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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Дорогі наші читачі!
Наступний номер «Нашого
ДНЯ» вийде 8 серпня.
Наш колектив іде на
невеличкі канікули. Після
творчої відпустки на вас
чекає ще більше цікавих
новин, корисної інформації,
репортажів з незвичайних
куточків нашого краю,
ексклюзивних публікацій
на різні теми.
Тиждень збіжить дуже
швидко! До зустрічі!

У Тернополі створили

велетенського глечика
На фестиваль «Не святі горшки ліплять»
3
приїхало 26 гончарів із різних куточків України,
стор.
а також Білорусі та США

Чому наші краяни вчасно не отримали пенсій?

Д

о редакції
«Нашого ДНЯ»
телефонують
стурбовані люди й
запитують про причини
невчасної виплати
пенсій.

«Укрпошта» пояснила збій з
термінами виплати пенсій «технічними затримками» з боку
Пенсійного фонду. Про це йдеться на сайті компанії. «Укрпошта»
працює в штатному режимі. Станом на вчора, 24 липня, існували
тимчасові технічні затримки фі-

нансування Пенсійним фондом
виплати пенсій.
«Компанія своєчасно повідомить клієнтів про відновлення фінансування і зміну в
графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня», - наголошується в повідомленні.
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Степан БАРНА: «Наповнення місцевих бюджетів
і створення робочих місць – пріоритетні
завдання для кожного району»
Н
апрацювання спільної
стратегії, напрямків
регіонального розвитку, а
також покращення показників
соціально-економічного розвитку,
боротьба з детінізацією – серед
пріоритетних завдань для
Тернопільщини. Про це зазначив
голова Тернопільської ОДА Степан
Барна під час кущової наради у
Бережанах. Також він наголосив на
важливості наповнення місцевих
бюджетів.

«Усі мають бути зацікавлені у легалізації та детінізації, адже вони негативно
впливають на економіку області. Якщо не
приймати конкретні міри, то це суттєво
відіб’ється на наповненні бюджетів. Ми маємо розуміти, що ключовою умовою створення доданої вартості, а також розширення можливостей наповнення бюджетів і
найважливіше – зайнятості людей в області, є питання власних доходів і створення
робочих місць», - підкреслив Степан Барна.
За його словами, реформа децентралізації відкриває безліч можливостей для
розвитку громад, покращення інфраструктури та залучення альтернативних джерел
доходів.

«Цього року Державний фонд регіонального розвитку склав 194 млн. грн., які
будуть спрямовані на реалізацію проектів
в області. Ще 64 млн. грн. – кошти, виділені
завдяки співфінансуванню. Також завдяки
старанням народних депутатів від Тернопільщини область отримала близько 56
мільйонів гривень за рахунок коштів соцеконому», - зазначив голова ОДА.
Також він констатував, що Тернопільщина суттєво збільшила суму капітальних
вкладень: «Ми мали достатньо скромні
показники у розрізі прямих іноземних ін-

вестицій за останні 25 років, а це приблизно 42 млн. дол. Проте, підсумки минулого
року демонструють позитивну динаміку.
Зокрема, майже 7,1 млрд. грн. – капітальні
вкладення в реальний сектор економіки з
боку бізнесу Тернопільської області. Це хороший стимул для подальшої роботи».
«У нас позитивна динаміка щодо зростання надходжень у дорожній фонд. Децентралізація, яка відбувається сьогодні
в державі, дає можливості звернути увагу
не тільки на державні дороги, на які цього
року спрямовано майже 1,5 млрд. грн, а й

на багато інших шляхів. Невдовзі розпочнуться тендерні процедури, після яких,
у розрізі кожного району, реалізовуватимуть проекти, що спрямовані на поточний
і середній ремонт доріг», - підкреслив голова ОДА.
Степан Барна наголосив на важливості
вживання заходів щодо припинення продажу неліцензованих алкогольних напоїв, адже кожна копійка несплаченого акцизного податку – втрата для місцевого
бюджету та передумови для припинення
роботи алкогольних підприємств і спиртзаводів.
Ще одним джерелом наповнення місцевих бюджетів, як вважає очільник області,
є сплата оренди за користування землею:
«ПДФО від оренди паю має надходити
туди, де знаходиться земля, а не за місцем
реєстрації підприємства. Також потрібно
підняти плату за користування паями, аби
збільшити надходження до місцевих бюджетів. Додаткові можливості з’являються
і завдяки передачі земель поза межами населених пунктів у власність громади».
Голова ОДА також наголосив на важливості втілення медичної реформи та
створенні комфортних умов для надання
якісних медичних послуг у сільських амбулаторіях, яких в області буде 18.

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської
політичної партії «Основа»:

"Для чого стільки
заступників і секретарок?"

Ми скоротимо кількість чиновників утричі – і країна запрацює

Н

апередодні 8 березня
довелося зайти в
обласну державну
адміністрацію для
оформлення документів.
У коридорах було гамірно,
працівники бігали з
немитим посудом, вдягнені
у модні потерті джинси
й светрики, без натяку
на дрес-код. Чекати
начальника довелося
більше двох годин...
Все це можна пояснити – уже
на повну святкували. А тепер
уявіть подібне у розвиненій країні, де успішно впроваджуються
економічні проекти, там, де дуже
консервативно, у випрасуваних
костюмах і білих сорочках люди
мовчки і професійно виконують
свою роботу, без галасу, біганини
по коридорах.
Чому в них побачити таке неможливо?
Не мені оцінювати професійну
підготовку наших держпосадовців, але якщо підвести підсумок
щодо ситуації в державі, то ми побачимо застій і занепад. Звичайно, не тільки тому, що не носять
білих сорочок, а з багатьох причин. І ключова з них – це, власне,

роздутий штат чиновницького
апарату в державі.
Держслужбовців в Україні на
початок 2017 року було близько
200 тисяч. При цьому фонд оплати
праці чиновників з кожним роком
зростає. Всі вже знають про премії
для керівництва «Нафтогазу». Виписувати премії в 46 мільйонів доларів для державних менеджерів
у бідній країні – це неприпустимо.
Якщо провести паралель, що
держава - це маленьке господарство, то бачимо в Україні ситуацію, коли керівник має десять заступників, у кожного – службовий
автомобіль, секретарка, усі піднімають собі зарплати до космічних
цифр, беруть кредити, а в той же
час підприємство працює нерентабельно. Через непрофесійне
управління зарплата робітників
– мізерна, кадри масово звільняються і виїжджають в пошуках роботи за кордон.
Виникає багато запитань. Для
чого стільки заступників і секретарок? Хто і коли буде повертати
кредити? Можливо, мета цих директорів – довести підприємство
до банкрутства, а потім скупити за
копійки його і землю?
Здавалося б, в Україні вже є

структури, які мали б зайнятися
цими питаннями. Працює Національне антикорупційне бюро,
давно мав би почати роботу Антикорупційний суд. Але… Вмикаючи
телевізор, майже щодня бачимо
чвари між НАБУ і Спеціалізованою
антикорупційною прокуратурою.
Чомусь затримується запуск Антикорупційного суду.
Кому це вигідно? Адже сьогодні - я вже згадував про це у попередній статті - в Антикорупційному
бюро, за даними видання «Дзеркало тижня», перебувають близько 600 справ. І якщо їх передадуть
уже в новий Антикорупційний
суд, то держава зможе повернути
збитки від корупції на суму більше 200 мільярдів гривень…
Хоча, думаю, коли почнуться
політичні перегони – ми побачимо
і почуємо багато…
Особисто мені в контексті Тернопілля дуже цікаво, хто з чиновників давав добро на «прихват»
комбайнового заводу та інших
підприємств-гігантів, на яких
працювали тисячі людей і які зараз помикаються по цілому світу.
Пора озвучити їхні прізвища.
Необхідно створити комісію та
ретельно вивчити, на яких умовах,

кому і, головне, за яку суму було
продано колись успішні підприємства, які сьогодні не працюють за
профілем і були віддані по шматках. Адже і без детального економічного аналізу можна приблизно
оцінити вартість тих об’єктів. Різницю хай доплачують.
Сьогодні, за оцінками фахівців,
на Тернопільщині найскладніша
економічна ситуація в Україні.
Єдине, у чому лідирує область –
кількість ресторанів і розважальних закладів.
Можна продовжити перелічувати ті негативні тенденції, які
призвели до кризи в державі. Це
стосується не тільки чиновників,
це і завищені кредитні ставки,
і непосильні тарифи й податки.
Якщо підвести підсумок – це дасть
відповідь на питання, чому надзвичайно складна ситуація.
За участі науковців, підприємців, громадськості партія «Основа»
розробила «Доктрину економічного розвитку». Вона ж і є економічною платформою нашої партії. Це
відповідь на всі питання, як Україні
вийти з кризової ситуації.
Ініціатором створення цієї
доктрини є народний депутат, лідер партії «Основа» Сергій Тарута,

який пройшов шлях від робочого до директора металургійного
комбінату й успішно у 2005 році
об’єднав усю металургійну промисловість України.
Я хотів би, щоб кожен українець
полистав цю книгу і в майбутньому,
коли прийматиме рішення, думав
не про гречку і не про пусті обіцянки, а про те, що є люди, які довели
свою спроможність втілювати в
життя успішні проекти. Чи зможе
більшість політиків, які ніколи не
працювали на виробництві й не
керували навіть кооперативом,
управляти великою державою?
Що відбувається сьогодні в
державі – ми бачимо. Згідно з даними Мінекономрозвитку, загальний рівень тіньової економіки
становить 33 відсотки від ВВП, а
от журналісти за різними підрахунками озвучують ще більш вражаючу цифру – 50 відсотків.
Вдумайтеся! 50 відсотків – тіньова економіка.
Ніхто би не згадував про чиновників, якби в державі все було
гаразд. Влада загрузла в корупції,
руйнівних конфліктах і взаємних
звинуваченнях. Україні потрібні
лідери, здатні повернути стабільність.

Фестивалі
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У Тернополі створили

ВЕЛЕТЕНСЬКОГО
ГЛЕЧИКА
На фестиваль «Не святі горшки ліплять»
приїхало 26 гончарів із різних куточків
України, а також Білорусі і США

У

їх руках глина оживає
і перетворюється на
неймовірні речі, вони
відроджують українські
традиції і надзвичайно
люблять свою справу.
Кращі майстри України
зібралися у Тернополі на
другий Всеукраїнський
фестиваль гончарів «Не
святі горшки ліплять».
Дійство відбувалося протягом чотирьох днів на козацькому острівку в парку Топільче і
вразило тернополян віртуозною
майстерністю і щирістю, видовищними конкурсами і вогняним
шоу. На цьому фестивалі не роздавали безкоштовно їжу, але тут
ділилися знаннями, вміннями і
демонстрували на практиці, що
гончарство – це живе і сучасне
мистецтво, важливий пласт української культури.
– До нас приїхали майстри
майже з кожного регіону України, - розповідає співорганізаторка
фестивалю Уляна Андрійчук. – Є
гончарі з Києва, Львова, Харкова,
Луцька, Івано-Франківська, Нікополя. Також є гості з Білорусі та
Америки. Це справжні майстри
своєї справи. На нашому фестивалі ми створили чудову платформу
для обміну досвідом, вміннями серед гончарів. Також хотіли показати людям альтернативу проведення культурного часу не лише на
пивних фестивалях, але й творчих.
Родзинкою свята став велетенський глечик висотою майже
два метри. Ще у четвер майстри

зробили спеціальну піч, на якій
мали випалювати виріб, а далі
взялися за створення глиняного
гіганта.
- На створення глечика ми
використали 380 кілограмів шамоту. Це глина, змішана з піском,
- додає Уляна. – Ліпили ми його
руками. На спеціальному приладі формували глиняні ковбаски і
викладали їх одна на одну, утворюючи стінки посудини.
Далі глек сушили, а вже потім
випалювали – для цього посудину нагріли до температури понад
тисячу градусів. І хоч за всіма вимогами такий велет повинен підсихати щонайменше два тижні,
задля фестивалю і красивого вогняного шоу всі етапи підготовки
вмістили у три дні. Однак це було
неймовірне видовище – глиняний глек з красивими орнаментами огортали язики полум’я.

- Це давня технологія, - розповідає Сергій Рєзніков з Нікополя.
– У нашому місті навіть відбувається фестиваль таких вогняних
скульптур. Я маю великий досвід у цій справі. Це технологічно
дуже складно, адже в Україні ще
ніхто не робив такого великого
глечика.
Сергій займається гончарством вже шість років. Він виріс
у Слов’янську – там популярна
лита кераміка, але він дуже хотів

робити щось руками. Вчився гончарству здебільшого в Інтернеті.
Дивився відео, опановував різні
техніки і сьогодні вже сам навчає
інших.
- Такі фестивалі дуже потрібні, адже це спілкування, обмін
досвідом, самовдосконалення, каже Сергій Рєзніков.
Тернопільське свято гончарства приємно вразило й Івана
Братка – скульптора, який живе
і працює в Нью-Йорку. Іван наро-

дився на Львівщині, але доля закинула його за океан. Та улюблену справу і там не покинув – має
у США власну студію, де навчає
людей рисунку, малярству, скульптурі, гончарству.
- Вироби з глини екологічно
чисті, красиві та стильні, - каже
Іван Братко. - В Україні зараз
відбувається новий розквіт цього мистецтва. Це наші традиції,
наше коріння, тому нам варто популяризувати його серед людей,
розвивати цей напрям.
А ще на фестивалі проводили
майстер-класи для всіх охочих з
гончарства, ліплення свищиків
та з інших видів народного мистецтва. Також гончарі змагалися
за звання «Найвищий гончар»,
виготовляли глечики наосліп, а
також на швидкість.
Майстер-шоу з виготовлення
вази з 10 кілограмів глини влаштував гончар-віртуоз з Червонограда Сергій Івашків.
За словами майстра, це доволі
непросто, адже потрібно відцентрувати глину, втримати центр
виробу і сформувати вазу об'ємом
40-50 літрів. Гончар працював
близько години. У той час десятки
тернополян із захопленням спостерігали за процесом, знімали на
відео, фотографували і оплесками
підтримували гончара.
Взагалі фестиваль був породинному теплий, багатий на
позитивні емоції, щирість і креативність. Адже глина – особливий
матеріал, який оживає в руках
майстрів і має особливу енергетику землі…
Фото
автора
і з соцмереж.

