
18 липня - хмарно з про-
ясненням, дощ, температу-
ра повітря вночі 16-18, вдень 
21-23 градуси тепла. Схід сон-
ця - 5.29, захід - 21.18.

19 липня - хмарно з прояс-
ненням, дощ, можлива гроза, 
температура повітря вночі 17-
18, вдень 22-23 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.30, захід - 21.17. 

20 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 

температу-
ра повітря 
вночі 18-19, вдень 23-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 5.31, 
захід - 21.16. 

21 липня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 18-19, вдень 23-24 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.32, за-
хід - 21.15. 

22 липня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-

ратура повітря вночі 17-18, 
вдень 22-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 5.34, захід - 21.14. 

23 липня - хмарно з прояс-
ненням, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 17-18, 
вдень 23-24 градуси тепла. 
Схід сонця - 5.35, захід - 21.12. 

24 липня - хмарно з про-
ясненням, можливий дощ, 
температура повітря вно-
чі 16-17, вдень 23-24 граду-
си тепла. Схід сонця - 5.36, за-
хід - 21.11.
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Магнітні бурі у липні

Життєві 
історії у 
“Сімейному 
гніздечку”

8  
стор.

За прогнозами, вони будуть 
сильнішими, ніж у червні. 
Метеозалежним людям 

доведеться пережити кілька слабких 
і сильних магнітних бур.

Про це повідомляє Лабораторія рентге-
нівської астрономії Сонця ФІАН.

Згідно з даними лабораторії, 20 та 22 
липня очікуватимуться магнітні коливання, 
а 23 липня, у понеділок, магнітна буря досяг-
не значних позначок.

За іншими даними науковців, слабкі маг-
нітні бурі також слід очікувати 29 і 30 лип-
ня. А от найсильніші магнітні бурі прогнозу-
ють 18 липня.

Поцілунок, 
довжиною 
в життя10-11 стор.

У Вікнинах на Збаражчині бережуть 
традиції у відзначенні Дня села

Футбол, святковий концерт, 
забави для дітей, 

вітання іменинникам…

Віряни із різних куточків світу у 
Зарваниці просили у Матері Божої 
закінчення бойових дій на Сході

3 стор.
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«Ці кошти використані 
на покращення 
матеріально-технічної 

бази обласних комунальних 
медичних закладів, закупівлю 
медикаментів та оснащення, 
створення належних умов 
для лікування хворих та  на 
забезпечення громадян якісними 
і доступними медичними 
послугами», - наголосив голова 
обласної ради Віктор Овчарук.

Так, Тернопільській університетській  
лікарні спрямовано  4 мільйони 400 тисяч 
гривень на  забезпечення матеріалами об-
ласного кардіологічного центру, придбан-
ня кардіостимуляторів та ендопротезів ,  
компресорів  повітря. Для придбання не-
обхідного сучасного обладнання  2,8 міль-
йона гривень отримав обласний онкодис-
пансер. Ще 1,6 мільйона виділено Центру 
екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф для закупівлі трекерів –  сис-
теми контролю і диспетчеризації тран-
спорту.

Кошти на закупівлю необхідних мате-
ріалів та інвентаря отримали хоспіс (200 
тисяч), перинатальний центр (700 тисяч), 
будинок дитини (500 тисяч). На забезпе-
чення харчування пацієнтів-учасників 
АТО  обласна психоневрологічна лікарня 

отримала  400 тисяч гривень та 200 тисяч   
-  університетська лікарня.

Уже традиційно обласна рада виділяє 
кошти на медикаменти для обласної дитя-
чої лікарні та онкодиспансеру. Для цих по-
треб спрямовано  2 млн. та 3 млн. гривень 
відповідно. 

Значні надходження  спрямовано ме-
дичним закладам області і для покращен-
ня умов перебування пацієнтів. Універси-
тетській лікарні виділено 5 млн. 760 тис. 
на ремонт палат кардіологічного та ангі-
ографічного відділень, завершення рекон-
струкції лікувального корпусу. Для рекон-
струкції  Яблунівського дитячого проти-
туберкульозного санаторію у Центр реабі-
літації учасників АТО спрямовано 1,5 млн. 
гривень. «У цьому закладі надаватимуть 
медичну допомогу з психологічної реабілі-
тації учасникам АТО», – каже Віктор Овча-
рук. 

Понад один мільйон гривень виділе-
но обласному територіально-медичному 
об’єднанню «Фтизіатрія» для рекон-
струкції лікувального корпусу, Більче-
Золотецькій обласній фізіотерапевтичній 
лікарні – більше 3 млн.

«Наприкінці минулого року Тернопіль-
щині було виділено понад 178 мільйонів 
766 тисяч гривень  субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів, спрямова-
них на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості. На сесії обласної  
ради кошти були спрямовані управлінню 
охорони здоров’я для забезпечення їх сво-
єчасного та цільового використання. Під-
уть вони на будівництво додаткових амбу-
латорій з можливістю проживання там ро-
дини лікаря, придбання автомобілів для 
медпрацівників, обладнання, - зазначив 
Віктор Овчарук. –  Переконаний, рівень ме-
дичних послуг на селі значно покращить-
ся. І сприятиме цьому програма реформ 
сільської медицини".

Знаний майданівець, активіст, сільський голова Гаїв-Шевченківських 

Богдан Брич поповнив 
лави партії «Батьківщина»

Майже 41 мільйон гривень 
з обласного бюджету  

спрямовано на медичні 
заклади області 

у першому півріччі

Богдан Брич родом із Тернополя. Закінчив 23-ю школу,  
здобув фах економіста в Тернопільському національному 

технічному університеті ім. І. Пулюя.

Деякий час працював за 
кордоном, а коли повернувся, 
став приватним підприємцем. 

У 2013 році, одразу ж після розгону 
студентів, став активним учасником 
Майдану. Розповідає, що за 4 місяці 
на барикадах бачив багато смертей, а 
під час кривавих сутичок 18 лютого 
2014-го й сам ледь залишився живим.  

У Києві на вулиці Інститутській у нього 
поцілив снайпер. Куля  розірвала на шмат-
ки військову металеву каску і поранила голо-
ву. Пригадує, що ті події «перевернули» його 
життя.

«Коли повернувся додому, почав займа-
тися ще й громадською діяльністю, бо вирі-
шив, що Україні потрібні зміни.  Я зрозумів, 
що в цій країні потрібно щось змінювати. 
Взяв участь у виборах сільського голови Гаїв-
Шевченківських. 63 відсотки виборців дові-
рили мені владу», - розповідає Богдан. 

Сьогодні приміське село, де десятки років 
не було доріг та інфраструктури, активно роз-
вивається, кажуть його мешканці. За остан-
ні три роки у Гаях Шевченківських з’явилися 
нові автобусні зупинки, дитячі майданчики, 
стадіон, сучасний спортзал. 

«Рішення йти в політику було виваженим. 
Суттєвим поштовхом стало розуміння того, 

що сфера моєї відповідальності – це лише не-
величка частина того, що я б хотів змінити у 
своїй країні. А без важелів впливу – нічого не 
зробиш. Громадське середовище має великий 
вплив, але не визначальний. Все вирішують 
ті, у чиїх руках кермо влади. Єдиним інстру-
ментом, аби взяти на себе відповідальність за 
долю всієї країни –  є партійна приналежність. 
Членство в партії відкриває широкий діапа-
зон можливостей та гарантує  надійне плече 
побратимів. Чому «Батьківщина», - запитає-
те ви? Бо це політсила з найдовшою історією 
в українському політикумі. А також через мою 
повагу до лідера Юлії Тимошенко, яка про-
йшла випробування грішми,  владою, судами 
та незаконним позбавленням волі, але не зре-
клася боротьби за краще майбутнє України», - 
зазначив Богдан Брич. Керівництво та партій-
ці тернопільської «Батьківщини» вітають Бог-
дана у своїх лавах та бажають стрімкого зрос-
тання його політичній кар’єрі.

«Мені приємно, що такі патріоти й управ-
лінці, як Богдан,  є небайдужими, що вони 
не втратили віру і стали до боротьби за кра-
ще майбутнє своєї країни пліч-о-пліч з «Бать-
ківщиною». Наші двері відкриті для всіх, хто 
хоче разом з нашою монолітною командою 
йди до перемоги та перемагати!», - зазначив 
керівник Тернопільського обласного парт-
осередку «Батьківщини» Василь Деревляний.

Як відомо, з 1 травня 
змінено форму 
декларації про 

доходи. Нові правила 
вимагають декларувати 
доходи всіх членів сім’ї, 
навіть неповнолітніх дітей 
і тих, хто зареєстрований 
за іншими адресами. 
Тому кмітливі українці 
знайшли вихід із ситуації 
- формально розлучитися, 
аби отримувати допомогу 
від держави.

Найчастіше на такі кроки на-
важуються сімейні пари, яким ми-
нуло 50 років, зазначає «Експрес». 
Йдеться, найперше, про пари пе-
редпенсійного чи пенсійного віку, 
у яких дорослі діти й два чи три 
помешкання.

А тим часом… Нацбанк очікує 
зростання цін на газ і комунальні 
послуги у цьому році на 25 відсо-
тків, повідомив заступник голови 
НБУ Дмитро Сологуб. 

Оприлюднило свої прогнози 
щодо зростання тарифів на газ і 
електроенергію до 2021 року і Мі-
некономіки. Найбільше подорож-
чання газу прогнозується у 2018 і 

2020 роках, а світло зростатиме в 
ціні щороку. 

Так, цьогоріч, прогнозують у 
відомстві, газ для населення по-
дорожчає на 18 відсотків. У 2019-у 
- на 5-8 відсотків. А в 2020 році - на 
14 відсотків. 

Стосовно тарифів на електро-
енергію для побутових спожива-
чів, то, кажуть у міністерстві, в ни-
нішньому році вони не змінюва-
тимуться. А от у наступні три роки 
щорічно зростатимуть на 25 від-
сотків. Суттєво! 

Водночас, роздрібні тарифи 
на електроенергію для промисло-
вих підприємств у 2018 році збіль-
шаться на 16 відсотків. А в 2019-
2021 роках слід чекати щорічно-
го подорожчання на 10 відсотків. 

Якщо дорожчає світло для під-
приємств, зростає у ціні і їхня про-
дукція. Отже, гаманці українців 
знову «схуднуть».   

Вказали в уряді і на основні 
ризики для економіки. А це, за 
словами прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана, політична не-
стабільність та проблеми з обслу-
говуванням зовнішніх боргів. А ті 
борги - ого-го які!

І всіх українців, звісно, ціка-
вить курс долара. Уже третій мі-
сяць «зелений» більш-менш «чем-
ний» - у ціні різко не стрибає. Про-
те фінансові аналітики налашто-
вані песимістично: невдовзі «аме-
риканець» перестане бути ста-
більним і кинеться вгору. На дум-
ку старшого аналітика ГК «Forex 
Club» Андрія Шевчишина, у липні 
і першій половині серпня спосте-
рігатиметься відносно спокійний 
курсовий період. Якщо не виник-
не непередбачуваних ситуацій, то 
курс зберігатиметься 26-27 грн/$. 
У другій половині серпня «зеле-
ний» намагатиметься вистрибну-

ти за рамки 27 грн/$. А у вересні 
може перейти межу 27-28,5 грн/$. 

Стабілізувати, але не зміцни-
ти гривню зможуть, на думку фі-
нексперта, скасування мораторію 
на продаж землі, підвищення цін 
на газ для населення і отримання 
траншу від МВФ. Цінове питання 
щодо газу для населення складне 
для уряду. Воно може боляче вда-
рити по рейтингу і Кабміну, і осо-
бисто прем’єра Гройсмана. А ті 
рейтинги й без того низькі. Вихо-
дить замкнуте коло. І в цьому колі 
крутяться гроші Фонду. 

Україні навіть пророкують де-
фолт, якщо терміново не віднови-
ти співпрацю з МВФ. І зробити це 
бажано до того часу, поки Фонд 
піде на літні канікули - до 20 лип-
ня. Бо перенесення приїзду мі-
сії МВФ на осінь призведе до ри-
зику неотримання урядом ново-
го траншу, заявив президент Єв-

ропейської бізнес асоціації Томаш 
Фіала. Не можна допускати, аби 
процес затягнувся до 2019 року. 
Адже наступний рік в Україні - ви-
борний. За словами представни-
ків Європейської бізнес асоціа-
ції, МВФ не веде переговорів про 
співпрацю з країнами під час ви-
борчих кампаній. Іншими слова-
ми, на час президентської та пар-
ламентської кампаній транш ви-
ділятись не буде.

Крім того, зазначають аналі-
тики виданню «Сьогодні», не ви-
конуються плани приватизації, 
уряд зберігає невизначеність сто-
совно обсягу субсидій та вартос-
ті газу для населення. І це нега-
тивно впливає на очікування фі-
нансових ринків. У зв’язку з цим, 
за песимістичним сценарієм, до-
лар може зрости в ціні аж до 28-29 
грн/$. 

Проте, оскільки українська 
економіка часто буває не прогно-
зована, то сце-
нарії також мо-
жуть зазнавати 
змін.

Коли розлучаються двоє - субсидії мають вони… 
Кохання - коханням, а субсидії дорожчі. Такі нині реалії в Україні.  

Дороге життя змушує людей хитрувати: українці розлучаються 
заради субсидій. Як і політики - заради того, аби не вказувати  

в е-деклараціях своїх величезних статків.  

Ольга
ЧОРНА.
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Петро Порошенко зазначив, 
що десятки тисяч вірних Україн-
ської Греко-Католицької Церкви 
щороку прямують до Зарвани-
ці, щоб об’єднатися тут у спіль-
ній молитві. «Зарваниця – одне 

із найвідоміших святих місць в 
Європі, в світі, яке в братолюб-
ному дусі християнської єдності  
відкрите для вірних інших цер-
ков», – сказав він.

«І я, православний українець, 

почуваюся тут, серед вас, надзви-
чайно затишно. Бо ми з вами мо-
лимося за мир. Ми з вами молимо-
ся за Україну. І я впевнений і пере-
конаний – Господь почує нашу мо-
литву», – додав Президент.

Глава держави подякував 
усім за велику волонтерську ро-
боту, за допомогу Збройним Си-
лам України: «Я, як Верховний 
Головнокомандувач, хочу подя-
кувати і українським військо-

вим, і військовим капеланам, і 
матерям та дружинам загиблих, 
які сьогодні з нами спільно мо-
лилися. Хочу підтримати лю-
дей, які залишилися на окупо-
ваних територіях, переселенців. 
На передовій поруч із військо-
вими, ще раз наголошую, стоять 
священики-капелани, які нада-
ють нашим героїчним воїнам 
духовну підтримку, які молять-
ся за нашу перемогу і мир на рід-
ній землі».

На цьогорічній прощі, яка 
була присвячена 1030-літтю 
хрещення України-Русі та мо-
литві за мир в Україні, участь 
взяли близько 100 тисяч про-
чан, серед яких були також об-
ласна влада, народні депутати 
України, керівники територіаль-
них підрозділів тощо. 

Президент Петро Порошенко молився за мир  
в Україні спільно 
з десятками тисяч 
прочан у Зарваниці  
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на 

Тернопільщину взяв участь у Всеукраїнській прощі, 
приуроченій 1030-річчю Хрещення України-Русі. 

«Цими днями розпочинаємо відзначати 1030-ту річницю 
Хрещення України-Русі, а історія нашої державності сягає ще 
дохристиянських часів. Свято, що наближається –  це свято 
спільне для більшості українських християн. Ми всі – єдиного 
Володимирового Хрещення. Ми належимо до унікальної 
київської християнської традиції. І Господь дав нам одну-
єдину Україну. Її велич, перебуваючи на київських пагорбах, 
передбачив ще апостол Андрій Первозваний», – звернувся 
Глава держави до прочан.

- Я вже вп’яте йду на прощу 
до Зарваниці пішки, - розповідає 
тернопільська студентка Ольга 
Боднар із села Сухостав Гусятин-
ського району. – Для нас із дру-
зями це вже добра традиція. Зви-
чайно, йти пішки таку велику від-
стань непросто, але ти відчува-
єш, що йдеш до Бога. Щороку я за-
вжди загадую собі бажання і мо-
люся за його здійснення, прошу 
в Діви Марії допомоги у його ре-
алізації. 

Оля зізнається: на прощі па-
нує особлива атмосфера. Коли 
така велика кількість людей звер-
тається до Бога разом, відчуваєш 
особливу силу молитви, що Гос-
подь є, що він поряд у допомагає 
тоді у кожну хвилину. 

Під час прощі багато уваги 
приділили спілкуванню з молод-
дю. Напередодні всі охочі могли 
написати у фейсбуці питання, які 
їх найбільше хвилюють. На най-
поширеніші Патріарх Святослав 
дав відповіді. Також відбулася від-
крита дискусія про те, як реалі-
зувати себе у житті молодим лю-
дям. 

У неділю відбулася Архиєрей-
ська Літургія, яку очолив Отець 
і Глава УГКЦ Блаженніший Свя-
тослав, вона була присвячена мо-
литві за мир та цілісність Украї-
ни. У своїй проповіді Предстоя-
тель Церкви відзначив, що віра є 
найбільшим скарбом українців, 
яка допомогла їм вистояти у най-
складніші періоди історії 

- А про що сьогодні мріють 
українці? - зазначив він. -  Найпер-
ше вони мріють про мир. Прине-
сли на сьогоднішню прощу, мож-
ливо, те найбільше прагнення 
– прагнення, аби закінчилася ві-

йна. Люди вміють починати ві-
йни, а мир походить тільки від 
Бога.

Після Божественної Літур-
гії відбулося вшанування Геро-
їв Небесної Сотні та воїнів АТО, 
які віддали своє життя, захищаю-
чи Україну. Панахиду відслужили 
біля каплички, яку спорудили в 
пам’ять про за-
гиблих україн-
ських бійців. 

