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У Теребовлі сплели
найдовший в Україні вінок

Купальський символ
вагою 720 кілограмів 13
стор.
створили 65 жінок і дівчат

На вихідні на прощу

до Зарваниці збираються
тисячі вірян з України та світу
Погода в Тернополі й області
11 липня - хмарно з проясненням, без опадів, dночі
14-18, вдень 23-25 градусів
тепла. Схід сонця - 5.21, захід
- 21.24.
12 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ,
вночі 17-18, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.22,
захід - 21.24.
13 липня - хмарно з прояс-

нення, можливий дощ,
вночі 16-17, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця - 5.23,
захід - 21.23. Новий місяць.
14 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ,
вночі 17-18, вдень 22-23 градуси тепла. Схід сонця - 5.24,
захід - 21.22.
15 липня - хмарно, мож-

Магнітні бурі у липні

З

а прогнозами, вони будуть
сильнішими, ніж у червні.
Метеозалежним людям
доведеться пережити кілька слабких
і сильних магнітних бур.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

7 стор.

ливий дощ, вночі 15-16, вдень
21-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.25, захід - 21.21.
16 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ,
вночі 15-16, вдень 21-22 градуси тепла. Схід сонця - 5.26,
захід - 21.20.
17 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ,
вночі 14-15, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 5.27,
захід - 21.19.

Згідно з даними лабораторії, 20 та 22
липня очікуватимуться магнітні коливання,
а 23 липня, у понеділок, магнітна буря досягне значних позначок.
За іншими даними науковців, слабкі магнітні бурі також слід очікувати 29 і 30 липня. А от найсильніші магнітні бурі прогнозують на 15 та 18 липня.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
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Віктор Овчарук: «Успіх медичної реформи можливий лише за умови
тісної співпраці МОЗу з органами місцевого самоврядування»

У

спішна реалізація реформи
системи охорони здоров’я залежить від тісної співпраці
профільного Міністерства та органів місцевого самоврядування. Про це сказав Віце-президент
Української асоціації районних та
обласних рад, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення та з питань охорони здоров’я. Метою
проведення цього засідання було
вивчення проблемних питань,
пов’язаних із запровадженням медичної реформи в Україні.

У заході взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Фонду соціального страхування, наукових установ,
медичних закладів та геріатричних інтернатів, ЗМІ.
«Реформа системи охорони здоров’я є
однією із пріоритетних. Розуміючи це, Асоціацією постійно проводяться роз’яснювальні
заходи, де разом з експертами ми розробляємо такі рішення, що були б найбільш ефективними. 14 травня відбулася всеукраїнська
фахова майстерня, за результатами якої вироблено резолюцію з конкретними рекомендаціями. Документ направлений до Кабінету Міністрів, Міністерства охорони

здоров’я, Міністерства фінансів та інших органів, залучених до процесу реформ»,- сказав
Віктор Овчарук.
Резолюцією рекомендовано збільшити
субвенції із Державного бюджету на кількість укладених декларацій між медичним

закладом та громадянином, незалежно від
факту проведення автономізації закладів,
спроможних мереж, ЦПМСД. Забезпечити
прозорий та публічний процес формування
тарифів на послуги вторинної медичної допомоги, а також унормувати його найважливіші складові, наприклад, нормативи навантаження на медичних працівників. Скасувати дискримінаційну норму щодо диференційованого капітаційного тарифу для
пацієнтів «червоного» та «зеленого» списків. Повернутись до системи державного працевлаштування лікарів, що отримали медичну освіту на бюджетній основі, або
запровадити механізм компенсації втрат
з бюджету на таку освіту, що дасть можливість громадам укладати угоди з випускниками ВМНЗ та ін.

Анатолій Гриценко: «Змінам до Конституції,
якими маніпулюють
перед виборами, буде
аплодувати весь олігархат»
Тернопіль з робочим візитом відвідав Анатолій
Гриценко. Лідер партії «Громадянська позиція»
пропонує позбавляти депутатського мандату
за кнопкодавство і закликав Юлію Тимошенко до
дебатів. Політик відповів на питання журналістів
і торкнувся основних проблем, які сьогодні
турбують і є ключовими для українців.

Гриценко кличе
Тимошенко на дебати

Першим лідер «Громадянської позиції»
прокоментував заяви щодо змін до Конституції, якими вже почали маніпулювати з наближенням виборів. Зокрема, він нагадав,
що нещодавно Юлія Тимошенко оголосила
про свої амбіції боротися за пост Президента
у 2019 році й одразу ж сказала, що необхідно змінити основний закон країни. У Тернополі Анатолій Гриценко зробив публічну заяву і запросив Юлію Тимошенко на публічні дебати. Лідер «Громадянської позиції» переконаний, що неприпустимо в умовах воєнних дій переписувати Конституцію.
- Юлія Тимошенко публічно озвучила ідею обмеження повноважень всенародно обраного Президента, внесення конституційних змін для перетворення України на
парламентську республіку, з ключовою роллю канцлера як глави держави з опорою на
парламент, - зазначив Анатолій Гриценко.
- Я переконаний, що цій ідеї буде аплодувати
весь олігархат, аби через свої фракції обрати
канцлера і далі керувати країною.
При цьому Гриценко наголосив, що його
позиція щодо цього питання, яку він відстоює ще з 2009 року, є абсолютно протилежною.
- Протистояння двох центрів виконавчої влади має бути скасоване, але іншим
шляхом, і ключовою фігурою має бути Президент, всенародно обраний, - розповів лідер «Громадянської позиції». - На нинішньому етапі категорично неприйнятно обмежувати повноваження і як верховного головнокомандувача, і як ключової фігури в сфері
дипломатії для пошуків миру, і для боротьби
з корупцією.
Анатолій Гриценко закликав претендентів на президентський пост не вести закулісні перемовини, а публічно представити свої
аргументи - щоб люди могли визначитися і
зробити свідомий вибір. Він висловив сподівання, що попри тиск зі сторони влади в
Україні залишилися телеканали, які нада-

дуть йому можливість провести дебати.
- Зараз рівень свободи слова гірший, як в
бандитські часи Януковича, - заявив Анатолій Гриценко. - Може хтось не відчуває, я відчуваю це ще з 2014 року. Такого не було ніколи, щоб майже чотири роки цілий сектор думок просто виключали з медіа-простору, і це
не тільки мене торкається.

«Необхідно позбуватися
політиків, які працюють
неефективно»

Анатолій Гриценко наголосив, що в таких умовах, які склалися, Україна потребує
змін виважених і послідовних. Насамперед,
це стосується політичної відповідальності
влади. За словами лідера «Громадянської позиції», необхідно нарешті запровадити механізми впливу на політиків, які працюють неефективно.
- Обіцяю зараз публічно, що в разі обрання на пост Президента буде внесено в першому ж пакеті цілий ряд ключових законодавчих ініціатив, які дозволять забезпечити
відсторонення від влади тих, хто виходить
за межі Конституції і, навпаки, виходить на
межу відповідальності за кримінальні злочини, - розповів Анатолій Гриценко. - Перше
- законопроект, який стосується імпічменту
Президента. Мій базовий принцип - починай
з себе. І для новообраного, і для всіх наступних Президентів має бути чітко виписана
процедура відсторонення від влади.
За словами Анатолія Гриценка, відповідальними потрібно зробити і депутатів кнопкодавів і прогульників.
- Друга необхідна законодавча ініціатива - та, яка одразу ж позбавлятиме народних
депутатів їхніх мандатів у випадку, якщо хоча
б раз проголосували за когось іншого, - каже
він. - Отих «піаністів», які тиснуть на пусті
кнопки, коли півпорожній зал. Третій закон,
який має бути запроваджений, стосується
відповідальності народних депутатів за присутність на робочому місці. Так само, як працює водій у маршрутці, вчитель у класі чи лі-

кар за операційним столом - депутати теж
зобов’язані працювати. Позбавляти мандатів потрібно навіть тих, які постійно і тривало хворіють. Держава не може втрачати час.

«На міжнародних зустрічах
ніколи так зневажливо
не говорили про Україну»

Говорячи про відповідальність влади,
Анатолій Гриценко зазначив, що системні
зміни підуть відразу по вертикалі - їх відчують мільйони українців. Зокрема, це стосується питання корупції, яка вже набула загрозливих масштабів.
- Корупція – особливо на нинішньому
етапі, після Революції Гідності, після потрясінь на фоні економічної кризи - це те нещастя, яке паралізує позитивний розвиток
країни, - зазначив лідер «Громадянської позиції». - Навіть у найбільш важкі часи всіх
попередніх президентів, включаючи режим
Януковича, ніколи на міжнародних зустрічах так зневажливо не говорили про Україну. Зараз на всіх таких заходах звучить слово «корупція». На фоні такого зневажливого ставлення ми, як країна, всі громадяни,
програємо - і у вирішенні проблеми миру, і
в пошуку інвесторів.
За словами лідера «Громадянської позиції», боротися з корупцією - це ключове завдання нової влади.
- За моєю стратегією, боротьба з корупцією буде вестися за двома напрямками,
- зазначив Анатолій Гриценко. - Буде створений «зелений коридор» для людей, які
хочуть працювати чесно. Проте, якщо при
цьому хтось із них пішов за межі закону,
тоді другий коридор – «червоний» і під суд.
Відповідатимуть за незаконні діяння всі.

«Держава не повинна
заважати людям,
а навпаки – стимулювати»

Перебуваючи на Тернопільщині, Анатолій Гриценко прокоментував одну з найактуальніших для регіону проблем - роботи і

трудової міграції. Сьогодні Україна, вважає
він, може конкурувати із зарплатами, принаймні, із тією ж Польщею, куди масово
їдуть жителі області.
- Процеси трудової міграції вже на рівні
критичних і є вкрай руйнівними для держави. Єдиний шлях - це піднімати економіку,
щоб люди, які їдуть за роботою, могли знайти її в своїй країні, - каже Анатолій Гриценко. - Проте, політика високих зарплат повинна здійснюватися не під вибори, а постійно. Держава має не заважати людям, а навпаки – стимулювати. Дати можливість розвиватися підприємництву. Не змушувати
платити великі гроші на етапах отримання ліцензій, дозволів, перевірок. У держави
є достатньо механізмів, щоб створювалися
робочі місця з високою зарплатою. Зокрема, через державне замовлення, включаючи оборонне. Проте, і цей механізм потрібно
вивести за межі корумпованих схем. Держзамовлення повинне працювати на галузі, які дадуть багато дорогих робочих місць,
тоді все навколо не буде імпортним, а почне
поетапно заміщатися нашим.

«Зобов’язані об’єднуватися
для вирішення проблеми»

Анатолій Гриценко зазначив, що сьогодні «Громадянська позиція» продовжує консультації з тими, хто готовий об’єднуватися
задля вирішення ключових для держави
питань.
- Десятки тисяч людей задіяні в цьому
процесі, - зазначив він. - У травні до нас приєдналася політична сила «Альтернатива».
Сьогодні її представники - уже наші партійці. Поряд з нами в одну команду, зі збереженням партійної суб’єктності, ввійшла
партія «Народний контроль». Консультації
тривають з іншими. Це - «Самопоміч», «Європейська партія», «Демальянс», «Сила людей». Давні відносини у нас із Святославом
Вакарчуком, якого з подачі горе-технологів
включили в рейтинги і почали топити ще
до того, як він взагалі щось сказав.
Анатолій Гриценко також наголосив,
що мешканці області можуть спрямовувати свої звернення, пропозиції представникам «Громадянської позиції», які працюють
на місцях.
- Ми зобов’язані бути в одній команді з
тими, хто поділяє нашу стурбованість проблемою і бачить ті ж самі шляхи вирішення,
- зазначив він.
Інна МАТУШ.
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Делегацiя з Тернопiльщини
спільно з Президентом України

Т

вшанувала жертв
Сагринської трагедiї

рагедія 1944 року у Сагрині, під час якої
підрозділами армії крайової було вбито сотні
українців, досі болить кожному, особливо
жителям Холмщини, адже тоді було вбито або ж
насильно виселено саме їх родичів. Щоб вшанувати
пам'ять усіх загиблих та невинно убієнних, на тому
злощасному місці відкрили меморіальний комплекс.
На його відкриття приїхав Президент України, а
також делегації з Тернопільської, Львівської, ІваноФранківської, Волинської областей. До меморіалу
також поклали квіти й запалили лампадки.

"Наш обов'язок зробити все
для того, щоб пам'ятати цю
жертву, а також зробити так,
щоб наші народи більше не
знали розбрату і протистоянь,
- наголосив Президент України Петро Порошенко. - Здавна
український і польський народи поєднують спільність культури та традицій, нас також
єднає досвід боротьби за власну свободу проти імперських
і тоталітарних режимів. Тому
нам варто весь час говорити і
пам'ятати про цей досвід".

Утім, поруч зі спільними
перемогами, найболючішою
травмою залишається братовбивчий, збройний, польськоукраїнський конфлікт 1943-44
років, і, власне, всіх 40-их років минулого століття, який
залишив глибоку рану і тут, на
Холмщині.
"Понад сім десятків років
тому українці Сагрині і навколишніх сіл стали жертвою брутальної збройної акції, яку вчинили проти мирних мешканців
окремі підрозділи польського

ТНЕУ - у
рейтингу
«Google
Scholar»
За результатами цьогорічної оцінки (червень 2018, версія
6.0, beta!) якості наукової діяльності університетів світу http://
webometrics.info/en/transparent, що проводилася на основі
аналізу цитованості вчених базою «Google Scholar», здійсненої «Webometrics», Тернопільський національний економічний
університет посів 8 місце серед 118 українських вишів, включених до світового рейтингу. А також 2297 місце у загальносвітовому рейтингу, що налічує 5808 навчальних закладів.
Університет вкотре підтвердив високий статус закладу
вищої освіти європейського зразка.

…і в липневому рейтингу
«Webometrics 2018»

На сайті «Webometrics» http://repositories.webometrics.
info/en/transparent опубліковано світовий рейтинг транспарентності («Transparent Ranking of Repositories») інституційних репозитаріїв університетів та інших науково-освітніх
установ. За результатами рейтингування, репозитарій бібліотеки ім. Л.Каніщенка ТНЕУ посів почесне 177 місце.
Рейтинг сформовано на основі підрахунку кількості наукових робіт, розміщених у репозитарії і проіндексованих базою
«Google Scholar». Цього року автоматизований рейтинговий
алгоритм «Webeomtrics» ідентифікував 1000 кращих репозитаріїв світу, з яких більше, ніж 30 - репозитарії українських вишів.
Вітаємо університетську спільноту ТНЕУ з вагомим досягненням. Міжнародне визнання, лідируючі позиції у світовому
рейтингу - це командна робота професорсько-викладацького
колективу, студентства та працівників закладу вищої освіти.