Юлія
ТОМЧИШИН.
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Як депутати-мажоритарники отримують
з бюджету мільйони і перетворюють
Україну у феодальну державу

Г

роші йдуть до багатого,
а злидні - до бідного.
Більшість нардепів від
мажоритарних округів давно
засвоїли цю істину: будеш
слухняним депутатом - будеш
багатим і отримуватимеш на
округ десятки мільйонів щороку.
А будеш неслуханням - отримаєш
дірку від бублика, пише «24
канал».
Депутати, яких вибирають від мажоритарних округів, здебільшого і не
приховують, що головним завданням
для них у Верховній раді буде битва
за те, щоб вибити побільше грошей на
власний округ, а не якась там геополітика та державні інтереси.
Фінансами на окрузі мають займатися сільські, міські та районні депутати - будувати дороги, створювати
привабливі умови для бізнесу, залучати інвесторів та інше. А в нас виборців уже майже 10 років привчають до

того, що депутат у Верховній Раді потрібний для того, щоб вибити гроші
на заміну вікон у сільській лікарні та
ремонт ФАПу. В результаті, з депутатами торгуються «“великі боси» у Києві:
проголосуй за бюджет чи призначення міністра, я дам гроші на твій округ,
головне - не лізь у мої справи - з якою
країною дружити і у кого купувати газ
тощо.
Гроші на соціально-економічний
розвиток округів - цей складний термін мало що говорить пересічному
українцеві. Таке враження, що народні
обранці ледь не останні власні копійки викладають на підтримку округів,
хоча платимо за усе це - ми із вами.
Як прокоментував позафракційний нардеп Віктор Чумак, субвенції
є прямим політичним хабарем, адже
вони не надаються так просто, а тільки взамін на лояльність.
Утім, крім недоліків у розподілі
субвенцій і навіть відвертої корупції,

вони створюють справжню небезпеку
для держави у перспективі.
Це справді виглядає як такий собі
неофеодалізм: депутати спершу мовчки голосують за бюджет, тягнуть кошти на свої округи, піаряться на ремонтах та будівництвах, які насправді
фінансуються з бюджету, і знов обираються депутатами.
Один урок щодо неприпустимості вирощування регіональних кланів
країна отримала ще у 2014-у році, а
криваву ціну платить за це і досі. Хочеться вірити, що історія не повториться і ганебний виборчий кодекс
Януковича, як його називають активісти, який і дозволяє на державних
коштах виростати місцевим князькам,
піде в минуле.
Основне, не купляйтеся на слова
своїх обранців. Про те, що за їх «сприяння» «вибиті» кошти на ремонт дороги чи школи. Немає державних грошей – є гроші платників податків.

Політика

Нижче плінтуса:
антирейтинг
«Народного фронту»
вражає

Падіння рейтингів «Народного фронту» - хрестоматійний приклад того, що
відбувається, коли політики не виконують
свої передвиборчі обіцянки. До того ж, у
час, коли велика частина населення була
задіяна у добровольчих чи волонтерських
рухах, депутати не продемонстрували такої ж віддачі. Їм потрібно було створити
власний фонд та пожертвувати своїми немалими статками заради армії. Таку думку
в ефірі телеканалу ZIK висловив директор
Агентства моделювання ситуацій Віталій
Бала.
«Говорячи про «Народний фронт», в
український підручник політології це треба вписати прикладом того, як лише за
один рік рейтинги з першого місця можуть
впасти до статистичної похибки», - сказав
Бала.
А на думку заступника директора Інституту соціології НАНУ Євгена Головахи,
за всю історію незалежної України жодна з
партій ще не мала такого стрімкого падіння. З таким антирейтингом «фронтовикам»
на виборах може допомогти «тільки диво».

Бідність - хвороба, яку важко лікувати.
А ВОНА ТУРБУЄ МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ

Поки чиновники
вихваляються, що в
українців зростають
зарплати і пенсії,
у Світовому банку
порахували: бідних в
Україні зараз більше,
ніж п’ять років тому. На
рівень бідності вплинула
економічна криза, яка
почалася в нашій країні
у 2014 році. Якщо тоді за
межею бідності жило 15
відсотків населення, то
нині - 25 відсотків.

Реальний шлях виходу з кризи існує.
Це - завершення розпочатих і реалізація
нових реформ, наголошує директор Світового банку з питань України, Білорусі
та Молдови Сату Кахконен. От, тільки не
поспішає влада з реформами.
А тим часом, економічний потенціал
України вищий, ніж у Польщі, Румунії,
Грузії, Індонезії. Все у нас є: найбільший
у Європі запас родючої землі, природні
багатства. Вигідне географічне розташування на перехресті Європи та Азії.
Трудові ресурси. Нема лише клепки і совісті у багатьох владоможців, які, якщо
не розкрадають, то не вміють дати лад
цьому «потенціалу». Державна політика
в Україні в плані розвитку економіки відстала на 20 років.
За словами Сату Кахконен, Світовий
банк вклав в Україну із 2014 року більше
коштів, ніж у якусь іншу державу - $5,5
мільярдів. Половину з них - в інвестиційні проекти. $2 мільярди - на підтримку
регіональних бюджетів для проведення
реформ. $500 мільйонів - на постачання
газу. Проте ці кошти використали не по-

вністю. І тут питання до уряду.
А знаєте, скільки грошей потрібно
українцям, аби не почуватися бідними?
Більшість людей, опитаних соціологами, вказали суму у 9-10 тисяч та понад 10 тисяч гривень на місяць. Декому
вистачило б і чотирьох-п’яти тисяч. Але
суми, меншої чотирьох тисяч, не назвав
ніхто.
За результатами опитування Інституту демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи НАНУ, 71 відсоток респондентів віднесли себе до бідних. Це
доволі високий показник. 29 відсотків
- до небідних, проте ще не представників середнього класу. Звідси висновок:
середнього класу, фактично, в Україні
немає. Бо представниками середнього
класу вважають себе лише 0,6 відсотків
українців. Мізерія. І, що цікаво, майже
жоден із респондентів не вважає себе заможним. Звісно, до олігархів та політиків
соціологи з питаннями щодо бідності не
звертаються.
Прикрим фактом є те, що в країні
панує так званий «матеріальний» песи-

мізм. Адже 56 відсотків опитаних сказали, що не сподіваються на покращення
свого матеріального становища. А більше третини - очікують погіршення свого
добробуту. І лише 10 відсотків сподіваються на краще.
А на що українці витрачають найбільше грошей?
Найсуттєвіша частина витрат припадає на харчування. Як свідчать дані
Держстату, за перший квартал цього
року наші співвітчизники у середньому
витратили на їжу 42,1 відсоток своїх доходів. Це - майже 212 мільярдів гривень.
Далі у рейтингу витрат - комунальні рахунки: газ, світло, електроенергія, квартплата й інше. Комуналка витягнула з гаманців українців 58,3 мільярди. Витрати
на транспорт обійшлися у 47,7 мільярдів.
У багатьох людей (28 відсотків) вільних коштів після обов’язкових платежів
та придбання їжі, фактично, не залишається.
До речі, 21 відсоток наших співвітчизників відкладають решту грошей на
«чорний день», а 20 відсотків - погаша-

ють борги.
Крім того, чималі кошти родини платять за навчання своїх дітей. У зв’язку з
цим, багато батьків вирушають на закордонні заробітки. А от у чиновників все
простіше. На дороге навчання для своїх
чад їм вистачає.
У скільки ж вітчизняним посадовцям
обходиться навчання власних дітей? Підрахунок провели аналітики проекту «Декларації», пише «Капітал».
Отже, 27 відсотків дітей українських
чиновників навчаються за кордоном, і на
це торік впливові батьки витратили 35,5
мільйонів гривень. Найбільше грошей
за навчання своїх дітей заплатив президент Петро Порошенко. Його донькидвійнята і молодший син здобувають
освіту у британському «Сoncord College».
Президентові це обійшлося у 3,8 мільйона гривень на рік.
Наступний у топ-3 - нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Руслан Демчак.
Його діти також навчаються у Великобританії. І коштує це понад два мільйони
гривень на рік.
Замикає топову трійку радниця глави
Адміністрації президента Наталія Попович. І дошкільну, і середню освіту її діти
здобувають у Європі. Разом із своїм чоловіком Ігорем Перегинцем, який раніше обіймав посаду заступника міністра
охорони здоров’я, витратили більше 1,7
мільйона гривень.
А найпопулярніші країни для отримання знань дітьми українських посадовців - Великобританія і США. А також
Іспанія, Данія, Канада, Швейцарія, Німеччина, Чехія, Нідерланди.
Такого поділу нашого суспільства
на бідних і багатих, як зараз, раніше не
було. І ця фінансовоматеріальна прірва, на
жаль, стає все глибшою…
Ольга ЧОРНА.
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Віктор Овчарук: «Розвиток
комунальних закладів
має бути в інтересах
усієї громади області»

С

ьома сесія обласної ради
припинила юридичну
особу – Яблунівський
обласний комунальний дитячий
протитуберкульозний санаторій, що
в селі Яблунів Гусятинського району,
шляхом перетворення в обласний
медичний центр для лікування і
реабілітації учасників АТО.
На реконструкцію та переформатування закладу обласна рада виділила півтора мільйони
гривень.
Про те, що воїни, котрі повертаються із зони
бойових дій, передової потребують не лише фізичного зцілення, медичної реабілітації та лікування, а й, насамперед, допомоги духовної, мо-

ральної підтримки та послуг психологів і психотерапевтів, сперечатись ніхто не буде. Тим
паче, що територія колишнього Яблунівського обласного комунального дитячого протитуберкульозний санаторію - це 35 гектарів паркової зони. Корпуси розміщені серед озер, дібров,
навколо пахуче різнотрав’я. Місце наче створене для медитації та заспокоєння, тут, серед
прекрасної природи, легко буде знайти душевну рівновагу та комфорт. А ще відпочиваючі матимуть змогу займатись спортом та риболовлею. До слова, вже 29 липня тут відбудуться обласні спортивні змагання між учасниками АТО,
військовими 44 бригади та національною поліцією.
Яблунівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій колись надавав медичні послуги хворим дітям на туберкульоз та інші
легеневі патології, здійснював профілактику
туберкульозу, легеневих захворювань...
Проте вже декілька років поспіль наповнюваність пацієнтами (можливості санаторію 80
ліжкомісць) у закладі була менше 30%, та й то
за рахунок місцевих жителів. Санаторій повністю втратив свою кваліфікацію як обласний. Попри таке становище у закладі працює понад 80
осіб. Область не може витрачати такі шалені
кошти лише для того, аби люди ходили на роботу і отримували заробітну плату, не маючи
завантаження. Розвиток комунальних закладів
має бути в інтересах усієї громади області.

«Ми продовжуємо працювати

над відновленням
військових частин»

У

рамках робочої поїздки
голова ОДА Степан Барна
у черговий раз відвідав
Бережанську військову
частину А 1461. Очільник
краю оглянув приміщення
установи, поспілкувався з
військовослужбовцями й
перевірив умови, в яких зараз
мешкають вони.

«Наше завдання — укомплектувати діючі вакансії жителями Тернопільської області й зробити все для того,
щоб служба у Збройних силах України
і надалі була популярною. Тим паче, що
зараз активно працюємо над віднов-

ленням військових частин у Бережанах, Чорткові, Теребовлі й Тернополі»,
— підкреслив Степан Барна.
На сьогоднішній день військова
частина А1461 виконує завдання за
призначенням в складі зведеного автомобільного батальйону сектору «А»
сил ООС із тилового забезпечення штабу ООС. А також здійснює централізований підвіз ПММ військовим частинам та підрозділам, які виконують завдання в районі ООС. Загалом в антитерористичній операції беруть участь 62
військовослужбовці вказаної частини.
Всього за час проведення бойових дій
на сході України в них брали участь 145
військовослужбовців.

За якою формою звітують платники єдиного внеску?

Тернопільська ОДПІ повідомляє, що Міністерство фінансів
України наказом від 15.05.2018
№511 виклало у новій редакції
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. Наказ зареєстровано у Мін’юсті 11 червня
2018 року за №692/32144 та на-

бирає чинності з першого числа
місяця, що настає за місяцем його
офіційного опублікування. Його
опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» 6 липня. Таким чином, наказ набирає чинності з 1 серпня цього року.
Оновлений звіт з єдиного соціального внеску слід подати за
серпень - не пізніше 20 вересня.
Про це йдеться у листі ДФС Укра-

їни від 16.07.2018 №21469/7/9999-13-02-01-17 «Про надання
роз’яснення».
У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів
укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або
надання відповідної відпустки, та-

блиця 5 додатка 4 до Порядку не
формується та не надається.
Якщо виявлення помилки у
звіті до закінчення строку, подання звіту страхувальник повторно
формує та подає у повному обсязі
до органу доходів і зборів за основним місцем обліку.
Чинним вважається останній
електронний або паперовий звіт,
поданий страхувальником до за-

кінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком,
який пройшов всі контролі при
завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.
Детальніше - у Центрі обслуговування платників за адресою:
м. Тернопіль, вул. Білецька, 1. Телефони для довідок: 43-46-10, 5212-27.

оголошує набір кваліфікованих робітничих кадрів на 2018-2019 навчальний рік з професій

ЗАРАХУВАННЯ ОСІБ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ НАДАННЯ
ВСТУПНИКОМ СЕРТИФІКАТА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ

ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
За кошти фізичних
та юридичних осіб:

За регіональним замовленням:

(на базі 9-11 класів)

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

Зарахування на навчання здійснюється
за результатами співбесіди.
Стипендія, харчування, гуртожиток,
працюють гуртки та спортивні секції

(на базі 11 класів)

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

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

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

Перелік документів
для вступу

Заява на ім’я директора.
Документ про освіту

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

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

Майже 90 тисяч віддали тернополяни шахраям

У

продовж двох днів працівники Тернопільського
відділу поліції задокументували 3 факти
шахрайства. Потерпілі, повіривши аферистам,
допомогли їм без труднощів спустошити свої
електронні гаманці.

Шумчанин
впав у старий
колодязь
глибиною
57 метрів

60-річний тернополянин повідомив, що виявив відсутність
30 тисяч гривень з банківських
рахунків. Чоловік розповів, що
того дня до нього зателефонував «банківський працівник».
Він увійшов у довіру до пенсіонера та під приводом розблокування карток дізнався персональні дані, за допомогою яких зняв
круглу суму. Потерпілий не повірив своїм очам, коли на його засіб зв’язку прийшло сповіщення

про зняття з кредитки 25 тисяч
гривень та ще 5 тисяч - із пенсійної.
За аналогічної схемою потерпіло ще двоє жителів обласного центру. 52-річна тернополянка втратила 48 490 гривень, а ще
одна заявниця - 9 297.
Правоохоронці застерігають
жителів та гостів краю не довіряти невідомим.
- Запам’ятайте - працівники
фінансових установ ніколи, ні за

яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть
дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте
щодо вашого електронного гаманця, є конфіденційною інформацією, - кажуть у поліції.

Правоохоронці застерігають:
не повідомляйте пін-коди від
електронних гаманців. Не виконуйте за вказівками злочинців
дії з терміналами та банкоматами.
- З допомогою таких дій потерпілі, не розуміючи, переводять кошти на інші рахунки,
які потім зникають безслідно. У
шахраїв на меті лише одне - легко збагатитися, - зазначають у
поліції.
Розкрити такий вид злочинів
надзвичайно важко, кажуть правоохоронці. Якщо ж зрозуміли,
що потерпіли від рук пройдисвітів, не зволікайте й одразу телефонуйте на лінію «102».

Загадкову загибель Злодії потай винесли з офісу 44 айфони Спершу освідчився,
29-річного чоловіка
Телефони продавали в інших областях та у польські ломбарди а потім ледь не вбив
розслідують
ернопільський підприємець
До офісу зловмисники проникли в робочий
правоохоронці
Тернополянин напав
заявив про те, що з його офісу
час, заховалися у вбиральні й дочекалися, коли
невідомі особи викрали вживані працівники розійдуться. Тоді спокійно зібраз ножем на жінку
Трагедія трапилася у селі смартфони марки Apple. Зникло
ли смартфони, відчинили двері зсередини і без
Кордишів Шумського району. 44 гаджети загальною вартістю
з дитиною
проблем вийшли з приміщення.