Блаженніший Святослав: «Люди вміють починати війни, 
а мир приходить тільки від Бога»

Віряни із різних куточків світу у Зарваниці просили у Матері Божої  
закінчення бойових дій на Сході

Юлія 
ТОМЧИШИН.

На прощу зібралися десятки тисяч християн не 
лише з України, а  й з США, Європи, Аргентини, 
Канади, Австралії. Багато людей йшли пішки, 

щоб помолитися на прощі. Більше двох тисяч 
людей вирушили від Архикатедрального собору 
Тернополя. Протягом двох днів у дорозі люди 
молилися, співали духовні пісні, сповідалися.
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Школа розпочалася із зна-
йомства з деканом юридич-
ного факультету, заступни-
ками декана та екскурсії. Де-
кан факультету Сергій Ба-
нах прочитав юним слуха-
чам лекцію про тонкощі юри-
дичної професії. А заступник 
декана Оксана Коваль про-
вела психологічний тренінг-
самопрезентацію. 

Цікавим було знайомство з 

Кирилом Богданюком, студен-
том 4 курсу, який володіє мис-
тецтвом енкаустики. Усі ба-
жаючі мали змогу спробувати 
себе у цьому виді мистецтва і 
створити свої перші шедеври. 
Наступний день присвяти-
ли адміністративному праву. 
Патрульні поліцейські прове-
ли майстер-клас: «Що робити, 
коли ти став свідком право-
порушення?» Також учасники 

літньої школи відвідали Голо-
вне управління Національної 
поліції в області, де знайоми-
лися з роботою патрульних.

У день міжнародного пра-
ва професор Андрій Фліссак 
ознайомив учнів із поняттям 
міжнародної економіки й по-
ділився досвідом роботи за 
кордоном. Опісля був ворк-
шоп із підписання міжнарод-
ної угоди, проведений канди-

датом юридичних наук, до-
центом кафедри конститу-
ційного, адміністративно-
го та фінансового права Яри-
ною Жукорською. Завершив-
ся день візитом у Тернопіль-
ський міськрайонний суд, 
де учні ознайомилися з його 
функціонуванням та провели 
власне судове засідання.

Щодо цивільного права, то 
доктор юридичних наук Іван 

Калаур прочитав лекцію про 
цивільні правочини. Після 
цього слухачі школи побува-
ли учасниками судового про-
цесу й змоделювали власне 
судове засідання.  

Останній день діяльнос-
ті школи присвятили кримі-
нальному праву.  Усі слуха-
чі літньої юридичної школи 
отримали відповідні сертифі-
кати.

Юридична школа «Лідер права-2018» 
стартувала на юрфаці ТНЕУ
Юридичний 

факультет 
ТНЕУ гостинно 

вітав амбітних та 
креативних учнів 10-11 
класів загальноосвітніх 
навчальних закладів 
Тернопільської, 
Львівської, Рівненської, 
Хмельницької та 
Волинської областей, які 
стали слухачами першої 
літньої юридичної школи 
«Лідер права-2018». Для 
них організували лекції, 
майстер-класи, тренінги, 
воркшопи.

У Тернополі 
вода подорожчає 
на 36 відсотків

Як повідомили у КП 
«Тернопільводо-
канал», 29 травня 

президент України Пе-
тро Порошенко призна-
чив п'ятьох нових членів 
Національної комісії, що 
здійснює державне регу-
лювання у сфері енерге-
тики та комунальних по-
слуг (НКРЕКП). 

Відповідно в червні 2018 
року, після двомісячної пере-
рви, відновили засідання ко-
місії.

Вже розглянули ряд питань 
по затвердженню інвестицій-
них програм та тарифів для 
водопровідно-каналізаційних 
підприємств України.

На липень 2018 року запла-
нували затвердження тарифів 
для КП «Тернопільводоканал». 
Зростання тарифів передба-
чається на 36%. Планують, 
що мешканці багатоквартир-
них будинків платитимуть — 
17,21 грн. за 1 куб.м., мешканці 
приватного сектору 16,58 грн. 
за 1 куб.м.

У зв’язку з цим просять 
вчасно подавати показники лі-
чильників та розрахуватись за 
надані послуги, згідно з тари-
фами, які діють на даний час.

Надзвичайні новини

Після виховання мами дворічне 
дитя потрапило у реанімацію

Дитину у вкрай важкому ста-
ні із зовнішньою гідроцефалією 
та синцями по всьому тілу бри-
гада швидкої допомоги доправи-
ла до реанімаційного відділення 
обласної дитячої лікарні. Так сво-
го дворічного сина виховувала 
37-річна жителька села Криволу-
ки Чортківського району, - пові-
домляють в обласному управлін-
ні поліції. 

До медичного закладу з дити-

ною приїхав батько, матір в той 
час давала покази у Чортківсько-
му відділі поліції. Жінка розпові-
ла, що кілька днів тому побила 
сина за те, що той плакав. З її слів, 
вдарила хлопчика двічі рукою і 
дитина впала на підлогу. За вер-
сією батька, коли він повернувся 

додому, в хаті був крик. Дружина, 
тримаючи на руках наймолод-
шу дитину, кулаками гамселила 
дворічного сина. Всього у роди-
ні п’ятеро дітей. Тоді ніхто навіть 
не подумав викликати лікарів, 
аж поки через кілька днів хлоп-
чик не втратив свідомості.

 Поліцейські встановлюють 
обставини травмування ди-
тини і розпочали криміналь-
не провадження за статтею 
166 ККУ - злісне невиконання 
обов'язків по догляду за дити-
ною, що спричинило тяжкі на-
слідки.

За невиконання батьківських обов’язків 
жінці загрожує від 2 до 5 років тюрми

Вісім тисяч доларів 
вимагали невідомі 
від мешканки 

села Старий Почаїв 
Кременецького району. 
О четвертій ранку в 
квартирі пролунав 
телефонний дзвінок. 
Невідомий чоловік, який 
дзвонив на стаціонарний 
телефон, представився 
працівником поліції. 
Він спочатку уточнив, 
чи є у жінки син, а потім 
повідомив важливу 
новину.

Так званий правоохоро-
нець заявив, що син співроз-

мовниці скоїв важкий зло-
чин і зараз перебуває у від-
ділку поліції. Невідомий одра-
зу спробував заспокоїти жін-
ку, заявивши, що покарання 
можна уникнути. Ціна питан-
ня - вісім тисяч доларів.

Проте заробити додзво-
нювачу не вдалося, оскіль-
ки на момент дзвінка син жи-
тельки Кременеччини спо-
кійно спав за місцем свого 
проживання.

Правоохоронці кажуть, що 
так щастить не усім, хто отри-
мує нічні дзвінки зі схожою 
інформацією. Жертв теле-
фонних шахраїв чимало.

Як зловмисники дізна-

ються інформацію про людей, 
достеменно не відомо. Мож-
ливо, від близького вашого 
оточення або з Інтернету, де 
ми залишаємо про себе різну 
інформацію.

Шахраї дзвонять на мо-
більний, як правило, ввечері 
або вночі. Номер набирають 
найчастіше навмання. А далі 
починається словесна атака, 
різноманітні питання, а далі - 
шокуюча новина. Їх мета - ви-
манити гроші.

Врятувати сина за 8 тисяч доларів?
Шахраї продовжують обманювати 

жителів Тернопільщини
Щоб не стати 

жертвою шахраїв

 Не впадайте в паніку і не поспішай-
те виконувати умови аферистів.

Не називайте своїх близьких на 
ім’я. Попросіть людину, що пред-

ставилася працівником поліції, назвати 
прізвище, ім’я, по батькові і дату наро-
дження затриманого «родича». Майже у 
100% такої інформації злочинці не ма-
ють.

 Уточніть, у якому саме відділі по-
ліції перебуває ваш син або родич, 

після чого передзвоніть в поліцію (теле-
фон чергової частини «102») і перевірте 
інформацію, що є у вас.

 Спробуйте якнайскоріше передзво-
нити тому, хто «потребує негайної 

допомоги», або людям, які можуть бути 
поруч і підтвердити або спростувати те, 
що трапилося.
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«Важко передати те 
відчуття, коли замість 
подушки ти згортаєш куртку 
і запихаєш в наволочку…»

Сьогодні Яна пригадує, що тоді споді-
валися, що їдуть не надовго. Вірили, АТО 
закінчиться за кілька тижнів. Склали 
одну валізу, сконтактувалися з волонте-
рами і поїхали в Тернопіль. Зараз файне 
місто вже стало для них рідним і близь-
ким. Тут у Шкуратових народився си-
ночок Лука, а Яна стала координатором 
колл-центру для переселенців і реалізу-
вала ряд успішних благодійних проектів. 
Сьогодні працює над тим, щоб започат-
кувати у Тернополі соціальне підприєм-
ництво і популяризувати цю ідею серед 
жителів міста. 

Наприкінці 2017 року Яна Шкурато-
ва заснувала соціальний гардероб «Одежи-
на». Зізнається, ідея виникла після переїзду 
в Тернопіль.

- Ми приїхали влітку у тому, в чому були, 
і вперше в житті усвідомили, як це - бути в 
потребі, - пригадує жінка. - Коли йде зима, а 
в тебе немає грошей, щоб купити своїй ди-
тині взуття чи куртку, і сам не знаєш в чому 
ходити. Я координатор колл-центру пересе-
ленців Тернопільщини і знаю сотні таких іс-
торій. Важко передати те відчуття, коли за-
мість подушки ти згортаєш куртку і запи-
хаєш в наволочку. А вранці прокидаєшся, 
витягуєш і йдеш на роботу. Я помітила, що 
люди часто викидають взуття та одяг в сміт-
тєві баки. Ти йдеш по вулиці, твоїй дитині 
потрібне взуття, а тут лежать речі на сміт-
нику. Не кожен у цій ситуації може піти взя-
ти ці речі. Тоді я вирішила створити центр, 
куди б люди могли зносити непотрібний їм 
одяг і взуття. Щоб там було чисто, щоб там 
було тепло, щоб людина могла прийти, по-
міряти, підібрати для себе чи своєї дитини 
необхідні речі.  В один момент я усвідомила, 
що більше не маю сил нічого не робити, що 
не можу більше сидіти, склавши руки, і по-

чала діяти. Крок за кроком мені вдається до-
помагати потребуючим і робити добрі спра-
ви для багатьох людей. 

«Маєш – віддай,  
потребуєш – візьми»

«Одежина» – це результат спільної пра-
ці небайдужих людей, благодійників, які 
підтримують цю ідею. Ідея магазину дуже 
проста і не вимагає значних фінансових за-
трат – речі, які не потрібні одним, стають у 
нагоді іншим. Безкоштовно отримати речі 
можуть малозабезпечені та багатодітні ро-
дини, інваліди, сироти та їх опікуни, пересе-
ленці, постраждалі від бойових дій на схо-
ді України, пенсіонери та інші соціально не-
захищені люди. Для цього потрібно надати 
копії паспорта і посвідчення про статус. Та-
кож люди можуть принести речі, які їм не 
потрібні, і натомість обрати щось інше.

Кошти на старт магазину вдалося отри-
мати завдяки громадській організації 
«Крим SOS», а от на його утримання грошей 
не було. Яна не сподівалася, що серед терно-
полян «Одежина» стане такою популярною. 

- Коли я писала грантову заявку на ко-
шти, які нам були потрібні на ремонт і об-
ладнання для приміщення «Одежини », то я 
планувала обслуговувати у місяць 70 людей 
і видавати 100 кілограмів одягу, - зізнаєть-
ся Яна. – Багато людей говорили мені, що це 
нікому не потрібно, що є купа секонд-хендів 

і ніхто не буде приносити одяг. Але, як вия-
вилося, є стільки потребуючих людей, які не 
мають змоги купити одяг і тих, хто хоче по-
ділитися. За півроку ми видали більше 13 
тонн одягу, взуття та інших речей, обслу-
жили більше двох тисяч сімей. Відправля-
ли вантажі в Авдіївку, людям, які живуть під 
обстрілами, в реабілітаційні центри, де ліку-
ються  алко- і наркозалежні,  в дитячі будин-
ки, допомогли жителям 21 села Тернопіль-
щини. Це тисячі соціально вразливих сімей. 
Часто жителі тих сіл передавали продукти, 
а ми видавали їх переселенцям, постражда-
лим внаслідок бойових дій на Сході України. 
Ми щиро дякуємо всім і кожному, хто долу-
чається, бо тільки разом ми сила. 

Сьогодні у приміщенні соціального гар-
деробу «Одежина» ремонт – кошти на нього 
отримали завдяки проекту «Громадський 
бюджет». Однак біля нього за адресою вул. 
15 квітня, 3 встановили спеціальний кон-
тейнер, де можна залишити речі. За додат-
ковою інформацією ви можете звернутись 
за телефонами: 0966855997, 0992108460.

Магазин «BLAGOдать» 
започаткує соціальне 
підприємництво в Тернополі

Сьогодні Яна розуміє, кошти на утри-
мання «Одежини»  потрібно заробити. 
Адже це постійно діючий проект і щора-
зу шукати меценатів – не вихід. Тому вже 
півроку працює над проектом благодійно-
го магазину «BLAGOдать», де можна було 
б продавати різні речі, які б жертвували на 
благодійність люди, а частину прибутку ви-
трачати на соціальні проекти. 

- Зараз я підшукую приміщення, де мож-
на було б облаштувати магазин, - каже Яна. 
– Я хочу, щоб «BLAGOдать» став платфор-
мою для творення соціальних змін. Тут не 

лише продаватимуть речі, тут ми проводи-
тимемо різні зустрічі і тренінги із соціаль-
ного підприємництва, чому це важливо і 
його потрібно розвивати, будемо говорити 
про відповідальне споживання речей, про 
благодійність. 

Також у магазині планують відразу ж ре-
монтувати одяг. Професійну швейну машин-
ку вже мають. Яна каже, що досі не зустрі-
чала у нашому місті, щоб у магазині можна 
було придбати річ і відразу б «підігнати» собі 
по розміру. До того ж хочуть трьох людей що-
дня обслуговувати безкоштовно. 

Також у «BLAGOдать» продаватимуть 
хенд мейд вироби людей з інвалідністю, со-
ціально незахищених, багатодітних родин, 
переселенців. 

- Як координатор колл-центру для пере-
селенців я знаю, що багато наших жінок за-
ймаються рукоділлям і дійсно роблять кра-
сиві речі, - додає Яна Шкуратова. – Буває, що 
ці майстрині живуть в селі, не мають інтер-
нету, зайняті дітьми і не мають часу займа-
тися їх реалізацією. Дуже хотіла б, щоб вони 
могли показати свої вироби і продати їх. Це 
буде для них і моральна, і матеріальна під-
тримка. Також ми будемо організовувати 
майстер-класи цих умільців для всіх охочих 
тернополян. 

Яна мріє перетворити благодійний ма-
газин «BLAGOдать» на простір взаємодопо-
моги і підтримки.

- Кожна річ, яку ми продаватимемо, - це 
річ з історією і доброю метою, - каже Яна. 
– Тому ви купуватимете не просто одяг, а 
ідею і цінність, яку ми пропагуємо. В Укра-
їні благодійні магазини є в багатьох містах, 
але такий формат, як у нас, буде реалізова-
но вперше. Ми віримо, що нам все вдасться. 

Ще Конфуцій говорив: краще запали-
ти одну свічку, аніж все життя нарікати 
на темряву. Яні Шкура-
товій це вдалося зроби-
ти і допомогти тисячам 
людей…

Яна Шкуратова: 
«В один момент  
я усвідомила, що не 
можу більше сидіти, 
склавши руки»

Переселенка зі Сходу і мама двох діток відкриває у Тернополі 
перший благодійний магазин «BLAGOдать»

Щоб допомагати людям, 
головне щире бажання 
і віра у власні сили, 

переконана переселенка зі 
Сходу Яна Шкуратова. Вона 
разом із сім'єю приїхала у 
Тернопіль чотири роки тому. 
У рідному Луганську в них з 
чоловіком був успішний бізнес, 
але коли почалися бойові 
дії, покинули власну домівку. 
Зібрали найнеобхідніші речі, 
взяли трирічного сина Гліба і 
поїхали за сотні кілометрів, аби 
вберегтися від війни.

Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити 
добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра 
Шевченка» та Українським журналістським фондом. Юлія ТОМЧИШИН.

Фото із сторінки соціального гардеробу "Одежина" у "Фейсбук".
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Уперше в документах саміту 
НАТО Росію назвали агресором 

Президент Петро Порошенко за-
явив, що вперше в документах самі-
ту НАТО Російську Федерацію назва-
ли агресором. Слова глави держави з 
інтерв’ю «France 24» цитує прес-служба 
Адміністрації президента. «Росія - агре-
сор. І це вперше продемонстровано в 
документах цього саміту НАТО, що агре-
сивні дії Росії призвели до цієї ситуа-
ції - війни на сході України. І це спіль-
не розуміння, що це Росія і це агресія», 
- сказав Порошенко. Також він розпо-
вів про роль миротворців ООН на Дон-
басі. «Вони мають повернути мир на цю 
землю, зупинити вбивства. Присутність 
миротворців під мандатом РБ ООН змо-
же допомогти нам вивести російські 
війська з цієї території», - додав Поро-
шенко. І зазначив, що запровадження 
місії не відбувається, тому що Росія бло-
кує цей процес. 