підпілля", - нагадав Президент
України. Він підкреслив, що сотні чоловіків, жінок, дітей загинули тільки за те, що називалися українцями, за те, що
ходили до іншої церкви. "Схилімо голови у спільній молитві за їхню світлу пам'ять", - сказав Петро Порошенко.

Новини освіти

Він також закликав молоде покоління як польської держави, так і української ніколи
більше не повторити такої трагедії. "Перед пам'яттю невинних жертв Сагрині закликаю
всіх нас: як поляків, так і українців до християнського прощення, до взаємного прощення за-

кликають нас з небес усі невинні жертви братовбивчих конфліктів між нашими народами!"
- зазначив Глава Держави. Й акцентував, що в жодному разі
сторінки трагічного минулого
не повинні стати на заваді нашому сьогоденні та спільному
європейському майбутньому.

Випускники Навчально-наукового інституту
міжнародних економічних відносин ім. Б. Гаврилишина

ТНЕУ отримали дипломи бакалавра

У

Навчально-науковому інституті
міжнародних економічних
відносин ім. Б. Гаврилишина
Тернопільського національного
економічного університету відбулася
знакова подія - урочиста церемонія
вручення дипломів студентамвипускникам ОС «Бакалавр», які
виконали навчальний план підготовки
бакалаврів, успішно пройшли державну
атестацію та здобули вищу освіту.

213 випускників отримали дипломи. Серед
випускників інституту свої дипломи отримали і 26 іноземних студентів. А кращим випускникам вручили дипломи з відзнакою.
З початком нового етапу в житті уже колишніх студентів привітали: ректор Андрій Ігорович Крисоватий, директор інституту Ігор Михайлович Таранов, проректор з
науково-педагогічної роботи Оксана Миронівна Десятнюк, адміністрація університету, завідувачі випускових кафедр, викладачі, друзі
та рідні випускників, які побажали їм успішної
кар’єри, реалізації планів і задумів.
Незабутності урочистості надали музичні привітання у виконанні самих випускників. А несподіванкою свята стало освідчення в
коханні своїй нареченій студента-випускника
інституту. На знак серйозності намірів Касуба Чілеше одягнув на палець коханої коштовну каблучку.
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Перестало битися серце батька

української незалежності
В

ажка недуга забрала життя у 89-річного Левка Лук’яненка
– українського дисидента часів союзу, політика та
громадського діяча, співзасновника Української Гельсінської
Групи, народного депутата… Обірвався тернистий шлях патріота,
який понад усе любив Україну та зробив навіть неможливе для
того, аби вона стала незалежною.
Ще у травні 1961 року більшовицькі посіпаки засудили Левка
Лук’яненка до розстрілу – за те, що
він «з 1957 виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію
марксизму-ленінізму». Через 72 доби
Верховний Суд замінив розстріл 15
роками позбавлення волі.
Та навіть у тюрмах і концтаборах

На Тернопільщині

на тисячу
жінок
припадає
лише 879
чоловіків

С

татева структура
населення області
характеризується
перевагою жінок у її
загальній кількості.
Станом на 1 січня
цього року чисельність
осіб жіночої статі на
Тернопільщині становила
558,5 тисяч, чоловічої
- 490,6 тисяч. На кожну
тисячу жінок в області в
середньому припадало
879 чоловіків.
За повідомленням Головного управління статистики у
Тернопільській області, співвідношення чоловічої і жіночої статі змінюється залежно
від віку населення. Якщо у новонароджених переважає частка осіб чоловічої статі (50,8
відсотків), то при збільшенні
віку відсоток осіб жіночої статі зростає.
У молодших вікових групах,
а саме 0-9, 10-19 і 20-29 років,
на 1000 жінок припадало, відповідно, 1052, 1056 і 1038 чоловіків.
Починаючи з вікової групи
30-39 років, чисельність жінок
зростає. Так, якщо у вказаній віковій групі на 1000 жінок припадало 974 чоловіків, то у 40-49
років - 965, 50-59 років - 891 чоловік. А у віковій групі 60-69 років на тисячу жінок припадає
720 чоловіків, у віці 70 років і
старше - лише 428 чоловіків.

Герой України не полишав боротьбу, про яку невдовзі дізналася світова
громадськість.
Після
відбуття
термінів
ув’язнення та повернення на волю комуністичний режим ще більше боявся Лук’яненка. Тому у 1988 році йому
неофіційно запропонували виїхати за
кордон, але той відмовився, бо побачив, як в СРСР кардинально змінюєть-

ся суспільно-політична ситуація.
Не усі знають, що Левко Лук’яненко
– автор «Акту проголошення незалежності України», прийнятого Верховною Радою саме у день його народження – 24 серпня.
В останні роки життя, незважаючи на поважний вік і важку хворобу,
патріот продовжував політичну, громадську та літературну діяльність, за
яку два роки тому став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.
7 липня у ЗМІ з’явилася тривожна інформація, що Левко Лук’яненко
з інсультом та запаленням легень потрапив до реанімації. Того ж дня його

серце зупинилося, знайшовши спокій
у засвітах, а 10 липня змордоване ворогами, змучене тривогами та переживаннями за долю України тіло знайшло вічний спочинок на Байковому
кладовищі.

?

Хто «штампує» гроші на виборчі кампанії

для українських політиків
Г

Чесні, білі й пухнасті… Такими намагаються
виглядати українські політики в очах виборця.
Звідки шалені гроші на президентські чи
парламентські кампанії? Дуже трепетне
питання. Чого тільки не вигадують кандидати
у «слуги народу», коли йдеться про фінансові
«скарбнички». Насправді ж…

ромадський діяч, викладач Києво-Могилянської
бізнес-школи Валерій Пекар пояснив, де наші
політики беруть гроші на вибори, пише gazeta.
За його словами, фінанси, а це досить значні суми,
оскільки виборчі кампанії в Україні коштують
дорого, можна взяти лише у чотирьох місцях: із
власної кишені, в олігархів, у середнього класу і у
Кремля. Інших варіантів не існує.
Щодо власної кишені, то
спустошувати її навряд чи хто
готовий. Зрештою, не кожен
охочий потрапити в парламент,
а тим паче, стати главою держави, може забезпечити свою виборчу кампанію власним коштом.
Олігархи. Вони надають
«фінансові послуги» кандидатам. Але за це треба їм вірно
служити. Що не один політик і
робить. Чому в парламенті протягують лобістські закони, які
збагачують олігархів? Чому їм
дістаються ласі шматки в економіці країни? І таких «чому»
- багато.
Із середнім класом українські політики майже не ведуть
діалогу. Та й не такий він уже
багатий наразі. І ображений на
політиків. За високі податки.
Постійну боротьбу за виживання і тому подібне.
Кремль може стати спонсором тих чи інших українських
політиків. Російських грошей
багато хто не цурався і не цурається. І знову, як зазначають
експерти, майбутні виборчі
кампанії в Україні не обійдуться без грошей окупанта. Але за
це потрібно служити Кремлю.
«Якщо кандидат не має

власних чималих статків, не
згуртував навколо себе середній клас, і при цьому каже, що
не брав гроші в олігархів та в
Кремля, - цей кандидат бреше»,
- резюмує Валерій Пекар.
І ще про політичні апетити Московії. Під час парламентських та президентських виборів-2019 втручання й атаки Росії на систему підрахунку голосів будуть наймасштабнішими.
А за умов зриву сценарію Кремля з проведення свого намісника буде розгорнута агресивна компанія з підриву довіри до
виборів, написала у «Фейсбук»
член комітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради
Ірина Фріз. Адже Росія втручалась не лише у вибори США. РФ
і далі намагатиметься впливати на виборчі процеси демократичних держав.
А в Україні тривають колізії довкола Центральної виборчої комісії - органу, який регламентує підготовку, проведення
виборів і підрахунок голосів.
Саме від того, наскільки члени ЦВК будуть незалежними та
об’єктивними залежатиме хід
голосування. І результати виборів. Оновити ЦВК пора давно. Цього вимагає законодав-

ство. Але нардепи не можуть
домовитися, кого призначати.
До ЦВК мають потрапити
кандидати від усіх парламентських фракцій. Так визначила Парламентська Рада Європи, цитує експертів телеканал
«24». Забаганки пропрезидентської фракції не повинні превалювати. Якщо ж Україна не
дотримається резолюції ПАРЄ,
то нашій державі, як і Росії, загрожують санкції: позбавлення
права голосування в ПАРЄ та заборона обирати суддів до Європейського суду з прав людини.
Якщо парламент не призначить нових членів ЦВК до кінця липневої сесії, то вересень
- останній шанс оновити склад
Центрвиборчкому. Бо закон забороняє проводити ротацію у
ЦВК за півроку до президентських чи парламентських виборів. «Я не бачу іншого виходу,
ніж домовлятися і приймати це
рішення до кінця поточної сесії.
Якщо воно буде не прийнято, то
наступний сценарій абсолютно
зрозумілий: конфронтація між
фракціями коаліції і входження в президентський виборчий
процес з чинною ЦВК», - зазначила координатор Громадської
мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Ряд політиків та експертів
припускають: президент може
розпустити парламент і призначити позачергові вибори, якщо
нардепи не дійдуть консенсусу.
З такою думкою не погоджується юрист Марина Ставнійчук.
«Позачергових парламентських

виборів не буде. Оновлена Центральна виборча комісія буде
сформована лише восени, коли
термін призначення дочасних
виборів у конституційний спосіб спливе», - заявила вона в
ефірі телеканалу ZIK.
Правлячій партії невигідно проводити дочасні вибори,
адже її низький рейтинг не дозволить пройти до парламенту,
наголошують деякі експерти і
нардепи.
Узагалі, кількість парламентарів варто було б скоротити.
Навіщо платникам податків годувати 450 нардепів? Адже чисельність населення країни
значно зменшилася від початку
Незалежності. І толку від такої
кількості «слуг народу» мало.
Все одно майже половина прогулюють роботу.
А журналіст Дмитро Гнап заявив: слід скоротити термін повноважень президента і депутатів. Як аргумент, навів приклад США, де президенту вистачає чотирьох років для проведення своєї політики.
В Україні ж, складається
враження, кожен, хто прийшов
до влади, хоче залишитися там
назавжди. От тільки ні президенти, ні уряди, ні парламентарі, ні місцеві народні обранці не
поспішали і не поспішають виконувати обіцянки, які давали суспільству…
Ольга
ЧОРНА.
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У Тернопільській ОДА закликають
батьків повідомляти про порушників
в управління освіти і поліцію

на ЗНО:

тернопільські випускники
поділилися секретами успіху

За максимум на тестуванні школярі отримали
подарунки і грошові премії

У

А от 200 балів отримали Катерина Симко із Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
з поглибленим вивченням
іноземних мов, випускниця
минулих років Діана Савків,
учень Бучацького колегіуму
ім. Святого Йосафата Ярослав Нечесний, та Марія Чупа
із Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Монастириського району. За
високі досягнення в навчанні вони отримали премію
дві тисячі гривень, а також
їх чекає стипендія розміром тисяча гривень протягом всього періоду навчання, якщо оберуть заклад для
здобуття освіти на Тернопільщині.
Марія Чупа склала ЗНО

з біології на максимальну
кількість балів. Розповідає,
готувалася до ЗНО ретельно
і заздалегідь.
Найбільше приділяла
часу біології і математиці,
адже це мої улюблені предмети, - каже дівчина. – Регулярно відвідувала заняття
у репетиторів і багато працювала самостійно. Щодня
у мене була конкретна кількість параграфів і тестів, які
я мала пройти. Вдячна педагогам, які вклали у мене багато знань. Особливо вчительці з біології. Я завжди
ретельно готувала домашні завдання і була уважна на
уроках, тому підготовка до
ЗНО - це було своєрідне повторення пройденого матеріалу.
Марія отримала 193 бали
з математики та української
мови і літератури, 191 бал –
з хімії. Дівчина планує вступати до медичного вишу,
адже їй подобається допомагати людям. Мріє стати хірургом або стоматологом. Переконана, не важли-

ва професія, важливо стати
хорошим фахівцем.
Ярослав Нечесний із міста Копичинці Гусятинського
району отримав максимальний результат на тестуванні
з хімії. Він готувався до ЗНО
без репетиторів. Переконаний, потрібно багато працювати, щоб добре скласти тести, але дуже важливі ті знання, які отримуєш на уроках
від вчителів.
- Я дуже вдячний своїй вчительці з хімії зі школи, яка чудово пояснювала
все і викладачу з колегіуму,
який також давав дуже хороші знання - каже Ярослав.
- Тож матеріал я знав добре
і зміг самостійно підготуватися до ЗНО. Я щасливий, що
отримав такий хороший бал.
Хлопець подаватиме документи у кілька вишів.
Хоче стати медиком або ж
вступити на хімічний факультет.
Тимофій ВИГОНЯЙЛО,
студент факультету
журналістики
ЛНУ імені Франка.

П

ерші класи, які розпочнуть
навчання уже з вересня за
стандартами нової української школи, будуть забезпечені всім необхідним, запевняє начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома. Для 12 256
учнів, які підуть у 785 перших
класів на Тернопільщині, вже виділили кошти на купівлю сучасних меблів та дидактичних матеріалів.

На фінансування нової української
школи у 2017 виділили більше 50 мільйонів гривень, з яких 25 мільйонів – залишок коштів освітньої субвенції та понад 25 мільйонів – з державного бюджету. Гроші витратили на придбання комп’ютерного обладнання, техніки
для копіювання, а також на оснащення
кабінетів природничо-математичного
циклу та інноваційного навчальнотренінгового центру, шкільних автобусів тощо.
- Будь яка реформа не може відбуватися без фінансування і вперше у систему освіти робляться такі капіталовкладення. Це не тільки державні кошти, а й
з обласного бюджету, - каже Ольга Хома.
- Також минулого року Тернопільська область отримала на 25% більше освітньої
субвенції, ніж потребувала. Її залишки, а
це 25 мільйонів гривень, направили на
розвиток нової української школи.
Вже у 2018 році виділили понад 34
мільйони гривень на освіту першокласників. З них 40% коштів - на закупівлю
дидактичного обладнання, 40% - на придбання меблів, 20% - на комп’ютерну
техніку. 5 мільйонів 770 тисяч на нову
українську школу повинні виділити з
місцевих бюджетів на умовах співфі-

нансування. Для бюджетів районів частка становить 10%, для бюджетів ОТГ та
міст обласного значення – 30%.
- Ми розділили кошти за кількістю
класів і дітей, - каже Ольга Хома. – Зокрема, 1300 гривень без співфінансування
з місцевих бюджетів виділили на одного першокласника. 18 тисяч без співфінансування - на придбання дидактичних матеріалів на один клас і близько 10
тисяч - на купівлю комп’ютерної техніки. Щодо дидактичних матеріалів, то це
не палички і кружечки, а сучасний роздатковий матеріал, який зацікавить і дорослих.
Посадовці кажуть, що тендери оголошені та вже найближчим часом проведуть закупівлі, тому батькам першокласників цього року не доведеться здавати гроші.
- На сьогодні достатньо коштів виділено як з державного, так і з обласного бюджетів, щоб забезпечити усім необхідним навчальний процес у перших
класах, - додає Ольга Хома. - Тому коли
є скарги батьків про те, що діти йдуть до
першого класу і в них збирають кошти,
– це неприпустимо. Ми будемо реагувати досить рішуче аж до звільнення керівників навчальних закладів, вчителів,
класних керівників, які це роблять. У випадку прецедентів звертайтеся в управління освіти і науки Тернопільської ОДА
або в правоохоронні органи.
«Наш ДЕНЬ» відслідковуватиме такі
ситуації, тож закликаємо батьків повідомляти про випадки вимагання коштів
у редакцію – на нашу
електронну пошту ndayte@ukr.net або на сторінку у «Фейсбуці».