Т

Про зникнення сина повідомила матір. Жінка розповіла, що
хлопець ще 20 липня вийшов з
дому і уже кілька днів про його
місце перебування вона не знає.
Знайшли безвісти зниклого
у колодязі глибиною 57 метрів,
який знаходився на закинутій
території неподалік будинку, де
мешкав чоловік.
За словами слідчих, криниця уже давно висохла і люди,
аби убезпечити своїх дітей,
прикрили її дошками. Проте
за деякий час помітили, що колодязь знову відкритий. Саме
там на п'ятдесятисемиметровій
глибині знайшли зниклого.
Тіло шумчанина діставали рятувальники служби надзвичайних ситуацій. При огляді судмедексперт виявив садна голови, рук та ніг, характерні для падінні з висоти. Інших
тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть,
не виявлено. Остаточну причину смерті встановить експертиза. Проте односельчани розповідають, що два роки тому покінчила життя самогубством
рідна сестра загиблого і з того
часу чоловік усім казав, що скоро піде до неї.

350 тисяч гривень.

В ході оперативно розшукових заходів,
поліцейські вийшли на слід зловмисників,
причетних до крадіжки. Ним виявилися раніше судимий 25-річний тернополянин та
27-річний житель села Сущин Теребовлянського району.

Аби не потрапити у поле зору правоохоронців під час реалізації краденого товару, тернополянин запропонував спільникові збувати смартфони в сусідніх областях. Возили на ринки Рівного, Одеси, Чернівців. Також, маючи в наявності закордонний паспорт, тернополянин здавав крадене у ломбарди в Польщі.

Правоохоронці шукають на городах мак і коноплю
За вирощування заборонених речовин
можна потрапити за ґрати

Н

езаконні посіви
маку та коноплі
продовжують
виявляти правоохоронці на присадибних
ділянках жителів
Тернопільщини.
Дільничні офіцери Лановеччини у селі Іванківці під
час спецоперації «Мак» на городі місцевого мешканця виявили коноплю. Чи це самосів,
чи свідомо висаджена наркотична речовина, встановить
експертиза.
Незаконний посів снодійного маку виявили правоохоронці й на Зборівщині. 275

рослин вилучили оперативники з ділянки, яка належить
жительці села Івачів. Жінка
каже, що посадила мак для
власних потреб.
Ще одну оперативну інформацію отримали зборівські правоохоронці. Стало відомо, що житель Зборівського
району зберігає рослини снодійного маку та виготовляє з

них наркотичні речовини.
У ході проведених санкціонованих обшуків у жителя села Озерна поліцейські
виявили заборонені рослини. Оглядаючи підсобні приміщення та присадибну ділянку, вилучили 365 рослин снодійного маку без головок і три рослини, схожих на коноплю. Усе вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний
експертно-криміналістичний
центр.
У поліції нагадують, що за
посів рослин конопель і маку
можна сісти в тюрму. Як і за
збут наркотиків.

К

римінальне провадження
за фактом погрози
вбивством правоохоронці
розпочали щодо 36-річного
жителя обласного центру.
Раніше судимий зловмисник,
хильнувши зайвого, пішов
освідчуватися жінці. Зізнання
закінчилися викликом поліції.

Зі слів потерпілої, вона не хотіла
жодних стосунків з цим чоловіком. Та
відмови для нього не були аргументом. Той щоразу приходив і ледь не силою змушував жінку відповісти йому
взаємністю.
Того дня 35-річна тернополянка
була на роботі разом зі своєю шестирічною донечкою . Залицяльник з’явився
біля ятки, де вона торгує, близько обідньої пори в нетверезому стані. Жінка
намагалася уникнути розмов, та залицяльник не давав їй спокою. Розлючений, він вихопив ніж, який приніс із собою, і став кричати, що вб’є її. На крик
жінки та дитини збіглися люди, хтось
зателефонував у поліцію.
Зловмисника було доправлено до
відділу поліції й відібрано пояснення.
З’ясувалося, він уже неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Ніж у нього
вилучили та направили на експертизу.
Досудове розслідування триває.

Коли і на яку суму підвищать мінімальний розмір аліментів?
«Я розлучена, на дитину отримую від чоловіка аліменти, але їх ні на що не вистачає. Кажуть, щоб колишній платив на дитину більше, треба підвищити мінімальний розмір аліментів. Коли це відбудеться?»
Іванна РОЖ.

Консультує Міністр юстиції
Павло ПЕТРЕНКО.
На початку липня ми домоглися прийняття другого пакету законів у рамках проекту
Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває.
Зміни покликані захистити економічні права найменших українців та убезпечити їх від можливого економічного насильства з боку дорослих.
Одна з проблем, яка давно
хвилювала батьків - мінімальний обсяг аліментів - близько

900 гривень. Навіть прогодувати дитину за ці кошти неможливо. Про одяг, навчання, книги, іграшки взагалі не йдеться.
Тому, серед багатьох новацій, які
ми представили на розгляд парламенту, було збільшення мінімального розміру аліментів.
Який розмір аліментів запроваджується Законом?
Мінімальний гарантований
розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж
50 відсотків прожиткового мі-

німуму для дитини відповідного віку. Але ця сума може бути
присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які
проживають окремо, не вистачає коштів, щоб платити більші
аліменти. Водночас, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку. Зараз це 1559 гривень для
дитини до шести років, і 1944
гривень - для дітей від 6 до 18
років. А з 1 грудня планується
підвищення виплат до 1626 гривень для дітей молодше шести
років, і до 2027 гривень - для дітей 6 років і старших.
Яким чином здійснювати-

меться контроль за цільовим
витрачанням аліментів?
Орган опіки та піклування
проводитиме регулярні інспекції одержувача аліментів. Порядок та періодичність інспекцій
визначатиме Мінсоцполітики.
Відомство повинно прописати чітку процедуру таких перевірок.
Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше
одного разу на три місяці.
Також у законі передбачено
чималі санкції до того з батьків,
який витрачає отримані кошти
не на потреби дитини.

Коли почнуть діяти новації?
Закон набуде чинності через
30 днів після того, як його підпише Президент. Сподіваємося, це
станеться найближчим часом.
Тож уже до кінця літа почнемо
запроваджувати затверджені
зміни. Я вже провів селекторну
нараду з нашими органами виконання судових рішень. Напрацьовано технологічні карти дій
для виконавців. Наше завдання
- до моменту початку дії Закону
бути стовідсотково готовими до
його запровадження.
Якщо у вас є запитання,
будь ласка, звертайтесь до
Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Здоров'я
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Кавуни і дині їсти можна!
Фахівці перевірили - нітрати в нормі

Н

а ринках Тернополя
величезна кількість
сезонних фруктів:
абрикоси, персики,
яблука, виноград,
дині, кавуни. Мабуть, з
найбільшою пересторогою
тернополяни ставляться
до купівлі кавунів і динь,
адже вони часто стають
причиною харчових
отруєнь.
Обласна державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи разом з журналістами
зробила контрольні закупки на
офіційних та стихійних ринках і
перевірили вміст нітратів у кавунах і динях.
Продукцію придбали вибірково на ринку «Оріон» та «ВіпМаркет» - тут продавці мали всі
відповідні документи і на вимогу показали їх. Також закупили дині і кавуни у нелегальних
торгівців, які торгують з фур у
напрямку Петриків, а також на
ятках поблизу центрального
ринку. На цих стихійних точках
продажу жодних документів
про якість продукції не було.
Цікаво, що деякі нелегальні
продавці баштанних навідріз
відмовилися продавати свою
продукцію. Як пояснюють у лабораторії, із стихійною торгівлею повинна боротися муніципальна поліція.

- У чотирьох зразках кавунів, які були доставлені в лабораторію, перевищення нітратів
ми не виявили, - розповіла Наталя Остапів, лікар ветмедицини. – Якщо для кавунів допустима концентрація нітратів 60
міліграмів на кілограм, то ми
виявили не більше 15 міліграмів на кілограм. Тобто, це - безпечні кавуни, які можна споживати навіть маленьким дітям.
Зразки динь також виявилися
безпечними. Для них гранично
допустима норма нітратів 90
міліграмів на кілограм, а ми
виявили не більше 15 міліграмів на кілограм.
За словами фахівців, перевищення кількості нітратів у
фруктах може спровокувати
шлунково-кишкові розлади.

Особливо це впливає на маленьких дітей, тож до вибору
фруктів і ягід потрібно ставитися ретельно. Також лікарі радять не смакувати кавуни і дині
відразу ж після їжі як десерт, а
лише через дві-три години.
Адже баштанні містять велику
кількість цукрів і можуть провокувати процеси бродіння у
шлунковому тракті, а це викликає дискомфортні відчуття.
До слова, якщо ви сумніваєтеся у якості кавунів чи
динь і хочете перевірити їх
на наявність нітратів, то це
безкоштовно можуть зробити у державній лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи, яка знаходиться на
території центрального ринку
у рибному відділі. Працює вона

із 6.00 до 13.00 години.
- За перше півріччя не допущено до реалізації продукції
вагою 3 тони 13 кілограмів, розповідає заступник директора регіональної лабораторії по
організації роботи лабораторії
ветсанекспертизи Зіновій Крешельницький. - З них - 15% овочів у Тернополі, інші - в районах.
Зокрема, серед забороненої продукції з нітратами було 478 кілограмів картоплі у Тернополі,
Заліщиках, Бережанах і Чорткові, 661 кілограм редиски у Тернополі і Шумську. А ще нітрати
«зашкалювали» у 31 кілограмі
баклажанів, 30 кілограмах помідорів та 33 кілограмах огірків із
Заліщиків, 300 кілограмах динь,
31 кілограмі буряків, 30 кілограмах кабачків та інших.

Амброксол та аспірин під забороною
Яких ліків ви більше не знайдете в аптеках

Д

ержавна служба України
з лікарських засобів та
контролю за наркотиками
продовжує встановлювати
заборони на ліки, які містять
небезпечний порошок, а також
ліки, які не відповідають основам
законодавства. Про це інформує
24 Канал з посиланням на
Держлікслужбу.

У 2018 році в Україні заборонили
такі препарати:
– вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут
Індії ПВТ. ЛТД., Індія);
– “Імовакс поліо”, вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер,
Франція);
– таблетки “Вазар” для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД, Мальта);
– порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових “Валсартан” від високого
тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал
Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical
Co., Ltd), Китай);
– порошок OPDIVO проти пухлин
(“Bristol Myers Squibb”, Німеччина);
– розчин для ін’єкцій “Но-Х-ша” від
спазмів (АТ “Лекхім-Харків”);
– “Ванатекс”, “Ванатекс Комбі” від
тиску (Фармацевтичний завод “ПОЛЬФАРМА” С.А.);
– “Ізо-Мік”, препарат для сердечників
(українська фармацевтична компанія

“Мікрохім”);
– “Нейровітан”, таблетки для лікування захворювань нервової системи (“Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.”, Йорданія);
– пластир “Диклобене” серії: Меркле
ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал
Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;
– “Еувакс В”, вакцину для профілактики гепатиту В, (“LG Life Sciences, Ltd.”,
Корея);
– “Ацетилсаліцилова кислота” (аспірин) (“Лубнифарм”, Україна);
– “Ауроксону”, антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів (“Ауробіндо Фарма Лтд”, Індія);
– “Амброксол”, таблетки від кашлю
(“Лекхім-Харків”);
– “Ентерожеміна”, ліки від дисбактеріозу кишківнику (“Санофі С.п.A.”, Італія);
– “Гідроксипрогестерон капронат”,
розчин для ін’єкцій олійний (Стероїд
C.п.А., Італія);
– “Новокаїн-Дарниця” серії VU
181217, препарат для анестезії (“Фармацевтична фірма” Дарниця”, Україна);
– вакцина БЦЖ, ліорфілізована/bcg
vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);
– “Ламідерм” крем проти грибкових
інфекцій шкіри (“Індоко Ремедіс Лімітед”, Індія);
– “Кальцикер” для профілактики дефіциту кальцію (“Індоко Ремедіс Лімітед”, Індія);
– “Еспікол Бебі” для лікування порушень з боку травного тракту (“Індоко Ре-

медіс Лімітед”, Індія);
– “Долоксен”, таблетки від болю (“Індоко Ремедіс Лімітед”, Індія);
– “Метформін”, таблетки для зниження цукру в крові (“Індоко Ремедіс Лімітед”);
– “Приорікс”, вакцина від кору (“Фідія
Фармацеутіці С.П.А.”, Італія);
– “Неотрізол”, препарат від гінекологічних інфекцій (“Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед”);
– “Лізоретик”, препарат для лікування
артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);
– льодяники “Стрепсілс з ментолом
та евкаліптом” серії DG546 від болю в
горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія);
– “Офлоксин 200”, антибіотик для лікування інфекцій (компанія “Зентіва” з
Чехії);
– “Ентеросгель ЕкстраКапс”, ліки від
отруєння (ПрАТ “ЕОФ “Креома-Фарм”);
– “Тіара Дуо”, “Тіара Тріо”, ліки від тиску (ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”);
– “Діфорс”, “Діокор” та “Діокор Соло”
від гіпертензії (ТОВ “Фарма Старт”);
– “Хуміра”, розчин для ін’єкцій (Еббві
Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);
– “Ультравіст 370”, розчин для інфузій
(введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);
– “Натрію Хлорид”, розчин для ін’єкцій
(ТзОВ фірма “Новофарм-Біосинтез”,
Україна).

Фахівці кажуть: на Тернопільщині нітрати найбільше накопичуються у ранніх овочах, а
саме: кропі, петрушці, салатах.
Цікаво, що у зеленій гичці шкідливих речовин накопичується
менше, ніж у стеблі.
Варто зазначити, що на офіційних ринках кожну нову партію продукції перевіряють у
лабораторії на наявність шкідливих речовин. Тож, коли ви
щось купуєте, можете попросили висновок з лабораторії про
якість фруктів і овочів та кількість нітратів у
них.

Юля
ТОМЧИШИН.

Тернополяни
зможуть отримати
безкоштовно у серпні
35 препаратів

П

опередній реєстр
урядової програми
«Доступні ліки»
затвердило Міністерство
охорони здоров’я.
Ці препарати за рецептом лікаря
вже наступного місяця отримуватимуть в аптеках пацієнти з серцевосудинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою.
До оновленого переліку увійшов 261
препарат від 46 виробників. В оновленому переліку 18 українських виробників, 28 - іноземних.
Наразі визначається точна кількість препаратів, які будуть повністю
безоплатними для пацієнтів. До переліку безоплатних уже зараховано 35
препаратів. До цього списку можуть
долучитися ще 30 препаратів - за умови, що виробники переглянуть свої цінові пропозиції.
Варто зазначити, що правила програми “Доступні ліки” спонукають
фармвиробників знижувати ціни на
ліки. У новому реєстрі ціни на окремі
препарати стали нижчими на 40% та
більше. В середньому ціни на препарати знизилися на 6,5%.
Новий реєстр буде затверджено на
початку серпня, до того часу є дійсним
попередній перелік препаратів, які пацієнти можуть отримати безоплатно
або з незначною доплатою за рецептом лікаря у 7 800 аптеках України.
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У тернополянки Мар’яни
Кравчук волосся завдовжки
1 метр 30 сантиметрів
Дівчина не сушить волосся феном десять років
і жодного разу його не фарбувала

Ф

ото Мар’яни Кравчук я
побачила у соцмережах.
Була вражена волоссям
цієї красуні. Коли ж запитала,
у чому секрет, то жінка радо
поділилася своєю історією.
Мар’яні Кравчук - 28 років. За професією психолог. Разом з чоловіком виховують синочка Остапа.
- Мій секрет, мабуть, в тому, щоб любити себе, мати багато терпіння, - зізнається тернополянка. - У мене ще, напевно, гени відіграли свою роль, у мами та
бабусі теж було таке довге та густе волосся.
Сьогодні довжина волосся Мар’яни
1метр 30 см.
- Приблизно 15 років тому підстри-

650 кілометрів
пішки

К

анадійка організувала
благодійну ходу на
підтримку сиріт. Минулого
тижня учасники пішого
марафону «Ходотон» дійшли до
Тернопільщини.
Акція, під час якої волонтери подолають 650 км, стартувала 10 червня у
Києві. 19 липня команда волонтерів з
України, Канади і Швейцарії дісталася
до Чорткова.
За 41 день вони пройшли понад 480
км. Дорогою команда відвідує інтернатні заклади й будинки сімейного типу.
Мета благодійного проекту – закликати
владу реформувати систему інтернатів.
- Наша діяльність розпочалася зі збору одягу й медикаментів для дитячих
будинків. Проте кожна дитина, в першу
чергу, потребує любові й уваги. Тож згодом ми заснували щорічні табори, під
час яких діти опановують певні життєві
навички, – розповіла організатор проекту, громадянка Канади українського
походження Руслана Вжесневська.
Завершиться «Ходотон» 4 серпня у
Карпатах проведенням літнього табору
для дітей-сиріт.