Зарплати заробітчан в Європі
Українських працівників, як ква-

ліфікованих, так і не дуже, раді ба-
чити в Європі. Уряди різних країн ро-
блять свою візову політику усе більш 
відкритою, пише «Znaj.ua». За офіційни-
ми даними, за червень 2018 року, одни-
ми з найбільш високооплачуваних спе-
ціальностей в Європі зараз є різноро-
бочі, столярі, які виготовляють меблі, 
зварювальники і водії. Так, у Німеччи-
ні зварювальники отримують 75 тисяч 
гривень на місяць, різноробочі - 66 ти-
сяч, малярі - 44 тисячі, робочі на заводі 
- 34 тисячі, няня - 29 тисяч. У Чехії: сто-
лярі, які виготовляють меблі, - 56 тисяч 
гривень, водії - 56 тисяч, будівельники 
- 45 тисяч, працівники фабрики - 36 ти-
сяч. У Польщі: столярі - 56550 гривень, 
водії - 48800; малярі - 37500. Найбільше 
вакансій для українців пропонують ро-
ботодавці з Польщі, Чехії, Німеччини, Із-
раїлю, Словаччини та Литви. Також го-
тові працевлаштувати заробітчан із 
України в Швеції, Угорщині, Фінляндії.

В Ірані жінку засудили  
до 20 років за зняту хустку
В Ірані жінку засудили до 20 років 

тюремного ув’язнення за те, що зняла 
з голови хустку на знак протесту, пові-
домляє «Independent». Шапарак Шая-
різадех виступила проти обов’язкового 
хіджабу. Влада Ірану не прокоментува-
ла слова Шаярізадех. За словами адво-
ката, 42-річну жінку били й катували 
після арешту. Як відомо, в Ірані жінки 
ризикують отримати штраф від 25 до-
ларів або  тюремний термін, якщо по-
кажуть своє волосся в публічному місці.

«Росіяни дістануться Таллінна  
і тут помруть» 

Командувач підрозділом спецопе-
рацій Сил оборони Естонії полковник 
Ріхо Юхтегі заявив, що у разі нападу 
Росії естонці чинитимуть гідний опір 
агресору. За словами Юхтегі, Росії буде 
складно швидко захопити всю Естонію, 
пише «Politico». «Ми завжди обговорю-
ємо можливість агресії. Так, росіяни мо-
жуть дістатися Таллінна за два дні. Але 
всю Естонію за два дні вони не зможуть 
захопити. Ми переріжемо всі лінії комуні-
кацій, постачання тощо. За два дні вони 
досягнуть Таллінна, але тут вони і по-
мруть. І вони це знають», - заявив Юхтегі.

Європа більше  
не переходитиме на літній  

і зимовий час
Переходити з літнього часу на зи-

мовий і назад Європа більше не буде. 
Але на якому з них зупинитися? Пи-
тання переадресували самим європей-
цям. Виконуючи постанову Європарла-

менту, Єврокомісія запустила сайт, на 
якому жителі країн ЄС можуть до 16 
серпня проголосувати за те, якому часу 
вони віддають перевагу: літньому чи 
зимовому, пише «Німецька хвиля». Так, 
результати репрезентативного опиту-
вання, проведеного інститутом вивчен-
ня, громадської думки «Forsa» в Німеч-
чині однозначні: майже 2/3 німців вва-
жають перехід на літній та зимовий 
час безглуздою процедурою й виступа-
ють за те, щоб її скасувати. Йдеться про 
так званий літній час, тому що зимовий 
- це «нормальний» час, за яким Європа 
жила до 1980 року. Через майже 40 ро-
ків дуже багато жителів європейських 
країн скаржаться, що це негативно по-
значається на їхньому фізичному стані 
та психічному здоров’ї. І економічна ви-
года від переведення стрілок нині зна-
чно менша, ніж колись вважалося.

Учені назвали 
найнебезпечніший продукт  

у світі

Газовані напої з цукрозамінника-
ми, які вважаються дієтичними, сер-
йозно підвищують ризик виникнен-
ня інсульту та недоумства. Про це по-
відомили фахівці Американської асоціа-
ції серця, передає «Главком». Вони про-
вели дослідження і з’ясували: найшкід-
ливішим для людського організму про-
дуктом можна вважати дієтичну газо-
вану воду. Вживаючи хоча одну баночку 
газованої води «без цукру» в день, лю-
дина втричі збільшує ризик інсульту і в 
2,9 разів - ризик розвитку недоумства. 
А шкідлива вона тому, що замість цукру 
у воду додають штучні підсолоджувачі. 
Зокрема, аспартам, який в організмі лю-
дини розпадається на фенілаланін, ас-
парагінову кислоту і метанол, токсич-
ний для організму. Аспартам накопи-
чується в головному мозку і викликає 
аномальну активність його нервових 
клітин. Також дає серйозне токсичне 
навантаження на печінку і сприяє аку-
муляції токсичних відкладень у кишко-
вому тракті. Ще газовані напої містять 
кислоту, підвищений вміст якої в орга-
нізмі призводить до старіння, запален-
ня і руйнування тканин.

Британські школярі 
навчатимуться,  

стоячи за партами
За статистикою, кожна третя бри-

танська дитина віком до 15 років має 
зайву вагу чи страждає від ожиріння. 
Тому учні під час навчання мають сто-
яти за партами для того, щоб бороти-
ся з ожирінням. Таку думку висловив 
лікар Ранган Чаттерджі, передає «Daily 
Mail». Згідно з останніми дослідження-
ми, якщо людина працює за столом, сто-
ячи три години на день та п’ять днів на 
тиждень, це дозволяє спалити додат-
кові 30 тисяч калорій, що є еквівален-
том 10 марафонів. За словами Рангана 
Чаттерджі, столи, за яким діти працю-
ють стоячи, мають стати нормою у шко-
лі, адже сидіння по шість годин на день 
збільшує не тільки вагу, а й шкодить 
спині. Також лікар закликає повністю 
заборонити продаж ді-
тям до 16 років енерге-
тичних напоїв, які міс-
тять цукор.

Десятки парламентських 
журналістів працюють  

на Московію
Частина акредитованих у Верхо-

вній Раді осіб збирають у кулуарах ін-
формацію для російського телебачен-
ня. Про це сказала голова комітету з пи-
тань свободи слова та інформаційної по-
літики Вікторія Сюмар. «Частина цих лю-
дей просто записують і відправляють 
для російських ЗМІ певне відео. Це таєм-
на інформація, але я з нею була ознайом-
лена, оскільки маю доступ. Далі там мон-
тують якісь речі, які часом провокують 
депутатів на певні реакції: коли хочеть-
ся якось не так відповісти, коли ставлять 
справді провокативні питання. На цих 
людей звернули увагу. Але у нас закон 
виписаний таким чином, що позбавити 
акредитації нікого не можна. Це пробле-
ма», - сказала Сюмар. 

Із вкрадених корупціонерами 
мільярдів повернули  

аж… 61 тисячу

У травні міністр внутрішніх спра-
ва Арсен Аваков підписав у Парижі 
договір з французами, за яким Украї-
на отримає 55 надсучасних гелікопте-
рів. Вартість угоди - 552 мільйони євро. 
Де взяти кошти? Мільярд гривень за-
клали у бюджет, а решта коштів надій-
де з конфіскованих грошей корупціоне-
рів. 0,001 - такий відсоток коштів пере-
рахував спецфонд держбюджету на авіа-
систему безпеки України, повідомляє те-
леканал «24». До кінця року уряд запла-
нував конфіскувати у корупціонерів для 
розвитку цивільної авіації 700 мільйо-
нів гривень. На травень мало надійти 
223 мільйони. Наразі на розвиток авіації 
спецфонд держбюджету передав аж 9100 
гривень конфіскованих коштів. Загалом 
з початку року у корупціонерів конфіску-
вали «шалену» суму - 61 тисячу гривень. 
До кінця року уряд розраховує поверну-
ти ще 4,7 мільярда гривень, конфіскова-
них судами у корупціонерів.

Щодоби безвізом  
з ЄС користуються  

від 9-12 тисяч українців
Від початку дії безвізового режи-

му з Євросоюзом до кінця червня цьо-
го року відбувся понад 21 мільйон пе-
ретинів кордону до ЄС громадянами 
України, повідомляє Державна прикор-
донна служба. Зазначається також, що 
починаючи з перших днів червня цього 
року, спостерігається стрімке зростання 
кількості українців, які віддають перевагу 
безвізовим поїздкам та слідують до країн 
ЄС виключно з біометричними паспорта-
ми без будь-яких відміток. Сприяє цьому 
туристичний сезон і закінчення в паспор-
тах старого зразка терміну дії віз, які рані-
ше доводилось оформляти.

В Україні швидкість Інтернету 
трохи «кульгає»

Україна опустилася в рейтингу кра-
їн щодо швидкості широкосмугового 
Інтернет-з’єднання на 58 місце із серед-
ньою швидкістю 11,28 Мбіт/с, повідо-
мляють аналітики з cable.co.uk. На схо-
динку вище розмістилася Греція, нижче 
- Кіпр. Випередили Україну також Молдо-

ва, Росія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва 
і ще 48 країн. Аналіз більш, аніж 163 міль-
йонів широкосмугових підключень у 200 
країнах світу показав, що Сінгапур, як і 
раніше, залишається країною з найшвид-
шим Інтернетом. Відразу за ним розташу-
валися Швеція, Данія, Норвегія і Румунія. 
Торік Україна посідала 54 місце. Загально-
світове зростання швидкості Інтернету 
знизило рейтинг нашої країни, навіть не-
зважаючи на те, що середня швидкість по 
Україні зросла на 3,1 Мбіт/с.

Президент заборонив 
скорочувати відділення 

«Укрпошти» в селах
Президент Петро Порошенко відре-

агував на звернення громадян про ско-
рочення відділень «Укрпошти» в сіль-
ській місцевості та припинення на-
дання послуги з виплати пенсій че-
рез її відділення в разі, якщо регульо-
вані державою тарифи на це не бу-
дуть підвищені, закликавши утрима-
тися від таких кроків і виробити більш 
прийнятний варіант. Про це повідомляє 
прес-служба глави держави. Президент 
зазначив, що можливе скорочення відді-
лень «Укрпошти» викликає серйозне за-
непокоєння людей, які мешкають у селах. 
«І я хочу підтримати їх, бо це є категорич-
но неприйнятним. Державні підприєм-
ства повинні виконувати соціальні функ-
ції», - підкреслив президент. І зазначив, 
що підтримує ініціативи щодо залучення 
нових сучасних методів роботи, зокрема, 
таких як Інтернет-торгівля, і щодо послуг, 
де «Укрпошта» є монополістом.

Де навчається найбільше 
студентів з нашої країни?

Число українських студентів у за-
кордонних вишах щороку збільшуєть-
ся. Наприклад, у 2016/2017 навчально-
му році щонайменше 72 тисячі осіб здо-
бували освіту за межами нашої країни. 
Таку цифру називає Єгор Стадний, аналі-
тик центру CEDOS. Із них у Польщі навча-
лося понад 30 тисяч, у Німеччині - біль-
ше 9 тисяч, майже 7 тисяч - у Росії. Далі: 
Канада - 2790, Чехія -2395, Італія - 2348, 
США - 1680, Іспанія - 1612. 

Рада затвердила нові штрафи 
для «євроблях»

Верховна Рада підтримала у пер-
шому читанні законопроект про поси-
лення контролю над переміщенням і 
використанням авто, зареєстрованих 
в інших державах. Документ пропонує 
встановити штрафи за порушення термі-
ну перебування авто на закордонних но-
мерах у режимі транзиту. Крім чинного 
штрафу в сумі 8,5 тисяч гривень за пору-
шення терміну більш, ніж на 10 діб, пла-
нують ввести санкцію за порушення тер-
міну від 20 до 30 діб - 85 тисяч. За останні 
30 діб (а також втрату або розукомплек-
тацію транспортного засобу) - 170 тисяч 
або конфіскацію авто за рішенням суду. 
Штраф за порушення терміну перебуван-
ня автомобіля в режимі тимчасового вве-
зення пропонується встановити на рів-
ні 17 тисяч гривень у разі перевищення 
терміну на 10-20 діб; 85 тисяч - 30 діб; по-
над місяць - 170 тисяч або конфіскація.

Скільки отримують наші бійці  
за службу на передовій?

Військовослужбовці Збройних сил 
України, які воюють на передній лі-
нії оборони на окупованому Донба-
сі, отримують 15-17 тисяч гривень 
у місяць. Про це заявив командувач 
Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю 
«Високому замку». «Розумію, що це не-
достатні гроші за ризик життям. Зарп-
лати військовим залежать від економіч-
ної ситуації у державі. Держава платить 
своїм захисникам наразі стільки, скіль-
ки зараз може», - сказав він. За словами 
генерал-лейтента, таку суму бійцям пла-
тять не так давно, раніше зарплати були 
ще меншими.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Зачитуємося, роздумуємо, 
навчаємося, а опісля – намага-
ємося виправляти свої хиби. 

А нещодавно тернополя-
ни отримали ще один дару-
нок, що збагатив їхні душі, від 
акторів Львівського акаде-
мічного обласного музично-
драматичного театру імені 
Юрія Дрогобича. Вони поста-
вили на підмостках нашого 
Тернопільського академічного 
обласного драмтеатру виста-
ву «Блазні» за твором Богдана 
Мельничука. 

У театрі – аншлаг, присут-
ні німують, уважно слухаючи й 
споглядаючи бездоганну гру ар-
тистів, з уст яких так і сиплять-
ся слова-шедеври. Це ж бене-
фіс народного артиста Украї-
ни Адама Цибульського, який 
виконує роль Актора. І його су-
проводжує Блазень, роль якого 

надзвичайно пластично, стрім-
ко й емоційно відтворив ар-
тист Юрій Федчук. Він, у  пе-
редбаченні відсутності співчут-
тя і практичної допомоги «дру-
зів» Актора в прикрих обстави-
нах, попереджає його неодно-
разово: «Скоріше випросиш ти 
молока у курки, а тут отрима-
єш, пробач, лиш дульку». Чи 
ось так: «Слава, як яйця, хвос-
том покотить миша – й розіб’є», 
або ж отаке: «Маєш грошеняток 
купу? Пхайся теж мерщій в на-
уку. Академіком щоб стати, му-
сиш щедро дать на лапу».

Гра акторів зачарувала гля-
дачів. Крім уже згаданих, ко-
жен з них вміло і професійно 
вклав  свій талант і мудре сло-
во, й серце у виконувану роль. 
Тож, недивно, що найбільшу 
кількість оплесків отримала 
Бомжиха, роль якої виконува-

ла заслужена артистка Украї-
ни Надія Цибульська, бо лише 
вона єдина з «друзів» Актора 
проявила людяність, безпосе-
редність, щире співчуття й, хоч 
незначну, допомогу Акторові.

Безперечно, завдячуючи 
бездоганній режисурі та музич-
ному супроводові драми Олек-
сандром Королем, сценограмі 
заслуженого художника Укра-
їни Ярослава Даниліва, худож-
нику з костюмів Юлії Гнатен-
ко, балетмейстеру Сергію Дми-
трієву, візуалізації Влада Соро-
кіна, драма сприйнялася гля-
дачами на одному диханні, зба-
гатила кожного артиста й гля-
дачів своєю вишуканістю, гра-
ціозністю, елегантністю, влуч-
ністю роздумів, дотепністю й, 
навіть, дала можливість оціни-
ти сьогодення. А саме: «Театр 
– храм мистецтва… З брудними 

думками на сцену? Із заплямо-
ваною совістю – в мистецтво?». 
Чи це, бува, не засторога до сту-
дентської молоді, яка готуєть-
ся стати артистами?!

Або ж чи не попередження 
нам, українцям: «Блазнів у вла-
ді у нас найбільше. Блазні при 
владі – оце найгірше. І держава 
стражда не від кількості блаз-
нів в країні, а від того, що блаз-
ні при владі перетворюють все 
у руїну».

Все це – почуте зі сцени і 
побачене за «Закритими» две-
рима разом з мовчазною Ста-
туєю – було оцінено публікою 
не тільки уважним споглядан-
ням, а й вдячними довготри-
валими оплесками, вручен-
ням квітів виконавцям ролей 
та зворушеним обговоренням 
при виході з театру. 

Правда життя на сцені та 

дійсність у співвідношенні 
сприяли задуматися глядачів 
серйозно над вартістю власно-
го життя і необхідністю про-
жити його достойно. «Кожен 
справжній українець має дба-
ти лише про дві слави: постій-
ну прославу Бога й про славу 
України», - напоумляють і ав-
тор драми, й актори. 

Низький уклін автору п’єси, 
дрогобицьким постановникам 
і театралам за вміння заува-
жити прикрі сторони життя та 
своєчасно їх усувати. Бо ж на-
родна мудрість гласить: «До-
бра слава серед людей – одна з 
передумов щастя».

Тож нехай щастить вам, 
щирі друзі!

Дарія ЧУБАТА,
голова правління ТМОВУТ 

«Просвіта» імені Т.Шевченка, 
член НСЖУ. м. Тернопіль.

Про вічність думаймо, 
живучи в мирі

У Тернополі показали виставу «Блазні»  
за твором відомого краянина  

Богдана Мельничука

«З красот святого царства я зробив в умі своїм коштовностей 
зібрання, які нестимуть до вершин мій спів», - в свій 
час запевняв нас італієць Данте Аліг’єрі. А наш славний 

сучасний письменник-просвітянин Богдан Мельничук повчає 
нас своїми багатогранними творами, серед котрих і п’єса «Актор 
і блазні». У ній подає благородні роздуми древніх мислителів 
Сенеки, Авіценни, Платона і не менш знаменитих українців Тараса 
Шевченка, Івана Драча, Дмитра Павличка та інших.

Свою подорож чоловік розділив 
на 9 етапів. Спочатку він долав малі 
відстані у своїй країні. Перша части-
на благодійного марафону стартува-
ла ще у 2007 році у Великобританії. У 
2011 році він пробіг через США, у 2013 

– здолав Австралію, у 2016 році був за-
біг частиною Європи, а вже цього року 
маршрут проходить Україною. 

Через Тернопіль пролягає п’ята 
частина маршруту британця, яка за-
вершиться 24 липня у Києві. Туди при-

їде на свій день народження його дру-
жина, щоб разом відсвяткувати.

Біжить Марк приблизно 30 кіломе-
трів за день. Позаду нього є спеціаль-
ний пристрій, подібний на велосипед. 
Він має ім’я - Чаккі. Порожнім важить 
70 кілограм, з речами - понад 100. Це 
своєрідний мандрівний віз, в якому 
Марк ночує. Він обладнаний сонячною 
батареєю.