Юлія ТОМЧИШИН.

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
оголошує набір кваліфікованих робітничих кадрів на 2018-2019 навчальний рік з професій

За кошти фізичних
та юридичних осіб:
За регіональним замовленням:

(на базі 9-11 класів)

 Оператор поштового зв'язку. Оператор електрозв'язку.
Касир (в банку)  Кухар. Пекар. Офіціант  Кравець.
Закрійник  Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник
 Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування  Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів. Електрозварник ручного
зварювання. Водій автотранспортних засобів (кат.В)
 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Оператор заправних станцій. Водій автотранспортних
засобів (кат.В,С)  Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів. Електрозварник ручного зварювання.  Штукатур.
Лицювальник-плиточник. Маляр  Муляр. Монтажник
систем утеплення будівель

Зарахування на навчання здійснюється
за результатами співбесіди.
Стипендія, харчування, гуртожиток,
працюють гуртки та спортивні секції
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Гроші на облаштування
перших класів
вимагають незаконно

балів
цьому році за
результатами ЗНО
Тернопільщина
займає третє місце
в Україні. Понад 400
школярів склали тести
на більше, аніж 190
балів.
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(на базі 11 класів)

 Кухар. Пекар. Офіціант
 Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
 Перукар (перукар-модельєр)
 Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів. Водій
автотранспортних засобів (кат.В)

Приймальна комісія
працює з 1 червня.
Документи приймаються
щодня, крім неділі,
з 9:00 до 16:00

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ЦЕНТР ПТО» ДІЮТЬ:
 Регіональний навчальнопрактичний будівельний центр
з вивчення новітніх
матеріалів ТМ “Хенкель Баутехнік
(Україна)” з напрямів:
- декоративне опорядження стін
матеріалами ТМ Ceresit;
- плиткове облицювання
матеріалами ТМ Ceresit;
- система скріпленої зовнішньої
теплоізоляції будівель і споруд.
 Курси для всіх бажаючих,
незалежно від професії та віку:
- водіїв категорії “В”;
- мулярів;
- перукарів
- малярів;
- лицювальників-плиточників;
- штукатурів;
- операторів комп’ютерного набору;
- електромонтерів з ремонту та
обслуговування устаткування.
(навчання розпочинається
по мірі укомплектування груп).

ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ НАДАННЯ
ВСТУПНИКОМ СЕРТИФІКАТА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ

Перелік документів
для вступу

Заява на ім’я директора.
Документ про освіту

(оригінал).
Довідка про склад сім’ї.
Довідка з місця проживання.
Свідоцтво про народження
(оригінал, копія).
Медична довідка (ф.086У,
083, дані про групу крові
(юнаки).
6 фотокарток розміром
3*4 см.
4 конверти з марками.
Ідентифікаційний код
(копія).
Картонна папка з
зав’язками

АДРЕСА ЦЕНТРУ: 46010 м. Тернопiль, вул. Текстильна, 8. Тел./факс (0352) 52-35-89
e-mail: tcpto-1@ukr.net www.ternopil-cpto.org.ua
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Україна
Порошенко задекларував
черговий мільйон

Президент Петро Порошенко задекларував ще понад мільйон гривень
процентного доходу від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. Про
це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному
реєстрі декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пишуть «Українські
новини». Президент на початку липня задекларував сумарно 1068457 гривень доходів від банківських вкладів. А з початку року - сумарно близько семи мільйонів
гривень процентного доходу від вкладів у
згаданому банку.

«Діра» в держбюджеті
перевищила 14 мільярдів

Доходи держбюджету, за підсумками першого півріччя цього року, склали
463,18 мільярдів гривень, відставання
від планових показників зросло до 14,3
мільярдів, або 3,1 відсоток. Про це повідомляє Державна казначейська служба. І
уточнює, що доходи держбюджету в червні становили 79,33 мільярди гривень, що на
10,98 мільярдів, або 12,2 відсотки менше запланового показника. У Державній фіскальній службі невиконання плану з доходів пояснюють більш високим курсом гривні, порівняно з прописаним у держбюджеті.

На сезонні заробітки за кордон
виїжджає 9 мільйонів українців

Міністр соціальної політики Андрій
Рева заявив, що на постійній основі за
кордоном працевлаштовуються понад
3 мільйони 200 тисяч українців. Як передає «Інтерфакс-Україна», міністр зазначив, що трудова міграція на сьогодні має
сезонний характер. І в цьому процесі беруть участь до 9 мільйонів наших співгромадян. За словами Реви, наразі однією з
актуальних проблем ринку праці є рівень
безробіття серед молоді і неможливість
працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

Інфаркт у 21 рік - патологія
загрожує життю наших
співгромадян

Патологія серцево-судинних захворювань сильно помолодшала і загрожує
життю українців. Зараз в Україні 12 мільйонів людей мають діагноз - гіпертонічна
хвороба. Ще близько чотирьох мільйонів
осіб не знають, що хворі, повідомляє ТСН.
«Патологія дуже сильно молодшає. Пацієнти, які перенесли інфаркт, у нашій практиці
- вже у 21 рік, 25 років, у 27. Є пацієнти, простентовані у 32 роки», - розповіла лікаркардіолог Валентина Шаповалова. До слова, потенційні пацієнти - це чоловіки 40-45
і жінки 45-50 років. Шанси на ускладнення додають нерегулярне харчування, надмірне споживання солі, малорухливий спосіб життя, нездорові звички, недосипання,
хронічна втома, надмірна вага. Ці фактори
можуть стати смертельними.

На Донбасі шириться
екологічне лихо

Через екологічне лихо в окупованій Горлівці на Донеччині значно збільшилась смертність серед місцевого населення. Про це повідомив координатор
«Інформаційного опору», нардеп Дмитро Тимчук у «Фейсбук». За його словами,
кількість смертей серед місцевих жителів
зростає від токсичного отруєння метаном

Наш ДЕНЬ

і забруднення джерел питної води. Така
ситуація виникла у зв’язку із закриттям
шахт та зупинкою видобутку вугілля в районі цього населеного пункту. У результаті, спостерігається підняття шахтних вод і
затоплення нижніх горизонтів. Вода звідти, піднімаючись, виштовхує на поверхню
метан та інші отруйні гази.

nday.te.ua

Світ
Путіна можуть офіційно визнати
військовим злочинцем

Водіїв хочуть довічно позбавляти
прав за ДТП «під градусом»

Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах», яким пропонується саджати до
в’язниці водіїв за ДТП, вчинені у нетверезому стані та довічно позбавляти прав. Про це повідомили у прес-службі
парламенту. Якщо водій у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння порушить правила безпеки дорожнього руху, в
результаті чого будуть постраждалі з важкими тілесними ушкодженнями або загиблі, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі
на термін від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Якщо особа, яка раніше
була позбавлена водійських прав, керувала авто у нетверезому стані і скоїла аварію
з серйозними наслідками, - такому водієві
загрожує позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво.

Кіоски та рекламні конструкції
на тротуарах - заборонені

Мінрегіонрозвитку оновило державні будівельні норми, які, зокрема,
не допускають встановлення тимчасових споруд, рекламних та інших конструкцій на тротуарах вулиць. Як повідомили у прес-службі відомства, оновлені норми не допускають встановлення на
тротуарах дорожніх загорож та опор, рекламних конструкцій, торгових кіосків,
павільйонів, палаток, а також сходів та
ґанків для будинків.

Людям пояснили,
чому у них маленькі пенсії

Українці отримують мізерні пенсії
через низький рівень офіційних доходів і тіньову економіку. Про це йдеться
на сайті Мінсоцполітики. «Розмір пенсій
повністю відповідає рівню офіційних доходів населення. По-перше, рівень доходів впливає на розмір відрахувань до Пенсійного фонду та виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. По-друге, він також
впливає на розмір майбутньої пенсії тих,
хто платить внески сьогодні», - зазначили
в міністерстві. І наголосили: тіньовий ринок не бере участі у пенсійній програмі, а
він складає близько 30 відсотків економіки країни. Підвищити пенсії можна, збільшивши офіційні доходи населення шляхом зростання зарплат і проведення детінізації економіки. З тезою, що на мінімальну пенсію прожити неможливо, у Мінсоцполітики згодні, але зазначили: підвищення пенсій - процес тривалий. Тому радять
пенсіонерам використовувати державну
підтримку: зокрема, субсидії на компослуги та допомогу від місцевих органів влади.

Кабмін планує видавати
породіллям «пакет малюка»

Батьки кожної новонародженої дитини будуть отримувати разову натуральну допомогу «пакет малюка» або
бебі-бокс. Відповідний пілотний проект
планує запустити Кабмін, відповідно до
Меморандуму про взаєморозуміння між
урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів і Дитячим фондом ООН. Про це повідомляє «ЛігаБізнесІнформ». Видаватимуть «пакет малюка»
під час виписки новонародженої дитини
з пологового будинку. А комплектувати
його будуть, відповідно до переліку товарів, визначених Мінсоцполітики. Вартість
«пакета малюка» становитиме щонайменше п’ять тисяч гривень.

Новини

на це місце й виявили Сунарсіх непритомну. На ній був той самий одяг, що і в день
зникнення. Жінку доставили в лікарню.
Медики відзначили плачевний стан індонезійки, але запевняють, що вона одужує.
Глава рятувальної служби міста Сукабумі підтвердив інформаційному порталу
«CNN Indonesia» достовірність історії. Обставини вдасться з’ясувати після того, як
жінка зможе розмовляти.

У Московії мають намір вимкнути
«західний» Інтернет

У парламенті Канади зареєстрували петицію, яка пропонує визнати президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем. Протягом декількох днів петиція отримала 150 підписів,
передає «Укрінформ». У документі звертається увага не тільки на дії Путіна проти України, а й на збиття малайзійського
літака рейсу МН-17 над Донбасом, вторгнення РФ до Грузії в 2008 році, підтримку сирійського режиму, політичні переслідування і вбивства на території Росії та за
кордоном. Електронну петицію підтримав депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан. «Володимира Путіна необхідно притягнути до відповідальності за біль і страждання, до яких
привели його військові злочини. Країни
по всьому світу зазнали вторгнення і зазіхання на демократію з боку його режиму.
Ми повинні застосувати дієві кроки проти цього тирана», - заявив Безан. Якщо петиція набере до кінця жовтня 500 підписів, вона надійде на розгляд уряду. У випадку позитивної реакції уряду, на Путіна
очікуватимуть неабиякі проблеми.

Італія обмежить короткострокові
трудові контракти

Першим великим економічним законом нового італійського уряду стане
обмеження короткострокових (тимчасових) трудових контрактів. Про це повідомляє «Reuters». Також уряд має намір
штрафувати фірми, які переводять виробництво в офшори. Указ спрямований на
виконання однієї з передвиборчих обіцянок віце-прем’єра Італії Луїджі Ді Майо, а
саме - на припинення зловживання тимчасовими трудовими контрактами після
лібералізації їхнього використання. Документ має бути схвалений парламентом у
найближчі місяці.

«Вank of America» бачить загрозу
повторення кризи 1998 року

Аналітики «Bank of America» вважають, що тренди на світових ринках схожі з картиною глобальної економіки
кінця 1990-х років, повідомляють іноЗМІ. За даними банку, ринки рушаться під
тиском сильного долара, в той час, як акції високотехнологічних компаній просуваються вгору. Про майбутні складнощі у
світовій економіці говорять й інші впливові джерела. Так, про ризики нової рецесії раніше попереджав і Світовий банк. А в
кінці травня свої прогнози про майбутню
кризу дав також фінансист Джордж Сорос.

Індонезійку, яку змило в море,
знайшли живою через
півтора року

52-річну Нінінг Сунарсіх, яку змило
в море неподалік від міста Сукабумі в
Індонезії, родичі знайшли живою через
1,5 років. Тоді рятувальники так і не змогли відшукати тіло потерпілої. За кілька
тижнів безуспішних пошуків місцева влада згорнули рятувальну операцію і оголосили Сунарсіх мертвою, пише «Сьогодні».
Але родичі відмовлялися визнати факт
смерті. Наприкінці червня її дядькові приснився сон, що Сунарсіх чекає рідних на
одному з пляжів неподалік від місця зникнення. Коли сон повторився кілька разів,
він розповів сім’ї. Вони пішли на пляж 30
червня, але пошуки не увінчалися успіхом.
Уранці наступного дня люди повернулися

Росія розглядає можливість відключення від глобальної мережі Інтернет
і запуск своєї власної. В МЗС Російської
Федерації кажуть, начебто Москва має
технологію, яка дозволить створити альтернативний Інтернет, передає «Польське радіо». Протягом кількох останніх
років російська влада поступово обмежує
свободу слова в Інтернеті і дедалі частіше
використовує мережу для контролю над
потоком інформації. Москва хоче запустити альтернативний Інтернет, щоб захистити росіян від інформації із Заходу. Подібне було за часів СРСР - тоді людей також
«захищали» від впливу Заходу.

У Румунії знизять пенсійний вік
для матерів

Румунські матері зможуть на кілька
років раніше виходити на пенсію, якщо
парламент країни проголосує за відповідний законопроект. Про це повідомляє
BBC. У проекті документа йдеться, що жінки зможуть іти на пенсію на два роки раніше за кожну дитину, старшу 10 років. Законопроект був запропонований тому, що все
більше працюючих жінок відмовляються
народжувати дітей або відкладають це через економічні міркування. Рівень народжуваності в Румунії зменшився до рекордно низького, а кількість новонароджених в
країні скоротилася до 200 тисяч на рік.

У Молдові заборонять
одноразовий пластиковий посуд

Керівництво Молдови планує заборонити одноразовий пластиковий посуд: тарілки, стакани, столові прилади і палички. Про це повідомляє видання «News Maker» з посиланням на прес-службу парламенту. Порушників будуть карати фінансово. Погрожують штрафами до 4500 леїв (близько 7
тис. грн.) для фізичних осіб і до 12 тисяч
леїв (близько 19 тис. грн.) - для юридичних осіб. Автори проекту зазначають, що
поправки допоможуть виключити з обігу пластик, який розкладається 400 років
і не переробляється. Натомість пропонують використовувати одноразовий посуд,
виготовлений з перероблених продуктів
- паперу, пшениці та інших матеріалів.

