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29 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 10-
14, вдень 20-21 градус те-
пла. Схід сонця - 6.27, захід 
- 20.09.

30 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 11-
14, вдень 23-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.29, захід 
- 20.06. 

31 серпня - хмарно з про-

я с н е н н я м , 
без опадів, 
температу-
ра повітря вночі 13-15, вдень 
25-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.30, захід - 20.04. 

1 вересня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-16, вдень 26-27 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.32, 
захід - 20.02. 

2 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-

пература повітря вночі 15-
17, вдень 24-26 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.33, захід 
- 20.00. 

3 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 14-
15, вдень 23-24 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.35, захід 
- 19.58. 

4 вересня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 20-21 гра-
дус тепла. Схід сонця - 6.36, 
захід - 19.56.
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Сучасні інноваційні технології
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(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

На Тернопіллі відновили  
автентичну криївку  

українського підпілля

На фото Степана 
Шкарабана:  
у Козівському 
районі 
увіковічнили 
історичні 
місця, у яких 
відбулися 
важливі  
для України 
події.

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

8-9 стор.

А КВІТИ 
цьогоріч 
відцвітають рано…

У які країни Європи українці  
можуть їздити без віз

Уже понад рік українці можуть 
подорожувати у Шенгенську зону 
без віз. За цей час безвізовим ре-
жимом скористалося більше міль-
йона українців.  «24» канал нага-
дує, які країни Європи можна від-
відувати з біометричним паспор-
том. Подорожувати без віз мож-
на всіма країнами ЄС, за винятком 
Великобританії та Ірландії.  

Отож, у списку «безвізових» 
країн: Австрія, Бельгія, Греція, 
Естонія, Данія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Латвія, Литва, Ліхтенш-
тейн, Люксембург, Мальта, Ні-
дерланди, Німеччина, Норве-
гія, Польща, Португалія, Словач-
чина, Словенія, Угорщина, Фін-
ляндія, Франція, Чехія, Швеція, 
Швейцарія.

Гріб Господній, Оливний сад і навіть 
Голгофа – тепер у… Зарваниці
На Тернопільщині освятили  
«Український Єрусалим»
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Хто б  і що не говорив, але час 
змінює панораму нашого 
«файного міста». Поряд зі 

старовинними будинками як 
гриби після дощу з’являються 
сучасні, з бетону і скла, нові 
будівлі, які щільно нависають над 
архітектурним минулим. 

Усе менше залишається тих двориків, 
у яких було зелено, затишно та безпечно 
для дітей. Старий діловий центр зранку 
стає великою парковкою автомобілів. 
Так, і цю проблему потрібно буде обгово-
рювати, але – в іншій статті. 

А тернополяни таки полюбляють 
прогулюватися пішохідними старовин-
ними вуличками, часто в руках - зі скру-
ченою в трубочку газетою, підшукують 
ті затишні лавочки в тіні дерев, які да-
ють можливість отримати насолоду від 
читання.

Адже на фоні сучасних інформацій-
них технологій є люди, які довіряють 
лише класичній друкованій газеті. Саме 
такі збираються часто і в дворі на вулиці 
Січинського, поряд з дитячим майданчи-
ком, де завжди багато дітей і батьків. За 
столом, під акацією, «забивають козла» 
і обговорюють статті з газет, які кожен 
приніс із собою. 

Напиши хоч одну статтю ні про що 
– будуть згодом читати одні заголовки. 
Тому важлива тема, яку сьогодні хочу за-
пропонувати до обговорення, це – дер-
жавні замовлення та проведення «про-
зорих» тендерів, які мають свої відтінки.  

У програмі стрімкого розвитку нашої 
політичної партії «Основа» вказано, що 
державні та приватні заводи отримають 

замовлення на 150 мільярдів гривень у 
рік на виробництво власних кораблів, 
літаків, вертольотів, автомобілів, локо-
мотивів, зброї для армії. Розгорнеться 
масштабне будівництво доріг і мостів. 
Наука отримає замовлення на нові роз-
робки. Все, що країна купує за кордоном, 
ми замінимо власним, українського ви-
робництва.

Потреба України у вкладенні коштів 
в інфраструктуру – транспортну, енер-
гетичну, дорожню, промислову та інші 
– складає десятки мільярдів доларів. Їх 
потрібно залучати винятково на інвести-
ційній основі.

Для управління стратегічними про-
ектами можна було б скористатися іде-
єю, яка апробована в багатьох країнах. 
Наприклад, створити «Корпорацію роз-
витку», яка займалася б впровадженням 
стратегічних та інфраструктурних про-
ектів на рівні країни.

Сума замовлення в 150 мільярдів гри-
вень не виглядає фантастично. Бюджет 
тільки Міноборони на 2018 рік складає 
86 мільярдів гривень. Це на 25 відсотків 
більше, ніж у 2017-му. На закупку озбро-
єння і військової техніки планується 
скерувати 18,1 мільярда гривень. На бу-
дівництво доріг виділяється більше 40 
мільярдів гривень. При цьому весь обсяг 
держзакупівель, здійснених у 2017 році 
через електронну систему «Прозоро» 
(«ProZorro»), склав 245 мільярдів гри-
вень. Це в 2,6 рази перевищує показник 
2016 року. 

Мені так би хотілось проаналізувати 
в цій статті всі плюси і мінуси, які чека-
ють на тих, хто збирається брати участь у 
«Прозоро», адже малий і середній бізнес 

не вписується у нові вимоги електронної 
системи – через складність підготовки 
документації для участі в конкурсі. По-
трібні різні сертифікати, накладні, лабо-
раторні заміри, банківська гарантія на 
тендерне забезпечення, а це значні суми, 
масштабні обсяги, стислі терміни по-
ставки, високі вимоги до якості продук-
ції. Тобто загалом потрібні чималі обігові 
кошти. І не останній чинник – введена 
кримінальна відповідальність за неякіс-
ну поставку продукції. 

При всьому цьому ми бачимо, що 
сьогодні небагаточисельні держінвести-
ції ідуть повз вітчизняних виробників. 
Із останніх прикладів, які свідчать про 
надання пріоритету під час закупівель 
західним постачальникам – отримання 
кредиту на 475 мільйонів євро (14 мі-
льярдів гривень) на придбання 55 гелі-
коптерів виробництва компанії «Airbus 
Helicopters» і закупівля на 1 мільярд 
доларів (26 мільярдів гривень) локомо-
тивів «General Electric». Тоді як «Мотор 
Січ» має свій проект гелікоптера «Надія», 
який пройшов сертифікацію. Цей гелі-
коптер можна використовувати для різ-
них цілей, у тому числі для потреб МВС і 
служби надзвичайних ситуацій. 

У підсумку значна частина із 40 мі-
льярдів гривень піде із країни, а з ними 
– нові робочі місця та податки. 

У нас, фактично, простоюють судно-
будівельні підприємства та авіазаводи. 
І навіть одне велике держзамовлення 

зможе оживити виробництво в одній га-
лузі, наприклад, суднобудівельній (як-от 
проект будівництва військових кораблів 
типу корвета), - і дати поштовх суміж-
ним: машинобудуванню, металургії та 
іншим. Те ж стосується і авіабудування 
(держзамовлення на нові літаки), ваго-
нобудування – пасажирського та вантаж-
ного (чого зараз надзвичайно потребує 
«Укрзалізниця»).

Свідомі українці розуміють небезпе-
ку того, що влада віддає державні замов-
лення іншим країнам – і цим спонукає 
своїх громадян виїжджати на заробітки. 
А майбутні грандіозні проекти, як гелі-
коптер «Надія», відкладати на завтра.  

«Роби сьогодні те, що маєш робити 
завтра» втілюється в інших державах. 

Думаю, потрібно закінчити, згадав-
ши про тих, які «забивають козла», адже 
вони в минулому – інженери та кон-
структори, робітники та службовці, які 
створювали і більш глобальні проекти, 
з набагато «круглішими» сумами коштів 
капіталовкладень. Вони будували ком-
байновий завод, на якому працювало до 
15 тисяч людей, «Текстерно» - де було 
близько 17 тисяч працівників, «Оріон» - 
3,5 тисяч, «Сатурн» - 1,5 тисячі, «Ватру» 
- 2 тисячі, а також багато інших підпри-
ємств. 

Станом на 1990 рік Україна за ВВП 
була на 5-му місці у Європі. Де ми зараз - 
на 112-му із 119 країн світу? 

Можливо дійсно в парламент повинні 
прийти нові люди, не заангажовані ми-
нулим особистості, які патріотичні, про-
фесійні та мають репутацію. І тоді голос 
народу зазвучить по-іншому, а українці 
перестануть ставати на ті ж граблі… 

Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської політичної партії «Основа»:

СКІЛЬКИ РАЗІВ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ СТАВАТИ НА ТІ Ж ГРАБЛІ?

«Ми повернемо державне 
замовлення на українські 
заводи, і країна ЗаПрацює!»

Це - результат роботи близько ста 
інтелектуалів: конституціоналістів, на-
уковців, юристів, політологів, представ-
ників громадського сектору зі всієї Укра-
їни. 

Що являє собою суспільний договір та 
чому він такий необхідний? У 1996 році 
клани та олігархи домовились, як функ-
ціонуватиме українська держава. Точні-
ше, вони домовились як управлятимуть 
народом України у власних інтересах. Як 
обдиратимуть народ тарифами, як гра-

буватимуть пенсіями, як знищуватимуть 
недоступною медициною. Ані помаран-
чева революція, ані революція Гідності 
не змогли зламати цього стану речей. 
Причина проста – немає суспільного до-
говору. Договору між самими українця-
ми, як вони управлятимуть державою та 
спільним надбанням, у якому напрямку 
рухатиметься Україна у майбутні роки. 
Саме тому змінювати тільки обличчя 
на президентських чи парламентських 
виборах вже немає сенсу. Потрібно змі-

нювати саму модель управління краї-
ною. Тимошенко виявилась єдиним по-
літиком, що прагне та здатна повернути 
владу в Україні народу. Об’єднавши інте-
лектуалів, що спільно з нею розробили 
концепцію суспільного договору та його 
серця – народної Конституції, Тимошен-
ко вчергове довела своє прагнення зла-
мати олігархічну систему. 

Під час презентації Тимошенко за-
явила: нова Конституція зробить народ 
справжнім господарем країни, а владу – 

підконтрольною! Ці слова якнайкраще 
відображають суть нової Конституції. 

Вже у вересні громадяни з усіх ку-
точків України зможуть долучитись до 
спільного редагування тексту Конститу-
ції на відповідному сайті. Аби зусиллями 
всього народу підготувати якісну Кон-
ституцію, що буде затверджена на Всеу-
країнському референдумі та буде служи-
ти людям, а не кланам. 

Сергій БИКОВ, голова аналітич-
ного центру ІНПОЛІТ

Тимошенко показала, 
як підкорити 
владу людям

У річницю Незалежності України Тимошенко разом з 
експертами презентувала концепцію нового суспільного 

договору та його серця - нової Конституції.
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У 1943 році на хуторі Веснівка 
поблизу села Золота Слобода 
пройшов ІІІ Надзвичайний 

Великий Збір Організації 
Українських Націоналістів. 
Сьогодні не всім відомо про 
цю подію, яка вплинула на 
подальший розвиток нашої 
держави. 

Цими днями минуло 75 років з часу 
Збору. З цієї нагоди у Золотій Слободі 
відновили криївку, де переховувалися 
націоналісти, та встановили пам’ятний 
знак на місці, де планувалося проведен-
ня історичної події. Також відновили 
саму хату на хуторі Веснівка, де, власне, 
відбувся Збір.

Символічно, що урочисті заходи по 
місцях історичної слави відбулися у 27-
ому річницю Дня Незалежності України. 
Участь у заходах взяли керівництво об-
ласті та району, громадськість, духовен-
ство та місцеві жителі. Уже традиційно 
приїхав на День Незалежності і відомий 
український письменник Василь Шкляр, 
який неодноразово у своїх романах про 
боротьбу ОУН-УПА згадує Тернопільщи-
ну. 

Завдяки спільним зусиллям влади, 
науковців, істориків і громадськості у 
Золотій Слободі вдалося відновити істо-
ричну криївку, яку навесні 1943 року на 
подвір’ї Василя Чарківського – старшини 
Галицької Армії побудували місцеві чле-
ни організації ОУН.  

Криївка була розрахована на десяток 
осіб. За свідченнями старожилів, син Ва-
силя – Ярослав Чарківський керував спо-
рудженням цього сховку. Вхід до нього 

був зроблений зі стайні та замаскований 
жолобом. Ця криївка також слугувала 
складом для зберігання зброї та продук-
тів під час ІІІ-го Надзвичайного Великого 
Збору ОУН. 

Крім того, у селі встановили 
пам’ятний знак на місці, де відбувався 
збір делегатів щодо проведення Збору. 

Сам Збір, як уже зазначалося, прой-
шов на хуторі Веснівка. Там вдалося від-
новити хату, де збиралися українські на-
ціоналісти. 

- Саме цей Збір був визначальний з 
точки зору стратегії державного будів-
ництва. Тому що тут було прийнято рі-
шення всім Збором про те, що наша стра-
тегія – це державотворення, формування 
демократичних цінностей, лібералізація 
підходів  до формування політичних пар-
тій. Тоді було оголошено війну за прого-
лошення Незалежної Держави, – зазна-

чив у своєму виступі голова ОДА Степан 
Барна.

ІІІ Надзвичайний Великий Збір Орга-
нізації Українських Націоналістів відбув-
ся на Тернопільщині 21-25 серпня 1943 
року. 

Його учасники прийняли оновлену 
програма ОУН (б), а також були внесені 
зміни до структури Організації. 

У зв’язку з арештом німецькими оку-
пантами Провідника Степана Бандери 
та інших провідних діячів на зборі об-
рали і нове керівництво ОУН. Організа-
цію Українських Націоналістів очолив 
Роман Шухевич «Тур», який згодом став 
Головним Командиром УПА, генерал-
хорунжим під псевдо «Тарас Чупринка» 
і Головою Секретаріату УГВР під псевдо 
«Р. Лозовський» та очолив усе збройне 
підпілля Воюючої України.

Це був перший Великий Збір ОУН, 

який проходив на території України. 
- У своїх програмних цілях ОУН визна-

чила, що боротиметься, аби кожен народ 
міг вільно жити у власній самостійній 
державі, вважатиме інтереси народу за 
свій найвищий обов’язок,  спрямовува-
тиме всі економічні ресурси та людську 
енергію на утворення нового держав-
ного справедливого соціального ладу, а 
також на економічну та культурну роз-
будову країни. Розвиток освіти, медици-
ни, захист громадянських прав,  свобода 
слова та переконань, право на працю та 
відпочинок, сприяння розвитку культу-
ри національних меншин, справедлива 
соціальна політика – усе це та багато 
іншого закладено у програмі третього 
великого збору ОУН. Саме ці цілі та осно-
ви становлення  держави культивують-
ся і сьогодні, - зазначив голова обласної 
ради Віктор Овчарук. - Пам’ятаймо свою 
історію, пам’ятаймо наших Героїв,  дослу-
хаймося до бажань та мрій усіх тих, хто 
прагнув незалежності  та, засукавши ру-
кава, творімо нашу державу.

Очільник обласної ради  нагоро-
див родини визначних учасників 
національно-визвольних змагань та 
учасників АТО.

Під час урочистостей до 75-ої річниці 
проведення ІІІ Надзвичайного Великого 
Збору ОУН  у Золотій Слободі  відбулося 
урочисте погашення марки, присвяченої 
цій даті, спеціально виготовленим штем-
пелем. 

На Тернопіллі відновили автентичну 
криївку українського підпілля 

У Козівському районі увіковічнили історичні місця, 
у яких відбулися важливі для України події
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Ольга
ЧОРНА.