Найбільше в Україні Марка врази-
ла погана якість доріг, але приємно 
здивувала привітність людей.

Чому Марк обрав саме біг? Хотів 

небезпечних та епічних пригод. І саме 
завдяки цим пригодам він може зібра-
ти більше грошей. В усьому світі - в Ав-
стралії, Європі, Америці - люди слідку-
ють за його мандрівкою. Вони бачать, 
як це все складно. Їх це надихає і вони 
роблять внески. 315 тисяч вже зібра-
но.

Найбільше Марку запам’яталися 
мухи, які переслідували його в Австра-
лії. Він був там 89 днів. Також залиши-
лося багато спогадів про тих сто днів, 
які він провів, бігаючи через Америку. 
Там його чомусь весь час переслідува-
ли собаки.

У пустелі в США Марку погрожува-
ли пістолетом. Місцеві люди не зрозу-
міли чому він біжить. Але все завер-
шилося добре.  

Щодо фізичної підготовки, то Марк 
каже, що не є спортсменом. Головне 
для нього - налаштуватися морально.

У Румунії поліцейські зупиняли не 
для того, щоб перевірити паспорт, а 
щоб зробити селфі. В Україні його теж 
часто зупиняють, бажають успіху, ро-
блять світлини.

Рідні підтримують його ініціати-
ву. З дружиною розмовляє щодня – це, 
каже він, дає сили рухатися далі.

Британець Марк Еллісон бігає країнами світу, 
щоб допомогти онкохворим

Свій день народження чоловік провів у Тернополі
Житель міста Ньюкасл подорожує, 
щоб допомогти онкохворим, які 
лікуються в хоспісі Святого Бенедикта 
у Великій Британії. Чоловік здійснює 
навколосвітній пробіг загальною 
протяжністю 32 тисячі кілометрів.  
До Тернополя мандрівник дійшов  
13 липня, у свій день народження.

За словами Марка, його благодійний марафон, впродовж 
якого заплановано пробігти 20 країн, розпочався після 
смерті онкохворої матері. Жінка лікувалася в хоспісі Святого 

Бенедикта. Чоловік розповів, що коли померла його мама, він 
хотів якось віддячити клініці. З того ж року розпочав пробіг 
для збору коштів. Тепер Марк прагне зібрати близько 600 тисяч 
фунтів стерлінгів задля допомоги хоспісу. 
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Любителі футболу за-
ймали місця на місцевому 
стадіоні, де проводили това-
риський матч команди ФК 
«Вікнини» та сусіднього села 
Борщівка. І хоч переможний 
м’яч залишився на полі гос-
подарів, основним стало за-
доволення від гри. 

 А тим часом на майдан-
чику біля Будинку культури 
було весело не тільки дорос-
лим, а й малечі. Діяли різно-
манітні атракціони, батути, 
тир, можна було скуштувати 
солодкої «вати. Безкоштов-
ним морозивом присутніх 
пригощало товариство «Сла-
вутич». А також канапками, 
гарячим чаєм…

Родзинкою свята стали 
пісенні вітання іменинникам. 
Тож ті, чий день народження 
припав на День села, отриму-
вали особисті дарунки.

Незважаючи на дощ, в 
концертному залі і надво-
рі до самого вечора трива-
ла святкова атмосфера. На 
сцені своє мистецтво демон-
стрували солісти Будинку 
культури Великих  Вікнин та 
клубів Малих Вікнин, Котю-
жин. Особливо тепло зустрі-
чали Тетяну Хільчук. Танцю-
вальні композиції  виконува-
ли -  зразковий аматорський 

танцювальний колектив "Ві-
зерунок" (керівник Наталя 
Гоюк) та народний аматор-
ський танцювальний колек-
тив " Пролісок"  (керівник Єв-
докія Тимошенко). Не жаліли 
присутні оплесків і для гос-
тей: лауреата міжнародних 
конкурсів Миколи Сосново-
го, учасників народного ама-
торського ансамблю народ-
ної музики "Дивограй" зі Зба-
ража . З душевним трепетом 
сприймали усі конкурс патрі-
отичної пісні. Адже є у сіл свій 
біль – надто рано обірвало-
ся життя 24-річного офіцера, 
учасника бойових дій на Схо-
ді. Тому тут усім серцем праг-
нуть миру.

А ведучі концерту - Ан-
дрій Кушнірук та Христи-
на Плескун ще і ще запрошу-
вали до виступів як амато-
рів, так і професійних артис-
тів. Мабуть, стіни сільсько-
го Будинку культури досі ще 
не чули такого щирого, го-
лосного сміху, коли на сце-
ні з’явився народний артист 
України Гриць Драпак. Смія-
лися аж до сліз…

І це – гарно. Бо насправ-
ді, не таке вже й легке воно, 
сільське життя. Люди, купив-
шись на обіцянки чиновни-
ків про підтримку сільсько-

го підприємництва, насади-
ли по кілька соток, а той гек-
тарів малини, смородини. Те-
пер солодкі ягоди стають гір-
кими, адже заготівельники 
скуповують продукцію по 8, 
а то й 6 гривень. Хоча част-
ково люди зайняті роботою у 
місцевому господарстві «Сла-
вутич», ПП «Садком», в осно-
вному ситуації це не рятує. 
Тому й подаються на різні за-
робітки.

Сільський голова Василь 
Коляда, який, власне, ось уже 
кілька років є головним на-
тхненником святкового дій-
ства, вдячний за допомогу 
в організації директору Бу-
динку культури Великих Ві-
книн Людмилі Поліщук, усім, 
хто долучився до створен-
ня для односельців гарно-

го настрою. А також спонсо-
рам свята: керівнику СТОВ 
"Славутич" Борису Довга-
лю, директору ПП «Садком» 
Анастасії Комендант, агро-
ному Ігорю Безлюдьку. До-
лучилися до свята й сільські 
підприємці Андрій Гой, Гри-
горій Кушнірук, Сергій Пав-
люк, Віра Берекета, Галина 
Берекета, Марія Швед, Ва-
силь Хом’як, Руслан Гушпет, 
Юрій Шаркий. 

Люди у селі уміють весе-
литися і працювати. Шану-
вати традиції, своє, рідне. Хо-
чуть виховувати дітей, буду-
чи вдома. Не шукати щастя 
на чужині. От тільки держава 
ніяк не може, чи не хоче, хоч 
трішки повернутися облич-
чям до своєї колиски – села.

Інна МАТУШ.

Ніщо так не гуртує 
людей, як спільне свято. 
День села - це, як день 

народження його мешканців! 
І всі села України схожі між 
собою своїм найціннішим 
скарбом – людьми. 
Чесними і працьовитими, 
милосердними і хоробрими.

 Богдан Яциковський побував 
уже не на одному такому дійстві 
у Збаразькому районі. «Колодне, 

Стриївка, Великі Вікнини – кожне з 
них унікальне. Адже всі вони мають 
власну історію, власні достоїнства, 
навіть легенди. А ще села пишають-
ся талановитою молоддю, творчими 
художніми колективами. Хай і далі 
прославляють вони рідний край 
такими запальними українськими 
танцями та задушевними піснями. 
Бо там, де є молодь – там є майбут-
нє, яке залежить від кожного з нас. 
Тільки разом, тільки з великою ві-
рою ми зможемо і змінимо Украї-

ну!», -  наголосив єдиний депутат об-
ласної ради від Збаражчини Богдан 
Яциковський.

Голова фракції Радикальної пар-
тії Олега Ляшка не просто приїж-
джає в гості привітати, а й поділи-
тися хорошими звістками. Цього-
річ, за ініціативою Богдана Яциков-
ського, у Стриївку на реконструкцію 
будинку амбулаторії уже виділили 
понад 500 тисяч гривень, а в Коло-
дненську ОТГ уже надійшло 400 ти-
сяч гривень.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Усі села схожі між собою своїм 
найціннішим скарбом – людьми»

Футбол, святковий концерт, 
забави для дітей, 
вітання іменинникам…

У Вікнинах на Збаражчині бережуть традиції у відзначенні Дня села

У минулу неділю погода, мов примхлива 
панянка, гралася то сонечком, то рясним 
дощем. Однак це не завадило жителям 

Великих та Малих Вікнин поспішити на День села. 
Уже традиційно у святковому концерті беруть 
участь місцеві художні колективи. Тож батьки, 
бабусі з дідусями з охотою вболівають під час 
виступів за своїх дітей, онуків.  
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Звісно, хочеться бачити швид-
кі результати своїх зусиль, при 
цьо му ми прагнемо, аби все відбу-
валося за найменших витрат сил, 
часу і засобів. Однак процес схуд-
нення - тривалий і кропіткий. Що 
повільніше він просувається, то 
вища ймовірність того, що «не-
щасливі» кілограми згодом не по-
вернуться. При цьому ви не втра-
тите тонусу, а м’язова маса зали-
шиться незмінною.

«Боротьба за фігуру» не озна-
чає голодування, нагадують ліка-
рі. Хоча саме з напівголодним спо-
собом життя багато хто пов’язує 
процес схуднення. Пам’ятайте: 
довго жити за постійного обме-
ження в їжі просто неможливо, 
зрештою, ви ризикуєте «зірвати-
ся» і почати їсти все, що очі ба-

чать. А це означає, що ваші попе-
редні «страждання» і вже отрима-
ні результати завершаться цілко-
витим провалом.

До того ж ви можете ще й до-
дати у вазі, що стане причиною 
стресу. Тож раз на тиждень мо-
жете не обмежувати себе в хар-
чуванні. Це допоможе зняти не-
рвове напруження, буде своєрід-
ним призом за вашу стриманість 
упродовж тижня. Пам’ятайте, що 
й фізичні навантаження не бу-
дуть зайвими, оскільки вони при-
скорюють обмін речовин і допо-
магають «розправитися» зі зна-
чною частиною калорій.

Як свідчать останні дослі-
дження дієтологів, схуднути до-
поможе раціональне харчуван-
ня. З меню слід виключити ков-

баси, кондитерські вироби, білу 
випічку, газовані напої, страви 
швидкого приготування, алко-
голь. «Порожні» калорії - їжа з ве-
ликою кількістю малоцінних ре-
човин. Вона містить багато вугле-
водів, жирів, солі й харчових доба-
вок, проте мало білків та вітамі-
нів. Лікарі пов’язують вживання 
«порожніх» калорій з ожирінням, 

серцевими захворюваннями, цу-
кровим діабетом та карієсом.

 Організмові насамперед по-
трібні амінокислоти, ненасиче-

ні жирні кислоти, вітаміни, мі-
нерали та клітковина. Ці пожив-
ні елементи є здебільшого в на-
туральних і помірно оброблених 
продуктах, таких як м’ясо, птиця, 
каші, картопля, чорний хліб, мо-
лочні продукти, риба. «Правиль-
ні» калорії знайдете й у фруктах, 
але через великий вміст глюкози і 
фруктози вживати їх треба помір-
но, оскільки ці речовини активі-
зують вироблення організмом ін-
суліну, який «сприяє» накопичен-
ню жирових запасів. 

Дільничний 
терапевт чи 
сімейний лікар не 

завжди мають під рукою 
сучасну діагностичну 
апаратуру, відтак 
хворого скерують 
до офтальмолога, 
отоларинголога, 
невропатолога, 
стоматолога, ортопеда...

Чіпси провокують 
головний біль

За словами лікарів, при-
чин головного болю - близько 
півсотні, і спровокувати його 
може що завгодно: різкий за-
пах, голод, втома, спека. Причи-
ною того, що голова «розколю-
ється», можуть стати й емоцій-
ний стрес, депресія, зміна по-
годи, яскраве світло, куріння, 
вживання спиртних напоїв і на-
віть спадкова схильність.

Як свідчать останні науко-
ві дослідження, деякі продук-
ти харчування та напої, які міс-
тять аміни, глутамат монона-
трію, нітрити, кофеїн чи аспар-
там, також можуть спровокува-
ти нестерпний головний біль.

Серед продуктів-«провока-
то рів» - маринади, гірчиця, кет-
чуп, копчені м’ясо й риба, ци-
трусові, банани, авокадо, бо-
бові, горіхи, цибуля, шоколад, 
вершки, сметана, йогурт, алко-
гольні напої, страви китайської 
кухні, чіпси. 

Лікарі кажуть: навіть непра-
вильно підібрані окуляри ви-
кликають головний біль. Зрідка 
такий дискомфорт спричиняє 
захворювання суглобів щелепи 
чи... затісний капелюх. Трапля-
ється, що біль у голові виникає 
внаслідок анемії (дефіциту залі-
зу в організмі). Зрештою, у кім-
наті, де бракує свіжого повітря, 
голова теж не буде «свіжою».
Ніцше, Фрейд  
і Нобель…

Нині щонайменше трети-
на людства потерпає від мігре-
ні. Напади недуги яскраво опи-
сав письменник і лікар Михай-

ло Булгаков у романі «Майстер 
і Маргарита», розповідаючи 
про головний біль прокуратора 
Понтія Пілата.

За легендою, навіть по-
велителеві Олімпу - Зевсові 
- довелося звернутися до бога-
коваля Гефеста, щоб той розбив 
своїм молотом його голову, яка 
розколювалася від нестерпно-
го болю.

Серед тих, хто потрапляв у 
лабети цієї недуги, були Юлій 
Цезар, Кальвін, Паскаль, Бет-
ховен, Дарвін, Маркс, Нобель, 
Гейне, По, Мопассан, Вагнер, 
Шопен, Чайковський, Ніцше, 
Фрейд... 

Кров гусне також при зне-
водненні організму, при проносі 
або блювоті (особливо якщо при 
цьому не поповнювати водний 
баланс організму), при вживан-
ні алкогольних напоїв, картоплі, 
жирної  і копченої їжі. 

При тромбофлебіті, варико-
зі та інших судинних проблемах 
важливо регулярно розріджува-
ти кров. Тут допоможе правиль-
не харчування. Скажімо, багато 
позитивних властивостей має 
гінгерол - природний антисеп-
тик. Зокрема, він здатний «роз-
ганяти» кров. Багато гінгеролу 
містить імбир, тому чаї з цим ко-
ренем допомагають попереди-
ти тромбофлебіт та активно бо-
рються з недугою. Найкорисні-
ший, за словами дієтологів, сві-
жий імбир (не маринований і не 
сушений). Можна купити в мага-

зині невеликий корінець і пити з 
ним чай або додавати в салат.

Розрідити кров допоможе 
червоне вино. Воно багате на ан-
тиоксиданти, які відповідають  за 
окислення холестерину й пере-
шкоджають його накопиченню на 
стінках вен. Завдяки цьому кров 
рухається судинами активнiше, 
не затримуючись, не перетворю-
ючись на згустки і тромби. Бага-
тий на антиоксиданти і зелений 
чай. Лікарі радять випивати що-
дня хоча б кілька чашок цього на-
пою. Ефективно знижує в’язкість 
крові таурин. Він підвищує тонус 
судин і зміцнює їх. Продукти, що 
містять таурин, сприяють норма-
лізації кров’яного тиску. Почерп-
нути цей важливий мікроеле-
мент можна в курячому м’ясі, бі-
лій рибі, кальмарах, яйцях, кисло-
молочних продуктах.

ЧОМУ 
«гусне» 
кров

«Густа» кров - провокатор багатьох проблем із 
здоров’ям. «Гусне» вона з різних причин. Це і 
надмірне вживання цукру та вуглеводів, і брак 

в організмі вітамінів і мінералів, які беруть участь у 
виробленні гормонів та ферментів (вітаміну С, цинку, 
селену, лецитину), і недостатня кількість  ферментів при 
захворюванні підшлункової залози, і навіть підвищений 
гемоглобін у крові та «погана робота» печінки. 

Коли голова «розколюється»
Це, напевне, найпоширеніша скарга,  

з якою пацієнт звертається до лікаря: 
«Болить голова». І вона непроста  

для фа хівця, оскільки може свідчити про 
безліч недуг або вказувати  

на їх початкову стадію.

Іноді головний біль свідчить про важкі хвороби. 
Тож якщо відчуваєте, що самотужки не здатні 
подолати «головну проблему», не відкладайте 

візит до лікаря. Особливо небезпечно зволікати 
при таких тривожних симптомах:

 у вас почався головний біль, якого ніколи раніше не було. 
Скажімо, напади почастішали і стали потужнішими;
 біль триває понад 72 години, і ви неспроможні сконцен-

труватися на будь-якій справі;
 біль виникає зненацька, наче «вибух» усередині голови;
 окрім головного болю, у вас порушуються зір, мовлення, 

координація рухів, відчуваєте слабкість у руках і ногах, гальму-
ється мислення;
 не лише болить голова, а й підвищується температура 

тіла і важко рухати шиєю;
 головний біль виникає за найменшого фізичного зусилля. 

При цьому є блювота, але не нудить;
 біль супроводжується судомами, потемнінням в очах.

Майте на увазі

Вставайте з-за столу, коли не доїли: 7 помилок тих, хто хоче схуднути 
Мордувати себе голодом не слід, 

але солодощі на ніч -  річ підступна для фігури... 

Напевне, кожному хочеться бути струнким і 
красивим, однак природа, на жаль, декого 
«нагороджує» зайвою вагою. Іноді людина 

випробовує безліч рецептів, методик, лікарських 
препаратів для схуднення - і все марно. Що ж робити?

 Що суворіша дієта, то вона ефективні-
ша. Часто вона ефективна лише в той мо-

мент, коли ви «боретеся» з кілограмами. А від-
далений результат спрогнозувати неможливо. 

 Аби схуднути, не можна вечеряти.  Ба-
жано не об’їдатися. Але легка вечеря по-

трібна: нежирні молочні продукти, овочі, фрук-
ти. 

