марії
ікону «Добрий пастир» (на
фото вгорі) з проханням повісити її в нашому «Б» класі. І
щоб освячена ікона приносила
добро, націлювала на труди,
любов до ближнього, мир в
сім’ях.
50-річний ювілей – для історії мить, для нас – історія
життя, навчання, невтомна
праця в різних сферах і розкиданість по всіх куточках світу.
Під час зустрічі прослухали
дзвінки від Галини Шумик з
Грузії, Володі Штогрина з Росії, Володі Онищука з лікарні.
Зіна Онищук, дружина офіцера, об’їздила півсвіту... З болем
згадували померлих: Антоніну
Павлусик, Олександра Горушка, Надію Боболінську, Степана
Миська, Івана Антонюка.
Одна з наших випускниць
Олена Савчук працює заступником директора навчального
центру профтехосвіти у Тернопільській області, автор двох
підручників електрогазозварників, Василь Мисько – директор Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату,
заслужений працівник соціальної сфери України, Григорій

Гелета – працює в Тернополі.
Багато дітей наших випускників проживають і працюють за
кордоном.
З теплотою згадували наших дорогих вчителів – наприклад зі Львова приїхав Петро
Євдокимович Швидкий – кандидат технічних наук, колишній депутат Верховної Ради,
сьогодні пенсіонер. Наталію
Опанасівну Пасічник, яка проживає у дочки в Молдові, і багато інших.
Кожен випускник розповідав свій життєвий шлях, адже
цікаво було дізнатися один
про одного. Наприклад, що
Василь Мисько вміє гарно куховарити. Ганна Швидка, так
і залишилася «швидкою»: за
пару хвилин виповіла все життя. Микола Минько «частував»
нас гуморесками, Олександр
Цап ділився спогадами, як користуватися
шпаргалками.
Степан Юрик пройшов життєвий шлях лікаря-керівника,
виховав з дружиною Олею
двох прекрасних доньоклікарів. Олександр Корольчук
працював в рідному селі Велика Горинка головою сільської
ради, головою колгоспу, а Микола Бездощук – шоферував у
колгоспі. Іван Гнатишин живе
у Тернополі, все життя за кермом в будівельних організаціях. Валя Карпець, поважна
пенсіонерка, гарно живе з чоловіком Іваном. Андрій Олійник – підполковник органів
внутрішніх справ, пенсіонер,
мешкає в Шумську…
Спогади, зустрічі і прощання все злилося в єдине, мрія
залишається одна – зустрітися
ще!
З 50-річним ювілеєм вас,
дорогі мої колеги! Сонця, добра і миру в кожну сім’ю, в кожен дім!
Василь МИСЬКО, випускник 1966-1968 років
Староолексинецької середньої школи, директор
Почаївського
психоневрологічного
будинку-інтернату.
Заслужений працівник
соціальної сфери України.
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Україна
Інформвійна РФ проти України має
на меті ліквідацію державності

Головною метою інформаційної війни в Україні з боку Росії є дестабілізація нашої країни аж до ліквідації її державності. Про це в Парижі, виступаючи на
колоквіумі в Національній Асамблеї Франції на тему «Маніпуляції з інформацією в
міжнародній політиці: український приклад», сказав Надзвичайний і Повноважний посол України у Франції Олег Шамшур,
повідомляє «Укрінформ». За його словами,
інформаційно-пропагандистська війна РФ
проти України має безпрецедентний характер за своїми змістом, масштабами і спрямованістю. «Дезінформаційні проекти, операції і заходи спрямовані на всі верстви населення і всі регіони України, а також населення РФ і країн Заходу - відповідно, з різними цільовими установками і задачами»,
- сказав дипломат. І додав: з боку РФ використовуються «усі методи інформаційнопсихологічної боротьби - від розміщення
тенденційної інформації та напівправди до
неприхованої неправди».

Грошову заставу для корупціонерів
слід скасувати

Наш ДЕНЬ

до суду навіть при мінімальній заборгованості. «Зрозуміло, ніхто не буде намагатися
виставити квартиру на продаж за борг у 10
тисяч гривень, але з юридичної точки зору,
заборгованість за два місяці вже є підставою для звернення до суду», - сказав Щербак. Якщо у виставленій на продаж квартирі прописані неповнолітні діти, таке житло
не може бути продане без безпосередньої
участі в процедурі опікунської ради.

Безвіз із Британією: із 2017 року
Україна отримала шість відмов

Із 2017 року Лондон шість разів відмовляв Києву у переговорах про зміну
дії візового режиму чи проблеми із видачею віз, повідомляє «Європейська правда». Посольство України підтвердило, що
весь час отримує відмови. Лише протягом
2017 року МВС Британії чотири рази відхиляло пропозиції, щодо зміни візового режиму з Україною. У 2018 році посольство двічі
пропонувало провести консультації, у тому
числі щодо затримок у видачі віз, необґрунтованих відмов, можливість оскарження рішень тощо. Усі відповіді британської сторони були негативними. Зазначається, що
екс-очільниця британського МВС Ембер
Радд свого часу визнала особисту відмову
вести з Україною переговори про скасування віз навіть для власників дипломатичних
паспортів. «Тут є вимір міграційної загрози
та загрози національної безпеки», - пояснювала вона.

Які купюри підробляють
найчастіше?

Президент Петро Порошенко переконаний у необхідності скасування можливості внесення грошової застави для підозрюваних у корупції. Про це він заявив
на зустрічі зі студентами юрфаку Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, повідомляє «Укрінформ». «У нас
для корупціонерів існує запобіжний захід в
абсолютній більшості у вигляді грошової застави. У найбільш важких корупційних злочинах, я абсолютно переконаний, грошову
заставу треба скасувати», - сказав глава держави. І додав: «Я розглядаю загрозу корупції як одну з найбільших загроз існування
України - на рівні, може, трохи менше, ніж
російська агресія, захист територіальної цілісності і незалежності нашої держави».

Світло дорожчати не буде

Нацкомісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, найближчим часом
не підвищуватиме тарифи на електроенергію. Про це заявила новий керівник
НКРЕКП Оксана Кривенко. Щодо зростання
тарифів на газ, вона нагадала, що це питання знаходиться у сфері компетенції Кабміну, а не нацрегулятора

Криза? Ахметов збільшив статки
на $1,3 млрд.

Український мільярдер Рінат Ахметов збільшив власні активи на $1,3 мільярди від початку 2018 року. Це - четверта частина усіх його статків. У рейтингу «Bloomberg» бізнесмен посів 282-е місце.
Загальні активи олігарха становлять понад
$6 мільярдів, пише ТСН.

За комунальні борги можуть
відібрати квартиру

Зараз будь-яка сума заборгованості
може стати для постачальника компослуг підставою для звернення до суду з
позовною заявою щодо боржника. Про це
заявив юрист Олег Щербак, повідомляє видання «Фінанси.ua». Річ у тім, що немає чітко зафіксованої суми заборгованості, при
накопиченні якої постачальник повинен
звертатися до суду з позовом про стягнення
заборгованості. Тому він може звернутися

Торік серед вилучених з обігу підроблених банкнот інвалюти переважали долари - 77,6 відсотків від загальної
кількості. Обсяг фальшивих євро становив
16,5 відсотків, йдеться у річному звіті НБУ.
Так, обсяг підроблених банкнот номіналом
$100 склав 94 відсотки від загальної кількості вилучених. А обсяги підробок номіналами 200, 100 і 50 євро склали, відповідно,
40, 21 і 29 відсотків. Крім того, Нацбанк вилучив з обігу майже 10,5 тисяч штук підроблених гривневих банкнот на суму 3,6 мільйонів. Результати 2017 року показали збільшення на 61 відсоток підробок 500-гривневих зразка 2006 року. З обігу також вилучали підробки інших номіналів: 200 гривень
- 7 відсотків, 100 гривень - 17 відсотків, 50
гривень - 13 відсотків.

Чому НБУ не знижує курсу долара?

Нацбанк України вже не визначає
курс гривні, але постійно присутній на
ринку: купує або продає валюту. З початку 2018 року НБУ купив понад $1,2 мільярди у міжнародні резерви, розповів голова
НБУ Яків Смолій, пише «Дзеркало тижня».
«Ми вже давно відійшли від фіксованого
курсу. Курс зараз визначає не Нацбанк, а ринок… Якщо імпорт та експорт сьогодні формують інший курс, ніж закладено в бюджеті, ми в це втручатися не можемо», - пояснив
Смолій. І додав: НБУ стежить за тим, щоб не
було сильних коливань курсу, оскільки вони
збільшують невизначеність в економіці й заважають бізнесу та населенню ухвалювати
довгострокові рішення. «Ми вже бачили, до
чого призводить підтримка курсу гривні на
штучному рівні, відірваному від економічних реалій, - до накопичення дисбалансів і
криз», - підкреслив голова НБУ.

Окупований Крим охопила
тотальна засуха

Окупований Росією Крим до анексії
забезпечувався прісною водою з материкової частини України, проте на сьогодні півострів охопила тотальна засуха. Зупинити цей процес самотужки окупанти не
зможуть. Про це виданню «Оглядач» розповів заступник міністра з питань окупованих
територій України Юрій Гримчак. «На сьогодні в Криму більше, ніж 70 відсотків раніше нормальної рослинності повністю висихає» - наголосив посадовець. За його підрахунками, для відновлення екології у Криму
після засухи знадобиться 10 років.
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Світ
Нашу країну оточили 7 путінських
армій і 4 ракетні бригади

Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військ, зокрема
ракетні. Про це розповів секретар РНБО
Олександр Турчинов на експертному форумі в Києві. «Протягом останніх двох років побудована потужна військова інфраструктура вздовж нашого кордону, і російське військово-політичне керівництво оперує проти України не батальйонами, не бригадами, не дивізіями та арміями. Основна ударна сила на Сході - 8-а армія Південного військового округу ЗС РФ.
Але вони вважають, що цього недостатньо і в резерві цієї армії знаходяться 49-а,
58-а армії Південного військового округу
ЗС РФ. Для нас дуже небезпечно, що всі ці
підрозділи забезпечують дві - 6-а, 4-а армії
ВПС РФ. На півдні над Україною «нависає»
20-а армія Західного військового округу
ЗС РФ і в резерві вони мають 1-у танкову
армію. Уздовж наших кордонів розташовані чотири ракетні бригади, які мають на
своєму озброєнні потужні, сучасні ракетні
комплекси «Іскандер», - сказав Турчинов.

Італія отримала
проросійський уряд

Парламент в Римі висловив довіру популістському уряду на чолі з
прем’єр-міністром Джузеппе Конте,
пише «Німецька хвиля». В Італії, яка є
третьою за величиною економікою єврозони, до влади офіційно прийшов новий, популістський уряд. У зовнішній політиці уряд Конте виступає за зближення
з Росією і перегляд західних санкцій проти Москви. У сфері внутрішньої політики новий «уряд змін» планує радикально скоротити податки і запровадити базовий місячний дохід для найбідніших. Ці
плани спантеличили багатьох італійців і
міжнародних спостерігачів, оскільки Італія й без того страждає від гігантського
боргового тягаря. Також уряд Конте має
намір посилити імміграційну політику,
обмежити приплив мігрантів і прискорити висилку нелегалів.

Новини

що мають самостійно, без зовнішнього впливу, розпоряджатися багатствами
країни. Норвегія має багато природних
ресурсів: нафту, газ, рибу та інші.

Китаєць подарував своїй коханій
букет з… грошей

У Китаї чоловік подарував коханій
дівчині гігантський букет з банкнот. Тепер у нього можуть виникнути проблеми
із законом. Житель міста Чунцин вручив
своїй дівчині на день народження букет,
зроблений із банкнот на загальну суму
334 тисяч юанів (майже 1,35 млн. грн.),
повідомив портал «Asia One». Квіти у техніці оригамі з юанів семеро флористів робили понад 10 годин. Проте працівник
Народного банку Китаю не оцінив романтичного жесту співвітчизника й сказав,
що чоловіка можуть відправити за ґрати
за навмисне псування національної валюти. «Це заборонено, тому що люди повинні цінувати юань», - пояснив він.

У поляків та наших заробітчан
майже однакова платня

Усе більше українців у Польщі мають такі ж зарплати, як і поляки, при
цьому роботодавці не відкидають, що
будуть платити нашим заробітчанам
більше. Такі результати дослідження
«Personnel Service» з трудової міграції в
першому півріччі 2018 року, повідомляє
видання «Puls Biznesu». Так, 24 відсотки
польських роботодавців визнали, що готові платити «на руки» працівникам з
України більше, ніж полякам. Це пояснюється труднощами пошуку працівників.
«Уже деякий час винагороди поляків і
українців подібні. Моменти, коли працівникам з України платили менше, швидко відійшли в минуле», - розповів голова
«Personnel Service» Кшиштоф Ігльот. Дослідження також показало, що на думку
89 відсотків польських працівників, українці не відбирають у поляків робочі місця.