Поляки спростили процедуру
працевлаштування іноземців

Польське міністерство з питань сім’ї,
праці і соціальної політики офіційно
опублікувало документ, який звільняє
289 професій від необхідності проводити дослідження ринку праці при працевлаштуванні іноземних громадян.
Нові правила набрали чинності на початку липня, повідомляє «УБР». Очікується,
що новий порядок дозволить польським
компаніям прискорити процедуру прийому трудових мігрантів на 2-3 тижні. Адже
тепер за вказаними в списку спеціальностями не потрібно буде доводити, що на вакансії не претендують польські громадяни. Утім, як саме працюватиме порядок
і наскільки ефективна виявиться норма
- поки неясно. Чиновники зізнаються: рішення має на меті скоротити дефіцит робочої сили в країні, яка набула загрозливих масштабів. Навіть три мільйони українських заробітчан, які
зараз працюють в Польщі, ситуації не рятують.

Ольга
ЧОРНА.

Соціум
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Мрія на всіх:
хлопець на візку
підкорив Говерлу

У Тернополі
здійснили мрію
15-річного Сергія
Ткачука, який понад
усе хотів побачити
найвищу вершину
України
Через хворобу Сергій пересувається на інвалідному візку, тож на
гору його несли на спинах, у спеціально обладнаному кріслі. Разом з Сергієм вага вантажу становила 50 кілограмів.
«Мрія на всіх» - так назвали проект, навколо якого об’єдналися
спортсмени, музиканти, журналісти
та багато інших небайдужих людей.
У минулі вихідні Сергій нарешті побачив, як виглядають Карпати з висоти
хмар і сили людського духу.
Ініціативна група, яка допомагала здійснити мрію хлопця, складалася з понад півтора десятка тернополян. Підготовка до підйому тривала
близько півроку. Чоловіки, які несли
хлопчика, спеціально тренувалися.
Долучився до проекту і місцевий гурт
«Фіра», під час сходження вони зняли

кліп про Сергія.
На спині хлопця піднімали шестеро чоловіків, які змінювали один одного. А тому, хто ніс Сергія, інші подавали руки, щоб опертися – так було
легше рухатися вгору.
Шлях на Говерлу зайняв близько
3,5 годин. Коли спускалися з гори, почався дощ, але все пройшло так, як і
планували.
- З Сергієм говорили про сходження на Говерлу, про силу духу і волі
хлопців, що несли його. А ще як важливо мати друзів. А найважливіше є
те, що все життя ми вчимося чогось.
І треба не боятися та не соромитися цього, - зауважила тернопільська
спортсменка Лілія Проць
Лілія була першою, з ким Сергій
поділився своєю мрією. Адже він, незважаючи на обмеження в русі, теж

займається спортом, захоплюється
плаванням, тренується і веде активний спосіб життя. Про мрію хлопчика
Лілія написала у соцмережі, і вже невдовзі знайшлося дуже багато людей,
які захотіли допомогти її втілити.
Сергій зізнається: ніколи не думав, що коли-небудь буде на вершині найбільшої гори українських Карпат. Каже, що розуміє, як важко було
тим, хто його ніс. І що коли опинився на верхівці, відчув справжнє щастя.
- Всесвіт - це ми разом та кожен зокрема, - поділився враженнями один
з учасників акції Роман Задорожний.
- Дякуємо Сергію, що зібрав нас разом
- таких різних та неймовірно схожих.
Випадковостей не буває, і це яскравий приклад, тому хочеться подякувати всім за кожен крок, який наближав Сергія до однієї з його мрій - 5 місяців від слів на листку паперу до вершини. Віримо, що ця мрія - це не просто фізичне сходження - це важливий
приклад для нас усіх. І... Будьте "обережні" - мрії здійснюються!
У соцмережах учасники проекту діляться світлинами й враженнями від сходження. І заликають інших
об’єднуватися та робити добрі справи. Це, кажуть, робить світ кращим, а
людей щасливішими.

Рекорд у
Тернополі:

шеф-кухар за годину
переплив міський став

Л

ьвівський кухар Іван Янчишин на
Тернопільському ставі проплив
3 кілометри 506 метрів стилем
батерфляй за 1 годину 14 хвилин і 4
секунди.
Досягнення зафіксували в «Тернопільському
реєстрі рекордів» як найдовший та найшвидший
заплив в історії міста.
Приборкати міський став львів’янин вирішив, приїхавши у вихідні до Тернополя на
змагання з кулінарного кубку Західної України. Заплив розпочав в полудень від причалу
водно-моторних човнів і фінішував на набережній «Циганка». А після цього взявся проводити
майстер-клас.
За словами Івана, йому майже вдалося вкластися у запланований для запливу час. При цьому довелося кілька разів ковтнути води, однак це
його не зупинило.
Заплив у Тернополі рекордсмен називає проміжним і вже готується до нового. Невдовзі чоловік планує переплисти протоку Босфор під час
щорічних змагань у Стамбулі.

На вихідні до Зарваниці збираються тисячі вірян з України та світу

У

духовному центрі на Теребовлянщині готуються
до загальнонаціональної прощі до Зарваниці,
яка пройде 14-15 липня. Очікується, що приїдуть
близько ста тисяч вірян з усієї України та з-за кордону,
зокрема з Італії, І Канади, США, Польщі.
Цьогорічна проща присвячена 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за
мир та цілісність України. Почесними гостями стануть Глава
УГКЦ Святослав Шевчук, голова
Єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Бассетті, апостольський нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Гуджеротті. Очікують паломників і зі
Сходу України, включно з Донецькою і Луганською областями.
Священики запрошують на
прощу до Зарваниці всіх, незалежно від конфесії. Якщо такої
можливості не буде, можна приєднатися до молитви за мир і
Україну вдома - у неділю вранці
о 9 годині.
Традиційно піша колона

прочан вирушить напередодні
з Тернополя. У Архикатедральному соборі міста у п’ятницю, 13
липня, відбудеться літургія, після якох паломники вирушать до
Зарваниці. Під час пішої ходи забезпечать харчами, але з собою
потрібно взяти посуд. Великі наплічники прочан перевозитимуть автобусами.
Дорогою прочани зупинятимуться для перепочинку та молитви. Всім охочим заночувати
в Зарваниці потрібно взяти з собою намет та інші необхідні речі.
Такі ж піші колони прочан
ітимуть із інших міст і сіл. З Тернополя до Зарваниці також будуть їхати автобуси. Записуватися потрібно щонайшвидше у
місцевих парафіях.

Програма прощі

Субота, 14 липня
16.00 - зустріч молоді з Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм
в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної
церкви).
18.30 - вечірня (каплиця
біля парафіяльної церкви).
19.30 - архиєрейська божественна літургія (каплиця біля
парафіяльної церкви).
22.00 - похід зі свічками до
чудотворного місця.
22.30 - молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).
00.00 - панахида за загиблими воїнами в АТО.
00.30 - освячення води. Хресна дорога.
00.30 - духовно-мистецька
програма (співоче поле).
00.30 - нічні чування (собор,

підземна церква, парафіяльна
церква, надбрамна церква та
церква Пресвятої Євхаристії).
Неділя, 15 липня
07.00 - утреня (собор).
08.30 - похід владик і священиків від собору до подіуму на
чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 - архиєрейська божественна літургія, освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 - божественна літургія (каплиця біля парафіяльної
церкви).
12.00 і 14.00 - божественна
літургія (собор).
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Духовність

Благовісники і
послідовники Христа
12 липня Церква прославляє
святих первоверховних
великих апостолів
Христових Петра і Павла.

Святі апостоли були розділені тілом, але поєднані духом.
Розділені тілом, бо народились
і жили вони далеко один від одного. Апостол Петро родився і
жив у місті Віфсаїді над Геннісаретським озером у Галілеї, а
Павло походив з міста Тарса в
Малій Азії. Апостол Петро вийшов з простої рибальської сім’ї
і сам був малоосвіченим рибалкою. Апостол Павло походив з
поважної, відданої іудейському законові родини і сам здобув
великі знання та освіту, зокрема, при найвидатнішому і най-
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благороднішому іудейському
законовчителю того часу Гамаліїла.
Бистрий у слові і вчинках Петро без вагання покинув усе і пішов за улюбленим Учителем і
Господом, Який перейменував
його з Симона на Петра. Апостол
Павло до свого покликання називався Савлом. Будучи вихований в дусі щирого фарисейства,
віддано служив Богові. Коли
з’явилося новозавітне благодатне вчення, Савл «бувши непоміркованим ревнителем отцівських передань», став запе-

клим гонителем християнства,
в’язав і здавав до в’язниці християн. Тому і навернення Савла
до Христа, як це при зміні світогляду трапляється в людей,
захоплених своєю ідеєю, було
бурхливим, потрясло всю його
істоту. Саме тоді, коли він, палаючи ненавистю до християн,
наближався до Дамаска розшукувати їх і в кайданах привести
до Єрусалиму, осяяло його світло неба. Савл упав на землю і почув голос: «Савле, Савле, чому
ти Мене гониш?» (Діян.22, 5-7).
І ось із землі встає вже не Савл –

гонитель Христа і Його Церкви,
а Павло – апостол народів, найщиріший, самовідданий благовісник і послідовник Христа, в
Павлі живе відтепер Христос.
Так ці два апостоли Христові, люди відмінного походження
і стану, виховані у хороших умовах і середовищі, з’єдналися духом Христовим і там, де їм було
призначено, несли людям проповідь спасіння.
Коли римський імператор Нерон почав переслідувати християн у Римі, апостол Петро подається і туди, щоб бути
серед страждаючих братів. Тут
він і сам постраждав на хресті.
Вважаючи себе недостойним
умерти на хресті, як Господь,
Петро впросив розп’ясти його
вниз головою. А скільки довелося постраждати за Христа
святому апостолові Павлу довідуємося з читань апостоль-

ських. Та ніщо не могло відхилити його від глибокої віри в Ісуса Христа. І під час правління
імператора Нерона, який прославився гонінням християн,
Павло був стятий мечем. Обидва апостоли постраждали за
віру в Христа, давши на віки вічні нам приклад, як жити вірою
в Господа, виконувати святі заповіді Його, як любити Бога і
людей, щоб наслідували їх у нашому християнському житті,
пам’ятаючи про високе наше
покликання.

З днем Ангела вас,
Петри і Павли!
о.Богдан
ЗІНЧЕНКО,

член Національної
спілки журналістів
України.

Відкрити художній талант

можна і на пенсії

Вчителька зі Струсова
почала малювати картини
після недуги доньки

Н

аталя Благодарська із села Струсів, що на
Теребовлянщині, все життя навчала дітей.
Однак, вийшовши на пенсію, замість хатніх
справ взялася за пензель. Як наважитися змінити
своє життя, від чого рятує творчість і де черпати
натхнення, пані Наталя поділилася із «Нашим ДНЕМ».
Наталя Благодарська почала малювати приблизно
два роки тому. У такий спосіб
спробувала побороти хвилювання, відчай і депресію.
- Моя донька тоді важко
захворіла, - розповідає жінка. Я дуже переживала за неї,
і щоб якось опанувати емоції, вирішила зайняти себе чимось. Взялася за пензлик та
фарби. Щоб опанувати техніку малювання, переглянула
безліч уроків в Інтернеті. Досі
пам’ятаю свою першу картину. Це був букет ромашок. Чомусь мені захотілося намалювати саме їх. Від малювання
ставало легше, з’являлася надія, що все буде добре. Мене
заспокоював творчий процес,
і я відчула, що мені це подобається.
Як виявилося, потяг до малювання передався пані Наталі у спадок. Картини та ікони
малював брат її тата.
- У Струсові знайдеться багато його робіт. Нам він теж
подарував одну – картина досі
висить у хаті, - пригадує жінка. - Мій батько теж малю-

вав іноді. Я любила спостерігати за його роботою. Він мріяв про те, як вийде на пенсію і
повністю присвятить себе живопису. Адже йому завжди не
вистачало на це часу. На жаль,
він рано помер. Можна сказати, я зараз здійснюю його
мрію.
У колекції Наталі Благодарської більше 200 робіт.
Жінка дуже любить малювати пейзажі та квіти. Зізнається, їй подобається передавати
барви, гру кольорів, створювати композицію.
- На роботу над одним полотном йде тиждень, - розповідає жінка. - Це стосується самого лише процесу малювання. А перед цим я кілька днів виношую ідею, обдумую, з чого почати працю, які
використати кольори тощо.
Є періоди художнього затишшя, коли доводиться чекати
натхнення. Бувало, довго не
торкаюся фарб, а тоді раптом
побачу щось цікаве, отримаю
нові враження – от інтерес до
творчості і повертається.
На одній з улюблених кар-

тин пані Наталі зображений
вечірній парк, лавочка і ліхтар.
- Ця робота мені дуже подобається, - каже вона. - Вона
найбільш близька мені за настроєм. Малювала картину
для подруги по роботі, зараз
вона зберігається в неї вдома.
Це полотно я створювала мастихіном під впливом творчості сучасного українського художника Леоніда Афремова.
Я спробувала відтворити його
техніку і відчула – це моє. Люблю малювати мастихіном.
Фарба наноситься безліччю
швидких штрихів, в кожен з
яких треба вкласти емоції.
Сьогодні пані Наталя хворіє і їй важко тримати пензель
у руках. Але щиро вірить, що
недуга відступить і вона змо-

же повернутися до свого улюбленого заняття.
- Для мене це набагато
більше, ніж просто хобі, - зізнається жінка. - Це мій засіб самовираження, реалізації в житті. Поряд з домашніми клопотами я знаходжу час
для малювання. І мені це приносить позитивні емоції, дає
стимул розвиватися, працювати над собою, щодня пізнавати щось нове. Це чудово,
якщо у такому віці, як я, людина може знайти себе у творчості, відшукати захоплення
до душі. Не бійтеся пробувати
щось нове, експериментувати, адже життя дає нам мільйони можливостей – не загубіть свій шанс!

Максим СКАСКІВ.
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Троянди з букета – у квітник
Господар
Чому огірки гірчать?