Душить жаба 
«свободівців», 
що Богдан 

Яциковський вручав 
грошові нагороди 
командам, які грали 
у фіналі Суперкубку 
Збаразького району 
з футболу, - то нехай 
Михайло Головко дасть 
більше. Оце буде діло.

Загальновідомо, що вибор-
ці Тернопільщини дуже розча-
ровані тим, як ВО «Свобода» у 
2009-2014 роках керувала на-
шим краєм. Тоді «свободівець» 
Олексій Кайда був головою об-
ласної ради. Олег Сиротюк у 
2014-му очолював ОДА.  «Сво-
бодівці» керували низкою РДА 
та районних рад. А Олег Мах-
ніцький був навіть головним 
прокурором України.

 За 6 років люди побачили, 
що слова і діла ВО «Свободи» - 
дуже різні речі. Та й  Михайло 
Головко за дві каденції народ-
ного депутата більше піарився 
на чужих справах, ніж сам зро-

бив для 164-го округу.
Коли партії чи окремому 

політику немає про що звіту-
вати чи запропонувати кон-
кретні заходи для покращення 
життя краян, але дуже хочеть-

ся і надалі бути у парламенті, 
зазвичай, вони культивують 
брехню, або поширють так зва-
ний фейк. Фейк – це діагноз, 
ознака політичної імпотенції.

- Тож політичним кон-

курентам зі «Свободи» на-
стійно раджу менше брехати 
про якісь буцімто мої «гріхи» 
п’ятирічної давнини, а почати 
завойовувати симпатії людей 
ДІЛОМ, - сказав Богдан Яци-

ковський.
До речі, команда, за яку 

виступає депутат райради зі 
«Свободи» Дячун, програла. 
Навіть на футбольному полі…

Прес-служба РПЛ.

Богдан Яциковський з переможцями - командою з Черниховець Збаразько району

Українці хочуть бачити зміни, 
а натомість… Корупційні 
скандали. Вимирання 

нації. Заробітчанство. Високі 
ціни. І безтурботне й сите життя 
чиновників.    

За роки незалежності наша країна 
втратила десять мільйонів населення. 
Це - ціла Швеція, Португалія або Греція. 
А в деяких європейських державах про-
живає ще менше громадян. І це лише 
офіційна статистика. Бо, за найскромні-
шими підрахунками, за кордон у пошу-
ках заробітків виїхало вісім мільйонів 
українців, пишуть «Коментарі». А скіль-
ки людей померло! Експерти кажуть: 
шість мільйонів. Народилося ж лише три 
з половиною мільйони дітей. Вражаюча 
різниця! Хоча достовірної демографіч-
ної ситуації ніхто не знає. Якщо нарешті 
таки проведуть перепис населення, його 
результити, мабуть, нас неприємно зди-
вують. А, може, шокують.    

Якщо смертність і надалі перевищу-
ватиме народжуваність, то в 2050 році 
українців буде ще на 10 мільйонів мен-
ше. За прогнозами міжнародних органі-
зацій, поступово зникатимуть цілі регіо-
ни. Україна посіла перше місце у світі за 
темпами вимирання. 

І повертаючись теми виїзду за кор-
дон. Торік Україну покинули понад міль-
йон осіб. Щодня збирають валізи за кор-
дон 73 українців… 

Влада традиційно заламує руки: що 
ж то діється? А коли держава вирішує 
свої проблеми за рахунок «маленького 
українця» - ніхто й пальцем не поворух-

не. Наприклад, підтримка державних 
банків спустошила кишені українців на 
10 мільярдів доларів. Саме таку гігант-
ську суму протягом останніх десяти ро-
ків «вбухали» в держбанки. Як пояснив 
у своєму відеоблозі «Фінансова грамот-
ність» інвестиційний банкір Сергій Фур-
са, це - 10 відсотків ВВП і майже третина 
державного бюджету України.

А на соціалку грошей не вистачає. І 
пристойних пенсій багато нинішніх літ-
ніх українців, очевидно, не дочекаються. 
Зате на вливання у державні фінустано-
ви кошти є. Як і на захмарні зарплати по-
садовцям. 

Один лише приклад - платня вико-
нуючого обов’язки голови правління 
«Укрзалізниці» Євгена Кравцова. На фоні 
старих, брудних, смердючих вагонів, від-
сутності квитків, корупції у сфері заліз-
ничних перевезень зарплата Кравцова 
просто фантастична. У серпні він отри-
мав 744 тисячі 993 гривні. Про це йдеть-

ся у повідомленні про 
суттєві зміни в майно-
вому стані в Єдиному 
державному реєстрі де-
кларацій осіб, уповно-
важених на виконання 
функцій держави або 
місцевого самовряду-
вання. А в липні платня 
Кравцова склала 588 
тисяч 624 гривні. Як 
легко українські поса-
довці стають мільйоне-
рами! Лише два місяці 
праці - і головний заліз-
ничник країни поклав 

до родинної скарбнички 1 мільйон 333 
тисячі 617 гривень.  

У пересічних українців платня і песії 
також зростають - не перестають хвали-
тися урядовці своєю «турботою» про на-
род. Це - обов’язкова теза перед кожною 
поважною датою в країні. Але ж, панове, 
гривня знецінюється, оскільки збільшу-
ється вартість долара. А наша економіка і 
національна валюта до нього прив’язана, 
як «Галя до сосни косою». 

Підраховуємо, скільки «зелених» за-
раз «коштує» мінімальна пенсія. 1434 
гривні ділимо на $27,85 - отримуємо 51 
«американця». А мінімальна зарплата 
«вартує» 133 долари. Як відомо, курс ко-
ливається, тому можливий якийсь плюс-
мінус… 

Зріс «зелений» - зросли ціни. І «з’їли» 
хвалене підвищення пенсій та зарплат… 

Свої ж гроші українські можновладці-
корупціонери ховають у 23 країнах світу 

на трьох континентах. Цей факт встано-
вили детективи Національного анти-
корупційного бюро України. Українські 
корупціонери обирають місця «пропис-
ки» незаконно отриманих коштів у дер-
жавах зі спрощеною системою реєстра-
ції, ускладненим порядком розкриття 
інформації та високим ступенем конфі-
денційності. Збитки, завдані державним 
інтересам за участю іноземних контр-
агентів, обчислюються у мільярдах 
гривень та в сотнях мільйонів доларів і 
євро. 

А держава тим часом живе в кредит. 
Україна не ворухнеться без грошей Між-
народного валютного фонду, кажуть екс-
перти. Усі ж показові виступи в Кабміні 
про плани щодо скорочення держборгу - 
гра на публіку. Влада звикла до боргової 
піраміди, тобто, гасити старі борги, утво-
рюючи нові. При цьому суми заборгова-
ності не зменшуються, навпаки, - рос-
туть, в основному за рахунок витрат за їх 
обслуговування. Слід зазначити, до кінця 
нинішнього року потрібно виплатити за 
зовнішнім держборгом 1,75 мільярдів 
доларів. 

Цікаво виходить: чим менша чисель-
ність населення України, тим більша 
«діра» в Пенсійному фонді, більші запо-
зичення і борги… Сталою лише є кіль-
кість народних депу-
татів у Верховній Раді. 
І тьма «різнокалібер-
них» чиновників.      

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: «Брехня – ознака політичного безсилля»

Відповідно до п. п. 166.3.3 
п. 166.3 ст. 166 Податкового 
кодексу України (далі - ПКУ), 
платник податку має пра-
во включити до податкової 
знижки у зменшення оподат-
ковуваного доходу платника 
податку за наслідками звітно-

го податкового року, визначе-
ного з урахуванням положень 
п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично 
здійснені ним протягом звітно-
го податкового року витрати 
у вигляді суми коштів, спла-
чених платником податку на 
користь вітчизняних закладів 

дошкільної, позашкільної, за-
гальної середньої, професій-
ної (професійно-технічної) та 
вищої освіти для компенсації 
вартості здобуття відповідної 
освіти такого платника подат-
ку та/або члена його сім’ї пер-
шого ступеня споріднення. 

Водночас, навчання на вій-
ськовій кафедрі - це додаткова 
послуга навчального закладу, 
що не є обов’язковою у процесі 
безпосереднього навчання за 
обраним фахом, і оплачується 
окремо (додатково) від плати 
за навчання, згідно з укладе-

ним з вузом договором на на-
вчання за певним фахом. Тому 
включення таких витрат до 
податкової знижки чинним за-
конодавством не передбачено.

 Головне управління 
ДФС у Тернопільській 

області.

Чи включаються до податкової знижки витрати за навчання на військовій кафедрі?

ЧИМ МЕНШЕ УКРАЇНЦІВ - ТИМ БІЛЬША «ДІРА» 
в Пенсійному фонді й вищі державні борги
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У США хочуть назвати на 
честь Маккейна найстарішу 

будівлю Сенату 

Лідер демократів в Сенаті США Чак 
Шумер виступив із пропозицією пе-
рейменувати на честь сенатора Джо-
на Маккейна, який помер у 81-річно-
му віці, найстаріший офіс американ-
ського парламенту. Про це він заявив 
у своєму відеозверненні, передає CNN. 
«Ніщо не зможе замінити втрату сена-
тора Маккейна, але для того, щоб поко-
ління пам’ятало його, я буду представ-
ляти резолюцію про перейменування 
будівлі Рассела на його честь… Його від-
даність своїй країні та військовим була 
неперевершеною. Він був оповідачем іс-
тини - ніколи не боявся говорити прав-
ду про владу в епоху, коли це стало над-
то рідко. Сенат, США і світ збідніли без 
Джона Маккейна», - сказав Шумер. І за-
значив: перейменування будівлі Рассе-
ла на честь Маккейна стане символом 
сильної міжпартійної дружби між рес-
публіканцями та демократами. У будівлі 
Рассела Сенату США розташовані офіси 
34-х сенаторів та шість парламентських 
комітетів.

РФ відпрацьовує сценарії 
гібридної війни в Україні

Президент Литовської Республіки 
Даля Грібаускайте переконана в не-
обхідності допомагати Україні, яка за-
хищає західні демократичні цінності. 
Про це вона заявила на зустрічі з учас-
никами конференції: «Відновлення єв-
ропейської та трансатлантичної стійкос-
ті», повідомляє прес-служба президента 
Литви. За словами Грібаускайте, саме в 
нашій країні ворожі сили випрацьову-
ють сценарії гібридної війни, які потім 
перетворюються на агресивні, скеровані 
проти демократичних процесів у захід-
них державах атаки. Тому необхідно до-
помогти Україні, оскільки вона не тільки 
веде боротьбу за своє рішення йти шля-
хом трансатлантичної інтеграції, але й 
захищає західні демократичні цінності.

Латвія і Естонія хочуть 
стягнути з Росії збитки за 

радянську окупацію
Латвія та Естонія розглядають 

можливість висунути вимогу до РФ 
про стягнення відшкодування як пра-
вонаступниці СРСР за радянську оку-
пацію. Про це йдеться в заяві міністрів 
юстиції обох країн, повідомляє ERR. Мі-
ністри підкреслили важливість збере-
ження пам’яті про людські втрати, поне-
сені через радянську окупацію, і вивчен-
ня можливостей висунути вимогу про 
відшкодування збитків до РФ як право-
наступниці Радянського Союзу. Для цьо-
го планують використати норми міжна-
родного права та розглянути питання на 
рівні ООН. 

В африканській країні ввели 
податок на журналістику
В африканській країні Мозамбік 

набули чинності правила, які вво-
дять податок на журналістську діяль-
ність, повідомляє «Комерсант». Закон 
розкритикували правозахисні організа-
ції. Вони вважають це тиском на свобо-

ду слова. Так, журналісти з інших країн 
повинні платити $2500 за акредитацію 
на разову поїздку в Мозамбік і $8300 за 
рік роботи в країні. Місцевим представ-
никам ЗМІ для випуску журналістських 
матеріалів треба платити по $500 у рік. 
Водночас, журналісти з Мозамбіку, які 
працюють на закордонні медіа, будуть 
зобов’язані виплачувати державі $3500 
в обмін на річну акредитацію. Обкла-
дуть новим податком і самі ЗМІ. Зокре-
ма, видавництва платитимуть від $34,5 
тисяч до $69 тисяч на рік, а національні 
радіостанції - близько $35 тисяч.

Трампу загрожує імпічмент
У стінах федерального суду Ман-

хеттена, фактично, вирішилася доля 
Трампа. Колишній особистий адво-
кат президента США Дональда Трампа 
- Майкл Коен у федеральному суді Ман-
хеттена визнав себе винним в тому, що 
здійснював фінансовий вплив за нака-
зом свого клієнта для забезпечення  пе-
ремоги того на президентських виборах. 
Іншими словами, підкуп виборців і поса-
дових осіб, передає «Politeka». Далі ситу-
ація може розвиватися мінімум трьома 
векторами. Перший - імпічмент прези-
дента і перевибори, із залученням Трам-
па до відповідальності. Другий - вибори 
визнаються недійсними і оголошують-
ся перевибори, з паралельним судовим 
процесом над Трампом. Третій - Трам-
пу дають добути його термін, але на пе-
ревибори не допускають з викликом до 
зали суду в якості обвинуваченого. 

У Чехії - екстремальна посуха
За повідомленнями гідрологів, 

стан посухи спостерігається на більш, 
ніж 90 відсотках території Чеської 
Республіки. У понад 60 відсотків ви-
падків зафіксована екстремальна посу-
ха, повідомляє «Чеське радіо». Від спе-
ки у Чехії страждають не лише люди, а й 
сільське господарство. Середня врожай-
ність зернових цьогоріч склала близько 
5 тонн/га.

У Польщі підрахували 
зарплати наших заробітчан 

Близько 75 відсотків українців, які 
працюють у Польщі, отримують щомі-
сяця понад 2,5 тисячі злотих (близь-
ко $675 або майже 19 тисяч гривень). 
Про це йдеться у звіті «Барометр трудо-
вої міграції», пише «Фінанси.ua». Части-
на українців отримують за місяць, за ви-
рахуванням податків, понад 3000 зло-
тих, тобто більше, ніж $810 або 22,6 ти-
сяч гривень. І лише 4,7 відсотків наших 
заробітчан мають мінімальну польську 
зарплату - 1550 злотих, на українські 
гроші - більше ніж 11,6 тисяч гривень. За 
словами президента «Personnel Service» 
Кшиштофа Інгльота, українці заробля-
ють приблизно стільки ж, як і поляки. 
На курортах Іспанії борються з 

пияцтвом серед туристів
Влада двох іспанських островів Ма-

йорки та Ібіци вирішила боротися з ту-
ристами, які зловживають алкоголем, 
обмеживши спиртне у форматі  пропо-
зиції «all inclusive». У готелях лімітува-
ли необмежену подачу алкоголю у рам-
ках системи «все включено» через анти-
соціальну поведінку п’яних туристів, по-
відомляє «АТОР». Тепер готелям дозво-
лять подавати безкоштовний алкоголь 
тільки в обідніх залах і лише під час обі-
ду чи вечері або пропонувати туристам 
оплачувати за спиртне додатково. Також 
з міні-барів номерів приберуть весь без-
коштовний алкоголь. Однак власники 
готелів вважають, що це може призвести 
до втрати значної кількості клієнтів, бо 
любителі добряче випи-
ти обиратимуть інші ку-
рорти.

