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у “Сімейному гніздечку”

Любов, 
як і сонце, і зорі…

щоб заробити 
на пандуси

Чому Тернопіль не пристосований 
для людей з обмеженими 
можливостями і як це змінити? 
Хлопчики й дівчатка на візках 
мріють про місто, у якому  
можна гуляти без бар’єрів. 

3  
стор.

2  
стор.

треба вбити всіх 
батьків Небесної Сотні»

«Щоб закрити  
справи Майдану,

За Героями небо плакало, 
Його сльози кропили квіти
І стікали дощами-

відзнаками
На від розпачу 

зболені плити.
Омивали загиблих 

склепіння, 
А живі ще співали 

«Не вмерла…»
І просили у неба терпіння
Кожним з тисяч 

спазмованих нервів…

Як я збирала 
документи та 
проходила 
медкомісію

Майже поліцейська 
академія

У  Краснопущі   

є ікона  
Матері Божої, 
яка плаче  
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Власна думка

«Беркутівці  
почуваються  
безкарними»

Загалом, за даними мініс-
терств охорони здоров’я, вну-
трішніх справ та волонтерів, 
106 людей були вбиті за час ма-
сових акції протесту на Майда-
ні, понад тисяча були поранені. 
Загинуло також 19 працівників 
правоохоронних органів.

Генеральний прокурор Ві-
ктор Шокін у жовтні заявив, що 
справа про розстріли активіс-
тів Майдану взимку 2014 року 
«фактично розслідувана». Але 
рідні Небесної Сотні досі не до-
чекалися покарання тих, хто 
винен у їхній загибелі.

Ігор Костенко з Тернопіль-
щини з перших днів брав участь 
у подіях Євромайдану. Востан-
нє поїхав до Києва ввечері 18 
лютого 2014 року, допомагав 
будувати барикади. Вранці 20 
лютого Ігоря було вбито під час 
протистояння в центрі столиці. 
Його тіло знайшли біля Жов-
тневого палацу на вулиці Ін-
ститутській. У хлопця влучили 
дві кулі: одна – в голову, а інша 
– в груди. Поховали його в рід-
ному селі Зубрець на Бучаччи-
ні. Йому було 22 роки. 

Сьогодні його батько – теж 
Ігор Костенко разом із батьком 
ще одного героя Небесної Сотні 
з Тернопільщини Назара Вой-
товича Юрієм відвідує всі суди, 
які відбуваються в Києві. Після 
такого тривалого часу слідство 
не зрушило з місця ні на мілі-
метр, кажуть рідні загиблих 
хлопців.

– Створюється враження, 
що для розслідування злочи-
нів проти Майдану немає по-
літичної волі вищого керівни-
цтва, – зауважує Ігор Костенко. 
– Нема команди фас, як то ка-
жуть. Мабуть, влада чекає, що 
нам – батькам, активістам, гро-
мадськості – набридне, будуть 
інші резонансні справи, відво-
лічеться увага від справ Май-
дану, може хтось помре, і так 
вони тягнуть час, мотають не-
рви нам усім. 

Ігор Костенко розповідає: 
судові засідання проходять 
важко, а спроби достукатися до 
нинішьної влади – безрезуль-
татні. 

– Ми проходимо по спра-
ві 39 потерпілих, вбитих на ву-
лиці Інститутській групою бер-
кутівців, так званих автомат-
ників, – каже чоловік. – Наші 
діти були вбиті кулями калібру 
7,62 з автомату Калашникова. 
Ці справи об’єднали в одну. Ко-
лишні беркутівці в залі суду по-
водять себе цинічно та зухвало. 
Сміються, почуваються безкар-
ними. Можливо, їм хтось щось 
пообіцяв, що суд буде заверше-
ний на їхню користь, і на їхніх 
обличчях ні краплі розкаяння 
не видно. Це перше, що кида-
ється в очі, коли відвідую суди. 
Щодо суддів – вони поводять-
ся, на мій погляд, більш-менш 
об’єктивно. Не знаю, що в них 
в голові, але принаймі видно, 
що вони стараються цю справу 
розплутати. 

За два роки, продовжує 
батько вбитого майданівця, у 
справі практично нічого ново-

го не додалося. Хоч зараз, каже 
Ігор Костенко, з’явилося відео, 
де працівники «Беркуту», так 
званої «чорної роти», стріля-
ють по мітингувальниках біля 
Жовтневого палацу.

– Вони переміщуються і ве-
дуть прицільні постріли з авто-
мата Калашникова, – говорить 
чоловік. – І серед тих, що стрі-
ляють, є якраз чоловік без мас-
ки, якого ідентифікували як од-
ного з беркутівців, що прохо-
дить по слідству. Я думаю, що 
це відео вагоме, яке буде цен-
тральним у звинуваченнях. 
Проте, адвокати цих беркутів-
ців кажуть, що це все знятий ху-
дожній фільм і ми нічого не до-
кажемо, що там, мовляв, зняті 
актори. Отак минає наше слід-
ство вже практично два роки.
«Далі обіцянок 
справа не йде»

Ігор Костенко додає, що 
за цей час змінилося вже три 
генпрокурори. І від них не було 
сприяння у розкритті злочинів. 

– Шокін на контакт із бать-
ками не йде, ховається, – каже 
чоловік. – Його попередник 
Ярема зустрічався з нами, по-
водив себе як ягня, казав: «До-
бре, ми все робимо для того, 
щоб розслідувати справу», на-
чебто йшов на контакт, але далі 
обіцянок справа не зрушила-
ся. Ми проводимо мітинги, пі-
кети. Були під адміністрацією 
Президента, а він не вийшов 
до нас. Сказав, що нас не поба-
чив. Невже у нього такий апа-
рат, що не доповідають, скіль-
ки людей зібралося під адмі-

ністрацією? Напевно, теж не 
хоче з нами спілкуватися, затя-
гує час. Не бачу я, що наша вла-
да хоче розслідувати цю спра-
ву. Але ми не зупинимося. Не-
хай не думають, що підкуплять 
нас тими 120-ма тисячами, які 
дають раз у рік, мабуть, щоб ми 
закрили рота. Цих грошей на-
віть на пам’ятник не вистачає. 

Рідні майданівців не прихо-
вують, що розчаровані прове-
денням слідства та діями ни-
нішньої влади. У розпачі вони 
кажуть: щоб закрити справи 
Майдану, треба вбити ще всіх 
батьків загиблих хлопців.
«Знищують 
доказову базу»

Батько Назара Войтовича 
Юрій побоюється, що винуват-
ці розстрілів у центрі столиці 
так і не будуть покарані. Він та-
кож додає, що пропала доказо-
ва база у справі розстрілів май-
данівців. 

– Коли Наливайченко зібрав 
документи по «Беркуту» – всі 
вони були. Але коли він переда-
вав їх Авакову, той сказав – до-
кументи пропали, – розпові-
дає пан Юрій. – Як можуть про-
пасти документи з прокура-
тури? Коли там є охорона, спе-
ціальні сейфи? І ніхто ні за що 
не відповідає. Просто доказову 
базу знищують – і все… Слідчі 
також не зацікавлені в розслі-
дуванні справи. Справа Наза-
ра пролежала цілий рік, як на-
писали, що він під деревом за-
гинув. Слідчий цього навіть не 
переглянув. Хоч би в інтернеті 
поцікавився відео, з якого ви-

дно, що мій син в іншому міс-
ці загинув. Рідні та небайду-
жі люди самі шукають докази. 
Слідчі міняються чи не щоміся-
ця, потім кажуть: «А я не встиг, 
а я не мав часу». Потім настає 
річниця Майдану, знову всі за-
вляють: «Ми шукаємо» – і далі 
нічого не роблять. 

17-річний Назарй Войтович 
поїхав до Києва вночі 19 люто-
го. Наступного дня, під час про-
тистоянь на Майдані, його вби-
ли з вогнепальної зброї. Коли 
мати хлопця зателефонувала 
йому, на дзвінок відповіла не-
знайома жінка з Михайлівсько-
го собору. Вона повідомила, що 
снайперська куля влучила її си-
нові в голову. Поховали Назара 
у рідному селі на Збаражчині – 
Травневому. Школа села носить 
його ім’я, на фасаді навчально-
го закладу встановили баре-
льєф хлопця. Вчителі згадують 
Назара як веселого і допитливо-
го учня. Кажуть: хотів усе знати 
та любив життя. Мав світлі очі, 
світле волосся і світлу душу.
Фотографії 
на могилах 

Юрій Войтович каже: про 
Небесну Сотню згадують, коли 
треба справити враження на 
виборців.