Бензин - з повітря:
фантастична технологія,
яка зупинить зміни клімату

У США готуються визнати
Голодомор геноцидом

У Палаті представників Конгресу
США представлено резолюцію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це
повідомляють в американському посольстві. Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій на чолі зі
співголовами групи дружби з Україною
Сандером Левіним, Марсі Каптур, Браяном Фітцпатриком та Енді Гаррісом представили проект резолюції, приуроченої
до 85-х роковин Голодомору. В документі сказано: події 1932-1933 років в Україні були спланованою акцією сталінського
тоталітарного режиму проти українського народу і є геноцидом.

Чому Норвегія
не хоче в Євросоюз?

Громадяни Норвегії переконані, що
держава повинна мати національний
контроль над своїми ресурсами. Натомість членство в ЄС означатиме втрату
такого суверенітету. Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад під час
спецпроекту «NATO телемарафон» на телеканалі ZIK. У Норвегії двічі проводили
референдум щодо вступу країни в Євросоюз. І щоразу суспільство відмовлялося
від членства. Країна є членом Європейського економічного простору, що дає доступ до внутрішнього ринку Європи. Також Норвегія входить до Шенгензони і
бере участь у багатьох різних програмах.
Але поряд із цим громадяни вважають,

Команда вчених з Гарвардського університету (США) та компанія
«Carbon Engineering» оприлюднили інформацію про те, що вони знайшли
дешевий та достатньо простий спосіб
звільнення атмосфери від забруднення
вуглекислим газом. У разі успішної реалізації цієї технології, вона може змінити
погляди людини на проблему зміни клімату й надати людям новий інструмент у
боротьбі з глобальним потеплінням планети. Дослідження втілило у реальність
технологію зі сфери наукової фантастики. Вона дає змогу припустити, що згодом
людина зможе виготовити бензин та реактивне паливо лише з вапняку, водню та
повітря. І натякає на можливість будівництва мережі вуглецевих скрубберів, здатних видаляти парникові гази безпосередньо з атмосфери. Перш за все, нова технологія особлива тим, що обіцяє дешево позбутися вуглекислого газу, зазначив Кен
Кальдейра, старший науковий співробітник Інституту Карнегі. Команда опублікувала свої результати
у «Joule», новому американському науковому
журналі.

Ольга
ЧОРНА.

Соціум
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Тернопілля засипало градом
Після сильної спеки
– рясні дощі і грози. В області не вщухає негода.
Якщо у понеділок дощ залив вулиці Збаража, то у
вівторок засипало градом
Бережани. Люди діляться
світлинами у соцмережах
і щиро сподіваються на те,
що посіви і городина від
негоди не постраждають.
Натомість синоптики прогнозують найближчим часом дощову погоду і незначне зниження температури.

Т

22-річний хлопець
впав з 11-поверху

рагедія трапилася
під час утеплення
багатоповерхівки
Хлопець працював на будівництві. На висоті одинадцятого
поверху він займався утепленням будинку, проте не втримався і впав з риштування. Одна з
причин нещасного випадку, яку
розглядають слідчі, це недотримання правил безпеки. Врятувати життя тернополянину не
вдалося. Він помер на місці події. Оперативники встановлять,
чи був загиблий прикріплений

Р

страхівкою, а також безпечність
самих риштувань. Окрім цього,
вони перевірятимуть усю документацію, осіб, які входили до
будівельної бригади, а також те,
що вони мали робити.
За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне
провадження за частиною другою
статті 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання
робіт з підвищеною небезпекою.
Відомо, що 22-річний хлопець нещодавно одружився і у
нього вагітна дружина.

Вранці знайшла
чоловіка мертвим

озбита віконна рама вартувала життя
Жителька Борщівщини вранці знайшла мертвим свого
51-річного чоловіка. Загиблий стік кров’ю через різані рани
стегна.
Зі слів дружини, вночі вона прокинулась від тріску розбитого
скла. Вийшовши на вулицю, побачила, що чоловік лежить біля розбитої віконної рами, яка вже не використовувалась за призначенням. Чоловік сказав, що спіткнувся й порізав ногу об скло, попросив,
аби дружина винесла ганчірку перев’язати ногу. Жінка дала чим
перев’язати рану і, не переконавшись у серйозності травми, лягла
спати. А вже через декілька годин виявила чоловіка на подвір’ї мервим у калюжі крові.
Інформацію про дану події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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Як купити квартиру в Івано-Франківську,
перебуваючи закордоном
Сьогодні будівельна галузь в ІваноФранківську одна з найрозвиненіших. Придбати житло можна на будь-який смак та гаманець, з розтермінуванням чи без, у центрі чи у
мікрорайонах міста. В офісі будівельної компанії покупець детально знайомиться з житловими комплексами та має можливість побачити
стан будівництва, планування квартир у новобудовах, які ще зводяться, або у зданому в експлуатацію будинку.
Іноді людина, яка зацікавлена купівлею
квартири, перебуває за межами країни і не має
можливості вживу поспілкуватися зі спеціалістами. Щоб розвіяти декотрі сумніви, Аналітичний центр Будівельної компанії «Благо»
розповів про дистанційний спосіб придбання
нерухомості.
Ідучи в ногу з часом, кожна БК прагне удосконалюватись на всіх рівнях діяльності. Професіоналізм будівельної компанії визначається
також рівнем обслуговування клієнта, інформаційним наповненням ресурсів щодо своєї
діяльності, вмінням надавати вичерпну відповідь на актуальні питання та підбирати найкращі варіанти з вигідними умовами для кожного клієнта.
Людина, яка перебуває закордоном, сьогодні може придбати житло в Україні,
не відриваючись від
роботи чи навчання.
Щоб зв‘язатися зі спеціалістом, достатньо
зайти на сайт забудівника, де вам запропонують кілька варіантів консультації:
телефонний режим - достатньо ввести номер телефону, а
оператор сам зателефонує та надасть де-

тальну консультацію (по телефону, чи по viber);
емейл-зв‘язок - написати на електронну пошту компанії та отримати консультацію електронним листом;
соцмережі - задати питання у мережі
Facebook, Google+
Спеціаліст компанії, отримавши повідомлення, надає інформацію щодо наявності
квартир, стану будівництва, якості будівельних матеріалів, варіантів планування квартир
тощо. Перевагою даного способу є наявність візуалізацій комплексів та віртуального 3D туру
житловим комплексом. Таким чином покупець
має змогу побачити майбутнє житло дистанційно. Якщо клієнт приймає рішення щодо
придбання квартири, менеджер з продажу запропонує бронювання об‘єкта на період, доки
покупець не повернеться з-за кордону для
оформлення документів.
Можливість придбати омріяну квартиру в
он-лайн режимі економить час, кошти, дозволяє приймати важливі рішення швидко, без
ризиків, адже задоволений клієнт - запорука
успіху компанії.
До прикладу, так купують квартири у житлових комплексах “Манхеттен”, “Комфорт
Парк”, “Парус”. “Містечко Соборне”.

Детальніше, як придбати квартиру в Івано-Франківську
у будівельній компанії ”Благо”, можна довідатись за телефонами,
які також активні у додатку viber:
+38(097)0714-000 та +38(050)0714-000 або на сайті www.blago.if.ua

Довіреність та її види. Форми довіреності. Передоручення

Довіреністю визнається письмове повноваження, яке видає
одна особа (довіритель) іншій
(представнику) для представництва перед третіми особами.
Довіреність - це односторонній
пра-вочин, що фіксує межі повноважень представника, який діючи
на підставі довіреності, створює
права та обов´язки безпосередньо
для довірителя.
Юридична сила довіреності не
залежить від згоди представника на її видачу, як і обсяг повноважень, якими довіритель його
наділяє. А ось здійснення повноважень цілком залежить від волі
представника. За обсягом повноважень розрізняють такі види довіреностей: разова - на виконання
однієї конкретної дії (наприклад,
продати чи купити будинок);
спеціальна - на виконання якихнебудь однорідних дій (наприклад, довіреність на отримання
авторського гонорару протягом
року); генеральна (або загальна)
- на загальне управління майном
довірителя.

Закон вимагає, щоб довіреність була складена у письмовій
формі. Довіреності, що видаються
громадянам, мають бути посвідчені уповноваженими на це особами.
Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно
до закону має вчинятися правочин. Так, щодо правочинів, які
вимагають нотаріальної форми,
довіреність має бути посвідчена
державним або приватним нотаріусом. Згідно ч. З ст. 245 ЦК до нотаріально посвідчених довіреностей
прирівнюються: 1) довіреність
військовослужбовця або іншої
особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-медичному закладі,
може бути посвідчена - посвідчені
начальником цього закладу, його
заступником з медичної частини,
старшим або черговим лікарем; 2)
довіреність військовослужбовця,
а в пунктах дислокації військової частини, з´єднання, установи,
військово-навчального закладу,
де немає нотаріусу, чи органу, що
вчиняє нотаріальні дії, а також

довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім´ї
військовослужбовця може бути
посвідчена командиром (начальником) цих частин, з´єднання,
установи або закладу; 3) довіреність осіб, які перебувають у
місці позбавлення волі (слідчому
ізоляторі), може бути посвідчена
начальником місця позбавлення
волі. Поруч з нотаріальною формою законодавець допускає випадки посвідчення довіреності за
місцем роботи, навчання, місцем
стаціонарного лікування або місцем проживання довірителя.
Довіреність підписується довірителем особисто. Якщо громадянин через фізичну ваду, хворобу
або з інших поважних причин не
може власноруч підписати довіреність, то за його проханням і в
його присутності та в присутності
нотаріуса чи іншої посадової особи, яка посвідчує довіреність, цей
документ може бути підписаний
іншим громадянином, особу якого
встановлює нотаріус. Видати довіреність без будь-яких обмежень

можуть тільки повністю дієздатні
особи. Якщо громадянин відповідно до чинного законодавства
уклав шлюб до досягнення ним
18-річного віку, то він також має
право видавати будь-яку довіреність. Довіреності від імені неповнолітніх у віці від 14-ти до 18-ти
років, а також від імені осіб, які в
судовому порядку визнані обмежено дієздатними, можуть бути
посвідчені лише за умови, що
вони вчиняються за згодою батьків, усиновителів, піклувальників.
Неповнолітні у віці від 14-ти до
18-ти років самостійно вправі видавати довіреності лише на розпорядження їх заробітною платою
або стипендією, якщо орган опіки
і піклування не обмежив їх у праві
самостійно розпоряджатися ними,
та на здійснення авторських або
винахідницьких прав.
Довіреність, видана в порядку
передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню після подання основної довіреності, в якій
застережене право на передоручення або після подання доказів

того, що представник за основною
довіреністю вимушений робити
це для охорони інтересів особи,
яка видала довіреність.
У довіреності, виданій в порядку передоручення, мають бути
вказані час і місце посвідчення
основної довіреності, прізвище,
ім´я та по батькові і місце проживання особи, якій видана основна
довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження, а в
необхідних випадках і їх службове
становище.
Передоручення може мати місце лише в межах строку дії, який
вказаний в основній довіреності.
Звичайно, довірена особа не може
надати новому довіреному більше
прав, ніж їй було надано довірителем. Передоручення може бути
скасоване у будь-який час як довірителем, так і довіреною особою,
яка його видала.
Приватний нотаріус
Козівського
районного нотаріального округу
БОДНАРУК М. В.
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Олександр Шевченко:
«Що робиш для себе не забереш з собою,

а що для людей - те для Бога
і залишиться з тобою...»
«Благодійний фонд
Олександра Шевченка»

заснований у 2014 році. Діяльність
фонду має декілька напрямків, основний
з яких - допомога та соціальна
реабілітація малозабезпечених,
безробітних, дітей, людей з особливими
потребами, учасників бойових дій,
підтримка мистецьких, спортивних
проектів, книговидавництва тощо.
Лише декілька з багатьох
десятків програм «Благодійного фонду Олександра Шевченка»: близько 7000 дітей безкоштовно оздоровились у дитячому таборі «Артек-Буковель».
9500 першокласників з ІваноФранківщини пройшли вишкіл
і навчались у лижній школі ТК
«Буковель». 3200 дітей із вадами опорно-рухового апарату, ДЦП та з аутизмом разом з батьками пройшли реабілітацію на базі ТК «Буковель». У християнському таборі уже відпочила 351 дитина з соціально-незахищених категорій населення і проблемних сімей. Організовано перший
в Україні табір для дітей з цукровим діабетом, які відпочивають разом з батьками.
Більше тисячі учасників
АТО, поранених на війні, та рідних загиблих бійців і героїв Небесної Сотні з усієї України пройшли лікування і реабілітацію у
Буковелі. Відпочили та оздоровились майже 8000 пенсіонерів.
Щорічно проводиться конкурс учнівських творів на патріотичну тематику. Існує
програма фінансової підтримки обдарованих дітей. Постійно оновлюється матеріальнотехнічна база навчальних закладів Івано-Франківська. Надається допомога спортсменам. Для допомоги бійцям
створено Центр військової підготовки та інформації Олександра Шевченка. Діє програма підтримки мистецтва: реставрація дверей та кам’яниць,
проведення мистецьких фестивалів, виставок художників,
книговидання…
«Благодійний фонд Олександра Шевченка» потрапив у
звіт «INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS COMMISSION».