В

сі гарбузові рослини, огірки в тому
числі, виробляють
глікозид кукурбітацин.
Він міститься в надземних частинах рослини,
але в плодах його присутність невелика. Саме
цей глікозид надає гіркоти огіркам.
Коли культура зазнає стресу, вміст кукурбітацину в зеленцях різко збільшується.
Це захисна реакція культури,
яка запобігає поїданню плодів тваринами, що й дозволяє
визріти насінню.
Кукурбітацин має багато
корисних властивостей: протипухлинну дію, анальгетичний вплив, протизапальну
активність, сприяє посиленню секреції жовчі в організмі,
підвищує апетит, сприяє схудненню.
Найбільша кількість кукурбітацину міститься у свіжих корнішонах. При рості зеленців вміст глікозиду в них
поступово знижується. Речо-

вина руйнується при переробці, тому в солоних і маринованих огірках гіркоти немає.
Бджолозапильні
сорти
огірків містять багато кукурбітацину і здатні його швидко
синтезувати при несприятливих для росту умовах. Сучасні
гібриди практично не містять
гіркоти, але все ж інколи вона
з’являється.
Причина появи гіркоти в
огірках: різкі коливання температури, тривала холодна
погода, полив холодною водою, нерівномірний полив,
дуже спекотна погода і низька
вологість повітря, пряме сонце більше 14 годин, густа тінь,
відсутність підживлення.

Як вкоренити подаровані квіти

Х

очете вкоренити
троянду з
подарованого
букета? Є перевірений
часом народний
спосіб. Потрібно
використовувати для
вкорінення суміштрійчатку з натуральних
компонентів, яка
викликає ріст коренів.
Приготувати її просто.
Ефект – уже через
місяць ваші троянди
будуть активно рости в
горщику!
Коли троянди з подарованого букета почнуть в’янути,
не варто шкодувати, що свято
закінчується. Спробуйте вкоренити їх. Для цього потрібно

П

Листя кімнатних рослин треба регулярно
очищувати від пилу

Д

омашні рослини
приносять у
будинок затишок,
даруючи нам радість.
Крім цього, вони
відіграють ще одну
важливу, але непомітну
для простого ока, роль
- роль домашнього
природного очисника
повітря або фільтра,
здатного утилізувати
пил, бруд і токсини.

ВЕЛИКЕ ГЛАДКЕ
АБО ШКІРЯСТЕ ЛИСТЯ

Такі листяні пластинки характерні для фікусів, диффенбахій, кротону. На великому
листі забруднення помітніші.
Тому й чистять їх частіше - щотижня. М’якою вологою тканиною, серветкою або губкою
обережно протріть листяну
пластинку з кожного боку.

РОЗСІЧЕНЕ

Фільтрацію повітря здійснює
АБО СКРУЧЕНЕ ЛИСТЯ
листя. На його поверхні осідає
Таке листя характерне для
пил, бруд і кіптява. Згодом кіль- папороті, красулі, драцени.
кість осілих на листі речовин Його зручно чистити за допозбільшується, що і призводить могою теплого душу зі слаб-

прозорий пакет. Ставимо горщик у тепле місце.
Час від часу відкриваємо
пакет, даємо подихати свіжим
повітрям живцям, тільки не
знімайте повністю пакет, поки
живці не вкореняться. Коли ж
буде пробудження живця? Буває по різному, усе залежить
від температури.

Комарі бояться гвоздики і кориці

Щоб вазони були чистими
до закупорювання устячок, позбавляючи рослину можливості
повноцінно дихати, провокуючи
виникнення захворювань і ризик поразки шкідниками.
Ось чому так важливо періодично очищати листя. Ви можете робити це планово, наприклад, раз на два тижні, або спонтанно, за необхідності, керуючись візуальними спостереженнями. Але робити це потрібно.

нарізати живці. Варто відзначити, що живець повинен мати
2-3 живих бруньки.
Далі готуємо супердіючий
засіб для пророщення троянд.
Беремо чайну ложку меду, дві
чайні ложки соку алое (алое стебло має хоча б добу полежати в холодильнику), чайну
ложку попелу деревних порід.
Усе це поміщаємо в склянку і
наливаємо воду - трохи більше
половини (відстояну - не з під
крана!). Ставимо туди живці
на півдня, чим гірший живець,
тим довше йому буде потрібна
стимуляція.
Після цього виймаємо живці й висаджуємо в субстрат багатий гумусом ґрунт. Накриваємо тим, що під рукою. Це й
зрізані пляшки, і навіть просто

ким напором води. Не забудьте попередньо закрити ґрунт
плівкою, яка захистить його
від розмивання. Буває, що на
листі рослин осідає кіптява й
жир. У цьому випадку доречним буде застосування м’якого
(дитячого) мила або шампуню.
Мильний розчин змивають теплою водою.

РОСЛИНИ З ОПУШЕНИМ
ЛИСТЯМ

Фіалкам, глоксиніям, деяким бегоніям доцільно влаштувати сухе чищення м’яким
пензликом, щіточкою або тканиною з ворсом. Використання води і тим більше мила є
доречним тільки у виняткових випадках. Наприклад, при
дуже сильному або жировому
забрудненні. Вологе чищення проводять вдень. До кінця дня листя має обов’язково
просохнути. Причому буде
краще, якщо його сушіння
пройде в темному і теплому
приміщенні за повної відсутності протягів.

еревірено, що комарі не люблять аромату
таких спецій, як гвоздика, аніс, кориця,
базилік.

Розітріть у ступці кілька цих спецій і ви отримаєте два засоби в одному: і захист від комарів, і сеанс аромотерапії. Також
можна заварити спеції, заливши їх окропом і настоявши кілька хвилин. Потім обробити фіранки, одяг і просто відкриті ділянки шкіри. А лимон, розрізаний навпіл і утиканий бутончиками гвоздики - прекрасний засіб від комарів у закритих приміщеннях.

Такі маленькі і смачні!

С

ьогодні все більшої
популярності
набувають
помідори чері. Їх
можна вирощувати не
тільки на городі, але й
у будинку: на балконі
або підвіконні, а ще
вони дуже подобаються
дітям.



Чері можна не пасинкувати. Взагалі операцію з видалення бічних пагонів у томатів проводять з
однією- єдиною метою: щоб
урожай встигнув визріти.
Томати чері терпіти не
можуть сухий ґрунт.
При посусі починають тріскатися. Тому поливати їх потрібно щодня! Але потроху,
тому що зайвої вогкості вони
теж не люблять. Відстань між
кущами у цього типу сортів має бути більше, чим між
звичайними томатами. Рослини не повинні одна одну
затінювати!





Чері необхідно обов'язково підв'язувати. Ці
помідори в переважній більшості високорослі - метр, а то
й півтора-два у висоту. Так що
опора для них обов'язкова.
Збирати томати чері
потрібно повністю дозрілими. Зірвані бурими або
зеленими, вони, звичайно,
дозріють, але смак буде не
той. Тільки на сонечку вони
здатні набратися солодкості й аромату. До речі, зривати
чері найкраще не окремо, а
цілими гілками. Так вони довше зберігаються.



Дієвий настій для
росту помідорів

У діжку (200-300 літрів)
насипаємо одну третину кропиви, відро коров’яку, 2 лопати попелу, 2 кг дріжджів, 3 літри сироватки. Настоюється
2 тижні. Отриману суміш розбавляємо водою в пропорції
1:10 і підливаємо під корінь
один раз на 7-10 днів.
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Для всієї родини
Ліричним рядком

Сімейне

гніздечко
Найкраща в світі жінка - українка!
Вона, немов калини білий цвіт,
Вона, мов фея й водночас чаклунка,
Вона, немов квітковий оксамит…
В її очах - безмежна сила й гідність,
А в серці - віра, вірність і любов.
Її жіночність, відданість і ніжність
Чарують кожен погляд знов і знов...
На фото Івана ПШОНЯКА: працівники обласного
літературно-меморіального музею ім. Юліуша
Словацького (м. Кременець) - науковий співробітник
Наталя Перескокова, старший науковий співробітник
Олена Гаськевич та доглядач Олена Віктовська.

Життєві сюжети

Ю

ля уже третій
тиждень поспіль
не виходила на
вулицю зі своєї затишної
трикімнатної квартири.
Вона не хотіла нікого
бачити, брати участь у
безглуздих розмовах із
сусідками, які всім у під’їзді
«кісточки перемивають»
і їй, мабуть, також. Не
хотіла зайвих запитань… І
перебувала у стані повного
спустошення.

Юля не витримувала більш
ніж п’ять хвилин проводити за
одним заняттям. Щойно взявшись за прочитання нової книги, вона перегорнула кілька сторінок і відклала її. Усе дратувало жінку, все падало з рук. Вона
перестала слідкувати за собою
– одягнула халат зверху по піжамі, похапцем зв’язала, не розчісуючи, волосся і так снувала цілими
днями по квартирі. Вона ніяк не
могла звикнути до цієї пустки, бо
ще якийсь місяць тому у неї, завжди охайної, пунктуальної жінки, день був розписаний не по годинах, а по хвилинах заздалегідь.
Тепер це їй ні до чого, тепер нікуди не поспішає.
Відтоді, як чоловік, якого
вона любила і заради якого жила,
покинув її. Після п’яти спільно прожитих років він втік позрадницьки, залишивши лише
скупу записку. Йому навіть не вистачило сміливості сказати це їй
у вічі.
Дзвінок у двері, мов холодний
душ, змусив Юлю миттєво отямитися. Свідомість підказувала,
що потрібно йти і відчинити двері, але ноги не слухались. Потім
тишу розірвав дзвінок мобільника. Телефонувала Люда – найближча її подруга, з якою товаришували ледь не з дитсадка.
– Алло, – ледь чутно вимовила Юля.
– Ти чому дверей не відчиняєш? Відчини, нам треба поговорити, – прокричала подруга.

щасливою
Пообіцяла собі бути

Юля підвелася, взула свої
улюблені хатні тапочки і пішла
відчиняти двері.
Люда не увійшла – увірвалася в кімнату. Нічого не сказавши,
вона направилася до шафи. Похапцем перекидаючи одяг, вибрала одну з найкращих Юлиних суконь, у якій та лише раз на весіллі
брата була одягнена, кинула її на
ліжко і наказала: «Вдягайся і ходи
зі мною. Це не обговорюється».
Мовчки Юля одягла плаття,
бо знала, що з подругою сперечатися марно. Вона все одно наполягатиме на своєму. За якихось півгодини подруги виходили з будинку. Від під’їзду і аж до
повороту їх проводжали зацікавлені і допитливі погляди сусідокпенсіонерок, які сиділи на лавочці і перешіптувалися: «Куди вона
так вирядилася? То з дому тижнями не виходила, а тут вже й забула про все. Божевільна…»
Юля й сама не знала куди і
для чого вона йде. Її, немов першокласницю, за руку вела подруга, і жінка їй повністю довіряла,
бо їх дружба перевірена часом.
Вони йшли мовчки, поки першою тишу не порушила Люда:
- Чому ти сидиш у чотирьох
стінах і божеволієш? Ти чула, навіть сусідки тебе божевільною
називають. Пішов від тебе чоловік, і хай іде, а життя триває. І я
тобі не дам його змарнувати.
Юля слухала подругу, вдихаючи свіжі ковтки повітря. Від
пахучо-п’янких ароматів літа у
неї паморочилася голова. Раніше, щодня поспішаючи на роботу, вона не помічала цієї краси.
Їй просто було ніколи. А сьогодні, немов спляча красуня, яка врешті прокинулася, із замилуванням роздивлялася навкруг.

– От ми і прийшли, - сказала
Люда.
Юля глянула на вивіску ошатного знадвору будиночка і прочитала «Салон краси». Свій запитальний погляд перевела на подругу, а та відповіла:
– Я так і знала, що ти забула
про свій день народження. Я тебе
вітаю, і моїм подарунком буде
день краси і відпочинку.
А й справді. Юля забула, що
сьогодні їй тридцять. Чотири
роки поспіль цей день для неї був
чи не найщасливішим у житті, бо
поряд був він… Був…
– Годі про нього думати. Він
– в минулому, – чи то переконувала себе, чи прийняла рішення,
ледь чутно пробурмотівши під
ніс, Юля.
День краси і відпочинку, який
подарувала вірна подруга, злетів,
як мить. Жінка забула про все на
світі.
Змінивши свій зовнішній вигляд – сміливу зачіску, стильний
макіяж, вона змінилася і зсередини. Впевненими стали її думки. У
той день Юля пообіцяла собі, що
буде сильною і не буде плакати, а
ще – обов’язково буде щасливою.
Увечері Юля з Людою сиділи у затишному кафе і згадували
кумедні випадки зі свого дитинства. Раптом її погляд привернув хлопчина років семи, який
плакав на вулиці. Юля зірвалася
з місця і підбігла до нього, почала розпитувати, що з ним трапилося.
– Я витягнув з кишені гроші,
щоб заплатити за морозиво, а тут
підбіг якийсь дядько і вирвав гаманець у мене з рук, – плачучи,
вимовив хлопчина.
– Не плач, я відведу тебе додому, – сказала Юля і простягнула
йому морозиво, яке щойно купи-

ла. – Показуй, де ти живеш.
Дорогою додому хлопчина
трішки заспокоївся. Юля уміла
і дуже любила розмовляти з дітьми і вони їй чомусь довіряли.
Хоч не мала своїх дітей, але поособливому тепло і щиро спілкувалася з чужими.
Незчулися, як прийшли до
дверей квартири, у якій жив Дмитрик.
– Ну все, я, мабуть, піду, – сказала Юля.
У цей час двері відчинив батько Дмитрика – Тарас – однокурсник і її перше кохання.

Ми так говоримо

Я

к часто ми вживаємо
цей вислів стосовно
тих, хто справді
любить найбільше
себе. А походить він
з найпопулярнішого
грецького міфу:
прекрасний юнак закохався
у власне відображення у
воді так, що не міг від нього
відірватися.

* * *
На узбіччі
Якогось ранку
Перестріну
Букет з росою.
Ще не знатиму
До останку:
Буду з поглядом
Чи красою?
Де ялини
У дні вакацій
Набирають
Смолу в креманки,
Я сьогодні ―
Гурток емоцій;
В бурштині ―
Павучок приманки.
На узбіччі…
Ріжком в долині ―
Запитанням
Квіток пучечки:
Чом гортає
Смішок сльозину,
Як промінчик
Росин вершечки.
Надія ТАРАСЮК.

– Оце так зустріч! Заходь,
Юлю, вип’ємо чаю, поговоримо,
у тебе ж сьогодні день народження. Я пам’ятаю, — поспіхом промовив Тарас після того, як син
розповів про свою пригоду і як
тьотя Юля йому допомогла.
– Мені якось незручно. Уже
вечір надворі… Та й дружина твоя
не те подумає, — затинаючись,
відповіла жінка.
– Моя дружина уже п’ять років, як поїхала в Італію і тепер
у неї там нова сім’я, а ми з Дмитриком їй не потрібні, — з сумом,
опустивши очі, продовжив Тарас.
– Хіба що твій чоловік буде хвилюватися…
Ще вчора, якби вона почула,
бодай слово, про чоловіка, мабуть,
проплакала би півночі. Але сьогодні… Сьогодні вона стала іншою, бо
пообіцяла собі бути щасливою…
Щасливою… до божевілля.
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.
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Струни серця

Л

юблю їздити
потягом. У ньому
якось затишніше,
ніж в автобусі. Особливо
вранці, коли під ритмічний
стук коліс пасажири ще
дрімають, додивляючись
свої сни.