Україна
Українські президенти 
і ефективні економічні 

реформи - речі несумісні 
Із пострадянськими та постсоціа-

лістичними країнами Європи Україна 
стартувала приблизно з однаковими 
економічними показниками, сказав у 
інтерв’ю виданню «Вголос» голова Ко-
мітету економістів Андрій Новак. Але, 
на відміну від них, ми не зробили жодних 
ефективних реформ, які б суттєво впли-
нули на економічний стан країни. «І, ма-
ючи значно більше ресурсів від наших су-
сідніх країн, ми перебуваємо у значно гір-
шій економічній ситуації. Те, що Україна 
має внутрішній борг у розмірі понад 77 
мільярдів доларів, українці тікають за-
кордон, падає гривня, а 25 відсотків на-
селення, за даними Світового банку, живе 
за межами бідності - це все наслідки ко-
лективної діяльності українських прези-
дентів», - зазначив експерт. І додав: жо-
ден із українських президентів не ініцію-
вав ефективних економічних реформ.
Про патріотизм і незалежність 

мовою соціології 
82 відсотки українців вважають себе 

патріотами своєї країни. Лише 13 від-
сотків опитаних заявили, що не вважа-
ють себе патріотами, ще п’ять відсотків 
не змогли відповісти. Про це свідчать ре-
зультати опитування соціологічної групи 
«Рейтинг». Щодо регіонів, то на Заході па-
тріотично налаштованих українців 85 від-
сотків, у Центрі - 84, на Півдні - 79, на Сході 
- 76 відсотків. Також за період дослідження 
зафіксовано найбільше число людей, які 
б підтримали проголошення незалежнос-
ті. Якби такий вибір постав сьогодні, не-
залежність підтримали б майже 80 відсо-
тків опитаних (у 2012 році таких було 62 
відсотки). Найбільше людей, які підтриму-
ють проголошення незалежності, прожи-
вають на Заході країни - 93 відсотки. Щодо 
людей, які б не підтримали проголошення 
Незалежності, то найбільше їх у південно-
східних областях - до 25 відсотків. 

250 нардепів -  
«баласт для країни» 

Із понад 400 обраних нардепів прак-
тично 250 - абсолютно недосвідчені 
люди. Вони не мають гарної базової осві-
ти, нічого не створювали і ніде не працю-
вали. Ці народні обранці - баласт для краї-
ни, який тягне Україну на дно. Про це в ефі-
рі телеканалу ZIK заявив народний депу-
тат 8-го скликання Віктор Бондар. Як пові-
домлялося, попри численні обіцянки Рада 
не спромоглася прийняти Виборчий ко-
декс із відкритими списками. Віктор Бон-
дар радить всім піти на вибори, бо якщо не 
ходити, то в країні нічого не зміниться.
Християнська кав’ярня в Івано-
Франківську працює… без цін

В Івано-Франківську відкрили пер-
ше християнське кафе «Небо», повідо-
мляє видання «Курс». Поки що кав’ярня 
працює у тестовому режимі - без цін. Ко-
жен відвідувач самостійно визначає, скіль-
ки він готовий заплатити. Заклад відкрили 
два подружжя. Один із співзасновників Та-
рас Халак розповів, що дизайном займався 
Ярема Стецик. «Ми всі християни, але при-
йнято якось наче соромитися цього, - каже 
Халак. - Проте соромитися немає чого, тре-
ба пропагувати християнство. Як христи-
янська кав’ярня, ми пропонуємо терито-

рію вільних цін - люди можуть скуштува-
ти і заплатити, скільки мають на серці». У 
кав’ярні всі вітаються: «Слава Ісусу Хрис-
ту». Крім того, Івано-Франківське архіє-
пархіальне управління УГКЦ будує повно-
цінну клініку Святого Луки. Вона стане 
першою церковною лікарнею в Україні.

Люди масово скуповують 
долари

У липні через банки українці купили 
максимальну кількість валюти з початку 
2015 року - $917,8 мільйонів. До цього іс-
торичний максимум становив $736,5 міль-
йонів, який зафіксували у грудні 2017-го, 
повідомили у прес-службі Нацбанку. Водно-
час, показник продажу валюти населенням 
через банки продовжує перевищувати її ку-
півлю. У липні він склав $135,3 мільйони. З 
початку року - $1,370 мільярдів.
Вітчизняні мобільні оператори 

заробили мільярди 
У першому півріччі цього року дохо-

ди українських операторів мобільного 
зв’язку від надання послуг склали май-
же 18,3 мільярди гривень. Про це свід-
чать дані Держстату. Із загальної суми 
населенню було реалізовано послуг мо-
більного зв’язку на 12,7 мільярдів. Обсяг 
реалізації міжнародних послуг склав май-
же 1,6 мільярдів. За 2017 рік доходи опе-
раторів від надання послуг мобільного 
зв’язку склали 35,2 мільярди гривень.

Бензин різко здорожчає:  
коли і на скільки?

Після літнього затишшя в Украї-
ні знову почали зростати ціни на бен-
зин. Експерти вважають, що до зими вар-
тість палива збільшиться на 1-1,5 гривень 
за умови відсутності різких коливань цін 
на нафту. Подорожчання буде помітно вже 
у вересні-жовтні, передають «Факти». Од-
нак це не означає, що ціни однаково вирос-
туть на всіх АЗС. Оскільки структура дохо-
дів і витрат у різних мережах відрізняєть-
ся, ціни повинні зростати нерівномірно. 
Яка причина дефіциту коштів 

у Пенсійному фонді?
Минулого місяця пенсіонерам впер-

ше за кілька років затримали випла-
ти. У Пенсійному фонді вдалося закри-
ти «діру» за допомогою кредиту від казна-
чейства. Експерти стверджують: це не про-
ста затримка, дефіцит коштів у фонді озна-
чає серйозні проблеми в економіці країни, 
пише «Свідок». За офіційними даними, чис-
ло пенсіонерів в Україні щороку зменшуєть-
ся із 11,7 мільйонів у 2017 році - до 11,4 міль-
йонів у 2018-у. За теорією, у Пенсійного фон-
ду повинно бути менше витрат на обслуго-
вування рахунків пенсіонерів. На практиці 
ситуація виглядає інакше. Із початку цього 
року Пенсійному фонду мали виділити 139 
мільярдів гривень з держбюджету. А виді-
лили всього 89 мільярдів. Дефіцит коштів 
спостерігається безпосередньо в бюджеті. 
Це і призвело до затримок з виплат пенсій. 
За словами експертів, проблема полягає не 
лише у відсутності коштів у ПФ. У казначей-
стві - також фінансова «діра». 

Вагони - старі та несправні, 
зате вартість квитків зростає  

Близько третини пасажирських ва-
гонів «Укрзалізниці» простоює через по-
ломки і вік. Про це йдеться у повідомлен-
ні компанії, наданому на запит нардепа Ан-
дрія Іллєнка, пише «Фінанси.ua». Станом на 
1 серпня парк пасажирських вагонів «УЗ» 
налічував 4521 вагон, але в експлуатації 
перебуває тільки 2906. Не експлуатується 
1551 вагон. Більшість підлягає списанню 
у зв’язку із завершенням терміну служби - 
понад 41 рік. Ще 400 вагонів, яким більше 
28 років, підлягають капремонту. Скоро за-
вершується термін експлуатації ще майже 
двох тисяч вагонів. Проте оновлення парку 
відбувається вкрай повільно. У 2016-2017 
роках «УЗ» купила 59 пасажирських ваго-
нів. У липні цього року провели тендер на 
закупівлю ще 54 вагонів, але договір поки 
що не підписали. 

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Запросили на святкування 
єдиного депутата від Збараж-
чини в Тернопільській обласній 
раді – Богдана Яциковського.

- Саме під час спілкуван-
ня із селянами повертаєшся у 
реальність, цю буденність та 
заклопотаність. На території 
села Вищі Луб’янки - погані 
дороги і зовсім немає місця, 
де могли б проводити своє ве-
селе, безтурботне дитинство 
малюки. А у Кретівцях немає 
транспортного сполучення, а 
отже, люди фактично ізольо-
вані від міста, і що найболючі-
ше - лікарні. Маю надію, що ра-
зом із громадою ми зможемо 
вирішити ці проблеми. Адже 
добрі, щирі, милосердні та пра-
цьовиті люди заслуговують 

кращого, - сказав головний ра-
дикал області.

- Мешканці села Новики до-
недавна не мали спокою через 
ТОВ “ПІРОЛІЗ ГРУП», яке ди-
міло та отруювало їх і вдень, і 
вночі. Люди просили захисту 
та допомоги і наша команда 
виконала прохання. «ГОРЕ-
ТОВАРИСТВО» припинило 
свою діяльність! Крім цього, 
незабаром за моєї підтримки 
замінять вікна у сільському 
храмі села Новики. На це з об-
ласного бюджету передбачено 
20 тис. гривень. Ми, радикали, 
завжди йдемо назустріч тим, 
хто потребує допомоги, ми за 
справедливість та за людей, 
- наголосив Богдан Яциков-
ський.

Унікальний комплекс 
відкрили для вірян 
у Марійському 

духовному центрі в 
Зарваниці. У події взяли 
участь тисячі людей, які 
з цієї нагоди здійснили 
святкове паломництво.

«Український Єрусалим» 
споруджений на горі поруч з 
монастирем. Підйом до комп-
лексу починається від 75-ме-
трової дзвіниці і тягнеться 
вздовж Хресної дороги. Будів-
ництво тривало 4 роки. Храмо-
вий комплекс містить доско-
нало відтворені копії будівель 
християнських пам’яток Єру-
салиму. Центральна споруда – 
Гріб Господній, де, відповідно 
до Євангелія, був похований 
Ісус Христос після розп’яття й 
воскрес на третій день.

Увесь комплекс оточений 
високими й товстими мурами, 
що уособлюють древні обо-
ронні мури Святої Землі.

Також відтворили Голгофу 
– гору, на якій розп’яли Хрис-
та; Оливний сад, де Ісус мо-
лився перед арештом; Сходи 
Покаяння (Святі сходи), яки-

ми Христос підіймався на суд 
до Пилата; купіль Ветезда, де 
оздоровлювалися хворі; Лево-
ві (Ліонські) ворота та Вежу 
Давида.

В освяченні взяли участь 
предстоятель УГКЦ блажен-
ніший Святослав та кустодій 
Святої Землі о. Фраческо Пат-
тон, який привіз українським 
прочанам частинку справж-
нього Єрусалима – камінь із 
Гробу Господнього.

У зверненні до вірян Глава 

УГКЦ зазначив, що в «Україн-
ському Єрусалимі» лунатиме 
молитва за мир в Україні. 

Насичений день 
у Збаразькому районі

Дні села згуртовують людей. А особливо якщо 
є нагода –  27 День Народження нашої країни.  
Хоча у нас ще молода держава, але люди 

відважні, працелюбні і найбільше чого хочуть - миру 
і стабільності.

Гріб Господній, Оливний 
сад і навіть Голгофа – 
тепер у… Зарваниці

На Тернопільщині освятили «Український Єрусалим» 

У місті збільшили протяжність аера-
ційного фонтану, який нині є найдовшим 
в Україні. Тепер загальна довжина стано-
вить понад 300 метрів. 

Розташований водограй уздовж місь-
кої набережної. Торік запустили першу 
лінію фонтану завдовжки в 122 метри. А 
цього року там встановили ще 180 фор-
сунок із прожекторами.

Струмінь води з кожної форсунки сягає 
9 метрів у довжину і майже 4 – у висоту. 
Світлове шоу починається ввечері. Фонтан 
переливається різними кольорами – синім, 
жовтим, зеленим, фіолетовим, рожевим.

Аерація – це процес насичення води 
повітрям. Тому, окрім естетичної функ-
ції, фонтан у Тернополі виконує й еколо-
гічну, щоб запобігти «цвітінню» найбіль-
шої водойми міста. 

Де ще помилуватися
 водограями?

Психологи стверджують, що водограї 
заспокоюють нерви і символізують ві-
чність. В Україні є чимало фонтанів, які 
вражають своєю архітектурною формою 
та незвичним дизайном. 

Мабуть, найвідоміший фонтан Укра-
їни – у Вінниці. Це найбільший в Європі 
плавучий фонтан! А за оцінками фахів-
ців, навіть входить у світову десятку. 
Унікальність фонтану у тому, що його 
конструкція на зиму опускається під лід.

Оновлений комплекс фонтанів на Май-
дані Незалежності є прикрасою столиці. 
Встановлено 75 насосних агрегатів, 18 
акустичних систем, понад 600 світодіодних 
світильників. Висота найвищого струменя 

води «Великого» фонтану сягає 35 метрів, у 
центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів.

На Митній площі у Львові працює пі-
шохідний фонтан, який був зроблений 
без басейну, тому його умовно називали 
«сухим». Басейн влаштований в один рі-
вень з гранітною бруківкою, вода б’є до-
гори з 25 форсунок. 

Світломузичний фонтан розташо-
ваний на набережній в Аркадії. Це пер-
ший співаючий фонтан в Одесі і другий 
в Україні. Кожного вечора у величезному 
басейні злітають вгору десятки різноко-
льорових струменів води у вигляді не-
звичайних фігур.

Фонтан «Дзеркальний струмінь» – 
один з найбільш видатних архітектур-
них споруд Харкова. Розташований він 
у сквері Перемоги навпроти Харківсько-

го театру опери та балету. Фонтан був 
зведений у 1947 році. Ця архітектурна 
споруда виконана у формі альтанки, під 
якою випускається дзеркальна струмінь 
води. Водограй занесений в енциклопе-
дію ЮНЕСКО як один із кращих архітек-
турних пам’ятників міста.

Найдовший кисневий фонтан України «виріс» до 300 метрів
Незвичним водограєм можна помилуватися вечорами у Тернополі
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БОРНА КИСЛОТА – це унікаль-
не підживлення для різних городніх 
культур. Використовують її при не-
стачі бору в ґрунті. Саме цей компо-
нент необхідний рослинам протя-
гом усього періоду вегетації. Якщо 
ж говорити про капусту, то без бору 
вона починає в’янути, а її листики 
засихають і загнивають. При нестачі 
бору у капусти недостатньо сил для 
повноцінного плодоносіння. Її пло-
ди починають дрібніти, мають скру-
чений вигляд, стають водянистими. 
Запобігти розвитку такої пробле-
ми можна за допомогою бору. Тіль-
ки цей компонент успішно справ-
ляється з проблемою плодоносін-
ня, адже він є активатором перетво-
рення кореневої системи, створює 
надійний захист від різних захво-
рювань, серед яких варто відзначи-
ти паршу, серцеву гниль, порожне-
чу стовбура. 

Ще бор бере участь у синтезі азо-
товмісних мікроелементів, нормалі-
зує обмінні процеси, збільшує хло-
рофіл. Якщо цей елемент є в потріб-
ній кількості, то підвищується вро-
жайність капусти і її строк лежкос-
ті. При цьому вона набагато краще 
протистоїть усім капризам погоди.

Існує кілька варіантів застосу-
вання даного препарату.  Для одер-
жання робочого розчину варто 
з’єднати 1 л води й 0,1 г препарату. 
Протягом усього росту капусти вар-
то виконати підживлення 3 рази. 
Перший раз обприскування має від-
буватися під час зав’язі бутонів, дру-
гий раз – через 3 тижні, а завершаль-
ний – при дозріванні капусти. Якщо 
маніпуляція буде виконуватися в 
комбінації з іншими препаратами, 
то концентрацію борної кислоти 

можна знизити: на 10 л води буде 
йти 5 г речовини. 

Потрібно брати до уваги, що для 
розведення борної кислоти потріб-
на вода високої температури. Спо-
чатку необхідно розвести препарат 
у гарячій воді в невеликій кількос-
ті, а вже потім додати потрібну кіль-
кість води, але тільки кімнатної тем-
ператури.