- Олександре, ви - успішний політик і підприємець. Відомий не лише у
своєму окрузі благодійник і меценат. Як ви прийшли до благодійності, в
чому її сенс для вас?
- У моєму житті все з’являлось
поступово. Я довго шукав своє
покликання. На початку 1990-х
років займався торгівлею, починав якийсь бізнес, набивав лоба,
але ніколи не зупинявся. Хтось
мені допомагав, комусь - я… Зараз це називають благодійністю,
але насправді - це частина життя,
без якої людина не може називатись людиною. Кожен може чимось допомагати. Молитвою, добрим словом, порадою чи своєю
працею. Хтось - фінансово чи іншими ресурсами.
Сьогодні люди в Україні доведені до межі бідності. Допомоги
потребує мало не кожен другий,
вже не кажучи про школи, садочки, соціальну сферу… Тисячі звернень, що надходять до моєї Громадської приймальні, на особисту
і офіційну сторінки у Фейсбук. Намагаюсь відгукнутись і допомогти, бо те, що робиш для себе - не забереш з собою, а що для людей - те
для Бога і залишиться з тобою…
Благодійність - невід’ємний
елемент християнського життя.
Я переконаний: служіння ближньому є найбільшим виявом віри,
складовою пошанування Творця.
Бо неможливо гідно шанувати
Господа і служити Йому, не служачи ближньому своєму. Християнство - це не лише віра, але й дія.
- Сьогодні вже, мабуть,
вся Україна знає про
ваші соціальні програми
та роботу Благодійного
фонду. З чого все починалось?

- Починалось все з віри, Божих Заповідей, і розуміння соціальної відповідальності.
- Багато хто ходить до
церкви, але так і не знайшов Бога.
- Так сталося, що мене охрестили пізно - у 21 рік. Тому все
у мене відбувалося свідомо. І я
дуже чітко відчув межу, - що таке
«з Богом», і як це було раніше
- «без Бога». Зробив свій вибір.
І самий головний оберіг - віра.
Найголовніший закон мого життя - Заповіді Божі. Лише з вірою
в серці можна щось змінити і чогось досягнути.
Із розвитком курорту «Буковель» у нашої команди
з’являлись все нові й нові можливості бути корисними. Розуміння соціально відповідального
бізнесу, коли частина зароблених
коштів виділяється на благодійність, розвиток суспільства, підтримку літніх людей, допомогу
дітям, підтримку цікавих проектів… А коли проектів стало багато, створили Благодійний фонд.
- Робота Благодійного
фонду спрямована лише
на допомогу соціально
незахищеним верствам
населення чи є й інші
проекти?
- Благодійний фонд охопив,
напевне, всі основні сфери життя. Адже діють програми підтримки спорту, медицини, оздоровлення дітей, підтримка обдарованої молоді, допомога армії,
підтримка мистецтва…
- Із кожним роком зменшується чи збільшується
число людей, які потребують допомоги?
- Збільшується! Люди не мають за що придбати навіть про-

дукти харчування, бо отримують
мізерні зарплати. Високі комунальні платежі та інфляція пожирають все зароблене. А коли виникають проблеми із здоров’ям,
люди часто потрапляють у безвихідь. Загалом, соціальної підтримки потребує чи не більша
частина населення країни.
У нас часто повторюють, що
«багаті повинні поділитися з бідними». Для мене це означає - найперше - за 2-3 роки встановлення мінімальної зарплати на рівні 10-12 тисяч гривень. Тоді багато проблем вирішиться. Наповниться Пенсійний фонд. Люди
зможуть гідно жити, відкладати на відпочинок. Це пожвавить
ринок, дасть поштовх розвитку
економіки. Паралельно необхідно подбати і про інвестиційний
клімат. Перетворити державу та
силові структури з головних рейдерів бізнесу - в сервісні організації для громадянина. Треба
лише політичної волі влади.
- За якою допомогою
люди найчастіше звертаються?
- Медичною. Майже кожне
друге звернення - це крик про
допомогу щодо лікування онкологічних захворювань чи необхідність операції. Так звана «безкоштовна медицина» в Україні
відсутня повністю. Звернень з
проханням про допомогу на лікування надзвичайно багато. У
нас в фонді навіть є окрема команда волонтерів, яка допомагає
родичам збирати кошти на лікування.
- Робота волонтерів у нас
час неоціненна. Особливо, коли йдеться про допомогу бійцям.
- Ми маємо контакти з багатьма волонтерськими органі-

заціями. Після Революції гідності постійно допомагаємо і родинам Небесної сотні, і постраждалим на Майдані. А для допомоги бійцям у зоні АТО створили
Центр військової підготовки та
інформації. Оздоровлюємо у Буковелі наших воїнів, поранених,
родини загиблих солдат. Закупляємо амуніцію, бронежилети,
одяг та інше. Підтримуємо лікування наших бійців за кордоном.
- Як ставляться люди до
програм, чи маєте контакти з учасниками ваших благодійних програм?
- Різно буває. Я завжди кажу:
робите добрі справи - не сподівайтесь на подяку. Більшість дякує. Є й такі, щоі кажуть: «накрав
- нехай віддає». Хоча, я в житті не вкрав нічого. Одного разу
був випадок у Польщі. Мені, молодому «бізнесменові», який заробляв перші гроші на перепродажі товарів з України, дали решту більшою купюрою. Я не повернувся і не віддав ці гроші. Й
одразу ж був покараний за це
«вищими силами». Після цього
переконаний - краще втратити,
аніж взяти чуже.
Роблю добрі справи не заради
подяки чи слави, а для себе. Про
багато випадків допомоги інколи
не знає ніхто, крім мене і мого секретаря. І поки можу допомагати
людям - буду робити це.
Україна повинна стати країною гідності та правди. Я прикладу максимум зусиль, аби
підняти рівень життя людей, як
вдалось це зробити в селі Поляниця, на території якого розташований Буковель, в цілому регіоні. Колись це був один із найдепресивніших регіонів країни,
а зараз Поляницю називають
«селом мільйонерів» з профіцитом бюджету, сучасними школою і садочком, розвиненою
інфраструктурою. Зарплати в
Буковелі щонайменше 10 тисяч
гривень. Цей досвід хочу перенести на всю країну. Зробити
Україну заможною і сильною не
на словах, а на ділі. Але й тоді
не відпаде потреба в благодійності. Можливо, лише вона змінить свої напрямки і завдання. Адже благодійність - це внутрішня потреба людської душі
за будь-яких обставин.
Підготувала
Христина ЛУЦИК
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Здоровий сон
забезпечать
і алое
Господар плющ
Які вазони варто ставити у

Не забудьте викопати

цибулини квітів
Щоб тюльпани
наступного року цвіли

Щ

о робити з
цибулинами
тюльпанів після
викопування і як зберігати,
на жаль, багато хто не знає.
Це, до речі, найчастіша
причина того, що багато
хто боїться викопувати
цибулини й ті сидять рік
за роком у землі, поки сорт
повністю не виродиться.
Викопуючи цибулину, просушуючи її і прогріваючи, перевіряючи на наявність хвороб, ми стимулюємо закладку нових квіткових бруньок. Пересаджені і добре
збережені цибулинки дають сильні й великі квіти та гарний приріст дитинок, для розмноження
сорту.
Для початку потрібно строго дотримувати строків викопування тюльпанів для пересадження. Не можна викопувати квіти, у
яких листя ще не пожовкло, значить не дозріла цибулина. До викопування придатні ті рослини,
у яких листя, хоча б наполовину
стало жовтим і стебло м’яким.
Після викопування видаляємо стебла й коріння, щоб не мішали, адже свою функцію вони вже
виконали. Перевіряємо посадковий матеріал на наявність хвороб.
Якщо щось замічене, гниль або
цвіль, то всі цибулини потрібно
обробити фунгіцидом.
Цибулини розкладаються в
ящики або коробки по сортах і
ставлять у темне, провітрюване місце. При температурі близько 35 градусів цибулини потрібно витримати 4-5 днів. Після такої
жорсткої просушки, лусочки стають темнішими і міцнішими, вони
будуть менше піддані ушкодженням і хворобам.

Ось тепер можна розкласти посадковий матеріал на купки, за розмірами. Калібрування
дуже важливим буде при посадці.
Маленькі цибулини висаджують
окремо, на меншу глибину. У перший рік вони звичайно не дають
гарного бутона.
Розсортовані тюльпани відправляються на зберігання до
часу посадки, тобто до серпнявересня в сухе приміщення з температурою 22-25°С. Для них достатньо створити умови такі, щоб
вони не покрилися цвіллю і не зіпсувалися. Висаджувати тюльпани можна як восени, так навесні.
Якщо вирішете садити навесні, є кілька способів зберігання цибулин взимку. Просушені й
оброблені цибулини покласти в
ящики із сухою! тирсою або торфом й опустити в льох або підвал з
температурою до +6 градусів і вологістю до 80%. Збережені таким
чином цибулини розквітнуть набагато пізніше, адже їм потрібно
буде наростити кореневу систему.
Щоб цвітіння було раніше,
цибулини ставимо в ящики, але
вже з вологою тирсою або торфом, причому полити бажано не
водою, а слабким розчином марганцю, щоб уникнути появи цвілі.
Зберігати так само в льосі або підвалі. Плюс такого способу, цибулини пускають коріння і при ранній посадці навесні розцвітають.
Якщо тільки ви акуратно їх пересадите, не ушкодивши ніжні корінці.

спальні, радять фахівці

Безсоння - проблема багатьох
людей. Одні вдаються до методів медитації та релаксації, інші
пробують природні засоби. Однак варто звернути увагу і на кімнатні рослини, які ростуть у вашій
спальні. Якість повітря відіграє
важливу роль у житті людини.
Численні захворювання та хвороби викликані наявністю цвілі й
забруднюючих речовин у повітрі.
Кімнатні рослини можуть очистити повітря і полегшити різні симптоми тих або інших захворювань.
Щоб суттєво змінити якість вашого сну, “поселіть” у вашій спальні
одну із запропонованих рослин.
ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ
Це стильна, але в той же час
невибаглива у догляді рослина,
вважається однією з найпотужніших повітряно-очисних рослин,
якими можна милуватися вдома.
Плющ особливо корисний у ви-
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а Тернопільщині
фіксують збільшення
чисельності
«капустяного шкідника».
Такої кількості
білокрилки, як цьогоріч,
у нас не бачили останнє
десятиліття.

Найочевидніша ознака появи білокрилки на капусті, помідорах чи іншій городині – «хмарки»
маленьких білих комах, що здіймаються вгору, як тільки ви потривожите рослину. Вивести цього шкідника надзвичайно важко.
Комахи ці – дуже дрібні, менші 2
мм. Тіло та обидві пари крил покриті борошнистоподібним восковим секретом, від чого і походить назва шкідника. На нижній частині листка легко помітити велику кількість личинок. Білокрилка харчується соком рослин, що призводить до пожовтіння листків. Ще одна неприємність
від шкідника – на його цукристих
виділеннях поселяються сажисті

гриби, що негативно позначається на фотосинтезі. В результаті –
рослина просто гине.
Щоб врятуватися від шкідника можна використовувати хімічні
чи органічні засоби, які продають
в магазинах. Або ж скористатися
народними порадами. Капустяний
город варто присипати золою або
її сумішшю з тютюновим пилом.
Цей захист є дуже дієвим, але після
дощу, роси або туману це напилення доведеться оновлювати.
Деревій звичайний. Для відвару використовують надземну
частину рослини, в період цвітіння. Сира маса рослини становить
1 кг на 10 л води. Відвар готується
протягом 15-20 хвилин. Готовий

Пасинкуємо помідори вчасно

П

вання можуть взагалі запізнитися із плодоносінням і не розкрити весь свій потенціал. Тому до
пасинкування потрібно ставиться серйозно і формувати помідорові кущі правильно.
КОЛИ ПАСИНКУВАТИ?
Зазвичай, перші пасинки
з’являються з першою квітковою
кистю. Безпосередньо під першою квітковою кистю розвива-

САНСЕВІЄРІЯ
ТРЬОХСМУГОВА
Цю рослину легко вирощувати і вона відмінно підходить в
якості прикраси. Вона фільтрує
кисень і тим самим поліпшує атмосферу в приміщенні. Дослідження показали, що сансевієрія
також усуває дихальні проблеми,
зменшує головний біль, подразнення очей, а також підвищує продуктивність організму.
АЛОЕ
Ця надзвичайна кімнатна рослина забезпечує незліченну користь вашому організму. Алое виробляє кисень протягом ночі, і, таким чином, поліпшує якість сну.
Також алое відоме як «рослина безсмертя», воно невибагливе
у догляді. Так що, поширте його
по всьому будинку. Адже чим чистіше повітря в оселі, тим здоровішими ви будете.