 Соняшникова олія — нежирна, отже — 
дієтична.  З дієтичного погляду брак хо-

лестерину — добре. Але калорійність олії на-
віть вища, ніж у тваринного жиру. Тому людям 
із надмірною вагою не можна вживати її в необ-
межених кількостях. 

 Є диво-ліки, з допомогою яких можна 
схуднути.  Не дотримуючись дієти, жод-

ним препаратом не вдасться нормалізувати вагу. 

  Якщо дієта допомогла кільком людям — 
допоможе й мені.  Пам’ятайте, що всі «ре-

цепти здоров’я» індивідуальні.

 Схуднення несумісне з непомірним хар-
чуванням. У кожного свій поріг насичен-

ня. Головне — вставайте з-за столу з відчуттям 
легкого недоїдання. 

 Дієта — це постійне відчуття голо-
ду.  Правильно розроблена дієта — це 

харчування дрібними порціями, які запобіга-
ють відчуттю голоду.

Помилкові омани тих, хто хоче схуднути:
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*     *     *
Між сторіночок пам’яті 

ляжуть лавандові спогади,
Їх торкатися з ніжністю 

можна крізь відстань і час,
Я так само тебе обіймаю 

закоханим поглядом,
І сумую безмежно, що в світі 

немає вже «нас»…
Все минає, на жаль. Забуттям 

довговічність приречена,
І надихатись щастям Господь 

не дає про запас.
Кожне слово болить 
тавруванням на серці розпеченим,
Й від минулого в ньому лишився 

гучний резонанс.
І чомусь те минуле сильніше, 

ніж дивне теперішнє,
А майбутнє у роздумах 

з мрій розкладає пасьянс,
Скільки років минуло – 

а я в нім малюю тебе іще,
Скільки переболіло, 

а я все сумую без «нас»…
*     *     *

Шумовинням небес, 
що втопилося в синяві моря, 

І розпеченим сонця червінцем 
до краю жаги,

І тонкою межею бажань, 
про які не говорять,

П’янко літо бентежить, 
а заздрощі ділять боги.

Прохолодними краплями дощ 
до мурахів по шкірі,

Соком спілої вишні 
спокусливо манять вуста

І нахабність по нервах лоскоче, 
і ніжність без міри,

І гріховність падіння, 
і надпочуттів висота

І тілА не тілА … безкінечна 
взаємозалежність,

Лиш світанок присмачує медом 
банальне буття,

Бо так пахнути може хіба лиш 
кохання й безмежність, 

Де шовками розкішними
стелиться літошиття …

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
*     *     *

Фантазія
Розіллюсь у краплинах дощу,
В росах ніжних на сонці засяю,
Як той жайвір у небо злечу
Й безтурботно усім заспіваю.
З вітром буйним полину до хмар,
Де не вдасться злетіти нікому,
Розпалю блискавиці пожар
І пронесуся з гуркотом грому.
Потім райдуги серп-напівкруг
В барвах ніжних для всіх намалюю
Й причесавши заквітчаний луг,
З вітром далі кудись помандрую…

За плином часу
Цей світ лиш спогад давніх днів,
Якими час нам відміряти.
Ми лиш актори, для яких
Прийшлося знов в цю гру зіграти.
Усе те було та пройшло –
Лише міняємось ролями:
В одному вимірі – раби,
А в іншім станем королями.
Тож грай, акторе, грай собі,
В однім є втіха лиш для тебе:
Помруть раби і королі –
Все за сценарієм на небі…

Ігор Топоровський, 
м. Хоростків.

– Мамо, світанок… 
Оксен дивився у вікно, за 

яким ледь-ледь сіріло, і диву-
вався від того, що вперше за 
сімнадцять років свого життя 
він прокинувся в тій порі. Він 
же «сонько» затятий. Колись, в 
інтернаті, їх будили о восьмій, 
коли сонце вже пройшло чима-
лий шлях. Але навіть взимку, 
коли розвиднялося пізно, Оксен 
ніколи не звертав уваги на цей 
дивовижний час переходу ночі в 
день. Він притулився щокою до 
подушки і дивився на небо, об-
рамлене вікном, спостерігаю-
чи, як надворі світліє. Думав про 
своє життя і про маму, найрідні-
шу у світі людину, яка кожного 
досвітку вставала, щоб приготу-
вати йому сніданок, а потім бі-
гла на роботу.

– Світанок, світанок, світа-
нок, – повторював спершу са-
мими губами, а потім кричав на 
усю кімнату, але мама його не 
чула і сам він теж себе не чув.

Оксен був глухонімим з на-
родження. Жили вони вдвох з 
ненькою, такою ж від роду. Хто 
його батько і де він, Оксен не 
знав, а Горпина була рада, що 
син ніколи не дізнається прав-
ди, такої ж гіркої, як усе її життя. 
Єдине, що його солодило, це той 
далекий, незабутній поцілунок, 
що донині палахкотить Горпи-
них вустах. Вона завжди посмі-
хається, коли згадує про нього. 
Тоді її обличчя, наче зсередини 
підсвічується сонцесяйним світ-
лом і воно стає таким красивим, 
як в той бентежний квітень її 
далекої  юності. 

Покійні батьки Горпини 
були комуністами. Батько пра-
цював в органах, мама – в су-
довій системі. Вона важко на-
роджувала пізнє дитя. Дізна-
вшись, що дівчинка глухоніма, 
не хотіла про це розголошувати. 

– За гріхи ваші кара. За ті 
дзвони церковні та ікони, що 
Іван примушував людей з хра-
му виносити та на склад пере-

творив святе місце, – не стри-
малася бабуся, за що дістало-
ся їй від зятя, мовляв, забобо-
ни все це.

– Треба охрестити дитинку, 
– шепнула старенька дочці, – бо 
мука тобі буде! 

Марія муки злякалася, охрес-
тила доньку потайки від чолові-
ка в рідному селі, та там її і за-
лишила зі своєю мамою. Свяще-
ник, зазирнувши в церковний 
календар, нарік дівчинку Горпи-
ною і ніхто з ним не сперечався. 
Хоча ім’я стародавнє і не мод-
не, але ж і з ним живуть люди. 
І дівчинка жила. Бабуся душі не 
чула у рідній кровинці. Батьки 
до дитини не навідувалися, то 
вона й не чекала від них помо-
чі. Працювала важко в колгоспі. 
Горпину в дитячий садок вла-
штувала. Дівчинка росла здоро-
вою, жвавою, гарно малювала, 
любила спорт. А ось до школи її 
не прийняли. Довелося віддати 
Горпину в інтернат, де була гру-
па для дітей з такими вадами. 
Там дівчинка навчилася мови 
жестів і навіть робила успіхи в 
танцях. 

Закінчивши одинадцятий 
клас, Горпина, мов пташка на 
крилах, летіла до рідного села. 
Хотіла повідомити бабусі щас-
ливу новину, що її беруть на ро-
боту на швейну фабрику, бо ж 
паралельно із середньою осві-
тою вона здобула фах швачки. 

Весна квітчала землю пів-
оніями. Соловейки співали ча-
рівливих пісень. Кувала зозуля. 
Стежиною йшла дівчина. Її руся-

вим волоссям грався теплий ві-
терець, сонячний зайчик стри-
бав по білосніжній шкірі ми-
ловидного личка. Краса бездо-
нних очей вбирала в себе небес-
ну блакить. Малинові вуста по-
сміхалися новому дню. Здавало-
ся, сама весна втілилася в юну 
Горпину. Вона йшла вузькою 
стежиною під лісом і мріяла про 
щастя.

– З дороги! Дівчино, тікай, 
бо наїду на тебе! От впертюща!, 
– лунав  голос велосипедиста, 
який кричав і сигналив з усієї 
сили, бо ніяк не хотів з’їжджати 
у густу траву. Підїхавши до Гор-
пини впритул, зрозумів, що ді-
вчина не зверне зі шляху, різко 
викрутив руль і впав з велоси-
педом просто біля неї. 

– Дурепа! – вилаявся. – Та я 
собі ноги поламав через  тебе!

 Горпина обімліла.  Зрозу-
мівши, що вона стала причиною 
аварії, підбігла до юнака, стала 
обтрушувати його, зазирала в 
очі, хотіла пересвідчитися, що з 
ним все гаразд.

Арсен був сільським батя-
рем. Маючи двадцять п’ять ро-
ків, перебрав дівчат зі свого та 
сусідніх сіл, а до душі не знай-
шов. Для нього кожна нова ді-
вчина була, наче здобич для 
мисливця. І тепер, глянувши на 
красуню-Горпину, він загорівся 
новим вогнем. Забув про синя-
ки, задивившись у її небесні очі. 

– Чи можна тебе поцілувати? 
– запитав дозволу і, не отримав-
ши відповіді, впився в її сокови-
ті вуста.

Солодка хвиля обгорнула 
усе Горпинине тіло. Карі юна-
кові очі пропікали її серце. Ось 
якого чоловіка вона собі вимрі-
яла. Але усвідомлювала – коли 
він дізнається, що вона німа, то 
не захоче знати. І біль, і розпач, 
і перше швидкостріле кохання – 
усе змішалося в її голові.

– Можна? Можна? – питав 
Арсен, і цілував, цілував її до не-
стями.

Дівчина не пручалася і він 
скористався нагодою. Горпина 
незчулася, як незнайомець вже 
сидів на велосипеді і казав:

– Ну що, солодка, їдеш зі 
мною? Не хочеш, як хочеш, бо я 
спішу. Якщо би там щось, то пи-
тай в людей за мною, мене тут 
кожен пес знає, я – Арсен.

– Арсен! – вигукнув, і за хви-
лю вже його слід простиг, тіль-
ки луна покотилася по оксами-
тових травах.

Горпина обсмикала зібгану 
спідничину, глянула на пом’яту 
траву і сльози рікою покотили-
ся з її очей.

– Оксен, – зрозуміла вона по 
губах того, хто став першим і 
єдиним чоловіком у її житі. 

Бабусі Горпина нічого не 
сказала про свою пригоду під лі-
сом. Поїхала в місто працювати, 
а через місяць старенька помер-
ла, так і не дізнавшись, що внуч-
ка вагітна. 

Хлопчик народився глухо-
німим. Горпина назвала його 
Оксеном…

Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.

Не мала Ганна звички 
кудись далеко 
їздити. Завжди 

часу було обмаль: то на 
роботу поспішала, то 
на господарці поралась. 
Мирослав, чоловік, 
шанував дружину. 
Вину перед Ганною 
свою відчував. Він був 
причиною, що доля їх 
дітьми оминула. 

Ганна заміж вийшла за Ми-
рослава, аби люди років не ра-
хували. Не кохала нареченого. І 
не покохала, коли став чолові-
ком. Гадала, може душа озветь-
ся щастям і любов’ю, коли зава-
гітніє. Минав рік за роком… І тоді 
Мирослав зізнався… Не дорікну-
ла, що раніше нічого не сказав. 
Лише посмутніла дужче...    

У сільському дитсадку, де 
Ганна працювала вихователь-
кою, її любили. За добре серце і 
лагідну вдачу. Колишні вихован-
ці, які давно стали дорослими, 
досі поза очі називають її Ганну-
сею. А при зустрічі шанобливо - 
Ганною Кирилівною.  

Ганні-Ганнусі до шістдесятки 
добігає. Скоро на пенсію. Вона ж 
не уявляє, як житиме без малень-
ких Віточок, Сашків, Івасиків… 
Чужі галасливі щастячка тор-
каються теплими долоньками 
її душі. І вона цим щаслива… От, 
тільки серце почало ні з того, ні 
з сього турбувати. Мирослав хви-
лювався за дружину. Сам корову 
доїв. Город допомагав сапати. Він 
би все робив, аби його Ганні було 
добре.    

…Ганна зібралася до області. 
Двоюрідну сестру провідати. За-
телефонувала, що нездужає. Віра 
і Ганна - не лише сестри. Ще й 
найкращі подруги. 

Мирослав милувався дружи-
ною. Час вроди з лиця ще не спив. 
І постава гарна. Ганна викладала 
косу віночком. У селі жартува-
ли, що схожа на жінку-політика. 
Тільки Ганнина коса довша, роз-
кішніша. Русява з павутинками 
сивини. 

- Якщо не хочеш, щоб я тебе 

машиною до міста завіз, то хоча 
до маршрутки проведу, - сказав 
Мирослав. - Сумка важка. 

- Та скільки тієї дороги до зу-
пинки, - махнула рукою Ганна.

А Мирослав і слухати не хотів. 
І хвилювався чомусь. Наче, Ганна 
їде до міста бозна наскільки.    

У Віри поперек схватило. 
- Казала тобі: не чекай, коли 

болячка зовсім прикладе, - шпе-
тила сестру Ганна. 

- Ти ж знаєш, скільки тепер 
той лік коштує. Сподівалася - ми-
неться. А як твоє серце?

- Все гаразд. 
- Ганно, піди в аптеку, будь 

добра. Натирання закінчується. 
А чоловік нині на чергуванні. Аж 
вранці додому повернеться. 

В аптеці їй заболіло біля сер-
ця. Потемніло в очах. Хтось допо-
міг сісти на стілець. Викликали 
швидку. Опам’яталася в лікарні. 
Хотіла встати. Але медсестра не 
веліла: 

- Скоро вас огляне кардіолог.   
Ганна попросила зателефону-

вати чоловікові і сестрі. 
- Ото наробила оказії, - бідка-

лася. 
Незчулася, як задрімала. 

Хтось торкнувся руки. Медсе-
стра. А поруч стояв лікар. 

- Андрію Степановичу, це хво-
ра, яку «швидка» привезла з ап-
теки.  

Лікар дивився на пацієнтку, 
наче щось пригадував. 

- Як ваше ім’я? - запитав.
- Ганна.
- А живете де?..
Упізнав. І Ганна його упізна-

ла…
…Колись у їхнє село приїхали 

збирати цукрові буряки студен-
ти з медінституту. Ганна ходила 
на поле допомагати матері. Ді-
вчина ловила на собі погляд ве-
селого, симпатичного хлопця. А 
потім в клубі на танцях познайо-

милися. Його звали Андрієм. Він 
сказав, що тут працюватимуть 
студенти ще тижнів зо три.  

Коли батько дізнався, що Ган-
на зустрічається з чужим хлоп-
цем, дуже розсердився. Нагримав 
на доньку. І дружині дісталося, 
що не впильнувала Ганни. А по-
тім, хильнувши оковитої, пішов 
на «розбірки» до «міського наха-
би». Трохи потовк Андрія. Діль-
ничного викликали. Справу, що-
правда, зам’яли. 

Ганна соромилася хлопцеві в 
очі глянути. А він переконував:

- Це не твоя вина. Твій батько 
думає, що я пройдисвіт якийсь. 
Несерйозний хлопчисько. А я… я 
кохаю тебе, Ганно.

Згодом Андрій повернувся 
на навчання. Писав Ганні листи. 
Вона сама їх забирала в листоно-
ші, аби батько не бачив. 

…Цей лист обпік Ганни-
ну душу. Він був короткий: «Я 
справді кохаю тебе, Ганно. Але, 
якщо ти так вирішила, я змуше-
ний зрозуміти і змиритися. Будь 
щасливою. Мені дуже сумно». 

Дівчина не розуміла, що ко-
їться. Написала Андрієві. Але 
листів більше не було…

Віра, подруга, радила:
- Давай, поїдемо в місто, зна-

йдемо Андрія. Про все розпитає-
мо. Щось тут не те…

- Нікуди я не поїду. Андрій по-
думає, що я бігаю за ним. 

- Хіба тобі не цікаво, що ста-
лося? Ти ж кохаєш його… 

Ганна все-таки сподівала-
ся на зустріч з Андрієм. Дума-
ла, приїде і все владнається. Але 
хлопець мовчав…

…Через роки листоноша зі-
зналася у своєму гріху. Це вона 
розповіла батькові про листу-
вання. І він попросив її написати 
Андрієві листа, начебто донька 
збирається заміж, то ж хай відче-
питься від неї. А Ганнині послан-

ня до Андрія листоноша знищу-
вала. 

Гірко стало Ганні.
- Не тримай на мене зла, - про-

сила жінка. 
- Якби не ви, у мене були б 

діти. І щастя…
- Це твій батько мене підмо-

вив. А тобі нічого не сказав. У 
могилу правду забрав. А я, дур-
на, все вибовкала. Тепер ворогом 
буду.  

- Не говоріть дурниць, тітко 
Марино. Яким ворогом? Уже ні-
чого не зміниш… 

Зізнання листоноші розвору-
шили минуле. Вечір пахнув маті-
олою. Ганна сиділа на лавці і при-
гадувала ніжність її першого ко-
хання. Визбирувала із закутків 
пам’яті клаптики щастя. Аж за-
шарілася, коли згадала Андрієві 
поцілунки. 

- Нині теплий вечір, - Мирос-
лав присів поруч.

- Теплий, - мовила тихо.
Спогади втекли у пахучий ма-

тіолою вечір…
…- То як ви себе почуваєте? - 

запитав лікар.           
- Краще. Додому мені пора.
- Додому - зачекає. Не можна 

із серцем жартувати. Підлікує-
тесь, і тоді… 

Лікар з медсестрою пішли. 
Ганна заплакала. Андрій, а те-
пер - Андрій Степанович, вигля-
ду не подав, що знає її. Чи то об-
разу тримає за колишнє. Чи соро-
миться, що в молодості закохався 
у просту сільську дівчину.      

Більше тижня Ганна проле-
жала в лікарні. Для Андрія Сте-
пановича вона була звичайною 
пацієнткою. Він не пробував за-
вести мову про щось інше, крім 
її здоров’я, навіть тоді, коли були 
в палаті лише удвох. Ганні чимш-
видше хотілося залишити лікар-
ню. 

І ось її виписують. У передпо-

кої очікує Мирослав. Аж змарнів, 
поки дружина була в лікарні. 

Пересиливши емоції, Ганна 
постукала в кабінет до Андрія 
Степановича. 