– За весь цей час ні обласна, 
ні місцева влада не поцікави-
лись, як ми ставимо пам’ятник 
Назару, чи маємо на це гроші, 
– говорить чоловік. – Тільки 
коли поставили пам’ятник, то 
перед виборами приїхали, по-
фотографувалися і поїхали. 

Антоніна БРИК.

треба вбити всіх 
батьків Небесної Сотні»
За два роки розслідування справ щодо розстрілів під 
час Революції Гідності не дало результатів. Змінюють 
слідчих, годують обіцянками, затягують час, кажуть 
батьки Героїв Небесної Сотні з Тернопільщини.

«Щоб закрити справи Майдану,

Бий, Володимире, бий!
Хоч бити таких нелегко.
Це не останній бій,
до останнього ще далеко.

Іншої мови різномасті пісні
не знають і знати не хочуть.
Які у них морди масні!
Які безсоромні в них очі!

Звикли вони чобітьми 
товктися по наших душах,

Красти, брехати... А ми
Все те терпіти мусимо?

За що тоді гинув Майдан
І кров лилася рікою –
Аби корупціонер і пахан
Нині назвався героєм?

Тому – бий, Володимире, бий –
Хоч бити таких нелегко.
Це не останній бій,
До останнього нам ще далеко.

Але щомиті знай:
Народ із тобою, сину.
Ти б’єш за кожного з нас,
А отже, за Україну:

обдурену,  обікрадену,
розстріляну, напівмертву
вже й новою владою 

зраджену,
та все одно – БЕЗСМЕРТНУ!

Тетяна САВКІВ.

Це - не останній бій. До останнього ще далеко...
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Такі різні – такі рівні
– Ми весь час відчуваємо по 

місту бар’єри. На візку склад-
но проїхати навіть кілька ме-
трів. Всюди ями, у яких можна 
застрягнути, – пояснює Валера.

Минулого понеділка у ньо-
го було маленьке свято – разом 
зі своїм вихователем і друзями 
він приїхав у краєзнавчий му-
зей. Діти з обмеженими можли-
востями і дорослі в інвалідних 
візках малювали тут картини, 
щоб їх продати, а на зібрані ко-
шти облаштувати у Тернополі 
пандус й зробити місто трошки 
доступнішим для всіх.

«Такі різні – такі рівні» – бла-
годійну акцію з такою назвою 
започаткували у Львові. Те-
пер її проводять в інших міс-
тах. Для людей з різними ва-
дами здоров’я - це одна з неба-
гатьох можливостей показати 
владі, що вони існують і потре-
бують уваги. 

– У Львові ми влаштовували 
виїзд на природу з інвалідами-

візочниками, і в нас зародила-
ся ідея такої акції, – розповідає 
Андрій Федуняк з організації 
«Розвиток громади». – Її мета 
– привернути увагу до потреб 
цих людей, показати, що вони 
такі ж громадяни, як усі. Може, 
з’являться меценати, може, 
влада проявить більше уваги й 
почне нарешті облаштовувати 
зручні пандуси по всьому міс-
ту. 
Скрипалька з  
особливими  
можливостями 

Разом з дітьми малювали 
картини і двоє дорослих – му-
зикант обласної філармонії На-
талія Чухарська та громадський 
активіст Олександр Башта. Обоє 
користуються інвалідними віз-
ками, і тема пандусів для них 
особливо актуальна.

Пані Наталя грає у симфо-
нічному оркестрі. Для своїх ко-
лег вона – людина з особливими 
можливостями. Адже потрібні 

велике бажання і витримка, аби 
на візку добиратися на репети-
ції та концерти.

– Тернопіль, на мою думку, 
взагалі не облаштований для 
людей на візках. Може, тільки 
на 3-5 відсотків, це болюче пи-
тання, – говорить вона. – Дер-
жавні будівельні норми щодо 
облаштування будинків і спо-
руд пандусами були прийняті 
ще у 2007 році. Але вони не вра-
ховуються і не виконуються, а 
якщо і виконуються, то для га-
лочки. Різні споруди не відпові-
дають потребам інвалідів. У фі-
лармонії є металеві, як я їх на-
зиваю, «рейки», але я на робо-
ту заїжджаю з іншого входу, то 
для мене там облаштували спе-
ціальний заїзд. 

Окрім пандусів, великою 
проблемою є проїзд у громад-
ському транспорті. У Тернополі 
досі людині на візку сісти в тро-
лейбус без допомоги не легше, 
мабуть, ніж канатохідцю про-
йти по линві над прірвою. 

– До роботи я добираюся 
на таксі. Гарні в нас таксисти. 
Мало таких, які виказують не-
вдоволення, побачивши візок, 
більшість дуже привітні та до-
помагають, – зауважує пані На-
таля.

«Те, що ми не  
бачимо людей  
на візках, не  
означає, що їх нема»

Створені під час акції ма-
люнки 27 листопада можна 
буде придбати під час благо-
дійного аукціону. Відбудеть-
ся він у Тернополі в арт-барі 
«Коза». Організатори акції за-
прошують відвідати його полі-
тиків, бізнесменів, меценатів, 
небайдужих тернополян. Від 
отриманих коштів залежати-
ме, який саме пандус облашту-
ють у місті. 

– Ситуацію в Тернополі тре-
ба змінювати нам усім разом, 
– зауважує співорганізатор ак-
ції, тернополянка Мирослава 
Денисюк. – Зробити це не так 
складно, потрібна лише до-
помога міської влади. У сусід-
ньому Івано-Франківську на 
маршрут вийшли два тролей-
буси з відкидними пандуса-
ми. Вони мають кнопки викли-
ку водія і спеціальне місце для 
людей на візках, облаштова-
не пасками безпеки, щоб візок 
не їздив і не колихався. Тобто є 
такі тролейбуси європейсько-
гого взірця, але треба міській 
владі звернути увагу, щоб ми 

давали можливість цим людям 
виходити більше на вулицю і 
заявити про себе. Бо те, що ми 
сьогодні не бачимо дорослих 
і дітей на інвалідних візках у 
місті, не означає, що їх немає. 
Просто  їм надзвичайно склад-
но вибратися з квартири і до-
братися будь-куди у місті.

–  Проблема з пандусами в 
Тернополі є, – зауважує Іри-
на Базилевська, директор об-
ласного відділення Фонду со-
ціального захисту інвалідів. 
– Будемо сподіватися, що крок 
за кроком досягнемо бажано-
го результату. Наш Фонд радо 
підтримав таку ініціативу. 
Люди з обмеженими можли-
востями дуже творчі. Для них 
це також можливість прояви-
ти себе і показати, що вони мо-
жуть іноді більше, ніж будь-хто 
з тих, які вважають себе абсо-
лютно здоровими. 

Під час акції діти малюва-
ли сонячні картини. Птах ле-
тить у блакитному небі, сонце 
сходить над горизонтом. Вони 
не розуміють, чому так склад-
но дорослим облаштувати пан-
дуси, щоб вони могли милува-
тися цією красою не лише з ві-
кна квартири. 

Антоніна БРИК.

щоб заробити 
на пандуси
Діти на візках малюють картини,

Чому Тернопіль не пристосований для 
людей з обмеженими можливостями 
і як це змінити? Хлопчики й дівчатка 
на візках мріють про місто, у якому 
можна гуляти без бар’єрів. Чи подарує 
їм влада світ не лише із вікна?

Валерію Федчині – 14 років. Він любить проводити 
вільний час із друзями, а коли дозволяє погода, 
гуляти на вулиці. Але для Валери це – майже 

нездійненна мрія. Хлопець вчиться у Тернополі 
в навчально-реабілітаційному центрі для дітей 
із церебральними паралічами. Через недугу він 
переміщається у візку. Всього в реабілітаційному центрі 
вчиться 125 діток. Для багатьох з них прогулянка містом 
– справжній марафон, де весь час доводиться долати 
перешкоди, як-от високі бордюри та сходинки. Тому їх 
так рідко можна побачити за межами їхньої школи. 

Тернопільський ака-
демічний обласний дра-
матичний театр ім. 
Т.Шевченка 

25 листопада –коме-

дія «Тітка Чарлі» Т. Бран-
дона.