Обережно! Капусту атакує білокрилка!

асинки - це пагони-конкуренти головного стебла,
які, як правило, з’являються з початком цвітіння
і ростуть із листових пазух. На них так само росте
листя, з’являються квіти, зав’язуються плоди. Здавалося
б, а навіщо їх обривати? Більше пасинків = більше
зав’язей = більше плодів. Однак це не зовсім так.
При відсутності необхідного
пасинкування теплиця або помідорова грядка може перетворитися на справжні «джунглі», а всім
відомо, що загущеність посадок це фактор ризику грибкових хвороб. Знову таки, збільшення кількості плодів за рахунок зав’язі на
пасинках компенсується зменшенням їх розміру - томати дрібніють. А деякі сорти без пасинку-

падку проблем з органами дихання.
Ця рослина також зменшує наявність у повітрі цвілі майже на
94%. Оскільки ж цвіль є основною
причиною астми, алергії, інших
проблем з диханням, плющ поліпшить якість вашого сну, здоров’я в
цілому.
ЛАВАНДА
Можливо, ви користувалися
численними корисними ефектами ефірної олії лаванди, але лише
дехто знає про властивості самої
рослини. Лаванда зменшує стрес
і тривогу, поліпшує сон. Тому вазон цієї рослини у спальні – не завадить.
ЖАСМИН
Ця екзотична рослина значна
поліпшує якість сну й підвищує
продуктивність протягом наступного дня. Ви зменшите стрес і позбудетеся безсоння.

ється найперший (і найпотужніший) пасинок. Усі пасинки, розташовані нижче цього найбільш потужного, однозначно підлягають
видаленню, особливо це стосується томатів відкритого ґрунту.
Пасинки видаляють, коли
вони досягають довжини 4-5 см.
У цей час рослина найменше піддана стресам і травмуванню.
Якщо пасинки переростуть, така

процедура дасть менший ефект,
тому що кущ уже витратив багато енергії на їхній ріст. Процедури з видалення пасинків бажано
проводити один-два рази на тиждень, щоб конкуренти не встигали «відтягнути на себе» велику
кількість живильних речовин.
ЯК ПАСИНКУВАТИ?
Є два варіанти видалення пасинків: обривати руками або зрізати. Руками (можна в гумових
рукавичках) пасинки обламують
убік. Як правило, вони без проблем виламуються, але навіть
якщо залишився невеликий пеньок, нічого страшного в цьому
немає.

відвар через добу слід процідити,
а перед обприскуванням рослин
відвар розбавляють в 10 л води і
додають 20 г перетертого господарського мила. Обробка рослин
проводиться в ранкові та вечірні
години. Повторну обробку проводять через 5-6 днів.
Полин гіркий. Для настою використовують надземну частину
рослини, яку заливають киплячою водою і залишають настоюватися 48 годин. Сира маса полину становить 1,5 кг на 8 л води. Настій проціджують і розбавляють з
5 л води. Обробка рослин проводиться в ранкові та вечірні години. Повторну обробку проводять
через 5-6 днів;
Часниковий настій. Для приготування часник подрібнюють
і змішують з гарячою водою у
співвідношенні 2-3 зубчики на 1
л води. Суміш треба поставити в
темне місце на 24 години. Обприскують рослини не більше 3 разів, інтервал між обробками становить 6-7 днів.

Зрізати пасинки можна гострими садовими ножицями, які
бажано дезінфікувати в розчині
марганцівки після кожної обрізаної рослини, щоб не рознести
можливі інфекції.
Крім пасинків не забувайте з кінця травня-початку червня обривати у томатів нижнє листя. Під кистю з великими, але ще
не дозрілими помідорами не повинно бути жодного листа. Рекомендується видаляти по 1-3 нижніх листки на тиждень, а якщо ні,
то рослині гарантований сильний
стрес, що приводить до затримки росту, а, можливо, і втрати частини врожаю. Листя і пасинки не
можна залишати на грядці – виносьте їх за межі городу, щоб не
сприяти розвитку хвороб.
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Устами відомих
Сімейне

гніздечко

Танець, мов дощ,
Крок - до кроку, як краплина до краплини…
Танець - мелодії крило,
Окраса життя людини.
Діти у танці, мов птахи в польоті Вільні, як вітер, граційні, веселі…
Танець - це подорож в казку,
Зіткану з музики, рухів і щастя…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці танцювального ансамблю «Сонечко»
Палацу культури «Березіль» (м.Тернопіль) Катя Савченко та Настя Мілян.

СПОГАДИ
З МОГО
ДИТИНСТВА

Зашарілись черешневі личкаЦе сонечко з ними віталось.
Зарум’янені променем щічки
до себе дітей закликали.
Такі соковиті й рум’яні
Зросли так високо навмисно
Щоб ягідок дітки слухняні
Залишили пташкам гостинцем.
Смакують дівчатка й хлоп’ятка
Солодкі черешні із миски,
І стали на них уже схожі,
Бо сік по щоках їх розлився.
Ці спогади вмить виринають
З-за обрію мого дитинства,
Коли у бабусі в садочку
Черешні вдягають намисто.
Людмила КОЛЯДЕНКО.

Життя складалося без рими,
Мов білий вірш на аркуші снігів.
Вітри зривали
й розкидали світом
Листки з небесних
і земних календарів.
Кудись спішили осені,
закутані в тумани,
І осипались весни
перестиглим цвітом.
Текли крізь душу люди,
зустрічі і дати,
І знову відлітало в вирій літо…
А час згубив із ліками торбинку.
І де ж тепер те зілля,
що лікує втрати?..
У сни приходять ті,
кого любили,
І спогадами стають ті,
кого уже не докохати…
Ольга ЧОРНА.

Сокровенне
- Доню, чуєш, доню? - неохайна, з розчіпченим волоссям
жінка стукала у вікно автобуса.
Пасажири почали обурюватися:
- Ти диви, бомжиха вже називає незнайому людину донькою, аби щось випросити.
- Як жінка може до такого
опуститися?
- Алкоголічка…
А та вже хотіла зайти в салон
автобуса, але водій крикнув:
- Куди лізеш? Тут нормальні
люди… Дістали ті бомжі…
Автобус рушив. А жінка кричала услід:
- Віруню, прости мені, доню!
Це молодість винна. Зрозумій…
…Вірі скоро сороківка. І зовсім недавно вона вперше побачила свою матір. Євдокія, старша Тамарина сестра, сказала, де
шукати Віру. А тепер кається: не
варто було. Але Тамара грозилася всіх проклясти. От і не встояла Євдокія. Хоча наперед знала: нічого доброго ця зустріч не
принесе Вірі…
…Від доньки Тамара вирішила відмовитися, ще не народивши крихітку. Та й не знала,
хто батько майбутньої дитини.
Тому не було ні жалю, ні каяття.
Молода, гарна, вона так прагнула вирватися з маленького містечка. З-під диктату суворого
батька. Не хотіли відпускати Тамару в світи. То ж вона обманом
залишила домівку. Сказала, їде
вступати в училище.
Велике місто здалося дівчині казкою, в якому вона знайде свого принца і хороми. Але
хоромами виявився гуртожиток від підприємства, куди влаштувалася працювати, бо треба було за щось жити. Про вступ
і не думала. З «принцами» також халепа. То майстер зміни чіплявся, в якого дружина і двійко
дітей. То електрик, що жив у сусідньому гуртожитку…
На міській дискотеці, гадала Тамара, можна знайти щось
пристойніше. Там познайомилася з Павлом. Павло познайомив
її з Любомиром. Потім було знайомство з Тарасом… Тамарі подобалися місцеві хлопці. Вона їм

Краса — це не довге волосся, худі ноги, засмагла шкіра чи ідеальні зуби. Краса — це обличчя, яке плакало і тепер посміхається, краса — це шрам на коліні, який залишився у тебе
від падіння в дитинстві, краса в колах під очима, коли любов не дає спати, краса — це вираз
обличчя, коли дзвенить будильник, це макіяж,
який потік після душу. Це сміх, коли жартуєш,
і ти єдина, хто зрозуміла цей жарт, краса — це
погляд, коли ти бачиш його, коли ти плачеш
над своїми страхами. Краса — це зморшки, які
приходять з часом. Краса — це те, як ми відчуваємо себе всередині, і як це проявляється зовні. Краса — це позначки, всі удари і турботи
життя. Краса — це дозвіл собі жити.
Емма Уотсон.
Брехня, що світ належить молодим. Це
лише так здається перші тридцять років, доки
летиш згори вниз, мов на авто, і нічого не встигаєш, бо немає коли натиснути на гальма. Летиш в принципі назустріч своїй старості.
Ірен Роздобудько, «Якби».

«Хочу подякувати

за вас, мамо…»
також - для розваг. От і завагітніла від котрогось «принца».
Батьки й чути не хотіли, що
Тамара відмовиться від немовляти.
- Гріха побійся, - благала матір. - Дитина не винна, що ти берега пустилася.
А батько розсудив:
- Народиш, а доглядатиме
Євдокія. Видамо твою дитину за
її. І щоб ноги твоєї тут не було.
Ніколи! Чуєш? Ні-ко-ли!!! Ти для
нас вмерла.
Тамара, не вагаючись, погодилася:
- Вмерла - то не вмерла. Хай
Дуська няньчиться. Світ великий. Не пропаду.
А матір благала:
- Василю, чоловіче, одумайся. Євдокії заміж треба вийти.
Хто її з дитиною візьме? Пальцями показуватимуть: нагуляла.
- Не переч, Соломіє. Якщо
має вийти заміж - то вийде.
- Тату, - прошепотіла старша
донька, - я… не вмію доглядати
немовля… не можу…
- Цитьте! - гаркнув Василь.
- Зможеш! І щоб ні пари з уст.
Я знаю, що таке бути сиротою.
Тому не дозволю, щоб…
Євдокії в скорім часі в селі
не стало. Батько прилаштував
через свого армійського товариша на тимчасову роботу. Винайняв квартиру. А коли Тамара народила дівчинку, тоді Євдокія повернулася додому. З немовлям.
Сусіди і рідня не тямились
від цікавості: від кого дитина.
Гадали-гадали, але місцевого
кандидата в батьки не знайшли.
Вирішили: чужий. Не встигла
напрацюватися у великому місті, а вже в подолі принесла. А
така тихенька…
Соломія переживала, що
донька не любитиме Віруню.
Але Євдокія прихилилася ду-

шею та серцем до дівчинки. І
маленька її любила. Уже почала
перші слова лепетати.
- Ма-ма-ма, - тягнула Віруня
рученята до тітки-матері.
Євдокія гладила маленьку
по голівці.
Соломія тяжко зітхала.
Василь стискав у кулаки натруджені руки.
Тамара мов у воду канула…
…Заміж Євдокія не вийшла.
Таємниця не пускала. І в кавалери набивалося аж двоє: вічно
п’яний Іван з сусідньої вулиці,
якого дружина з дому вигнала. І
Дмитро, який не пропускав жодної спідниці. В містечку його всі
називали гулящим.
Так і залишилася сама. Батьки померли. Віра живе з чоловіком і двома синами в обласному
центрі. Євдокія щаслива - у Віри
життя гарно склалося. На медсестру вивчилася. Чоловіка доброго, працьовитого має. Мотався по заробітках. Квартиру
нову купили. Сини вдалися на
славу…
…Євдокія не впізнала в неохайній жінці своєї рідної сестри.
Аж поки та не заговорила.
- Тамара?
- Ага. Я. Воскресла. Подумала, старих вже, певно, нема,

можна й додому заглянути. Про
доньку запитати.
- Не скажу нічого.
- Скажеш, бо прокляну тебе. І
її. Як мою доньку звати?
- Вірою. Тамаро, де ти живеш? Чому так… виглядаєш?
- Де випаде, там і живу. Не
бійся, в тебе не залишуся. Що
мені в цьому тихому болоті робити? Не цікаво тут. Ти лише
скажи, де донька. Адресу дай. Бо
зараз піду вулицею і всім розкажу, як в мене дитину колись відібрали. Ото будуть люди мати
про що говорити. То як, сестро?
- Це не правда. І ти це знаєш.
- Але вони не знають. Скажеш - і я зникну. Назавжди.
- Ти ж не заподієш Вірі лиха?
- Погляну на неї.
Щоб спекатися сестри і щоб
та нікому не кляла, Євдокія сказала Вірину адресу. Тамара подалася з подвір’я. А Євдокія назирці за нею. Аби переконатися,
що справді поїхала з містечка…
…Віра не звертала уваги на
неохайну жінку, яка часто вешталася біля їхнього будинку. А
якось вона заговорила:
- Ти знаєш, хто я?
- Ні, - здивовано відповіла
Віра.
- Я твоя мати. Тамара.
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Не цурайся