глась кардинально до плечей,
- пригадує жінка. - Це було у 8
класі. Кінці підстригаю раз в декілька місяців. Чіткого графіку
нема, можу частіше, можу рідше.
Доглядати таке довге волосся
мені вже не важко. Я звикла до такого
ритму і знаю, скільки треба виділити
часу на процедури по догляду. Наприклад, щоб помити і нанести маску потрібно десь 30 хвилин. Висушити набагато довше, бо феном не користуюсь
вже років десять. Також відмовилася
від плойки і вирівнювача. Мию голову
ввечері, витираю волосся рушником і
сохне воно до ранку. Волосся ні разу не
фарбувала. Шампунь і бальзам підбирала довго, методом проб. Зупинилась на
італійському бренді. Це для мене основні засоби. Якщо ж пробувати ще якісь
інші засоби догляду, то головне, щоб
вони підходили до основних - шампуню
і бальзаму. Адже експериментувати із

доглядом для такої довжини дуже ризиковано. Також не варто розчісувати
мокре волосся – воно тоді дуже травмується і стає ламке.
Із народних засобів Мар'яна лише
користується порадою полоскати волосся розчином оцту (на 1 літр води - 1
столова ложка оцту). Тоді волосся стає
блискучим і легше розчісується.
Багато жінок люблять експериментувати із довжиною, кольором, формою
зачіски. Жінка зізнається, і у неї були
такі моменти, коли справді хотіла підстригтись.
- Були і поламані щітки, і гребінці
через заплутане волосся, - зізнається
Мар'яна Кравчук. - Але я брала себе в
руки і це миналось. Також думала, що
коли стану мамою, то не буде часу для
догляду за таким довгим волоссям. Але
головне перших 2-3 місяці налаштувати
себе на те, що все вдастся. І в мене це вийшло, а зараз синочку подобається гра-

тись з моїм волоссям, розчісувати мене.
Це варте того, щоб не підстригтись.
А от змінювати свій образ кардинально тернополянка не хотіла. Вважає
довгу косу своєю родзинкою.
- Коли потрібно з кимось незнайомим зустрітись, то на питання «Як я
вас упізнаю» у мене завжди є відповідь
«У мене дуже довга коса, тому точно
не розминемось», - розповідає Мар'яна
Кравчук. - На вулиці увагу звертають
часто. І це бувають люди різного віку і
статі. Роблять компліменти, старші жінки згадують про своє волосся і просять,
щоб я не стриглась. Дітки дуже щиро
говорять про мою косу і називають Рапунцель. Особливою я
себе не відчуваю, але
надзвичайно приємно,
коли є така увага.
Юлія
ТОМЧИШИН.

Шумчанка Анна Шушвар
навчалася у літній школі
від Klitschko Foundation

100 активних підлітків - 50 дівчат і 50 хлопців
із різних регіонів України пройшли відбір у
літню освітню школу від Klitschko Foundation
під патронатом ЮНЕСКО, щоб дізнатися про
різноманіття професій, обговорити власні проекти
з практиками й отримати навики, які допоможуть
стати успішними у XXI столітті.
Із 5 по 14 липня пройшла школа
для дівчат. За 10 днів вони відвідали офіси «Нової Пошти», «MacPaw»,
«Depositphotos». Навчалися проектному
менеджменту, дизайн-мисленню, розвивали емоційний інтелект під час тренінгів від запрошених спікерів тощо.
Пощастило навчатися у літній
освітній школі й школярці із Шумська
Анні Шушвар.
- Стоячи на Київському вокзалі,
ще не здогадувалась, скільки досвіду,
знань, знайомств та роботи над собою
мене очікує, - поділилася своїми враженнями Аня. - Щодня ми вчились боротись за свої мрії, реалізовувати власні проекти, «поглинали» інформацію
від спікерів…
Про Школу успіху Аня дізналася від
вчителя фізкультури, який часто брав
участь у проектах від «Фонду Кличко».
- Мені стало цікаво, адже на той час
шукала проекти для саморозвитку та

можливості самореалізації, - розповідає
дівчина. - Відбір учасників проходив на
конкурсних засадах: спершу потрібно
було заповнити анкету та зняти відео.
Наступний етап - телефонне інтерв’ю.
Довгоочікуваний список фіналістів і…
моє прізвище! Дуже завдячую своїм
батькам та знайомим, які підтримували мене, поширювали відео.
У школі найбільше запам’ятались
наші дружні вечірні посиденьки, рефлексії. Адже це була компанія креативних та активних підлітків, які ділились
своїми досвідом, ідеями. Особливо допомагали ментори. За ці десять днів
вони стали найближчими на проекті
людьми: з ними завжди можна поділитись своїми емоціями, обговорити
власний проект, знайти підтримку та
джерело натхнення.
Ми вчилися проектному менеджменту, комунікаціям, роботі в команді, ораторському мистецтву, дизайн-

мисленню. Знаходити себе та керувати
своїми емоціями. Будували разом свій
проект та локальну Школу успіху у своєму місті.
Я також маю намір організовувати
свої власні проекти, використовуючи
набуті знання. І першим проектом стане: «Школа успіху. Шумськ». Він покликаний мотивувати підлітків 13-16 років до саморозвитку, активного способу
мислення, відповідальної та цілеспрямованої поведінки. Слід підвищувати
соціальну активність дітей у Шумську.
Поділитись знаннями щодо організації проектів, вмінь роботи в команді
та інше. А наша команда складається з
двох організаторів, шести волонтерів,
також фотографа і відеооператора.
Гадаю, досвід, отриманий у «Школі
успіху», допоможе мені досягти поставлених цілей. Після повернення додому
мій світогляд змінився. Мрію зробити
щось корисне для України. Стати гідним громадянином нашої держави, - і я
буду боротись за це звання! – підсумовує Аня.
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Новини

Україна
У «БПП» визнали:
коаліції в Раді немає

Заступник глави фракції «Блоку
Петра Порошенка» Олексій Гончаренко в ефірі «112 Україна» визнав, що коаліції у парламенті не існує. «Голоси в
коаліції формально є. Формально є більшість. Неформально - голосів навіть не
впритул, а менше. Те, що у «БПП» із «Народним фронтом» голосів недостатньо,
аби удвох ухвалити будь-який закон, факт… Не бачу жодної проблеми, що інші
фракції з нами голосують», - сказав Гончаренко. І наголосив: «Відсутність коаліції дає право президенту розпустити парламент. По-перше, президент неодноразово говорив, що не хоче це право використовувати. По-друге, це право вже вичерпалося. Наступна сесія відкривається 4 вересня, а 30 числа наступить термін, коли Раду розпускати вже
не можна».

Невже Гройсман не знав,
що ліс крадуть?

Генпрокуратура, Державна аудиторська служба, Державна фіскальна
служба, Нацполіція, Держгеокадастр
розпочнуть перевірку всіх лісгоспів
України за фактом контрабанди лісу.
Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман. Свою пропозицію він обгрунтував отриманням звіту міжнародних організацій щодо контрабанди лісу, де містяться «жахливі» факти. «Маємо фундаментальний звіт міжнародних організацій щодо контрабанди лісу. Так співпало, що ми почали боротьбу з контрабандою та отримали цю інформацію.
Факти є жахливими. Лісопереробна галузь України у стагнації, бо сировину
не переробляють, а вивозять за кордон.
Це порушення законодавства», - сказав
Гройсман.

Складові тарифу від «Нафтогазу»
не відомі навіть уряду

«Припускаю, що навіть для
прем’єр-міністра діяльність «Нафтогазу» та його витрати на закупівлі газу є великою таємницею», - сказав екс-міністр палива та енергетики
Іван Плачков у ефірі телеканалу ZIK.
«Україна споживає певну кількість газу.
Власний видобуток перекриває потребу
приблизно у 20 мільярдів кубів газу, але
потрібно докуповувати ще 15 мільярдів кубів. Держава докуповує паливо за
гроші споживачів, а тому, щоб зрозуміти, потрібно чи ні підвищувати ціну на
газ, передусім, слід знати складові тарифу - це вартість при закупівлі, витрати
на транспортування тощо. А також те,
чи вистачає «Нафтогазу» грошей, щоб
купувати необхідний обсяг», - пояснив
Плачков. І додав: «Нафтогаз» декларує
до 30 мільярдів гривень. Збитків немає.
Тому запитання: навіщо підвищують
ціну на газ? Ми не знаємо, за якою ціною і на якому ринку сьогодні купується паливо для України - це таємниця для
всіх. Діяльність «Нафтогазу» закрита не
тільки від суспільства, а й від уряду, вважає Плачков.

Нардепам виплатили
мільйони відпускних

Управління справами Верховної
Ради виплатило мільйони гривень на
відпустки нардепам. Інформацію про
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відпускні розмістили на порталі використання публічних коштів, повідомляє
«Радіо Свобода». 16,3 мільйони управління виплатило народним депутатам і
працівникам апарату в першій половині
липня 2018 року. При чому, 15 мільйонів
політикам видали готівкою на руки.

Аптеки заробляють шалені гроші

Аптечні продажі в Україні, за підсумками першого півріччя цього року,
зросли на 36 відсотків, порівняно з
аналогічним періодом 2017-го, і склали 43,011 мільярдів гривень. Про це
повідомляє «Інтерфакс-Україна». У червні, для прикладу, в аптеках українці придбали 116,249 мільйонів упаковок різноманітних медпрепаратів.

Восени з України запустять потяг
«чотирьох столиць»

З України 28 вересня запустять потяг, який курсуватиме через чотири
європейські столиці - Київ, Мінськ,
Вільнюс і Ригу. Про це заявив міністр
інфраструктури Володимир Омелян,
пише прес-служба міністерства. Також
буде пряме авіасполучення між Вільнюсом і Львовом. Розглядається й низка інших проектів. Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк
заявляв, що вартість квитка до Риги у
купейному вагоні складатиме близько 1855 гривень (59 євро). До речі, торік Омелян говорив, що Україна запустить потяг «п’яти столиць». Планували,
що поїзд їхатиме ще і в столицю Естонії
- Таллінн. А у Львівській ОДА розглядають можливість продовження маршруту
потяга до Львова.

«Артек» московити-окупанти
перетворили на військову базу

Табір «Артек», який до анексії Криму приймав дітей з усього світу, росіяни перетворили на військову базу. Про
це пише блогер «Кримський бандерівець» на сторінці у Twitter. Тепер територію табору охороняє Нацгвардія РФ. Прохід і проїзд заборонено - потрібно показати перепустку. У «Росгвардіі» є казарми в «Артеку». Їздять територією табору
на вантажівках, покритих тентом. «Раніше тут були дитячі веселощі. Тепер - казарми і військові вантажівки. До речі, в
«Артеку» загалом діти окупантів відпочивають. Їм не звикати. Все, відповідно
до інструкцій Путіна - наші солдати будуть прикриватися дітьми», - коментують новину українці.

Убивча статистика

В Україні протягом січня-червня
цього року вчинено 12 замовних
убивств, що більше, ніж удвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у Генпрокуратурі. За даними відомства, жодної справи у січні-червні по замовних убивствах,
вчинених за цей період, не було направлено до суду. Загалом в Україні протягом першого півріччя було вчинено 4465
умисних убивств, що на 21 відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого
року.

«Укртелеком» замінить
проводовий зв’язок мобільним

НКРЗІ дозволила ПАТ «Укртелеком» почати пілотний проект з тестового відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв’язку,
повідомляє прес-служба відомства. «В
абонентів зберігається їх номер телефону, доступ до екстрених служб, порядок
набору інших номерів. Їм доступні на вибір низка тарифних планів на фіксовану
телефонію. Єдине, що змінюється - телефонний апарат. Телефон нового зразка
можна придбати або взяти в оренду за 1
грн/міс. Така пропозиція доступна як фізичним, так і юридичним особам», - повідомили в компанії. Проект розпочнеться
у серпні цього року і триватиме три місяці.
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Світ
Спецслужби Кремля
готуються дестабілізувати Захід

Після завершення Чемпіонату світу з футболу і після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, російські спецслужби планують нарощувати операції проти західних країн. Про
це інформує CNN. Так, посадові особи
розвідки США і Великобританії повідомили, що відносне затишшя з боку Росії
було пов’язано з ЧС-2018. Зокрема, один
із співробітників американської розвідки зазначив: російські офіційні особи не
хотіли, щоб гучні інциденти відволікали
від престижу проведення найбільшого в
світі спортивного заходу. «Росія зробила
те ж саме на зимових Олімпійських іграх
у Сочі в 2014 році», - сказав він.

Що творить польська влада?

У той час, коли відносини між Варшавою і Києвом дуже зіпсувались,
польська режисерка Агнешка Голланд взялась за фільм про Голодомор. Вона хвилюється: взаємини між
країнами можуть погіршитися ще більше, пише «Експрес». «Я справді переживаю, що нинішній уряд PіS-у демонтує відносини, які нам вдалося збудувати на принципах взаємної довіри й солідарності протягом останніх кількох десятиліть, - каже режисерка. - Тепер ця
праця знищена! На жаль, це не єдине,
що нищить нинішне керівництво Польщі. Можна згадати судову систему, поділ влади, стосунки з ЄС. Це дуже драматично, бо виглядає як план однієї людини, і та людина живе не у Варшаві. Вона
керує у Москві! Тож те, що робить польська влада, в інтересах демонтажу західного ладу. І ми долучаємося до того процесу. Кажу це з жалем. Мені також дуже
прикро, що в такій драматичній ситуації,
у якій все ще перебуває українська держава, ви не можете розраховувати на нас
у тому обсязі, що раніше».

Ізраїль офіційно проголосив
себе єврейською країною

Ізраїль ухвалив закон, згідно з
яким країна проголошується «національним домом єврейського народу»,
а Єрусалим - єдиною столицею. Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської значно послаблюється, пишуть «Новини 24». За суперечливий закон проголосували 62 депутати, 55 - виступили проти. «Це наша, єврейська держава. Це наша мова, наш
гімн і наш прапор. Хай живе держава Ізраїль!», - заявив прем’єр-міністр країни
Беньямін Нетаньягу. Ухвалення закону
викликало хвилю обурення серед арабів, які складають 20 відсотків населення Ізраїлю.