Борна кислота може викорис-
товуватися не тільки для піджив-
лення капусти. Це - один з найефек-
тивніших засобів боротьби з пара-
зитами. Скористатися можна таки-
ми рецептами: взяти порошок бор-
ної кислоти і просто розкидати його 
по грядці в тих місцях, де спостеріга-
ється скупчення мурах. Цей спосіб 
застосування препарату найпрості-
ший, але при цьому ефективний. 

• Взяти 100 мл води, розчинити 
в ній 5 г борної кислоти. Після дода-
ти 10 г меду і 40 г цукру. Усе розміша-
ти, а отриманий склад відправити в 
пласку ємкість. Її розташувати на го-
роді близько мурашиних стежок. 

• 2 жовтки розтерти з 5 г аптеч-
ного препарату.  Зробити з маси го-
рошинки й розкласти їх у проблем-
них місцях. 

• 20 мл води з’єднати з 40 г глі-
церину, 10 г меду, 5 г борної кисло-
ти і 30 г цукру. Усе перемішати, сфор-
мувати невеликі кульки-принади. 
Цей спосіб ефективний з тієї причи-
ни, що принада довго залишається 
м’якою і вологою. 

• Три картоплини зварити в 
мундирі. Очистити з них шкірочку. 
Додати 3 варених жовтки, 10 г бор-
ної кислоти, 10 г цукру. Усе розміша-
ти і скачати кульки-принади, які по-
тім розкласти по грядці з капустою.

Багато дачників, що принципо-
во не використовують на своїй ді-
лянці токсичні суміші для бороть-
би з бур’янами – гербіциди, зна-
ють чудовий народний спосіб, як 
позбутися бур’янів на ділянці. Цей, 
перевірений часом, ефективний 
засіб знищення бур’янів і всієї не-
бажаної трави готується зі звичай-
ної кухонної солі та оцтової кис-
лоти. Для приготування розчину 
оцту необхідної концентрації роз-
ведіть оцтову есенцію (70%) чи-
стою водою, взявши на кожну час-
тину кислоти 3,5 частини води. 
Тобто для готування 4,5 л розчину 
розведіть в 3,5 літрах води 1 літр 
70% кислоти.

Змішайте отриманий у резуль-
таті маніпуляції 20% розчин оцто-
вої кислоти (4,5 літри) з 2/3 склян-
ки кухонної солі, дочекайтеся, коли 
кристали повністю розчиняться в 
рідині, додайте чайну ложку мий-
ного засобу для посуду або рідкого 
господарського мила. Мило в скла-
ді розчину забезпечить додатко-

ве прилипання кислот до поверхні 
вегетативної маси рослин.

Приготовлений «домашній 
гербіцид» використовують для об-
робки рослинності в спекотливу 
сонячну погоду. Обприскуйте рос-
лини з пульверизатора або проли-
вайте їх з лійки з дрібним ситеч-
ком. 

Вибирайте для заходу день, 
коли не очікується випадання опа-
дів, тому що навіть невеликий дощ 
знижує ефективність зрошення 
в кілька разів. Перші результати 
проявляються вже через 5-6 годин. 
Масову загибель бур’янистих куль-
тур можна спостерігати наступно-
го дня. 

При відсутності в господарстві 
оцтової есенції сміливо беріть зви-

чайний столовий білий оцет (9%). 
Однак менш концентрованим за-
собом доведеться виконати кілька 
обробок з інтервалом 7-8 днів.

ДЕ ЗАСТОСОВУВАТИ РОЗЧИН
Слід зазначити, що засіб, який 

вступає в безпосередній контакт 
із надземними частинами рос-
лин, знищує їх повністю. Тобто, 
це - ефективний засіб боротьби з 
бур’янами. Причому гинуть абсо-
лютно всі культури. Тому обробку 
розчином виконують винятково 
на тих ділянках, де не тільки від-
сутні культурні посадки, але вони 
й не плануються в найближчі роки, 
тому що оцет із сіллю вимиває із 
ґрунту необхідні для росту та роз-
витку живильні сполуки.

Найчастіше дачники обприску-
ють розчином садові доріжки, щі-
лини між тротуарними плитами 
або покладеною бруківкою, з яких 
наполегливо пробивається тра-
ва й багатолітники, під’їзні доріж-
ки, внутрішні дворики, територію 
біля вогнища та інші місця, розта-
шовані вдалині від культурних по-
садок.

Живцювання давно стало одним із найулюблені-
ших способів квіткарів для розмноження кімнатних 
рослин. Завдяки йому можна швидко одержати нові 
молоді рослини, не наносячи збиток материнським.

Є невибагливі кімнатні культури, які не вимагають 
ніяких спеціальних умов для вкорінення.

1. БЕГОНІЇ
Бегонії можна вкорінювати окремими листочками 

та навіть частинами листя. Потрібно надрізати в лис-
ті жилки, покласти на поверхню ґрунту і з цих місць 
з’являться нові рослини.

2. ТРАДЕСКАНЦІЯ
Вкорінювати цю рослину можна у воді протягом 

усього року, нарізаючи гілочки 10-15 см довжиною.
3. СЦИНДАПСУС
Вкорінюють верхівковими живцями в торф’яно-

пісковій суміші, нарізаючи їх так, щоб на кожному за-
лишалося по 2-3 листки.

4. ЦИСУС «КІМНАТНИЙ ВИНОГРАД»
Живці, на яких є хоча б дві бруньки, можна вкоре-

нити як у воді, так і висадити в невеликий горщик. Уко-
рінення можна робити весь рік, але кращий час: кінець 
зими – початок весни.

5. ПЕПЕРОМІЯ
Улітку або навесні зрізують пагони з 1-3 листками і 

вкорінюють у воді або спеціальному субстраті.
6. ДРАЦЕНА
Легко розмножується як верхівковими, так і сте-

бловими живцями. Потрібно нарізати відрізки 5-7 см 

і вкоренити у воді.
7. КОЛЕУС «КОЛЬОРОВА КРОПИВА»
Живці нарізають навесні і вкорінюють у воді.
8. БАЛЬЗАМІН
Цю рослину вкорінюють тільки верхівковими живця-

ми у воді або піску, нарізаючи стебла довжиною 8-10 см.
9. ЕХЕВЕРІЯ
Цей сукулент можна вкорінювати листям або відо-

кремлювати велику верхівку пагона (7-10 см). Найкра-
ще зробити це навесні. Вкорінюють живці в піску або 
спеціальному субстраті. Перед посадкою підсушують.

10. ЦИПЕРУС, КІМНАТНИЙ ПАПІРУС
Для вкорінення використовують верхівковий па-

гін з парасолькою. Його зрізують або до цвітіння, або 
відразу після і вкорінюють у воді або вологому піску.

ВИДИ ЖИВЦІВ
Верхівкові живці - це спосіб, коли рослини одержу-

ють шляхом зрізання верхівок пагонів. Стеблові жив-
ці одержують нарізуванням стебел на частини. Листя-
ні живці - укорінення листя. Найпростіший спосіб це 
верхівкове живцювання.

Якщо ви виявили на сво-
їх рослинах дрібні жовто-
коричневі бляшки - настав 
час бити тривогу. Не зва-
блюйтеся їх «несерйозним» 
розміром - в аграрних регі-
онах при виявленні деяких 
видів цих крихіток уводить-
ся жорсткий карантин. За 
кілька років щитівки здат-
ні погубити навіть невелике 
дерево, що вже казати про 
вашу орхідею або буряк.

Щитівки - напівтвердо-
крилі комахи, які в букваль-
ному значенні висмоктують 
із рослин усі соки. Їх існує 
кілька тисяч видів, причому 
практично всі - небезпечні 
ненажерливі шкідники. До 
того ж переважна більшість 
щитівок - поліфаги. Їм прак-
тично однаково, якою саме 
рослиною харчуватися, у 
якості кормових рослин ви-
користовуються сотні видів 

і шкідник легко «переселя-
ється» з однієї культури на 
іншу.

Головну небезпеку для 
садівників-городників пред-
ставляють самки щитівок 
- саме їх ми бачимо на листі 
і гілках у вигляді малюсінь-
ких пласких «черепашок», 
які присмоктуються до по-
верхні рослини. У них дуже 
міцний панцир, що надійно 
захищає комах від впливу хі-
мікатів. Крім того, що самка 
щитівки власне харчується 
рослиною та відкладає усе-
редину неї кладки яєць, з 
яких лупляться такі ж нена-

жерливі личинки, ще вона 
виділяє солодкувату лип-
ку рідину - падь, створюючи 
сприятливі умови для роз-
витку сажистого грибка. 

У квартирі небезпека 
щитівок збільшується тим, 
що в сприятливих домаш-
ніх умовах вони можуть пло-
дитися цілий рік без періо-
ду спокою в холодні місяці. 
Процес зміни поколінь іде 
безупинно.

У квартиру щитівки мо-
жуть потрапляти разом з но-
вими рослинами, принесе-
ними з магазину, зараженим 
ґрунтом і навіть заносити-

ся вітром на стадії личинок-
бродяжок. Надалі самки 
прикріплюються до листя і 
починають займатися своєю 
чорною справою, а рухливі 
личинки з легкістю пересе-
ляються на сусідні рослини.

Як позбутися щитівки 

на рослинах? Якщо бляшки-
комахи поки в одиничних 
екземплярах, вважайте, вам 
пощастило. Може допомог-
ти найпростіший механіч-
ний спосіб - рослину ізолю-
ють від інших (зрозуміло, 
якщо мова йде про кімнатні 
квіти), а самок, що присмок-
талися, попросту зчищають 
з поверхні м’якою зубною 
щіткою або ватяним дис-
ком. Після цього всю росли-
ну доцільно ретельно про-
терти тканиною, змоченою 
в мильному розчині, і зми-
ти розчин гарячою водою, а 
потім повторити обтиран-
ня з душем ще пару разів з 
інтервалом у тиждень. Крім 
того, обробити потрібно 
найближчі рослини, а також 
підвіконня або полицю, де 
стояла уражена рослина. Їх 
можна протерти будь-яким 
спиртовмісним розчином. 

У саду вражені гілки 
(листя, кору, лишайники зі 
стовбура) потрібно також 
видалити механічно - на-
приклад, на підстелену плів-
ку або папір - а потім спали-
ти вилучені частини.

Можна боротися з щитів-
кою хімічними препаратами. 
Серед народних засобів від 
щитівки цибульний і часни-
ковий настої, оцтовий роз-
чин і навіть рослинна олія та 
горілка. Допоможуть позбу-
тися щитівки ці засоби лише 
на найперших етапах пораз-
ки й за умови багаторазової 
обробки. У гіршому ж випад-
ку при недотепному застосу-
ванні ви й зовсім можете на-
шкодити рослині - виклика-
ти закупорювання пор або 
опіки на листі, наприклад. 
Тож вам обирати - викорис-
товувати хімічні препарати 
чи народні рецепти. 

Домашній винищувач бур’янів
Врятувати грядки допоможе сіль і оцет

Новий вазон із маленького пагона
Є багато кімнатних рослин, які розмножуються звичайним живцюванням

Небезпечна щитівка
Ця комаха шкодить і овочам на грядках,  

і кімнатним рослинам

Капусті допоможе  
борна кислота
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Струни серця
*      *      *

В серпанок шатний 
одяглись діброви,

Цвіркун побачив 
дрімотливий сон,

Купались зорі в плесі вечоровім,
Доладний місяць 

виглядав з-за крон.

Верба схилила дивовижні коси,
Сховала юнь від заздрісних очей,
Росою вмила вранішні покоси,
Весніла від закоханих ночей.

Обняло сонце осяйний світанок,
Вляглась заграва на пухке плече,
Всміхнувся щедро 

золотистий ранок,
…В коловороті все кудись тече.

ПОЕТ
Закоханий в поезію зрадливу
Поет вдягався 

в милозвучні рими, 
Щоб підкорити вдачу 

норовливу –
Міг стати і планктонним 

пілігримом.

Писав їй вірші, гаптував сонети,
У рубаї пірнув із головою,
Катренами оздоблював сюжети,
Стелив ронделі стежкою живою.

В романах сіяв дивовижні квіти,
Під ноги сипав елегійні оди,
У епосах літав, неначе вітер,
Чекаючи п’янкої нагороди.

Та серце недоступне і жорстоке
Ніяк відкрити не хотіла дама,
Не визнала кохання однобоке –
І написала роль 

в нікчемній драмі.
*      *      *
Життя – така велика

ковзаниця.
Кому вдалось, не падавши, 

пройти?
Ліна КОСТЕНКО.

Всі біжимо у ритмі дня.
Бракує часу на розмову.
Ця суєта – віків борня…
Шукаєм згублену підкову.

Відходять друзі в небуття.
Щораз ряди рідіють наші.
Душа в полоні каяття,
Причастя допиває з чаші.

Хтось падає, а хтось з колін
Підводиться… долає бурі –
І для прийдешніх поколінь
Залишиться в літературі.

Хто міг, не падавши, пройти
Життя, що наче ковзаниця.
Пройшли, можливо – я чи ти?
Чи ті, що вже давно в гробницях?

Василина ВОВЧАНСЬКА.

Катерина набирала 
воду з криниці. Літа 
за сьомий десяток 

закотилися, та, дякувати 
Богу, здоров’я іще добре 
має. Он і зараз вихитує 
два відра на коромислі. 
Невістка не раз дорікає, 
мовляв, нащо людей 
смішити? Вода на подвір’ї 
і в хаті є, а Катерина в 
інший кінець вулиці 
ходить. Наче її хтось 
змушує до цього.

Катерина ніби не чує. Бо не 
смакує їй та вода, що тече на 
подвір’ї з крана чи у хаті з уми-
вальника. Помити нею щось, 
їсти зварити – нехай, Катерина 
згідна. Але пити – нізащо. Кате-
рині ту воду трубами чути. От 
з криниці – крижана, джерель-
на, аж солодка. Хоча колодязь 
теж потроху замулюється. Мо-
лоді лінуються сюди по воду хо-
дити, а Катерині скільки тре-

ба... Це колись уся вулиця звідти 
воду брала.

Замислюється Катерина. По-
вертає думки у минуле. Тут, біля 
криниці, вона виглядала своє 
перше кохання. Спішила з поля 
під густу крону горіха, у тіні де-
рева чекала Федора. О, та їй за-
здрили усі сільські дівчата! Фе-
дір – вродливий, ставний, оди-
нак у батьків. А найбільше Оль-
га. І це найкраща подруга. Кате-
рина серцем відчувала цю за-
здрість.

- Ольго, не смій, - попереджу-
вала подругу. – Не займай Федо-
ра. Ти ж знаєш – я за нього душу 
віддам.

- Все одно він мій буде, - 
тихо, але твердо мовила Ольга.- 
Ворожка мені сказала. Та не хви-
люйся ти, я жартую, - намагала-
ся змінити тему розмови.

Катерина лише розсміялася. 
Кому-кому, а ворожкам вона не 
вірить.

Але, певно, таки затаїла-
ся підозра у дівочому серці. Ще 
більше пильнувала Федора, до-
годжала парубкові у всьому. 
Якось захворіла зненацька. Го-
ріла уся. Забігла Ольга: може, 
чим помогти?

- Піди до криниці, попередь 
Федора, нехай нині мене не че-
кає. Скажи, що захворіла я. Зу-
стрінемося завтра.

Хвора Катерина не помітила, 
як задоволено усміхнулася Оль-
га. Мить – і подруги в хаті уже не 
було.

Що тоді сказала Ольга Фе-
дорові, Катерина і досі не знає. 
Тільки коли одужала і, як за-
вше, прийшла на побачення, зу-
стріла під горіхом двох – Федора 
та Ольгу. Пригасила у душі ти-
хий зойк, що голосним криком 
рвався з грудей. Повернулася і 
пішла. Дарма кликали її Федір з 
Ольгою. Бігла геть, чуючи лише 
калатання власного серця.