Струни серця

БІДНЯКА

З

подвір’я Кравчуків на
усе село чулися весільні
музики, кликали до
танцю. Наталя милувалася
донькою Мар’яною, яка
разом зі своїм нареченим
кружляла у вальсі для
молодих. Струм пронизував
кожну її клітинку, коли
почула за спиною: «Як гарно
танцюють молодята. Ніби
й не торкаються ногами
землі!»
- Ви мене сплутали з кимсь.
Мою маму Євдокією звати.
- Я тебе народила, а Дуська
ростила. Ледве вирвала твою
адресу. Вони колись поховали
мене.
- Як поховали? Що вам потрібно?
- Цигарок купи.
Віра йшла до найближчого магазину, не відчуваючи ніг.
Калатало серце. І чомусь було
страшно.
Тамара затягнулася цигаркою. Її руки помітно тремтіли.
- Ще б грошей… Е-е-е… на
хліб…
…Віра не могла дочекатися
вихідного, аби поїхати й розпитати Євдокію про жінку, яка назвалася її матір’ю.
- …Не суди мене, Віруню, - закінчила свою розповідь Євдокія. - І на діда свого зла не тримай. Його батьки рано померли.
Сиротою був. Натерпівся лиха.
Тому не міг дозволити, аби Тамара залишила тебе.
- То ви через мене заміж не
вийшли. Насмішки, осуд терпіли.
- Ет, не бери це до голови.
Коли то було!
- А мене байстрючкою в школі обзивали.
- Запізніла правда, але тепер,
Віруню, ти її знаєш. Якщо тобі
буде прикро мене матір’ю називати, я змирюся. Може, й справді треба було давно тобі все розказати. Але дідо був проти…
…Віра більше не бачила Тамари. Аж до тієї зустрічі на автовокзалі. Але вирішила нічого не
казати Євдокії. Проте та бачила
неспокій на Віриному обличчі.
- Тобі кепсько, Віруню? Щось
трапилось? - запитала.
- Голова розболілася. Магнітні бурі.
- Ото напасть. Хто колись
знав ті бурі?! Йди-но, приляжеш
трошки. А я полуниць назбираю. Нівроку зародили.
- Полуниці зберемо пізніше.
А зараз ходімо на дідову могилу.
Хочу подякувати за вас, мамо.
Євдокія розхвилювалася, аж
тиск скочив. А Вірі сказала:
- Ти ба, і мене ті бурі не оминули. Треба пігулку випити…
Ольга ЧОРНА.

Мимоволі спомини із далекого минулого вмить зринають у
пам’яті, стискають серце Наталі,
а на очі набігають сльози...
Тоді Мар’янці було п’ять років, як вони розпочали будувати
хату. Стара, яку ще прадід поставив, уже зовсім осіла, дала численні тріщини і в будь-який час
могла розвалитися. Грошей на
майстрів у них не було, тож чоловік Антон сам взявся мурувати. Йому допомагав його рідний брат і Наталя. Тому й не зогледіли, як Мар’янка вилізла на
дерево. Враз суха гілка затріщала, сповіщаючи про біду. Страшний крик доньки різонув по серцю Наталі. Оглянулася і побачила, як Мар’янка впала на бетонну плиту. Непритомну дівчинку
доставили до лікарні. Лікарі, як
могли, боролися за її життя.
Через два місяці Наталя з
донечкою повернулися додому. Здавалося, усе погане – позаду. Наслідки черепно-мозкової
травми були незначні. Переламаний носик прооперували. Лишень ще трішки боліло коліно.
Лікар приписав якісь мазі, порекомендував ванни із цілющих трав. Наталя дотримувалася рекомендацій, але коліно ніяк
не гоїлося. Мар’янка погано спала уночі. Плакала, жалілася на
сильне печіння і біль.
Минали в турботах тижні,
місяці. Але полегшення в доньки не було. А з нею страждала і
мама Наталя. За порадою людей
жінка виготовляла мазі із живокосту, календули, обліпихи, клала компреси. Мала хотіла бігати,
гратися з дітлахами, але мусила сидіти у ліжечку, бо коліно не
можна було згинати. Якось, після перенесеного грипу, Мар’янці
стало зовсім кепсько. Коліно загноїлося, розпухло. У дівчинки
піднялася температура. І тоді
пані Наталя знову повезла дитину до обласного центру. Черговий курс лікування приніс
ускладнення – від сильних антибіотиків у Мар’янки розвинулася хвороба нирок.
Одного разу біля лікарні Наталя побачила стару циганку. Та
спитала, де знаходиться аптека.
Наталя здивовано поглянула на
неї. «Дивуєшся, що циганка аптеку шукає? Але цигани – теж
люди. І хоч у нас здебільшого
здорове тіло, але може боліти
душа. Валідол треба. Розумієш,
дочко?» І, простреливши Наталю своїми чорними, іскристими
очима, додала: «Пожалій циганку, позолоти руку».
Наталя, мов під гіпнозом, дістала з гаманця кілька гривень.
«Не цурайся бідного, - крикнула циганка Наталі услід. –
Запам’ятай це...»
Через кілька днів лікуючий
лікар покликав Наталю до кабі-

Невигадана історія

нету. Повідомив, що їх виписують і, як завше, вдома слід продовжити лікування. А якщо, мовляв, знову виникне загострення,
буде йти питання про ампутацію
ніжки дитини. Наталя похитнулася. Її обличчя зблідло. «Та що
ви таке кажете? Вона ж – дівчинка, зовсім іще дитина», - застогнала.
Наталя збирала речі, розчісувала кучеряве волоссячко
Мар’янки і ховала від неї сльози, що текли безкінечним потічком з очей. Несла доньку до залізничного вокзалу на руках.
На таксі було шкода грошей, а
маршрутки завжди переповнені, боялася, щоб хтось ненароком не вразив дитину. На душі
Наталі було нестерпно тяжко: їх
знову виписали з плачевним результатом. Думка про можливу
ампутацію ноги зовсім прибила її.
У потязі навпроти них сів
старий, занедбаний чоловік у
брудному одязі. Наталя вже хотіла пересісти на інше місце, як
вагон вмить тісно заповнився
людьми. Чоловік пильно вдивлявся в дівчинку, потім спитав:
«Що у дитини з ніжкою?» У Наталі не було найменшого бажання розповідати про їх біду. Тим
паче, цьому безхатченку. Була
упевнена – так і є, бо від чоловіка неприємно пахло.
Той знову повторив запитання. Наталя мовчала. І тоді незнайомець мовив: «Бачу, що колінце
у бинтах. Не гоїться? Скажу, як
вилікувати». Наталя тихим голосом відповіла, що вони щойно
з лікарні, але надії на одужання
мало. Лікарі навіть про ампутацію заговорили... Чоловік нервово постукав пальцями по вікні.
Їм би різати! Це – найлегше. А як
тоді жити дитині – хтось з них
подумав?
Від тих слів Наталя заголосила. І тоді її співрозмовник, що
назвався Василем, порадив лікувати ногу Мар’янки… очними
краплями. Сказав назву. І уточнив – їх на перший курс треба
десять флаконів. А ще – підігрівати їх слід у теплій воді. І чергувати компреси з крапель ванночками з відвару виноградного листя.
Наталя неохоче слухала його.
Бажала чимшвидше зійти з потяга від того дивного пасажира до їхнього дому. А він усе повторював і повторював свій рецепт…
Вночі жінці приснилася циганка, яку бачила біля воріт лікарні. Чомусь згадалися її слова: «Не цурайся бідного». Збагнула: це, мабуть, його, Василя,
вона мала на увазі. Наталя не по-

мітила, й сама, як почала збиратися в аптеку. За очними краплями, які порадив Василь. Поклала компрес на коліно Мар’янки.
Дуже здивувалася, що втомлена безсонними ночами, донька
незадовго заснула. Ніч теж була
спокійною. І тоді Наталя заварила настоянку з виноградного
листя. Яким же було її здивування, коли незабаром рана, що так
довго гноїлася і кровоточила,
затягнулася, присохла… Мар’яна
одужала. Наталя хотіла віддячитись їхньому рятівникові, але нічого про нього не знала: хто він,
звідки? Куди їхав?
Вирішила розпитати про
нього провідничку потяга «Тернопіль – Іване-Пусте», яким
вони їхали. Та відразу зрозуміла про кого йдеться. Сказала, що
Василь із Чортківського району.
І не такий уже він старий – років під 60 – не більше. Що життя поглумилося над ним, знищило колишню вроду. Дружина померла, а єдиний син, одружившись, вигнав батька з дому
– того, якого Василь звів власними руками. Ще й на роботі попав
під скорочення. Ось так і їздить
туди-сюди, аби не блукати під
голим небом, мати хоча б такий
прихисток. Хтось кілька гривень
йому дасть, хтось – кусок хліба.
Так і живе…
Наталя попросила провідничку передати конверт з невеличкою сумою Василеві. Коли
буде їхати у їх потязі. Якщо ж та
більше його не побачить – залишить конверт на залізничній
станції.
Гроші Наталі не повернули. І
вона раділа, що змогла хоч трішки віддячитися Василеві. У чесності провіднички вона не сумнівалася: надто співчутливо та
розповідала про Василя…
…Спомини, спомини. Не раз
павутинкою зачіплялися за думки Наталі. Прийшли і в день весілля її доньки. Мар’яна метеликом кружляла у танці. Щаслива усмішка сонечком сяяла на
її обличчі, звеселяла її коханого. А ще більше – матір, яка ще
довго буде згадувати той день,
коли зустріла у потязі бідолашного Василя. А потім її незрадлива материнська інтуїція підказала – його порада допоможе
донечці.
Жінка надіється: може, хтось
із читачів «Сімейного гніздечка»
упізнав Василя? І розкаже про
нього більше?
Пані Наталя не знає, чи був
він цілителем, чи знавцем народної медицини, але знає одне:
у цієї людини був світлий розум і
щире, безкорисливе серце…
Марія МАЛІЦЬКА.

* * *
Гори смарагдові віковічні Карпати
Із озерами кольору неба
Не скоряли тебе ще фрегати
Не ходили із порту галери.
Та сотні топталися ніг
Вічні у них проблеми То завчасу випаде сніг
То невчасно захмариться небо...
Та все ж чародійські у тебе очі
І голос такий чарівний
Пробачити можна, що хочеш
Коли чар нап'єшся терпких
Коли вийдеш на гору
Побачиш весь край немов
на долоні
І душу свою розпанахану й волю
Якщо не на завжди
то певне надовго
Залишиш десь там де смереки
Де буяють нечіпані
трави духмяні,
Де незвідані зроду секретам
Думки тривожать від рання...
* * *
Хлопчику із сірими очима...
Маленький хлопчику
із сірими очима,
Русявий хлопчику із сумом на лиці,
Ти зовсім юний, зовсім ще дитина,
Ти робиш перші кроки у житті.
Один і другий, а за ними - прірва...
І тоне все в безжалісній війні.
Твій тато йде на фронт,
матуся посивіла,
Той пил торкнувся її скронь.
Все залишилось там:
хатина, стежка, сад...
І тільки вітер лине сивим димом,
Вертає сполотнілий жах
Чорним вогнем в буття
й на хустину...
Маленький хлопчику
із сірими очима,
Русявий хлопчику,
наївна чистота.
Ти зовсім юний, зовсім ще дитина,
А наче вже пройшов
крізь півжиття.
Таня ТАРАСЮК.
* * *
Що ж, здрастуй, Музо.
Я тебе чекала.
Розповідай же, подруго моя,
як серденько-та
й літом заспівало,
і Словом кличе доленька моя.
Та посміхайся. Не сумуй. Я ж бачу втираєш сльози-крапельки роси.
От, годі! Я І так у зошит плачу,
тож, заховайся в кучерях коси.
Ти краще дай натхнення...
Не злиденне.
Щоб серденьком - замислені вірші,
заграй на арфі музику щоденну хай сяє сонечком в замученій душі.
До зір Ти Словом
простели дорогу хай втомою вона Тебе звела...
По ній пройду... І помолюся Богу,
подякую за те, що Ти прийшла!
* * *
...Поговори. Із теплим,
буйним вітром,
з пшеничкою, що в полі проростає,
із сонечком, що ночі йде на зміну,
із пташкою, що ранок наш вітає.
Поговори з ромашкою у лузі,
з листочком, що на дереві тріпоче.
...І запитай себе - на виднокрузі,
коли хмаринка
стронцієм заплаче...
Світлана
ДЗУДЗИЛО-ТРУХАНОВА.
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Чемпіонат світу 2018: для тих, хто бойкотує, і хто - ні
За кілька днів до початку квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії
з 14 червня по 15 липня, придбали
близько 6 тисяч українців. При цьому у ФІФА не уточнили, з яких конкретно регіонів України купувалися
квитки.
Продаж квитків на матчі ЧС-2018
стартував у вересні 2017 року і триває
досі. Станом на 7 червня було продано
більше 2,4 мільйона квитків. Майже
872 тисячі квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тисячі – зі США,
72,5 тисячі – з Бразилії, 65,2 тисячі – з
Колумбії, 62,5 тисяч – з Німеччини, 60,3
тисячі – з Мексики, 54 тисячі – з Аргентини, 43,6 тисячі – з Перу, 40,2 тисячі –
з Китаю, 36,3 тисячі – з Австралії, 32,3
тисячі – з Англії.
Згідно з підрахунками ФІФА, 54%
квитків на матчі ЧС-2018 у Росії були
придбані іноземцями.