В Італії молдованин попросився
назад до в’язниці через спеку

В Італії громадянин Молдови попросив перевести його до в’язниці з-під
домашнього арешту через сильну спеку, повідомляє портал «Crimemoldova.
com». 29-річний Віктор Сирбу звернувся до адміністрації італійської в’язниці
з проханням помістити його назад у виправну установу, бо вдома занадто спекотно. Італійські правоохоронці перевели його під домашній арешт за крадіжку.
А вночі він попросився назад. Працівники в’язниці задовольнили прохання. До
серпня Сирбу сидітиме у прохолоді.

Порада туристам:
пишіть відгуки про Єгипет,
коли залишите країну

Туристку з Лівану засудили в Єгипті до восьми років позбавлення волі.
Вона несхвально відгукнулася про країну
в соціальних мережах. Каїрський суд ви-
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знав мандрівницю винною у навмисному поширенні помилкових чуток, які можуть завдати шкоди суспільству, призвести до нападок на релігію, а також у непристойній поведінці на публіці, повідомляє
«Fox News». Як розповіли джерела в суді,
туристку затримали наприкінці її перебування в Єгипті після того, як вона виклала
у Фейсбуці 10-хвилинне відео. Жінка поскаржилася на сексуальне переслідування, погане обслуговування в ресторані
та крадіжку грошей під час попереднього перебування в країні. Ліванка подала
скаргу в апеляційну інстанцію. А в соцмережі порадили викладати відгуки про подорож після того, як залишите країну

Отакої! Німці більше довіряють
Макрону, ніж Меркель

Німці відчувають більше довіри до
французького президента Еммануеля
Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Анґели Меркель, пише « Deutsche
Welle». Макрону довіряють 55 відсотків
опитаних німців, не довіряють - 33 відсотки. Натомість, Меркель довіряють 51
відсотків співвітчизників, а не довіряють аж 45 відсотків. Цікаво, що 18 відсотків німців схильні довіряти президенту
Росії Володимиру Путіну. А от президентові США Дональду Трампу довіряють
лише п’ять відсотків німців, а не довіряють 92 відсотки.

Куба відмовляється
від комунізму:
будуватимуть соціалізм

Парламент Куби планує ухвалити нову конституцію, якою передбачається відмова від побудови «комуністичного суспільства». Відповідно, у
проекті закону метою держави передбачається побудова «соціалістичного суспільства», передає «Німецьке радіо». Також нова конституція планує лібералізувати економічний устрій держави, зокрема закріпити право людей на приватну власність і визнати малий бізнес. Передбачаються й масштабні політичні реформи.

Раби ХХІ століття

В Україні 286 тисяч осіб живуть у
«сучасному рабстві». Такі дані світового антирейтингу сучасного рабства
«Global Slavery Index», складеного австралійською правозахисною організацією «Walk Free Foundation». Серед
країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася на сьомому місці. А
наприкінці рейтингу - Фінляндія, Данія,
Швеція та Люксембург, пише «Українська правда». У країнах Європи та Центральної Азії близько 3,6 мільйонів осіб
живуть у сучасному рабстві. Найпоширеніше рабство - примусова праця, примусовий шлюб, боргова кабала, сексуальна експлуатація. Туркменістан, Білорусь
і Македонію визнано країнами з найвищим розповсюдженням сучасного рабства. Укладачі рейтингу зазначають: у
2018 році стало зрозуміло, що країни з
високим ВВП мають вищі показники поширеності сучасного рабства, ніж вважалося раніше. Йдеться, зокрема, про США,
Австралію, Велику Британію, Францію,
Німеччину, Нідерланди та низку інших європейських країн.

Ольга
ЧОРНА.
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Три Миколаї

Сокровенне

Сімейне

гніздечко
У танці - сила, радість, щастя,
Натхнення й світлі почуття…
Танець красу покликаний творити,
У вихорі шаленім навіть
землю закрутити…
Для хлопчиків й дівчаток з «Резонансу»
Музика й танці - втіха, успіх
і розмаїття юного життя…
На фото Івана ПШОНЯКА: танцювальний ансамбль «Резонанс» Колоднянської ОТГ Чортківського району.
* * *
Старі тополі і такі ж смереки.
Каштани щовесни іще цвітуть.
Стежина в'ється, угорі - лелеки...
І хата, де мене там завжди ждуть.
Мій рідний край, моя ти Батьківщина.
Ну як тебе, мій краю, не любити?
Де підростає два маленьких сина,
Де будуть вчитися любити і дружити.
Де в полі зріє золоте колосся,
Де ластівки гніздечко звили в стрісі,
Де посивіло у рідні волосся,
Де дуб старий дрімає на узліссі.
Ну як тебе таку та й не любити?
Сплюндровану, замучену, роздерту...
Ну хто ж, скажи, коли не наші діти
Загоювати рани будуть вперто?!
Ну хто ж, скажи, коли не ми їм скажем,
Що хліб - святий, вода - наша живиця?
Ну хто ж, скажи, коли не ми покажем,
Як треба вміти жити і мириться?
Ще дід і прадід говорив онуку:
"Люби ту землю, де ти народився..."
І брав дитя, і вів його за руку,
Щоб він на синє небо подивився.
Ми все забули... ми цього зреклися...
І вже Природа дзвонить у набат.
Сьогодні вже води нема напиться,
А вчора - не повернеш вже назад.
Старі тополі і такі ж смереки.
Костел, каштани, школа - все моє.
Ще гніздяться в селі моїм лелеки Це означає, що воно живе.
Воно живе і буде доти жити,
Допоки віра у народу є.
Хоч безліч раз хотіли нас схилити
Та українець на коліна не встає!
Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Устами відомих
Щоб пізнати ціну секунди
Щоб пізнати ціну року, запитай студента,
який провалив іспит.
Щоб пізнати ціну місяця, запитай матір, яка
народила передчасно.
Щоб пізнати ціну тижня, запитай редактора тижневика.
Щоб пізнати ціну години, запитай закоханого, що чекає свою кохану.
Щоб пізнати ціну хвилини, запитай того,
хто запізнився на потяг.
Щоб пізнати ціну секунди, запитай того, хто
втратив близьку людину в автомобільній катастрофі.
Щоб пізнати ціну однієї тясячной секунди,
запитай срібного медаліста Олімпійських ігор.
Бернард Вербер "Імперія ангелів".

Життєві сюжети
– Коли мова – душа народу, то духовність – імунна система нашого ослабленого суспільного організму. Так і
почну, – думала Лариса, глипаючи на
годинник, і слухаючи ранкові новини.
– В мене все на купу, як завжди, а
ще кави потрібно випити, щоб бадьорість була, – гайнула на кухню, задоволена собою.
Вона мала виступати на відкритті пам’ятної дошки людини, яка при
житті любила свою землю і народ,
тому їй хотілося сказати щось особливе.
Виступати Лариса любила. Вчителька, громадська діячка, дописувачка місцевих ЗМІ, вона користувалася
авторитетом у своєму місті.
А ще одягалася зі смаком і мала
гарну вроду, яка збереглася, незважаючи на її сорокап’ятирічний вік.
З чашкою ароматної кави, яка була
гарячою і від того непридатною до
пиття, Лариса з кухні повернулася до
кімнати. Новини вже закінчилися, на
екрані з’явився Олег Винник, творчість якого жінка любила до нестями,
а сам співак то був для неї втіленням
ідеалу чоловічої досконалості. Лариса
ще раз глянула в дзеркало на свій бездоганний вигляд, а потім у телевізор,
підспівуючи «Вовчицю». Внизу екрану
лінійкою пропливав гороскоп.
Ось і для Левів прогноз. Сьогодні їм обіцяли несподівану зустріч, яка
збентежить серце. Лариса усміхнулася, і вже допиваючи каву, подумала:
«Щоб мені, тай серце збентежити, о
ні!». Вона ніколи не вірила в гороскопи.
Після відкриття пам’ятної дошки,
де вона блискуче виступила, жінка
вирушила на міську площу. Там якраз
розпочиналося святкування Дня міста. Вона зустріла подругу, яка була, як
і Лариса, одинокою, і вони вдвох вирішили відпочивати. Галина була вдовицею, а Ларисин чоловік перебував
за кордоном. Два її сини були жонатими і проживали окремо. В квартирі на

ПРИВІТ, малий!

неї чекала хіба що кицька Варвара, яку
жінка защораз квартирувала по сусідах та знайомих, бо ж часто перебувала в роз’їздах. Прикра тварина не хотіла більше восьми годин залишатися
самою вдома. Дванадцятилітня мудра
кицька наче розумілася на часі. Минало вісім годин – завивала не своїми голосами, піднімаючи весь будинок на
ноги. Але зараз Варвара була в мами, в
селі. Її Лариса відвезла на все літо, щоб
мати свободу.
Подруги купили морозиво і гуляли
містом, жартували, пригадували студентські роки. Хоча був полудень, але
люди вже почали сходитися. На площі
працювали атракціони, стояли ятки з
наїдками та напитками, почався концерт. Назустріч подругам ішли чоловік, жінка та троє дітей. Лариса ще здалеку їх помітила. Щось до болю знайоме їй показалося у постаті чоловіка.
Коли порівнялися, зрозуміла – це він.
Нічого особливого не сталося, просто
серце її обірвалося і впало. Глянула в
голубі очі. Їхні погляди на долю секунди зустрілися.
– Привіт, малий, – прошепотіла самими губами.
На хвилю завмерла, аж очі заплющила, а оговтавшись, зрозуміла, що
все таки був він, малий. Чи ж він впізнав її?
Яким він красенем став. А дружина, як лялька. Він білявий – вона з чорним волоссям, і діти у них чудові. Так,
так... І слава Богу. Щасливий малий…
Думки крутилися в голові, аж розсікали скроні.
– І вишиванка у нього голубим вишита, під колір очей.
– Ой, що з тобою? – Галина доскіпувалася. - Чи не тиск часом?
– Та ні, ти знаєш, я згадала, мені
терміново треба додому.
– Але чому? Нині ж свято, нічого
робити не можна.
– Треба, треба, вибач, але я тебе за-

лишаю, – промовила Лариса і швидко
пішла додому.
Вона впала на ліжко і розплакалася. Ридала довго, спершу гучно, а потім все тихіше, і ще довго схлипувала
та зітхала, згадуючи далекі часи.
Років з двадцять тому вони зустрілися. Лариса була вагітною вдруге.
Старший син ходив у дитсадок, чоловік працював на місцевому заводі. Малий завжди крутився біля парку, мабуть, жив десь там. Було йому років,
може, сімнадцять. І він закохався в неї.
Коли вона вела сина в дитсадок, супроводжував її до півдороги, потім зустрічав. Він говорив їй якісь слова, про
те, яка вона красива, як він скучає за
нею, коли вихідні дні. Вона сміялася з
нього. Вони навіть не познайомилися. Він її називав красунею, вона його
– малим.
- Привіт красуне!
- Привіт малий!
Деколи він дарував їй квітку, або
дві, які рвав на клумбі в парку.
– Дві не можна, – гнівалася Лариса.
– Можна, можна… Це – ми, двоє, –
казав малий і завжди пропонував їй
вибрати себе.
– Мене тут нема. Це ти і твоя дівчина, – казала Лариса, а він морщив
смішно лоб, щоб її розсмішити.
Після народження другої дитини, Лариса кілька місяців була вдома.
А коли вийшла до міста, то малого не
було. Кілька днів, навіть тижнів Лариса надіялася побачити хлопця, та все
марно. Їй наче його не вистачало.
Та з часом все забулося. Білявий,
стрункий, голубоокий хлопчина лише
кілька разів приходив у її сни.
– Чого я плакала? – запитала себе
Лариса. – За чим? Та за молодістю своєю, з якою сьогодні зустрілася, – відповіла сама собі і пішла робити улюблену каву, маючи на меті знову потрапити на святкування…
Раїса ОБШАРСЬКА.

Магда не розуміла, чому її
речі перекочували зі спальні до вітальні. Усе було розкидане
на дивані, стільцях.
- Павле, ти що, затіяв генеральне прибирання в шафікупе? - запитала в чоловіка.
- Тепер - це твоя кімната.
А спальня - моя. До речі, я замок вставив у двері спальні.
Зі мною тут буде жити моя…
м-м-м… майбутня дружина.
- Жартуєш? Хіба ми вже розлучені?
- Вважай, що так. Справа - за
документами.
Магда почувалася, наче громом прибита. Не помічала, аби
Павло ходив «наліво». Бувало, затримувався з товаришами «на пиві». На рибалку їздив.
Але, щоб до коханки вчащав…
- Чоловіче, нам уже по
п’ятдесят років. Діти одружені.
Хіба для тебе нічого не вартує
прожитих разом три десятиліття? І як ми будемо з твоєю новою… квартиру ділити? Кухню?
Ти це уявляєш?
- Її звати Мар’яна. А щодо
кухні… Почергово будете готувати.
- Схаменися, Павле. Що діти
подумають? Родина? Сусіди?
- Хай кожен на себе дивиться. І ще: Мар’яна перебереться
сюди завтра-післязавтра.
- А може б ти до неї жити пішов?
- У неї немає… Словом, це
тебе не обходить.
…Магда була татовою донею. Покійний Микола дав їй це
ім’я. Наказував двом старшим
синам любити і пильнувати молодшу сестричку. Різниці між
дітьми не робив. Проте до Магди ставився з особливою ніжністю. Усі вважали Миколу суворим. Але таким він був лише
з вигляду.
Давненько не стало батька. Якби він був живий, щось би
порадив. Або, як колись у дитинстві, погладив би по голові
важкою, натрудженою рукою. І
звично сказав би:
- Я завжди буду захищати тебе, доцю. Не дарма ж народився у день святого Миколая. То я і батько твій, і
ангел-охоронець.
…Мар’яна виявилась значно
молодшою за Магду. І доволі
нахабною. Оскільки, крім особистих речей, більше нічого не
мала, поділила між собою і Магдою кухонне начиння. Встановила «графік» прибирання та
інші правила. Магда почувалася у власній квартирі приниженою та зайвою.
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в долі

Магди
Часто навідувалася на батькову могилу. Розповідала про
те, що трапилося в її сім’ї. Як
тяжко сприйняла новину мама.
Здавалося, легше ставало, коли
на цвинтарі виговориться і виплачеться…
- Таточку, ангеле мій охоронцю, як далі жити? - запитувала в батькової душі, яка, мабуть, зітхала на небесах. - Краще бути вдовою, аніж зрадженою в мої роки. Додому йти не
хочеться. І світ не милий…
Одного разу, коли Магда поверталася з цвинтаря, почалася
гроза. Дощ лив, наче небо розверзлося. А в неї - ні парасолі,
ні светра. Вимокла. Зайшла перечекати негоду в невеличку
церкву, що неподалік. Змовила молитву. Аж тепер зауважила: стоїть перед стареньким образом святого Миколая. Святий
дивився добрим і співчутливим
поглядом. І цей погляд її ніби
про щось запитував.
- Святий Миколаю, - шепотіла перед образом, - мені так
тяжко. Самотньо. Прикро. Я почала відчувати ненависть до
Павла і до тієї жінки. А я ж не
вміла ненавидіти…
Магда розповідала святому
про те, що в неї на душі. Він слухав…
Відтоді серце вело її до маленького храму. Молилася до
образа святого Миколая. І пошепки розмовляла зі святим...
…Магдина знайома торгувала квітами на ринку. Магда завжди, коли йшла мимо, заходила до Тетяни. От і знову вступила.
- Погляну на твою красу, а
тоді піду за помідорами, - пожартувала.
- Як добре, що ти зайшла!
Попильнуй тут кілька хвилин,
а я збігаю до автобуса, сумку
батькам передам. Купила дещо
з продуктів. Цінники є, отже
можеш сміливо торгувати.
- Яка з мене продавщиця?

