У Теребовлянському училищі
вишивали карту єднання
13

стор.

Студенти і викладачі долучилися до
створення символу соборності України
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Правління облспоживспілки та президія
облпрофорганізації працівників споживчої кооперації
щиро вітають пайовиків, ветеранів, працівників
споживчої кооперації Тернопільщини
та жителів області з професійним святом –

Міжнародним днем кооперації.

У цей святковий день бажаємо всім міц- успішною у справі зміцнення та подальшоного здоров’я, щастя, благополуччя, неви- го розвитку споживчої кооперації.
черпної енергії та творчого натхнення.
Миру, спокою, достатку, Божого благоХай здійснюються всі Ваші задуми та словення Вам і Вашим родинам!
сподівання, а повсякденна невтомна праця дарує Вам задоволення і приносить ще- За дорученням, голова правління
Тернопільської облспоживспілки
дрі плоди!
Михайло ЛАЗАР.
Нехай Ваша діяльність буде плідною і

Розповідь про лановецьких
працівників споживчої
кооперації читайте на 8-ій стор.

Погода в
Тернополі
й області

27 червня - хмарно, можливий дощ, гроза, вночі 13-16,
вдень 21-25 градусів тепла. Схід
сонця - 5.10, захід - 21.30.
28 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, гроза,
вночі 16-18, вдень 21-25 градусів тепла. Схід сонця - 5.11, захід
- 21.30. Повний місяць.
29 червня - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 18-19, вдень 24-26 градусів
тепла. Схід сонця - 5.11, захід 21.30.
30 червня - хмарно з проясненням, місцями можливий
дрібний дощ, вночі 18-19, вдень
20-21 градус тепла. Схід сонця 5.12, захід - 21.30.
1 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 11-12,
вдень 15-16 градусів тепла. Схід
сонця - 5.13, захід - 21.29.
2 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 11-13,
вдень 17-20 градусів тепла. Схід
сонця - 5.13, захід - 21.29.
3 липня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 14-15,
вдень 19-23 градуси тепла. Схід
сонця - 5.14, захід - 21.29.

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

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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Шановні працівники
Національної поліції!

Прийміть найщиріші вітання від усього депутатського
корпусу та мене особисто у день вашого професійного свята,
яке відзначатимете 4 липня.
Стояти на сторожі Закону та вірно служити народу
України – місія важлива, ризикована та відповідальна. Створення Національної поліції України – правоохоронного органу
європейського зразка – одна з найвагоміших реформ у правоохоронній системі. І саме вам належить головна роль у
зміцненні законності й правопорядку, протидії злочинності,
захисті прав та свобод людини. Без перебільшення, кожен
громадянин очікує принципового та сумлінного виконання
покладених на вас обов’язків.
Переконаний, що ви завжди з честю та безкомпромісно
будете нести службу, забезпечувати спокій та лад, охороняти громадський порядок в усіх куточках краю.
Велика подяка тим правоохоронцям, хто, ризикуючи
власним життям, виконує свій обов’язок на Сході України,
захищаючи інтереси держави і громади. Низький уклін вам
за хоробрість та стійкість, за нелегкі будні!
Вірою та правдою служіть народу України. Сил та наснаги вам у професійній діяльності, натхнення, міцного здоров’я.
Нехай кожного береже Господь.
Слава Україні!
З повагою,
голова обласної ради
Віктор ОВЧАРУК.
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рячи, що Богородиця почує
кожне їх моління і допомагатиме у житті. Найбільшою реліквією Краснопущі є плачуча
Чудотворна ікона Матері Божої. Це давня копія Іверської
ікони (тепер знаходиться на
горі Афон). ЇЇ історія губиться
у глибині віків і сягає аж 18
століття. Ікона визнана чудотворною, адже неодноразово
люди, які щиро молилися до
святині отримували зцілення.

Тема тижня

ТОДЮСШ із зимових видів спорту –
НАЙКРАЩА В УКРАЇНІ

К

омунальна установа
обласної ради
«Тернопільська
обласна дитячо-юнацька
спортивна школа із
зимових видів спорту»
отримала від Міністерства

Краснопуща запрошує на прощу
7 липня у Краснопущі на
Бережанщині пройде відпуст.
Прочани зможуть помолитися до чудотворної ікони
Богородиці у василіанському
монастирі. О 10.00 відбудеться утреня, а о 12.00 – Архієрейська свята літургія і після
того - водосвяття.
Щороку у Краснопущу
приїздять паломники з усієї
України. Люди моляться, співають релігійних пісень, ві-
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П

молоді та спорту України
пам’ятний кубок. Його
передали директору
школи Володимиру
Приймаку очільники
області – голова обласної
ради Віктор Овчарук та

голова ОДА Степан Барна.
Ця нагорода – результат рейтингу спортивних шкіл України,
який визначає міністерство. За
період 2017 року вихованці школи досягли значних успіхів у змаганнях різного рівня, набравши
у підсумку 12892 рейтингових
очка, що дало змогу школі посісти перше місце у третій групі та
друге підсумкове загальне місце
серед більше, ніж тисячу спортивних шкіл України.
Учні школи впродовж минулого року на офіційних змаганнях всеукраїнського рівня
вибороли у підсумку 240 індивідуальних та командних медалей
(з них 77- золотих, 76 - срібних
та 87- бронзових), здобували
залікові очки на чемпіонатах
світу і Європи серед юнаків та
молоді, а також продовжують і
сьогодні перемагати і займати
призові місця на змаганнях різних рівнів.

Тернопільська школа отримала
новий мікроавтобус

ридбання мікроавтобуса для
школи вищої спортивної
майстерності було передбачене
рішенням 8-ї сесії Тернопільської
обласної ради. На придбання
транспорту облрада виділила 840
тис. гривень. Голова обласної ради
Віктор Овчарук передав ключ від
мікроавтобуса керівнику школи Олегу
Любінському.
«Сподіваюсь, що тепер завдяки власному

транспорту юні спортсмени зможуть відвідувати усі відповідальні змагання та матчі, а присутність на рейтингових іграх неодмінно підвищить спортивний рівень чемпіонів та додасть
їм упевненості. Новенький мікроавтобус —
черговий етап у системній підтримці дитячого
спорту депутатами обласної ради. Створюючи
сприятливі умови для спортивних досягнень,
ми намагаємось допомогти талановитим дітям
реалізуватися у рідному краї», - зазначив Віктор
Овчарук.

Українці купуються на слова політиків-обіцяльників
і потім за це дорого платять

Н

а Сході майже
щодня гинуть
наші воїни. По
одному, двоє, а то й по
четверо. За червень на
Донбасі загинуло 15
українських військових.
А влада ганебно
мовчить. Ні оголошення
жалоби, ні нормального
людського співчуття.
Зате під час майбутніх
президентських та
парламентських
виборчих перегонів
кандидати, мабуть,
їздитимуть на фронт.
Позуватимуть перед
фото- і телекамерами.
Таке вже було. Але
краще б до цього часу
закінчилася ця війна, яка
є тривалішою в Україні,
аніж Друга світова.
Наразі влада піариться на
соціалці. Скільки помпи довкола підвищення на кілька гривень пенсії і прожиткового мінімуму! Той нещасний мінімум
із першого липня зріс аж на 77
гривень - до 1777. Ото «заживуть» українці!

Щодо підвищення пенсій,
то, за даними Мінсоцполітики,
це «благо» стосується 700 тисяч пенсіонерів, які отримують
мінімалку. Виплати збільшуються на 62 гривні. Відповідно,
пенсії для таких громадян зросли із 1373 - до 1435 гривень. А
також (і без того щасливчики)
надбавку мають пенсіонери,
які отримують не більше 13730
гривень. З цього місяця їм виплачуватимуть 14340 гривень.
62 гривні, 77 гривень… Чи
знають державні мужі, що можна купити за цю мізерію?..
А знаєте, скільки в Україні
коштує стати президентом? У

Комітеті виборців підрахували: виборча кампанія на одного
кандидата в президенти вартуватиме приблизно 80-100 мільйонів доларів. Може, й дорожче.
За словами голови КВУ Олексія
Кошеля, більшість грошей, які
вкладаються у вибори - тіньові.
Згадана сума, до речі, не враховує такого фактору, як підкуп
виборців. А це також коштує
недешево. Всі політтехнологи
кажуть: можливо докупити 1520 відсотків голосів. І навіть усі
25! На жаль, політики разом із
виборцями грішать цим.
А ще на виборах президента-2019 слід очікувати рекордну

кількість кандидатів, прогнозують експерти. Півсотні. Уже більше двадцяти публічно заявили
про свій намір балотуватися.
До слова, Центральна виборча комісія оцінює витрати
на підготовку і проведення виборів президента у 2019 році у
2,354 мільярди гривень.
А знаєте, кого у президенти
України готують американські
політтехнологи? Колишнього
«регіонала», міністра палива
та енергетики часів Януковича
Юрія Бойка. Того, який провернув одну з найскандальніших
корупційних оборудок - купівлю бурових установок по 400
мільйонів доларів за кожну.
Їхню реальну вартість завищили на 150 та 180 мільйонів
доларів, відповідно. Справа дістала назву «вишки Бойка». Щоправда, нинішня влада Бойка
так і не покарала. То ж він вирішив іти в президенти.
Американські політтехнологи вважаються найкращими
у світі. То ж ліпитимуть з проросійського Бойка українського
патріота і чесного громадянина?
І ще стосовно майбутніх ви-

борів. За словами політекспертів, передвиборча кампанія
знову буде зорієнтована на пенсіонерів. Адже значна частина
молоді, людей середнього віку,
кваліфікованих фахівців виїхали за кордон. Тому кандидатипопулісти «підвищуватимуть»
пенсії і мінімальні зарплати.
Обіцятимуть нормальні тарифи й ціни. І від налаштованості
пенсіонерів великої мірою залежатимуть результати виборів президента і парламенту.
От тільки ні новий глава
держави, ні новообрана Рада
не влаштують в Україні комунального та цінового раю і
не виплачуватимуть високих
пенсій. Нема такої можливості.
І навряд, чи буде найближчим
часом. Бо в країні війна, корупція, величезні борги перед
закордонними кредиторами,
економіка зростає поволі… Але
люди купуються на слова обіцяльників. А потім за це дорого
платять…
Ольга ЧОРНА.

Реалії
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Вселенський Патріарх:
Москва приєднала
українську церкву
неканонічно

К

онстантинополь
заявив, що ніякої
канонічної території
Російської Православної
церкви (РПЦ) в Україні не
існує, а Москва у 1686 році
приєднала українську
церкву неканонічно
і взяла більше, ніж
дозволено. Про це йдеться
в інформаційному
бюлетні з прес-служби
вселенського патріархату,
текст якого опублікував
речник УПЦ Київського
патріархату Євстратій
Зоря на своїй сторінці
у Фейсбук, передає
«Укрінформ».
У промові після Панахиди в
40-й день за спочилим митрополитом Перги Євангелом, яку відслужили ієрархи Вселенського
Патріархату, зазначено: «Вселенський Патріарх Варфоломій сказав про свою незмінну турботу
у розв’язанні українського цер-

ковного питання і відновленні
єдності розділеного церковного
тіла в країні. Його Всесвятість
нагадав про те, що Константинопольська Церква завжди дбала
і вирішувала багато складних
церковних питань на користь
народу Божого і збереження
Всеправославної єдності, та сьогодні бореться для остаточного
врегулювання церковних справ
в Україні».
Патріарх Варфоломій нагадав про духовні та канонічні
права Вселенського Престолу
щодо України: «Нехай не забувається, що Константинополь
ніколи не видавав дозволу передавати території України
будь-кому, крім права хіротонії
Київського митрополита у Москві на умовах його обрання
соборно в Києві на місцевому
Соборі та при безумовному згадуванні Вселенського Патріарха. Це сказано у Томосі про
автокефалію, що Мати-Церква
дарувала Польській церкві:
наш Престол не визнав відділення Київської Митроподлії і
залежних від неї православних
Церков Литви та Польщі та їх
приєднання до Московської
Церкви, що було здійснено проти канонів та не були дотримані
права Київського митрополита,
який мав титул Екзарха Вселенського Престолу».

арваницький духовний центр – один з
найбільших відпустових місць Європи
і світу. Це один із 20-ти Марійських
духовних центрів, що знаходиться у селі
Зарваниця Теребовлянського району, де
християни мають можливість поєднатися
з Богом. Щороку понад мільйон прочан
з усього світу відвідують Зарваницю з
особистими проханнями і з молитвами за
мир та Україну.
Цього року у Марійському духовному центрі
традиційно відбудеться Загальноукраїнська проща,
яка триватиме протягом двох днів, 14 та 15 липня,
і на яку очікують близько 100 тисяч прочан. «Проща буде проходити під егідою єднання та молитви
довкола миру за Україну, за українське військо і

партії Олега Ляшка, який
під час свого недавнього
візиту у наш край вже
відвідував Академію.
Та, хоча б яким святковорадісним не був цей пам’ятний
для молодих спеціалістів, все
ж Богдан Яциковський не міг
не поінформувати керівництво
та викладачів вишу про кричущі факти, які виявила команда
РПЛ. Виявляється, навчальний
процес та господарську діяльність гуманітарно-педагогічної

академії недофінансовано на
суму приблизно 30 мільйонів
гривень.
- Украй незадовільний стан
речей з фінансовою підтримкою
обласного навчального закладу
обурює, - наголосив депутат обласної ради. – При такому високому рівні освіти, яку забезпечує Кременецька Академія, так
чинити – не тільки неприпустимо, а й злочинно. На кому чи
на чому економлять? На педагогах, студентах, матеріально-

Степан БАРНА: «Проща
проходитиме під егідою єднання
та молитви за Україну»

З

На Загальноукраїнську прощу у Зарваниці
очікують 100 тисяч вірян

кожного, хто вболіває за наш край і нашу державу.
Приурочена проща 1030-літтю хрещення РусиУкраїни», – зазначив голова Тернопільської ОДА
Степан Барна.
У ці дні до Зарваниці прибудуть паломники з
різних країн світу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Німеччини та Польщі. Практично вся
Україна буде представлена на прощі: від Луганська
- до Закарпаття, від Києва - до Криму. Паломники
із Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Тернополя, Ходорова, Івано-Франківська та Коломиї йтимуть пішки.
«Серед багатотисячної спільноти прочан у Марійському духовному центрі маємо бути і ми, – наголосив Степан Барна. – Тож, запрошуємо на Загальноукраїнську прощу до Зарваниці!»