На початку травня в російському
Сочі відбулося засідання наглядової
ради організаційного комітету "Росія-2018", в якому взяли участь президент Росії Володимир Путін і глава
ФІФА Джанні Інфантіно.
Під час засідання один з високопоставлених російських чиновників,
генеральний директор оргкомітету
"Росія-2018" Олексій Сорокін у своїй доповіді сказав: "Особисто хотів би
подякувати президенту ФІФА Джанні
Інфантіно за його внесок в процес підготовки Росії до чемпіонату світу і віцепрезидентові УЄФА Григорію Суркісу
за неоціненну допомогу при отриманні
нашою країною права на його проведення і серйозну підтримку в той період, коли Росію хотіли позбавити права
на проведення ЧС-2018". Інакше кажучи, в той час як Україна вже воювала з
Росією на Донбасі, в той час коли окупанти вже увійшли до Криму, Григорій Суркіс у міжнародних футбольних
інстанціях активно відстоював інтереси країни-агресора, повідомляє сайт
телеканалу 24.

Аргентини. Найменше шансів – у Панами та Саудівської Аравії.
Щодо найкращого бомбардира, то
одразу троє форвардів мають однакові
шанси – француз Антуан Грізманн, аргентинець Ліонель Мессі та бразилець
Неймар. Далі йдуть португалець Кріштіану Роналду, бразилець Габріель Резус, німець Тімо Вернер, англієць Гаррі
Кейн, аргентинець Серхіо Агуеро та німець Томас Мюллер.

Отож, хочемо того, чи ні, а вже
завтра, 14 червня, у Росії стартує
Чемпіонат світу з футболу. Участь
у турнірі візьмуть 32 збірні з усього
світу, а матчі відбуватимуться у 11 російських містах (у Москві – на двох стадіонах). Календар матчів передбачає
по 3-4 матчі в день на груповій стадії,
2 матчі в день – на стадіях 1/8 та 1/4
фіналів. Під час півфіналів, матчу за 3
місце та фіналу відбуватиметься одна
гра в день. Загалом заплановано проведення 64 матчів: 48 ігор у групах та
16 – у раундах плей-оф. Закінчиться все
фіналом у Москві 15 липня на стадіоні
"Лужнікі". Саме на цьому стадіоні і буде
матч-відкриття 14 червня.
Розклад матчів Чемпіонату світу
2018 року
Групова стадія
14 червня
18:00. Росія – Саудівська Аравія
15 червня
15:00. Єгипет – Уругвай
18:00. Марокко – Іран
Провідні букмекерські контори
21:00. Португалія – Іспанія
світу визначили фаворитів Чемпіо16 червня
нату світу. Серед лідерів – збірні Бра13:00. Франція – Австралія
зилії та Німеччини. У трійці також опи16:00. Аргентина – Ісландія
нилася збірна Франції, яка випереджає
19:00. Перу – Данія
збірну Іспанії. На п’ятому місці – збірна

АРЕНА

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України вивчив матеріали справи щодо
поведінки вболівальників під час матчу 32-го туру
Прем’єр-ліги ФК "Динамо" Київ - ФК "Шахтар" Донецьк та оголосив свій вердикт. За недисципліновану
поведінку вболівальників ФК “Динамо” отримав штраф
у 500 тис. гривень. Також наступний домашній матч
у Прем’єр-лізі команда проведе без глядачів. “Шахтар”
отримав менший штраф. За недисципліновану поведінку вболівальників “гірники” мають заплатити 150 тис.
гривень. Крім того, команді заборонено здійснювати
організований виїзд вболівальників на наступний матч
Прем’єр-ліги, в якому ФК “Шахтар” Донецьк братиме
участь як гість.
Олена Колесниченко з найкращим результатом
нинішнього сезону стала третьою з бігу на 400 метрів
з бар’єрами на змаганнях I Grand Prix Gliwic у Польщі.
Українка подолала дистанцію за 57,22 с. Перемогла Амінат
Юсуф Джамал з Бахрейну (55,63 с). Найкращий результат
нинішнього сезону з бігу на 200 метрів показала і Єлизавета Бризгіна. Подолавши дистанцію за 23,63 с, вона стала
п’ятою.

22:00. Хорватія – Нігерія
17 червня
15:00. Коста-Рика – Сербія
18:00. Німеччина – Мексика
21:00. Бразилія – Швейцарія
18 червня
15:00. Швеція – Південна Корея
18:00. Бельгія – Панама
21:00. Туніс – Англія
19 червня
15:00. Колумбія – Японія
18:00. Польща – Сенегал
21:00. Росія – Єгипет
20 червня
15:00. Португалія – Марокко
18:00. Уругвай – Саудівська Аравія
21:00. Іран – Іспанія
21 червня
15:00. Данія – Австралія
18:00. Франція – Перу
21:00. Аргентина – Хорватія
22 червня
15:00. Бразилія – Коста-Рика
18:00. Нігерія – Ісландія
21:00. Сербія – Швейцарія
23 червня
15:00. Бельгія – Туніс
18:00. Південна Корея – Мексика
21:00. Німеччина – Швеція
24 червня
15:00. Англія – Панама
18:00. Японія – Сенегал
21:00. Польща – Колумбія
25 червня
17:00. Уругвай – Росія
17:00. Саудівська Аравія – Єгипет
21:00. Іспанія – Марокко
21:00. Іран – Португалія
26 червня
17:00. Австралія – Перу
17:00. Данія – Франція
21:00. Нігерія – Аргентина

Данило Гуцол срібний призер Кубку Європи у Белграді
у ваговіій категоріі
до 100 кг. Лише у фіналі він поступився
срібному
призеру
Чемпіонату світу-2014
Кріштіану Тоту з Угорщини. В українця - це
вже третя нагорода
континентального
рівня. У вересні 2017-го він був третім на Кубку Європи в
Братиславі, а в лютому 2018-го здобув бронзу на European
Open у Софії. Загалом у турнірі в Бєлграді взяли участь понад дві з половиною сотні спортсменів із 34 країн. Україну представляли восьмеро. Окрім Данила до залікового
списку пробилися ще троє. Олександр Мойсей (до 66 кг) і
Євген Катаєв (до 90 кг) стали п'ятими, а Семен Ракіта (до
90 кг) – сьомим.
Українка Юлія Левченко фінішувала четвертою
в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Сток-

21:00. Ісландія – Хорватія
17:00. Південна Корея – Німеччина
27 червня
17:00. Мексика – Швеція
21:00. Сербія – Бразилія
21:00. Швейцарія – Коста-Рика
28 червня
17:00. Японія – Польща
17:00. Сенегал – Колумбія
21:00. Панама – Туніс
21:00. Англія – Бельгія
Матчі 1/8 фіналу
30 червня
17:00. Матч №50. Переможець Групи C – 2 місце групи D
21:00. Матч №49. Переможець Групи А – 2 місце групи В
1 липня
17:00. Матч №51. Переможець Групи В – 2 місце групи А
21:00. Матч №52. Переможець Групи D – 2 місце групи C
2 липня
17:00. Матч №53. Переможець Групи E – 2 місце групи F
21:00. Матч №54. Переможець Групи G – 2 місце групи H
3 липня
17:00. Матч №55. Переможець Групи F – 2 місце групи E
21:00. Матч №56. Переможець Групи H – 2 місце групи G
Матчі 1/4 фіналу
6 липня
17:00. Матч №57. Переможець матчу №49 – Переможець матчу №50
21:00. Матч №58. Переможець матчу №53 – Переможець матчу №54
7 липня
17:00. Матч №60. Переможець матчу №55 – Переможець матчу №56
21:00. Матч №59. Переможець матчу №51 – Переможець матчу №52
Матчі 1/2 фіналу
10 липня
21:00. Матч №61. Переможець матчу №57 – Переможець матчу №58
11 липня
21:00. Матч №62. Переможець матчу №59 – Переможець матчу №60
Матч за 3 місце
14 липня
17:00. Команда, яка програла матч
№61 – Команда, яка програла матч №62
Фінал
15 липня
18:00. Переможець матчу №61 – Переможець матчу №62.

гольмі. Найкращим результатом Юлії стала висота в 1,94
метра. Це повторення її рекорду в поточному сезоні. Левченко намагалася взяти 1,97 метра, але всі спроби вийшли
невдалими. У загальному заліку Діамантової ліги наша
стрибунка йде на 4-у місці з 9 очками. Ще одна українка,
Катерина Табашник, - на 6-му рядку з 6 очками.

Українець Сергій Богачук нокаутував мексиканського боксера Сезара Соріано Берумена. У Голлівуді
українець вже у першому раунді двічі відправив суперника у нокдаун, а у другому - завершив поєдинок дочасно.
Для 23-річного Богачука ця перемога стала вже дев'ятою
на професійному ринзі. Колишній боксер "Українських
отаманів" дебютував серед профі минулого року і усі бої
виграв достроково.

У новому рейтингу ФІФА збірна України опустилася з 30-го на 35-е місце. Українців у світовій кваліфікації
випереджає один із майбутніх суперників по Лізі націй Словаччина, яка йде 28-ю. Інший опонент нашої збірної
- Чехія - 46-а. У верхній частині рейтингу ФІФА змін не
сталося: лідирує Німеччина, слідом за нею йдуть Бразилія,
Бельгія, Португалія, Аргентина.

Дозвілля
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Спортивні змагання,
концерт і розваги…
У Вікторівці
оригінально
і весело
відзначили
День села
Зі сходом сонця у Зелену неділю віщувала бути гарна погода. Незабаром передзвін
церковного благовісту кликав вікторівецьких вірян до сільського храму на Службу
Божу в честь Святої Трійці. Після відправи
у церкві, сільське життя перенеслося на
місцевий спортивний майдан. Вікторівка
відзначала День села, започаткованого ще
у 1996 році головою ФГ «Вікторія–92» Петром Пеляком.
Основною частиною є проведення сільської спортивної спартакіади. Організатором і спонсором спортивного свята стало
фермерське господарство «Вікторія–92».
Для його успішного проведення на спортивному комплексі створені всі умови, де
функціонують парк вуличних тренажерів,
міні–стадіон зі штучним покриттям для гри
з міні–футболу, волейбольна, баскетбольна
площадки, тенісний корт, бігові доріжки,
ігровий дитячий майданчик.
І ось на майдані вишикувалось п’ять
спортивних команд: «Ветерани», «Дорослі»,
«Молодіжна», «Юнацька», «Шкільна». Ведуча свята Тетяна Лабівська оголосила його
відкриття. Голова ФГ «Вікторія–92 Петро
Пеляк побажав усім учасникам гарного настрою і перемог.
До самого вечора тривали захоплюючі

спортивні баталії, розносилися гучні овації вболівальників. Радісними вигуками вітали переможців,
заспокоювали засмучених поразкою. Цікавим видався дитячий турнір з футболу під
керівництвом тренера Бориса Палюха, який
своєю наполегливою працею плекає юні
спортивні таланти. Відрадно відзначити,
що активними гравцями змагань спартакіади також були сільський священик Володимир Коротницький і односелець, голова
Козівської районної ради Петро Репела.
А на дитячому майданчику кипіло своє
життя. Працювали ігрові атракціони, довкола лунав дитячий сміх і радісний гомін,
світилося щастям обличчя матерів.
На майдані були також розміщені пункти місцевої торгівлі та фермерського господарства з продуктами харчування та легкими напоями. Тут учасники свята могли
поїсти, вгамувати спрагу холодним пивом,
квасом, водою, різними соками та морозивом, які надавалися безкоштовно за рахунок фермерського господарства.
У кінці дня закінчилися спортивні звитяги з підбиттям підсумків змагань. Переможцем стала команда «Дорослі», друге
місце зайняла «Молодіжна», третє «Юнаць-

ка, четверте «Ветерани» і п’яте «Шкільна».
Учасники команд були відзначені нагородами і грошовими преміями. Нагороди вручав голова ФГ «Вікторія-92» Петро Пеляк.
На цьому свято не закінчилося, а продовжувалося весь вечір концертною програмою, підготовленою талановитим сценаристом Тетяною Лабівською. Присутніх
захоплювали піснями і танцями сільські
аматори: Світлана Пеляк, Оля Масира,
Ангеліна Коваль, Артур Схаб та Андрій
Паламарчук, хореографічні танцювальні
колективи під керівництвом Алли Коваль,
сольні танці Софійки Пеляк та Каріни Схаб.
Заворожував музикою юний акордеоніст
Владислав Бичко.