26 листопада – му-
зична комедія  «Натал-
ка Полтавка» І Котлярев-
ський

28 листопада – при-

тча пам’яті жертв Голодо-
мору «Допоможи їм, Все-
вишній!..»

29 листопада - музич-
на комедія  «Шаріка, або 
Кохання січового стрільця»

Початок о 19.00. 

Тернопільський об-
ласний академічний те-
атр актора і ляльки 

29 листопада – казка-
комедія «Веселе мишеня». 
Початок вистави о 12.00 
та 14.30.  

Тернопільська облас-
на філармонія

25 листопада - кон-
церт фольклорного ан-
самблю національно-
го обряду «Родослав» 

(м. Житомир). Худож-
ній керівник – заслуже-
ний працівник культури 
України Олександр Кру-
тоус. 

Початок о 18.30

Афіша
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Олег Ляшко разом з колега-
ми послідовно відстоював це 
питання у Верховній Раді і вре-
шті змусив депутатів прийня-
ти рішення, яке унеможливить 
розбазарювання землі, як мі-
німум, на рік. Політик неодно-
разово наголошував: продава-
ти рідну землю – все одно, що 
продавати рідну матір. Влас-
не це було однією з головних 
вимог Тарифного Майдану, на 
який людей вивело свавілля 
влади.

«Якби ми не прийняли це 
рішення  - вже з нового року 
влада б розпочала дерибан 
землі. Викупили б у селян паї 
за копійки, а потім за мільяр-
ди перепродали китайцям. Я 

не допущу, щоб українці стали 
батраками на власній землі!», - 
твердо заявив політик. 

Олег Ляшко переконаний: 
щоб заробити на земельних ді-
лянках, їх не потрібно продава-
ти - можна вирощувати на них 
продукцію чи здавати в орен-
ду. Головне – щоб українці ли-
шалися господарями на влас-
ній родючій землі, яка є нашим 
не меншим скарбом, ніж нафта 
в Арабських Еміратах.

Взагалі сільська тема дуже 
близька Ляшку. Політик не со-
ромиться свого сільського ми-
нулого, а навпаки – з гордістю 
про нього розповідає. Так, ще 
дитиною, приїжджаючи в село 
на канікули до бабусі, він пас 

корів, за що отримував свої 
перші гроші. А розпочав свій 
трудовий шлях майбутній ві-
домий політик скотарем кол-
госпу «Прогрес», що у селі Ли-
зівка Білокуракинського райо-
ну на Луганщині. Тож не дивно, 
що йому болять проблеми про-
стого народу, про які він знає з 
власного досвіду.

Не менше за землю турбує 
головного опозиціонера й пи-
тання ціни на продукцію се-
лян. У той час, коли інші по-
літики не знають, скільки ко-
штує пляшка молока у мага-
зині – Ляшко чудово знає, за 
скільки фермери здають цей 
продукт і за скільки його про-
дають у магазині. Політика 

обурює, що великі компанії на-
живаються на селянах, не ціну-
ючи їхню важку працю.

«У людей молоко купля-
ють по 2,8 грн/л, а в магазині 
його продають по 15 грн! Я ви-
магаю від парламенту ввести 
мінімальну закупівельну ціну 
на цей продукт хоча б на рівні 
4-4,5 грн/л. Праця селян пови-
нна гідно оплачуватися!», - на-
голосив радикал.

Також політик обурюєть-
ся  бажанням уряду скасува-
ти пільговий режим оподатку-
вання для сільгоспвиробників 
з нового року. Каже, більш без-

глуздої ідеї годі й вигадати. 
«Я кістьми ляжу, але не дам 

уряду забрати у селян піль-
говий режим оподаткування. 
Я та моя команда робимо все, 
щоб захищати інтереси людей 
села, людей праці. Не буде села 
– не буде майбутнього в Украї-
ни», - наголосив радикал. І до-
дав, що урядовцям і депутатам 
частіше потрібно бувати в об-
ластях та цікавитися, як жи-
вуть прості люди, перш ніж 
проводити псевдореформи, що 
приводять до вимирання села.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Олег ЛЯШКО: «Як Еміратам 
Бог дав нафту, так Україні 

Бог дав землю»
Депутати Радикальної партії добилися подовження 
мораторію на продаж землі сільгосппризначення.

Суспільство повернулося до негативних оцінок 2011-
2012 років, зазначив директор згаданого центру Дмитро 
Дмитрук. Негативна тенденція, яка була зламана у 2014-у, 
знову відновилася. Довіра до політиків знизилася. 

Народ уже вдруге змінює Україну революційним шля-
хом. І вдруге отримує розчарування. Наші європейські су-
сіди за двадцять з лишнім років зробили гігантський крок 
уперед, збудували успішні держави. Українці ж  продовжу-
ють боротися…            

Після Революції Гідності на владний олімп, у депутат-
ські стільці потрапило чимало персон, які мали  б давати 
свідчення слідчим, а не керувати. Багато з них змінили пар-
тії, лозунги, риторику, одягнули вишиванки, але система 
цінностей залишилася колишньою - збагатитися.      

«Де ж ті реформи?» - запитує пересічний українець, спо-
глядаючи на ціни, тарифи, дорогу «безкоштовну» медици-
ну, шикарні чиновницькі автомобілі та апартаменти, ха-
барництво. Влада робить вигляд, що тяжко працює. Атож! 
За рік, наприклад, Україна піднялася аж на одну сходинку в 
рейтингу податкового навантаження на бізнес. Наша дер-
жава цьогоріч посіла 107 місце серед 189 економік світу, 
згідно з рейтингом Світового банку та аудиторської ком-
панії «PwC». Ми опинилися між Ганою і Республікою Фіджі. 
Рівень податкового навантаження на бізнес в Україні скла-
дає 52,2 відсотка. А в світі у середньому - 40,8. Привабли-
віші умови для ведення бізнесу має Грузія, Молдова, Біло-
русь. 

А ще українці б’ють торішні «рекорди» за звернення-
ми за субсидіями, свідчать дані Держстату. Влада радіє, за-
мість того, щоб дати людям можливість гідно заробити й 
оплатити комуналку. У січні-жовтні за субсидіями для від-
шкодування витрат на оплату ЖКГ звернулось чотири 
мільйони 361,9 тисяча сімей, що у 5,1 раза більше, ніж ми-
нулоріч. Загальна сума субсидій склала 905,4 мільйона гри-
вень, що на 828,7 мільйона більше, аніж у 2014 році. 

Ще одна невтішна новина. Через лобістів у владі ре-
кордно подорожчає цукор. До кінця року ціна може злеті-
ти до 20 гривень за кілограм. Річ у тім, що цукрові лобісти 
не дають можливості імпортувати продукт, квоту на який 
надав Євросоюз. Експерти прогнозують: вартість цукру на 
внутрішньому ринку продовжуватиме зростати через де-
фіцит, оскільки українські заводи цієї осені отримали на 37 
відсотків менше сировини, ніж планували.

Політики напередодні місцевих виборів щедро нагоду-
вали народ різноманітними обіцянками. Але втілення цих 
фантазій у життя залежить від наявності грошей у держав-
ній казні. А коштів, як завжди, очевидно, не вистачатиме. 
Так, щодо бюджету-2016, прем’єр Арсеній Яценюк заявив: 
основою документа будуть національна безпека і оборона. 
На ці сфери планують виділити 100 мільярдів гривень. «Су-
дячи з останніх доповідей, війна далека від закінчення», - 
наголосив глава уряду. Чи буде закладено у бюджет-2016 
збільшення соціальних стандартів? Яценюк сказав: «Ду-
маю, потрібно закласти на рівні поточного року. Все буде 
залежати від того, де ми знайдемо ресурс».

Тим часом, у нашій країні залишається надзвичайно 
низький розмір прожиткового мінімуму. Через це вперше 
за всю історію України апеляційний суд вирішив втрутити-
ся у державні справи. І зобов’язує уряд переглянути розмір 
прожиткового мінімуму, який зараз складає трохи менше 
1400 гривень. Українці витрачають близько 60 відсотків 
своїх доходів лише на їжу. Решту - на проїзд у транспорті, 
лікування, комунальні платежі, предмети першої необхід-
ності, взуття, одяг та інше. А після того, як долар підстриб-
нув до 24 гривень, грошей декому вистачає тільки на най-
дешевші продовольчі товари. 