- Увійдіть! - почула. 
Переступила поріг. Глянула 

сумними очима в душу посиві-
лого колишнього кохання і тихо 
сказала:

- Дякую, Андрію, - й подала-
ся геть. 

Він розгублено дивився на 
зачинені двері. Потім виглянув у 
вікно. Ганна йшла до автівки. Чо-
ловік підтримував її під руку. 

- То ось на кого ти мене про-
міняла, - мовив сам до себе, див-
лячись на непоказного з вигляду 
Мирослава. 

Про перипетії Ганниного 
життя Андрій Степанович на-
віть не здогадувався. Хоча прав-
ду знати кортіло. Але вона нічого 
не розповіла. А він - не запитав…

Ольга ЧОРНА.

Невигадана історія

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейнегніздечкогніздечко

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Наталія Зиско - старша медсестра травматолого- неврологічного 
об’єднаного відділу Лановецької ЦРЛ, Любов Луцишин  - операційна медсестра, Наталія Парій – 
чергова медсестра, Орислава Смик, Людмила Гаврилюк – молодші медсестри.  

Сестра – звучить 
так близько до душі,

Без неї лікар наче 
втратив крила,

Вона – мов рівновага терезів,
Між болем сяє 

усмішкою мило…

Старенька жіночка ішла 
забитою польовою 
дорогою. Палюче 

липневе сонце обпікало її 
чоло, порізане зморшками. 
Пальцями рук, порепаними 
від важкої сільської роботи, 
вона перебирала галузки на 
вервичці. 

– Богородице Діво, радуйся, 
Благодатна Маріє…» – тихо шепоті-
ла, а сльози скапували з її виплака-
них, вицвілих горем очей на запи-
лену польову дорогу, на босі ноги, 
якими торувала далекий шлях до 
ікони Зарваницької Божої Матері.

Відколи єдиний син, відрада 
і розрада матері Ярослави Мико-
лаївни потрапив у погану компа-
нію, де, крім зловживання тютю-
ном і алкоголем, його «підсадили» 
на наркотики, жінка змарніла. По-
стійні просьби, вмовляння матері 
не давали ніяких результатів.

Добре пам’ятає ту ніч, коли у їх-
ній вбогій сільській хатині пролу-
нав телефонний дзвінок. Тривож-
но зняла слухавку і ледь не зомлі-
ла, коли на тому кінці дроту  пові-
домили, що її сина у важкому стані 

доправили до найближчої лікарні 
в реанімаційне відділення. Він не 
приходить до тями.

У лікарні Ярослава не відходи-
ла від ліжка Олега. Там вона впер-
ше почула про чудодійну ікону За-
рваницької Матері Божої.

– Моліться, і Матінка Небес-
на Вам допоможе, – лагідно сказа-
ла до неї медсестра, простягаючи 
маленький образок Зарваницької 
Матері Божої. 

А за декілька днів була про-
ща до цієї святої землі. Яросла-
ва Миколаївна зненацька відчула 
таку велику потребу пройти її піш-
ки, незважаючи на відстань у по-
над сотню кілометрів. Три дні жін-
ка, ідучи, безперестанно молила-
ся. Біль від натертих до крові мозо-
лів на ногах у порівнянні з тим бо-
лем, який уже декілька днів терзав 
її зболене материнське серце за си-
ном, життя якого на волосині від 
смерті, був невідчутний. Вона мо-
лилася і йшла далі. Коли підняла 
голову вверх, якесь невловиме та 

незвідане відчуття благодаті охо-
пило жінку. Погляд на кілька хви-
лин застиг на золотавих церков-
них куполах, які наче потопали у 
могутності зеленого лісу і величі 
блакитнооких небес.

Цілу ніч жінка молилася до іко-
ни Матері Божої, сльозами омива-
ючи свій материнський біль.

Після прощі одразу ж поїхала 
в лікарню до сина. Її здивуванню 
і радості не було меж, коли лікар 
повідомив, що Олежик йде на по-
правку.

Ярослава вже збилася з ліку, 
скільки разів брала участь у пішій 
прощі до Зарваниці. Мабуть, вже 

десять. Відтоді, як Матінка Божа 
дала їй надію на те, що син виживе, 
щороку долала важку дорогу піш-
ки, щоб подякувати Богоматері за 
Її безмірну любов, опіку і заступ-
ництво, за те, що подарувала їй не-
зламну віру.

Цьогоріч жінка з особливим 
хвилюванням збиралася у таку 
вже знайому, неблизьку дорогу до 
Зарваницької святині. Вона, сту-
пивши на святу землю, насампе-
ред прийде до Чудотворної ікони 
Матері Божої, щоб подякувати за 
сина. Щира віра і молитви матері 
здійснили найбільше чудо – її син 
став таким, як і раніше – добрим, 

чуйним, милосердним. А ще, Ярос-
лава дуже пишається своїм Оле-
гом. Навесні він, відслуживши рік у 
зоні АТО, повернувся додому і про-
довжив службу у складі Збройних 
сил України. Віри в те, що повер-
неться син живим-здоровим з АТО, 
додавав маленький образочок Ма-
тері Божої, подарований колись 
медсестричкою в лікарні.

А нині Ярослава разом з сином 
очікують на приїзд Патріарха до 
Зарваниці. Олег стоїть у перших 
рядах, у складі одного з баталь-
йонів Збройних сил України захи-
щає правопорядок у святому міс-
ці, до якого зійшлись і з’їхались де-
сятки тисяч прочан. Він же, разом з 
матір’ю, вперше прийшов сюди пі-
шою ходою. 

…А малиновий передзвін уже 
скликав вірян на Архиєрейську 
Літургію. Так радісно і піднесено 
Ярослава, мабуть, ще ніколи не по-
чувалася. Забувши про втому у но-
гах після триденної ходьби, вона 
поспішала на площу перед собо-
ром, бережно притуляючи до сер-
ця маленький образочок Зарва-
ницької Матері Божої…

Оля  ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК

Він не запитав, 
вона - не розповіла…

Поцілунок, 
довжиною 
в життя

МАЛЕНЬКИЙ ОБРАЗОЧОК
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*     *     *

Українська лег-
коатлетка Яросла-
ва Магучіх здобула 
золото чемпіонату 
Європи та встано-
вила новий рекорд 
змагань. На турнірі 
у Дьорі (Угорщина) 
спортсменка почала 

стрибки з 1,79 м, а планка на висоті 1,86 м 
забезпечила їй перемогу. На наступні 1,94 м 
вона виходила вже у ранзі чемпіонки Євро-
пи U18. Подолавши планку з третьою спро-
би, Ярослава встановила новий рекорд чем-
піонатів Європи та рекорд України U18. По-
переднє досягнення також належало їй: 16 
червня 2018 року у Луцьку вона стрибнула 
на 1,93 м.

*     *     *
18-річна українська тенісистка Даяна 

Ястремська стала переможницею престиж-
них змагань категорії ITF, що проходили на 
кортах у Римі. У фіналі турніру Даяна не за-
лишила шансів 17-річній представниці Ро-
сії Анастасії Потаповій – 6:1, 6:0.  Перемога 
у Римі дозволить Ястремській встановити 
новий рекорд в рейтингу. До речі, у минуло-
му році на цьому ж турнірі святкувала пе-
ремогу інша українка – Катерина Козлова.

*     *     *
Збірна України з пляжного футболу в 

останній грі другого етапу переграла ко-

манду Туреччини. Суперники упродовж 
усього поєдинку йшли нога в ногу. На ко-
жен гол України турки відповідали своїм. 
У третьому періоді відіграватися довело-
ся вже підопічним Євгена Верениці. Врешті, 
основний час завершився внічию – 4:4. А в 
овертаймі Україна не залишила шансів су-
перникам. Медвідь та Корнійчук розписа-
лися у турецьких воротах – 6:4.

За підсумками двох етапів відбору в ак-
тиві України 12 очок. Отож, у вересні наша 
команда вирушить в Італію на суперфінал 
Євроліги.

*     *     *
Австрійський Грац не претендує на про-

ведення Олімпіади-2026. Заявка не отри-
мала належної підтримки від міністерства 
спорту та регіонального уряду. Таким чи-
ном, в гонці за право проведення ігор зали-
шилися Калгарі (Канада), Стокгольм (Шве-
ція), Ерзурум (Туреччина), Саппоро (Япо-
нія) і спільна заявка Кортина-д’Ампеццо, 
Турина і Мілана (Італія).

Місто, яке прийме Олімпійські ігри-
2026, буде оголошено на сесії МОК у верес-
ні 2019 року.

*     *     *
Екс-чемпіон світу киянин Руслан Поно-

марьов переміг екс-чемпіонку китаянку Хоу 
Іфань у матчі зі швидких шахів. Поєдинок 
відбувся у китайському місті Шеньджень. 
Протягом двох днів суперники зіграли вісім 
напружених партій – сім завершилися вні-

чию, а в одній виграв наш земляк. Отже під-
сумок – 4,5:3,5 на користь Пономарьова.

*     *     *
Збірна України U-19 з 16 по 29 липня зі-

грає на чемпіонаті Європи. Суперниками 
України стануть команди Франції, Англії та 
Туреччини. У півфінал вийдуть 2 найкра-
щі команди з групи. Учора синьо-жовті від-
крили для себе Євро-2018 поєдинком про-
ти збірної Франції. 20 липня суперником 
збірної України буде команда Англії, а 23-го 
– збірна Туреччини.

*     *     *
Прем’єр-ліга оголосила розмір призово-

го фонду матчу за Суперкубок України між 
“Шахтарем” та “Динамо”. За словами вико-
навчого директора Прем’єр-ліги Євгена Ди-
кого, призовий фонд матчу складе 2 млн. 
грн. Також він повідомив, що номінальним 
господарем матчу, який відбудеться 21 лип-
ня у Одесі, буде “Шахтар”. У матчі за Супер-
кубок України зустрічаються чемпіон та во-
лодар національного кубку. Оскільки у ми-
нулому сезоні обидва турніри виграв “Шах-
тар”, то другим учасником гри, за регламен-
том, став фіналіст кубку - “Динамо”.

У Тампере (Фінляндія) українка Аліна 
Шух стала чемпіонкою світу U20 з метання 
списа, попри те, що її основною дисциплі-
ною є семиборство, змагання з якого попе-
реду. Вже у першій спробі вона відправив-
ши спис на 53,42 м. У другій і третій спро-

бах Аліна лише поліпшувала цей результат 
– 54,53 м і 55,95 м. Саме останній показник 
приніс нашій спортсменці перемогу на чем-
піонаті світу.

*     *     *
Українська ме-

тальниця моло-
та Валерія Іванен-
ко перемогла у фі-
налі чемпіонату Єв-
ропи серед юніорів 
в угорському Дьєрі. 
Результат її найкра-
щої спроби -  73,25 
м, що на 3,7 м більше, ніж у срібної призер-
ки. У кваліфікації на цьому ж ЧЄ Іваненко 
показала кращий результат сезону серед 
юніорів і поновила рекорд України - 74,36 м. 
У той же час українець Михайло Кохан (на 
фото) встановив світовий рекорд U-18 у 
метанні п’ятикілограмового молота - у шос-
тій спробі він закинув снаряд на 87,82 м.

*     *     *
Українська стрибунка у висоту Юлія 

Левченко завоювала срібло “Діамантової 
ліги”. З результатом 1,94 метра Левчен-
ко програла тільки болгарці Мірелою Де-
міревой, яка підкорила цю ж висоту, од-
нак з першої спроби. Третє місце зайня-
ла ще одна українка Катерина Табашник з 
результатом 1,90 метра. Такий же резуль-
тат – у росіянки Марії Ласіцкене, яка до цьо-
го 45 турнірів поспіль не знала поразок. 

П’ять квитків на фінальний 
матч вкрали у бразильського вбо-
лівальника у московському метро. 

*     *     *
Пакистанський вболівальник, 

який прибув у Росію, став жертвою 
грабіжників у Санкт-Петербурзі. 
Зловмисники зняли з вкрадених у 
іноземця банківських карток май-
же 670 тисяч рублів, а також діста-
ли з гаманця близько 10 тисяч ру-
блів. У доларовому еквіваленті це 
складає близько 11 тисяч.  Потер-
пілому також доведеться віднов-
лювати водійські права. 

*     *     *

Під час завершення Чемпіона-
ту світу з футболу у Росії 15 лип-
ня пішла злива, і через брак пара-
сольок від дощу закрили лише Во-
лодимира Путіна. Поруч із прези-
дентом Росії знаходились також 
президент Франції Еммануель 
Маркон та президент Хорватії Ко-
лінда Грабар-Китарович, чиї ко-
манди вийшли до фіналу. За кіль-
ка хвилин парасолі винесли усім, 

але цього вистачило, щоб глядачі 
трансляції почали жартувати про 
подію та “єдину парасолю на всю 
Росію”. 

*     *     *
У Москві у китайця посеред 

дня в кафе вкрали рюкзак з цінни-
ми речами. За словами потерпіло-
го, там було 2 планшети, 2 телефо-
ни Samsung, приблизно 30 тисяч 
юанів та квитки на футбол.

*     *     *
Чемпіонат світу на Росії 

запам’ятався сексуальними оргія-
ми російських “наташ”, які постій-
но “світилися” в ганебних позах 
з іноземними вболівальниками. 
Ганебні акти відбувались у фан-
зонах, на вокзалах та на централь-
них вулицях Москви. Такої гань-
би не було на жодному мундіалі за 
всю історію їх проведення.

*     *     *
Подія за участю екс-гравців 

“Динамо” Домагоя Віди та Огне-
на Вукоєвича стала визначальною 
під час мундіалю, адже вона при-
вернула увагу світової спільно-
ти і показала російську агресію до 
простої фрази “Слава Україні!”. Та-
кож ключовою стала реакція “не-
залежної” ФІФА на вчинок хор-
ватів - штраф для Огнена Вукоє-
вича та різке засудження вчинку 
екс-футболіста “Динамо”.

*     *     *
Під час нагородження срібни-

ми медалями хорватський захис-
ник “Динамо” Йосип Піварич не 
потис руку президенту Росії Воло-
димиру Путіну. 

*     *     *

Футбольні споруди, які при-
ймали матчі ЧС, почали розвалю-
ватись ще до закінчення мундіа-
лю. Спочатку “попливла” арена в 
Нижньому Новгороді, а у день фі-
налу не витримала зливи арена у 
Волгограді. Важко уявити масш-
табність скандалів, якщо б ці ста-
діони почали руйнуватися безпо-
середньо під час футбольних поє-
динків.

*     *     *
У турецькому місті Аланья 

громадянин Росії побив 57-річ-
ного українця. В результаті отри-
маних травм чоловік помер. Кон-
флікт між ними виник саме під час 
перегляду матчу Хорватія – Росія. 

Тепер можна: інформація 
для українських статистів,  

які бойкотували ЧС-2018
*     *     *

Збірна Іспанії стала володарем призу фейр-плей чемпіонату сві-
ту-2018, який вручається за чесну гру. За всі матчі на турнірі грав-
ці збірної Іспанії отримали лише дві жовті картки і жодної червоної. 
Кожному члену національної команди будуть вручені спеціальні ме-
далі, дипломи і ваучери на 50 тисяч доларів на футбольну екіпіров-
ку для розвитку дитячого футболу. Іспанці на ЧС-2018 дійшли до 1/8 
фіналу, де по пенальті поступилися команді Росії.

*     *     *
Під час церемонії нагородження за підсумками фіналу ЧС-2018, 

в якому Франція перемогла Хорватію, були названі володарі індиві-
дуальних призів:

Володар “Золотого м’яча” - Лука Модрич (Хорватія)
Володар “Золотої бутси” - Гаррі Кейн (Англія)
Володар “Золотої рукавички” - Тібо Куртуа (Бельгія)

*     *     *
49-річний тренер збірної Франції Дідує Дешам став третьою лю-

диною, яка взяла Кубок світу і як гравець, і як тренер. Раніше це вда-
валося бразильцеві Маріо Загалло і німцеві Францу Беккенбауе-
ру. Крім того, Дешам - наймолодший тренер, який виграв ЧС, з 1990 
року - тоді чемпіоном стала Німеччина на чолі з 44-річним Беккен-
бауером.

*     *     *
Збірна Франції у фіналі ЧС-2018 обіграла команду Хорватії. Матч 

завершився з рахунком 4:2 і став одним із найрезультативніших фі-
налів в історії. Поступається він лише заключному поєдинку1958 
року, в якому Бразилія здолала Швецію 5:2.

*     *     *
В Україні трансляції всіх матчів чемпіонату світу 2018 року, вклю-

чаючи церемонії відкриття і закриття турніру, на телеканалі Інтер 
подивилися 19 млн. осіб. Найбільш рейтинговим поєдинком цьо-
го мундіалю став фінальний матч між Францією та Хорватією. Його 
переглянули 6,7 млн. українців. Другим за рейтингом популярності 
став півфінальний матч між Хорватією та Англією, третім – другий 
півфінал Франція – Бельгія. Чвертьфінал Росія - Хорватія став чет-
вертим за кількістю аудиторії, а Бразилія – Бельгія – п’ятим. Крім 
того, за інформацією Інтера, за ходом ЧС-2018 у всьому світі стежило 
понад 3 млрд. глядачів.

*     *     *
Чемпіонат світу з футболу 2022 року, який заплановано провес-

ти у Катарі, відбудеться взимку - з 21 листопада до 18 грудня. Наразі 
ще невідомо, скільки команд візьме участь у змаганнях. У 2018 році 
це були 32 збірні, а у 2026 році їх буде вже 48. 

*     *     *
Збірна Франції отримає 38 мільйонів доларів в якості призових 

від ФІФА за перемогу на чемпіонаті світу 2018 року в Росії. Коман-
да Хорватії, яка була суперником французів у фіналі ЧС-2018, отри-
має на 10 мільйонів менше. Переможець минулого чемпіонату світу 
у 2014 році Німеччина отримала від ФІФА 35 мільйонів доларів, а ар-
гентинці, які стали срібними призерами, 25 мільйонів.