Гучними оплесками глядачі зустріли
виступи заслуженого артиста України Василя Хлистуна і його дочки Ірини. Далеко
за північ закінчилося свято розважальною
дискотекою під музику DJ Zak Li, за що сільська молодь була вдячна організаторам
свята, ФГ «Вікторія–92». Такі спортивні
дійства і культурно-масові дозвілля, вважає
Петро Пеляк, відволікають сільську молодь
від негативного впливу вулиці, шкідливих
звичок, сприяють зміцненню здоров’я підростаючого покоління та розвитку фізичної культури, що необхідно пропагувати.
Іван ДУФЕНЮК,
Козівський район.
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Смачна сторінка

Літнє
меню

Сезонні овочі і фрукти – не лише смачні, а й корисні.
Тож пропонуємо вам чудові рецепти літніх страв,
які стануть відповіддю на одвічне запитання
«Що приготувати?», а також знахідкою для господинь.
Крем-суп зі свіжих
кабачків

ПОТРІБНО: 500 г кабачків, 1
цибулина, 2 скл. води, 1 ч. л. борошна, 25 г вершкового масла, 1
яйце, півсклянки кислого молока,
багато зелені.
ПРИГОТУВАННЯ: кабачки
різати кружечками, залити водою та варити на слабкому вогні до м'якості. Перетерти кабачки через сито або збити в блендері. На вершковому маслі злегка пересмажити борошно. Додати до кабачків. Розвести суміш
кип'яченою водою та варити 4-5
хв. Яйце збити з кислим молоком,
додати в суп. Подавати суп із дрібно нарізаною зеленню.

Окрошка на кефірі

ПОТРІБНО: 1 л кефіру, 200 г
відвареної курятини, 2 яйця, 3
картоплини, 2 огірки, 200 г редиски, пучок зеленої цибулі, пучок
зелені (кріп, петрушка), чорний
мелений перець, сіль – до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю
відварити в мундирі, остудити,
почистити і порізати дрібними
кубиками. Яйця зварити круто,
остудити і дрібно посікти. Відварене м’ясо порізати невеликими
шматочками. Редиску натерти на
великій тертці. Огірки порізати
дрібними кубиками. Зелену цибулю і зелень дрібно порізати.
У глибоку посудину викласти
всі підготовлені інгредієнти, посолити, поперчити, залити кефіром і перемішати.
Поставити суп у холодильник на 20 хв., щоб готова страва настоялась і охолола. Розлити
окрошку у порційні тарілки, прикрасити яйцем і зеленню.

Салат із курки
з огірками та горіхами

ПОТРІБНО: 200 г вареної курки, 2 солоних огірки, 1 свіжий огірок, 2 яйця, 50 г волоських горіхів, кілька пір'їн зеленої цибулі,
150 г маринованих грибів; соус: 4
ст. л. сметани, 1 ч. л. гірчиці, сіль,
перець - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: курку нарізати кубиками або соломкою.

Огірки солоні та свіжий, яйця,
гриби нарізати соломкою. Горіхи
трохи розламати руками, не зовсім дрібно. Вони повинні відчуватися в салаті. Зелену цибулю
дрібненько нарізати. З'єднати всі
інгредієнти. Сметану змішати з
гірчицею, додати сіль і перець, заправити салат.

Вареники з полуницею

ПОТРІБНО: борошно, 1 скл.
води,1 яйце, сіль, ягоди полуниці,
0,5 скл. цукру, 1 ст. л крохмалю, 30
г вершкового масла.
ПРИГОТУВАННЯ: спочатку
замісити тісто. Яйце збити, додати у нього сіль, воду. Борошно насипати в миску, зробити в ньому
заглибину і, виливаючи в цю заглибину суміш води з яйцем, замішувати тісто. Воно повинно стати однорідне і м’яке. Залишити
тісто у спокої на 20 хв. і знову перемісити. Залишити ще на 20 хв.
Тим часом ягоди помити, перебрати. Великі – розрізати на шматочки. Цукор перемішати з крохмалем. Останній не дасть витекти
соку з ягід. Розкачувати тісто тоненько, вирізати кружальця. На
кожне сипати половину чайної
ложки цукру з крохмалем і класти ягоди. Ретельно заліплювати.
Кидати вареники у киплячу підсолену воду. Коли піднімуться на
поверхню води – вийняти шумівкою. Посмачити вершковим маслом та присипати цукром.

Курячі ніжки
з вишневою підливою

Курячі ніжки, обсмажені у вишневій підливі, виходять в міру
гостренькими, кисленькими і
надзвичайно ароматними.
ПОТРІБНО: 1 кг курячих ніжок, 300 г вишень, 1 цибулина, 2
зубки часнику, гілочки розмарину, 2 ст. л. олії, 1 ст. л. цукру, мелена
паприка за смаком, мелений коріандр за смаком, чорний мелений
перець за смаком, сіль за смаком,
100 мл бульйону або води.
ПРИГОТУВАННЯ: курячі гомілки помити і обсушити. Посолити, посипати спеціями і залишити на 10 хв. просочитися. Вишні помити, обсушити, очистити від кісточок. Дрібно порізати цибулю. Часник пропусти через часничницю. Обсмажити курячі ніжки в розігрітій олії з усіх
боків до золотистого кольору 7
хв. Потім додати цибулю і смажити до м'якості цибулі 5-7 хв. Дода-

ти до м'яса вишню і готувати 5-7
хв. Влити бульйон, додати часник, цукор і сіль за смаком і готувати на середньому вогні, поки не
випариться рідина, приблизно 20
хв. Подавати курячі ніжки з вишневою підливою.

Смажене м’ясо
з овочами

ПОТРІБНО: 700 г м'яса (свинячої м'якоті), 3 болгарських перці, 2 цибулини, 2 зубки часнику, 2
ст. л. олії, 2 лаврові листки, щіпка
хмелі-сунелі, щіпка меленого коріандру, чорний мелений перець
за смаком, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: щоб отримати найніжніше смажене м'ясо,
звичайно, краще вибирати свинину - ошийок, лопатку, задню
частину. Вона набагато м'якша за
яловичину. Отож, порізати м'ясо
невеликими шматочками. Цибулю дрібно порізати. Болгарський
перець порізати соломкою. Часник пропустити через часничницю.
Розігріти сковороду, налити
олію і також прогріти її. У гарячу
олію покласти м'ясо і обсмажити
на великому вогні, помішуючи, до
золотистої скоринки приблизно
5-7 хв.
Додати до смаженого м'яса
цибулю, болгарський перець, лавровий лист, перемішати і обсмажити 3-5 хв. на великому вогні.
Потім зменшити вогонь, накрити кришкою і готувами іще 10 хв.
Додати у смажене м'ясо спеції, посоли, перемішати і готувати 10 хв.
без кришки. Подавати готове смажене м'ясо гарячим з улюбленим
гарніром, овочами і зеленню.

Скумбрія на вогні

ПОТРІБНО: 2 середнього розміру скумбрії, 2 лимони, 2 ст. л.
оливкової олії, 2 гілки чебрецю, 2
гілки розмарину, білий мелений,
перець за смаком, сіль за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: випатрати
скумбрію і добре промити рибу
під холодною проточною водою.
У шкірі по ширині риби зробити
по 3-4 надрізи глибиною близь-

ко 1 см з рівномірними відступами між ними. Розрізати лимони
навпіл. З половини лимона вичавити сік, другу половину порізати
напівдольками. 2 інші половинки залишити до грилю. Скропити рибу лимонним соком і оливковою олією, приправити сіллю
і перцем. Всередину кожної риби
покласти по гілці чебрецю і розмарину. Рівномірно розподілити
в черевній порожнині шматочки
лимона. Залишити так приправлену рибу на 30 хв. настоятися.
Розпалити гриль. Коли вугілля тлітиме, викласти скумбрію
на решітку гриля. Запікати по 7-8
хв. з кожного боку. Риба має бути
біла всередині. За 5 хв. до готовності риби викласти на гриль половинки лимона, зрізом вниз. Це
зробить лимонний сік м'якшим
й додасть йому солодкість і аромат диму. Зняти скумбрію з гриля
і відразу ж подавати, поливаючи
рибу соком запечених лимонів.

Холодний торт
з полуницею

ПОТРІБНО: 500 мл йогурту,
20 мл желатину, 100-200 г печива
(хрустик), 100-200 г полуниці, цукор, 50 мл води.
ПРИГОТУВАННЯ:
желатин розвести в гарячій воді, не
кип'ятити. Желатинову масу добавити до йогурту і розмішати.
Форму застелити харчовою плівкою. На дно викласти печиво. Полуницю порізати на шматочки за
бажанням, викласти поверх печива. Залити йогуртом, не перемішувати і відправити в холодильник до повного застигання. Коли
застигне, накрити форму великою тарілкою, на якій будете подавати тортик. Швиденько перевернути, зняти плівку. Прикрасити за бажанням.

Апельсиновополуничний коктейль

ПОТРІБНО: 1 скл. полуниць,
1 скл. апельсинового соку, 1 ст. л.
цукру, 6-8 кубиків льоду.
ПРИГОТУВАННЯ: у блендері змішати полуницю, апельсиновий сік, кубики льоду та цукор.
Ретельно збити до отримання однорідної маси. Налити у високі
склянки, прикрасити скибочками
апельсина і подати із соломинками для коктейлю.

Лікер з черешень

ПОТРІБНО: 1 кг черешень,
500 г цукру, 4 шт. гвоздики, 10
листочків черешневого дерева,
400 мл горілки, 1 ч. л. ванільного цукру, 0,25 ч. л кориці, 0,25 ч. л
мускатного горіха.

ПРИГОТУВАННЯ: черешні
вимити і видалити кісточки. Помістити в ємність з широким горлом або скляну банку і засипати
цукром. Додати гвоздику, ванілін,
корицю, мускатний горіх і черешневе листя. Витримати в теплому
місці або на сонці 8-10 днів. Влити
горілку і залишити ще на 4 тижні.
Готовий лікер процідити і розлити у пляшки. Щільно закупорити.
Зберігати у темному прохолодному місці.

Полуничне варення
«Свіжість»

ПОТРІБНО: 2 кг полуниці, 1,5
кг цукру, 2 лимони, 25 листочків
свіжої м'яти, 25 листочків базиліка.
ПРИГОТУВАННЯ: підготовлені ягоди (промиті, обсушені і
без хвостиків) помістити в глибоку миску і засипати цукром. Залишити на кілька годин, щоб полуниця пустила сік. Поставити миску на помірний вогонь і варити
після закипання 5 хв. Потім додати вимиті листочки м'яти і базиліка, варити ще 5 хв. Додати у
варення нарізану дрібно м'якоть
лимона і попередньо натерту цедру. Після цього варити варення на слабкому вогні близько 15
хв. Зняти з вогню і залишити на
8-10 год.
Другий етап варіння. Варити
5 хв. після закипання, потім розлити по стерилізованих банках і
закатати.

Варення «Рубінове»

ПОТРІБНО: 1 кг дрібної полуниці, 200 г пелюсток троянди, 1,2
кг цукру, 100 мл води, 0,5 ч. л. лимонної кислоти.
ПРИГОТУВАННЯ: підготовлену полуницю помістити в
таз і засипати половиною норми цукру. Залишити на ніч. А із
залишків цукру і води приготувати сироп. Залити ним промиті рожеві пелюстки, додати лимонну кислоту і довести до кипіння. Висипати у сироп ягоди і
варити 5 хв. на невеликому вогні. Потім зняти посуд з вогню,
дати варенню повністю охолонути. Знову довести до кипіння
і варити приблизно 10 хв. Гарячим розлити варення по банках
і закатати.