У храмове свято виходять з церкви жінка з онукою, а біля брами, вздовж доріжки, стоять десятки жебраків і милостиню
випрошують. Підійшла жінка до них, тому
дала гривню, іншому, і так всіх обійшла, і нікому не пожаліла грошей.
Онука здивовано поглядає на бабусю,
бо йдуть сотні людей і ніхто на жебраків
навіть не гляне. А дехто із заможних містян
ще й огризається, хоч грошей, в того чи іншого, не порахувати скільки є.
– Хай Бог подасть! – скаже розгнівано. –

Дівчина шукала троянди
кремового кольору. Але їх у великій вазі залишилося тільки дві. Підійшов чоловік. Почав розглядати квіти. Магда
аж заклякла. Незнайомець був
схожим на її батька. Густе чорне волосся з сивиною, зачесане
назад. Карі очі. Навіть у поставі
якась подібність.
- Ба… бажаєте щось купити?
- запитала, затинаючись.
- Мабуть, оці дві троянди.
- Але ж…
- І ще дві білих. У покійної
дружини нині день народження.
Він простягнув крупну купюру. Магда знітилася.
- Перепрошую, здачі немає.
Я не продавщиця. Вона пішла
до автобуса. А я… мене попросила побути… А тут лише двісті
гривень. І в мене з собою стільки нема. Певно, йдіть до сусідів,
вони продадуть вам квіти.
- Хто ж клієнтів до сусідів
спроваджує? Я зачекаю.
Магда з цікавістю розглядала незнайомця. Буває ж така
дивна схожість між зовсім чужими людьми.
Прийшла Тетяна. І… остовпіла.
- А ви хто?! Ви?.. - запитала
в покупця.
- Я - Микола. Ми знайомі?
- Так… тобто, ні. Ви дуже схожі на Магдиного батька. Магда
ось, перед вами. А її покійний
батько… Господи, його також
Миколою звали…
- То я пішла, Таню. Дай чоловікові здачу.
- Дякую, Магдо. Заходь.
- Магда. Гарне ім’я, - сказав
незнайомець.
Він наздогнав Магду. Розговорилися. Про життя. Він - удівець. Вона - розлучена. Його
донька живе за кордоном з
чоловіком-іноземцем та двома
дітьми. Її сини також на стороні. Одружені. В одного донька
підростає. В іншого - син.
- Не хочеться старість на са-

моті зустрічати, - мовив новий
Магдин знайомий.
- Не хочеться, - зітхнула у
відповідь.
- А знаєте, якщо я схожий на
вашого батька, то не відмовте
мені у зустрічі. Сам не знаю, як
так вийшло, що все вам розповів. Зазвичай, не люблю «сповідатися» чужим людям. А тут…
…Друга зустріч, третя… Уже
й рік збіг, відколи зустрілись
уперше. І в день цього «ювілею» Микола запропонував:
- Магдо, хочу покликати
вас заміж. І перебирайтеся до
мене. Я буду вашим ангеломохоронцем.
- Так казав колись мій тато.
Він також мій ангел-охоронець.
Миколо, я вас… тебе зі своєю
мамою познайомлю. Та й треба,
аби благословила нас.
Старенька Марися не любила носити окуляри, хоча погано
бачила. Чомусь вважала, що від
них ще гірше очі болять. А тут
через окуляри пильно придивлялась до Магдиного обранця.
- Боже праведний! Доню, та
він на мого покійного Миколу подібний. І також Миколою
зветься.
Марися сперлась на одвірок,
щось думала чи пригадувала.
- А танцювати вмієте? - запитала. - Бо мій покійний завжди мені на туфлях носки обдирав.
- Я також по ногах топчуся.
Марися усміхнулася…
…Магда з Миколою живуть
у злагоді. Вона й далі часто заходить до маленької церковці.
Помолитися і подякувати святому Миколаю за поміч. Батькові Миколі - за те, що його добра душа веде її по житті. І чоловікові Миколі - за любов і пошанівок.
А ще Магда вірить у диво.
Адже три Миколаї в її долі, три
ангели-охоронці – зовсім не випадковість…
Ольга ЧОРНА.

Що ти дав, то те – твоє…
Краще би роботою якоюсь зайнялися, ніж
стояти тут і вициганювати в добрих людей
грошей!
– Чому вони так поступають, бабусю? –
питає онука. – Ми ж не багаті, а ти ні одного
не обминула жебрака. Кожному подала милостиню.
– Бачиш, онучко, – каже старенька, – у
тих людей є все, що забагне душа та вони
загордилися дуже, бо заможне життя засліпило їм очі і вони не бачать поряд себе

тих сіромах, що живуть у нужді і змушені
випрошувати милостиню. Не по Божому
вони чинять. А я дала кожному нужденному по гривні і на душі стало легше. Гривня – не такі великі гроші, та коли б кожен
так вчинив, то зробив би добру справу. Бо
що ти дав ближньому у скрутний для нього час, то те – твоє. Це твоя заслуга перед
Богом…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.

Струни серця
ВОРОЖБА
НА СОНЯХУ
Літо на соняху
нащось ворожить.
Чи не для мене,
отам на межі?..
"Скоро, не скоро..."
На осінь захожу,
схоже, ніхто ще так
не ворожив.
Тихо летять
пелюстки променасті
і проминально
здаються землі...
Очі-зернини
виблискують щастям садом біжать
онучата малі.

ПРИГОРЩА ВІТРУ
Подвір'я димить полинами,
Що в росах, неначе в сльозах.
...Над спокоєм батька і мами
Думками не все ще сказав.
У прихистку сивої хати
Хоч пригорщу вітру подам:
Він зможе таки повтирати
Сльозини отим полинам.

ЧОРНО-БІЛИЙ
КОЛІР
Стрічкою хтось
патронташною
Смерті зав’язує очі,
Щоб під молитву
не страшно вже...
Хтось - в кабаку до півночі.
Море "зеленки" оманливе,
Скрегіт зубів у траншеї...
Іншого - пляжі приманюють,
Хвилі бентежать по шию.
Вільний давно примішенений,
Вперто рахує патрони.
...Спритно усе прикишенивши,
Хтось гаманець
свій боронить.
* * *
У затінку літа
Дрімає край спеки
Спустошений вітер
Не злетом лелеки.
Паліє кислиця.
До осені - версти.
...Вклонилась пшениця:
До жнив лиш наперсток.
* * *
Дощик парком каруселив,
Липам сукні прав...
Небу вишила веселка
Вимоклий рукав.
Дивувалось сонце миле
Щиро, мов дитя.
Льон сорочки просушило Зникло вишиття.
Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.
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Усик АБСОЛЮТНИЙ

Спортивна
слава
ТНЕУ
У Чемпіонаті світу з лег-

Український боксер Олександр Усик став переможцем
фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). 12 раундів
провів він проти росіянина Мурата Гассієва в Москві, і у
кожному з них мав перевагу за очками. Рахунок поєдинку
120:108, 119:109, 119:109 на користь Олександра

Чи не єдиним козирем Гассієва був нокаутуючий удар, але
Олександр так і не дозволив супернику вийти на зручну дистанцію, щоб завдати його. Тож після
завершення 12-го раунду питання про переможця не стояло.
Після одностайного вердикту
суддів, Кубок абсолютного чемпіона світу українцю вручила дружина легендарного боксера Мухаммеда Алі.
Потім Олександр поділився
планами на майбутнє. Він розповів, що зараз йому необхідний час на відновлення і відпочинок. Пізніше буде готовий зустрітися з Тоні Беллью, який раніше висловлював бажання битися з переможцем фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
(WBSS).
У свою чергу Мурат Гассієв
привітав Усика з переконливою
перемогою. Він назвав його найскладнішим суперником у своїй
кар’єрі.
Тим часом, наставник ексчемпіона світу у важкій вазі Мурата Гассієва Абель Санчес сподівається, що його підопічний

У

весь бій пройшов із величезною
перевагою Усика, тож очікуваної
інтриги в поєдинку не вийшло українець просто декласував росіянина.
Бій радше нагадував урок студентупочатківцю від професора.

зможе знову вийти в ринг проти Олександра Усика. «На жаль,
бій розвивався не так, як ми розраховували. Олександр переграв
Мурата. Але давайте не будемо
загадувати наперед, нам треба
проаналізувати цей бій, розібрати допущені помилки. Поразки це теж частина кар’єри. Мурат це
розуміє і готовий багато працювати, щоб стати сильнішими. Він
молодий, і в нього попереду буде
ще багато важливих боїв. Одне
можу сказати: ми дуже хочемо
реваншу», - сказав тренер.
Уже наступного дня абсолютний чемпіон світу в першій
важкій вазі Олександр Усик увійшов до четвірки кращих боксерів світу незалежно від вагової
категорії за версією авторитетного журналу The Ring. Українець займає 4-е місце в рейтингу. На третьому місці - Теренс

Спортивна арена

* * *
Збірна України перемогла команду Туреччини і вийшла до півфіналу Євро серед гравців
до 19 років. Єдиний гол
в матчі забив Сергій Булеца. Завдяки цій перемозі збірна України піднялася на перше місце,
обійшовши однолітків
з Франції, які обіграли
англійців 5:0. Це дозволило їм вийти з другого
місця. В півфіналі українці зустрінуться з однолітками з Португалії.
* * *
Суперником київського «Динамо» в третьому
кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів стане чеська «Славія». Такі підсумки жеребкування у
штаб-квартирі УЄФА.
У третьому відбірковому раунді Ліги Європи «Зоря» зіграє з «Брагою», а «Маріуполь», у
випадку перемоги над

Спорт

Кроуфорд, на другому - Василь
Ломаченко, на першому - Геннадій Головкін.
Зовсім інші дані в оновленому рейтингу кращих боксерів
1970-2018 років за версією World
Boxing News. Перші два місця тут
зайняли українці Василь Ломаченко та Олександр Усик. Вигравши Світової боксерську суперсерію, Усик піднявся з 15-ї позиції,
яку займав в минулому рейтингу,
відразу на другу. Ломаченко поліпшив своє становище на одну
сходинку і очолив рейтинг.
Україна також долучилася до
пошанування боксера. У нас мають намір створити музей боксерської слави і в ньому вже виділено місце для Олександра
Усика. Про це повідомив президент Національної ліги професійного боксу України Михайло
Зав’ялов.

А Баба Яга проти…
У той час, коли в Москві лунав
Гімн України, а серця українців
повнилися гордістю за Олександра Усика, такий собі віце-прем’єрміністр В’ячеслав Кириленко ліпив горбатого до плота.
«Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще кілька подібних подій у Москві за участі
українців – і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в «дружбу». І це
серйозно», – написав він у соціальних мережах, спровокувавши
у коментарях шквал критики на
свою адресу. І, справді, ті, хто словесно познущався над чиновником, праві: Олександр Усик за 12
трихвилинок зробив для України
та її світового іміджу значно більше, ніж будь який колишній або
чинний міністр за все своє життя.

кої атлетики серед юніорів,
який проходив 10-15 липня
у місті Тампере (Фінляндія),
взяли участь спортсмени Тернопільщини. У складі збірної команди України виступали метальники – студенти Коледжу економіки, права
та інформаційних технологій
ТНЕУ – Михайло Гаврилюк та
Павло Палій.
Зокрема, Михайло Гаврилюк впевнено пройшов кваліфікацію і в фіналі завоював
бронзову медаль, показавши
особистий результат в метанні молоту 77 метрів 71 см. А
Палій Павло, показавши результат 68 метрів 41 см в кваліфікації, на жаль, не пройшов у фінальні змагання.
До слова, у червні цього
року спортсмени ТНЕУ Михайло та Павло уже були удостоєнні звання чемпіонів,
адже здобули «золото» на
змаганнях у Луцьку.

Перший трофей «Динамо»
у сезоні і 80-й – в історії клубу
У матчі за Суперкубок України кияни мінімально здолали
донецький «Шахтар». Єдиний гол на 18-й хвилині гри
забив Віталій Буяльський

«Юргорденом», поміряється силами з переможцем пари «Вентспілс» / «Бордо».
* * *
Збірна України з
синхронного плавання U-18 завоювала сьоме срібло на Чемпіонаті світу в Будапешті. Команда у складі Олександри Бурдової, Дар’ї Корнєєвої, Євгенії Лукман,
Катерини Стуленковой,
Марти Федини, Анастасії Кулик, Анни Носовий,
Софії Стуленкової, Олесі
Дерев’янченко і Валерії
Шило посіла друге місце в довільній комбі-

нації. Золото - у росіянок, Японія - на третьому місці. Збірна України
на Чемпіонаті світу виступала в 7 дисциплінах
і у всіх завоювала срібні
медалі. Українська команда не була представлена тільки у змаганнях
змішаних пар.
* * *
23 липня відбулася
урочиста церемонія нагородження переможця попереднього сезону
Чемпіонату Української
Прем’єр-Ліги. Відбувся
захід у Будинку футболу за ініціативи УПЛ та
за сприяння ФФУ. Нагороди переможцям - донецькому «Шахтарю»
- вручали Президент
ФФУ Андрій Павелко та Віце-президент
УПЛ Маркіян Ключковський. Золоті медалі
отримали наставники
донецького клубу й усі
гравці, які провели бодай матч у переможному сезоні.

На початку матчу гірники створювали небезпечні моменти біля воріт
«Динамо». Натомість., кияни багато нагод не мали, а відразу реалізували помилку Андрія П’ятова, коли той невдало намагався вибити м’яч зі штрафного
майданчика. Його перехопив Вербич і
тут же віддав під удар Бєсєдіну. Постріл
у форварда не вийшов, зате вийшов пас
на Буяльського, який з лінії воротарського розстріляв порожні ворота.
Після голу стовідсоткових моментів
ні у кого з суперників у першому таймі
не було. Не дуже їх побільшало і у другій половині зустрічі. Щоправда, на 73-й
хвилині поєдинку Циганков після передачі Вербича влучив у поперечину воріт.
Узагалі ж, матч не відзначався

яскравою грою, але в кінці зустрічі футболісти влаштували сутичку, після якої
були вилучені Ісмаїлі та Бурда.
Таким чином, перемігши «Шахтар» з рахунком 1:0, підопічні Олександра Хацкевича завоювали Суперкубок
України 2018 року – перший трофей у
новому сезоні і 80-й за 90-літню історію клубу.
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І в липні можна засівати грядки

Господар
Правила для мікрохвильовки

К

оли потрібно щось
приготувати, кожній
людині хочеться
заощадити якнайбільше
свого часу. Тому ми
часто використовуємо
мікрохвильову піч. Але
потрібно бути обережним:
не все підходить для
мікрохвильовки.
Отже, ніколи не варто класти в мікрохвильовку такий продукт, як яйця. Якщо ви це зробите, приблизно через 30 секунд вам доведеться чистити
всю піч, оскільки яйце просто
вибухне. Це відбувається тому,
що пара всередині шкаралупи
занадто швидко нагріває внутрішню частину продукту.
Далі - виноград. Він також
може вибухнути, якщо покласти його в мікрохвильовку і натиснути кнопку «пуск».
У жодному разі не слід класти в піч щось металеве. Інакше ви одержите іскри і дим. Це
може ще й зруйнувати прилад,
тарілку й усе, що ви поклали
для розігріву.
Також не потрібно намага-

З якими
продуктами
варто бути
обережними

тися класти туди пінопласт. Він
може утворити стирольний газ,
який викликає рак, і хімічні речовини, які потраплять в їжу
і викличуть проблеми з ендокринною системою.
Не варто намагатися нагрівати їжу в паперових пакетах.
Вони можуть легко загорітися.
Є ймовірність, що будь-яке чорнило, надруковане на папері,
може всотатися в їжу.
Деякі пластикові контейнери. Якщо ви хочете уникнути можливого отруєння хімречовинами, краще не використовуйте такі речі для готування
їжі в мікрохвильовці.
Для цього побутового приладу не підійдуть і термокружки. Вони також можуть викликати схожі проблеми, які описані вище, і зробити чай або каву
не дуже смачними.
І ніколи не намагайтеся запустити мікрохвильову піч,
якщо там немає нічого, оскільки спосіб роботи мікрохвильовки полягає у вивільненні
низьких рівнів випромінювання (мікрохвиль) для нагрівання їжі.