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Не можна економити
на людях, які завтра будуватимуть державу»

Д

о випускників
Кременецької
Академії завітав
депутат обласної ради
Богдан Яциковський.
Привітавши викладачів,
вчорашніх студентів,
їх батьків та гостей
урочистостей, голова
Тернопільської
територіальної організації
Радикальної партії
передав їм найкращі
побажання від лідера

технічній базі, але, передусім, на
молодих українцях, у руки яких
ми нині довіряємо майбутнє нашої країни. Невже це правомірно і хоча б якось виправдано?
Однозначно, що ні.
За словами Богдана Яциковського, він оперативно втрутиться у ситуацію для позитивного вирішення цього питання.
- Я вже надіслав депутатське звернення голові Тернопільської ОДА та голові Тернопільської облради, у якому

ВИМАГАЮ збільшити фінансування Академії у цьому році на
15 мільйонів гривень та затвердити кошторис на наступний
рік у розмірі 66 мільйонів гривень. Докладу всіх зусиль, щоб
мої пропозиції та вимоги обласна влада почула і врахувала. Віднині це питання триматиму під
постійним особистим контролем та інформуватиму керівництво навчального закладу і громадськість на всіх етапах його
вирішення, - пообіцяв депутат.
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Акценти

У ТНЕУ розпочала роботу приймальна комісія

Тернопільському
національному
економічному
університеті 2
липня офіційно
розпочала роботу
приймальна комісія.
Привітати її членів,
які упродовж літної
пори працюватимуть
з абітурієнтами, та
побажати плідної й
ефективної роботи
завітав ректор
університету Андрій
Ігорович Крисоватий.
Відповідальний секретар
приймальної комісії ТНЕУ Олег
Орестович Луцишин прозвітував про підготовчу роботу,
розповів про першочергові
завдання, які стоять перед ко-

мандою. І подарував Андрію
Ігоровичу іміджеву футболку
приймальної комісії ТНЕУ.
До уваги абітурієнтів: розпочато реєстрацію електронних кабінетів, реєстрацію для
вступу на ОКР «Молодший спеціаліст», вступу на заочну форму бакалаврату (на основі попередньо здобутого освітнього
ступеня), а також вступу на ОС
«Магістр».
У ТНЕУ функціонує Центр
допомоги вступнику.
Контактна інформація:
вул. Львівська, 11 (центральний корпус ТНЕУ), тел. (0352)
47-50-60, e-mail: pk@tneu.
edu.ua.
Графік роботи: щоденно з
9.00 до 17.00 години (обідня
перерва з 13.00 до 14.00).

Юлія ТИМОШЕНКО: «Нова
Конституція має бути суспільним
договором, який зруйнує
монополізм олігархів на владу»

Н

овий суспільний
договір, тобто нова
Конституція – це
головна умова для побудови
справедливої та сильної
України.
Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на пресконференції у Києві.
За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне
завдання – закріпила державність,
але водночас має низку вад.
По–перше, Конституція дефакто «цементувала клановоолігархічні домовленості»: «Чинна
Конституція стала міжолігархічним, а не суспільним договором.
Саме тому потрібне ухвалення нового Основного закону, який працюватиме в інтересах народу, а не
кланів».
По-друге, саме через олігархічні домовленості український
народ був позбавлений головного права – бути єдиним джерелом
влади.
Третя вада чинної Конституції,
за словами Тимошенко, полягає
в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсолютно
безвідповідальними.
«Конституція для правителів
та чиновників держави має бути
правовою Біблією, але в Україні
вона знаходиться в руках махрових «атеїстів», які не просто її не
виконують, але інколи навіть і не
читали», – зауважила народний
депутат.
Фундаментальною
вадою
чинної Конституції, за словами
Тимошенко, є надзвичайно слабке
місцеве самоврядування: «Україна
має бути унітарною державою, але
потребує фундаментального посилення прав місцевого самоврядування».

Ще однією проблемою, яку
створює чинна Конституція, є недовіра українців до чинної судової системи, підкреслила лідера
«Батьківщини».
«Вони вважають її несправедливою та недоступною для більшості людей», – зазначила вона.
Лідер «Батьківщини» зазначила, що в чинній Конституції права
та свободи людей «ніким і нічим
не гарантовані»: «У Конституції
зазначені глибокі та системні права та свободи людей, які тотально
проігноровані всіма гілками влади. У Основному законі унормовані абсолютно безпрецедентні
права влади і зафіксовані лише
обов’язки людей».
Юлія Тимошенко переконана,
що наразі суспільство має створити потужну концепцію нового
суспільного договору – проект нової Конституції, який стане чітким
ультиматумом для всіх кандидатів
у президенти та який новий президент повинен винести на Всенародний референдум.
Політик впевнена, що за 9 мі-

сяців внаслідок суспільної дискусії
має народитися проект гармонійного суспільного договору, у якому
представники влади не можуть
змінювати навіть кому.
«Я, як кандидат у президенти,
і команда партії «Батьківщина»
– однодумці з українським суспільством щодо «перезаснування
держави» на основі нового суспільного договору, який би закріпив
права і свободи людей, забезпечив
справжні фундаментальні гарантії
виконання цих прав і свобод. Ми
будемо учасниками і партнерами
українського суспільства, щоб у
новій Конституції була започаткована сильна система управління
державою, якою є парламентська
форма правління. Ми маємо забезпечити систему безпеки і оборони,
яка не дозволить більше жодному
агресору вломитися в нашу країну
та вбивати українців», – наголосила вона.
Як підсумувала Юлія Тимошенко, саме новий суспільний договір
стане основою сильної держави і
сильної України.

Підприємець
з Тернопільщини не
сплатив понад мільйон
гривень податків

Податковою міліцією Головного управління ДФС
у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області завершено розслідування
кримінального провадження щодо фізичної особипідприємця за фактом ухилення від сплати податків
у значних розмірах.
Підприємець, перебуваючи на спрощеній системі
оподаткування, обліку і звітності, реалізовував промислову продукцію без відображення у обліку реально отриманих доходів.
У ході досудового розслідування підприємець добровільно сплатив приховані податки та шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові
санкції, пеня), на загальну суму близько 1,2 млн. грн.
Кошти надійшли до місцевого бюджету за місцем реєстрації підприємця і будуть використані для фінансування програм соціально-економічного розвитку
громади.
Прокуратурою області до суду направлено клопотання про звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених частиною 4 статті 212 КК України.

Соціальна податкова
пільга: нюанси

У Тернопільській ОДПІ зазначили, що відповідно
до Податкового кодексу, податкова соціальна пільга
застосовується до нарахованого платнику податку
місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за
одним місцем його нарахування (виплати). Для цього
працівник подає роботодавцю заяву про самостійне
обрання місця застосування податкової соціальної
пільги. Пільга починає застосовуватись до нарахованого доходу у вигляді зарплати з дня отримання роботодавцем заяви про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
Роботодавець повинен відображати у податковій
звітності усі випадки застосування чи незастосування
податкової соцпільги, згідно з отриманими від найманого працівника заявами про застосування пільги, а
також заявами про відмову від такої пільги.
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, як зарплата (інші, прирівняні до неї, відповідно
до законодавства виплати, компенсації і винагороди),
якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює
розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого
для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округлених до найближчих 10 грн (у 2018 році - 2470 грн.).
Консультації - у Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 і за телефоном:
43-46-10.
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Дощове літо:

На двох вулицях
Тернополя оголосили
карантин:

зливи перетворили тернопільські
містечка на Венецію

Р

ізкі перепади температури,
чергування спеки та злив,
майже «осінній» червень,
у Карпатах - сніг. Погода не
перестає дивувати українців.
Примхи погоди відчули на собі й
мешканці Тернопілля. В останні
дні червня в області пронеслися
потужні зливи. Дощі затопили
села й містечка, розмили дороги
та пошкодили приватні будівлі.

Автівки - у воді

Через негоду перетворилися на ріки
вулиці райцентрів на півдні області –
Чорткова і Заліщиків. Місцеві жителі виклали десятки світлин із «тернопільською Венецією» у соцмережах.
Світлини з автівками, які плавають
у воді, опублікував Юрій Грицевич. Чоловік зазначає, що так виглядав Чортків
після кількагодинної зливи.
Через сильні дощі постраждало село
Угринь на Чортківщині. Місцеві жителі повідомляють, що після негоди у них
розмиті дороги, знесений міст, у підвалах – вода.
Також затопило вулиці райцентру Заліщики. Місцеві мешканці пишуть, що
містечко перетворилося на море.
- Якщо ви не їдете на море, море їде
до вас, - жартували мешканці.
Негода вирувала у Гусятинському та
Бучацькому районах. На ставку в селі Гадинківці на Гусятинщині ледь не прорвало дамбу. Через сильні дощі у суботу рівень води піднявся на 30 см вище дамби.
У селі Чагарі Гусятинського району підтопило автодорогу. Сталося це через захаращення стічного каналу від місцевого ставка.
У Бучацькому районі негода супроводжувалася сильними поривами вітру. У
селі Медведівці дерево впало на покрівлю школи.
Також у ніч з 28 на 29 червня відбулось аварійне відключення електропостачання у 20 населених пунктах облас-

ті. За інформацією начальника управління ДСНС Віктора Маслея, у Заліщицькому районі в час негоди без світла залишилися 12 сіл, у Борщівському – 5, Чортківському – 2 та Бучацькому – 1.
Всього червнева негода пошкодила близько півсотні будівель на території краю. Зокрема, найбільше - у Борщівському, Бучацькому та Чортківському районах.

Яким буде липень?

Липень в Україні буде теплим, але дощовим. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
- Липень - найтепліший місяць року
з частими грозами і зливами, – сказано в
повідомленні.
Місячна кількість опадів в липні очікується на рівні 32-75 мм, в Карпатах набагато більше – 100-140 мм. У південних
областях показник буде відповідати нормі, на решті території він менше норми.
Максимальна температура в липні складе від 31 до 39 градусів тепла. У
Харківській, Луганській, Херсонській та
Одеській областях місцями до 41, в гір-

ських районах очікується від 24 до 30
градусів.
Мінімальна температура становитиме від 1 до 12 градусів.
Загалом, прогнозують синоптики, періоди спеки будуть затяжними, хоч їх перериватимуть водні циклони. Тож можна
сказати, що цьогорічне літо увійде в історію як аномально-спекотне і багате на катаклізми, прогнозують кліматологи. Температура на планеті постійно зростає, а
разом з нею збільшується ризик сильних
вітрів і ураганів. Погода в Україні з помірної перетворюється на різку і примхливу.

P.S.

Аномальний холод докучає не лише українцям.
Жителі околиць Кедрових гір у Південній Африці шоковані цьогорічною
погодою. Посеред літа там випав сніг.
Мешканці портового Кейптауна діляться у соцмережах враженнями від
сильної заметілі. Випало близько 10
см снігу. В цю місцевість його приніс
холодний фронт. Такого там не бачили вже десять років. Люди вмикають
обігрівачі і ховаються під кількома
ковдрами. Рух деякими гірськими перевалами довелося закрити.
Нагадаємо, взимку в Австралії в
розпал літа випав сніг. Січень став
найтеплішим місяцем на континенті
за останні 80 років. Також в Алжирі, в
пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра другий рік поспіль випав сніг.

хвора на
сказ кішка
покусала
власника

Пригода трапилася на вулиці
Микулинецька-бічна, 10. Фахівці провели перевірку і з’ясували, що кішка, яка
вкусила свого господаря, хвора на сказ.
Як повідомили у прес-службі головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, карантин
оголосили на вулицях Микулинецькій,
Микулинецькій-бічній, а вулиці Молодіжну і Фестивальну визнали загрозливою зоною.
Щоб запобігти поширенню небезпечної недуги, у Тернополі проведуть
безкоштовну вакцинацію лікарями
Міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Тернополі вул. Чернівецька, 24 «А» собак і котів у неблагополучній та загрозливій зонах, а також на
території м. Тернополя. Крім того, заборонили в неблагополучній та загрозливій зонах проводити виставки і вивезення собак та котів. Планують організувати роботу бригади по відлову бродячих
собак для щеплення проти сказу.
Через цю ситуацію у місті вирішили впорядкувати ситуацію із стихійним
ринком тварин. Як зазначають фахівці,
тварини, яких продають на тротуарі вул.
Шептицького-Живова, реалізовуються
без супровідних ветеринарних документів, у них відсутня вакцинація проти сказу і немає жодного контролю з боку ветеринарної служби. Це призводить до розповсюдження різних інфекційних захворювань тварин у Тернополі, а також до
загибелі тварин після їх реалізації. Зараз
йде мова про перенесення ринку з вулиці
Шептицького, 25, в інше місце, де тварин
продаватимуть під контролем кваліфікованих працівників Міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Тернополі і проводитимуть профілактичні заходи щодо нерозповсюдження захворюваності серед тварин.

У Стіжку на Шумщині виявили африканську чуму
На під’їзді у село встановлюють карантинні
пости та перекопують польові дороги

У липні зростуть ціни на воду
для тернополян
Обов’язково подайте показники, щоб не
платити за новими тарифами.

Н

априкінці травня президент
України Петро
Порошенко призначив п'ятьох нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та
комунальних послуг
(НКРЕКП).

Відповідно. в червні 2018 року, після двомісячної перерви, відновилися засідання комісії.

Вона розглянула ряд питань по затвердженню інвестиційних програм та
тарифів для водопровідноканалізаційних
підприємств України.
На липень 2018 року заплановано затвердження тарифів для КП «Тернопільводоканал». Зростання тарифів
передбачається на 36%. Планується, що мешканці багатоквартирних будинків платитимуть – 17,21 грн. за 1 куб.
м., а жителі приватного сектору – 16,58 грн. за 1 куб. м.
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У

двох господарствах в селі
Стіжок Шумського району виявили африканську
чуму. Спершу в одному дворі
загинула свиноматка. Наступного дня повідомлення про захворювання і загибель свиней
надійшло від сусідів – там загинуло четверо поросят вагою
30-45 кг.

Дослідження, які проводила
Львівська регіональна державна ла-

бораторія ветмедицини, підтвердили
у загиблих тварин вірус африканської
чуми свиней.
На вищевказані двори накладено карантин, затверджено план оздо-

ровчих заходів, який введено в дію.
Визначили зону захисту – село Стіжок, та зону нагляду, в яку увійшло
шість населених пунктів Шумського
району. Більше хворих та підозрілих
у захворюванні свиней не виявлено. В
рамках проведення заходів щодо недопущення поширення недуги фахівці Держпродспоживслужби встановлюють карантинні пости на основних
в'їздах до села, перекопують польові
дороги та проводять роз'яснювальну
роботу серед населення. Ситуація –
на постійному контролі Головного
управління Держпродспоживслужби
в Тернопільській області.

На трьох вулицях Тернополя перекрили рух

Р

ух автотранспорту з 3 липня
повністю перекритий на вулиці
Промисловій у Тернополі.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, це
зробили, щоб ремонтники могли вкласти на вулиці
новий шар асфальту.
«У Тернополі, на вул. Промисловій (на ділянці від
вул. Поліської до вул. Лук’яновича), триває капітальний

ремонт дорожнього покриття. Щоб провести влаштування основи дороги та вкладання асфальтобетонного
покриття, з 3 до 13 липня буде повністю перекрито рух
транспорту на цій ділянці», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у відділі технагляду, зараз на вулиці Промисловій розібрано старе покриття, влаштовано нові бордюри та систему водовідведення.
Відкрити автомобільний рух Промисловою планують після 13 липня.
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Україна
У майбутньому парламенті
буде ще більше популістів

У парламенті наступного скликання буде більше популістів. Адже за рік
до виборів, навряд, чи буде ухвалено
виборчий кодекс - це голосування заблокують депутати-мажоритарники.
Таку думку висловив політексперт Олександр Леонов, передає «24 канал». За його
словами, мажоритарники вже почали активну роботу в округах. І з огляду на нинішні рейтинги політичних сил, вони не
можуть отримати гарантій потрапляння до парламенту за партійними списками. Тому, швидше за все, не проголосують
за виборчий кодекс і перехід до відкритих партійних списків. Наступному парламенту буде важче створити уряд. І багато що залежатиме від мажоритарників.
Бо так звана «золота акція» буде у них. І
вони це зараз дуже добре розуміють.