А через тиждень Катери-
ну засватав сусідський Мико-
ла. Знала, що давно сохне він за 
нею. Тихий, сумирний, дивився 
відданим поглядом їй завжди 
услід.

Сама перестріла хлопця на 
вулиці. Горда, насмішлива, врод-
лива – стояла тепер Катерина, 
покірна у своїй звабі і красі.

- Засилай сватів, Миколо. 
Поки не передумала.

Примчала Ольга. Просила 
Катерину схаменутися. Кляла-
ся, що не було нічого поміж нею 
і Федором. 

- Ти ж не любиш його, Кате-
рино. То чи будеш щаслива? 

- Зате ти отримала те, що хо-
тіла, Ольго. Але і ти не будеш 
щасливою, - сказала, як відріза-
ла Катерина. – А тепер вступися 
з моїх очей і нехай я тебе ніко-

ли не бачу. 
Аж після весілля Катери-

на дала волю сльозам. Плакала 
так, що батьки боялися, аби не 
злягла знову. А найдужче – Ми-
кола. Якби міг – небо прихилив 
би молодій дружині.

І так усеньке життя молив-
ся на Катерину. Їсти зварити, 
попрати – не цурався ніякої ро-
боти. Зарплату теж до копійки 
дружині віддавав. До дітей се-
ред ночі встати – Микола. Худо-
бу зранку  попорати, звісно, Ка-
терина нехай поспить. Умів зро-
бити усе, полагодити різний ре-
манент не лише собі, а й сусідам.

Тільки правду сказала тоді, 
як врекла Ольга: Катерина не 
була щасливою. Ні жагою пер-
шої ночі, ні притишеним кохан-
ням прожитих літ. Поважала, 
але таки не любила Миколи. 

Схоже, не знала щастя й Оль-
га, хоч і вийшла заміж за Федо-
ра. Одразу після весілля чоло-
вік зібрався на заробітки. По ліс, 
десь аж в Росію, у Вологду. Хату 
надумав будувати, хоч в Ольги 
дім – на все село. Не захотів і зі 
своїми батьками жити, казав: 
хочеться свого. Насправді Ольга 
знала: не стільки Федір на заро-
бітки їхав, як від неї утікав.

Вже і хата була збудована, а 
Федір ніяк не тримався рідно-
го обійстя. Якось з тих далеких 
заробітків прилетіла трагічна 
звістка: Федора колодою прива-
лило.

Ховали Федора усім селом. 
Катерина на похорон не пішла. 
Під вечір, наступного дня, зна-
йшла на цвинтарі свіжий гор-
бик землі. Молилася лише їй ві-
домо про що. Тепер вона нао-
динці з тим, кого ніколи не пе-
реставала любити.

Зненацька здригнулася. Чи-
ясь рука лягла на плече. Обер-
нулася. Ольга. Вся у чорному, як 
мара у вечірніх сутінках. Мовч-
ки дивилися одна на одну. Мовч-
ки і розійшлися.

...Набирає Катерина воду, 
змотує у клубок прожиті літа. 
Минулого року не стало Ольги. 
Давно всох біля криниці розло-
гий горіх. На його місці шумить 
густою кроною липа, посаджена 
чиєюсь дбайливою рукою. І вже 
хтось інший, молодий, виколи-
сує тут своє кохання.

Пригадує Катерина ще один 

епізод. Як знову зустріла на кла-
довищі Ольгу.

- Навіть мертвий не дає він 
тобі спокою. Чи не так, Катре? 
– за багато літ озвалася до неї 
Ольга. Та ще й покликала, як ко-
лись, у молодості: Катре...

- Любив таки тебе Федір. 
Тебе, одну... Можеш втішитися 
цим, подружко...

І в цю мить Катерина відчу-
ла, що насправді усе це давно не 
має значення. Що любила вона 
не Федора, а, мабуть, свою мрію 
про нього. Що поруч з нею стіль-
ки часу був інший чоловік. До-
брий, турботливий, ніжний... А 
вона, мов у мушлі, ховалася від 
його любові, плекаючи щось не-
здійсненне. І що вона не тримає 
на Ольгу зла. Адже тішиться ді-
тьми, онуками. Зараз вона усе 
це скаже, виповість давній по-
друзі. Та Ольжина постать уже 
розтанула у вечірній тиші.

А Катерина спішила додому. 
Ще здалеку гукала Миколу.

- Трапилося щось? – перепи-
тував злякано чоловік.

- Ні-ні, нічого. Я лише хотіла 
сказати, що люблю тебе...

Вимовила і ніби засоромила-
ся цих запізнілих слів. Бо хіба у 
її роках говорять про кохання?

Ховала обличчя у чоловіка 
на грудях. А він, чи не вперше, 
бачив її такою незрозумілою і 
рідною.

Жаль лише одного: вона так 
і не поговорила відверто з Оль-
гою. Тепер, відвідуючи на цвин-
тарі рідні могили, не оминає ще 
два горбики. Обірве зайву траву, 
змолить молитву. Хай десь там, 
в небесах, у Вічності буде добре 
Ольжиній душі.

Зітхнула. Наливала аж через 
вінця прозору криничну воду. 
Закуталася тепліше у вовняну 
хустину. Вдихала пахощі чорно-
бривців, густо насаджених нею 
біля криниці. Жаль, відцвітають 
квіти цьогоріч дуже рано. Тре-
ба нарізати букет, віднести на 
могилу Ольги. Колись вона теж  
любила ці квіти, їхній терпкува-
тий запах. Була у нього, у цього 
запаху, якась таємниця, очіку-
вання. Щось пре-
красне і недо-
сяжне...

Просто життя

Гості бажали Олегові 
та Зоряні щастя, 
добра і кохання. А 

біла голубка уже вкотре 
прилетіла, сіла на 
підвіконня і заглядала у 
шибу. 

- Ой недобре, недобре це, - 
прошепотіла Зорянина сестра 
Віта до свого чоловіка. - То душа 
покійної Олегової дружини. Не 
хоче відпускати його. 

- Тихо… Скажеш таке, - цить-
нув на Віту Олексій. - Скільки 
вже часу минуло, відколи не ста-
ло Марини. Не він перший уді-
вець і не останній, який одружу-
ється вдруге. А щодо голубів, то 
їх тут ого-го скільки. Люди під-
годовують, от вони й не бояться 
на підвіконня сідати. 

- Поглянь, у тієї голубки чор-
на ознака на лівому крилі. Кажу 
тобі, неспроста це. Скільки разів 
до Зоряни приходила, і ніколи 
не бачила, аби голуби в її вікна 
заглядали. 

- У тебе все, наче за класиком 
- білий птах з чорною ознакою. 
Частіше до ворожок бігай, то ще 
не таке в голову прийде. Взяла 
в моду. Ти хоча Зоряні не кажи 
нічого. Достатньо їй першого 
чоловіка-пройдисвіта. Стільки 
нервів з’їв! Тепер ще почне пере-
живати через голубів.

- Ну-ну…   
…Олег був удівцем. Сумував 

за Мариною. Бо в шлюбі два де-
сятки років прожили. Доньку за-
між недавно віддав. 

- Тату, зізнайся: невже тобі 
не подобається жодна жінка? - 
запитала якось Ліда. - Знаю, що 
мама була найкраща. Але… за-
хочеш одружитися вдруге - я не 
проти. Ми з Олексієм перебере-
мось у нову квартиру. Ти зали-
шися сам.  

- Подобається. Але… 
- Що «але»? Я її знаю?
- Ні. Зоряною зветься. Розлу-

чена. Сина має. Школяр ще. Тро-
хи молодша від мене. 

- Познайомиш?
- Спробую, - віджартувався. 
…І ось Олег із Зоряною роз-

писалися. Після невеличкої за-
бави у ресторані запросили най-
ближчих на солодкий стіл до Зо-
ряниної квартири. Тут наразі й 
житимуть. В Олега - дві кімнати. 
Там донька із зятем поселилися, 
поки ремонт у новому помеш-
канні триває. А в Зоряни - три-
кімнатна оселя. 

…Гості збиралися додому, а 
голубка прилетіла знову…

Зоряна з Олегом гарно лади-
ли. Знайшов з вітчимом спільну 
мову і Зорянин син. А потім…

Перед річницею їхньо-
го спільного життя голубка 
з’явилася знову. Зоряна не звер-
нула уваги на «гостю» біля ві-
кна. Віта замітила. Якраз до се-
стри заскочила. Але промовча-
ла. 

- Віто, чекаємо тебе з Олексі-
єм у неділю на невеличку заба-
ву. З нагоди нашої першої спіль-
ної річниці. До речі, маю смачне 
італійське вино. З тих, які ти лю-
биш.    

…Голубка знову в неділю зи-
рила в шибу. Летіла назад. По-
верталася… 

- Неспокійна вона якась, - 
прошепотіла Віта до Олексія.

- Хто? Зоряна?
- Голубка. 
- Ти знову за своє?!
Непорозуміння почалося з 

понеділка. Костя, Зорянин син, 
випадково розлив на Олега ком-
пот. 

- Ти, наче слон у посудній 
лавці. Не бачиш, що я вже на 
роботу зібраний? - огризнувся 
Олег. 

- Яка проблема? Переодягни-
ся, та й усе, - втрутилася Зоряна. 

- А ти не розводь сюсі-пусі 
зі своїм сином. Чоловіком тре-

ба бути, а 
не маминим… 
Ет!..

- Олеже, ти що, не 
з тієї ноги нині встав?

- Швидше б ремонт 
мої закінчували. Півтора 
року ради не можуть дати. 
Набридло… 

- Не зрозуміла. Ти… хочеш 
повернутися до себе? Ми ж до-
мовились твою квартиру в орен-
ду здавати. 

Олег нічого не відповів. Пе-
реодягнувся й пішов на роботу. 

Зоряна помітила: чоловіка 
наче підмінили. Почав дратува-
тися через дрібниці. Погримува-
ти на пасинка. І до неї побурку-
вав… 

- Віто, навіть не знаю з чого 
почати, - Зоряна вирішила роз-
повісти усе сестрі. - З Олегом 
щось коїться. Навіть не знала, 
що в нього стільки злості може 
бути. До Кості за будь-що чіпля-
ється. 

- То все голубка винна. 
- Яка голубка?
- Біла. З чорною ознакою на 

лівому крилі. Хіба ти ніколи її не 
бачила біля свого вікна?

- Біля нашого будинку, зна-
єш, скільки голубів є? Пенсіо-
нерки їх годують.  

- Кажу тобі: ця голубка - осо-
блива. Це - душа покійної Мари-
ни. Невгамовна. Не хоче Олега 
відпустити. 

- Це тобі ворожки сказали?
- І ти туди, куди мій Олексій. 

Смуток на її крилі…
- Може, в Олега криза серед-

нього віку. Таке ж трапляється. 
Наукою доведено. 

- Це у ваших стосунках криза. 
…Коли донька із зятем пере-

бралися у власне помешкання, 

Олег часто залишався ночувати 
у своїй хаті. А Зоряна не поли-
шала надії здавати чоловікове 
житло у найм, аби зібрати трохи 
грошей на майбутнє синове на-
вчання.   

- Олеже, давай, підшукаємо 
квартирантів. Ти ж знаєш, на-
вчання в університеті коштує 
дорого. А Костя хоче вступати… 
Якщо вже не хочеш здавати своє 
помешкання, здамо моє.   

- Хату покійна Марина отри-
мала, - перебив дружину Олег. - 
Не можу я туди привести чужу 
жінку. Ти не зрозумієш… 

Зоряна остовпіла від неспо-
діванки. 

- Чужу, кажеш?.. То… то в 
мене живи. А твою… квартиран-
там…

- Сторонні люди? Ні!... А гро-
ші на навчання можна й за кор-
доном заробити, - продовжував 
Олег.  

Ці слова вкололи Зоряну 
прямісінько в серце. 

- Олеже, чому ти став такий?
- Який? 
- Черствий! - крикнула з опа-

лу. І заплакала від образи. 
Костя також почав сторони-

тися вітчима. Зоряна зрозуміла: 
нема щастя з Олегом. Пропало. 
Чому? Не знала…

…Голубка прилетіла на Зоря-
нине день народження. Вранці. 

- Чого тобі треба?! Лети геть! 
- проганяла непрохану «гостю».

Птаха сіла на дереві напроти 
вікна. І дивилась на Зоряну. Жін-
ці аж моторошно стало. 

Цього ж дня Олег сказав, що 
йде від Зоряни. Причини пояс-
нити не міг. Просто сказав:

- Не доля нам бути разом.   
- Дякую за «привітання», - 

мовила у відповідь. 
Зоряна з Олегом розлучили-

ся. 
Голубка зникла. Зоряна біль-

ше ніколи не бачила її біля сво-
їх вікон… 

Костя перейшов у одинадця-
тий клас. Зоряна залишила сина 
на Віту й поїхала заробляти гро-
ші… 

Через кілька років зустріла 
Олегову сусідку. Розговорилися. 

- Як Олег? - не втрималася, 
аби не поцікавитися. 

- Мав жінку. Але вони не роз-
писувалися. Просто жили. Непо-
розуміння почалися, коли вона 
перебралася до нього. Її квар-
тиру затопили. Так, що довело-
ся ремонт робити. Скаржила-
ся мені, що Олег їй дорікав, мов-
ляв, майстри такі повороткі, як 
мухи в окропі: працюють поволі. 
Хотів, аби швидше вступилася з 
хати. А ще: того не чіпай, цього 
- не бери, бо то Марина колись 
купила. Що з ним трапилось? З 
покійною душа в душу жили. Не 
сварилися. А тепер... Чи то від 
віку люди змінюються? Зали-
шила його ця жінка. Добра вона. 
Правда, мала до мене претензії. 
Думала, що я голубів принад-
жую. Якийсь нахаба, якби міг - 
до хати залетів би. У вікно дзьо-
бом стукав. Не любила вона тих 
птахів. І я також випрані речі ви-
вішую на вулицю з балкону. А ті 
голуби…

- То була голубка.
- Що кажете?
- Нічого… то я 

так…

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Стефан Брек з дружиною Олександрою, 
доньками Інною, Ларисою, внучками Вікторією, Софійкою та Алінкою.

Стефан Федорович БРЕК - директор 
територіального центру соціального 
обслуговування Лановецького району у 
2016 році добровольцем вирушив на Схід 
захищати суверенітет і цілісність України 
та своїх дітей і внуків від російського 
агресора. Брав участь в Антитерористичній 
операції в районі Станиці Луганської. 

Прослуживши півтора року, Стефан 
Федорович повернувся до рідного краю. Зараз 
продовжує працювати за фахом.

Настроєве

МОЯ ЛЮБОВ
Моя любов блаженство, 

як у снах.
Від почуттів здіймаюся 

на крила.
Розкрилено зліта 

казковий птах,
несе моє кохання, як вітрила.
Ось чарівник запалює зірки,
і небеса палають, мов кохання.
Любов така ще житиме віки,
хоч зірочка чиясь упала зрання.
Шукаю я очей твоїх кришталь,
молочний шлях 

давно тебе поглинув.
Ти десь пішов у ту небесну даль,
я все ж люблю, і в снах 

до тебе лину.

Олександра КАРА.

А КВІТИ 
цьогоріч 
відцвітають рано…

Ольга
ЧОРНА.

Зіна
КУШНІРУК.ЧОРНА. з моїх очей і нехай я тебе нікоз моїх очей і нехай я тебе ніко- Пригадує Катерина ще один з моїх очей і нехай я тебе ніко Пригадує Катерина ще один Пригадує Катерина ще один КУШНІРУК.КУШНІРУК.