Які культури можна посадити
повторно?
У саду і на городі, незважаючи на те, що врожай деяких овочів і ягід уже зібраний, робота не
зупиняється. По-перше, ріст багатьох плодових і ягідних ще триває, по-друге, потрібно зробити
ще дуже багато для формування
врожаю наступного року. А, якщо
час дозволяє, то зараз ще можна
повторно засіяти ті ділянки городу, з яких урожай уже зібраний.
Це не тільки дозволить вам підвищити «продуктивність» своєї дачної ділянки, але й не дасть розростися бур’янам.
Отже, можна посадити повторно салатні овочі: спаржевий, качанний і листяний салат,
руколу, латук, крес-салат і багато інших. До речі, салатні овочі (а
більшість з них є холодостійкими) взагалі можна сіяти весь сезон. Якщо осінь раптом видасться холодною – салатні овочі можна буде зібрати на будь-якій ста-

дії їх дозрівання. Та підбираючи
які саме підійдуть для посадки в
другій половині літа, пам’ятайте,
що це – літні й осінні сорти. Ранні
підуть у стрілку й усі ваші старання будуть даремні. Не забувайте
і про своєчасний полив, інакше
листя салату буде сильно гірчити.
Також можна посіяти кріп і петрушку. А щоб швидше дочекатися сходів перед посівом варто
дати вилежати насінню 1-3 дні в
теплій воді або витримати його
перед посадкою в дуже гарячій
воді 20-30 хвилин. Можна посадити в середині літа цибулю – на
перо. Та й взагалі, сміливо висівайте найрізноманітнішу зелень:
кінзу, листяну гірчицю, базилік.
Дуже добре в цей період сіяти чорну й зелену редьку. Також
це сприятлива пора для посадки
дайкона. Якщо ви любите редис,
то сміливо сійте його на своїй ділянці (тільки в тінь або півтінь),

до кінця літа – зберете новий урожай. Варто обмовитися, що редис
не слід сіяти на тому місці, де він
колись вже ріс. Також не можна
сіяти його після капусти і поруч
з нею. Підберіть для цього іншу
грядку. Якщо до осені хочете зібрати ще один урожай буряка,
то липень – сприятлива пора для
його повторної посадки. Правда,
не чекайте великих коренеплодів. Зате дрібні добре підійдуть
для консервації.
Можна в цьому місяці посіяти щавель, але основний його
врожай ви зможете зібрати лише
наступної весни, та восени все ж
можна буде знайти кілька молодих листочків.
Багато дачників саджають
огірки й одержують до осені непоганий врожай. Щоб прискорити процес сходів насіння, його також потрібно попередньо замочувати.

Щоб помідори не тріскали

З

овнішній вигляд помідорів залежить від декількох
факторів, перший – підживлення. У період
дозрівання його має бути вдвічі менше, ніж
звичайно, інакше шок і тріщини на томатах.
Другий
найважливіший
фактор – правильний полив.
Якщо ви забули, що не тільки
вам улітку дуже хочеться пити,
а й вашим помідорам, то після
посухи потрібно поливати по-

Буряк посолодшає від солі,

троху, за кілька прийомів.
Якщо вилити відразу всю
дозу води, то помідори лопнуть,
але не від задоволення, а від
надлишку води.
З пересиханням ґрунту мож-

на боротися за допомогою мульчування: взяти солому, дрібно
нарізати і покласти на помідорових грядках шаром 5 см. Таким чином зберігаємо помідорам вологу надовго.

Щоб столовий буряк був солодким, не перетримуйте його на
грядці. Збирайте буряк на зберігання приблизно одночасно з картоплею. Кормовий можна збирати пізніше.
А от з палею боротися допоможе цукор. Приготуйте густий
цукровий сироп. Розлийте потрохи в пластикові пляшки і додайте
по щіпці дріжджів. Обв’яжіть горлечка одним шаром бинту і прикопайте пляшки навколо грядок,
які хочете захистити від шкідників. Горлечка пляшок повинні
трохи визирати з ґрунту. Коли сироп почне бродити, паля почує запах і попадеться у вашу пляшкову
пастку.
У дощову погоду частенько
городникам досаждають слимаки. Вони псують листя і ягоди садової суниці, розносять сіру гниль

та інші хвороби. Розбійничають
шкідники, як правило, увечері,
уночі або рано вранці. Вдень же
вони «відпочивають» де-небудь у
затінку: під дошками, у густій траві. Посипте місця скупчення слимаків сухою гірчицею.
Ви, напевно, вже підкопуєте картоплю. І приблизно знаєте,
якого врожаю можна чекати цього року. Якщо він, за вашими розрахунками, буде невеликий, зробіть наступного року так. Підготувавши часниковий розчин (1 кг
товченого часнику на 10 л води),
потримайте в ньому посадковий
матеріал близько 8 годин. Це дозволить, по-перше, знезаразити
насіння, а, по-друге, стимулювати
ріст картоплі в майбутньому. Досвідчені городники стверджують,
що така обробка збільшує врожай
на 30, а то й на всі 50 відсотків.

а від слимаків допоможе гірчиця

С

Чудо-препарати для городини
можна знайти на кухні

Наприклад, ви помітили на
плодах томатів ознаки фітофторозу. Рекомендовано підживити
томати фосфорними і калійними
добривами, хоча є спосіб набагато
простіший.
Зробіть міцний сольовий розчин (100 г солі на 1 л води) і обприскайте ним ушкоджені кущі
томатів. У результаті цієї операції ріст рослин припиниться, листя пожовкне і обпаде й усі сили
підуть на визрівання плодів. Крім
того, тонка сольова плівка, що
утвориться на плодах після засто-

сування розчину, зупинить поширення хвороби.
Щоб не вдаватися до таких
екстремальних заходів можна
провести профілактичну обробку
томатів від грибкових інфекцій. З
цією метою обприскайте кущики
розчином кефіру, що перебродив
(1 літр на відро води). Також непогано допоможе профілактична обробка томатів розчином йоду.
Ще одним народним засобом
проти фітофторозу є настій часнику. Часник містить фітонциди,
що вбивають спори цієї грибкової інфекції. Рецептів настою існує безліч, але смисл усіх їх один:
береться певна кількість часнику, подрібнюється, заливається
водою, якийсь час настоюється,
потім робиться розчин яким обприскують томати або інші пасльонові.

кладно уявити, але
багато отрутохімікатів
і промислових добрив
можна з успіхом замінити
звичайними продуктами
з кухні. Зазвичай часник,
кефір, гірчиця, сіль і цукор
працюють не гірше покупних
чудо-засобів. Розглянемо
ситуації за яких ці продукти
будуть корисними для
городника.

Ось найшвидший рецепт: з
часнику приготувати 150 грамів
кашки. Для цього потрібно лише
подрібнити на м’ясорубці кілька очищених головок. Розмішати
часникову кашку у відрі води й залишити приблизно на годину. Настій розмішати, процідити і рясно
обприскати кущі помідорів.
Але повернемося до солі. Вона
може допомогти городнику і при
інших проблемах. Так, якщо на початку літа підживити буряк розчином солі (30-50 г на відро води),
коренеплоди завжди будуть великими і солодкими. Таке підживлення проводиться, коли буряк
підросте й у нього з’явиться 7-8
справжніх листочків. Сольовий
розчин при цьому потрібно лити
не під коренеплоди, а трохи далі на відстані 10 см, зробивши невеликі борозенки.
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Смачна сторінка

Дивовижні страви

Прилавки зараз просто ломляться від кавунів і динь,
і це при тому, що основний їх сезон ще попереду.
Хто б міг подумати, що їх можна не тільки
смакувати свіжими, а й готувати безліч
неймовірних страв. До слова, на початку
серпня відзначається Всесвітній
день кавуна, а в Туркменістані є таке
радісне свято - День туркменської дині,
яке припадає на кожну другу неділю серпня.
Спробуйте приготувати
оригінальні страви з баштанних,
поки триває літо!

з кавуна
й дині,

яких ви ніколи не куштували

Напій з м’ятою

ПОТРІБНО (НА 2-4 ПОРЦІЇ):
диня солодка - 1 шт., цукор - 2
ст. л., лимон - 2 шт., листя м’яти за
смаком, сіль або чорний перець 1 щіпка.
ПРИГОТУВАННЯ: диню очистити від шкірки і нарізати кубиками разом з насінням. З лимонів вичавити сік. Додати всі інгредієнти в блендер і збити до рідкого стану. Пробуємо і при необхідності регулюємо смак сіллю,
цукром або водою. При бажанні процідити, але можна пити і з
м’якоттю.

Молочно-кавуновий
шейк

ПОТРІБНО: кавун – половинка, молоко - 1 скл., морозиво
(вершкове або ванільне) - 100 г,
мед - 2 ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: вийняти
кісточки з кавуна, нарізати кубиками. У блендер помістити морозиво, молоко і кавун. Додати мед і
розлити по порціях.

Динний лимонад

ПОТРІБНО: 1 стигла диня
(1,5-2 кг), 3 скл. води (можна слабогазованої), 2 ч.л. свіжовичавленого соку лайма, 2 ч.л. цукру, лід.
ПРИГОТУВАННЯ: для цього
рецепта підійде диня будь-якого
сорту, головне, щоб вона була
соковитою і солодкою. Збити в
блендері динну м’якоть, сік лайма (лимонний теж підійде, тільки
в трохи більшій кількості) і цукор.
Розбавити пюре водою і знову ретельно перемішати. Охолодити,
розлити по склянках, додати лід.
А щоб смак лимонаду або будьякого динного коктейлю був ще
більш насиченим, використовуйте не звичайний, а динний лід.
Зробити його дуже просто. Потрібно подрібнити м’якоть дині в
пюре і заморозити в формах для
льоду (не менше двох годин).

Жувальні цукерки

ПОТРІБНО: 2 скл. свіжого кавунового соку, півсклянки соку
лимона і 6 ст.л. желатину. Якщо
кавун не надто солодкий, можна
використовувати також мед.
ПРИГОТУВАННЯ: розчини-

ти желатин в половині соку кавуна. Другу частину соку нагріти
на слабкому вогні, не доводячи
до кипіння. Потім акуратно влити туди сік з розчиненим желатином. Перемішати, поки рідина не
стане однорідною. Додати лимонний сік (і мед, якщо хочете підсолодити). Ретельно розмішати і
розлити по формах. Підійдуть силіконові - з них простіше отримувати застиглі цукерки. Коли желе
охолоне до кімнатної температури, відправити його в морозилку
на 30 хв. Після повного застигання цукерки можна зберігати просто в шафі.

Шарлотка

ПОТРІБНО: 4 невеликих
шматка дині, 1⅓ склянки борошна, ½ склянки цукру, 2 ст.л. тростинного цукру, 1 скл. кефіру, 2
яйця, 1 ч.л. розпушувача, 1,5 г ваніліну, кориця на кінчику ножа.
ПРИГОТУВАННЯ: за допомогою міксера або віночка збити яйця з цукром, потім акуратно влити кефір і знову ретельно
перемішати. Додати сухі інгредієнти (борошно, розпушувач і ванілін) і вилити тісто в силіконову форму. Якщо яблука кладуть
вниз, то диню краще розкласти
поверх тіста. Для цього нарізати її
на тонкі скибочки. Зверху посипати пиріг тростинним цукром і корицею. Випікати півгодини при
200 ° С.

Сирні кекси

ПОТРІБНО (ДЛЯ 18 ШТ.): для
кексів - жирний сир - 450 г, цукор 1/2 скл., молоко - 2 ст. л., пюре зі
свіжої дині - 6 ст.л., яйця великі - 2
шт., розтоплене масло - 1/4 скл.,
манна крупа - 3/4 скл., борошно
пшеничне - 3/4 скл., ванільний
цукор - 2 ч. л., розпушувач - 1 ст. л.
ДЛЯ ГЛАЗУРІ - вершкове масло - 1 скл., цукрова пудра - 3 скл.,
ванільний цукор - 2 ч. л., дрібно
нарізана диня - 3 ст. л.
ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку до 180 градусів. Змішати сир, цукор, молоко, яйця
та пюре, зроблене з дині (будьяким зручним вам способом). В
окремій ємності змішати розтоплене масло, манку, борошно, ваніль і розпушувач. З'єднати обидві
суміші. Заповнити тістом форми
для випікання кексів на три чверті. Випікати в духовці протягом 1520 хв. Готовність можна перевіряти зубочисткою - вона повинна
виходити сухою. Поки кекси готуються, зробити глазур. Для

неї збивати м'яке масло протягом трьох хвилин на високій
швидкості. Додати до нього цукрову пудру, продовжуючи збивати до повного змішування. Туди ж
додати ваніль і диню, перемішати. Викласти на готові охолоджені кекси і подати. Можна прикрасити кульками свіжої дині.

Салат зі спеціями
і тмином

ПОТРІБНО: оливкова олія 1/4 скл., свіжий лимонний сік 1,5 ст. л., гострий соус (за смаком) - 1/2 ч. л., перець чилі - 1/2 ч.
л., кмин - 1/2 ч. л., паприка - 1/2 ч.
л., нарізана м'якоть кавуна, червона цибуля - 1/2 шт., петрушка нарізана - 2 ст. л., м'ята нарізана - 2
ст. л., оливки - 1/4 скл., фета - 60
г, мигдаль - 3 ст. л., сіль і мелений
чорний перець - за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: у мисці змішати олію, лимонний сік, всі спеції і сіль, після чого поставити
в холодильник мінімум на годину. У перцю чилі видалити насіння, тонко нарізати його і цибулю. Маслини нарізати половинками, фету покришити. Кавун,
нарізаний пластинками, посипати цибулею, петрушкою, м'ятою,
маслинами і фетою, заправити соусом. За бажанням посипати мигдалем.

Салат із дині

ПОТРІБНО: диня, селера,
яйце, копчене куряче філе, майонез.
ПРИГОТУВАННЯ: нарізати
всі інгредієнти та додати майонез. Заправити салат можна також олією, йогуртом або домашнім майонезом.