У кого можуть забрати пенсію?

В Україні є низка підстав, які дозволяють Пенсійному фонду на час
або зовсім скасовувати виплату,
пише «Оглядач». Відповідно до закону, без пенсії можуть залишитися:
українці, які свої виплати отримали за
підробленими документами. Пенсіонери, які живуть за кордоном. «Пенсія
припиняється на весь час проживання
пенсіонера за кордоном, якщо інше не
передбачено міжнародним договором
України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою», - йдеться у
законі. Перетини кордону фіксуються
міграційною службою. Якщо українець
був відсутній в країні тривалий час,
пенсію на цей період можуть призупинити. Також, якщо пенсіонер не отримує свою виплату як мінімум півроку,
це може стати підставою припинити її.

У нашій державі дуже низький
рівень безпеки

Наш ДЕНЬ

ни. Водночас, 47,3 відсотки респондентів вважають, що Україна повинна йти
інтеграційним шляхом вступу в Євросоюз. А 11,9 відсотків переконані, що
повинна рухатися у напрямку вступу
в Митний союз. На референдумі щодо
вступу в НАТО 41,1 відсоток українців
проголосували б «за», «проти» - 30,7.

nday.te.ua

Світ
Королева Єлизавета ІІ дала
згоду на вихід Британії з ЄС

Людям не вистачає грошей
на ягоди і фрукти

Українці споживають недостатньо
плодів та ягід, порівняно з раціональними нормами. Торік зерняткових плодів було придбано 28,2 кг на людину, зокрема, яблук - 22 кг. А норма споживання
яблук - 50 кг у рік, пише «AgroReview».
Кісточкових фруктів торік було придбано 11,1 кг на людину (норма - 16 кг), ягід
- 2,5 кг (норма - 4 кг). Цьогоріч очікується незначне підвищення попиту на ягоди і фрукти. Відставання України від західних країн за рівнем споживання ягід
і фруктів пояснюють низькою платоспроможністю населення.

Україну ніби стерли з карти Малкович про настрої американців

Війна в Україні мало цікавить Голлівуд. Про вторгнення Росії на Донбас,
анексію Криму та загальну ситуацію в
країні американський шоу-бізнес навіть говорити не хоче. Й інформаційний прорив щодо України, навряд, чи
відбудеться, пише ТСН. «Упродовж цих
років Україна залишається білою плямою, ніби її хтось стер із карти. У мізках
голлівудської спільноти панує Трамп і
російська змова. Проте - ніякої України.
Цього року я двічі намагався говорити з
ними про Україну. Ніхто не хоче про це
говорити. Навіть не знаю, який відсоток
небайдужих у Голлівуді знає, що сталося
тут 2014 року і що відбувається зараз», сказав американський актор Джон Малкович. І зазначив, що підтримав би кінопроект про війну в Україні. Джон Малкович відвідав Київ. Узяв участь у концерті «Шляхи дружби», який відбувся 1
липня. Від Петра Порошенка отримав
орден «За заслуги» III ступеня.

Кремль намагається
русифікувати Київ

Правник і публіцист Сергій Мельничук вважає, що Кремль намагається русифікувати Київ. «У Києві дуже
малий відсоток україномовних. Але зрозуміло, чому так сталося, бо вплив Москви завжди був спрямований насамперед на столицю. На мою думку, щоб Україну не роздирали на шматки, державною
тут має бути лише українська мова. Повинно бути так, щоб будь-яке кар’єрне
зростання чи перспективи у соціальному розвитку були пов’язаними насамперед зі знанням української мови», - заявив він на «Радіо Свобода». Український
державний апарат досі у більшості складається із представників школи радянської номенклатури. Василь Симоненко
назвав їх «байстрюки катів осатанілих».

У рейтингу рівня безпечності країн організації «Institute for Economics
and Peace» Україна за 2018 рік опинилася на 152 місці. Про це йдеться у звіті організації. Країни були поділені за п’ятьма рівнями безпечності:
дуже високий, високий, середній, низький, дуже низький. У трійку найбезпечніших країн увійшли Ісландія, Нова Зеландія, Австрія. Найнебезпечнішою визнали Сирію, яка посіла 163 місце. Порівняно з минулим роком, Україна піднялась у рейтингу на два пункти, але
В ОБСЄ досі працюють
все ще залишається у зоні «дуже низького» рівня безпеки. Щоб скласти рейспостерігачі, які гуляли
тинг, компанія проаналізувала рівень
на весіллі бойовиків «ЛНР»
соціальної безпеки у країнах, масштаби
Двоє
спостерігачів ОБСЄ, які у 2016
внутрішніх і міжнародних конфліктів,
році
були
присутні на весіллі бойовиступінь мілітаризації суспільства, криків
«ЛНР»,
і далі працюють в місії на
міногенність, число терактів, імпорт і
Донбасі.
Хоча
ще два роки тому в ОБСЄ
експорт зброї, корумпованість тощо.
заявили, що спостерігачі більше не праКурсом країни не задоволені
цюють в місії. Про це повідомляє у «Феймайже 84 відсотки громадян
сбук» журналіст Євген Спірін. За його
Лише 11,2 відсотки українців за- словами, ОБСЄ збрехала - ці спостерігачі
доволені напрямком, у якому руха- досі співпрацюють з міжнародною оргається країна. Як свідчать результати нізацією. Зокрема, перекладачка Євгенія
опитування Київського міжнародно- Зіміч є консультантом співробітниці міго інституту соціології, 83,7 відсотків сії ОБСЄ в Луганській області Дріни Милопитаних не задоволені курсом краї- фолд.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ дала королівську згоду закону про
вихід країни з Євросоюзу. Про це під час
засідання Палати представників Великої Британії повідомив спікер Джон Беркоу, повідомляє «Reuters». Закон перед
цим був схвалений Палатою представників і Палатою лордів Великої Британії.
Отже, вороття назад від «Брексіт» нема.

Де найнебезпечніше
жити жінкам?

Індія очолила рейтинг найбільш
небезпечних країн для жінок. Про це
свідчать дані дослідження «Thomson
Reuters Foundation», повідомляє «Громадське». Країни визначалися за такими критеріями: охорона здоров’я,
сексуальні домагання, дискримінація,
культурні традиції і «торгівля людьми». Індія стала найнебезпечнішою
країною через примусові шлюби, зокрема малолітніх, та сексуальне рабство. До десятки найнебезпечніших
країн світу для жінок увійшли: Індія,
Афганістан, Сирія, Сомалі, Саудівська
Аравія, Пакистан, Демократична Республіка Конго, Ємен, Нігерія, США.

Новини

рацю з СРСР та іншими комуністичними державами, ядерну зброю, персональні документи, документи партійних і молодіжних організацій та інше.

Величезні палаючі тріщини
розривають Гаваї на частини

На Гаваях триває активне виверження вулкана Кілауеа і немає ознак
того, що він скоро заспокоїться. Навпаки, на острові з’являються нові тріщини на поверхні землі, з яких виходять отруйні гази та гарячий пар, передають іноЗМІ. Ширина деяких тріщин досягає 30 метрів. Вчені не можуть спрогнозувати подальший розвиток подій. При сприятливому варіанті вулканічна активність поступово
знизиться. Інший прогноз - лякаючий:
вулкан просто вибухне, знищивши Гаваї і викликавши гігантську хвилю цунамі, яка накриє узбережжі США й зітре з лиця землі усі прибережні міста.

Із Туркменістану заборонили
випускати населення
молодше 40 років

У Туркменістані заборонили виїзд з країни громадянам молодше 40
років, передає «Радіо Свобода». Наприклад, причиною заборони в Дашогузській області стало те, що там не залишилося нікого здатного працювати.
Люди виїхали в пошуках роботи. Влада країни офіційно не оголошує про
заборони на виїзд. Недоступні й дані
про чисельність емігрантів. За словами місцевих спостерігачів, через економічну кризу міграція з Туркменістану набула масового характеру.

Швейцарці не захотіли
витрачатися на зимову олімпіаду

Жителі швейцарського канто-

Вільнюс увів туристичний податок ну Вале відмовилися від можливо-

У столиці Литви Вільнюсі з 1 липня із гостей міста почали стягувати
податок у розмірі 1 євро з людини за
ніч в готелі або іншому туристичному об’єкті розміщення, повідомляє
портал «Vilnius-Tourism». Він поширюється на всіх гостей, які користуються послугами з розміщення. Податок спрямований на підвищення конкурентоспроможності,
поліпшення
інфраструктури туризму і відпочинку. Оплата здійснюється під час купівлі номера готелю. Податок не стягується з хворих, чиє лікування оплачує
держава, з осіб, молодших 18 років, (і
старших, при підтвердженні навчання
в школі), з інвалідів (з рівнем працездатності 0-40 відсотків). Такий податок вже діє в популярних містах Німеччини, Італії, Іспанії, Балеарських островів, Голландії та Франції.

У Польщі знищили архіви
радянських спецслужб

Польським науковцям стало відомо про знищення військових архівів
у Ґдині, Новому Дворі Мазовєцькому
та Рембертуві. «Масштаб збитків є величезним, стосується сотень тисяч сторінок, серед яких були безцінні з точки зору досліджень і архівів - матеріали
періоду Польської Народної Республіки», - повідомив директор Військового
історичного бюро Славомір Ценцкєвич,
передає polaradio.pl. У 2000-2009 роках знищували документи органів безпеки комуністичної ПНР попри те, що
вже діяв закон про Інститут національної пам’яті. Ці документи стосувалися
тогочасного Міністерства громадської
безпеки, судів і прокуратур сталінського періоду, військової інформаційної
служби та командування військ охорони кордону. У деяких ішлося про співп-

го проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року в Сьйоні. Вони
просто не захотіли витрачати гроші
на боротьбу за таке право. 54 відсотки
жителів кантону проголосували проти виділення 100 мільйонів швейцарських франків на підтримку заявки
Сьйона. А в самому місті противників
олімпіади виявилося ще більше - 61
відсоток, пише «Закон і бізнес». Оргкомітет заявив, що «поверне мандат на
організацію Олімпійських і паралімпійських ігор і готуватиметься до розформування». Столицю ХХV зимових
ігор МОК повинен назвати 19 вересня
2019 року.

Чи зростуть у Єгипті ціни на
готелі популярного курорту?

На популярному єгипетському курорті Шарм-Ель-Шейх просять уряд
країни втрутитися в питання ціноутворення у місцевих готелях. Усе тому,
що низькі ціни негативно позначаються на туристичній репутації міста і не
дають рости доходам скарбниці, повідомляє телеканал «24». Незважаючи на
загальне зростання в’їзного турпотоку,
в Єгипті середнє завантаження готелів
Шарм-Ель-Шейха складає лише 50-60
відсотків. Тому багато готелів пропонують низькі ціни. За словами голови комітету з маркетингу та розвитку туризму курорту Рамі Різкалла, серед тих готелів, які в гонитві за клієнтом пропонують ціни по $15 замість $100 за ніч,
є і п’ятизіркові - з гучними іменами. На
його думку, ціна на кімнату у 5-зірковому готелі повинна бути не
нижче $50 за ніч.
Ольга
ЧОРНА.
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На Тернопільщині розшукують небезпечного злочинця

Чоловіка підозрюють у трьох вбивствах
Тернопільські правоохоронці розшукують 41-річного тернополянина Михайла Петровича Феськіва. Втікач, ймовірно, пересувається пішки в межах області. Поліція закликає
місцевих жителів бути максимально
обережними. Не зупинятися на вимогу незнайомців, не впускати до бу-

Нічого святого: злодії

динків та уникати будь-яких контактів з невідомими особами.
Михайло Феськів - уродженець
села Яблунів Гусятинського району. Його підозрюють у трьох вбивствах, які трапилися впродовж червня у Тернополі. Дану особу оголосили в розшук.

виносять метал з кладовища
Скупників брухту закликають повідомляти
про грабіжників могил у поліцію

З

а останній період все
частіше поліцейські
документують
злочини проти
громадського порядку та
моральності. Потерпілі
звертаються із заявами,
що зловмисники чинять
наругу над могилами
рідних.
Останній випадок стався на
Микулинецькому кладовищі.

Шахрай,
представившись
директором,
виманив
у продавщиці
гроші

У

Кременці до
продавщиці, яка
працювала у місцевій
крамниці, на робочий
номер зателефонував
чоловік, який
представився генеральним
директором львівської
торгово-виробничої
компанії, якій належить
мережа крамниць.

Він розпитав про наявну в
касі готівку, а потім наказав терміново перерахувати практично
усі гроші, а це 5,9 тисяч гривень,
на його мобільний рахунок.
Після цього працівниця намагалась дотелефонуватись до
керівництва й уточнити, що їй
робити, та, за збігом обставин,
їй це не вдалось. Тому жінка, аби
не накликати гніву «генерального», перерахувала власні кошти
на вказаний мобільний номер.
Згодом з’ясувалася, що телефонував не генеральний директор, а шахрай. Потерпіла звернулася із заявою в поліцію. За даним фактом кременецькі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1
статті 190 Кримінального кодексу - шахрайство. Слідство триває.
Поліцейські закликають краян вчитися на чужих помилках.
Звісно, шахраї щоразу придумують нові афери і передбачити все неможливо, але виявити
пильність у справах, що стосуються грошей, ніколи не буде зайвою.

Тернополянин заявив, що з могили його батька невідома особа викрала латунні елементи.
Аби вшанувати пам’ять своїх
рідних і близьких, тернополяни
нерідко витрачають чималі кошти, прикрашаючи надгробки
написами, картинами, фотографіями. Здебільшого, виготовляють ці елементи з кольорових
металів, а це приваблює шукачів легкої наживи.
Правоохоронці застеріга-

Ж

ють, насамперед, скупників металобрухту, не ставати співучасниками злочину. Бо доки буде
можливість збути таку цвинтарну атрибутику, доти зловмисники чинитимуть наругу над могилами. Якщо до вас прийшли з
пропозицією купити щось подібне, негайно повідомляйте про
це співробітників поліції.
Контактні номери: (0352)
27-11-70, 27-11-71, 067 351 38
37 або 102.

Поки чоловік
рибалив,
у нього крали
мопед

итель Шумського
району звернувся
до поліцейських
із заявою про викрадення
мопеда.

Потерпілий розповів, що
транспорт залишив на дорозі поблизу річки, а сам пішов рибалити. Коли ж повернувся, мопеда
вже не було.
Викрадача поліцейські опера-

тивно розшукали - це 19-річний
житель Шумщини. Юнак раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, але виховується в неблагополучній сім’ї.
Мопед, який він відкотив до себе
додому, вилучили.
За скоєне парубкові інкримінують частину 1 статті 289 Кримінального кодексу - незаконне
заволодіння транспортним засобом.

Якщо побачите схожого на фото
чоловіка, в жодному разі не намагайтеся затримати його самостійно. Негайно викликайте поліцію і телефонуйте за номерами:
(067) 471-66-23, (067) 351-3837, 27-11-70 або на лінію «102».
Анонімність гарантується.

Елітні коноплі
вирощували на хуторі

Поля конопель охороняли бійцівські собаки,
а за одну насінину платили 10 доларів: такий
наркобізнес розвивали у Монастириському районі.