Мундіаль 
по-расєйськи
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Бути Буддою 
Боги на Шрі-Ланці мирно жи-

вуть з людьми і одне з одним. 
З вікна мікроавтобуса, яким 

їдемо з аеропорту, намагаємося 
вловити у фотокамеру гігантські 
статуї Будди. Це одне з першого, 
що на острові кидається в очі. На-
віть якщо ви байдужі до філософії 
чи релігії або є відданим христия-
нином, від масштабів побаченого 
все одно перехопить подих. 

Більшість населення острова 
- буддисти. І хоча Будда не був бо-
гом у традиційному значенні, його 
тут шанують, як божество. Над 
містечками раз у раз виринають 
статуї висотою десятки метрів. 
Скульптури передають стан гли-
бокої зосередженості й спокою. 
Згідно з переказами, його досяг-
нув Будда. І від цих статуй, здаєть-
ся, він розтікається над островом 
в усмішках на лицях ланкійців. 

Буддійські храми розкидані по-
серед міст і джунглів. І обов’язкові 
для відвідування не лише тим, хто 
шукає себе і внутрішню гармонію, 
а й усім, хто вважає, що його вже ні-
чим не здивувати.

У храмі в містечку Дамбулла 
статуй Будди – 153, і деяким з них 
2 тисяч років. А в храмі біля міс-
течка Берувела розташована най-
більша на острові скульптура. Її 
висота – 42 метри. Тільки уявіть: 
лише один мізинець Будди – роз-
міром з вашу голову.

Зайти в буддійський храм мо-
жуть усі, проте, лише босими. Пе-
ред входом у святкові дні залиша-
ють сотні пар взуття. Водночас на 
острові багато індуїстських храмів, 
є мечеті та християнські церкви. 

Не завжди сусідство різних ві-
рувань на Шрі-Ланці було безбо-
лісним і мирним. З 1983 по 2009 
роки з перервами тривала грома-
дянська війна. Зараз, проте, ост-
рів виправдовує свою назву, адже 
«шрі» - означає щастя.
Там, де росте чай 

Всього відомо близько вісім-
десяти назв острова. Шрі-Ланка 
– земля щастя або благословен-
на земля. До 1972 року її назива-
ли Цейлоном. Назву дали британ-
ці. Острів довгий час був колонією 
Великої Британії, яка отримала її 
«у спадок» від голландців, а ті – від 
португальців.

Сьогодні про колонізаторів, 
принаймні, останніх, нагадує ан-
глійська мова, яку тут знають май-
же всі, і плантації чаю. 

Ми п’ємо чай із красивих по-
рцелянових чашок високо в горах, 
адже на високогір’ї вирощують 
найсмачніший чай у світі. На бага-
тьох фабриках зберегли всі старо-
винні традиції приготування на-
пою. Вам покажуть, як його збира-
ють на пагорбах – досі вручну, як 
сушать і подрібнюють, розкажуть, 
що зелений чай і чорний чай - це те 
саме, тільки зібране і підготовлене 
в різний термін. І пояснять, чому 
чай у пакетиках - це просто пил... 

Чай хоч і є національним над-
банням Шрі-Ланки, ті, хто його 
збирає, отримують мізерні зарп-
лати. Низька оплата праці на 
плантаціях збереглася з колоні-
альних часів. Але це не заважає 
старенькій жінці, яка дбайливо 
збирає найкращі листочки з чай-
ного куща, щиро усміхнутися вам 
у відповідь. 

До речі, ціни на Шрі-Ланці не 
особливо відрізняються від укра-
їнських. Дешевші – фрукти й ово-
чі. А кілограм бананів взагалі мож-
на купити за півдолара – вони тут 
незвично солодкі й ароматні. 

Слони і люди
Розминутися зі слонами й не 

побачити їх на Шрі-Ланці немож-
ливо. Для туристів це одна з най-
екзотичніших пригод.

У місцевому заповіднику Пін-
навелла з тваринами можна по-
дружитися: погодувати й подиви-
тися, як їх купають у річці, навіть 
проїхатися верхи.

Створили заповідник у 1975 
році. Кілька століть тому слонів 
на Шрі-Ланці було майже стільки, 
як людей. Але в середині минуло-
го століття тварини опинилися на 
межі вимирання. Раніше на слонів 
полювали мисливці за бивнями. 
Згодом, розчищаючи територію 
острова під нові ресторани і готе-
лі, колишні колонізатори нищили 
природу, не шкодуючи тварин.

Сьогодні слони на Шрі-Ланці 

під захистом держави - вони по-
вністю залежать від людей. У при-
тулку розповідають - лише один 
слон за день з'їдає 76 кілограмів 
листя, трави та іншої зелені. Але 
варто уявити себе сам на сам із ве-
летенською твариною у джунглях, 
аби відчути, як умовно те, що ми 
вважаємо себе господарями цієї 
планети.

Близько до себе
Коли дивишся на карті на Шрі-

Ланку, яка розташована за 30 кі-
лометрів від одного з берегів Індії, 
думаєш: Боже, як це далеко. І це 
справді далеко, з Києва - одинад-
цять годин польоту.

Але коли повертаєшся, дума-
єш: як близько там до себе. 

Вологе і тепле повітря обволі-
кає, ніби обіймає хтось, кого лю-
биш і хто любить тебе. 

Сповнені шуму міста живі, як 
щойно виловлені з океану рибини 
(їх тут і досі селяни ловлять із сіт-
ками, кидаючись у хвилі в шторм). 

Дорогами гасають зворушли-
ві маленькі тук-туки – місцевий 
двоколісний транспорт із сидін-
ням для пасажирів і критим да-
хом. У хаосі, який панує на дорогах 
(бо, здається, правила дорожньо-
го руху закопали тут посеред ост-
рова і забули) існує якийсь свій не-
писаний закон взаємної толерант-

ності, інакше ніхто б не проїхав і кі-
лометра. 

Люди вміють утішатися тим, 
що мають. А найчастіше живуть 
скромно і, за мірками західного 
суспільства, бідно. Але якщо є дах 
над головою і що поїсти – ви вже 
маєте багато. Неважливо, що було 
і що буде. Є тут і тепер. Щастя ні від 
чого не залежить. Воно – всереди-
ні нас. 

З таким світобаченням живуть 
ланкійці. Вірять, що все є наслід-
ками наших дій. Адже всі ми ро-
бимо щось як з хорошими, так і з 
поганими намірами. І  в цій систе-
мі координат вони, здається, таки 
ще не розучилися бути щасливи-
ми. Як діти. У яких багато сонця, 
світла й тепла. 

І – океану. Він тут всюди. Куди 
б ви не поїхали, виїдете до Індій-
ського океану. Одного з найпре-
краснішого, що є на цій планеті. 

Боги Шрі-Ланки, мабуть, 
дуже люблять свій острів, бо по-
дарували йому унікальний клі-
мат - якщо на заході й півдні дощ, 
то на півночі та сході все навпа-
ки. Світить соне-
чко, і океан про-
зорий.

екзотикою 
і щастям
За чаєм, спеціями, Ви заходите в автобус. 

Точніше, застрибуєте 
за ту хвилину, поки 
він пригальмував 
на зупинці. А далі, 
неважливо, який 
настрій і звідки ви, 
усміхаєтеся і забуваєте 
про все на світі.

Салон завішаний гірляндами, які світяться, 
блимають і переливаються всіма кольорами 
сонячного спектра, з монітора неперервно ллються 

співи, з відчинених вікон і дверей обвіває теплим і трохи 
вологим вітром, перед водієм виблискують фігурки 
буддійських та індуїстських божеств, трохи нижче до 
капота скотчем приліплений засіб для миття скла, а сам 
водій - зосереджений, як Будда в момент медитації, - з 
нещадним бібіканням жене на вузеньких вуличках, 
вишукано обганяючи інші автобуси й маленькі тук-туки. 
     Ви – в Азії. А саме – на Шрі-Ланці. Острові богів, слонів, 
чаю і щастя.

Антоніна  
БРИК.

Подорож на Шрі-Ланку 
для журналістів із 
різних міст організував 

Український журналістський 
фонд і найбільший український 
туроператор Travel Professional 
Group (TPG) за підтримки 
місцевого туристичного 
агентства Tangerine Tours.

TPG сьогодні - це більше 
300 тисяч клієнтів у рік, понад 
100 тисяч унікальних пропози-
цій і 170 туристичних напрям-
ків, більше 50 чартерних про-
грам щорічно і 20 рейсів що-

тижня. І більш, як 1,65 мільйона задоволених туристів.
Представництва є у Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, 

Львові, Кривому Розі, Алмати, Варшав, Бангкоку, Паттайї. 

Tangerine Tours займа-
ється промоцією Шрі-Ланки 
ще з 1982 року. До речі, ком-
панія має власну мережу го-
телів на різних узбереж-
жях острова, серед яких 

- Tangerine Beach Hotel і Royal Palms Beach Hotel в місті Калу-
тара, Fair View Hotel в столиці - Коломбо, а також легендарний 
Grand Hotel в Нувара Елія – найстаріший на острові.



№28 (263) / 18 липня-24 липня 2018 р.

Смарагдові огірки
ПОТРІБНО: 2 кг огірків, 

пряна зелень (кріп, листя ви-
шні, смородини та хрону), 80 
г цукру, 80 г солі, 100 г лимон-
ної кислоти, 50 г горілки, 1,5 л 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: свіжі 
огірки помити, облити окро-
пом і відразу занурити в хо-
лодну воду. Викласти в трилі-
трову банку, перекладаючи зе-
ленню. Розчинити в киплячій 
воді сіль, цукор і лимонну кис-
лоту, залити огірки, витримати 
5 хвилин. Злити розчин, довес-
ти його до кипіння і знову за-
лити ним огірки. Після друго-
го 5-хвилинного витримуван-
ня знову злити розчин, довес-
ти його до кипіння і втретє за-
лити цим огірки, додати в бан-
ку 50 г горілки і закатати.

Огірки пікантні  
з гірчицею

ПОТРІБНО: 4 кг огірків різ-
ної величини, 1 скл. олії, 1 скл. 
оцту (9%), 1 скл. цукру, 1 скл. 
солі, 3 ст. ложки гірчиці в зер-
нах, 2 головки часнику, перець 
чорний мелений на смак.

ПРИГОТУВАННЯ: великі 
огірки розрізати уздовж на 4 
частини, менші – на 2. Поклас-
ти їх у велику ємність, додати 
цукор, сіль, олію та решту вка-
заних інгредієнтів. Перемішати 
та залишити на 2 години, час 
від часу помішуючи. Коли соку 
буде достатньо, розкласти огір-
ки по підготовлених 1-літро-
вих банках, рівномірно залити 
утвореним соком. Стерилізува-
ти 20 хвилин та закатати.

Мариновані огірки  
з горілкою

ПОТРІБНО: 2 кг дрібних огі-
рочків, пів склянки яблучного 
оцту, 3-4 ч. л. солі, 3 ст. л. цукру, 
2 ст. л. горілки, кріп, корінь і 
листя хрону, смородини, вишні.

ПРИГОТУВАННЯ: промив-
ши огірки, потрібно облити їх 
крутим окропом і відразу опус-
тити в холодну воду. Потім 
щільно розкласти огірочки в 
банку, пересипаючи кожен шар 
пряними спеціями.

ПРИГОТУВАТИ МАРИ-
НАД: в 1,5 літрах води розвес-
ти яблучний оцет, цукор, сіль і 
прокип’ятити. Гарячим мари-
надом залити укладені в бан-
ку огірки і витримати в такому 
стані 5 хвилин. Потім маринад 

злити, знову довести до кипін-
ня і залити ним огірки вдруге, 
повторюючи попередню про-
цедуру. На третій раз остаточ-
но наповнити банку марина-
дом, додати горілку, закрути-
ти, перевернути і закутати до 
повного охолодження.

Огірки  
у власному соці

ПОТРІБНО: свіжі огірки, 4-5 
зуб. часнику, кріп, листя хрону, 
3 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
потрібно підготувати заливку. 
Для цього відбираємо перерос-
лі огірки або ті, що мають не-
правильну форму. Якщо ж та-
ких немає або замало – згодять-
ся будь-які. На 3-літрову банку 
потрібно приблизно 1,5 кіло-
грама огірків на заливку.

Ці огірки потерти на грубій 
тертці, всипати сіль і додати 4-5 
подрібнених зубців часнику. Усе 
добре вимішати, щоб сіль роз-
чинилася.

На дно 3-літрової банки по-
класти кріп, на нього – жменю 
тертих огірків. Далі викласти 
шар цілих огірків, зверху – зно-
ву терті, поки банка не буде по-
вна. Зверху вилити решту соку 
і тертих огірків і покласти лис-
ток хрону. Закрити капроновою 
кришкою і винести у прохолод-
не місце.

Мариновані огірки 
«Хрусткі»

ПОТРІБНО: 5 кг свіжих огір-
ків, 2,4 л води, 150 г оцту 9%, 
30 горошин перцю запашного, 
30 горошин чорного перцю, по 
10 листків смородини, зубчиків 
часнику і парасольок кропу, 10 
ч. л. зерен гірчиці, 5 ст. л. цукру, 
3 ст. л. солі, листя хрону.

ПРИГОТУВАННЯ: залити 
помиті огірки на 4 год. холод-
ною водою. Викласти огірки, 
зелень, перець (на кожну банку 
по 3 ст. л.), гірчичні зерна (по 1 
ч. л. на банку), часник в стери-
лізовані банки ємністю 1 л. До-
вести до кипіння воду, додав-
ши в неї цукор, сіль, вимкнути 
плиту і влити оцет, переміша-
ти. Влити в банки гарячий ма-
ринад, поставити їх в каструлю 
з киплячою водою (вода пови-
нна доходити до плічок банки), 
простерилізувати кожну банку 
по 5 хв., закрутити кришками, 
перевернути догори дном і так 
залишити, не закутуючи нічим.

Огірки солодкі   
або «все по сто»

ПОТРІБНО: огірки, 100 г 
солі, 100 г цукру, 100 г оцту, спе-
ції та зелень. 

ПРИГОТУВАННЯ: у трилі-
трові банки скласти огірки, до-
дати кріп за смаком, кілька зуб-
чиків часнику, чорний перець, 
духмяний перець, лавровий 
листок, можна також – кіль-
ка зерен білої гірчиці. Залити 
окропом, дати постояти кілька 
хвилин. Потім злити окріп у ка-
струлю, довести до кипіння, до-
дати сіль, цукор, коли знову за-
кипіло – оцет. Залити марина-
дом огірки і закрутити. Накри-
ти банки тканиною до охоло-
дження. 

Огірки в томаті

ПОТРІБНО: на літрову бан-
ку - 3-4 ст. л. оцту (на дно), 1 ст. л. 
олії, 1 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 3 ст. 
л. томату, кріп, петрушка, лавро-
вий листок, перець чорний, пе-
рець духмяний, 2 зубчики час-
нику, 1 цибулина, нарізана кру-
жальцями, 1 терта морквина.

ПРИГОТУВАННЯ: малень-
кі огірки нарізати вздовж на 
4 частини. Зварити маринад з 
оцту, олії, солі, цукру і томату. 
На дно банки викласти овочі, 
зелень і спеції. Далі скласти тіс-
ненько в банки огірки. Стерилі-
зувати 30-40 хв.

Пікантний салат  
з огірків

ПОТРІБНО: 4 кг огірків (со-
ломкою), 2 головки часнику, 
2 ст. л. гірчиці в зернах, пів-
склянки покришеної зелені, 1 
скл. олії, 1 скл. оцту, 1 скл. цу-
кру, чверть скл. солі, 1 ч. л. ме-
леного чорного перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: все пере-
мішати і залишити на 2-3 го-
дини. Потім салат розкласти в 
банки і стерилізувати 20-30 хв.

Огірки  
без стерилізації
ПОТРІБНО: огірки, зелень 

та суцвіття кропу, часник, хрін, 
лавровий листок, духмяний та 
чорний перці,

МАРИНАД НА 2 Л ВОДИ: 3 
ст. л. солі, 1 скл. цукру, 1 скл. 
оцту.

Приготування: огірки по-
мити, вимочити 3 години. Бан-
ки з кришками простерилізу-
вати. Кріп розділити на час-
тини, часник почистити, по-
дрібнити пластинками. Ви-
класти на дно банок кріп, лис-
тя хрону, покласти спеції та 
лавровий листок, пластин-
ки часнику. Зверху щільно ви-
класти огірки. Залити до вер-
ху окропом, закрити кришка-
ми та зачекати 20 хвилин. По-
тім воду злити в каструлю та 
знову закип’ятити. Знову зали-
ти нею банки з огірками та ви-
тримати 20 хвилин. Повторити 
цю процедуру тричі. При чет-
вертій заливці зі злитої втре-
тє води приготувати маринад. 
Прокип’ятити його з додаван-

ням солі, цукру та оцту протя-
гом кількох хвилин. Залити ма-
ринадом огірки в банках, зака-
тати кришками та переверну-
ти догори дном. Закутати та 
залишити до охолодження.

Огірки для канапок  
з куркумою

ПОТРІБНО: 700-800 г огір-
ків, 1 скл. води, 100 мл 9% 
оцту, 0,5 скл. цукру, 1 ч. л. солі, 
1 ч. л. меленої куркуми, перець 
чорний горошок, перець дух-
мяний горошком, зерна гірчи-
ці, лавровий лист. 

ПРИГОТУВАННЯ: огірки 
невеликого розміру (по висоті 
півлітрової банки) помити, на-
різати тоненькими смужками. 
У чисті банки на дно поклас-
ти по 0,5 ч. ложки зерен гірчи-
ці, по 1-2 шт. духмяного перцю, 
кілька горошин чорного пер-
цю і по лавровому листочку. 
Щільно наповнити банки нарі-
заними огірками.