Кавуново-вершковий
пиріг

ПОТРІБНО - ДЛЯ ОСНОВИ:
350 г пісочного печива (домашнього або магазинного), 175 г
вершкового масла.
ДЛЯ НАЧИНКИ - 650г кавуна (почищеного від кісточок), 80г
цукру, 2 білка від яєць, 245г жирних вершків, 17 г желатину + 75г
води, 150-200 г жирних вершків,
20-30г цукрової пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: застелити дно форми 22-20 см пергаментом. Печиво подрібнити на крихту. Вершкове масло розтопити на
повільному вогні. Змішати крихту з вершковим маслом. Зробити «чашу» з тіста, добре розподіляючи крихту по дні та бортиках
форми. Готову основу поставити

в холодильник. Кавун з цукром
збити блендером. Перелити в каструльку та трохи підігріти. Попередньо замочений та набухлий
желатин розпустити в мікрохвильовці та влити в теплий кавуновий сік, ретельно перемішуючи. Накрити плівкою та поставити в холодильник до того моменту, як маса не почне трошки схоплюватися. Білки кімнатної температури збити міксером з дрібкою солі до стійких піків. У той самий час збити холодні вершки до
пишності. Обережно силіконовою
лопаткою підмішати 1/3 білків до
кавунового соку. Можливо, доведеться трошки допомогти вінчиком. Далі підмішати лопаточкою
1/3 збитих вершків. Повторювати, поки все не перемішається до
однорідної, повітряної маси. Вилити кавуновий мус в охолоджену основу для майбутнього десерту та поставити на ніч в холодильник.

Пиріг з м'якоттю дині

у формочки і поставити в холодильник на 5 год.

Кавун-фрі

ПОТРІБНО: кавун, крохмаль,
борошно, яйця, олія.
ПРИГОТУВАННЯ: кавун розрізати, відокремлити м'якоть від
кірки, видалити насіння і нарізати трикутниками. Обваляти у
потрійному клярі: спочатку в борошні або крохмалі, потім опустити в суміш збитих яєць, потім - знову в борошно/крохмаль.
Викласти на розігріту сковороду і обсмажити з двох сторін на
сильному вогні у великій кількості олії. Перед подачею промокнути паперовими рушниками, щоб
прибрати надлишки масла. При
бажанні посипати цукровою пудрою.

Кавуновий гаспачо

ПОТРІБНО: 2 чашки м'якоті
дуже стиглої дині, 0,7 скл. цукру
0,5 скл. борошна, 3 яєчні жовтки,
3 яєчні білки, 1/4 ч.л. лимонного
порошку, 1 ст.л. м'якого вершкового масла, 2 ст. л. води, 1 корж з
краями.
ПРИГОТУВАННЯ: м'якоть
дині покласти в каструльку і, нагріваючи на невеликому вогні,
розім’яти, щоб вийшло пюре. Додати в каструльку півсклянки цукру, борошно та сіль. Добре перемішати і залишити на 5 хв. на невеликому вогні. У великій тарілці перемішати яєчні жовтки з водою, потім додати трохи розігрітої дині і знову добре перемішати. Жовткову масу вилити в каструльку. Залишити на вогні ще
на 5 хв., постійно помішувати. Додати вершкове масло, перемішати. Вилити суміш у корж. В окремій тарілці збити яєчні білки з
лимонним порошком. Збивати,
поступово додаючи цукор (приблизно 6 ст. л.). Викласти білки
зверху на пиріг. Запікати в духовці до готовності (поки скоринка
не стане коричневою) при температурі 190 градусів.

Морозиво з дині

ПОТРІБНО: 400 г м'якоті дині,
70 г цукру, 3 ч. л. лимонного соку,
100 мл молока, 100 мл турецького йогурту.
ПРИГОТУВАННЯ: всі інгредієнти скласти у блендер і дуже
добре подрібнити (щоб цукор
розчинився). Розлити морозиво

ПОТРІБНО (НА 3-4 ПОРЦІЇ):
помідори - 2 шт., нарізаний кавун
- 2 скл., огірок - 2 шт., перець чилі 1 шт., червоний винний оцет - 1 ч.
л., оливкова олія - 1 ст. л., сіль і перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ:
огірки очистити від шкірки. Помідори бланшувати і також зняти
з них шкірку. Помідори, огірки і
кавун нарізати довільними шматочками. Всі інгредієнти для гаспачо змішати в пюре в блендері.
За допомогою спецій регулювати смак.
Помістити гаспачо в холодильник до повного охолодження. Прикрасити при подачі шматочками сиру фета, зеленим листям базиліка, нарізаним огірком
і перцем.

Динний гаспачо

ПОТРІБНО: 1 диня, 1 огірок, 2
ст. л. дрібно покришеної червоної
цибулі, 200 мл води, 125 мл оливкової олії, чорний перець і сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: диню очистити від насіння і порізати на
дрібні шматочки, огірок очистити від шкірки і порізати на кубики. У блендері змішати диню, огірок, червоний лук і воду. Не вимикаючи блендер, додати оливкове
масло, сіль і перець. Подавати гаспачо охолодженим, можна прикрасити гілочкою м'яти.
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Наш ДЕНЬ
Іванофранківці купують житло тільки найвищої якості

В

Івано-Франківську налічують кілька десятків
будівельних компаній, тому пропозиція на ринку
нерухомості висока, а конкуренція зростає з
кожним роком.
Яке житло наразі найбільше «смакує» іванофранківцям,
з‘ясовував Аналітичний центр будівельної компанії «Благо».
Вибрати квартиру здається досить просто, адже обирати є з чого.
Однак сучасного покупця цікавить
інформація про житло до найменших деталей. Головним критерієм
при виборі нерухомості залишається якість. Будівельні матеріали,
робота фахівців (архітекторів, дизайнерів, інженерів, мулярів, зварювальників та ін.) повинні відповідати європейським стандартам та вимогам українського законодавства. Не менш важливим показником кваліфікації фірми є використання новітніх технологій
будівництва. До прикладу, у сучас-

ному житловому районі Manhattan
використовуються
найновіші
енергозберігаючі технології, системи тепло- та шумоізоляції, планування квартир за стандартами
Smart Home, вхід у будинок на рівні землі, зручний великий хол, 2
ліфти, кімнати для зберігання колясок і велосипедів, просторі дитячі майданчики та мультифункціональне поле для гри у футбол, волейбол, теніс. А ще дуже зручна сучасна інфраструктура з кав’ярнею,
крамницями, фітнес-центром з
боксерським клубом, дошкільним
дитячим закладом та ін.

Елітне житло

Забудівник, котрий береться
за проект елітного житла, гаран-

тує своїм клієнтам престижність
та високий статус нерухомості, наявність сучасних рішень у кожній
деталі. Щоб купити якісне та надійне помешкання, варто звернути увагу на такі елементи житлового комлексу:
Тип будівництва. На сьогодні
монолітно-каркасний тип будівництва лідирує серед усіх інших і

забезпечує довговічність, високу
ступінь жорсткості і стійкості будівлі, просторі приміщення з вільним плануванням.
Віконні та фасадні системи.
Вікна є не лише джерелом світла, це енергозберігаючий комплекс, який відповідає за збереження тепла у приміщенні та шумоізоляцію. До прикладу, у елітному

комплексі Parus використовуються алюмінієві системи преміумкласу Reynaers (Бельгія), котрі за
якістю у Європі не мають аналогів.
Опалювальні, вентиляційні
системи. Якісна якісна підтримка
температурного режиму, завжди
свіже та комфортне повітря - це
відбувається завдяки конденсаційним котлам, наприклад Wessex
ModuMax (Великобританія), внутрішній системі квартирного
опалення, як у комплексі Parus в
Івано-Франківську
Система безпеки, відеоспостереження, контроль доступу
Ландшафтний дизайн
Зони для відпочинку та спорту
Підземний паркінг
Інфраструктура, сервісне обслуговування.
Купити житло преміум класу в Івано-Франківську можна в
ЖК Parus - найбільшому елітному
комплексі міста.

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

ОГОЛОШЕННЯ

Здається в оренду

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

Продаю

Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню,
холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки
жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, великими партіями. Ціна договірна. Тел.: (068) 047-25-49.
* * * * *
Корову дійну, спокійну, біло-рижу, молоко жирне,
вік - 5 років. Ціна договірна. Тел.: 097-64-94-731.
* * * * *
Вісім дерев’яних коліс до воза. Тел.: (098) 62 18 733.

Послуги

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

Відповіді
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Вітаємо!

Добру, милу доньку, дорогу маму, гарну
сестру, люблячу тьотю, племінницю і хресну

Ольгу Іванівну Горголь
з Вікнин на Збаражчині
з першим 50-річчям!

Всього найкращого, що в світі буває,
Від щирого серця сьогодні бажаєм.
Найперше здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе.
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!
З повагою і любов’ю – мама, син Міша
з дружиною Мирославою, сестри,
племінники з сім’ями, похресники
і вся велика родина.

Вітаємо!

Найкращу у світі маму, люблячу бабусю

Ольгу Іванівну Горголь

із с. Вікнини Збаразького району
із золотим ювілеєм!

Матусю, голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся Ваша родина.
Всі діти й онуки сьогодні, рідненька,
Шлють щирі вітання й уклін Вам низенький!
Ви – наша опора, любові скарбниця,
Добра й милосердя бездонна криниця.
Хай Вас обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі, веселі дороги!
Хай натруджені руки втоми не знають,
Нам, дітям й онукам, завжди помагають.
Ми просимо в Бога Вам років без ліку,
Здоров’я міцного і щастя довіку.
Хай Матінка Пречиста Вас за руку тримає,
Ангел-хоронитель завжди в опіці має!
З любов’ю – донька Наталя,
зять Микола, внуки Сергій і Ваня.

Наш ДЕНЬ
Вітаємо!

Чудову дружину, люблячу матусю

Світлану Богданівну Фурделу
із смт. Козова

з Днем народження,
який вона святкуватиме 29 липня!

Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки
І ангел, Твій охоронець
Хай буде з Тобою завжди!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на все гарне й добро!
З любов’ю - чоловік Іван, донечки
Ліля та Іринка.

Вітаємо!

працівників Почаївського
психоневрологічного будинкуінтернату іменинників серпня!

Марію Сімору, Марію
Оскалюк, Олександра
Довгушко, Галину Березій,
Галину Онищук, Любов Сімору,
Світлану Копач,
Марію Федорович.

Міцного здоров’я та мирного неба —
Це все, що для щастя насправді нам треба.
А ще щедрих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день.
Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.
З повагою колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

На полях
Херсонщини
росте портрет
Кобзаря
Цей портрет Тараса Шевченка
видно з Космосу. Автори - українські вчені, селекціонери Інституту
рису НАН України. Вони посіяли рис
із чорним листям на зеленому полі
в Херсонській області. Площа портрета складає 1370 кв м. Це - новий
рекорд України у категорії «Наука і
технології».

За місячним затемненням спостерігати не варто

А

стрологи переконані, що ця подія
змінить життя кожного
У п’ятницю, 27 липня, українці зможуть спостерігати надзвичайно рідкісне місячне затемнення, яке триватиме близько 4 годин.
Місяць пройде через найтемнішу ділянку земної
тіні, яка додасть супутнику червонуватий блиск
«Кривавого Місяця».
Явище матимуть змогу побачити жителі Африки, Євразії, Австралії та частково Південної
Америки. У східних регіонах України затемнення
буде видно ліпше, ніж на решті території країни.

За астрономічним явищем можна буде спостерігати близько 22-ї години 27 липня.
Ми станемо свідками рідкісної конфігурації
світил, яка запустить нові потужні процеси і зміни в житті майже кожного жителя Землі, - кажуть
астрологи.
Цьому затемненню передувало Сонячне затемнення в Раку. Це означає, що проекти та справи, у
яких є майбутнє, будуть розвиватися. А ті починання, які не мають шансу на успіх, просто вичерпають
себе. Місячне затемнення покаже, що дійсно варте
нашої уваги, допоможе реалізувати задуми.
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Вітання

Погода в Тернополі
й області
25 липня - хмарно з проясненням, дощ, мож-

лива гроза, температура повітря вночі 18-19, вдень 21-24 градуси
тепла. Схід сонця - 5.37, захід - 21.10.
26 липня - хмарно з проясненням, дощ, температура повітря
вночі 18-19, вдень 23-26 градусів тепла. Схід сонця - 5.39, захід 21.09.
27 липня - хмарно з проясненням, дощ, можлива гроза, температура повітря вночі 18-19, вдень 24-26 градусів тепла. Схід сонця
- 5.40, захід - 21.07. Повний місяць.
28 липня - хмарно з проясненням, дощ, можлива гроза, температура повітря вночі 19-20, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сонця
- 5.41, захід - 21.06.
29 липня - хмарно з проясненням, дощ, температура повітря
вночі 19-20, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сонця - 5.43, захід 21.04.
30 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 20-21, вдень 25-29 градусів тепла. Схід сонця
- 5.44, захід - 21.03.
31 липня - хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря вночі 20-21, вдень 25-26 градусів тепла. Схід сонця
- 5.45, захід - 21.02.

Нотаріус

ТЕРЕЩУК
Лілія Іванівна

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

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

ГОРОСКОП

З 25 до 31 липня

ОВЕН
Усі події та зміни ви блискуче повернете на користь собі та
близьким. Ваш головний козир
у тому, що ви говорите не «я», а
«ми». На першому місці для вас
завжди інтереси сім’ї.
ТЕЛЕЦЬ
Ви з фантастичною точністю вгадуватимете місце і час, де
пан Випадок призначив вашу
зустріч. Від вашої енергії життя
вируватиме, а події змінюватимуться, як у калейдоскопі.
БЛИЗНЮКИ
Настрій здебільшого буде
хороший. Тільки іноді ви долатимете труднощi. Втім, вам не
звикати, але ви впевнено просуваєте свої справи.
РАК
Доведеться приймати рішення, брати на себе відповідальність, розвивати свою справу,
безперервно оновлюючи коло
знайомств. З’являться проблеми, які доведеться вирішувати,
використовуючи всі можливості.
ЛЕВ
Важкий період поступово
почне завершуватися. Головне
– зробити висновки із ситуації
та жити далі. Не дозволяйте переживанням закривати від вас
радість життя. Отримуйте задоволення від спілкування, роботи
і подорожей.
ДІВА
Треба подумати про нову роботу або про власний бізнес. Фінансова ситуацiя досить благополучна. Ваша iнтуїцiя завжди

підкаже, де зарито скриньку зi
скарбами і як найлегше її дістати.
ТЕРЕЗИ
Коли ви знайдете нові джерела прибутків, не ставте до відома
колег. Грошовий дощ проллється з несподіваних джерел: солідна премія, повернення старих
боргiв, можливість підробити.
СКОРПІОН
Коло знайомих розшириться.
Ви примудрилися не тільки підтримувати відносини з давнiми
друзями, а й знайшли багато нових, якi змiнять ваше життя.
СТРІЛЕЦЬ
Самотні люди можуть розраховувати на цікаві контакти,
флірт і приємне товариство.
Можливий роман iз людиною,
яка приїхала здалеку, або доленосні зустрічі в поїздці.
КОЗЕРІГ
Вам доведеться приймати
рішення і брати на себе відповідальність не тільки за свої
слова та вчинки, а й за багатьох
людей у своєму оточенні. Вихiднi
обiцяють приємний вiдпочинок.
ВОДОЛІЙ
На цьому тижнi у вас буде
багато проблем iз дітьми або родичами, які можуть тривати досить довгий час. Не виключено,
що потрібна допомога не тільки
моральна, а й фінансова.
РИБИ
Ви вiзьмете на свої плечі
великий тягар, постійно відчуватимете себе за когось
вiдповiдальним. Така тактика
виявиться правильною, оскільки серед однодумців є такi люди,
якi заважають просувати в життя потрібний проект.

Співчуття

Конгрес ділових жінок України висловлює щире співчуття
першому заступнику начальника ГУ ДФС у Тернопільській
області Марії Василівні Мельник з приводу важкої втрати –
смерті її матері.
Життя, мов тоненька ниточка, обривається на життєвій
дорозі. Нехай там, в інших світах, буде світло і легко
душі померлої. Вічна пам’ять і Царство Небесне.