Х

абар у розмірі 170 тисяч гривень житель
Івано-Франківської
області пропонував керівнику Монастириського відділення поліції за
не притягнення до кримінальної відповідальності за вирощування нарковмісних речовин. Саме
під час передачі половини суми чоловіка піймали працівники Тернопільського департаменту внутрішньої безпеки.

- Чоловік планував марихуану збувати на території Тернопільської, Івано-Франківської
та сусідніх областей, - сказав начальник Тернопільського ДВБ
НПУ, полковник поліції Василь
Джиджора. - Крім цього, під час
проведення слідчих дій в автомобілі, яким користувався
франківчанин, виявили та вилучили автомат. Його направили
на експертизу в НДЕКЦ. Порушник затриманий, відповідно до
статті 208 КПК України.
Плантація коноплі вартувала кілька мільйонів гривень. Незаконну «аграрну діяльність»
житель Івано-Франківська започаткував на одному з хуто-

рів Монастириського району. На
чотирьох присадибних ділянках, загальною площею близько тридцяти сотих, він висадив
елітні сорти наркотичної сировини. Допомагали йому вирощувати та доглядати за цінними рослинами місцеві жителі.
За словами Михайла Димиди - начальника підрозділу протидії наркозлочинності в Тернопільській області, виявили
конопляні поля правоохоронці
Монастирищини у ході відпрацювання населених пунктів під
час спецоперації «Мак».
Оперативники вилучили 77
кущів коноплі з ділянки жінки
та близько двох кілограмів сушених рослин. Ще 500 рослин
зрізали з території іншого господарства.
За попередніми даними це елітні сорти нарковмісних
рослин. Одна насінина вартує
близько десяти доларів. Територію охороняли бійцівські собаки.

біль у Зборів. Там знімали з авто
номерні знаки, або чіпляли знаки польської чи литовської реєстрації. Залишали машину на
два дні в будь-якому дворі, щоб
переконатися, що її не відстежують правоохоронці. За цей час
старший по справі шукав покупців. Як правило, це були люди з
інших областей.
Оцінював автівку в межах 10
тисяч доларів, тоді, коли реальна
ціна Hond(и) CR-V була 13-14 тисяч «зелених». Щойно покупець

погоджувався на товар, продавці відтерміновували продажу на
кілька днів. За цей час перебивали номери кузова та виготовляли документи. За допомогу організатор обіцяв спільникам грошову винагороду.
Майже два тижні знадобилося оперативникам карного
розшуку, аби вийти на слід зловмисників. Тріо затримали під
час того, як автівку готували на
продажу львівському покупцеві.
Вони у скоєному зізналися.
У ході розслідування стало відомо, що організатор злочинів
причетний до ще однієї крадіжки
транспортного засобу. 4 червня
він під приводом купівлі автобуса марки «Volkswagen Crafter», попросив у продавця випробувати
авто. Сівши за кермо, - втік. Транспорт також планував продати.

У Тернополі група злочинців вночі
викрадала іномарки «Honda CR-V»

Злочинці знімали номерні знаки
і продавали автівки у сусідні
області за нижчою ціною

О

рганізовану
злочинну групу, яка
викрадала іномарки
в Тернополі, затримали
правоохоронці. Тріо
жителів області полювало
в обласному центрі на
автомобілі марки «Honda
CR-V». Перший автомобіль
викрали 3 червня з вулиці
Польового, а другу - у ніч
з 6 на 7 червня з двору
будинку на вулиці 15
Квітня.
Зібрав групу раніше судимий
уродженець Заліщиків.

За словами Ігоря Підлужного, слідчого ГУНП в Тернопільській області, організатор злочинного угрупування і раніше викрадав автомобілі марки
«Honda CR-V». На допомогу собі
взяв двох жителів області. На
справу група йшла вночі. Перед
цим вони об’їжджали двори Тернополя і вишукували будинки, в
яких були припарковані згадані
іномарки. Основну «роботу» виконував організатор. Витрачав
10-15 хвилин. Після того, як «фахівець» заводив двигун, за кермо транспорту сідав один із помічників та переганяв автомо-
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«ОНОВЛЕНОЮ І МОДЕРНІЗОВАНОЮ такою бачу споживчу кооперацію
в майбутньому»
К

У суботу, 7 липня, - Міжнародний день кооперативів

ооперація
як унікальне
економічне
формування
громадянського
сектору була і
залишається важливою
формою накопичення
соціального капіталу.
Сприяє регіональному
розвитку, підвищує
рівень зайнятості
населення.
Головним завданням у
роботі споживчої кооперації
залишається збереження позитивної динаміки економічного розвитку та фінансової
стабільності кооперативних
підприємств, збільшення роздрібного товарообороту. Адже
аналіз підсумків, досягнень і
прорахунків – запорука успіху у
новому періоді роботи споживчої кооперації.
Незважаючи на складні
економічні умови господарювання, зріс рівень торговельного обслуговування населення
і Лановецького району. Сьогодні в споживчій кооперації
Лановеччини діє 10 підприємств, 9 з яких приведено до
конкурентоспроможного стану.
В оновлених підприємствах
створені належні умови праці.
Плануємо комп’ютеризувати
усі торгові об’єкти.
У підприємствах в широкому асортименті представлені продукти харчування
- овочі, фрукти, риба, ковбас-

Наталя Кравчук
(с. Нападівка).

Світлана Магдич
(с. Нападівка).

Продавці Наталя Костюк, Ліля Лящук, Тетяна Кравчук (с. Борсуки),
голова правління Зіновій Шпак.
ні вироби, напівфабрикати,
кондитерка, крупи, чай, кава,
соки, безалкогольні напої, горілчані вироби; побутова хімія
та різноманітні супутні товари. У крамницях встановлено
кавові апарати. Особлива увага приділяється асортименту
товарів та його своєчасному
поповненню.
Продавці працьовиті, активні, ввічливі, ініціативні,
приязно спілкуються з покупцями, стараються кожного клієнта оточити увагою , можуть
порадити, який товар краще
придбати. Вміють знайти підхід до покупців, створити приємну атмосферу в магазині,
щоб людина вийшла звідти
задоволена та вдячна.
Ми постійно працюємо над
підвищенням культури обслуговування сільського споживача. Впроваджуємо нові
підходи у напрямі розвитку
торгівлі, створюємо сучасні
умови як для продавців, так
і покупців. Дбаємо про привабливість вітрин, реалізуємо
якісні, сертифіковані товари.
Саме людський фактор є вирішальним у торгівлі. Це і
культура обслуговування, і

вміння креативно мислити.
Враховуючи потреби сільського населення, плануємо
оновлення та відкриття крамниці у селі Грибова, розширення торгової площі у Борсуках
та встановлення додаткових
послуг (кури-гриль, свіжа випічка).
Якими б умілими та самовідданими не були наші працівники, втілення кооперативних планів у життя багато в
чому залежить від суспільноекономічного стану в державі,
а ще – від усвідомлення наших
проблем органами влади всіх
рівнів. Розуміння хоча б того,
що споживча кооперація, будучи абсолютно прозорою
структурою, сплачуючи значні
податки і вирішуючи завдання соціального розвитку села,
сама потребує підтримки і
уваги з боку держави. Зокрема, хотілося б нормальної і
здорової конкуренції у приватній торгівлі та споживчій
кооперації.
На жаль, з кожним роком
підтримувати прибутковість
підприємств стає все важче,
сума податків постійно зростає, збільшуються тарифи на

комунальні послуги. Однак, ми
і надалі будемо спрямовувати
кошти на оновлення та модернізацію діючої торговельної мережі з обов’язковим
дотриманням сучасного та
конкурентоспроможного стану.
Якою хочеться бачити споживчу кооперацію в майбутньому? Звичайно, оновленою
і модернізованою, яка б вела
централізовану гуртову торгівлю і постачала товари приватникам. Комп’ютеризувавши
режим роботи, споживча коо-

перація змогла б давати бонуси (знижки на товари) своїм
пайовикам.
Напередодні свята, 96-ї річниці Міжнародного дня кооперації, вітаємо усіх працівників, пайовиків, ветеранів
споживчої кооперації, бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, миру і злагоди,
благополуччя та родинного
затишку. Нехай завжди з вами
будуть натхнення та успіх,
здійснюються усі плани та
мрії, а повсякденна невтомна
праця приносить справжнє задоволення.
Зіновій ШПАК,
голова правління
Лановецького споживчого товариства.
Фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА.

Наталя Сосна (с. Юськівці).

В Україну зріс переказ грошей з-за кордону, лідирує Польща
Обсяг приватних грошових переказів
в Україну за перший квартал цього року
зріс на 34,2 відсотки - до $2,6 мільярдів,
порівняно з аналогічним періодом 2017
року.
«Лідером з переказів в Україну стала
Польща. У січні-березні перекази з цієї
країни збільшилися на 44,9 відсотків -

до $865 мільйонів, порівняно з аналогічним періодом минулого року», - йдеться
у повідомленні Нацбанку України. Водночас, скоротився обсяг переказів з Росії
- до $300 мільйонів.
На третьому місці США - звідти переказали майже $192 мільйони. Це більше
на 29,7 відсотків.

Із країн Євросоюзу надійшло в Україну приватних грошових переказів більше
$1,6 мільярдів (+44 відсотки), з країн СНД
- $340 мільйонів (-5,8 відсотків).
За підсумками 2017 року, об’єм грошових переказів в Україну зменшився до
$2,4 мільярдів, або на 4,4 відсотки, порівняно з 2016 роком ($2,5 мільярдів).

Цілющі краплини
народної медицини
Вороги енергійності:
що провокує постійну втому
і як її позбутися

Відчуття знесилення міна сповільненої дії

Н

еприємне відчуття
постійної втоми
час від часу турбує
багатьох. Цей стан може
загострюватися з різних
причин. Окрім того, кожен
iз нас щодня стикається з
багатьма факторами, які
можуть забирати енергію.

На думку лікарів, головними
призвідниками постійної втоми
можуть бути:
 Брак сну. За рекомендацією фахівців, аби людина могла відновити сили, тривалість
нічного відпочинку має бути в
межах 7-8 годин. Однак багато
сучасних людей сплять 5-6 годин на добу. Цього недостатньо.
 Нестача фізичної активності. Багатьом така причина
може видатися дивною. Адже,
за логікою, фізичні вправи потребують витрат енергії. Проте
насправді регулярні помірні фізичні вправи піднімають тонус і
підвищують енергетику, а коли
їх недостатньо - виникає підвищена втома.
 Мала кількість води в раціоні. Це малопомітна, але вагома причина втоми. Лікарі стверджують, що в день необхідно
випивати 1,5-2 літри води. Втрата навіть двох відсотків рідини в організмі спричиняє брак
енергії і втомлюваність.
 Недостатня кількість вітамінів і мікроелементів. Дієтологи радять вживати більше
овочів і фруктів, які є джерелом
необхідних вітамінів і клітковини.
*Надмірне прагнення досконалості. Перфекціонізм змушує
людину працювати невпинно,
понад силу, й організм за якийсь

Ч

и замислювалися
ви коли-небудь про
продукти, які з’їдаєте
першими зранку? Вважаєте
це справою смаку? Проте
вчені дійшли висновку,
що якщо знати, які
продукти не варто вживати
натщесерце, можна
уникнути безлічі недуг!
Про які продукти йдеться?

1. Цитрусові

Ці, безумовно, корисні фрукти, якщо вживати їх натщесерце, можуть стати причиною алергії і навіть гастриту. Тому фахівці
здорового харчування рекомендують все ж таки спочатку з’їсти

час просто благатиме про відпочинок.
 Тривожність через дрібниці. Якщо ви схильні брати все
близько до серця, то рівень вашої енергетики ніколи не буде
високим, кажуть психологи.
 Відмова від сніданку. Дієтологи нагадують: снідати необхідно, оскільки ранковий
прийом їжі заряджає нас енергією на весь день. Майте на увазі,
що чашка чаю або кави — це не
замінник сніданку.
 Неправильне харчування.
Вживання шкідливих продуктів суттєво знижує енергетичні
запаси організму, підвищує відчуття втоми і небажання діяти.
 Хаос на робочому місці.
Якщо на вашому робочому столі, а також у комп’ютері безлад,
то і ваша втома буде постійною.
 Відсутність відпустки.
Відпочинок від роботи необхідний навіть людям із дуже високою працездатністю, і справа навіть не в фізичній, а в моральній втомі і відчутті спустошення.
 Брак сонячного світла. Лікарі радять використовувати
для прогулянок якомога більше
сонячних днів. Сонячне проміння активізує діяльність гіпофізу, який виробляє «гормон щастя». Відтак покращується робота нервової і серцево-судинної
систем, а втома відходить на задній план.
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Полуниця пробуджує почуття,
а агрус зміцнює стінки судин
Чому варто почати
їсти ягоди негайно?

З

ранніх років ми чули про те, що ягоди,
овочі та фрукти корисні для здоров’я.
Коли підросли, дізналися ще й те, що ці
продукти харчування досить легкі, низькокалорійні і служать прекрасним перекусом. Що
ж ще міститься в них такого, що змусить нас
з’їдати по порції солодкого щастя щодня?

Малина для схуднення

Якщо вам не дуже подобається
власна фігура через зайві кілограми, що скупчилися на талії і стегнах, малина повинна стати вашою
улюбленою ягодою. Японські хіміки винайшли спеціальний пластир для схуднення на основі ферментів малини. Речовини, що в
ній містяться, розщеплюють жир
і сприяють зникненню целюліту. Нам у цьому плані пощастило - можна худнути майже задарма, назбиравши цінної ягідки в
найближчому ліску. Проте варто пам’ятати про те, що захоплення малиновим варенням з цукром
може дати зворотний результат.

Смородина для імунітету

Серед усіх сортів смородини
чемпіонкою за вмістом корисних
речовин вважається чорна. Ягода
містить величезну кількість вітаміну С. За вмістом аскорбінки чорна смородина поступається хіба
що шипшині, однак у порівнянні з жорсткою і несолодкою шипшиною ягоди смородини можна
назвати справжнім делікатесом.
Для того, щоб забезпечити себе
достатньою кількістю аскорбінки, потрібно з’їсти всього лише 50
грамів чорної або 150 грамів червоної або білої смородини. Завдяки такій кількості вітаміну С смородину можна вважати чудовим
профілактичним засобом проти
застуд та інфекцій.

Аґрус для серця і судин

Головне багатство цієї ягоди велика кількість вітаміну РР, який
зміцнює стінки судин, запобігаючи появі варикозного розширення вен і капілярних зірочок. Тим,
у кого є проблеми з серцем, варто теж полюбити аґрус. Ця ягода
містить багато калію - головного “серцевого вітаміну”. Втім, навіть якщо у вас немає проблем зі
здоров’ям, але при цьому ви живете у великому місті, намагайте-

ся частіше ласувати аґрусом. У цій
ягоді багато пектинів. Ці речовини допомагають організму протистояти несприятливій екології, виводять з організму токсини,
шлаки і солі важких металів.

Полуниця для закоханих

З давніх пір полуницю вважали афродизіаком. Відомо, що вона
дійсно здатна підсилювати лібідо. Вся справа у великій кількості цинку. Цей мікроелемент позитивно позначається на роботі репродуктивної системи як у чоловіків, так і у жінок. Ягода містить
і велику кількість антиоксидантів,
які перешкоджають старінню клітин організму, бореться з шкідливим впливом вільних радикалів,
тим самим захищаючи від ракових захворювань. Крім того, полуниця містить безліч корисних кислот, зокрема фолієву кислоту, саліцилову і яблучну.