Я теж зручно вмостилася
на сидінні і мріяла ще подрімати. Навпроти мене сидів досить
вродливий і пристойно одягнений сивочолий чоловік. Ми зустрілись поглядами і я побачила його заплакані з червоними
прожилками очі. Сонний настрій
як рукою зняло – нечасто ж побачиш, як плаче чоловік! Якусь
мить ми мовчали. Врешті, я не
витримала і тихенько спитала:
«У вас якесь горе? Бо ж сльози…»
Несподівано незнайомець взяв
мене за руку: «Їздив я на могилу
матері і там вкотре згадав свій
гріх», - мовив загадково. А потім,
раз-по-раз витираючи сльози,
став розповідати свою історію.
Звали його Олексій. Окрім
нього, у сім’ї було ще двоє дітей: сестра Поліна і брат Степан. Із сестрою вони добре ладнали, а з братом – ніяк! Мати не
раз розбороняла їх холодною водою, коли дубасили один одного кулаками, обзивали паскудними словами. Батько її заспокоював: хіба ж інші діти не б’ються?
Виростуть і будуть любити один
одного, сміятися, згадуючи дитячі витівки. Та Олексієві чомусь
завжди здавалося, що мама любить Степана більше. Може тому,
що брат був улесливіший, хитріший від нього. Брехав у вічі – і
оком не моргнув. Чи розіб’є бутель з молоком, чи з’їсть тайком
сир, який на свято насолили – завжди свою вину перекладав на
Олексія. І найобразливіше те, що
вірили йому, а не Олексієві!
Час минав швидко. Брати виросли вродливими, стрункими,
з пишними кучерявими чубами.
Тихий струмочок кохання
задзвенів у серці Олексія, коли
вперше у клубі побачив Наталю.
Після закінчення медучилища її
направили на роботу у їх село.
Висока, тоненька, з довгою косою і виразними очима, молода
фельдшерка ні на мить не сходила з його думок, снилася вночі. Олексій і сам дивувався, коли
з його уст злітали красиві поетичні слова, якими обдаровував
кохану на побаченнях, адже досі
був мовчазним, сором’язливим.
Кохання дало йому крила, натхнення, породило солодкі мрії…

Помилка
молодості
Своє подальше життя він уявляв тільки з Наталею. Обоє хотіли мати двійко діток – хлопчика
і дівчинку. Олексій планував весілля на осінь, але не поспішав
про це говорити ні батькам, ні
коханій. Ще встигне їх здивувати. Нехай лиш заробить більше
грошей…
Та одного вечора він не дочекався Наталі. Чекав її, як завжди, біля високої старої тополі
на краю села, але дівчина не приходила. Звідкись взявся його сусід на велосипеді. Мабуть, теж на
побачення їде, - майнула в Олексія думка.
«Дарма чекаєш. З братом твоїм Наталка у клубі витанцьовує»,
- мовив той і курява понеслася
за ним услід. Якусь мить Олексій
стояв, як очманілий. А потім коротким шляхом через чужі городи побіг додому. Тихцем зайшов
у гараж, взяв батькову машину,
завів і виїхав з подвір’я. Заховався за кущами неподалік дому, де
мешкала Наталя, і став її дожидатися.
Лють розривала йому груди, перехоплювала дихання. Навіть у коханні брат вирішив нашкодити йому! А Наталя… Його
мила, ніжна квіточка, якій він
вірив більше, ніж собі, - як вона
могла так вчинити з ним? Він нетерпляче чекав її і невдовзі крізь
відчинене віконце в автівці почув оксамитовий баритон Степана та дзвінкий сміх його Наталі.
«Гарно ми потанцювали, правда,
сонечко?», - спитав Степан. Наталя мовчала. «Мовчання – знак
згоди?» - стиснуло Олексія біля
серця. О, Боже, швидше б щез
Степан, тоді він змусить Наталю
про все розповісти: чому не прийшла на побачення, насміялася з
нього…

Самозакоханий Нарцис

ароматною квіткою. Так його
покарали Боги. Але за що?
Друга частина міфу менш відома. Покарали Нарциса за те,
що він не відповів взаємністю на любов німфи Луни. Вона
була німа і могла повторювати тільки побічні звуки. Але
серцю не накажеш навіть тоді,
коли вголос не можеш вимовиТому й помер від голоду, а ти власного зізнання у коханні.
навесні проріс ніжною білою Це добре розуміли і в стародав-
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ній Греції. Але чим же усе-таки
провинився Нарцис перед законом вищої справедливості?
А тим, що, відштовхнувши німфу, він ще й поглумився з її каліцтва.
…Кохання – найбільший подарунок, який одна людина
може зробити іншій. Звичайно,
не завжди є можливість його
прийняти. Адже кохання не завжди взаємне. І це не підля-

гає ні осуду, ані покарі, бо знову
ж таки – серцю не накажеш. Але
відхилити небажаний дар потрібно так, щоб
не вразити
того, хто довірив вам
душу.

Не сумнівався, що Степан наговорив дівчині про нього усіляких дурниць і вона за один вечір
забула те, що тривало між ними
півроку.
П’янкий запах бузку заповнював авто, а мозок пульсував:
«Швидше б пішов Степан!» Але
брат не поспішав, обсипав компліментами Наталю, пригортав
до грудей. Це добило Олексія. Він
витяг з пакета пляшку вина, яку
прихопив по дорозі, відкоркував,
залпом випив. Хміль дурманив
розум, гіркою образою пік усередині: за що Наталя так відімстила йому? Адже завжди був
уважний до неї, дарував дорогі
подарунки.
Коли побачив, що засвітилися вікна у Наталиній кімнаті, з
усієї сили почав стукати у двері. Наталя не відчиняла, і тоді він
підійшов до вікна, голосно погукав її. «Ти що – випив?» - дівчина здивовано глянула на Олексія. «Нам слід поговорити. Але
– не тут. Там - за будинком стоїть машина. Я все чув, Наталко!» - мовив якимсь чужим голосом. Силоміць потягнув Наталю до авто. Вона пручалася, благала відпустити, бо пожаліється
Степанові, але він присадив її в
машині: «Ага, ти уже й захисника знайшла. А тепер ніхто тобі
не допоможе!» Він п’яно зареготав, на великій швидкості помчав за село до кладовища, дістав з багажника мотузку, поволік знесилену дівчину до високої
берези, що росла неподалік могил, прив’язав до стовбура… «А
тепер клич свого Степанка! Де
він?» - знову зареготав. Коли сідав за кермо, Наталя істерично
заголосила, благала про допомогу, погрожувала заявити на нього, але це не зупинило Олексія.
Він лише збільшив швидкість.
«Так їй і треба!», - був певен.
Вранці усе село гуділо про
Наталю, яку знайшов односелець, що гнав пасти худобу. Зі
стресом її доставили у районну
лікарню. Люди усіляко говорили про неї – одні шкодували, інші
казали, що, можливо, й заслужила таке покарання. Олексій, протверезівши, збагнув, що накоїв.
Боявся, що ось відчиняться двері і за ним зайдуть, щоб заарештувати. За кілька днів він виїхав на заробітки в іншу область.
Там і зустрів свою долю. Від свого друга Андрія, якому написав
листа, дізнався, що Наталя довго
лежала у лікарні, а потім теж ви-

їхала з села.
Разом з дружиною Світланою
вони виховали двох доньок, дочекалися чотирьох онуків. Не хотів зізнаватися собі, що усе життя не міг забути Наталю, не переставав кохати її.
Не раз він проклинав себе за
жорстокий вчинок. Не міг повірити, що це зробив саме він. Не
хотів їхати у село, де все нагадувало про Наталю. Зрідка Олексієві телефонував Степан, сестра
приїжджала кілька разів, але про
Наталю ніхто не згадував. Олексій зрозумів, що дівчина нікому не розповіла про свого кривдника.
І в брата, і в сестри хороші
сім’ї, підростають онуки. Два місяці тому померла їхня мати. В
цей час Олексій лежав у лікарні – прихопило серце – і дружина не сказала йому про це. Тільки після сороковин він довідався сумну новину, поїхав на могилу матері. У супроводі Поліни
зі скорботою у серці наближався до цвинтаря. У нього закололо серце і запаморочилася голова, коли вгледів, що могила рідної людини знаходиться біля
старої берези, до якої він колись
прив’язав Наталю. Тяжкий зойк
вирвався з грудей, а з очей побігли сльози.
«Заспокойся, мама прожила довге життя, і там, на небі, бачить тебе, - мовила сестра і додала – витри сльози, не засмучуй
її». Олексій підняв очі у височінь.
Здавалося, береза підпирає небо.
Стільки літ вона розділяє людське горе своїм тихим шелестінням! А йому ще й нагадала про
страшну помилку молодості, яка
крає серце все життя.
Ось така історія. За розмовою
швидко збігла дорога, я залишила свого співрозмовника на пероні, попросила його не плакати. Він по-батьківськи погладив
мене по голові, подякував, що
вислухала. «Навчайте своїх дітей
жити гідно, бо іноді одна невірна
мить може зіпсувати все життя.
Що ж, бувайте, скоро має прибути потяг до Хмельницького. Вже
багато літ там мешкаю, але частинка мого серця так і залишилася на Тернопільщині», - сумно
промовив пан Олексій.
Ми попрощалися, я поспішала, але за кілька кроків озирнулася і побачила, що Олексій і далі
стоїть на пероні. Сумно усміхнувшись, він помахав мені рукою…
Марія МАЛІЦЬКА.

Як після бурі - у душі моій.
Не розберу: де будні, а де свята.
Вітри нестримні
пронеслись крилато,
Змішали з сумом
крапельки надій.
Розбили, потрощили нанівець
Тверду основу днів
моїх колишніх...
А ці теперішні, як спілі вишні,
Гойдає в листі липня
вітерець...
Когось чекає. Спалює мости
Зневірена, але таки щаслива
Моя душа, немов родюча нива,
Що обіцяє словом прорости...
* * *
Піду у ліс, де листя таїна
Така велична
й незворушно-строга.
Вже сто разів
проходжена дорога,
А знов мені дзвенить,
немов струна.
Знайоме все: до кущика,
трави –
Було колись. Стежини,
повороти...
Тепер дерева суплять брови:
«Хто ти?..»
Пагіння молоде: «А ти куди?..»
Сховалась у траві слідів
мережка.
Веде в дитинство
призабута стежка...
* * *

Вдома

О, як мені болять, болять
Жарини давніх тих багать.
І перепілки голос житній,
І день, що наче сміх, прожитий.
І ясеновий скрип осінній.
Як церквочки- копички сіна.
І ці на цвинтарі горбочки...
В горошок бант
школярки-дочки.
І в небеса - стіною мальви,
І вишита сорочка мами,
І призабутий батьків голос,
І цей Нічлави срібний пояс,
І в надвечір'ї хвилі сплеск,
І синій оксамит небес,
І це сліпе в гнізді пташа Знайде тут прихисток душа...
* * *
Неначе з казки, гусеня
Іде собі піщаним плесом.
Його додому підганя
Казковий теж - малий Телесик.
Скотилось сонце по ліску,
Де пісня явора зелена.
І слід од лапок на піску Немов листочки впали з клена.
Повітря чисте, весняне,
Комусь зозуля клепле щастя...
- Поклич, Івасику, мене
З тобою гусенятко пасти!
Він соромливо так: «Ходім!»
Та вже мене гукає мама.
І по дитинстві, по моїм Лише листочки берегами...
Ганна КОСТІВ-ГУСКА.
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Мундіаль по-расєйськи
-------------------

Німецька преса звинуватила
збірну Росії у використанні аміаку
для покращення своїх результатів
на домашньому Чемпіонаті світу.
За інформацією “Bild”, росіяни на
матчі з Іспанією і Хорватією вдихали безбарвний газ, який стимулює дихання і поліпшує потік кисню в крові. При цьому німецькі
ЗМІ підкреслили, що в міжнародних антидопінгових правилах аміак не класифікується як заборонена речовина. На підтвердження своєї гіпотези видання опублікувало фото гравців збірної Росії,
які перед виходом на поле активно потирали носи.
------------------Український журналіст Володимир Скачко вважає, що багато українців підтримували збірну
Росії на ЧС-2018. За його словами,
така позиція українських любителів футболу, позбавлених забобонів. “Від усіх осудних адекватних
людей я хочу привітати збірну Росії. Ми вболівали. Ваші перемоги
були нашими перемогами. Вам би
ще трохи гри додати, і разом ми
переможемо”, - заявив він в ефірі
програми “Час покаже”. Звичайно,
безродний писака має право на
власну думку. А справжні українські уболівальники після вильоту
збірної Росії, ніби у відповідь Скачку, написали: «Від Луганська – до
Карпат в кожній хаті є хорват!».
------------------Віце-президент “Карпат” Олег
Смалійчук розповів про звільнення голкіпера Михайла Готри, який
підтримував і вболівав за Росію
на Чемпіонаті світу. “Рішення по
Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на
керівникові клубу. Може занад-

то кардинально і емоційно, але у
футболі не можливо без емоцій.
Як і на війні. Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому нас...ти
мені на думку проросійських волоцюг. Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана,
впевнений що він вже шкодує про
свій вчинок”, - написав Смалійчук.
------------------Після гри Хорватія – Росія ексфутболісти «Динамо» Огнен Вукоєвич і Домагой Віда присвятили перемогу своєї команди Україні і київському «Динамо». “Слава
Україні! Ця перемога за «Динамо»
і Україну! Хорватія перед!” - сказали вони. Після цього відеозвернення хорватів розгорівся справжній скандал. Зокрема ФІФА попередив Віду про недопустимість
політичних заяв, а Вукоєвича Хорватська федерація відсторонила
від обов’язків скаута команди. Натомість, українці подякували Домагою за такий подарунок, тоді як
росіяни озлобилися і на хорватів і,
особливо, на «Слава Україні!», яке
прозвучало з їх уст. Апогеєм шовіністської істерії стала стаття від
пропагандистської “Звєзди”. “Авторитетне” видання заявило, що
Домагой Віда перед матчем з Росією проходив підготовку в таборах
полку “Азов” під Маріуполем.
------------------Лотара Маттеуса звинуватили
в подвійній моралі за те, що він раніше критикував німецьких футболістів за зустріч з Ердоганом,
а 6 липня разом з кількома ветеранами світового футболу і представниками ФІФА зустрічався і
фотографувався з президентом
Росії Володимиром Путіним.
------------------У НАТО відзначили, що всі країни, що залишилися на Чемпіонаті світу-2018, є членами альянсу. У півфіналах турніру зіграють
Франція, Бельгія, Англія і Хорватія. “Чотири команди на ЧС-2018
належать до країн НАТО. Удачі
всім командам!”, - йдеться в повідомленні альянсу. Півфінали від-

В боротьбі з «зеленим
змієм» переміг,
як завжди, «змій»

З наступного сезону вболівальники зможуть купувати алкогольні напої
на матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Організатор матчу має право продавати
та поширювати алкоголь на стадіоні та
на його околицях у межах національного та місцевого законодавства, - йдеться в
оновленій статті регламенту УЄФА з безпеки та правопорядку.
З 2000 року вболівальники не могли
купувати алкоголь на території стадіонів
та поблизу них під час матчів під егідою
УЄФА. Обмеження були запроваджені задля уникнення безладів на трибунах.
Відтак, у боротьбі з «зеленим змієм»
переміг, як завжди, «змій». І це – не дивно, адже спонсором Ліги чемпіонів є всесвітньо відомий пивний бренд Heineken,
а спонсором Ліги Європи - інший нідерландський виробник пива - Amstel.