відцвітають рано…відцвітають рано…
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КВІТИ
цьогоріч

КВІТИ
цьогоріч

КВІТИ
відцвітають рано…
цьогоріч
відцвітають рано…
цьогоріч

- Познайомиш?
- Спробую, - віджартувався. 
…І ось Олег із Зоряною роз-

писалися. Після невеличкої за-
бави у ресторані запросили най-
ближчих на солодкий стіл до Зо-
ряниної квартири. Тут наразі й 
житимуть. В Олега - дві кімнати. 
Там донька із зятем поселилися, 
поки ремонт у новому помеш-

ба бути, а 
не маминим… 
Ет!..

- Олеже, ти що, не 
з тієї ноги нині встав?

- Швидше б ремонт 
мої закінчували. Півтора 
року ради не можуть дати. 

Біла голубка 
зі смутком на крилі

Серпень вересню 
підносить

Золоті ключі:
В літній терем 

впустить осінь
(Раптом, задощить!..)
Кпинить вересень 

із нього,
Щоб надій не грів.
...Панна має 

край дороги
Вдосталь гарбузів.

Володимир 
КРАВЧУК.
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Спортивна арена

Єврокубки

Екс-керманич київського “Ди-
намо” Сергій Ребров підписав 
контракт з найпопулярнішим клу-
бом Угорщини - “Ференцварошем”. 
Останнім місцем роботи Сергія Ре-
брова був клуб Саудівської Ара-
вії “Аль Ахлі”, який він залишив у 
квітні 2018 року, до цього україн-
ський спеціаліст очолював київ-
ське “Динамо”.

*     *     *
Українські байдарочниці Ма-

рія Кічасова-Скорик і Анастасія Гор-
лова завоювали бронзу Чемпіона-
ту світу з веслування в португаль-
ському Монтемор-у-Велью. На дис-
танції 200 м дівчата вийшли вперед 
уже на старті заїзду, але за 50 метрів 
до фінішу німецький і новозеланд-
ський екіпажі наздогнали украї-
нок. У підсумку, Кічасова-Скорик 
та Горлова залишилися з бронзою 
чемпіонату світу. Чоловіча каное-
четвірка у складі з Юрієм Вандю-
ком, Андрієм Рибалкою, Олегом Бо-
ровиком і Едуардом Шеметилом 
теж поклали медаль до скарбнич-
ки української команди. Спортсме-
ни бездоганно стартували в заїзді 
та лідирували на першій полови-
ні дистанції, але екіпаж збірної Ро-
сії наздогнав наших спортсменів та 
вийшов на перше місце. Українські 

каноїсти стали лише срібними при-
зерами на дистанції 500 м.

*     *     *
Наступним суперником Василя 

Ломаченка буде 29-річний пуерто-
риканець Хосе Педраса, який здо-
лав на вісім років старшого Реймун-
до Бельтрана і відібрав в останньо-
го чемпіонський пояс WBO у лег-
кій вазі. Хоча більшу частину бою 
Педраса провів другим номером, в 
одинадцятому раунді йому вдало-
ся відправити суперника в нокда-
ун. Бельтран підійнявся і закінчив 
бій, проте судді одностайно віддали 
перемогу його супернику.

*     *     *
В місті Черкаси встановили 

спортивний рекорд. Впродовж 24-х 
годин, без перерви та відпочин-
ку, містяни грали у футбол на цен-
тральному стадіоні. Національний 
рекорд приурочили до 27-ї річни-
ці Незалежності. Матч почався 23 
серпня о 19:00 на “Центральному 
стадіоні” і тривав до 19:00 24 серп-
ня. Зустріч закінчилася з рахунком 
109:109. Рекорд зафіксували пред-
ставники національного реєстру 
рекордів України. Всього в мат-
чі взяли участь 1 174 людей. Най-
молодшому учаснику було 8 років, 
найстаршому – 72 роки. 

*     *     *
Матчем за Суперкубок офіцій-

но стартував клубний сезон з жіно-
чого гандболу в Україні. У поєдин-
ку зійшлися чемпіон України львів-
ська “Галичанка” та володар Кубка 
України ужгородські «Карпатами». 
“Галичанка” з початку матчу захо-
пила лідерство і втримала його у 
першому періоді. У другій полови-
ні зустрічі “Карпати” зуміли вирів-
няти гру і навіть декілька разів ви-
йти вперед. Однак у підсумку пере-
могу святкувала саме львівська ко-
манда 27:24. 

*     *     *

Український боксер Владислав 
Сіренко здобув дев’яту перемогу 
на професійному рингу. У Преторії 
(Південна Африка) 23-річний кия-
нин нокаутував 40-річного Рокі Ка-
ленга з Демократичної республіки 
Конго. Поєдинок завершився тра-
диційним нокаутом в першому ра-

унді, як і сім з восьми попередніх 
поєдинків Сіренка.

*     *     *
Американський боксер Кер-

тіс Харпер, який мав битися з ні-
герійцем Ефе Аджагбою, вийшов 
в ринг, отримав передстартові ін-
струкції від рефері, але відразу піс-
ля гонгу, що сповістив про початок 
1-го раунду, добровільно покинув 
поле бою. Зрозуміло, за таку витів-
ку Гарперу було присуджено пораз-
ку через дискваліфікацію. Пізніше 
Харпер пояснив, що така поведін-
ка була знаком протесту. На думку 
Харпера, йому занадто мало запла-
тили за цей бій, так що він зажадав 
поваги до своєї персони.

*     *     *
У Козові кращі аматорські фут-

больні команди Тернопільщини 
– великогаївський “Агрон” та “ДСО-
Поділля” (Тернопільський район) 
розіграли кубок області 2018 року. 
Матч розпочався з двох пристрі-
лок гравців “Агрона”. Футболісти 
“ДСО-Поділля” відповіли не менш 
гостро і повели у рахунку. Згодом 
вони збільшили перевагу до двох 
голів. Футболісти “Агрона” напри-
кінці першого тайму зуміли один 
м’яч відіграти. На більше їх не ви-
стачило. 

3:1 – це не той рахунок, який 
неможливо відіграти. Це – про 
перший матч «Динамо» проти 
«Аякса» у третьому раунді плей-
оф Ліги чемпіонів. Саме такої роз-
громної поразки зазнав столич-
ний клуб у Голландії. Тепер голо-
вне – зробити правильні висно-
вки після провальної гри. Адже 
на кону не лише престиж, але й 
чималі кошти – 15 мільйонів євро 
лише за вихід у групу Ліги чемпі-
онів.

Що ж до “Зорі” у Лізі Європи, 
то луганці показали, що у цьо-
му сезоні вони здатні на більше, 
ніж від них очікують. Так було й у 
матчі з “РБ Лейпциг”. «Сухий» ра-
хунок – 0:0 прийнятний для укра-
їнської команди. Якщо ж відвер-
то, то “Зоря” у цьому матчі біль-
ше зберегла (або ж відстояла) ні-
чию, ніж втратила шанс на пере-
могу. Гравці німецької команди 

завдали 30 ударів по воротах лу-
ганців, з них шість – у площину 
воріт. Сама “Зоря” за всі 90 хви-
лин матчу лише шість разів про-
бивала у сторону воріт суперни-
ка. Тепер на часі – повторний поє-
динок, у якому українському клу-
бу, щоб пройти далі, потрібно за-
бивати.

Відбувся 6 тур у Прем’єр-лізі. 
«Динамо» втратило перші очки 
в цьому сезоні, не втримавши пе-
ремогу в гостьовому матчі шосто-
го туру проти «Чорноморця» - 1:1. 
Щоправда, оскільки поєдинок 
проходив між двома іграми раун-
ду плей-офф Ліги чемпіонів про-
ти «Аякса», наставник київської 
команди Олександр Хацкевич ви-
ставив неосновний склад. Пер-
ший тайм не виявив перемож-
ця, оскільки суперники майже 
не створили моментів для взят-
тя воріт, але після перерви гості 
відкрили рахунок. Господарі поля 
приклали успішні зусилля для 
того, щоб відновити рівновагу та 
перешкодили «Динамо» виграти 
в п’ятому матчі поспіль з резуль-
татом 1:0. За підсумками шести 
турів київський клуб набрав 13 
очок і залишився на третій по-

зиції, але «Шахтар» (15 балів) і 
«Олександрія» (15), які його ви-
переджають, зіграли на один поє-
динок більше, тому «Динамо» за-
лишається потенційним лідером.

«Олександрії» вдалося випе-
редити столичну команду завдя-
ки домашній перемозі над брон-
зовим призером минулого сезону 
«Ворсклою» - 2:0.

«Шахтар» упевнено впорався 
з «Олімпіком» -  2:5.

«Зоря» несподівано програ-
ла на своєму полі «Десні» з рахун-

ком 0:2, тоді як київський «Арсе-
нал» вперше переміг у головно-
му дивізіоні, перегравши на виїз-
ді «Карпати» - 2:1.

Ця поразка стала сотою 
домашньою для «Карпат» у 
Прем’єр-лізі, і вона опустила ко-
манду на 10 місце.

Ще в одному матчі «Марі-
уполь» у домашніх стінах за-
довольнився нічиєю 2:2 проти 
«Львова», який кожен раз вихо-
див уперед, але втрачав свою пе-
ревагу.

Українська Прем’єр-Ліга, опи-
тавши фахівців, визначила найя-
скравішого футболіста з усіх, які 
взяли участь у матчах 6 туру Чем-
піонату УПЛ. За підсумком голо-
сування перемогу здобув напад-
ник «Шахтаря» Мораес, який у 
матчі з «Олімпіком» зробив хет-
трик. 

Літні старти  
біатлоністів

У Нове Мєсто (Чехія) 
завершився 
чемпіонат світу 

з літнього біатлону. 
Заключний старт 
змагань - чоловіча 
гонка переслідування 
на 12,5 км з чотирма 
вогневими рубежами - 
поповнив скарбничку 
збірної України 
бронзовою медаллю. 

Володарем “бронзи” став 
Артем Прима. Біатлоніст з 
Чернігова, який стартував 
після спринту сьомим, у су-
перечці за місце на п’єдесталі 
випередив на 6 секунд ав-
стрійця Патрика Якоба. Там 
же змагалися і юніори. У гон-
ці переслідування українець 
Богдан Цимбал завоював 
«срібло».

У спринтерській гонці жі-
нок найкращий результат 
показала Олена Підгрушна. 
Вона з одним промахом і не-
поганою швидкістю на тра-
сі прийшла на фініш п’ятою, 
відставши від лідера на 33 
секунди. Також непоганий – 
сьомий - результат показала 
ще одна тернополянка – Анас-
тасія Меркушина, яка готу-
ється до змагань за індивіду-
альною програмою. Ще одна 
представниця Тернопільщи-
на - Марія Кручова, допустив-
ши три промахи, завершила 
гонку на 36-й позиції.

Також в десятку кращих 
попали ще дві українські 
спортсменки. Так, Віта Семе-
ренко фінішувала на восьмо-
му місці, а Юлія Журавок - на 
десятому. 

25 серпня футбольний 
клуб “Нива” у 6 турі 
Другої ліги у виїз-

ному матчі здобув перемо-
гу над хмельницьким “Поді-
ллям” 0:1.

Хмельницька команда, яка вдо-
ма у цьому сезоні ще не перемага-
ла, на матч проти “Ниви” вистави-
ла максимально бойовий склад, а 
сам поєдинок складався непросто 
для обох команд. На полі точила-
ся справжня чоловіча боротьба, яка 
подекуди переростала і у жорсткі зі-
ткнення. 

Перший удар у напрямку воріт  
гостей завдав нападник господарів, 
який невдало намагався поцілити у 
дальню дев’ятку. А от відповідь гос-
тей завершилася швидким 
взяттям воріт. Після ри-
кошету від гравця “Поді-
лля” м’яч підхопив Воло-
хатий та відкотив його на 
Олексієнка. Півзахисник 
прорвався до штрафного 

майданчика і точно пробив у даль-
ню “шістку” з-під оборонця.

У середині тайму тернополяни 
були близькими до другого взяття 
воріт, але голкіпер «Поділля» зумів 
зафіксувати м’яч.

Господарі теж не відсиджували-
ся в обороні. Декілька разів вони не-
безпечно прострілювали вздовж лі-
нії воріт. Також загрозу несли і наві-
сні передачі. 

Загалом кінцівку поєдинку 
“Ниві” довелося провести в обо-
роні. Проте це дозволило нашій 
команді кілька разів виходити у 
контратаки. На п’ятій доданій хви-
лині подоляни мали хороший шанс 
врятуватися від поразки, але наш 
воротар Механів вчасно зреагував 
на удар і з другої спроби зафіксував 

м’яч у руках.
Важка та дуже важли-

ва перемога “Ниви” до-
зволила команді зроби-
ти стрибок у турнірній 
таблиці, залишивши її 
останні щаблі.

Спіткнулися на рівному місці

Залишили дно турнірної таблиці

Студентська збірна  
поповнила скарбничку України

У жіночому фіналі Чемпіо-
нату світу серед студентів зі-
йшлися жіночі збірні України та 
Росії. Ці команди вже зустріча-
лись у рамках групового етапу. 
Тоді підопічні Олега Шайтанова 
обіграли росіянок з рахунком 
2:1 завдяки двом голам Юлії Ду-
дарчук. Тому, можна було споді-
ватись на щось подібне і тепер.

Однак, нашим сподіванням 
не судилося справдитись. Збір-
на Росії по ходу першого тайму 
взяла ініціативу в свої руки та 
почала шукати ключі до воріт 
Цикаленко. В одному з момен-

тів воротар все-таки виявилась 
безсилою.

Віддамо належне україн-
ським футзалісткам, які не зні-
тились та спробували одразу 
зрівняти рахунок, однак в ата-
ці у підопічних Олега Шайтано-
ва справи йшли не найкращим 
чином.

А на початку другого тайму 
у ворота Цикаленко влетів дру-
гий м’яч.  Отже, 0:2 на користь 
збірної Росії. Таким чином, жі-
ноча студентська збірна Укра-
їни посіла друге місце, завою-
вавши срібло.

тей завершилася швидким 
взяттям воріт. Після ри-

м’яч у руках.

ва перемога “Ниви” до
зволила команді зроби
ти стрибок у турнірній 
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Спогади, розмови, зворушливі 
сльози на очах, пісні… 
Стільки літ минуло від 

останнього дзвоника! «Ти,  
дзвіночку, збуди наших юності 
мрій, нагадай, що в житті не 
збулося, сорок п’яту весну  
відчиняє нам май - осипає зірки 
на волосся…».

Коли лунала відома пісня «Вчителько 
моя», кожен пригадував своїх улюблених 
педагогів. Сьогодні, на жаль, їх так мало 
залишилося. 

У школі зібрались випускники чоти-
рьох класів - усього 25 чоловік. А ходили 
тоді до школи діти із сіл Вікторівка, Те-
офіпілка, Городище, В. Ходачків, Кальне, 
Щепанів, Вівся, Глинна, Конюхи, Вибудів, 
Вимислівка, Олесино, Плотича, Ішків, Зо-
лота Слобода, Росоховатець, Дибще, Ко-
зівка, Криве, Ценів, Бишки, Потік. 

Особливо зворушливою була зустріч 
випускників 10 «Г» класу зі своїм класним 
керівником 89-річною Олександрою Ма-
карівною Оріхович. Учителька була  без-
межно рада, що її шанують і пам’ятають. 
І просила своїх колишніх дорослих учнів 
звертатися до неї за порадами. 

На зустрічі також були учителі Світла-
на Григорівна Гром’як та Михайло Онуф-
рійович Довбуш. 