Апеляційний суд рішення для Кабміну виніс. Проте, 
коли воно вступить у силу - невідомо. Та й уряд, очевидно, 
не вельми розщедриться. Можливо, накине кілька гривень, 
що зовсім не полегшить життя простим українцям.   

А наскільки ефективно влада бореться з хабарництвом? 
Чи хоче його побороти? І чи готові українці відмовитися 
давати хабарі? Відповіді - у соцдослідженні.     

Більшість опитаних центром «Соціальний моніторинг» 
та Українським інститутом соціальних досліджень імені 
Яременка вважають хабарництво нормою життя. Респон-
дентам поставили запитання, чому, на їхню думку, люди 
дають хабарі. Отже, 60,6 відсотка вважають, бо це - норма 
життя; 55,9 - тому, що без хабара не можливо вирішити по-
трібне питання; 55,6 - з хабарем простіше все вирішувати; 
44,6 - тому, що від них вимагають хабара; 33,8 - через склад-
нощі законодавства, 20,5 - через бажання отримати те, що 
не можна, згідно із законом; 17,5 відсотка - аби подякувати, 
тому, хто допоміг. 

І коли це закінчиться?..
Ольга ЧОРНА.

І коли це закінчиться?..
Хто винен?  Що  робити?  Коли  це  закінчится?  Люди  втомилися  від  війни,

 проблем  в  економіці,  невизначеності,  чиновницької  брехні  упереміж 
із  порожніми  обіцянками.  Переважна  більшість  українців  незадоволені 

ситуацією  в  державі.  За  повідомленням  центру 
«Соціальний  моніторинг»,  «незгодних»  аж  72  відсотки. 

Як оподатковується дохід 
в іноземній валюті?

Відповідно до норм Податкового кодек-
су, при визначені бази оподаткування подат-
ком на доходи на фізичних осіб (далі ПДФО) 
враховуються всі доходи платника подат-
ку, отримані як у грошовій, так і не грошовій 
формах.

Під час нарахування чи отримання дохо-
ду, отриманого у вигляді валютних ціннос-
тей або інших активів (вартість яких вираже-
на в іноземній валюті),  доходи перерахову-
ються у гривні за валютним курсом Нацбан-
ку України, що діє на момент їх нарахування 
чи отримання.

Таким чином, доходи, отримані в інозем-
ній валюті, потрібно перевести у гривні й 
отриману суму внести до загальнорічного 
оподаткованого доходу податком на фізич-
них осіб за ставкою 15% (20%). Окрім того, 
такі доходи оподатковуються військовим 
збором - 1,5%.

Для отримання детальніших консульта-
цій можна звернутись у Центр обслуговуван-
ня платників за адресою: вул. Білецька, 1 або 
за телефоном:43-46-40.

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в області.

 

На Тернопільщині 
зменшується число 

новонароджених 

У січні-вересні цього року на 
Тернопільщині народилася 
8261 дитина: у містах – 3738 

дітей, у сільській місцевості – 4523.
Про це повідомляє Головне управління 

статистики в Тернопільській області. Чи-
сельність народжених, порівняно з січнем-
вереснем 2014 року, зменшилася на 613 
дітей. Найвищий рівень народжуваності 
– у Бучацькому і Кременецькому районах, 
найнижчий – у Чортківському районі. На-
роджуваність у містах залишається вищою, 
ніж у сільській місцевості (10,5 і 10,2 наро-
джених відповідно на 1000 осіб).

Олег  Ляшко  з  дружиною  Росітою  порається 
на  городі  в  гостях  у  тещі
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Демократія – це не тільки вияв волі 
більшості, а й гарантія права меншос-
ті на критику і вільне вираження сво-
їх конструктивних поглядів. Як відо-
мо, Тернопільська міська організація по-
літичної партії «Громадський рух «На-
родний контроль» представлена у місь-
кій раді чотирма депутатами. Проте, таке 
представництво є наслідком довіри тисяч 
тернополян, чий голос не має права бути 
заглушений хором більшості – на те вона 
і демократична система. Ми виступаємо 
проти монополізації усієї повноти влади 
однією чи кількома фракціями і вважає-
мо, що можемо бути посередником між 
владою і громадськістю. Ми будемо забез-
печувати громадськість альтернативною 
інформацією, задовольняючи її право на 
можливість здійснення критики, контро-
лю та корекції дій виконавчої влади. Ми 
також доноситимемо до міської влади 

думку тернополян, які щодня звертають-
ся на гарячу лінію «Народного контро-
лю», не знайшовши вирішення своїх дріб-
них чи значимих проблем у відповідних 
кабінетах чиновників.

Меншість у місцевій раді  –   це при-
родна противага владі, а не ворог чи 
диверсант.  Зрозуміло, що неконтрольо-
вана меншість як природна противага і 
постійний суперник влади може призво-
дити до певного напруження в політич-
ному середовищі. Будь-якій владі хочеть-
ся існувати без жодного опору і контро-
лю громади. В радянські часи в  україн-
ців вибивали рису тримати під контро-
лем владу, бо владу контролює лише віль-
ний народ. У часи вже незалежної Украї-
ни нам насаджували стереотип, що укра-
їнський народ не готовий контролювати 
владу. Революція Гідності вщент розбила 
це хибне твердження, показала, що укра-

їнці дозріли не лише контролювати вла-
ду, але й змінювати її за власним бажан-
ням – тобто здійснювати пряме народо-
владдя.  Завдання громадського руху «На-
родний контроль» – сформувати нову сис-
тему державного устрою, при якому дер-
жавні органи влади весь час перебували б 
під прямим контролем громади, служили 
простим людям, а не вищому керівництву. 
Це – революція знизу, це злам діючої олі-
гархічної системи. Тільки так можна зму-
сити владу служити народу, відразу вико-
нувати волю народу природним шляхом, 
без нових болючих «Майданів». Так пови-
нно діяти громадянське суспільство, до 
якого ми прагнемо. 

Жодного «опоблоку» в Тернопіль-
ській міській раді немає. Одним із важ-
ливих завдань на шляху до демократиза-
ції політичних відносин має стати форму-
вання цивілізованих стосунків між влад-

ною більшістю і представниками меншос-
ті. Навішування на деякі фракції у місь-
кій раді огидних тернополянам ярликів 
«опоблоку» є, на нашу думку, низькою ма-
ніпуляцією, грою на почуттях наших зем-
ляків, які ціною власного життя захищали 
святі для українців цінності гідності і сво-
боди. Наша опозиційність за своєю метою 
не руйнівна, а конструктивна, усвідомле-
на, діяльнісна. Ми хочемо комфортного і 
заможного життя тернополян, тож висту-
паємо за розумний баланс між конкурую-
чими політичними силами, який сприяти-
ме соціальному та економічному прогре-
су нашого міста. 

На фото: депутати Тернопільської 
міської ради від “Громадського руху 
“Народний контроль” Володимир Блі-
хар, Вікторія Шараськіна, Роман Ляхо-
вич, Петро Болєщук.

БАГАТОГОЛОССЯ ВЛАДИ – цивілізована 
ознака громадянського суспільства

Місцева виборча кампанія 2015 р. була замащеною потоком каламутних 
маніпуляцій, навішуванням політичними опонентами один на одного кри-
кливих ярликів, переважанням псевдо-чистих технологій над конструк-
тивними програмами і планами роботи осередків політичних партій. Ви-
бори відбулися, уже сформований склад нової міської ради,  обраний вико-
навчий комітет, депутатські комісії, міським головою і депутатами на-
дані публічні обіцянки громаді обходитися у господарюванні містом без за-
йвого політиканства. 

Натомість, починаємо спостерігати нав’язування тернополянам нових 
маніпулятивних «меседжів»:  на цей раз, про існування у міській раді так 
званого «опоблоку», який нібито прагне «тотально контролювати місько-
го голову і виконком», зробивши «заручниками своєї боротьби простих меш-
канців міста». До цього неіснуючого блоку новітні тернопільські експерти 
і політичні оглядачі віднесли і фракцію «Народного контролю», тож пред-
ставники партії вважають за потрібне прояснити свою позицію.

Місцеві вибори в Україні - справжній 
«тест-драйв», як для «партій-старожилів», 

так і для нових політичних регіональних еліт. 

На місцевих виборах не спрацювали загальні 
політичні лозунги, на кшталт тематики війни, а 
більшу роль відіграв авторитет партій. Відтак, 

партіями-бенефіціарами електоральної підтримки 
стали «Солідарність» та Всеукраїнське Об’єднання 
«Батьківщина».