будуться 10 і 11 липня в СанктПетербурзі і Москві.
------------------Футбольного оглядача британського BBC приспали й обікрали в московському таксі. Потерпілий, ім’я якого не називають, пояснив, що вночі з 5 на 6 липня він
взяв таксі від Великого театру. Водій запропонував йому каву. Англієць випив, втратив свідомість,
а прокинувся вже у метро “Динамо” без мобільного телефону і
банківських карт. З карти оглядача BBC було списано більше £0,5
тис., а загальний збиток склав
близько £1 тис.
-------------------

У Нижньому Новгороді 62-річна продавщиця Людмила проколювала презервативи, які у неї купували іноземні вболівальники.
За її словами, вона це робила заради поліпшення генофонду Росії.
“Ви бачили нашу “алкашню”? А бачили, які хлопці до нас приїхали?
Один гарніший за іншого. Стрункі, підтягнуті, спортивні. Нехай поділяться генофондом з нами. Їм
тільки в задоволення, а у нас, дивись, наступне покоління зовсім
іншим вийде. Та й жінки гуляти
менше будуть, з дитятком не нагуляєшся. Будуть як пристойні дівчата, а не те що зараз - позорище”,
- розповіла вона. У самої Людмили
після Олімпіади-1980 народилося двоє дітей. Начальство магазину не оцінило старання 62-річної
жінки та змусило її написати заяву про звільнення за власним бажанням.
-------------------

І для тих, хто бойкотує,
Хто не дивиться й не чує Патріотам треба знати:
«взули» москалів хорвати!

Спорт

«Нива»
стартує
у Вінниці
У Будинку футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату Другої ліги сезону 2018/19 років. У групі А, де виступатиме футбольний клуб “Нива”, участь візьмуть десять команд, які
зіграють у три кола. Базовий день першого туру - 22 липня. Тернопільська “Нива” на виїзді зустрінеться із вінницькою.
Календар матчів ФК “Нива” Тернопіль:
22 липня
“Нива” (Він.) - “Нива” (Терн.)
29 липня
“Нива” - “Буковина”
4 серпня
ФК “Калуш” - “Нива”
12 серпня
“Нива” - “Минай”
18 серпня
“Чайка” - “Нива”
26 серпня
“Поділля” - “Нива”
1 вересня
“Нива” - “Черкащина”
8 вересня
“Верес” - “Нива”
15 вересня
“Нива” - “Полісся”

22 вересня
“Нива” (Терн.) - “Нива” (Він.)
30 вересня
“Буковина” - “Нива”
6 жовтня
“Нива” - ФК “Калуш”
13 жовтня
“Минай” - “Нива”
21 жовтня
“Нива” - “Чайка”
27 жовтня
“Нива” - “Поділля”
3 листопада
“Черкащина” - “Нива”
10 листопада
“Нива” - “Верес”
31 березня 2019
“Полісся” - “Нива”

Бій Кличко-Льюїс:
реванш чи вистава?
Колишні чемпіони світу з боксу
Віталій Кличко та Леннокс Льюїс
проведуть бій у Києві

Він відбудеться під час 56-го конгресу WBC (Всесвітньої боксерської ради), який пройде в українській столиці з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року. Це буде виставковий поєдинок в рамках благодійного
аукціону. Подробиці, а також формат бою поки не афішуються.
Справжній поєдинок Віталія Кличка проти Льюїса, відбувся 21
червня 2003 року та пізніше був визнаний боєм десятиліття у суперважкій вазі. Тоді його зупинили через розсічення брови в українця та
віддали перемогу британцеві. Льюїс обіцяв реванш, але не дотримав
слова і через кілька місяців оголосив про завершення кар’єри.
56-й конгрес WBC вперше в історії пройде в Києві. До України
прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. Серед
них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, а також спортивні менеджери і функціонери.

ЧС-2018

Чвертьфінал чемпіонату світу:
несподівані перемоги та очікувані поразки

О

сь і підійшли до
завершення останні матчі
1/4 фіналу ЧС 2018.
Кожна команда дивувала нас
своєю грою, не обійшлося і без
сюрпризів.

Першим півфіналістом стала збірна Франції. У матчі проти збірної Уругваю, "галльські півні" впевнено перемогли із рахунком 0-2. Наприкінці першого тайму Рафаель Варан відкрив рахунок у поєдинку, а вже на 61 хвилині
другої половини зустрічі Антуан Грізманн поставив крапку у цьому поєдинку. Проблемою для південноамериканців стала відсутність одного із найголовніших гравців команди – Едінсона Кавані, який не зміг взяти участь у
матчі через проблеми зі здоров’ям.
Сенсація очікувала і в другому матчі 1/4 фіналу кубка. Бразилія – Бельгія. Безумовно один із найкращих поєдинків, який відбувся на цих вихідних.
Неочікувано європейці здолали одну

із найсильніших збірних цього мундіалю з рахунком 1-2. Вже на 13 хвилині матчу бразильці пропускають перший м’яч. Відзначився автоголом Луіс
Фернандо. Неймовірний гол забив Кевін Де Брюйне на 31 хвилині поєдинку. «Гарматний удар» від півзахисника збірної Бельгії не залишив шансів
для голкіпера латино-американців.
Вже наприкінці другого тайму Ренато
Агусто забив м’яч, але після цього голів більше не було. Сенсаційно Бельгія

відправила додому фаворитів на перемогу ЧС 2018.
І останній матч 1/4 фіналу відбувся
між збірною Росії та Ховатії. На 31 хвилині Денис Черишев відзначився забитим м’ячем, та не довго російські вболівальники раділи. За 8 хвилин чудова
атака від хорватів не дала шансу Акінфєєву врятувати власні ворота. Крамаріч забивши головою змінив рахунок
на 1-1. Другий тайм був без голів, лише
Перішич міг закінчити це протистояння. Гравець київського «Динамо» Домагой Віда на сотій хвилині додаткового часу влучно пробив головою після подачі Луки Модріча – 1-2. Та на 115
хвилині свій забив м’яч Фернандеш.
Рахунок став 2-2. Після додаткового
часу відбулася серія післяматчевих пенальті. Вони закінчились із рахунком
3-4 на користь збірної Хорватії.
Тимофій ВИГОНЯЙЛО,
студент факультету
журналістики
ЛНУ імені Франка

Культура
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У Теребовлі сплели

найдовший
в Україні вінок

Купальський символ вагою
720 кілограмів створили
65 жінок і дівчат

Д

івчата у вишиванках і вінках, купальські ігри
та забави, українські пісні і особлива святкова
атмосфера панували минулих вихідних у
Теребовлі. Тут святкували 921-ий день народження
міста. З цієї нагоди жителі Теребовлянської громади
об’єдналися і сплели купальський вінок довжиною
225 метрів, використовуючи техніку плетіння
трипільських символів.
Організатори підрахували, вчата і жінки формували вінок.
для того щоб реалізувати цю
- Ми щасливі, що нам вдалоідею 65 жінок Теребовлянської ся встановити цей рекорд, -- каже
об’єднаної громади працюва- Наталка Михно, директор Терело 22 години. А от до презента- бовлянської Княжої книгозбірні.
ції унікального виробу на а свят- – Найскладніше - це була алергія
ковій площі Молодіжного парку на трави, від якої страждало багастворили чудові жінки та дівча- то дівчат. Але це нас не злякало –
та – працівники Центрів культури і дозвілля міста Теребовлі, сіл
Ласківці, Лошнів, Підгайчики та
Довге, Теребовлянської княжої
книгозбірні, а також депутатки
та волонтерки Молодіжної міської ради. Загалом 135 красунь із
Теребовлянської громади.
Вага незвичайного вінка 720
кілограмів, а діаметр зовнішнього кола 45 метрів. Плели квітучий символ з тринадцяти рослин:
ромашки, м'яти, чебрецю, звіробою, барвінку, дурман-зілля, пижма, мальв, душиці, овесу, жита та
пшениці. Збирали трави на околицях Теребовлі – на світанку чоловіки косили трави, а потім ді-

ми хотіли зробити подарунок рідному місту і нам вдалося.
До слова, це уже 2 рекорд в історії Теребовлянської громади,
адже перший рекорд Теребовля
встановила у 2017 році на День
Вишиванки, утворивши найбільше вишиване коло із двох тисяч

учасників у вишиванках навколо
міста.
На святкуванні дня міста
більшість дівчат були одягнені
у вінки. Плели їх у центрах культури і дозвілля Теребовлянської
громади.
- Ми плели віночки так, як

Юлія
ТОМЧИШИН.

У нашій родині аж 346 (!) осіб

Національний рекорд «Найчисленніша родина в Україні» зафіксувала Лана
Вєтрова. За її словами, найбільша українська родина налічує 346 осіб. Очолює
рід 87-річний Павло Семенюк, який все
своє життя працював у містечку Доброслав будівельником і перебував у єдиному шлюбі.

Сім’я із міста Доброслав Одеської області
стала найчисельнішою в країні

На свято зібралися 252 члени сім'ї, але
документально підтверджено наявність
346. У сім’ї Семенюків 13 дітей (нині живих 10), 127 онуків, 203 правнуків і 3 пра-

у давнину, - каже Надія Корнич
. – Розпитували у бабусь, які квіти варто використовувати. М’ята
і меліса оберігають від нечисті,
рожа для краси і щоб швидше вийти заміж. Також ми брали суничку, ромашку, всі наші пахучі трави. І найголовніше: плести вінки
треба з чистим серцем і щирими
помислами.
Під час святкування Дня міста відбулося багато цікавих заходів. Зокрема, виставка робіт
юних художників, показ виставимістерії «Чари купальської ночі»,
танцювальний вечір з живою музикою і показ фільму під відкритим небом. А у неділю для теребовлянців і гостей міста виступив знаменитий гурт «Плач
Яремії».

правнуків. Частина членів сім'ї проживає у
ближньому зарубіжжі, зокрема, в Молдові.
- Всіх їх глава роду любить однаково
сильно, - розповідає Лана Вєтрова. - Стар-

шій його доньці 66 років, а наймолодшим
праправнукам ще немає й року. При цьому всі троє народилися впродовж останнього місяця - поки проходила підготовка реєстрації національного рекорду. Сьогодні в Доброславі серед жінок із Семенюків було ще кілька вагітних. Процес не зупиняється.
Семенюки можуть претендувати на
світовий рекорд, оскільки на даний момент до Книги рекордів Гіннесса внесена
індійська сім'я, яка налічує 192 особи.
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Літні овочеві

Смачна сторінка

рагу: липня

спокусливі
рецепти

У розпал свіжих овочів і зелені пропонуємо вашій увазі літні овочеві рагу на
будь-який смак. Зі звичними кабачками і баклажанами, із незмінним болгарським
перцем, цибулею і морквою, з різними видами капусти, із ситними картоплею
та квасолею… Різноманітні літні овочеві рагу готуються просто і їдяться із
задоволенням. Пробуйте, експериментуйте і готуйте на радість родині.

Рататуй

ПОТРІБНО: 2 кабачки, 2 баклажани, 1 болгарський перець,
3 помідори, 3 зубки часнику, зелень (кріп, петрушка, кінза), 3 ст.
л. олії, 1 ст. л. 9%-го оцту, щіпка
цукру, мелений коріандр, хмелісунелі, чорний мелений перець і
сіль - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі нарізати круглими плоскими шматочками, завтовшки приблизно 5-7 мм. Подрібнити зелень. Часник пропустити через
часничницю. Нарізані овочі викласти в товстостінну сковороду з
високим бортом, чергуючи у певній послідовності. Полити олією,
посолити, поперчити, додати спеції, цукор, оцет, накрити кришкою
і поставити на середній вогонь
на 25-30 хв. Наприкінці посипати
овочеве рагу зеленню і часником
і потомити під кришкою ще 3 хв.

Гарячий вінегрет

ПОТРІБНО: 1 буряк, 2 моркви, 3 картоплини, 3 помідори, 1
цибулина, 3 зубки часнику, зелень (кріп, петрушка, базилік), 2
ст. л. олії, 1 ч. л. винного оцту, майоран, чорний мелений перець,
сіль - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі
порізати брусочками. Дрібно порізати цибулю. Подрібнити зелень. Часник пропустити через
часничницю. У сотейник із розігрітою олією закинути буряк і обсмажувати, помішуючи, на середньому вогні під кришкою до напівготовності 10 хв. Потім зверху на буряк додати моркву і продовжувати готувати 7-10 хв. Додати у сотейник картоплю і готувати до м'якості. Якщо в сотейнику мало рідини, можна додати
трохи води. В окремій сковороді
в розігрітій олії спасерувати цибулю 5-7 хв. Коли картопля стане
м'якою, перекласти в овочі смажену цибулю, додати помідори,
оцет, сіль, спеції, перемішати і потомити ще 5 хв. Наприкінці додати зелень і часник, перемішати і
готувати ще 3 хв.

Хашлама
(рагу з Кавказу)

ПОТРІБНО: теляча грудинка, цибуля, сіль, перець, морква, баклажани, болгарський перець, помідори, за бажанням
– картопля, зелень, листочок
від капусти.
ПРИГОТУВАННЯ: готується в товстостінному казанку,
можна і в мультиварці (програма «Тушкування»). На дно казанка покласти сиру телячу грудинку (не надто молоду), порізану великими шматками, на неї
– цибулю, посолити, поперчити,
тоді шарами - морква, баклажани (кружальця, попередньо посолити й промити), болгарський
перець (можна й гострий), помідори (великий кубик). Овочі
різати крупно. Можна чергувати шари. Можна додати картоплю. Якщо давати - не має бути
по-сусідству з шаром помідорiв.
Кожен шар (крім баклажанного) посолити й поперчити. Співвідношення м’яса і овочів - десь
один до одного. Завершити помідорами, на них викласти зелень,
закрити листочком від капусти
і накрити кришкою. Помістити
на малий газ на 3 год. В жодному разі не перемішувати! Не потрібно додавати рідину, все тушкується у власному соку, в готовій страві багато дуже смачної
«юшки». Страва не готується порційно, її має бути багато.