Колишні учні заходили до класів, ак-
тового та спортивного залів, оглянули 
басейн, пам’ятні фотографії… 

 Цього ж дня у містечку була ще одна 
зустріч - випускників Козівської СШ №1. 
І так сталося, що в центрі Козови зустрі-
лися колишні учні двох шкіл. Приємно, 
радісно, щемно…

Микола Скиба та його дружина Надія 
Сказко стали символом єдності двох Ко-
зівських СШ № 2 і №1. Вони завітали на 
зустріч з юністю із Києва. Микола Скиба 
- наша гордість і знаменитість школи - за-
служений тренер жіночої збірної України 
з велотреку.

…Тих однокласників та вчителів, які 
відійшли у Вічність, вшанували хвили-
ною мовчання і ранковою Службою Бо-
жою в церкві Успіння. А їх вже двадцять 
двоє…  

Час минає. Вносить свої корективи у 
людські життя і долі. Але кожен із при-
сутніх хотів би, щоб побачитися знову - у 
2013 році. Тоді минатиме 50-та річниця 
після закінчення школи. 

«На многії і благії літа…» - звучала 

пісня-побажання колишнім випускникам 
та їхнім наставникам.   

Щира вдячність вчителям, які при-
йшли на зустріч, і організаторам цього 
неповторного свята: Володимиру Беку 
- 10 «А»; Зеновію Москалюку - 10 «Б», 
Вірі Шиманській - 10 «В»; Лесі Грамажорі 
(Струхляк) -10 «Г».

До нових зустрічей, дорогі випускни-
ки 1973 року. Щастя, здоров’я, радощів, 
любові від рідних, близьких і друзів. 
Щиро вдячні усім за зустріч і чекаємо тих, 
хто спізнився й не зміг розділити радості 
та згадок про шкільні роки.  

Богдан СЕНИК, 
Зеновій МОСКАЛЮК, 

Лариса ЯЦИКІВ, 
Марія БАНІТ.

Знову зустріч і знову розлука…
Такі слова 
однокласникам 
та випускникам 
Козівської СШ 
№2 присвятив 
Володимир Бек 
з нагоди 
чергової 
зустрічі. Від того, 
далекого 1973-го, 
минуло 45 років. 

ВИПУСКНИКАМ 
КОЗІВСЬКОЇ СШ №2

 1973 РОКУ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ:

***
Знов зустріч і знову розлука
Укотре поєднує нас,
І рідна у школі наука
Відкрила для спогадів час.

Стрункі, молоді і веселі
Тепер у думках лиш пливем,
І танці гучні, аж до «стелі» -
Старіємось ми день за днем.

А зараз впізнати всіх важко - 
Тих милих юнок і юнаків,
Котрі сподівались на краще
Й на зустріч прийшли - хто схо-
тів!

Минуло вже сорок п’ять років,
В душі ми усі молоді,
Хоч скроні посивіли трохи,
Усмішки усе ж чарівні!

Ця зустріч нас всіх зачарує
І вчителів слова - наказ!
Хай кожного з нас подивує,
Й покличе на зустріч не раз!

Зворушені, раді, веселі,
Жартують, сміються усі,
Учнівські смішні каруселі
Нагадує кожен собі.

А пісню на «Многая літа»,
яку кожен добре з нас знав,
Співали  й раділи, мов діти,
Бо кожен цього забажав!

Володимир БЕК. 

Найбільша кількість людей, 
які малюють одночасно, та 
наймасовіший синхронний 

масаж. Саме такі рекорди 
встановили цими вихідними у 
Тернополі. 

Вранці в суботу в  парку імені Тара-
са Шевченка 111 людей одночасно тво-
рили картини. Найстаршому учаснику 
було 73 роки, наймолодшій – 6. Усі ра-
зом вони встановили рекорд України у 
номінації «Найбільша кількість людей, 
які одночасно пишуть картини на моль-
бертах».

Мистецький майстер-клас провела 
художниця, ініціаторка встановлення 
рекорду Зоряна Олендер. За словами 
жінки, вона прагнула показати, що у 

місті живуть креативні люди, які готові 
творити.

До участі запрошували всіх охочих, 
хто мав бажання поділитися частинкою 
себе і показати свій талант. Відтак, 111 
людей одночасно писали місцеві крає-
види – Тернопільський став і острівець 
закоханих.

А ввечері 15 масажистів на чолі з 
Оксаною Петришин одночасно масажу-
вали чоловіка. Сеанс релаксації тривав 
годину. Лише ноги клієнту масажували 
шестеро спеціалістів. Працювали маса-
жисти синхронно, у парах. Зізналися - до 
встановлення рекорду багато тренува-
лися. Клієнт зізнався - масажем лишив-
ся задоволений.

Організатор рекорду, масажист Окса-

на Петришин розповідає, 
що на цьому зупинятися 
не збирається. Нагадає-
мо, що жінка уже встано-
вила один рекорд – безпе-
рервний масаж 18 годин 
26 хвилин минулого року.

Досягнення зафік-
сували представники 
Національного реєстру 
рекордів України. Водно-
час поповнилася і скарб-
ничка місцевих дивовиж. Адже торік, у 
липні, започаткували «Книгу рекордів 
Тернополя». Першим рекордом стало 
виконання найбільшої кількості людей 
пісні «Файне місто Тернопіль» на одно-
йменному фестивалі. Тоді участь у ре-

корді взяло майже 15 тисяч осіб.
Також у переліку досягнень вже є 

наймасовіше виконання гімну України і 
ОУН-УПА, найбільша вогняна скульпту-
ра, відтискання на цвяхах, найчисель-
ніша розсилка листівок і найдовша ка-
тальпова алея.

РЕКОРДНІ ВИХІДНІ: тернополяни
здивували новими досягненнями 
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Мафіни з лісовими 
ягодами

ПОТРІБНО: 250г борошна, 
125г вершкового масла, 100г цу-
кру, 75мл молока, 2 яйця, 1 ст.л. 
меду, 1 пакетик розпушувача, яго-
ди. 

ПРИГОТУВАННЯ: розм’якше
не вершкове маслозбити з цу-
кром, під час збивання додати 
яйця. Перемішати молоко з ме-
дом, влити в збиту масу. Перемі-
шати борошно з розпушувачем, 
влити поступово рідку суміш, ви-
мішуючи однорідне тісто без гру-
дочок. Всипати підготовлені яго-
ди і акуратно перемішати тісто. 
Викласти тісто у формочки для 
мафінів, запікати кекси 20 хв. при 
температурі 180 градусів.

Сирні мафіни за  
класичним рецептом 

ПОТРІБНО: борошно  160 г 
(1 склянка), сир  200 г, сметана  
50 г, яйця  2 шт(великих), цукор 
 200 г, масло вершкове  70 г, роз-
пушувач  1 ч. л., сода  0,5 ч. л., ва-
нільний цукор  10 г, сіль – щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити 
в піну за допомогою віночка, до-
дати цукор і збити суміш до по-
вного розчинення цукру. Не дуже 
жирний сир, можна брати 9%, пе-
ретерти через сито і додати до 
одержаної суміші разом з ваніль-
ним цукром. Перемішати. Дода-
ти сметану і розтоплене верш-
кове масло, все перемішати. Бо-
рошно і розпушувач просіяти че-
рез сито, покласти в суміш щіп-
ку солі і соду. У борошняну суміш 
вилити рідку складову і заміси-
ти тісто однорідної консистенції 
без грудочок. Формочки змасти-
ти маслом і викласти в них тісто, 
заповнивши їх на 23 частини. Ви-
пікати при температурі 180 гра-
дусів хвилин 3035. Готові мафі-
ни дістати з духовки, дати злег-
ка охолонути. Посипати цукро-
вою пудрою і подавати з гарячим 
чаєм або кавою. З сиром, як відо-
мо, дуже добре поєднуються ро-
дзинки. Якщо будете додавати, то 
їх треба ретельно промити, а по-

тім просушити. І тільки після цьо-
го додавати в тісто. 
Мафіни з шоколадом 

і ягодами
ПОТРІБНО: 400г ягід, 260г бо-

рошна, 250мл молока, 200г біло-
го шоколаду, 150г цукру, 125мл 
рослинного масла, 1 яйце, 3 ст.л. 
пекарського порошку, 2 ст.л. соку 
лимона, дрібка солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: в одній 
мисці з’єднати всі рідкі інгредієн-
ти  масло, сік лимона, яйця, мо-
локо, перемішати. В іншій мисці 
змішати дрібно нарізаний куби-
ками шоколад з рештою сипучих 
інгредієнтів (пекарським порош-
ком, борошном, цукром, сіллю). 
Далі рідку суміш влити в суху і 
ретельно вимісити тісто. Поклас-
ти в тісто ягоди і акуратно пере-
мішати, в формочки для мафінів, 
змащені маслом, викласти па-
перові кошики для кексів, напо-
внити їх тістом, викласти зверху 
кілька кубиків шоколаду. Готува-
ти кекси 2025хв при температу-
рі 180 градусів в розігрітій духо-
вці, після чого дістати, викласти 
на решітку і дати охолонути кек-
су 510хв.

Шоколадні мафіни  
з грушею

ПОТРІБНО: по 125 г верш-
кового масла і муки, 120 г цукру, 
50г шоколаду, 6 невеликих груш, 
2 яйця, 0,5 лимона (сік), 2 ст.л. ка-
као, 1 ч.л. розчинної кавиі 1 ст.л. 
теплої води, трішки розпушувача, 
цукрова пудра. 

ПРИГОТУВАННЯ: з груш зня-
ти шкірочку, вирізати насіння і 
дрібно нарізати, скропити соком 
лимона. Масло розм’якшити і роз-
терти з цукром, вбити яйце, вли-
ти розведену у воді каву, перемі-
шати, всипати какао, розпушувач, 
борошно, просіяне через сито, за-
місити в’язке тісто. В форми для 
кексів покласти паперові фор-
мочки для мафінів, в тісто додати 
груші і наламай дрібно шоколад, 
перемішати, наповнити тестом 
формочки, запекти кекси протя-
гом півгодини при температурі 
180 градусів. Посипати цукровою 
пудрою при подачі.

Апельсинові мафіни

За таким же рецептом можна 
готувати, додаючи лимони, ман-
дарини, ківі, яблука, груші або 
іншф фрукти чи ягоди.

ПОТРІБНО (НА 12 ШТУК): 
борошно  200250 г, цукор  120 г, 
ванільний цукор  10 г, вершкове 
масло  100 г, яйце  3 шт., розпу-
шувач – 1ч. л. з гіркою, апельсин  
1 шт, горіхи волоські  12 полови-
нок, сіль – щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: масло за-
здалегідь дістати з холодильни-
ка і дати трохи постояти. Дода-
ти до нього цукор і збити за до-
помогою віночка. Додати цукор і 
ванільний цукор, продовжувати 
збивати. Потім по одному ввести 
яйця. Апельсин вимити і витерти 
паперовими рушниками. На дріб-
ній тертці натерти цедру, вико-
ристовуючи тільки помаранче-
ву частину. Білу частину не чіпа-
ємо, вона гірка і додасть випічці 
гіркий смак. Коли всю цедру по-
терли, з апельсина вичавити сік. 
Соку вийде приблизно 100 мл, 
цього буде цілком достатньо. Бо-
рошно і розпушувач просіяти че-
рез сито, вмішати сіль. У борош-
няну суміш додати рідку складо-
ву разом з соком і ретельно роз-
мішати ложкою. Тісто має бути 
не дуже густим. В рецепті напи-
сано, що муки нам знадобиться 
200250 гр це залежить від того, 
скільки апельсинового соку ви-
йде. Формочки змастити маслом, 
якщо є, то помістити в них ще й 
паперові форми. Потім наповни-
ти їх тістом на 2/3 частини. Звер-
ху покласти половинку горіха. 
Заздалегідь прогріти духовку до 
180 градусів. Випікати 3035 хви-
лин до повної готовності. 

Бананові мафіни

ПОТРІБНО: борошно  350 г, 
молоко  300 мл, вершкове мас-
ло  115 г, цукор – 100150 г, яйце 
 2 шт., розпушувач  2,5 ч. л., сода 
харчова – щіпка, ванілін  10 г, сіль 
– щіпка, банан  2 штуки, шоколад 
темний  80 г.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
всі сухі складові, а саме просіяне 
борошно і розпушувач, соду, цу-
кор і сіль. Цукор додайте на свій 
смак. Тепер приготуємо рідку 
складову. Для цього злегка роз-
топлене масло збити разом з яй-
цями до рівної однорідної маси. 
Продовжуючи збивати, поступо-
во влити молоко.  Банани очисти-
ти і придушити виделкою в пюре. 
Горіхи порубати або розкачати 
качалкою на обробній дошці або 
рушник. Попередньо горіхи пе-
реберіть, видаліть перегородки і 
шкаралупу. Шоколад порубати на 
шматочки. З’єднати рідку складо-
ву з борошняною, додати банано-
ве пюре, горіхи і шоколад. Части-
на шоколаду залиште, щоб втис-
нути його у вироби вже безпо-
середньо у формі. Перемішуємо 
вміст тільки за допомогою лож-
ки. Формочки змащуємо маслом, 
вистилаємо паперовими заготов-
ками, якщо такі є, і заповнюємо 
на 2/3 підготовленим тістом.  За-
здалегідь розігріти до 200 граду-
сів духовку і випікати 25 хв. до го-
товності. Готовність визначаємо 
зубочисткою. 

Мафіни з сиром  
і кабачком 

Потрібно: борошно  200 г, 
сир  200 г, вершкове масло  100 
г, яйце  3 шт., кабачок  1 малень-
кий, кріп  56 гілочок, розпушу-
вач  1 ч. л.з гіркою, сіль  1/4 ч. л., 
цукор  щіпка. 

Приготування: тісто для такої 
випічки треба готувати не зволі-
каючи. Кабачок буде давати сік, 
тому робимо все швидко. Відра-
зу ж підготуйте форми для ви-
пічки. Змастіть їх маслом або за-
кладіть в них спеціальні паперо-
ві вкладки. Заздалегідь дістати 
масло, щоб воно трохи підтануло. 
Яйця збити за допомогою віноч-
ка і змішати з сиром. Сир можна 
використовувати середньої жир-
ності і будьякої консистенції, хоч 
крупнозернистий, хоч дрібнозер-
нистий. Кабачок використовуй-
те дрібний, щоб у ньому практич-
но не було насіння. Кабачок на-
терти на середній тертці, за необ-
хідності віджати з нього сік і до-
дати до яєчносирної маси. Дода-
ти в отриману суміш м’яке мас-
ло, рубаний кріп, цукор і сіль, пе-
ремішати ложкою. Туди ж просі-
яти борошно і розпушувач, пере-
мішати. Заповнити формочки на 
2/3 частини обсягу. Поставити в 
заздалегідь прогріту до 180 гра-
дусів духовку і випікати 2530 хв. 
до повної готовності. 

Мафіни - це невеликі порційні кекси з начинкою або без неї, які за розміром не перевищують 
долоню дорослої людини. Вершкові та ванільні, з легкою кислинкою, солодкі, з малиною, 
ожиною, чорницею - варіантів і варіацій не перелічити. З гонятком кави або чаю, 
зі склянкою соку - вони ідеально доповнюють денне меню. Люблять їх не тільки за 
різноманітність, а й за легкість в приготуванні і універсальність - цю нескладну випічку 
можна приготувати з мінімального набору продуктів і на будь-який смак. 

вишукані мафіни 
на кожен день

З чим можна приготувати  
несолодкі мафіни

З будьяким сиром (твердий, плавлений, ади-
гейський, бринза, моцарелла…), з будьяким коп-
чено — вареним м’ясом (шинка, корейка, грудин-
ка, ковбаса…), з куркою (вареною і копченою), з кур-
кою і грибами з кабачком, цукіні, гарбузом, огірком, 
в’яленими помідорами, з будьякими грибами, зі 
шпинатом і бринзою, з авокадо, з пряними травами, 
часником з консервованою кукурудзою або зеленим 
горошком з оливками. І всі ці інгредієнти можна та-
кож поєднувати між собою. 