Офіційно

nday.te.ua

06.06.2018
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом
господарювання)
201864905/1899
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

інформує про намір провадити плановану
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Адреса: 47003,Тернопільська область, м. Кременець, вул. О. Платонової, 1Б, тел. 0969464678
(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Фізична особа – підприємець Врочинський
Петро Миколайович планує видобувати пісок
(корисна копалина місцевого значення) з Іквинського родовища в якості будівельної сировини.
Планована діяльність буде здійснюватися
на території Кременецького району Тернопільської області,на відстані 0.3 км на південний
схід від с.Іква.
Гірничо-геологічні умови Іквиського родовища сприятливі. Розробка пісків планується проводити двома способами: 1-й спосіб - підводним
кар’єромгідромеханізованим способом з транспортуванням на карту намиву. Відпрацювання
буде виконуватись одним уступом плавучим земснарядом ЗРС – 800/40. Розробка пісків з карти
намиву буде виконуватись екскаватором ЕО-5124
за автотранспортною системою розробки.
При розробці родовища планується будівництво однієї карти намиву з розподілом її на
секції (намив, відстій, відвантаження), яка буде
розташована за межами родовища на площі 0,12
га у межах земельного і гірничого відводів;
2-й спосіб - розробка екскаватором типу
драглайн на всю потужність корисної копалини
з погрузкою в автотранспорт.
Розробка родовища може проводитись двома способами одночасно, а також незалежно
кожним способом.
Розробку розкривних порід заплановано
виконувати бульдозером спочатку в бурти з подальшим відвантаженням з них екскаватором
ЕО-5124 та транспортуванням на прибортову
зону для подальшої рекультивації надводних
укосів і прибортової зони.
При побудові проектного контуру кар’єру,
на момент погашення, кути укосів прийняті
рівними: для розкривних порід – 30° (надводний уступ), корисної копалини – 16° (підводний
уступ).
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних
альтернатив.
Технічна альтернатива 1.
Розробка пісків планується проводити двома способами: 1спосіб - підводним кар’єром гідромеханізованим способом з транспортуванням
на карту намиву. Відпрацювання буде виконуватись одним уступом плавучим земснарядом ЗРС
– 800/40. Розробка пісків з карти намиву буде
виконуватись екскаватором ЕО-5124 за автотранспортною системою розробки.
При розробці родовища планується будівництво однієї карти намиву з розподілом її на
секції (намив, відстій, відвантаження), яка буде
розташована за межами родовища на площі 0,12
га у межах земельного і гірничого відводів;
2спосіб - розробка екскаватором типу драглайн на всю потужність корисної копалини з
погрузкою в автотранспорт (розробка родовища може проводитись двома способами одночасно а також незалежно кожним способом.)
Розробку розкривних порід заплановано
виконувати бульдозером спочатку в бурти з подальшим відвантаженням з них екскаватором
ЕО-5124 та транспортуванням на прибортову
зону для подальшої рекультивації надводних
укосів і прибортової зони.
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Фізична особа – підприємець Врочинський Петро Миколайович (код ЄДРПОУ 2143702773)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

При побудові проектного контуру кар’єрів, на
момент погашення, кути укосів прийняті рівними:
для розкривних порід – 30° (надводний уступ), корисної копалини – 16° (підводний уступ).
Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
В результаті детальних геологорозвідувальних робіт, станом на 01.08.2017 р. затверджені балансові запаси будівельного піску місцевого значення Іквинського родовища, придатного для дорожнього будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пісок щільний
природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови". (Протокол №4111 засідання державної комісії Українипо запасах корисних копалин ) згідно якого
буде проводитись розробка родовища,тому розгляд місця провадження планової діяльності за
територіальними альтернативами недоцільно.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
Планова діяльність буде здійснюється на території Кременецького району Тернопільської
області,на відстані 0.3 км на південний схід від
с.Іква.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)
Загальна площа родовища становить 6.0 га.
розробляєма площа - 6га
Потужність підприємства з видобування
піску становить 18.05 тис. м3/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами: щодо технічної
альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у
атмосферне повітря від стаціонарних джерел:
-акустичне забруднення, розрахунковий
гранично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого рівня шуму на
території населених місць:
- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасове та довгострокове користування,
- дотримання вимог Водного кодексу;
- щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка
і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових приміщень, необхідних для проведення плановоїдіяльності:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів,
сировинних ресурсів:
- проведення гірничо-капітальних робіт:
- дотримання технології, що передбачена
проектом, при розробці родовища, щоб уникнути ерозійних процесів:
- проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру.
- польове обстеження ділянки родовища:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевості
параметрів родовища:
- щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне обладнання, кар ’єрна техніка та автотранспорт;
водне середовище - обсяги водокористування;

ґрунти - утворення відходів, та подальше
поводження з ними;
рослинний і тваринний світ - опосередкований вплив - присутність людей та обладнання
на технологічних майданчиках:
вплив на клімат і мікроклімат - відсутній;
вплив на техногенне середовище - відсутній.
щодо технічної альтернативи 2 не розглядається .
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - можливе перевищення гігієнічних нормативів допустимого
вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі, перевищення санітарних норм допустимого ШУМУ;
- порушення правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів та режиму господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги.
щодо територіальної альтернативи 2 не
розглядається
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Згідно ст..3 п.3 ч.3 Закон Україн «Про оцінку впливу на довкілля» Іквинське родовище будівельних пісків відноситься до другої категорії
видів планової діяльності та об’єктів,які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають
оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування
корисних копалин,,крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласником чи землекористувачем в межах наданих
їм земельних ділянок з відповідним цільовим
використанням
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав)
Транскордонний вплив на довкілля ВІДСУТНІЙ.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-УШ від
23 травня 2017 року.
Надання запиту в Тернопільський регіональний центр з гідрометеорології на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у поверхневій воді водного об’єкту, про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планової діяльності.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
Можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це
процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
щовраховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
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довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин - піски) на Іквинському родовищі.
(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”)
що видається Державною службою геології
та надр України
(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати доуправління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації,що розташоване
за адресою.
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Вдячність

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Вітання

Церковна громада храму св. Георгія Побідоносця із Великих Вікнин Збаразького району та
зразковий аматорський танцювальний колектив «Візерунок» сільського будинку культури
щиро дякують директору фермерського господарства «Садком» Анастасії Сергіївні Комендат та
особисто головному агроному підприємства Ігорю Олександровичу Безлюдьку за щире ставлення, людяність, підтримку та фінансову допомогу. Хай вам Бог допомагає і сторицею віддячує
за ваші добрі справи!

Вітаємо!

Вітаємо!

З нагоди 50-річного ювілею
шлемо сердечні слова вітань
старшій медсестрі травматологічного відділу
Лановецької КЦРЛ

Щиру і уважну колегу, хорошу людину,
старшу медсестру травматологічного відділу Лановецької КЦРЛ

Наталії Іванівні Зиско!

Нехай здоров'я завжди буде,
Щоб у роботі ладилося все.
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Нехай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з'являються сльози.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на щастя й добро.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує благі і многі літа.
З повагою - колектив травматологічного
відділення.

Щастя, злагоди вдома,

в родині
Всі ми щиро бажаємо нині!
Хай Тобі стелиться
довга дорога,
Хай Тобі буде здоров'я від Бога!
Хай гараздів Тобі в хату прибуде,
Хай Тобі світло і радісно буде!
Щоб життя було щедрим, як літо,
Щастя і долі на многії літа!
Щиро - старші медсестри і фармацевт
Лановецької КЦРЛ.

Вітаємо!

Нашого духовного наставника, настоятеля
церкви Різдва Пресвятої
Богородиці села Звиняч
Чортківського району

отця Михайла
Ткачука

з 50-річним ювілеєм!

У цей літній день
шлемо щирі молитви
до Всевишнього і Діви
Марії, просячи для Вас,
отче, міцного здоров’я,
духовної радості, Божого благословення Вам і
Вашій родині на знак великої поваги та християнської любові за Вашу
нелегку працю у Божому винограднику. Щиро
дякуємо Вам за те, що своїми проповідями, невтомною працею навертаєте та ведете нас до
Бога, запалюючи в серцях вогник віри, добра та
любові.

Сійте у серцях людських добро,
Ми Вам щиро хочем побажати,
Щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров'я посилає,
Радості і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.
Хай додасть наснаги Вам і сили,
Хай панує спокій, мир, добро,
Щоб Ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було!
З повагою і вдячністю - вірні та щирі друзі.

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.

Погода в Тернополі й області
13 червня - хмарно з проясненням,
можливий дощ, температура повітря вночі 16-19, вдень 22-25 градусів тепла. Схід
сонця - 5.08, захід - 21.27.
14 червня - хмарно, можливий дощ з
грозою, температура повітря вночі 17-18,
вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.08, захід 21.27.
15 червня - хмарно, дощ, температура повітря
вночі 17-18, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця 5.07, захід - 21.28.

Наталію Іванівну Зиско
із золотим ювілеєм!

Вітаємо!

Листоношу поштового відділення №27

Марію Гриник
із Тернополя

з народженням синочка

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Любе дитятко, мамина втіхо
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе оберігали.
Рости, ангелочку, на щастя матусі,
На радість дідусю і своїм бабусям.
Хай тобі всміхається доленька ясненько,
Бог оберігає маленьке серденько.
З найкращими побажаннями колектив
відділення.

Вітаємо!

Чарівну дружину, люблячу матусю і донечку

Марію Василівну Щесну
з Тернополя

з Днем народження!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час,
У цю червневу гарну днину
Вітання щирі Ти прийми від нас.
Життя хай квітне лиш яскравим цвітом,
Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!
Хай ангели Божі Тебе бережуть,
Здоров’я і спокій на крилах несуть.
Хай Бог посилає надію й тепло
На многії літа, на спокій й добро!
З любов’ю – чоловік Сергій, донечка
Василина, сини Олексій і Артур, мама
Олена, тато Богдан.

16 червня - хмарно з проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 17-18, вдень 23-26
градусів тепла. Схід сонця - 5.07, захід - 21.28.
17 червня - хмарно з проясненням, можливий дрібний дощ, температура повітря
вночі 16-17, вдень 24-25 градусів тепла. Схід
сонця - 5.08, захід - 21.29.
18 червня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 15-16, вдень 23-25 градусів
тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.29.
19 червня - хмарно з проясненням, можливий
дощ, температура повітря вночі 15-16, вдень 20-21
градус тепла. Схід сонця - 5.08, захід - 21.29.

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 13 по 20 червня

ОВЕН
Усе буде просто чудово, якщо
ви спробуєте зрозуміти, чого ж,
власне, хочуть ваші колеги. Поки
ви не знайдете з ними спільної
мови, навряд, чи вдасться працювати згуртовано та продуктивно,
а це дуже важливо.
ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся провести відпустку разом iз коханою людиною. Всi необґрунтовані спалахи
емоцій попередніх місяців поясніть втомою. Вона вас пробачить,
оцінить і ще міцніше покохає.
БЛИЗНЮКИ
Уже невдовзi матеріальні
проблеми успішно вирішаться.
Але обачність у витратах усетаки не завадить. Максимум коштів витратiть на якісний відпочинок — він вам потрібен.
РАК
Усе залежить тільки від вас.
Генеральні репетиції пройшли
успішно, прем’єра не за горами.
Зірки налаштовані оптимістично. Отже, даємо третій дзвінок і
піднімаємо завісу. Світ аплодує
вашим успіхам.
ЛЕВ
Чудовий період для самовдосконалення. Більше уваги
рідним, коханим, не відмахуйтеся від їхнiх проблем, вважаючи,
що подібні дрібниці не варті уваги. Будьте ще добрішими до тих,
хто залежить від вас.
ДІВА
Ви зітхнете вільніше. Основні проблеми вирішаться самі по
собi, а з дрібницями зумієте впоратися заввиграшки. Якщо у вас
i є якiсь проблеми, то ви також
зумiєте їх подолати з легкiстю.

ТЕРЕЗИ
Раніше ви завжди самі робили вибір, а тепер вибрали вас.
І не хочуть відпускати, що б не
трапилося. Нехай це полон, але
все-таки приємний. У справах постарайтеся не потрапити на вудку лестощів.
СКОРПІОН
Стримавши власні амбіції,
ви зможете виявити тих, хто ладен поживитися за ваш рахунок,
і дасте гідну відсіч. Перед вами
постане вічна проблема батьків і
дітей. Талант дипломата в цьому
випадку просто необхідний.
СТРІЛЕЦЬ
Вам неодмінно пощастить
цього тижня. Ситуація, в яку ви
потрапили, непередбачувана,
адже важко припустити, якими
можуть бути наслiдки. У будьякому випадку адреналін у крові
вам забезпечений.
КОЗЕРІГ
Влаштуйте перестановку в
будинку, прочитайте цікаву книгу, проведіть день наодинці з собою. Повірте, це те, що потрібно.
Головне зупинитися, перевести
подих. Перезагрузка і відпочинок
вам дуже потрібні.
ВОДОЛІЙ
Зірки обiцяють суттєве поповнення вашого бюджету. Перш
ніж залишити неабияку суму в
модних магазинах, запишіться у фітнес-клуб. Не завадять
спортивнi вправи i прогулянки
на свiжому повiтрi.
РИБИ
Не варто захоплюватиси легкими перемогами як у професійній сфері, так і на особистому
фронті. Ви легко розлучаєтеся
з тим, що дісталося без великих
труднощів. Лише процес завоювання принесе справжнє задоволення.