Порічка для молодості

Корисні властивості зумовлені наявністю у великій кількості провітаміну А, необхідного для
кісток і хорошого зору, здорового стану волосся, шкіри та імунної системи. Це антиоксидант,
який діє проти старіння і відповідає за ріст нових клітин. Інакше кажучи, щоденне вживання
кисло-солодких ягід продовжує
нашу молодість! Порічки містять
унікальну речовину оксикумарин,
який позитивно діє на згортання
крові. Також багато мають в складі заліза, калію та йоду.

Вишня для тонусу

Ніяк не можете оговтатися після хвороби? Або просто відчуваєте безпричинну апатію? Налягайте на вишню! Ця ягода містить велику кількість кумаринів - речовин, необхідних для підтримки
тонусу організму. Саме тому вишню часто рекомендують ослабленим після хвороби людям. До
того ж, ягоди вишні є своєрідни-

Спершу вівсянку, а потім - сік
Яких продуктів
краще уникати
натщесерце?

за сніданком, наприклад, вівсянку, а вже потім запивати цитрусовим соком.

2. Банани

Банани містять велику кількість магнію, який особливо необхідний для роботи серцевосудинної системи. Однак, з’ївши
банан на голодний шлунок, ви
можете спровокувати порушення кальцієво-магнієвого балансу.
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3. Сирі овочі

Усі сирі овочі містять кислоти,
які, на жаль, можуть подразнювати слизову оболонку порожнього
шлунка. А ви ж не хочете мати гастрит або виразку шлунка? Тож
краще уникайте натщесерце овочів у сирому вигляді.

4. Солодке

Наша підшлункова залоза
вранці прокидається поступово,

разом із нами. І ще не в змозі відразу виробити велику кількість
інсуліну. Тож, аби не спровокувати зранку високий рівень цукру
в крові, варто відмовитися від солодощів на голодний шлунок.

5. Йогурт

Так, йогурт теж потрапив до
цього переліку! Але, на відміну
від інших продуктів зі списку, від
вживання йогурту натщесерце
немає особливої шкоди, але й користі теж. Уранці наш організм
здатний самостійно справлятися,
без йогуртових бактерій. Максимальну користь нашому організму принесе йогурт, якщо вжива-

ми натуральними антибіотиками. Вся справа у великій кількості фітонцидів - речовин, які здатні
запобігати розмноженню різних
бактерій. Отож, якщо відчуваєте
першіння в горлі, випийте чашку
вишневого соку або компоту.

Суниця для судин

Вона покращує процес травлення, позитивно впливає на кровообіг, стан судин і шкіри. У ній містяться речовини, які мають антиоксидантні і протизапальні властивості. Включіть в харчування
50-100 грамів суниці - і ви збагатите свій раціон аскорбіновою і фолієвою кислотами, бета-каротином,
калієм, кальцієм та залізом.

Обліпиха для печінки

Обліпиха зміцнює здоров’я
печінки. До такого висновку
прийшли вчені з Індії. Для того
щоб протестувати вплив ягід обліпихи на організм, медики провели експерименти на щурах.
Вони «пригостили» обліпихою
тих звірків, у яких ризик заробити захворювання печінки був
особливо високий через те, що
до цього їх тримали на дієті з високим вмістом жиру, та ще й поїли етиловим спиртом. І виявилося, що обліпиха запустила у тварин захисний механізм, значно
підвищивши опірність печінки
всіх недуг. Водночас з’ясувалося,
що ягоди обліпихи покращують
жировий обмін в організмі та виводять продукти інтоксикації.

Чорниця

Ця ягода здатна відновити зір,
знизити рівень цукру в крові і додати енергії. У чорниці міститься
марганець і антоціани, які відновлюють сітківку ока. Чорниця також містить значну дозу антиоксидантів і заліза. Ще одна особливість цієї ягоди - здатність очищати кишечник від продуктів розкладання, шлаків і солей важких
металів.

ти його через кілька годин після
пробудження.

6. Кава

Традиційний ароматний напій уранці смакує багатьом. Однак майте на увазі: кава справляє
подразнюючий ефект на слизову оболонку шлунка, провокуючи його до вироблення шлункового соку, що може призвести до
виразки і гастриту.

7. Холодні напої

Щоб уранці поступово запустити наш травний тракт у роботу, необхідно випити щось тепле,
найкраще — склянку води. А холодними напоями ми можемо
тільки зіпсувати роботу шлунка
на весь день, кажуть фахівці.
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Для всієї родини

Сокровенне

Етюд

У

День батька небо
плакало дощем. Артем
спостерігав, як по
величезних шибах стікали
мініатюрні струмочки. Його
душі було боляче…

«Всі вони наші

дітоньки
і внуки…»

У маршрутці гомоніли
про затяжні дощі, осінній
холод посеред літа, городи,
ціни…
Водій гукав:
- Задні двері, передавайте за проїзд!
По радіо почалися новини.
- Господи, знову четверо
наших хлопців загинуло на
Сході, - сказав хтось.
Старенька жінка перехрестилася.
- Задні двері, передаємо
гроші! - волав водій.
- Якщо ще підуть дощі,
вишні стануть до холери дорогі, - бідкалась котрась із
пасажирок.
- То що, виставляєш
нині? - спілкувалась, мабуть, з подругою дівчинапідліток. - Тобі ж мама вчора з Італії лаве передала. Відірвемось…
- Коли закінчиться та
проклята війна? - мовив сам
до себе літній чоловік.
Старенька жінка кінчиком хустини витерла сльозу.
- Хтось з ваших воює? запитав у неї.
Кивнула головою:
- Так, панунцю. Онучок.
Але вони мені всі рідні. Розказували мої покійні мама
і бабуня, що в тамту війну,
коли приходила похоронка, то всім селом плакали.
От і тепер… всі вони наші дітоньки і внуки…
Маршрутка гомоніла про
насущне:
- По чому нині городина?
- Кажуть, дощі литимуть
ще кілька днів. Але що синоптики, що політики. І ті, й
другі брешуть.
- Зустрічаємось на нашому місці? Треба свиснути ще
Патлатого. Йому також лаве
передали…
- Господи, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас грішних,
- тихенько шепотіла молитву старенька.
Ольга ЧОРНА.

Сімейне

гніздечко

«Канікули! Канікули!»
Співає все навколо.
Канікули, канікули,
Канікули у школі!
А що таке - канікули?
Це літні дні барвисті,
Це час, коли нам ніколи
Хоча б на мить присісти…
Це час у річці хлюпатись,
Підсмажувати спини
І зранку в лузі слухати
Тонку струну бджолину...

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці зразкового театру
пісні «Мікст» (м. Тернопіль) - Юля Киндибалюк,
Вероніка Терещенко та Єлизавета Чевелюк.

Бувальщина для роздумів

Дощ лив, як з відра.
– Наче небо розперезалося, –
подумала Ліза, дивлячись у вікно.
– І позимніло на вулиці, кажуть,
в Карпатах сніг випав, а зараз кінець червня – катаклізми в природі. І в житті… – сумно усміхнулася сама собі молода жінка, що була
при надії.
- Як там моя дитина, моя Ганнуся? – думки, наче нав’язливі
мухи обсідали її голову, і вона ніяк
не могла заспокоїтися, ладна й
сама йти під той дощ, щоб забрати додому свою донечку і знайти
спокій…
Виросла Ліза сиротою. Так сталося, що її виховувала старша сестра Валя, яка була для дівчинки за тата і за маму. У їхньому маленькому селі – все як на долоні.
Всі знають про всіх. І біди людські,
і радощі обговорюють та ділять
навпіл. Та їх наче забули односельчани. Може тому, що жили тихо та
не жалілися нікому ніколи. Мали
город, невеличке господарство
і тим виживали. Ліза гарно вчилася в школі, росла невимовною
красунею. Висока, худенька, з білосніжною шкірою, великими виразними очима і розкішним чорним волоссям дівчина, впадала в
око не одному сільському парубкові, та Ліза була обережною, нікого не допускала до свого серця.
Вона бачила сім’ї, де чоловіки пиячили, були агресивними до своїх дружин. Такого «сімейного щастя» вона не хотіла. Вступила до педагогічного вузу, а після закінчення познайомилася з тихим спокійним хлопцем із передмістя. Вадим жив з мамою. Ліза стала невісткою. Вона завагітніла і мучилася
токсикозом, але старалася цього

Право на дитину або
подарунки для Діка

не показувати свекрусі. Та в сім’ї була
старшою, завжди
звикла керувати і
сина виховала «маминим синочком». Без мами він і
дихнути не міг. А тепер і Ліза потрапила під її залізний каблук. Вадим приносив мізерну зарплатню,
якою на свій розсуд розпоряджалася мама. Грошей не вистачало і
він поїхав на заробітки. Лізі було
дуже важко жити зі свекрухою, яка
незлюбила її з першого дня вже за
те, що доводилося ділити і сина, і
його заробіток.
Народилася Ганнуся. Свекруха бавила внучку, навіть забагато уваги їй приділяла, наче то
була її дитина. А Ліза жила, ніби в
якійсь клітці. Зрозумівши, що далі
так продовжуватися не може, Ліза
вмовила Вадима, щоб він дозволив їй зняти квартиру. Чоловік погодився. Приїхавши додому, він
розривався між сім’єю і мамою. Додому став приходити пізно, часто
не ночував, почав пиячити. Вони
розлучилися.
– Кому ти потрібна – гола, боса
та з дитиною, – викрикувала свекруха. - Приповзеш на колінах,
ніде не дінешся, а то пропадеш, –
лякала.
Але недовго Ліза бідувала.
Якось в місті зустріла знайомого
хлопця, який колись приїжджав
до них у село до родички і якого
знала з дитинства. Степан підвіз
Лізу додому, вона запросила його
на чай. Проговорили увесь вечір.
Ганнуся сиділа в Степана на колінах, обіймала за шию.
– Полюбила мене, сподобала,
– засміявся Степан. І наче напророчив. Їхні зустрічі стали частішими. Степан боявся признатися рідним, що покохав жінку з дитиною.
Але його побоювання були марними. Все склалося якнайкраще – від-

гуляли весілля. У Степана в місті
була нова умебльована квартира
з усіма зручностями, де молоді стали жити. Коли Ліза познайомилася
з новою свекрухою, то зрозуміла –
це свята жінка. Добрішої людини в
своєму житті вона не зустрічала. І
Ганнусю Степанова родина прийняла, як рідну. Життя налагодилося, Ліза завагітніла вдруге.
І тут почалося… Вадим з мамою згадали, що у них є внучка,
на яку вони мають законне право. Стали нагадувати про себе, телефонувати, надоїдати, приходити до дівчинки в дитячий садок,
приносити солодощі. Комісії, засідання опікунської ради, суди – виснажили Лізу. Ганнусі усього три
роки, вона ще нічого не розуміє, а
її розривають на шматки. Врештірешт постановили, що батько
буде кожної суботи забирати дитину на шість годин.
...Що вони там з нею роблять,
не знати. Нагодують цукерками,
напоять соком так, що потім дитина усю ніч не спить. Схвильована
дівчинка не знає, як їй себе поводити. Вона просто довіряє дорослим, тим людям, яким байдужий її

Життєві сюжети

П

ісля закінчення
футбольного
матчу до одного з
гуртів вболівальників,
які стояли на біговій
доріжці і ділилися своїми
враженнями від гри,
підійшов старшого віку
чоловік і спитав:
– Ви з містечка Г.?
– Так, – відповів один з вболівальників.
– А ви знаєте, – продовжив незнайомець, – колись в молодості я

психологічний стан. Вони ж думають лише про себе, про свої права.
За щось мстять, на щось зляться,
когось проклинають. Чи ж лялька
в їхніх руках ця маленька задумана дівчинка, яку і сьогодні, незважаючи на дощ, повів тато, бо ж субота, дванадцята година, він має
законне право…
– Ой, Ганнусю! Рідненька моя!
Ходи до мене, мама скучила за тобою. А що ти маєш в торбинці?
– То бабуся мені дала, – відповіла дівчинка. В торбинці були нарізані кружальцями ковбаса і кабачки.
– Це ж Дікові подарунки ти
принесла! Він чекав тебе увесь
день, давай нагодуємо його, – запропонувала Ліза.
Дік із задоволенням смакував ласощами з торбинки, а мама
вкладала доню в чисте ліжечко і
наспівувала колискову: «Спи, дитинко, спи, віченька стули». І на
душі у неї ставало легко. А ніч за
вікном покривала усю суєту цього
дня і складні перипетії непростих
людських стосунків…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.
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Колись, у минулім житті, він
любив гуляти з донечкою Даринкою під дощем. Десь малеча почула, що від дощу діти швидко ростуть. І Даринка хотіла стати великою. Коли починався дощ, шукала свою парасольку, плащика,
чобітки-«дощовики». Брала Артема за руку і вони мандрували поміж краплями й краплинками, на
ходу вигадуючи різноманітні дощові історії…
Тепер Артем сидить в інвалідному візку. Немає поруч Даринки. І її матері - його першої дружини Олесі. Сам відмовився від них.
Викреслив зі свого життя. Виставив із заміського будинку. Привів
сюди Вікторію - своє нове кохання,
яке тепер щиро ненавидить. Але
що до того Вікторії? Вона не проти
прибрати до рук його бізнес. Завела коханця. Найняла доглядальницю для чоловіка-інваліда. Повертається додому, зазвичай, пізно.
Може заглянути в Артемову кімнату, а може пройти мимо. У неї тепер своя спальня, своє життя…
…- Дощик вмиває личко сонечку? - запитувала Даринка. - А чим
сонечко витирається?
- Хмаринкою, - фантазував на
ходу Артем.
- Хмаринка така м’якенька, як
рушничок?
Артем розповідав маленькій
неймовірні історії. Навіть не знав,
що мав такий хист. А потім Даринка переповідала все мамі. Олеся
цілувала обох. Кивала пальцем,
що Даринка все-таки примудрилася трохи змокнути. Поїла гарячим трав’яним чаєм з медом. А потім…
…Потім на роботі з’явилася
Вікторія - менеджер. Брюнетка з
темними циганськими очима. Її
погляд аж обпікав Артема.
- Будь обережний, друже, - застерігав Леонід, партнер по бізнесу. - Такі жінки - руйнівниці.
- У мене сім’я, - віджартовувався Артем.
А погляд Вікторії спалював
його душу. Зваблював. Вікторія на
фоні його дружини - королева.
Вона перша підійшла до нього,
обвила шию і зашепотіла:
- Ти ж кохаєш мене. Зізнайся…
Він сп’янів від її поцілунку.
Втратив голову… Дружина з донькою залишилися на іншому березі
його життя. А тут, поруч, була жін-