Станом на 18 листопада БПП “Солідарність” отримав 9027 ман-
датів по всій країні, партія “Батьківщина” отримала лише на 160 
мандатів менше - 8867. Це відповідно 19% (БПП) та 18% (“Батьків-
щина”) голосів виборців.

Попри все, вибори, що відбулися, головним чином легітимізували 
нинішню владу в Україні, зазначили експерти. Адже, нині заверши-
лись вибори на всіх ланках - президентські, парламентські і місцеві.

Головна ж ознака місцевих виборів - «регіоналізація» партійної 
політичної системи. Віднині - партійна політика не є вертикально 
інтегрованою, а вже на місцях посилатимуть «імпульси» вищому 
керівництву. 

Одна із небагатьох партій, яка не змогла продемонструвати 
свою життєздатність - «Народний Фронт». Після місцевих виборів 
- цей проект зник із політичного «олімпу». 

Експерти кажуть: за умови лідерства двох партій - пропрези-
дентської сили та «Батьківщини», - у політичній системі країни 
з’явився певний дисбаланс. Зокрема, представництва «Батьківщи-
ни» - у місцевих органах влади і парламенті. 

Нині ж, важливо дочекатися формування місцевих рад. Які пар-
тії становитимуть коаліційну більшість, а хто працюватиме в опо-
зиції.

Поки, на думку експертів, хвиль невдоволення українців - чека-
ти не варто. Кожен на місцях - буде «прислуховуватись» і «придив-
лятись» до роботи - новообраного органу місцевого самоврядування.

INTV

«Батьківщина» 
та «Солідарність» - 

лідери місцевих виборів в Україні 

Львівська громадська організація «Товариство 
пошуку жертв війни «Пам’ять» звернулося з про-
ханням до мешканців нашої області допомогти у 
пошуку родин загиблих у роки Другої світової війни 
вояків. Зокрема, йдеться про тих, чиї рештки ак-
тивісти організації вже відшукали. А саме:

Павлишин Роман, народився 9 листопада 1921 
року. Місце народження – невідоме. Ймовірно, Гали-
чина. Служив у 30 полку української добровольчої 14 
дивізії зброї СС «Галичина». Підрозділ входив до скла-
ду німецьких збройних формувань. Помер 15 липня 
1944 року від отриманих ран і був похований у м. Буськ, 
Львівської області.

Дяков (ів) Олександр, народився 24 вересня 1913 
року. Місце народження – невідоме. Служив у добро-
вольчому підрозділі будівельного батальйону німець-
ких збройних формувань. Від отриманих ран помер 11 

квітня 1944 року і був похований у м. Буськ, Львівської 
області.

Юрчик Йосип, народився 10 липня 1905 року. Міс-
це народження – невідоме. Служив у добровольчому під-
розділі будівельного батальйону німецьких збройних 
формувань. Від отриманих ран помер 11 липня 1944 
року і був похований у м. Буськ, Львівської області.

Томчишин М…., народився …. 1914 року в Бучачі 
Тернопільської області або в його околицях. Служив у 
польському війську, загинув у вересні 1939 року. Похо-
ваний біля с. Воля-Добростанська Яворівського району 
Львівської області.

Усі, кому щось відомо про загиблих, можуть 
звертатися  у «Товариство пошуку жертв війни 
«Пам’ять» за адресою: 79041, м. Львів, вул. Мед-
вецького 7/7, або за телефонами: (032) 2925461; 
0984578819.

Допоможіть відшукати родини жертв війни!

Отець Володимир 
Топоровський, декан 
Зарваницький, та о. 

Зеновій Пахолок учергове 
здійснюють духовну місію 
у зоні АТО в Луганській 
області. 

Отці проводять духовні розмо-
ви з бійцями, служать для них Свя-
ті Літургії, сповідають, також пе-
редали продукти та різного роду 
допомогу, повідомляють у прес-
службі Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії УГКЦ.

«Старший сержант Василь Ак-
сьонов під час нашого перебуван-
ня в зоні АТО дав приклад особис-
того свідчення того, як став віру-
ючою людиною, – сказав о. Воло-
димир Топоровський. – Боєць роз-

повів, що саме Бог врятував його 
тоді, коли він потрапив під обстрі-
ли «Градів» і дивом залишився жи-
вим. До тих подій був далеким від 
Бога. Тепер він щиро переконаний 
у присутності Бога в його житті та 
вважає себе глибоко віруючою лю-
диною».

Отець Володимир повідомив, 
що боєць «несе службу в зоні АТО 
на Луганщинні у військовій части-
ні В-0796. Народився та виріс на 
Луганщині, але в серці та в жит-
ті є щирим патріотом-українцем, 
який, перенісши важке поранення, 
й надалі продовжує нести служ-
бу, захищаючи свій рідний край та 
український народ».

Цього разу священики здій-
снюють своє служіння у військо-

вій частині В-0796, відвідали 24-у 
і 44-у бригади та військову части-
ну А-0998. Отці привезли бійцям 
продукти, зимову військову фор-
му, побутові речі. Планують відві-
дати військові підрозділи побли-
зу Щастя.

Речі та продукти зібрали па-
рафіяни із Зарваниці, Золотників, 
Надрічного, Соснова, Бурканова, 
Сапови та інших сіл Зарваницько-
го деканату.

Отці потішили воїнів листа-
ми із малюнками від учнів Ви-
шнівецькоі школи, передали до-
машній хліб на дровах від Мику-
линецької пекарні, домашню со-
лодку випічку. Також діти вигото-
вили ручні браслети та інші ціка-
ві дарунки.

Чергова місія священиків з Тернопільщини 
у зоні АТО: бійці тримаються, бо вірять у Бога



Шахраї користуються 
довірливістю людей

Як я збирала документи  
та проходила медкомісію
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Наша система  
нас доведе 

На збори усіляких папірців з 
поліклініки за місцем прописки 
дали тиждень часу. Витяг з амбу-
латорної картки за п’ять років, 
аналізи крові та сечі, флюорогра-
фія, ЕКГ, кров на RW (для тих, хто 
не в курсі - то аналіз на сифіліс), 
мазок на цитологію для жінок. 
Здається, не так уже й багато не-
обхідного, але... Всі ми час від часу 
потрапляємо в наші поліклініки 
й добре знаємо, що там не все так 
ідеально, як би того хотілося. Ін-
коли ще й амбулаторні карточки 
“дістають ноги” і десь просто зни-
кають. Ото й мені так пощастило 
– картка щезла у момент переве-
дення мене з однієї поліклініки в 
іншу, і в жодній її немає. А оскіль-
ки в терапевта я не частий гість, 
то про відсутність такого необхід-
ного папірця дізналася в останній 
момент. Все ж після кількаденних 
митарств за півгодини до стар-
ту ВЛК я таки отримала витяг і 
на всіх парах полетіла в лікарню 
з поліклінікою сектору медично-
го забезпечення обласного управ-
ління поліції. Встигла. 

Як відомо, претендентів на 
посади патрульних у Тернополі 
чимало, тож на ВЛК теж були ве-
личезні черги. Причому до всіх 

спеціалістів, а це окуліст, стома-
толог, ЛОР, невропатолог, хірург-
дерматолог, рентгенолог, гінеко-
лог для жінок. Деякі черги просу-
ваються дуже повільно, як-то до 
гінеколога. Тож за час стояння під 
кабінетом жіночого лікаря всти-
гла оббігати решту фахівців і на-
віть здати деякі аналізи. До слова, 
незважаючи на те, що приміщен-
ня поліклініки невелике, праців-
ники доволі грамотно організу-
вали роботу. Вже на вході всіх від-
відувачів зустрічала медсестра, 
яка допомагала заповнити заяву 
до головного лікаря і знайти не-
обхідного спеціаліста. У реєстра-
ційному кабінеті, де власне ви-
дають акт проходження ВЛК, був 
справжнісінький конвеєр. Одна 
людина звіряла паспортні дані, 
інша вручала необхідні докумен-
ти, ще інші допомагали їх запо-
внити. При цьому кожному пре-
тенденту видавали роздрукова-
ний папірець зі списком лікарів 
та номером кабінету, направлен-
ня на аналізи. 