Корисні секрети і поради для  
приготування смачних мафінів
Вважається, що правильні пропорції для випі-

кання мафінів повинні бути такими  2 частини бо-
рошна, 2 частини рідини, 1 частина масла і 1 частина 
яєць. Цукор можна додавати за своїм смаком. Зазви-
чай на таку кількість борошна додається 100 г цукру. 
У солодку випічку завжди додається дрібка 

солі, а в несолодку цукру. 
Якщо використовуються кисломолочні про-

дукти, то слід з розпушувачем додати трохи соди. 
Особливістю приготування є і те, що всі сухі 

компоненти змішуються окремо, а рідкі складові  
теж окремо. Після цього рідкі компоненти вливають-
ся в сухі.

При перемішуванні рідкої і сухої частин корис-
туємося тільки ложкою. Тісто вимішувати слід не-
довго. Мафіни можуть швидко черствіти. Щоб цьо-
го не відбувалося, формочки обов’язково змащу-
ються маслом або олією. Якщо ж використовуємо 
ще й спеціальні паперові вкладки, то змащувати не 
обов’язково. 
Коли випічка готова, їй треба дати трохи охоло-

нути. Потім викласти на тарілку і прикрити рушни-
ком. Так вона довше збереже м’якість. 

Випікаються мафіни при температурі від 180 до 
200 градусів. Готовність визначається за допомогою 
зубочистки, на ній не повинно залишатися рідкого 
тіста. 
Якщо з якоїсь причини мафіни не змогли з’їсти, 

то їх можна заморозити. Для цього треба загорнути 
їх в харчову плівку, випустити все повітря і помістити 
в морозильну камеру. У будьякий час їх можна діста-
ти і підігріти в мікрохвильовій печі.

Як приготувати мафіни  
з меншою кількістю калорій

Для цього можна: зменшити кількість вершково-
го масла. Додати побільше кефіру, йогурту або моло-
ка з маленьким відсотком жиру. Цукор можна заміни-
ти на мед або фруктовоягідні пюре. Борошно можна 
частково замінити на вівсяні пластівці або викорис-
товувати борошно з висівками, а то і зовсім кліткови-
ну, яку можна придбати в будьякій аптеці.

Солодкі, солоні, з ягодами та фруктами:
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Здається в оренду 
У м. Збаражі по вул. В. Великого, 6. Приміщен-
ня 134 кв. м., перший поверх. Є опалення (га-
зові конвектори), вода, туалет (каналізація), 
світло, підсобне приміщення. Ціна договірна. 
Тел. (098) 725-32-55.

Продаю
Будівлю в селі Біла Тернопільського району - 13 соток. 
Є газ, вода, електрика, септик.  Тел.: (098) 609-57-45.

*     *     *     *     *
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домашню, 
холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половинки 
жовтий), кутю, пшеничну крупу. Роздріб, гурт, велики-
ми партіями. Ціна договірна.  Тел.: (068) 047-25-49. 

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

*     *     *     *     *
Колоті фруктові дрова у сітках (10 кг, ціна – 30 
грн.) Найдешевші ціни в регіоні. 
Тел. (067) 784-71-36.

Куплю
Приймаємо різний склобій і макулатуру. 
Тел. (067) 778-12-81.

Послуги
Здійснюємо вантажні перевезення по міс-
ту, області та Україні автомобілем Mercedes 
Sprinter. Вантажопідйомність до 3 тонн. 
Тел.: (067) 352-14-55.

*     *     *     *     *
Бригада робить дахи будь-якої складності. Пе-
реробляємо старі, ринви, піддашки, утеплен-
ня дахів. Недорого. Тел. (068) 059-83-97. 

*     *     *     *     *
Буріння свердловин. Швидко, недорого. Великий до-
свід. Тел. (097) 813 -38- 15.

Утеплення будинків, 
декорування фасадів. 

Риштування та матеріали 
є в наявності. 

Тел. +38 (098) 756-28-74.
ОГОЛОШЕННЯ

Реклама в газеті  
"Наш ДЕНЬ". 

Тел.: +38 (0352) 40-77-60

З моменту відкриття спадщини у спад-
коємців постає питання: як правильно та 
швидко оформити свої спадкові права? Чин-
не законодавство встановлює термін трива-
лістю 6 місяців, протягом якого спадкоємці 
можуть заявити про своє бажання оформи-
ти спадщину або відмовитися від неї.

При вирішенні питання щодо доціль-
ності прийняття спадщини слід враховува-
ти, що спадкоємець набуває не тільки права, 
але й обов’язки, що належали спадкодавце-
ві та не припинилися внаслідок його смерті. 
Українська правова система визначає спад-
кування як універсальне правонаступни-
цтво. Тобто, спадщину можна або прийня-
ти повністю, або відмовитися від неї взага-
лі. Не допускається прийняття або відмова 
від спадщини з умовою чи з застереженням. 
Прийняти або не прийняти спадщину – це 
право, а не обов’язок спадкоємця. Тому по-
чаток перебігу строку відмови від прийнят-
тя спадщини починається з часу, коли спад-
коємець набуває свого суб’єктивного права 
на спадкування.

Спадкоємець за заповітом чи за законом 
може відмови¬тися від спадщини протягом 

6 місяців з моменту її відкриття. Заява про 
відмову від спадщини подається нота¬ріусу 
за місцем відкриття спадщини. 

Неповнолітні віком від 14 до 18 років 
можуть відмови¬тись від спадщини тільки 
за згодою своїх батьків (усиновлювачів), пі-
клувальника й органу опіки та піклування. 
Фізична особа, обмежена у дієздатності, та-
кож може відмо¬витися від спадщини тіль-
ки за згодою піклувальника й органу опіки 
та піклування. Опікун може відмовитися від 
прийняття спадщини, належної підопічно-
му, лише з дозво¬лу органу опіки та піклу-
вання.

Спадкоємець за заповітом має право 
відмовитись від прийняття спадщини на 
користь інших спадкоємців за за¬повітом, 
а спадкоємець за законом має право відмо-
витися від прийняття спадщини на користь 
будь-кого зі спад¬коємців за законом — не-
залежно від черги.

Якщо від спадщини відмовився один зі 
спадкоємців за заповітом, частка у спадщи-
ні, яка йому належала, перехо¬дить до ін-
ших спадкоємців за заповітом і розподіля-
ється між ними порівну. Відмова спадкоєм-

ця за заповітом від спадщини не позбавляє 
його права на спадкування за законом.

Наразі можна стверджувати, що в Укра-
їні існує два види відмови від прийнят-
тя спадщини. Перша – безадресна, тобто, 
без зазначення конкретної особи, на ко-
ристь якої вона зроблена. У такому випад-
ку спадкоємцеві байдуже, до кого перейде 
його частка у спадщині. Другий вид відмо-
ви від прийняття спадщини – адресна. В та-
кому разі спадкоємець зазначає в своїй за-
яві коло тих осіб, на користь яких здійсню-
ється відмова. 

Хотілося б зазначити, що прийняття або 
відмова від прийняття спадщини – це осо-
бисте рішення, а не обов’язок спадкоємця. 
При цьому слід завжди пам’ятати, що жит-
тєві обставини іноді кардинально зміню-
ються, тому особа, що відмовляється від 
спадщини, завжди може відкликати свою 
заяву в межах загального строку прийнят-
тя спадщини та скористатись усіма правами 
спадкоємця, що передбачені законом.

Ольга ДЗЮБАНОВСЬКА,  держав-
ний нотаріус Першої Тернопільської 

державної  нотаріальної контори.

Що таке право на відмову від спадщини?
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ГОРОСКОП
З 29 серпня до 4 вересня

ОВЕН
Ваша увага може переключитися з 

професійних амбіцій на особисті про-
блеми. Можливо, навіть доведеться 
вибирати між кар’єрою і сім’єю. Не вар-
то забувати про службовi обов’язки.

 ТЕЛЕЦЬ 
 Не соромтеся освiдчуватися в 

коханнi. Ось тільки пропозицію руки і 
серця зопалу робити не варто. Партнер 
відповість згодою, а потім ви замисли-
теся, чи дійсно готові на цей крок.

БЛИЗНЮКИ 
У вашому життi почнеться новий 

етап — ви станете більш стримані. 

Це добра ознака, оскiльки через свiй 
характер наробили багато помилок. 
Будьте уважнi до власного здоров’я.

 РАК 
Вам захочеться позбутися набрид-

лих зв’язків, хоча це може спричинити 
фінансові втрати. Але вас це мало тур-
буватиме, головне — свобода!

ЛЕВ 
Не слід бути надто обережними — 

можна упустити свій шанс. Для того 
щоб зберегти свої досягнення, вам до-
ведеться бути більш наполегливими.

 ДІВА 
Можливо, вам доведеться відстою-

вати свої позиції. При цьому не опус-
кайте руки, через деякий час ви ви-
явите, що ці зміни були дуже вигідні 

для вас.
ТЕРЕЗИ 

Вам захочеться боротися з нудь-
гою, але при цьому можна наробити 
багато дурниць. Щоб цього не сталося, 
направте свою енергію на мирні цілі.

СКОРПІОН 
У вас з’явиться спокуса дати зро-

зуміти партнеру «хто тут головний» і 
приступити до завоювання цієї пози-
ції. Не перестарайтеся! Особисте жит-
тя буде досить стабільним.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви живете в парі, ваш союз 

зміцниться, що ж стосується одинакiв, 
у них є всі шанси змінити свій статус. 
Ви будете схильні коливатися між ро-
зумом і почуттями.

КОЗЕРІГ 
Не знайшовши ідеалу, ви можете 

кинутися на пошуки принца, не усві-
домлюючи, що все це міраж. Але неза-
баром ви остаточно визначитеся, чи є 
майбутнє у ваших стосункiв.

ВОДОЛІЙ 
 Працюйте без поспіху, адже ви 

схильні робити помилки, наслідки 
яких можуть бути досить серйозними. 
Доведеться боротися за визнання сво-
го статусу на роботі.

РИБИ 
Чекайте креативних ідей. Особли-

во цей період сприятливий для акто-
рів і художників. На роботі з’являться 
проблеми. Щоб пережити цей час, 
утримайтеся від необдуманих рішень.

Щоб придбати якісне житло, перш 
за все потрібно ознайомитись із 
репутацією фірми забудовника. 

Джерел інформації для цього достатньо, 
а от на котрі саме слід звернути увагу 
розповів Аналітичний центр будівельної 
компанії «Благо».

Загальна інформація
Відомості про стаж роботи фірми на ринку не-

рухомості, фізичну та юридичну адресу, контактні 
телефони, нові та реалізовані проекти можна дізна-
тися на офіційному сайті БК. Інформація повинна 
бути загальнодоступна та змістовна, адже відкри-
тість - основна ознака надійності.

Цінова політика
Ціна є основним показником потенціалу БК. 

Якщо ціна за квадратний метр суттєво нижча ніж 
середня ринкова, варто замислитись щодо якості 
такої нерухомості, адже жодна прогресивна компа-
нія не працюватиме «в мінус».

Пакет документів
Прозорість документації є невід‘ємною части-

ною успішної БК. Інвестор має повне право доступу 
до таких документів як дозвіл на будівництво, про-
ектна документація, документи, що встановлюють 
дозвіл на власність земельної ділянки, також уста-
новчі документи компанії, свідоцтво про державну 
реєстрацію тощо. Наразі юридичні та фінансові до-
кументи є найбільш достовірним джерелом інфор-
мації про солідність та чесність компанії.

Відомості зі ЗМІ
Засоби масової інформації дозволяють пере-

вірити наявність скандальних історій в біографії 
будівельної компанії, а також більше дізнатися про 
діяльність фірми з об‘єктивної точки зору.

Темпи будівництва
Не зайвим будуть відвідини житлових комплек-

сів, що знаходяться на етапі будівництва. Поспілку-

ватися з робітниками, побачити темпи виконання 
робіт, якість будівельних матеріалів для покупця 
дасть можливість доповнити загальну картину імі-
джу. 

Надійні партнери
Свідченням надійного забудовника є наявність 

хороших партнерів. Якщо будівельна компанія має 
акредитацію у великому банку, заручилася підтрим-
кою солідних організацій, співпрацює з Державними 
Фондами - це підтвердить її стабільність, надійність. 

Участь у Державних програмах
Тільки успішна та стабільна компанія має мож-

ливість брати участь у Державних програмах, які 
передбачають створення належних умов для роз-
витку будівництва доступного житла в регіоні та 
надання фінансової підтримки громадянам, що 
опинилися в складних життєвих умовах. Співпраця 
з державною установою свідчить про довіру влади 
до забудовника та готовність до тривалого партнер-
ства обох сторін.

Репутація для забудовника - основний елемент 
у побудові взаємин з інвестором. Тому прогресивні 
компанії наполегливо працюють над підтриманням 
позитивного іміджу, а, отже, стають ближчими до 
своїх клієнтів.

Купити квартиру в Івано-Франківську мож-
на у ЖК « Паркова Алея», Comfort Park і містечку 
«Соборне», район Manhattan, елітному комплексі 
PARUS від будівельної компанії «Благо».

Вітаємо!
Ділову жінку, чудову дружину і маму, люблячу бабусю, 

справжнього професіонала, заступника головного лікаря 
Збаразької ЦРЛ 

Ганну Володимирівну Тивонюк
з Днем народження!

Вітаємо! 
Добру, люблячу донечку і маму, чудову сестру, дбайливу 

бабусю, гарну сваху 
Марію Іванівну Гушпет

з с. Вікнини Збаразького району 
з Днем народження! 

Миру і спокою, теплого сонця,
Ласкавої долі, доброго віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай звучать найщиріші вітання:
«З Днем народження!» - скажуть усі.
Хай здійсняться усі побажання,
Буде радісно хай на душі. 
Хай здоров’я не зрадить завчасно,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Нехай любов із неба посилає,
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З любов’ю і повагою – мама Надя, дочка Оксана з чоловіком 
Віктором, син Руслан з дружиною Оксаною, сестри Оля, 

Тетяна з чоловіком Дмитром, племінники і племінниці з 
сім’ями, сват Григорій, внуки і внучки і вся велика родина. 
    

Вітаємо!
Відповідальну, щиру колегу, чудову дружину, 

люблячу матусю, електромеханіка станційного 
устаткування смт. Козова

Ганну Михайлівну Поволоцьку
з Днем народження!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедра і багата,
Бажаємо з роси й води 
Любові й злагоди у хаті.
Ще зичим прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
Матінка Божа хай в опіці має,
Завжди і скрізь оберігає!
З повагою і любов’ю - колеги зі станційно-лінійної дільниці 

№3, чоловік Віктор, діти Сергій, Роман, Галина.  

Хай літа цвітуть під мирним небом
У добрі і спокої – до ста.
Хай дає Господь усе, що треба,
Душу благодаттю огорта.
Хай сльоза не заступає сонця
І самотність серця не гнітить.
Хай завжди до Вашого віконця
Добра звістка птахою летить. 
Зичимо родинної любові,
Радості на кожен день і мить. 
Зичимо у доброму здоров’ї

Внуків до вінця 
благословить.

Хай надія
 і глибока віра

Витіснять 
із серця біль тривог.
І до ста через 
                молитву щиру
Нехай Вас оберігає Бог!

З повагою – друзі, вдячні пацієнти, а 
також весь колектив «Нашого ДНЯ».

Репутація забудовника 
при купівлі квартири.

 Як перевірити надійність компанії?

Замовити вітання 
для своїх рідних, близьких та друзів можна 

безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном
 (0352) 40-77-60. 

 Ціна привітання - від 100 грн.