Капустяне рагу

ПОТРІБНО: 200 г брюссельської капусти, 200 г цвітної капусти, 200 г броколі, 200 г стручкової квасолі, 1 морквина, 1 цибулина, корінь селери, зелень
(кріп, петрушка), 2 зубки часнику, 3 ст. л. олії, карі, паприка, чорний мелений перець, сіль - за
смаком, 70 мл води або бульйону.
ПРИГОТУВАННЯ: цвітну капусту і броколі розділити на
суцвіття. З брюссельської капусти зняти верхні листочки.
Стручкову квасолю порізати на
2-3 частини. Моркву, корінь селери і болгарський перець порізати кубиками. Дрібно порізати
цибулю. Подрібнити зелень. У
сотейнику в розігрітій олії обсмажити, помішуючи, морк-

ву і селеру 7 хв. Додати болгарський перець, стручкову квасолю і брюссельську капусту. Посолити, поперчити, додати спеції, залити гарячим бульйоном і
тушкувати на повільному вогні
під кришкою 7-10 хв., періодично помішуючи. Потім додати
цвітну капусту і броколі. Перемішати і знову накрити кришкою. Тушкувати на середньому
вогні 7-10 хв., періодично помішуючи. Наприкінці додати зелень і часник. Вимкнути вогонь
і дати овочевому рагу настоятися 5 хв.

Кабачкове рагу

ПОТРІБНО: 2 цукіні або кабачки, 1 баклажан, 2 болгарських перці, 1 цибулина, зелень
(кріп, петрушка), 2 зубки часнику, 2 ст. л. олії, чорний мелений
перець, сіль - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: кабачки
порізати великими шматочками. Баклажан порізати дрібніше,
посолити і замочити на 30 хв. у
воді, щоб пішла гіркота. Болгарський перець порізати великою
соломкою. Дрібно порізати цибулю. Подрібнити зелень. Часник пропустити через часничницю. У розігрітій олії в сотейнику
спасерувати цибулю і додати до
неї баклажани і болгарський перець. Накрити кришкою і тушкувати 5 хв. Потім додати до овочів
кабачки і обсмажувати ще 5-7 хв.
Стежити за тим, щоб википала
зайва рідина, але овочі не пригорали. Наприкінці посолити, поперчити, додати зелень і часник.

Рагу «Асорті»

ПОТРІБНО: 500 г яловичини
або баранини, 1/4 невеликої капустини, 2-3 картоплини, 200 г
стручкової квасолі, 1 морквина,
2 цибулини, 2-3 зубчики часнику, 3 ст. ложки томату-пасти, зелень петрушки, олія, мелений
чорний перець, сіль, сметана.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі
нарізати приблизно однаковими кубиками. В каструлю налити трохи олії, покласти шматочки м’яса, посолити, поперчити і
потім викладати шарами: цибулю, капусту, картоплю, квасолю,
часник і моркву. Зверху додати
зелень петрушки, томатну пасту,
сіль і перець. Закрити кришкою

і тушкувати на невеликому вогні протягом години. Готове рагу
подавати, не перемішуючи, поливши сметаною.

Рагу із квасолею

ПОТРІБНО: 200 г квасолі, 4
картоплини, 1 цибулина, 1 морква, 1 кабачок, 1 болгарський перець, 2 помідори, 2 зубки часнику, зелень, 1 ст. л. томатної пасти,
2 ст. л. олії, паприка мелена, чорний мелений перець, сіль - за смаком, 1 склянка бульйону або води.
ПРИГОТУВАННЯ: квасолю
заздалегідь замочити на 3 год.,
а потім відварити до напівготовності, приблизно 40 хв., злити воду. Дрібно порізати цибулю.
Моркву натерти на крупній тертці. Болгарський перець, кабачок,
картоплю і помідори порізати
кубиками. Квасолю залити бульйоном або водою, додати картоплю і тушкувати під кришкою на
середньому вогні 20 хв. У розігрітій олії спасерувати цибулю 5 хв.
Додати моркву, а ще через 5 хвилин - болгарський перець, кабачок, помідори. Тушкувати овочі
до готовності 7-10 хв. Наприкінці
додати томатну пасту. Тушковані овочі перекласти в ємність із
картоплею і квасолею, посолити,
поперчити, додати зелень і часник, перемішати і тушкувати під
кришкою 3-5 хв.

Рагу зі свининою
і грибами (варіант
для мультиварки)

ПОТРІБНО: сухі гриби, свинина, морква, цибуля, цвітна капуста, кабачки, вершки, за бажання –
консервований зелений горошок,
сіль, суміш перців, цукор, зелень.
ПРИГОТУВАННЯ: жменю сухих грибів попередньо замочити
і відварити до готовності. На програмі «Смаження» (20 хв.) обсмажити свинину (порізати середніми шматками), моркву (кружечками), цибулю, порізані відварені гриби. Додати цвітну капусту
(сиру, розібрати на суцвіття) і кабачки (порізати кружальцями).
Залити грибним відваром і готувати на програмі «Тушкування»
1,5 год. В кінці згустити вершками, можна додати консервований зелений горошок. Сіль, трохи цукру, суміш перців. Подавати,
притрушуючи зеленню.

«Калейдоскоп»
у рукаві

ПОТРІБНО: 400 г телячої вирізки, 400 г стручкової квасолі,
4-5 картоплин, 2 помідори, 200 г
заморожених опеньків, 2 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. майонезу, 2 ст.
л. лимонного соку, сіль.
ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо вимити і порізати на середні шматочки. Покласти в каструлю, додати лимонний сік, соєвий соус,
майонез і все добре перемішати.
Залишити маринуватися 30 хв.
Нарізати стручки квасолі великими шматками, картоплю – кубиками. З помідорів зняти шкірку, м’якоть нарізати. До м’яса додати гриби, квасолю, картоплю,
помідори, посолити. Покласти
м’ясо та овочі у рукав для запікання, додати 1/2 склянки води.
Запікати у попередньо прогрітій
духовці близько години.

Рагу з кабачками
і картоплею

ПОТРІБНО: 2 кабачки, 5 картоплин, 1 болгарський перець, 3
помідори, 1 морквина, 1 цибулина, 1 пучок зелені (кріп, петрушка), 2 зубки часнику, 2 ст. л. олії,
2 лаврові листки, щіпка меленого коріандру, червоний мелений
перець, чорний мелений перець,
сіль - за смаком, 1 склянка бульйону або води.
ПРИГОТУВАННЯ: всі овочі почистити. Картоплю порізати
кубиками. Кабачки бажано очистити від жорсткої шкірки і нарізати невеликими шматочками.
Моркву натерти на крупній тертці або нарізати тонкими кружечками. Цибулю подрібнити, а помідори нарізати на 4-8 часточок залежно від розміру. Болгарський
перець покришити соломкою.
Часник пропустити через часничницю. Подрібнити зелень. У сотейнику в розігрітій олії спасерувати цибулю і обсмажувати 5 хв.
Потім додати моркву і, періодично помішуючи, готувати на середньому вогні ще 5-7 хв. Додати у
посуд з рагу картоплю, перемішати і обсмажувати 3-5 хв. Наступна черга - болгарського перцю,
який також потрібно перемішати з овочами в сотейнику. Потім
закинути в овочеве рагу кабачки
і готувати на середньому вогні 5
хв., періодично помішуючи. Наприкінці підуть помідори, часник,
зелень, сіль і спеції. Гарненько перемішати вміст сотейника, влити
бульйон, накрити кришкою і тушкувати овочі приблизно 15 хв.

Калейдоскоп nday.te.ua
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Пільги з податку на нерухомість не буде, якщо майно використовується у підприємницькій діяльності

У

Тернопільській ОДПІ зазначили, що
п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі
- ПКУ) визначено пільги із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки (далі - податок).

Так, відповідно до пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ,
база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується: для

квартири/квартир, незалежно від їх кількості - на 60 кв.
м.; для житлового будинку/будинків, незалежно від їх
кількості - на 120 кв. м.; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому
числі їх часток), - на 180 кв. м. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний)
період (рік).
Згідно з пп. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п.

266.4 ст. 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються
до: об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1
п. 266.4 ст. 266 ПКУ; об’єкта/об’єктів оподаткування, що
використовуються їх власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Докладніше - у Центрі обслуговування платників
за адресою: вул. Білецька, 1. Телефони для довідок:
43-46-10, 43-46-30.

Утеплення будинків,
декорування фасадів.
Риштування та
матеріали є в наявності.
Тел. +38 (098) 756-28-74.
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.
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Вітаємо!

Голову церковного комітету
храму святого Миколая
с. Вікторівка Козівського району,
турботливого батька і дідуся,
щиру,привітну людину

Івана Григоровича Галаса

з Днем народження,
яке він відзначатиме 15 липня!

Доброго чоловіка і тата,
мудрого дідуся, хорошого свата

Петра Андрійовича
Дубового

із с. Великі Вікнини Збаразького району

з Днем народження
та Днем ангела!

З повагою – уся родина.

З повагою - парафіяни, дружина Анастасія,
дочки Галина і Наталя, зяті Олександр і
Михайло, внуки.

Вітаємо

працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату – іменинників червня!

Наталію Обезюк, Івана Барабаша, Надію Панасюк, Ніну Палій,
Наталію Бовт, Руслану Кравець, Антоніну Сліпак,
Федора Арзяєва, Надію Гаврилюк, Ольгу Костюк.
Бажаємо Вам фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєте, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість Вас осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Вас з Днем народження тепло вітаєм.
Хай щира любов завітає в Ваш дім!

З повагою, колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

5 порад,
як купити
квартиру?
К
упівля житла - це
приємні клопоти.
Самому приймати
рішення буває складно,
тому Аналітичний центр
будівельної компанії
«Благо» поділився
досвідом та порадами, з
чого почати та як купити
ідеальну квартиру?

Вибрати мікрорайон

Фундаментальним безперечно є перший крок, що потребує
прийняття двох рішень одночасно - емоційного та раціонального.
Мікрорайон - своєрідна «зона
комфорту», те місце, куди хочеться повертатися. Тому надзвичайно важливо подумати, де саме
хочеться жити, яке місце викликає позитивні враження, відчуття
спокою та затишку.
З раціональної точки зору потрібно ознайомитись з рівнем
інфраструктури, зручністю транспортного сполучення, віддаленістю від центру міста.
Важливо знайти золоту середину між бажаним та дійсним,
тоді майбутній дім приноситиме
задоволення та успіх.

Вітання

Вітаємо!

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Нехай оминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози!
Добрий ангел Вас нехай хранить,
Хай міцними будуть його крила,
І хай діти тішать Вас щомить,
Й внуки будуть долями щасливі!
Хай летять собі удаль літа –
Ви ж за ними не спішіть ніколи.
Правнуків повести до вінця
Мусите по стежечці любові!
Хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай допомага.
Неба голубого, лану золотого,
Спокою у серці і многая літа!

На килимі життя, немов пахуча м’ята,
Розквітла ця святкова дата.
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай радість долю не минає.
Просим для Вас благословення
Від Всевишнього цього світу,
Здоров’я міцного, щастя земного,
В добрі прожити многая літа!
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Хай Матір Пречиста завжди помагає
І милість свою на щодень посилає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многі літа, на мир і добро!

nday.te.ua

Обрати забудівника

Ринок нерухомості насичений безліччю будівельних компаній, тому важливо не розгубитися та не економити час на
ознайомлення з репутацією фірми, її попередніми проектами,
перевірити наявність пакету документів, що підтверджують законність будівництва та якість
будівельних матеріалів. У відділі продажів можна дізнатися детальну інформацію про стан будівництва, планування квартир
та житлового комплексу в цілому, благоустрій житлових комплексів. Щоб відвідини девелопера були максимально плідними, найкраще буде наперед продумати і занотувати список питань.

«Познайомитись» з
житловим комплексом
на стадії будівництва

Важливо не лише ознайомитись із плануванням та візуальним зображенням майбутнього дому, а й на власні очі побачити процес зведення будівлі.
Це допоможе впевнитись у якості роботи будівельників, побачи-

ти темпи процесу, які матеріали
використовуються для будівництва та інше.

Обрати спосіб оплати

Придбати нерухомість можна двома способами: оплатити
всю суму одразу або ж шляхом
розтермінування. Зручність програми розтермінування полягає
в поступовій безвідсотковій виплаті коштів протягом будівництва проекту та на пізніших етапах. Будинок, що знаходиться на
початковій стадії будівництва,
при цьому має нижчу вартість
квадратного метра, ніж в період
здачі в експлуатацію.

Переїхати у власний дім

Найприємнішим та найочікуванішим є останній етап, коли
усі клопоти позаду, і квартира готова приймати господарів. Правильне планування та дизайн
квартири принесуть комфорт і
затишок власникам, задоволення від покупки та впевненість у
майбутньому.
Придбати квартиру в ІваноФранківську на будь-який смак
можна в ЖК «Komfort Park», «Паркова Алея», містечко «Соборне»
будівельної компанії «Благо».

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
Тел.: (098)-341-13-12 старовинних молитов.
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ГОРОСКОП
З 11 по 22 травня

батьками, дітьми та близькими родичами.
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Можливі стреси, пов’язані з
роботою, шукайте можливiсть
вiдпочити Щоб покращити
Овен
Умiння переконувати не здоров’я, займiться спортивтільки залучить інвестиції, а ними вправами.
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для їх вирішення доведеть- плітки. Радимо першими йти
ся залучати і колег, і навіть на компромiси.
стороннiх людей. Спільне рішення проблем зблизить вас Стрілець
Зiрки обiцяють істотнi
iз впливовими особами.
зміни. Можливо, це буде пеБлизнюки
реїзд або зміна життєвого та
Фiнансове становище зна- соціального статусу. Будьте
чно покращиться, варто очі- обережнi у висловлюваннях.
кувати збільшення доходів.
Можливi дивiденди від то- Козеріг
У кар’єрі будуть злети і
рішніх вкладень.
падіння. Ви впевнені, що ваРак
шим справам нічого не загроВ основному вашi витра- жує, тому все кидаєте на сати пiдуть на навчання дітей. моплив. Вирішуючи особисті
У вересні буде велика покуп- проблеми, не забувайте про
ка, швидше за все, це буде близьких людей.
автомобіль для роботи або
Водолій
нове обладнання.
Механізм, який до цього
Лев
злагоджено працював, почне
Вас порадують удачі в осо- давати збої, конкуренти теж
бистому житті та успіхи у не дрімають. Доброзичливці
справах. Ви скрізь встигатиме- натякатимуть керівництву,
те i добре працюватимете, тож що ви працюєте абияк.
смiливо плануйте вiдпочинок.

Діва

Поступальний розвиток
подiй не зможе перешкодити навіть нападкам конкурентів. Цей перiод позитивно
позначиться на відносинах iз

Риби

Ви помітите, що прибутки
стали зменшуватися. Щоб виправити ситуацію, потрібно
контролювати робочий процес. Не берiть довгострокових кредитiв.