Не знаю, чи то тільки мені так 
пощастило, але всі працівники та 
лікарі буди дуже привітні. Чи то у 
відповідь на посмішку й вони по-
сміхались, чи то мій яскравий ко-
лір волосся і светрик їх налашто-
вував на позитив, але наслуха-
лась компліментів: сонячна, світ-

ла, а один чолвоік, подившись на 
обкладинку паспорта з лисичкою, 
присвоїв мені позивний «Фоксі».

Якщо у вас все буде гаразд з 
документами та аналізами, то в 
сукупності проходження ВЛК за-
йме 3-4 години часу. Ще трохи, го-
дини зо дві, постоїте в черзі до на-
чальника військово-лікарської 
комісії, бо ось тут справжній ан-
шлаг. Це останній форт-пост, де 
здають остаточно всі докумен-
ти. В отих стояннях під кабінета-
ми чи то в поліклініці за місцем 
прописки, чи то вже під час ВЛК 
неодноразово навідувала думка: 
наша система нас доведе, бо де-
коли хотілося від безсилля проти 
папірців битися головою об стін-
ку, але не дочекаєтеся. І так, ви-
тяг з амбулаторної карти мені за-
повнили неправильно, тож ще раз 
поверталася до висхідної точки.
Розмови у чергах

Допоки простоювала час під 
кабінетами в поліклініках, зна-
йомилась з іншими претендента-
ми. Конкурс у поліцію проходили 
і вчителі, і журналісти, і безробіт-
ні, і юристи, і мамусі в декретних 
відпустках… Високі й низенькі, ху-
денькі й дуже худющі, красиві й 
просто симпатичні. Тернополяни, 
приїжджі з районів та навіть ін-
ших областей.

Історія 1. Із моряків – 
у поліцейські

Івана зустріла перед кабіне-
том ЕКГ. Розговорились. Хлопець 
обурювався – мовляв, має з собою 

і кардіограму, і флюорографію, 
які проходив в Одесі та у США, бо 
за професією моряк, однак ті об-
стеження тут не приймають. Іван 
продемонстрував цілу папку па-
перів. З його слів, лікарі йому 
сказали, що тамтешні результа-
ти можна купити, а от у наших 
поліклініках усе справедливо й 
чесно, тож доводиться витрача-
ти час на повторні огляди. Поці-
кавилась, чого ж зраджує море? 
Як виявилось, Іван посперечався 
з батьком, що пройде у поліцію. 
Якщо переможе, то тато йому від-
дасть свою автівку, якщо ж хло-
пець програє, то розпрощаєть-
ся зі своєю. Розповів, що на тес-
туванні набрав 42 бали з 60-ти, 
впевнений, що без проблем про-
йде й ВЛК. При цьому зауважив, 
що таку комісію в Одесі чи США 
проходить доволі швидко, без усі-
ляких попередніх здач аналізів 
та без витягів, за якихось 3 годи-
ни. Коли Іван зник за дверима ка-
бінету ЕКГ, то бабусі в поліклінці 
схвально кивали головами й ба-
жали йому успіху, мовляв, добре б 
було, якби в поліцію прийшли мо-
лоді, освічені люди, які б справді її 
змінили.
Історія 2. Із 
Червонограда –  
у Тернопіль

Вервечка з людей до реє-
страційного кабінету простяг-
нулась аж на перший поверх по-
ліклініки, а охочі все приходи-
ли й приходили. Одразу за мною 

Майже поліцейська 
академія

Черги, черги, черги… Лікарі, аналізи, біганина 
туди-сюди… Військово-лікарська комісія, або 
простіше ВЛК, – це наступний етап у відборі до 

нової патрульної поліції, який триває у Тернополі. І 
якщо ви його пройдете, то у вас залізні… нерви.

стояла струнка брюнетка. Було 
помітно, що дівчина почувалася 
трішки не в своїй тарілці. Через 
деякий час вона запитала про 
те, де можна здати аналіз на RW. 
І коли я почала пояснювати, як 
знайти шкірвендиспансер, вона 
зізналася, що не місцева. Ліля 
приїхала з Львівської області, з 
Червонограда. Так склались об-
ставини, що у Львові набір про-
пустила, але бажання працюва-
ти у новій поліції настільки ве-
лике, що вирішила спробувати 
сили й потрапити в Тернопіль-
ську. На тестуванні набрала 42 
бали, успішно пройшла всіх спе-
ціалістів, але витяг у неї теж не-
правильно заповнений. До Чер-
вонограда і назад – то не в ін-
ший кінець міста з’їздити, та все 
ж Ліля не втрачає надії потрапи-
ти на наступний етап відбору в 
поліцію. 
«Хіба робота  
в офісі…»

У Тернополі пройшли перший 
етап відбору в патрульну полі-
цію, а це тести на загальний роз-
виток, всього 2642 кандидати. 
Всіх їх і запросили на військово-
лікарську комісію. Медичне об-
стеження триватиме ще декіль-
ка днів. Кандидати з відмінним 
здоров’ям приступлять до черго-
вих випробувань – у них переві-
рятимуть рівень фізичної підго-
товки. Попереду у майбутніх па-
трульних проходження психоло-
гічних тестів та останній етап від-
бору – співбесіда. 

Для мене епопея з тернопіль-
ською поліцейською академією 
наразі завершилась. Останній лі-
кар у списку написав у висновку: 
до роботи в поліції не придат-
на. Проте, начальник військово-
лікарської комісії порадив, щоб 
документи я все ж здавала, оскіль-
ки можу розраховувати надалі на 
роботу в офісі. 

А от двісті кандидатів, які про-
йдуть усі етапи відбору, попо-
внять лави нової патрульної по-
ліції Тернопілля. Стежити за по-
рядком на вулицях вони почнуть 
уже навесні, орієнтовно у квітні-
травні. 

Катерина НОВІЦЬКА.

 За попередніми даними, во-
дій нерейсового автобуса марки 
“ХАЗ”, мешканець Полтавської 

області, зіткнувся із автомобі-
лем “Мерседес Віто”, який рухав-
ся попереду. В результаті цього 

бус за інерцією влетів в “Опель-
Вектру” та “Рено Трафік”. Зупи-
нилися автомобілі після того, як 
протаранили ще й “Део-Ланос”. 
Три останніх автівки були при-
парковані на узбіччі дороги.

Окрім цього, автомобілі за-
чепили ще й двох пішоходів - чо-
ловіка 1958 року народження 
та шістнадцятилітню ученицю 
ПТУ.

Потерпілого з черепно-
мозковою травмою, забоєм го-
ловного мозку, відкритим пере-
ломом тім’яної кістки та у цере-
бральній комі доправили у реа-
німаційне відділення Бучацької 
райлікарні.

 Неповнолітню потерпілу не 
госпіталізовували. Потрапив до 
травматологічного відділення і 
водій “Мерседесу”.

За словами водія автобуса, 
він не зміг вчасно зупинитися, 
оскільки відмовили гальма. До-
стовірність його слів перевірять 
слідчі та експерти. Триває слід-
ство.

У центрі Бучача автобус 
протаранив п’ять автівок
П’ять побитих автівок та наїзд на перехожих 

- такі результати дорожньо-транспортної 
пригоди, яка трапилася 23 листопада у Бучачі. Замість заробити, 

потрапив у пастку 
аферистів. Тисячу 

чотириста гривень 
втратив житель 
обласного центру. 

За словами потерпілого, він роз-
містив в мережі інтернет оголошен-
ня про те, що хоче купити паливний 
бак. Згодом до нього зателефонував 
невідомий і повідомив, що має не-
обхідний товар. Потерпілий пого-
дився купити бак і перерахував на 
карточку додзвонювача 1400 гри-
вень. 

Однак товару ніякого не отри-
мав. Про те, що став жертвою шах-
рая повідомив у поліцію.

Потерпіла від зловмисника ще 
одна тернополянка. Жінка роз-
містила на одному із сайтів оголо-
шення про продаж весільної сук-
ні. 20 листопада до неї зателефо-
нував чоловік, який представився 

Бондарчуком Андрієм Григорови-
чем. Останній сказав, що хоче ку-
пити сукню, тому попросив назва-
ти рахунок на який можна перевес-
ти кошти. Жінка продиктувала не-
відомому реквізити банківського 
рахунку “Ощадбанку”, а потім ще 
й код про підтвердження платежу, 
який прийшов у смс-повідомленні 
на телефон заявниці. В результаті, 
з її карточки щезла 1621 гривня.