Нарешті цей день

закінчився…

ка, про яку мріяли багато чоловіків. Вона ж вибрала його, Артема…
- Я купую тобі з донькою квартиру в місті, - сказав Артем дружині. - Ти маєш підписати документи.
- Яку квартиру? Навіщо? Мені
подобається жити у нашому заміському будинку. Та й Даринці
тут ліпше. Свіже повітря. Простір.
Неподалік ліс.
- Ти з донькою повинна вибратися звідси.
- Чому???
- Ми розлучаємось. Житло в
тебе, можна вважати, є. Меблі завезуть. Гроші для доньки буду давати.
- Що сталося, Артеме?
- Все банально просто. Покохав іншу. І вона буде жити тут.
- Як це пояснити Даринці?
Вона ж тебе так любить.
- Стане дорослішою - зрозуміє.
Можливо, коли сама закохається.
- Яке закохається? Їй лише
восьмий рік!..
…Дощ стукав у шиби. Від цього Артемові не було так самітно.
Колись він розповідав Даринці,
що дощ вміє розмовляти з деревами, опалим листям, вітром… Кожен шерех, стукіт - це таємничий
звук. І тепер Артем дослухався до
цих звуків, наче мала дитина.
- Артеме Петровичу, пора снідати. Мабуть, знову сьогодні рано
прокинулися? - порушила його
спілкування з дощем доглядальниця Лариса.
- Ларисо, скільки років вашій
онучці? Ви казали, а я забув.
- Третій минув. Дуже славна дівчинка.
- Ви могли б приводити інколи
її сюди, якщо хочете.
- Вікторія Мирославівна заборонила приводити сторонніх.
- Внучка - не стороння.
- Ой, Артеме Петровичу, навіщо мені зайва морока? Не хочу роботу втратити. Вікторія Мирославівна дуже вимоглива.
- Ларисо, ви любите дощ?
- Якщо його не забагато. Бо, як
затягне, аж світ не милий. А нинішній дощ - то благо Господнє. На
городі нічого не хоче рости. Трава

Коли в серці не гасне любов…
закохався в дівчину з вашого містечка. Я тоді служив в армії. І познайомився з нею зовсім випадково, коли їхав в поїзді додому.
– А ви назвіть ім’я та прізвище
тої дівчини. Може, я її знаю.
Незнайомець з надією глянув
на співбесідника і сказав:
– Її звали Марія Гнатів. Але
вона, напевно, вийшла заміж і в
неї тепер інше прізвище.
– А я знаю її. Вона живе на тій

вулиці, що і я. У неї двоє дорослих
синів, які одружилися і живуть
окремо. А чоловіка нема. Він довго
хворів і помер кілька років тому.
– А я так хотів би побачити її, –
зітхнув з жалем незнайомець.
– То чому би вам до неї не поїхати? Вона живе сама-самісінька.
– Але як вона мене тепер зустріне? – зажурено забідкався незнайомець. – Минуло стільки років… А ми колись так кохали одне
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одного. Вона була така красива…
– А вона і зараз красива.
– Господи, – мовив з болем
у голосі незнайомець, – чому ж
не так склалося, як хотілося? Ми
кілька років листувалися з Марією. Думали одружитися. Та доля
розпорядилася по-іншому…
– А хіба тепер пізно все поправити? Як ваше прізвище?
– Іван Гірник…
– А моє – Михайло Шубалий.

почала жовтіти. Але вже вияснюється. Пам’ятаю, моя покійна бабуся казали: якщо дощ полудневий, то може бути тридневий або
дев’ятидневий. А нинішній - ранній. Певно, не надовго. Але тепер
все у світі змінилося. І світ змінився…
…Десять років минуло відтоді,
коли Артем привів Вікторію у свій
дім. І вже скоро буде два роки, відколи він у інвалідному візку. На вечірній дорозі розбив свою машину і своє нормальне життя. Переніс кілька операцій. Але ноги поки
що майже не слухаються, хоча лікарі обнадіюють.
Вікторія співчувала на словах.
Вдавала люблячу і турботливу на
людях. Насправді ж Артем їй був
байдужим. Може, й шкодувала, що
вижив у цій аварії. Завела собі молодого коханця. Леонід розповів. І
в бізнес пхається. Щоправда, Леонід її пориви присікає.
…Леонід не лише Артемів діловий партнер і товариш. Він ще
й посередник між колишньою
сім’єю. Коли Артем був здоровим, не цікавився донькою і ексдружиною. Справно давав гроші.
І вважав, що більше нічого не винен. А коли опинився в інвалідному візку, дуже хотів побачити Дарину. Але вона вперто не бажала з
ним спілкуватися. Зате підтримувала гарні стосунки з Леонідом.
Спілкувалася з ним і Олеся.
Від товариша Артем знав, що
Олеся не бажає вдруге влаштовувати своє особисте життя. Боїться
нової зради. А Даринка навчається
у виші на психолога. Перший курс
закінчує. Хоче після університету
працювати з дітьми-сиротами.
- Леоніде, ми ж можемо влаштувати її на престижну роботу.
- Їй вирішувати, Артеме. Колись ти вже натворив…
…Дощ знову зацяпотів по шибах. Арсен закрив очі. Лариса думала, що він задрімав. Ходила навшпиньки. А йому пригадалося…
- Тату, розкажи про дощову королеву, - просила Даринка.
- А хіба вона є?
- Ага.

Тож будьмо знайомі!
Михайло подав Іванові руку, а
той зраділо потиснув її обома руками.
– Ви знаєте що, Іване, – мовив
Михайло. – Запишіть мені номер
свого мобільного телефону, а я
передам його Марії. Я думаю, вона
вам неодмінно подзвонить і ви до
неї приїдете.
– Дай-то Боже! – мовив Іван. –

- Ну, добре. Кажуть, дощова королева дуже гарна. І коли усміхається, в небі з’являється райдуга…
…Зірвався вітер. Дощ сильніше застукав по вікнах. Загриміло.
Заблискало. Маленька Даринка не
боялася блискавок. Артем дивувався…
…Дощ не вщухав. Рано почало
темніти. Лариса приготувала вечерю і пішла додому. Зателефонував Леонід. Розповів про нову пропозицію від одних із ділових партнерів. Поспішав додому - діти вітатимуть з Днем батька. Син сказав
по секрету, що Ліля - старша донька, спекла перший у її житті торт.
Артем увімкнув телевізор.
Журналісти місцевого телебачення запитували перехожих про нинішнє свято. Ось звернулися до дівчини з довгим русявим волоссям.
- Скажіть, будь ласка, ваше ім’я.
- Дарина.
- Дарино, що для вас означає
День батька?
- Це - найсумніший день у моєму житті. Мій батько… Його в
мене немає…
Артемові забракло повітря.
- Як?.. Як немає?.. Доню!.. Даринко!..
Незчувся, як зайшла Вікторія і
спостерігала за ним.
- Уже сам з собою розмовляєш? Пора Льонькові ділового
партнера міняти. То як, любчику,
довіриш мені свій бізнес?
Артем нічого не відповів. Розвернув інвалідного візка і поїхав
на терасу. Його думки втікали у
дощ, в мокрий сосновий ліс, в місто, яке освічувало горизонт сотнями вогнів...
- Що, заговорили батьківські
почуття чи совість? - знущалася Вікторія. - Може, Дарина й простила б, якби ти став перед нею на
коліна. Але ж ти немічний. Не можеш. Ха-ха-ха…
Грім заглушив сміх Вікторії…
Артем сидів на терасі, поки не
відчув холоду. Глянув на годинника. Стрілки добігали до півночі.
Нарешті цей день закінчився. Закінчився й дощ…
Ольга ЧОРНА.

Але чим я запишу свій номер? Ні
ручки, ні паперу…
– І в мене нема, – сказав Михайло. – Зараз в когось попитаємо.
Їхні пошуки ручки і паперу поміж вболівальників футболу тривали довго, але коли, зрештою,
знайшли те, що шукали, то радощам Івана не було меж:
– Михайле, ви неодмінно передайте мій номер Марії. Я буду чекати дзвінка. Я дуже хочу зустріти Марію і сказати їй, що я досі кохаю її…
– Я думаю, вона кохає вас також. Бо дотепер зберігає ваші лис-

Струни серця
* * *
Пофліртуйте з дощем,
Загубіть парасольку у сумці.
Закохайтесь у вечір,
Хоча у вас справи серйозні на думці.
Не ховайте життя
У стареньку шкатулку,
Де нечитана доля
Припала роками.
І забудьте про вік,
Усміхніться звабливо до світу
І чийсь осуд за щастя сприйміть…
Напишіть серцем лист
Про те, що колись не сказали...
Поспішіть у розхристану ніч,
В напівсонні липневі вокзали.
Сядьте в потяг,
який через кілька хвилин прибуває.
І мандруйте у місто
сусіднє ранкове…
Ви були там недавно?
Ви були там удень…
Погляньте, як містом трамваї
Пливуть світанкові…
Як чарівник ліхтарі вимикає,
Як перше проміння будинки
старі обіймає…
…Із вітрини розгублених мрій
Незнайомка легенько кивнула…
Упізнали в цій жінці себе?
Не спішіть повертатись додому,
Ви ще має час…
Ви ще… у якій за рахунком
кав’ярні не були?..
…Пофліртуйте з життям…
* * *
Наступна зупинка «Париж»…
Старенький тролейбус пливе
між дощем…
Ти мрії свої одягаєш
в отой капелюшок,
який щойно майнув на вітрині…
Місто вкрилося хмарою,
наче вимоклим сірим плащем…
Приміряєш сукеночку
кольору сонця
І білі «балетки», на які…
Ах… які не купила нині.
Коханням і кавою
пахне Монмартр,
Твій портрет намалює художник
На небесній палітрі…
Пишеш пальцем на шибі холодній:
«Париж»,
Скрипнув тролейбус від вітру.
Кінцева зупинка…
Ти в думках по Парижу біжиш…
Гукає водій:
- Вже приїхали!
Ви що там, заснули?!
Витираєш на шибі «Париж»…
Небо громом далеким зітхнуло…
Ольга ЧОРНА.

ти та солдатські фотографії, через
які чоловік Марії влаштовував
не раз скандали і хотів їх порвати, щоб не лишилася про вас, Іване, навіть згадка. Ось таке то було.
Так що чекайте дзвінка.
Коли автобус з футболістами
і вболівальниками рушив, Іван на
прощання помахав Михайлові рукою і зворушено глянув услід. На
очі йому виступили сльози. Він
згадав ту чорнооку красуню Марію, яку кохав колись до нестями
і не міг її забути дотепер…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.
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---------------------ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз на 10
тисяч швейцарських франків
(близько 10 тисяч доларів). Причиною став дискримінаційний банер, який вболівальники демонстрували під час матчу між збірними Росії та Уругваю. При цьому, не
уточнюється, що саме було написано на плакаті. Окрім того, ФІФА
наклала штраф у розмірі 20 тисяч
швейцарських франків на Сербію
за банер “з політичним і образливим” підтекстом на матчі з Бразилією. А Федерація Мексики зазнала санкцій на 15 тисяч швейцарських франків за поведінку вболівальників, які кидали сторонні предмети на поле під час матчу зі Швецією. Федерація футболу
Марокко отримала штраф у розмірі 65 тисяч швейцарських франків
за інциденти на трибунах під час
матчу з Іспанією і за те, що 6 представників техперсоналу вийшли
на поле після фінального свистка.
---------------------Комітет у справах молоді та
спорту єгипетського парламенту проведе розслідування, під час
якого перевірить доцільність розміщення команди у Грозному - далеко від міст, де проходили матчі збірної. Також депутати перевірять, чому на базу у Чечні були допущені сторонні особи. Запитання викликало й присвоєння лідеру збірної Єгипту Мохамеду Салаху звання почесного громадянина Чечні та його участь в урочистій вечері із ватажком республіки
Рамзаном Кадировим. Парламентарі вважають, що Федерація фут-

болу Єгипту не повинна була залучати Салаха до подібних заходів з
яскраво вираженим політичним
підтекстом.
---------------------У громадянина Саудівської
Аравії під приводом організації VIP-авіаперельоту з Москви до
Волгограду викрали більше 15,6
мільйона рублів. 120 тисяч доларів і 110 тисяч євро іноземець передав шахраєві ввечері 24 червня
для того, аби той, як і обіцяв, забезпечив комфортний авіарейс
для нього і його компанії на матч
групового турніру чемпіонату світу між збірними Саудівської Аравії
та Єгипту. Проте, отримавши цю
суму, шахрай зник і не став виконувати взяті на себе зобов’язання.
---------------------Глава адміністрації Липецької області Олег Корольов прокоментував виліт збірної Німеччини з ЧС-2018 після групового етапу. “Німеччина ганебно вилетіла
з ЧС-2018 тільки тому, що на цій
землі вони розв’язали дві світові
війни і душі убитих ними десятків
мільйонів жертв мстили і будуть
мстити їм... Історія і час втрутилися”, - написав він у своєму твіттері. Повідомлення викликало скандал і негативну реакцію в коментарях. Згодом чиновник видалив
свій пост і заявив, що його акаунт
зламали.
---------------------Володимир Жириновський
розповів, чому Хорватія має програти Росії на ЧС-2018. “Сподіваюся, ми зрадіємо 7 липня. Матч з
хорватами буде у Сочі, який радіє
вже зараз. Це буде перемога. Хор-

* * *
Андрій Говоров не просто виграв
престижний турнір в Римі на дистанції
в 50 метрів батерфляєм, а й встановив
новий світовий рекорд з результатом в
22,27 секунди. Він буквально знищив попереднє досягнення іспанця Рафаеля Муньоса, перевершивши його на 16 сотих секунди. Українець вже не раз був близький
до рекорду, адже його попередній найкращий результат поступався іспанцеві всього на одну десяту. Варто відзначити, що
Муньос встановлював свої рекорди у 2009
році, коли ще не були заборонені спеціальні плавальні костюми, які істотно впливали на швидкість – їх не можна одягати
з 2010 року. До речі, на шляху до світового рекорду і перемоги Андрій Говоров обійшов чинного чемпіона світу Бена Правда.
* * *
Ймовірно, саме одеський «Чорноморець» замінить в УПЛ футбольний
клуб «Полтава», який знявся зі змагань. Одеський клуб стабілізував фінансовий стан і знайшов необхідні кошти на існування основної та молодіжних команд,
а також погасив заборгованості. Викон-

вати повинні заспокоїтися. Вони
воювали проти нас, проти сербів,
відчувають свою провину. Згоден,
що це спорт, але вони пам’ятають
своє минуле. Їм буде незручно. 7
липня з рахунком 0:1 програє Хорватія”, - заявив відомий своїми
скандальними заявами політик.
---------------------Жителі Єкатеринбурга стали розтягувати по домівках атрибутику чемпіонату світу з футболу, якою прикрашені міські вулиці. У соцмережах з’явилося відео,
на якому зафіксовано, як три жінки солідного віку палицею збивають з ліхтарного стовпа прапори
з символікою мундіалю. Дія відбувається на алеї по вулиці Леніна. У
коментарях до відео учасники називають подію “ганьбою” і “вандалізмом”, при цьому дивуючись, що
це роблять не підлітки або молоді люди, а жінки, яким вже близько 50 років.
---------------------На річці Волзі помічені гадюки,
які перепливають з лівого берега
на правий, виповзають на сушу навпроти стадіону і рухаються в напрямку арени. Так, за 26 червня
рятувальники припинили п’ять
випадків руху змій до стадіону. До
речі, цього дня у Волгограді грали
збірні Японії та Польщі.
----------------------

У Москві з’явилися дивні білборди із зображенням Григорія
Суркіса на тлі російського і українського прапорів з гаслом “Футбол
об’єднує”. Два білборди розміщені на вулиці Яузській. Також фото
з плакатом розміщено і на вулиці
Таганській. Яким чином ця агітаційна продукція з’явилася на вулицях Росії, поки невідомо.