ПРИГОТУВАТИ МАРИНАД 
з води, оцту, куркуми, цукру та 
солі. Залити гарячим марина-
дом огірочки, банки стерилізу-
вати 7 хвилин. Після закриття 
кришками, охолодити банки 
дном догори. Зберігати в про-
холодному темному місці. Сма-
кувати можна через місяць.

Смачні і перевірені рецепти  
від «Нашого ДНЯ»

Смарагдові огірки
2 кг огірків, 

Смачні і перевірені рецепти 
від «Нашого ДНЯ»
Смачні і перевірені рецепти Смачні і перевірені рецепти 
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Консервуємо 
огіркиогіркиогіркиогіркиогіркиогіркиогірки

 Огірки з гладкою шкіркою та білими кра-
почками не годяться для консервування. 
 У занадто м’якій воді огірки втрачають 

пружність, а в надто жорсткій – набувають непри-
ємного присмаку металу. 
 Найкраще для консервування огірків вико-

ристовувати джерельну або криничну воду. Якщо 
немає, скористайтеся бутильованою.
 Підготовлені та промиті огірки обов’язково 

залийте холодною водою мінімум на 2-3 години, а 
краще на 5-6. Тоді вони стануть більш пружними і 
міцними.
 Найкраща сіль – звичайна кам’яна, не йодо-

вана. Від дрібної солі огірки можуть стати м’якими.
 Для квашених огірків на 1 літр води зазви-

чай кладуть 50-60 г солі. Це приблизно 2 – 2,5 ст. 
ложки. Для маринованих огірків уміст солі може 
бути меншим.
 Основний, класичний набір прянощів для 

консервування огірків: хрін, кріп, часник, листя 
смородини, вишні, горіха та дуба. Також додають 
селеру, петрушку, кріп, лавровий лист, гострий 
червоний перець.
 Не втрачайте почуття міри, додаючи час-

ник. Цей ароматний інгредієнт зменшує хруст-
кість огірків.

 Огірки найкраще консервувати у день збору 
або ж не пізніше ніж через добу.
 Щоб огірки були більш хрусткими, покла-

діть у розсіл шматочок кори дуба та листя хрону.
 Якщо потрібно, щоб огірки засолилися 

швидше, то можна обрізати хвостики або наколо-
ти їх виделкою.
 Щоб у процесі зберігання консервованих 

огірків не зривало кришки, спробуйте додати в 
розсіл щіпку гірчичного насіння або порошку, а 
можна перед самим закриванням влити 1 ст. лож-
ку спирту або горілки з розрахунку на 1-літрову 
банку).
 Щоб зберегти яскравий зелений колір, огір-

ки обливають окропом і відразу опускають в хо-
лодну воду.

Корисно знати
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Здається в 
оренду 

У м. Збаражі по вул. В. Вели-
кого, 6. Приміщення 134 кв. 
м., перший поверх. Є опа-
лення (газові конвектори), 
вода, туалет (каналізація), 
світло, підсобне приміщен-
ня. Ціна договірна. 
Тел. (098) 725-32-55.

Продаю
Соняшниковий макух, олію 
нерафіновану домашню, хо-
лодного віджиму. Крупу гре-
чану, горох (половинки жов-
тий), кутю, пшеничну крупу. 
Роздріб, гурт, великими пар-
тіями. Ціна договірна.  Теле-
фон: (068) 0472549. 

*     *     *     *     *
Корову дійну, спокійну, 
біло-рижу, молоко жирне, 
вік - 5 років. Ціна договір-
на. Телефон: 097-64-94-
731.

*     *     *     *     *
Вісім дерев’яних коліс до 
воза. 
Телефон: (098) 62 18 733.

Послуги
Здійснюємо вантажні пе-
ревезення по місту, облас-
ті та Україні автомобілем 
Mercedes Sprinter. Ванта-
жопідйомність до 3 тонн. 
Контактний телефон: 
(067) 352-14-55.

Утеплення будинків, 
декорування 

фасадів. 

Риштування  
та матеріали  
є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.

ОГОЛОШЕННЯ

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

За регіональним замовленням:

За кошти фізичних  
та юридичних осіб:

(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

(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)

Зарахування на навчання здійснюється  
за результатами співбесіди. 

Стипендія, харчування, гуртожиток,  
працюють гуртки та спортивні секції

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

НА БАЗІ ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО»  ДІЮТЬ:
 Регіональний навчально-
практичний 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 проживан-
ня.
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

Приймальна комісія 
працює з 1 червня.

Документи приймаються 
щодня, крім неділі,  

з 9:00 до 16:00

Програми розтермінування на квартири. 
Переваги для молодих сімей

Метою програми розтерміну-
вання є безпосередній контакт за-
будовника з клієнтом, зацікавлен-
ня його перспективою купівлі не-
рухомості на вигідних умовах та 
збільшення власної конкуренто-
спроможності на ринку.

Покупець, котрий вирішив при-
дбати квартиру шляхом розтермі-
нування, отримує ряд переваг, про 
які ітиметься нижче.

Без банків та іпотек
Щоб отримати банківський 

кредит, потрібно зібрати пакет 
документів, довідку про доходи, 

а віковий поріг стартує від 25 ро-
ків. Процентна річна ставка почи-
нається з позначки 18%. Наважи-
тись на жорсткі умови готовий да-
леко не кожен. Забудовник нато-
мість пропонує безвідсоткову ви-
плату та фіксовану суму за ква-
дратний метр, яка не зростатиме 
в період завершення будівництва. 
Таким чином покупець отримує 
24 місяці для виплати коштів, що-
місячно або щоквартально.

На будь-який смак
Програма розтермінування діє 

на початкових етапах зведення бу-

дівлі. Тому покупець має можли-
вість вибрати поверх, метраж, пла-
нування, панораму, індивідуальний 
дизайн. До моменту здачі проекту 
в експлуатацію вибір залишається 
мінімальний.

Приємна ціна
На етапі котловану ціна за ква-

дратний метр невисока, а різни-
ця між стартовою і фінішною вар-
тістю сягає 30%. Таким чином бю-
джет молодої сім’ї не страждає від 
збільшення витрат, а темпи пога-
шення виплат можна запланува-
ти наперед.

Без ризиків
Важливо обрати надійного та 

перевіреного забудовника, котрий 
має успішний досвід будівництва, 
реалізовані проекти та позитивні 
відгуки. Це допоможе уникнути ри-
зиків і додасть певності у власному 
виборі.

Придбати квартиру в Івано-
Франківську за програмою роз-
термінування можна у ЖК «Парко-
ва Алея», «Comfort Park», Містечко 
«Соборне» та у модерному районі 
«Manhattan».

Після смерті громадянина його 
майнові права та обов'язки, а також де-
які немайнові права переходять до ін-
ших осіб. Такий перехід майна нази-
вається спадкуванням. Право на запо-
віт здійснюється особисто фізичною 
особою з повною цивільною дієздат-
ністю. Зміст заповіту складають роз-
порядження заповідача відносно його 
майна, майнових прав та обов'язків. 
Ці розпорядження можуть бути зро-
блені заповідачем у будь-який час. За-
повіт має бути посвідчений нотаріу-
сом або іншими службовими особа-
ми, що мають право вчиняти нотарі-
альні дії. Цивільним кодексом України 
передбачено певні вимоги щодо скла-
дання та посвідчення заповіту. Заповіт 

складається у письмовій формі, із за-
значенням місця та часу його складен-
ня, дати та місця народження запові-
дача, та має бути особисто підписаний 
заповідачем. Буває ситуація, коли після 
смерті спадкодавця родичі, керуючись 
матеріальними цілями, намагають-
ся оспорити даний правочин. Зазви-
чай, заінтересовані особи посилають-
ся при укладенні правочину під приму-
сом, у стані неосудності або на несправ-
жність підпису на документах тощо.

Проблем можна уникнути при 
умові використання однієї із законо-
давчих новел. Так, на бажання запові-
дача його заповіт може бути посвідче-
ний при свідках. У ЦК зазначено випад-
ки, в яких присутність двох свідків при 

посвідченні заповіту є обов'язковою: 
посвідчення заповіту іншою посадо-
вою, службовою особою, а також, коли 
фізичні вади заповідача унеможлив-
люють його ознайомлення зі змістом 
заповіту (поганий зір, сліпота). При-
сутність свідків зумовлена тим, щоб 
підтвердити стан, у якому перебував 
заповідач на момент посвідчення за-
повіту. Свідками можуть бути лише 
особи з повною цивільною дієздат-
ністю. Не можуть бути свідками: нота-
ріус або інша посадова, службова осо-
ба, яка посвідчує заповіт; спадкоєм-
ці за заповітом; члени сім'ї та близькі 
родичі спадкоємців за заповітом; осо-
би, які не можуть прочитати або під-
писати заповіт. Свідки, при яких по-

свідчено заповіт, зачитують його вго-
лос та ставлять свої підписи на ньому. 
У текст заповіту заносяться відомос-
ті про їх особи. Нотаріус на прохання 
особи записує заповіт з його слів влас-
норучно або за допомогою загально-
прийнятих технічних засобів. У цьому 
разі заповіт має бути вголос прочита-
ний заповідачем та підписаний ним.

Нотаріус, інша посадова, службова 
особа, яка посвідчує заповіт, свідки, не 
мають права до відкриття спадщини 
розголошувати відомості щодо факту 
складання заповіту, його змісту, скасу-
вання або зміни заповіту.

Андрій РУДНІЦЬКИЙ, 
державний нотаріус Першої Тернопіль-

ської державної  нотаріальної контори.

Особливості посвідчення заповітів при свідках

Кожна молода сім‘я мріє про власний дім. Та в умовах загальної 
економічної кризи, відсутності державних програм та високих 
кредитних ставок, більшість людей втратили надію придбати 

власне житло. Пожвавити ситуацію на ринку нерухомості взялися 
самі забудовники, які зацікавлені у збільшенні попиту на новобудови 
не менше ніж потенційні покупці. Запровадивши безвідсоткове 
розтермінування на житло, девелопери дали шанс тисячам молодих 
сімей придбати власну квартиру на вигідних умовах за доступною ціною. 
Деталі програми розтермінування на квартири розповів Аналітичний 
центр будівельної компанії «Благо».
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ГОРОСКОП
З 18 по 24 липня

ОВЕН. Вашою діяльністю 
можуть зацікавитися переві-
ряючі інстанції, давня юри-
дична проблема отримає ло-
гічне продовження. Зірки ра-
дять підготуватися до цього 
періоду завчасно, пам’ятаючи 
мудрі слова: «Хто попередже-
ний, той озброєний».

ТЕЛЕЦЬ. Фінансова карти-
на видається нерівною. Вели-
кі витрати будуть пов’язані з 
розвитком бізнесу, вирішен-
ням професійних проблем, а 
в декого з особистим життям.

БЛИЗНЮКИ. Особисте 
життя може виявитися важ-
ливішим за роботу та кар’єру. 
Цілком очевидно, що випад-
ковий любовний зв’язок не 
вдасться ігнорувати. Вiн ви-
магатиме як зовнішніх, так і 
внутрішніх змiн.

РАК. Близька людина по-
требуватиме вашої підтрим-
ки, але невдовзi допомога зна-
добиться вже вам. У цей час 
передбачаються серйозні ви-
трати, і друзі залюбки пози-
чать вам необхідну суму.

ЛЕВ. Доведеться ви-
правляти чужi помилки. У 
будь-якому випадку слід 
пам’ятати, що ця робота по-
требує особливої уваги і 

контролю, оскільки будь-
який прорахунок може доро-
го обійтися.

 ДІВА. Ви вiдчуєте, що бути 
легковажним навіть приєм-
но. У службових справах ваша 
буйна фантазія принесе ціл-
ком матеріальні плоди. Впро-
довж тижня доведеться роз-
риватися між будинком і ро-
ботою.

ТЕРЕЗИ. Найближчим ча-
сом можливе придбання но-
вого офісу або повне оновлен-
ня старого приміщення. Но-
вий напрямок у бізнесі може 
розвиватися не так швидко, 
як ви планували.

СКОРПІОН. Будьте пиль-
ні, перевіряйте папери, які ви 

маєте підписати, телефонуй-
те і запитуйте те, що вас ціка-
вить. Краще перестаратися, 
ніж програти. З’явиться мож-
ливість здійснити справжній 
прорив у кар’єрі.

СТРІЛЕЦЬ. На шляху до 
успіху постануть серйозні фі-
нансові розбіжності між вами 
та компаньйонами, завдяки 
чому справа може зайти у глу-
хий кут. Щодо фінансового 
стану перша половина тижня 
досить благополучна.

КОЗЕРІГ. Доведеться роз-
биратися з друзями та одно-
думцями і пояснювати їм свої 
професійні та фінансові пози-
ції. Можливі вдалі операції з 
нерухомістю, є надія на отри-

мання кредиту або спонсор-
ської допомоги.

ВОДОЛІЙ. Завдяки друзям 
ви можете знайти нове джере-
ло доходів. Уже зараз почніть 
економити, але це не озна-
чає, що ви на порозі фінансо-
вого краху. Просто тимчасово 
не відкладатимете гроші про 
запас.

РИБИ. Вiдбудуться вели-
кі зміни не тільки в професій-
ні справi, а й в особистих сто-
сунках. Дехто з вас почне вити 
своє гніздо або зробить його 
комфортнiшим. У нестабіль-
них пар триватиме смуга від-
чуження, і в цьому випадку 
операції з нерухомістю будуть 
викликані розлученням.

Вітаємо!
Найкращого у світі тата, 

люблячого дідуся, 
Петра Степановича 

Луцика
із с. Кривчики Збаразького району
з 60-річним ювілеєм!
Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать, біжать 

невпинно так роки,
Прийшла пора, хвилина 

та настала – 
Зі святом Вас вітаєм залюбки. 
Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас.
Бажаєм ми терпіння Вам земного,
Щасливі будьте, вся Ваша рідня,
Погожих днів, дощу Вам золотого,
Щоб гарний настрій мали Ви щодня!
Нехай прихильна буде до Вас доля,
Хай обминає дім журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!
Ми всі Вас дуже-дуже любимо!

З повагою і любов’ю - сини Сергій, Юра, Андрій, 
Льоня, Вася, дочка Таня  з сім’ями,  

син Саша і дочка Люба.

Вітаємо!
Дорогого свата

Петра Степановича Луцика
з Кривчиків Збаразького району

з ювілеєм!
Життєва доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг.
Прийшов вже липень урочисто,
Приніс вітання на поріг.
Усе було в житті – і радощі, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер найменше буде кривди,
А більше гарних, сонячних хвилин. 
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай спокій, мир, благополуччя,
Все гарне лиш у дім Ваш заверта,
Нехай Господь благословить Вас, свате,
На многії і радісні літа!

З повагою – свати Марія, Зіна та Феофан.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, любого татуся
Володимира Григоровича 

Дишканта
з Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди успішний, веселий, 
Життя бережи, бо єдине воно.
 Нехай Тобі скрізь усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай друзі й удача не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай спокій і затишок будуть у домі,
Хай Господь обдаровує ласкою, 
Щоб життя Твоє стало казкою!  
З любов’ю - дружина Олеся, донечки Аліна, 

Дарина, Христина.

Вітаємо!
Дорого сина, доброго брата, зятя, 

хрещеного і племінника
 Володимира Григоровича 

Дишканта
з Днем народження!
Прийми від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Хай буде цей день незабутньо-прекрасним,
А небо завжди – чистим і ясним!
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде добрим і дуже яскравим!
Щоб було у ньому багато любові, 
Щоб зустрічі були веселі й чудові.
Щоб всі шанували Тебе і любили, 
Щоб очі від щастя, як зорі горіли. 
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує багаті і многії літа!

З любов’ю і повагою – уся родина.

Вітаємо!
Щирого друга і доброго кума

Андрія Петровича Василюка
з Тернополя

з Днем народження! 
Нехай будуть дні Твої щастям оповиті,
Вірним друзям двері до хати відкриті!
Радісною нехай буде кожна нова днина,
Успіхом хай увінчається життєва стежина!
Хай здоров’я не підводить – бо це так важливо,
І ніколи хай не шкодять горілка та пиво.
Копчене та смажене, різні інші страви,
Нехай завжди будуть гроші, настрій до забави.
Хай сімейне полум’я світить, не згасає,
Хай Твою оселю Бог благословляє!

З повагою – куми Саша і Віка з Кременця  
і Твої найкращі друзі.

Вітаємо!
Добру дружину, щиру,  
доброзичливу сусідку 

Уляну Іванівну Дубову
з Великих Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час. 
У цю прекрасну літню днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас. 
Хай доля шле Вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг. 
Хай же день цей радість принесе,
Забере турботи і печалі,
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!

З повагою – чоловік Леонтій  
і сусіди з Тернополя.

Найкращого у світі тата, Найкращого у світі тата, 

Петра Степановича Петра Степановича 

із с. Кривчики Збаразького району

Вітаємо!
Дорогих маму і тата

Оксану та Івана Мечиків 
із с. Вікнини на Збаражчині

із 25-річчям подружнього життя! 
Сріблом задзвенів Ваш ювілей,
Двадцять п’ять війнуло, ніби скрипки звуки,
Хочуть Вас сьогодні привітати
Родичі, і діти, і онуки…
В злагоді, у мирі і пошані
Ви багато літ прожить змогли,
Іскру Божу в Вашому коханні
Ви в серцях навіки зберегли.
Тож хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались  Ви весь час,
Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!
Нехай благодатним буде Ваш вік
Впродовж золотих й діамантових літ!

З повагою – доньки Світлана, Іванна, Софія, зять 
Рома, внучка Златка, сестра Оля з сім’єю.

Тільки радість хай приносять внуки

Щоб гарний настрій мали Ви щодня!

Нехай Господь благословить Вас, свате,

з ювілеєм!з ювілеєм!
Життєва доля вишита любистком,

Нехай тепер найменше буде кривди,

Відпустить здоров’я міцного, добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів  
можна безпосередньо  у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.   
Ціна привітання - від 100 грн.