 Шість тисяч гривень втратив 
і мешканець Підволочищини. За 
словами потерпілого, до нього на 
мобільний зателефонував 22 лис-
топада близько 15.00 чоловік, який 
представився працівником служ-
би безпеки одного з банків. Неві-
домий повідомив, що вони зараз 
уточнюють усі дані своїх клієнтів з 
метою посилення заходів безпеки. 
У ході розмови потерпілий повідо-
мив усі реквізити банківського ра-
хунку і як результат - втратив 6000 
гривень.
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Пригадую, була пізня тепла осінь. 
Похмурі дні змінювалися сонячними, 
за оголені дерева чіплялися паву-
тинки бабиного літа, а в повітрі сто-
яв терпкий запах хризантем.

Кожного року п’янкий аромат цих 
осінніх квітів відносить мене у таке 
далеке і водночас близьке минуле. 
Пройшло уже вісім років, але я й за-
раз можу чітко відтворити в пам’яті 
цю картину...

Осінній ранок, тихий, погожий. 
Вітер, здається, завмер і не шарудить 
давно опалим поруділим листям. У 
залитому сонцем просторі завмер-
ла гнітюча печальна тиша. Небо чис-
те, блакитне, лише час від часу в ньо-
му видно поодинокі зграйки переліт-
них птахів.

У залі нашого будинку печаль-
но урочиста тиша, як і на вулиці. Со-
нячні промені несміливо заглядають 
через великі вікна і кидають своє 
яскраве світло на бліде обличчя моєї 
старшої покійної сестри. Здається, 
що вона спить, і ось-ось прокинеть-
ся. А пустотливі промінці губляться 
в складках весільного плаття, в яке 
одягли мою незаміжню сестру, в пе-
люстках білих, жовтих, рожевих, чер-
воних, оранжевих, фіолетових хри-
зантем, які вкривають труну.

На стільцях сидять наші посивілі 
від горя батьки. Їхні білі скроні тор-
каються одна до одної, немов би ді-
лять навпіл невимовне горе. Зсуту-
лився і ніби поменшав батько, вкри-
лася зморшками і постаріла мати. 
Руки в обох дрібно-дрібно трусять-
ся, а з очей невпинно біжать прозорі 
струмочки, губляться в зморшках об-
личчя, а потім глухо скапують на збо-
лені груди. Мимоволі згадалася фра-
за з пісні: «Мої батьки, мов голуби си-
венькі, воркуючи, очікують дітей...» 
Тільки в моїх батьків не воркування 
очікування, а крик розлуки. 

Кожного разу, як тільки почина-
ють розквітати хризантеми, пам’ять 
чітко й безпомилково відтворює в 
моїй уяві цю печальну картину з ми-
нулого. Вона не стирається, не при-
падає пилом і зовсім не поспішає на 
задвірки забуття. Здається, що рана, 
нанесена ударом долі, затягнулася, 
адже життя з кожним роком вносить 
свої корективи, але шрами постійно 
віддають болем десь там, глибоко на 
денці душі, де я намагаюся заховати 
від світу свою печаль.

Ось і цього року в квітнику розма-
їття хризантем. Прикрашають сво-
їм різнобарв’ям світ, купаються в со-
нячному промінні, наповнюють про-
стір п’янким ароматом. Нарвемо з 
мамою цих красивих, як ми їх охрес-
тили «квітів печалі», складемо у бу-
кети і погожого осіннього дня поне-
семо через поля на кладовище.

Мама йтиме повільно, опираю-
чись на моє плече, тулитиме до гру-
дей квіти. Їй тепер ні з ким ділити 
навпіл і радість, і журбу. По смерті се-
стри батько теж поспішив у засвіти. 
Призначення? Іронія долі? Не знаю. 
Одне знаю точно: більше ніколи в 
житті не заспіваю «…мої батьки, мов 
голуби сивенькі, воркуючи, очікують 
дітей». І хризантеми - чудові квіти. 
Шкода, що в моєму житті вони пах-
нуть печаллю...

Оксана ГУДЗЬ.
с. Огризківці Лановецького 

району.

У мальовничій 
околиці на 
Бережанщині, 

неподалік Поморян,  
серед лісів розташований 
Василіянський монастир, 
споруджений ще у 
17 сторіччі. Про його 
заснування до сьогодні 
збереглася цікава  
легенда.

 Під час одного з полю-
вань господар поморянських 
земель Ян Собеський пора-
нив оленя. Поранена твари-
на  привела його до хатини 
пустельника Гедеона - духів-
ника війська Богдана Хмель-
ницького. Пустельник Геде-
он на основі свого видіння на-
пророкував Янові Собесько-
му військову славу і королів-
ську корону. Усе справдило-
ся. Ставши королем, Ян Со-
беський започаткував монас-
тир святого Івана Хрестителя 
у Краснопущі, першим ігуме-
ном якого став старець Геде-
он Буйницький. 

Первісний монастир і 
церква були дерев’яні. У церк-
ві був іконостас високої ху-
дожньої вартості. Живопис 
для нього виконав відомий 
український художник ХVІІІ 
століття Василь Петранович. 
Він малював іконостаси у Свя-
томиколаївській церкві Кре-
хівського монастиря, у церк-
ві святого Миколая у Бучачі. 
Пишною декоративною різь-
бою були оздоблені царські 
ворота і колони Краснопу-
щанського іконостасу. Гово-
рили, що йому немає рівного 
у Галичині. З цього іконостасу 
робили копії до інших церков 
і монастирів. Різьбу повторе-

но в іконостасі церкви Свя-
тоонуфріївського монастиря 
у Львові, а живопис у Підго-
рецькому монастирі. 

У 1899 році у церкві зали-
шили непогашену свічку, по-
чалася пожежа. Храм  згорів 
дощенту. Вдалося врятува-
ти лише декілька фрагмен-
тів іконостасу. За кілька років 
святиню відбудували. 

З приходом радянської 
влади монастир закрили. 
Спершу у цьому приміщен-
ні розмістили будинок пре-
старілих. У колишній захрис-
тії обладнали кухню для  
підопічних, до якої ходили че-
рез церкву. У 1979 році у Крас-
нопущанському монасти-
рі розмістили Бережанський 
психоневрологічний інтер-
нат. Після виходу Української 
греко-католицької церкви з 
підпілля до своєї давньої оби-
телі повернулися у 1992 році 
отці-василіяни.

Краснопущанський мо-
настир є не лише пам’яткою 

історії і культури. Він за-
вжди був джерелом духо-
вної сили всієї околиці. Коли 
у 1810 році  влада заборони-
ла викладати у Львівсько-
му університеті філософію і 
богослов’я, василіяни відкри-
ли курс богослов’я у Красно-
пущанському монастирі. Ви-
кладали тут українською мо-
вою. У монастирі була багата 
бібліотека, у якій працювали 
відомі діячі різних часів. Сюди 
попрацювати і відпочити час-
то приїжджали Іван Франко, 
Богдан Лепкий.

Найбільшою реліквією 
Краснопущанського монасти-
ря є плачуча Чудотворна іко-
на Матері Божої. ЇЇ історія гу-
биться у глибині віків і сягає 
аж 18 століття. 

Це давня копія Іверської 
ікони (тепер знаходиться на 
горі Афон). Спочатку вона 
була у Віцинському монасти-
рі (тепер це село Смереків-
ка Перемишлянського райо-
ну). Сьогодні цього монасти-
ря вже немає.

«Віцинська Богородиця 
плакала три місяці на початку 
1660 року.  У червні 1695 року 
єпископ Львівський Йосиф 
Шумлянський спровадив до 
Віциня монахів закону Васи-
лія Великого, монастир їм по-
будував й ікону під опіку від-
дав» – йдеться у хроніці віцин-

ського монастиря про ікону. 
Одна з легенд розпові-

дає, що ікона була у капела-
на шведського війська, коли 
воно проходило через наші 
землі. Утримання війська ля-
гло важким тягарем на місце-
ве населення. Окрім того, бо-
йові дії тягнули за собою ру-
їну і людські жертви. Люди 
щиро молилися до Богороди-
ці, зображеної на іконі. Швед-
ський капелан, побачивши 
таку віру, залишив ікону лю-
дям. Згодом Віцинський мо-
настир ліквідували, а ікону 
передали до Львова, у 1934 
році – до церкви Краснопу-
щанського монастиря. 

Від знищення у радян-
ський час ікону зберегла 
жителька Краснопущі Ма-
рія Лещук і віддала її до мо-
настирської обителі відра-
зу після повернення до села 
отців-василіян.