Спортивна арена

ком ФФУ винесе рішення з цього питання
у найближчі дні.
* * *

В Італії пройшов чемпіонат Європи
з веслування на байдарках і каное серед молоді та юніорів. Українці виграли
сумарно чотири золоті, одну срібну та чотири бронзові медалі. Серед молоді золото в Олега Кухарика на байдарці-одиночці
на 500 м та у Людмили Лузан на такій же
дистанції на каное-одиночці. Срібло виграли Тарас Мазовський і Денис Філатов на
каное-двійці на 500 м. Бронзові медалі завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверикова на каное-двійці на 500 м. Також третіми фінішували Дмитро Даниленко, Данило Кузьмін, Дмитро Костішен і Денис Лахманов на байдарці-четвірці на 500 м. Серед
юніорів золото на каное-четвірках на 500 м
виграли Дмитро Озимок, Олександр Яцюк,

Забута сторінка

українських спортивних звитяг
70 років тому, 27 червня 1948-го,
стартувала Олімпіада для переселених
народів, футбольний турнір якої виграли наші
співвітчизники. Ця подія і досі залишається «білою
плямою» вітчизняного спорту…
Олімпіаду задумала маловідома організація під назвою Міжнародний комітет політичних біженців і переселених осіб за підтримки осередку Асоціації молодих християн і Асоціації молодих
християнок. Спортсмени, котрих
нацисти використовували на місцях примусової праці, були переважно з держав Східної Європи
- України, Польщі, Латвії, Литви,
Естонії, а також чехи, угорці, югослави, чиї споконвічні землі на той
час перебували по той бік залізної
завіси. Багато з тих, хто мешкав у
таборах, потрапили сюди як утікачі через наступ Червоної Армії,
коли та рухалася на Захід. Вони
мали всі підстави боятися помсти
Сталіна.
Першим заходом став чоловічий волейбол: змагання пройшли
в таборі «Міттенвальд» у Баварії
26-27 червня. Тут після перемог
над Угорщиною та Югославією
тріумфувала Україна.
Інші заходи включали баскетбол, бокс, теніс, пінг-понг і футбол
– змагання відбулися на стадіоні Нюрнберга (до війни тут була
сцена для нацистських мітингів).
Один із небагатьох досі живих
свідків цих подій - 89-річний Микола Касіян, воротар футбольної
збірної України, котрий допоміг
нашим перемогти у мюнхенському фіналі Литву - 5:1. Той матч ди-

Павло Семенюк, Ілля Шаргородський. Індивідуально ще одне золото здобув Дмитро Озимок на каное-одиночці на 200 м.
Бронза в активі у Юрія Зуба - на байдарціодиночці на 200 м.
* * *
Ще один український боксер приміряв престижний пояс. Супертяж Владислав Сіренко, якого тренує екс-тренер
Олександра Усика Джеймс Алі Башир, легко оформив титул WBF International. У своєму восьмому поєдинку на профірингу у
Кейптауні українець здолав представника Конго Дідьє Найфа. Зробив це Сіренко
у своїй фірмовій манері – нокаутом у першому раунді. То ж наш боксер відсвяткував уже свою восьму перемогу у професіоналах. Сім із них Сіренко здобув, нокаутуючи суперників.
* * *
Всесвітня боксерська суперсерія
(WBSS) помпезно та офіційно підтвердила, що бій між Олександром Усиком
та Муратом Гассієвим відбудеться 21
липня у Москві. У WBSS назвали бій Усик –
Гассієв історичним та нагадали, що на кону
стоять титули WBO, WBC, WBA, IBF, а та-

вилося 6000 людей. «Вони приїхали з усіх усюд, - згадує п. Касіян, який нині мешкає у Філадельфії, де з часом став успішним арбітром. - Коли гра завершилася,
глядачі вибігли на поле й стискали нас у обіймах. Ми мешкали в
таборі, займатися було нічим. Не
мали роботи, котра забирала б у
нас час із ранку до вечора. Таким
було наше життя».
Окрім того, що латиші завоювали золоту медаль у баскетболі,
він не пам’ятає жодного результату, хоча підтримував контакти із
друзями й партнерами.
В Інтернеті реально розшукати ще дві-три публікації на цю
тему. Відрадно, що триває серйозна архівна робота, яка рано чи пізно стане солідним історичним
дослідженням, переконані автори цієї публікації на веб-порталі
Української Прем’єр-ліги. Подруге, з’являється все більше доказів, що Ігри 1948 року були направду серйозним явищем, яке
мусить отримати визнання від
найвищого керівництва світового спорту.
До речі, чотири стартові
«справжні» Олімпіади 1896, 1900,
1904, 1906 років відбулися на незрівнянно нижчому організаторському рівні. Проте, в їхньому офіційному статусі ніхто не сумнівається.

кож пояс журналу The Ring в першій важкій вазі. Також переможцеві бою дістанеться і солідна грошова винагорода – 10 мільйонів доларів від Суперсерії.
* * *
Лідер юніорської збірної України з
художньої гімнастики Христина Погранична виборола 5 золотих нагород на
турнірі Istanbul Rhythmic Cup. Чудові виступи дозволили Пограничній стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка
- Анастасія Кузнєцова, а третьою - росіянка Ангеліна Гільдт. Крім того, Погранична
показала найкращі виступи серед усіх юніорок з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою. У підсумку українка завоювала 5 золотих медалей з п’яти можливих.

Духовність

nday.te.ua
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У Теребовлянському
училищі вишивали
карту єднання
Студенти і викладачі долучилися до
створення символу соборності України

Т

еребовлянське вище
училище культури
долучилось до акції
«Україна моя вишивана».
Студенти та викладачі від
щирого серця вишивали
полотно єднання,
вкладаючи в кожен
хрестик часточку своєї
душі та тепло рук. Все це
відбувалось під орудою
майстринь художньої
вишивки, викладачів
училища Лесі Гарасюк та
Уляни Перхалюк, а також
викладачів спеціалізації
«Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
рестарація».
- Цікаво було спостерігати
за зайнятими студентами, які
під час складання іспитів із задоволенням поринали у роботу,
співаючи, сміючись, декламуючи уривки із поем, які мали здавати під час іспитів, повторюючи питання білетів, займались

творчою працею, - пригадує
Уляна Перхалюк.
Творча праця об’єднала і зацікавила весь колектив закладу.
Вишивав разом з дітьми і директор училища, заслужений
працівник культури України,

відмінник освіти України Виннічик Микола Іванович.
До слова, задум вишити карту України належить майстриням із Скали-Подільської Тетяні Дяківнич та Ірині Харатій. У
такий спосіб вони вирішили
об’єднати мешканців різних куточків України і за кордоном. Полотно з картою передавали від
хати до хати, вишивали на фестивалях, у храмах, навчальних
закладах і навіть торгівельному
центрі. За голку бралися і діти, і
дорослі, і чоловіки, і жінки.
Незвичайну карту України
вже поблагословили священики. Вишивають її хрестиком. Як
полічили майстрині, на карті їх
більше мільйона. Довжина самого полотнища – три метри,
висота – півтора. Контур карти
на синьо-жовтому стязі з голубом миру. По боках – борщівський орнамент. Через всю карту проходить напис: «Україна
моя вишивана».
Інна КРИНИЧНА.

№26 (261) /4 липня-10 липня 2018 р. 13

«Я хрещу вас водою
на покаяння…»
У суботу, 7 липня, Різдво
Івана Хрестителя
Волю Божу народові ізраїльському
провіщали
пророки Старого завіту. Та
ось наближались часи завіту Нового, і про них нагадав
своєму народові останній з
пророків, кажучи: „Я хрещу
вас водою на покаяння, але
Той, що йде за мною, сильніший від мене, я негідний
носити взуття Його; Він
хреститиме вас Духом святим і вогнем”(Мф.3.11).
Це був Іван Хреститель,
пророк настільки великий,
що, як говорив Ісус Христос,
„між народжених жінками
не було більшого за Івана
Хрестителя” (Мф.11. 11).
Його дуже любив народ, і
багато людей приходило на
Йордан, щоб слухати цього проповідника, який говорив про
наступаюче Царство Боже. Будучи поборником істини і справедливості, Іван докоряв правителеві Галілеї Іродові за те, що
він, всупереч закону, взяв собі за дружину Іродіаду, яка була
дружиною Іродового брата Филипа. Іродіада не один раз домагалася в Ірода стратити Івана, але цар не погоджувався,
бо шанував Предтечу, як великого пророка і боявся народу.
Однак на догоду дружині він таки ув’язнив праведника, хоч
і надав йому деякі пільги. Так, Іван безборонно приймав у
в’язниці і повчав своїх учнів, дізнавався від них про діла Ісуса
Христа і навіть посилав їх до Нього.
Однак Іродіада, яка будь-що вирішила занапастити пророка, чекала тільки слушного часу для здійснення свого лихого наміру. І ось, коли Ірод справляв з нагоди дня народження
для своїх вельмож вечерю, дочка Іродіади Саломія, так догодила присутнім своїм танцем, що цар у захваті вигукнув: „Проси в мене чого хочеш”, поклявшись, що віддасть навіть половину царства. Дівчина, за порадою матері, сказала: „Дай мені
тут на блюді голову Івана Хрестителя”. Ірод засмутився, бо не
чекав такого прохання, однак, щоб показати себе господарем
слова перед гостями, послав воїна у в’язницю стяти голову
Іванові. Так закінчив своє земне життя найбільший з пророків
Старого завіту, який своєю проповіддю готував народ до пришестя Спасителя і навіть тим, що були в пеклі, „благовістив
Бога, Який з’явився в тілі” (тропар).
Відтоді минуло понад дві тисячі років. Але й досі ясно
вчувається християнам голос проповідника покаяння: „Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому” (Лк. 3,4). І ось
приходимо ми до храму Божого вшанувати пам’ять праведника - Предтечі Господнього. А чи покаялись самі, чи приносимо
плоди, гідні покаяння? Якщо наше серце чисте перед Богом,
то для Хрестителя Господнього і жертви наші будуть приємні, і молитви будуть, як кадило запашне. Якщо руки наші не
осквернилися неправедним надбанням, якщо слово образливе з уст наших не засмутило нікого, якщо нікого ми не скривдили і нічого неправедного свідомо не вчинили, то в серці нашому пануватиме мир і радість.
Коли ж на совісті в нас тяжіє гріх, тоді даремні наші молитви та жертви, бо Предтеча Господній кличе нас до покаяння, а
ми залишаємось нерозкаянні...
Коли про себе думаємо, що нічого особливого поганого не
вчинили, бо ж, мовляв, і до церкви ходимо, і вдома не забуваємо помолитися, і добро при нагоді робимо, то, вихваляючись
власною доброчесністю, які ми далекі від Бога і Хрестителя
Його Івана!
Отож, вшановуючи чесного славного пророка Предтечу
і Хрестителя Господнього Івана, вслухаймося, це ж він промовляє до нас: „Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне”
(Мф.3.2).
З днем Ангела, Івани та Іванни, і маленькі Іванки та Іваночки!
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.
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Смачна сторінка

Картопелька
молода

І корисна, і смачна
Молода картопля - корисна не тільки для здоров'я, але і для фігури, переконують фахівці. У цьому продукті багато поживних речовин і вітамінів. Зокрема, у молодій картоплі вітаміну С втричі більше, ніж в тій, що пережила
зиму. У ній мало простих цукрів, практично немає жирів і зовсім немає холестерину, зате є корисні для травлення органічні кислоти і клітковина. Також
молода картопля містить близько 2% білка, найбільш повноцінного з усіх рослинних. У ній багато таких мінеральних речовин як калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, йод і сірка. Молода картопля містить антиоксиданти, які подовжують молодість і здоров'я, перешкоджають розвитку пухлин, захищають судини і зміцнюють стінки клітин. Вона корисна для тих, хто намагається дотримуватися системи збалансованого здорового харчування. Більш
того, в молодій картоплі міститься мінімальна кількість калорій, в зв'язку з
чим, вона може успішно застосовуватися в дієтичному харчуванні.
Єдиний недолік цього чудового овочу в тому, що він є сезонним продуктом,
тож поспішаймо насолодитися стравами з неї.

Літній салат

ринки, не забуваючи активно
помішувати для рівномірного
обсмаження. На це піде ще 3-5
хв. Часник дрібненько нарубати, кинути його на сковороду за
пару хвилин до вимикання картоплі. За бажанням можна додати трохи свіжої зелені.

Літнє рагу

ПОТРІБНО: 200-300 г молодої картоплі, 2 огірки, 2 помідори, кілька стебел селери, 0,5
склянки сметани, зелень петрушки й кропу.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відварити, нарізати кружечками, якщо вона більша, а
маленьку можна давати цілою.
Огірки, помідори, стебла селери
теж нарізати, додати до картоплі. Посолити, поперчити, додати зелень кропу й петрушки, заправити сметаною.

Дрібненька картопля
у духовці

Якщо у вас залишилися особливо мініатюрні бульби, не поспішайте пускати їх на банальне пюре. З дрібної молодої картоплі можна приготувати приголомшливу страву.
ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 50
г вершкового масла, 1 ст. л. олії,
2-3 зубчики часнику, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: дрібну
картоплю скласти в миску, залити водою і гарненько вимити, використовуючи щітку або жорстку губку. Після такої процедури чистити її зовсім
необов’язково. Залити бульби
водою і варити після закипання хвилин 5-8 майже до готовності. Воду злити, а картоплю
відправити в розігріту на сковороді олію з вершковим маслом. Обсмажити на середньому
вогні до появи золотистої ско-

ПОТРІБНО: 1 кг молодої
картоплі, 100 г молодої моркви,
1 цибулина, 2 склянки свіжого зеленого горошку, 1 ст. л. борошна, 100 г вершкового масла,
сіль, лавровий лист.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю і
моркву почистити, дрібно нарізати й спасерувати на маслі, додати борошно, обсмажити його
до золотистого кольору. Додати цілі невеликі бульби молодої
картоплі, зелений горошок, посолити, додати лавровий лист,
залити гарячою водою, щоб
вона покрила овочі, й тушкувати на маленькому вогні, поки
картопля не стане м’якою.

рідина ще залишилась, злити
її. Шпондер дрібно порізати й
трохи обсмажити разом з цибулею. У картоплю додати ложечку гірчиці із зернами, струсити,
додати цибулю зі шпондером,
посипати зеленою цибулькою.
Подавати страву гарячою.

Картопля у солі

ПОТРІБНО: 1кг картоплі, 1
кг солі.
ПРИГОТУВАННЯ: приблизно однакові за розміром картоплини, не чистячи, помити, викласти в невисоку жаростійку
ринку, засипати сіллю й поставити в гарячу духовку на 30 хв.
Не переймайтеся, картопля пересоленою не буде.

Картопля із сиром

Молода картопля
по-угорськи

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 1
цибулина, 50 г шпондера, 50 г
масла, 1 ч. л. меленого червоного перцю, зелена цибуля, сіль, 1
ч. л. гірчиці в зернах.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю
помити, посипати меленим червоним перцем, посолити, залити невеликою кількістю води
й варити до готовності. Якщо

ПОТРІБНО: 1 кг молодої
картоплі, 50 г вершкового масла, 50 г тертого твердого сиру,
сіль, чорний перець, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: бульби
бажано вибрати приблизно однакового розміру. Добре вимити, шкірку не чистити. Надрізати кожну картоплину вздовж,
не дорізаючи до кінця – зовні
картоплини повинні здаватися цілими. Змастити маслом
форму для запікання, викласти картоплю розрізами вгору,
посипати перцем, сіллю, посіченою зеленню і сиром так, щоб
в розрізи також потрапила начинка. На кожну картоплину

зверху покласти по шматочку
вершкового масла, готувати в
розігрітій духовці до готовності і золотисто-коричневої скоринки.

Молода картопля
у лимонному соусі

ПОТРІБНО: 500 г молодої
картоплі, краще за все дрібної,
добре помити, 50 г улюбленої
шинки, порізати кубиками, 1
ст. л. олії, 1 зубець часнику, вичавити, сік 1/2 лимону, 50 мл
води чи бульйону, цедра 1 лимона, 150 мл вершків 30%, 1/3
пучка зелені петрушки, дрібно
порізати, сіль до смаку
ПРИГОТУВАННЯ: якщо картопля велика, розрізати її на
половинки чи четвертинки,
малу залишити цілою. Помістити картоплю у каструлю, залити великою кількістю води, посолити й відварити до готовності. Відцідити. У невеликому
сотейнику розігріти олію, додати шинку і добре підрум'янити.
Дістати на тарілку застелену
кухонним рушником, а в сотейник влити воду, вершки та лимонний сік. Додати цедру, часник, картоплю і сіль до смаку.
Добре перемішати й довести
все разом до кипіння.
Постійно помішуючи, тушкувати 2-3 хв. Додати зелень
петрушки, посолити до смаку, добре вимішати й зняти
з вогню. До картоплі додати
підрум'янену шинку, перемішати й перекласти у сервірувальний посуд. Подавати одразу ж!

Молода картопля
в мультиварці

ПОТРІБНО: 10-12 картоплин, 1 склянка сметани або кефіру найвищої жирності, 4 зубці
часнику, зелень, спеції, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю
добре помити, потерти щіточкою або почистити від шкірки.
Нарізати кружальцями, посолити, поперчити, покласти в чашу
мультиварки. Дрібно порізати зелень та часник, змішати
зі сметаною або кефіром. Залити цією сумішшю картоплю. Закрити кришку. Увімкнути мультиварку, вибрати режим «тушкування», час – 1 год. Після сигналу про завершення приготування залишити картоплю в

мультиварці на 10-15 хв., щоб
дійшла. Викласти на тарілку,
прикрасити гілочками зелені.

Шашлик з молодої
картоплі

ПОТРІБНО: 1 кг невеликої
молодої картоплі, 500 г курячого або індичого філе, 10 шт. невеликих помідорів, 5 цибулин, 5
ст. л. соєвого соусу, сік 1 лимона, чебрець, базилік, перець мелений.
ПРИГОТУВАННЯ: філе нарізати дрібними шматочками,
додати очищену дрібну картоплю, порізану на грубі шматки цибулю, посипати чебрецем,
базиліком, меленим перцем, полити соєвим соусом і соком лимона. Усе перемішати, накрити
покришкою і поставити в холодильник на ніч. Картоплю можна попередньо трохи підварити, тоді вона швидше запечеться. Перед приготуванням нанизати по черзі на шампур м’ясо,
картоплю, цибулю, помідори.
Такий шашлик можна приготувати не лише на мангалі, а й
удома, в духовці.

Запіканка з молодою
картоплею

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі,
200 г шинки, 1 скл. молока, 2 ст.
л. тертого твердого сиру, 2 ст. л.
вершкового масла, розмарин,
чорний перець, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: шинку
нарізати скибочками. Картоплю вимити, почистити і нарізати кружальцями. Сир залити молоком і розмішувати до
отримання однорідної маси, підігріваючи на повільному вогні. Додати розмарин, перець і
сіль. Форму для запікання змастити шматочком масла, решту
масла нарізати на кубики. На
дно форми викласти шар картоплі, потім шинку, залити частиною молока з сиром. Продовжувати викладати шари, поливаючи їх молоком, і додаючи
в середину по маленькому шматочку масла.
Закінчити шаром картоплі
та покласти зверху ті, що залишилися, шматочки масла. Накрити фольгою. Випікати в духовці при температурі 200 градусів близько 40 хв. За 10 хв. до
готовності фольгу зняти, щоб
картопля підрум'янилася.

Калейдоскоп nday.te.ua
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На якому етапі будівництва
краще купляти квартиру

«К

вартирне питання» для українців в останні
роки особливо актуальне. Інвестувати в
нерухомість не просто модно - це, насамперед,
надійне капіталовкладення та розумна фінансова
альтернатива.

Ринок нерухомості пропонує
розмаїття квартир від економ- до
еліт-класу. І першочерговим завданням кожного покупця постає
вибрати між житлом новозбудованим та тим, що знаходиться на
стадії будівництва. Про особливості та переваги кожного етапу
розповів Аналітичний центр будівельної компанії «Благо».
Обираючи нерухомість, потрібно насамперед ознайомитись із репутацією забудовника, його попередніми проектами та документа-

цією, яка засвідчує прозорість діяльності фірми. Наступним кроком є вибір житлового комплексу
та квартири. У новозбудованому
кварталі покупець може «наживо»
побачити майбутній дім, його планування, готову інфраструктуру.
Це, безумовно, зручно, адже переїзд у нове помешкання триватиме
недовго, та й зведена новобудова
свідчить про надійність інвестиції та відсутність деяких ризиків.
Однак, є певні нюанси, а саме: ціна
за квадратний метр в рази дорож-

ча, ніж під час зведення будівлі (від
початку будівництва до часу введення в експлуатацію ціна зростає
до 30%); обмежений вибір поверху чи кращої панорами, адже більшість квартир зазвичай бронюють
заздалегіть.
Покупець, який планує придбати житло на етапі будівництва,
зазвичай, має певні побоювання
щодо надійності такого капіталовкладення. Головне в даній ситуації обрати відомого, досвідченого забудовника, котрий має реалізовані проекти та позитивні відгуки. Отже, визначившись із девелопером, можна планувати час
придбання майбутньої квартири.
Зведення будівлі триває приблизно три роки. На початку забудови

(котлован) ціна на квартири є мінімальна, вибір планування, локації, поверховості максимально великий, що є безперечною перевагою для клієнта. Спеціалісти радять вкладати кошти в дану нерухомість приблизно на 18-у місяці
будівництва, коли більша частина
будівлі вже зведена, а ціна ще не
сягла свого піку.
Даний спосіб підходить людям, котрі не обмежені у часі, од-

нак обмежені фінансово або ж хочуть заощадити. Приємним бонусом стане програма розтермінування, що дозволяє сплачувати
частинами в період зведення будівлі.
Купити квартиру в ІваноФранківську на етапі будівництва та на вигідних умовах можна у ЖК « Comfort Park», Районі Manhattan та Містечку «Соборне» .

ОГОЛОШЕННЯ

Здається в оренду

У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщення 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (газові конвектори), вода, туалет (каналізація), світло, підсобне приміщення. Ціна договірна.
Тел. (098) 725-32-55.

Продаю

Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню,
холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна договірна. Телефон: (068)
0472549.
* * * * *
Причіпи до легкових автомобілів, мотоблоків та мототракторів. Широкий асортимент, доступні ціни,
гарантія. Телефон: (067) 592-34-45.
* * * * *
Корову дійну, спокійну, біло-рижу, молоко жирне, вік - 5 років. Ціна договірна. Телефон: 09764-94-731.
* * * * *
Вісім дерев’яних коліс до воза.
Телефон: (098) 62 18 733.

Куплю

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

Послуги

Здійснюємо вантажні перевезення по місту, області та Україні автомобілем Mercedes Sprinter.
Вантажопідйомність до 3 тонн.
Контактний телефон: (067) 352-14-55.

Відповіді
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Вітаємо!

Вродливу, щиру душею, відповідальну
жінку, талановиту журналістку

Ганну
Крайнєву

з Днем
народження!

Хай зійде на Тебе Божа благодать і ласка,
Щоб життя настало, як чудова казка!
Щоб була весела, а також багата,
Щоб радісним сміхом повнилася хата!
Щоб щаслива доля Тебе все шукала
І многії літа Тобі дарувала!
Щоб для Тебе взимку літечко буяло,
Від життя лиш втіху і веселість мала!
Хай Всевишній посилає надію й тепло,
Міцнеє здоров’я, спокій і добро!
З повагою – друзі і весь колектив
«Нашого ДНЯ».

Вітаємо!

Щиру, відповідальну, мудру людину

Іванну Іллівну Ярему

із с. Плотича Козівського району
з Днем народження!

Вся думка нас несе в дитинство світле,
А ми вже досить походили на віку,
Тож, як оглянутись назад сьогодні,
Можна повести мову отаку…
Йдуть швидко дні, минають роки
І лиш у пам’яті вертаємось туди,
Де нам весело і привітно
Співали птахи і цвіли сади.
Ми пам’ятаємо тремтливий погляд
На хлопця гарного чи юнку молоду,
А з неба, що таке багате,
Хотілось зняти зірку золоту.
Подарувати, щоби пам’ятати
Про пору ту багато літ,
Щоб можна було кожен день звертатись
Думками в цей прекрасний світ…
З найкращими побажаннями здоров’я, добра і щастя – Степан Васильович Гладчук та
його дружина Майя зі с. Козівка Козівського
району.

До цих гарних слів приєднується увесь колектив
«Нашого ДНЯ». Щиро вітаємо Вас, Іванно Іллівно,
з Днем народження! Дякуємо за співпрацю, за те,
що будучи нашим позаштатним кореспондентом, несете краянам добре і правдиве журналістське слово.

Тож будьте енергійні і завжди молоді,
Щоранку хай всміхаються Вам квіти.
Бажаємо у щасті і добрі
Калинове сторіччя ще зустріти!

Вітаємо!

Дорогого сина, любого брата та онука, людину
щиру, благородну, надійну

Владислава Володимировича Гушпета
з с. Великі Вікнини на Збаражчині
з 18-річчям, яке він відсвяткував 2 липня!

Хай Бог Тебе завжди боронить
Від невзаємності і зла,
Нехай дитяча безтурботність
Не сходить із Твого чола!
Нехай ніколи не міліє
Душі бездонне джерело,
Хай в ньому родяться надії
І множиться тепло!
Хай певні будуть Твої кроки,
А небо завжди голубе,
Тобі сьогодні 18 років,
Тож з Днем народження Тебе!
З повагою – мама Наташа, сестра Вікторія
і дід Дмитро, а також від щирого серця і з
великою гордістю - уся родина.

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.

nday.te.ua

Вітання

Вітаємо!

Хорошу, щиру людину,
високопрофесійного
лікаря, завідуючого
травматологоневрологічним відділенням
Лановецької ЦРЛ

Володимира
Омеляновича
Гулька

З Днем народження!

У літній день, таку пору чудову
Вітаємо Вас знову і знову.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай будуть роки радістю вповиті,
Вірним друзям двері до хати відкриті.
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина.
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за довгі літа.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Задумане все хай вдається!
Міцного здоров’я, щастя з легкої руки,
Миру й спокою – на довгі, предовгі роки!
З повагою – колектив травматологоневрологічного відділення.

Вітаємо!

Дорогу нашу вчительку

Юлію Олександрівну Ревіцьку
із с. Бодаки Збаразького району
з Днем народження!

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.

Тел.: (098)-341-13-12

ГОРОСКОП

Ліцензія №140 - ВС, видана 05/03/2012 р.

З 4 до 10 липня
Ваші роки - то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт,
Всі про це ми знаєм!
Вашу мудрість ціним ми,
Поважаєм досвід,
Визнання у Вас поміж людьми
І поваги - досить!
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день у всякий час
Пишаємось ми Вами!
Зичим гарного життя,
А Господь , - бо це в його власті,
Хай дарує многая літа,
Здоров’я, миру і багато щастя!
З повагою і любов’ю - ваші майбутні
другокласники і їхні батьки.

Вітаємо!

Дорогого синочка, доброго брата, похресника, племінника

Івана Володимировича Піскора

із с. Підгайчики Теребовлянського району
з молодим ювілеєм!

Якби в словах була пророча сила,
А в серці чарів полум’я цвіло,
То ми б для Тебе все в житті зробили,
Щоби і дня сумного не було.
Нехай волошками цвітуть
літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань!
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Бери з життя усе найкраще,
Живи в любові й доброті,
Нехай лише троянди квітнуть
У молодім Твоїм житті!
З любов’ю - мама, тато, сестри Юля
та Іра, хресні батьки та цьоця Марія,
цьоця Оля, вуйко Іван з сім’ями.

ОВЕН
Для успіху в справах вам буде
потрібна підтримка колег і трохи удачі. У бiльшостi з вас особисте життя може вийти на перший
план, тож, вiдповiдно, зростуть i
матерiальнi потреби.
ТЕЛЕЦЬ
Доведеться підбивати підсумки й осмислювати стосунки з
людьми, які ще недавно вам здавалися вірними і надійними. Вас
чекає криза у дружніх і подружніх відносинах. Але ви сильні і
вам вдасться здолати все.
БЛИЗНЮКИ
Цього тижня інші люди зачіпатимуть вашi емоції, гордість
і самолюбство. Ви сперечатиметеся про суто практичні речі. Не
виключені бурхливі суперечки з
приводу спільного майна та житла. Будьте виважені і не гарячкуйте - все вирішиться на вашу
користь.
РАК
У вашому оточеннi з’являться
новi люди. Старі прихильники відійдуть у минуле з тих, чи інших
причин. Ви опинитеся в центрi
уваги i станете iнiцiатором багатьох авантюр.
ЛЕВ
Ви самі вибиратимете ролі,
які належить грати на сцені
життя. Тиждень сприятливий
для початку нових справ, просування обраним шляхом, навіть,
якщо він виявиться дуже нелегким.
ДІВА
І на роботі, і в коханні можливі круті повороти, тому проявіть
стійкість і керуйтеся прислів’ям:
«Терпіння і труд - усе перетруть».

Ваші чарівність, розум і фантастична завзятість допоможуть просунутися по кар’єрній
драбинi.
ТЕРЕЗИ
У першій половині тижня
ви вирiшуватимете складні
професiйнi проблеми. Доведеться відстоювати свої позиції і, долаючи перешкоди, ходити звивистими сходами соціального
успіху.
СКОРПІОН
Новий проект поставить абсолютно нові цілі й нові завдання перед вами. Підприємці ризикнуть відкрити новий напрям
у справі й візьмуть на роботу нових співробітників. Вихідні присвятіть рідним.
СТРІЛЕЦЬ
Ви будете на піку кар’єрної
активності. Налаштуйтеся на
успіх довіреної вам справи. Ви
працюватимете з начальством і
можете розраховувати на підвищення на посаді.
КОЗЕРІГ
Ваше фiнансове становище
значно покращиться. Зусилля на
роботі принесуть хороші результати. Сміливо вирушайте у відпустку, щоб отримати натхнення
і нові враження.
ВОДОЛІЙ
Результати не виправдають
надії тих, хто вклав грошi в ремонт, нерухомість, або зробив
значну покупку для дому. Вашi
доходи суттєво перевищуватимуть витрати. Сміливо вирушайте у мандри.
РИБИ
Тиждень буде насичений подіями. Попереду складні ситуації
з фінансами та документами. В
одних це може бути пов’язано з
особистим життям, а в інших - iз
професійною діяльністю.