Настоятель Краснопущан-
ського монастиря отець Сте-
пан Романик (на фото) роз-
повідає, що існує багато пере-
казів та свідчень про дива, які 
відбулися завдяки щирим мо-
литвам до ікони Богородиці. 

- Одного разу батько-
ві хворого хлопчика з нашо-
го району приснився сон, що 
коли він прийде у Краснопу-
щу і помолиться до ікони до 
схід сонця, то його дитя оду-
жає, - розповідає священик. 
- Він щиро повірив у це і при-
ходив до храму  кілька разів. 
Завдяки батьківській молитві 
хлопчик одужав. На жаль, не 
збереглося письмових свід-
чень про всі дива. Але ікона 
надзвичайно намолена і має 
велику силу. Головне вірити і 
покаятися у своїх гріхах. 

Підготувала
 Юля ТОМЧИШИН.

Світлий спомин

Квіти печаліУ  Краснопущі є  ікона  

МОЛИТВА 
ДО КРАСНОПУЩАНСЬКОЇ ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОМАТЕРІ

О Маріє, найлюбіша моя Мати і Царице!
Благаю Тебе, візьми мене під Свій святий покров і в обійми Свого Материнського ми-

лосердя. Оце я віддаюся і посвячуюся Твоєму Непорочному Серцю на ціле моє життя і цілу 
вічність, і вирікаюся назавжди грішних уподобань, щоб згідно з волею Твого наймилішого 
сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, у Твої руки, наймиліша моя Мати і Царице, поклас-
ти всю мою надію. Наді все поручаю Тобі останні хвилі мого життя. Тебе, о Благословен-
на і Пренепорочна Діво Маріє, що помагала нам завжди у бідах і  в горю, просимо: допомо-
жи нам нині, візьми у Свої святі обійми нас, що так щиро перед Тобою припадаємо і врятуй 
нас від усякої нужди і печалі. Амінь. 

«Наш ДЕНЬ» 
продовжує 

рубрику
 «Чудотворні 

ікони 
Тернопілля». 

Сьогодні 
ми вам 

розкажемо 
про образ 

Пречистої  у селі 
Краснопуща. 

Матері  Божої,
 яка  плаче
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Психолог, арт-терапевт, ке-
рівник проекту  «Дорога до себе» 
Галина Мінчук  вже кілька років 
«лікує» людей творчістю. Спер-
шу цей метод перевірила на собі, 
а тоді вирішила поділитися на-
бутим досвідом з тими, хто цьо-
го потребує. 

- Часто приходять люди, в 
яких у житті є якісь труднощі та 
дилеми, - розповідає вона. -  Бе-
руть у руки пензель і починають 
малювати. Я їм кажу – не шукай-
те пояснення тому, що робите, 
просто продовжуйте малювати. 
І це допомагає пережити наболі-
ле, і проблеми поступово вирішу-
ються. 

Для Галини мистецтво – це 
спосіб самовираження. Зізнаєть-
ся: змалку не дуже любила ма-
лювати. Навпаки, надавала пе-
ревагу математиці. Після закін-
чення школи вступила на фран-
цузьку філологію. Щоправда, піс-
ля першого курсу зрозуміла, що 
це не зовсім її, залишила навчан-
ня, зайнялася пошуком відпові-
дей на глибинні внутрішні запи-
тання, цікавилась езотеричними 
практиками, шукаючи своє по-
кликання. 

-  У результаті такого само-
дослідження я дійшла до того, 
що більшість усвідомленого я 
не здатна висловити, - розпо-
відає психолог. – Однак, варто 
знайти спосіб хоч якось вирази-
ти свій внутрішній досвід. Якщо 
ж цього не робити, можна бук-
вально «луснути», наче кулька 

від переповнення. Я зрозуміла, 
що не можу це описати слова-
ми. Тому це інтенсивне внутріш-
нє життя я почала виражати ма-
люнками. Спершу не розуміла, 
для чого це роблю. Але мені це 
подобалося. Я дарувала карти-
ни. Згодом почала випробувати 
різні техніки. Я насолоджуюся 
творчим процесом, під час ма-
лювання пізнаю сама себе. 

Не хочу творчість перетворю-
вати в ремесло. Кожен елемент я 
переживаю по-своєму і, буває, на-
віть плачу під час малювання. 

Подароване собі право вира-
жати себе у словах, рухах, танці, 
голосі, малюнку, дає відчуття по-
вноти життя, зауважує Галина.

- Ми себе обкрадаємо, коли 
хочемо щось сказати людині й не 
кажемо, - розповідає вона. - Коли 
відчуваємо щось, але ховаємо це 
десь глибоко всередині, бо пере-
конані, що це нікому не потріб-
но, або розмірковуємо, що про це 
скажуть люди. Дозвольте собі це 
робити. А ще я проти того, аби ми 
забороняли собі творити, якщо 
не маємо відповідної освіти, на-
виків. Адже це, направду, са-
крально, коли людина дозволяє 
собі бути собою справжньою і ви-
ражати те, що у неї всередині. 
Творчість дає  
безліч можливостей 
працювати  
над собою

Арт-терапія має давню істо-
рію. Вперше цей термін у 1938 
році ввів художник Адріан Хілл 
при описі своєї роботи з людь-
ми, хворими на туберкульоз, які 
перебували в санаторіях. Згодом 
Анна Фрейд та Мелані Кляйн 
працювали з неповнолітніми 
жертвами фашизму у концта-
борах. Звідти й почалось засто-
сування методів арт-терапії на 
практиці з дітьми.

- Творчість дає безліч можли-
востей працювати над собою. До-
помагає  покращувати взаєми-

ни із самим собою, а відтак і з ін-
шими людьми, - каже Галина Мін-
чук. – Якщо людина звернулася із 
проблемами до психолога чи пси-
хотерапевта, то її творчість до-
зволяє набагато краще зрозумі-
ти фахівцеві, чого саме вона по-
требує. Завдяки відкриттю та пе-
реосмисленню образів внутріш-
нього світу людини відбувається 
зцілення її психіки. Картини – це 
надзвичайно багатий матеріал 
для дослідження. Безмежно ко-
рисною є особливість арт-терапії, 
яка полягає в тому, що ми можемо 
не говорити про проблему, навіть 
не окреслювати її словами, але 
маємо можливість взаємодіяти з 
нею через символи та наповне-
ння малюнка, обхідними шляха-
ми. Важкі моменти життя, які лю-
дина переживає, можуть вияви-
тися у малюнку, і однієї лише та-
кої роботи може бути достатньо, 
щоб стан людини покращився. 
Відбувається очищення, катар-
сис, одкровення. З іншого боку, 
не обов’язково приходити до арт-
терапії з проблемою. Якщо люди-
на хоче покращити своє життя, то 
пензель і фарби також стануть їй 
у пригоді. 
Танець, спів  
та живопис  
зцілюють душу

Галина Мінчук радить не боя-
тися творити у будь-якому віці. І 
в такий спосіб покращувати собі 
настрій, особливо у такі похмурі 
осінні дні.

- Візьміть у руки пензлик і 
фарби, пограйтеся з кольорами 
та формою без завдання отрима-
ти красивий результат, і зможете 
звільнитися від чогось негатив-
ного або, навпаки, зробити собі 
приємність, - розповідає худож-
ниця. - Якщо ви спробуєте малю-
вати те, що йде  зсередини, то це 
вже дасть позитивний результат 
і добре вплине на ваш стан. 

Важливо інколи у стресі ви-
співатись чи потанцювати. Най-

важливіше –дозволити собі роз-
тиснути внутрішню пружину. 
Депресії, стреси, негативні про-
яви часто виникають через те, 
що ми не дозволяємо собі вира-
зити свої внутрішні переживан-
ня та стани, адже не знаємо себе 
і не вміємо самостійно корегува-
ти свій внутрішній світ. Невира-
жене, непрожите назбирується 
і з часом обтяжує нас. Навчити-
ся очищатись і позбуватися цьо-
го – завдання не з елементар-
них, але необхідне для повноцін-
ного щасливого буття. Спершу 
з’являється думка, що зцілюва-
ти себе через танці, спів, живо-
пис - справжнісінька нісенітни-
ця! Хіба це взагалі може допо-
могти? Спробуйте, не пояснюю-
чи собі нічого, і здивуєтесь, як це 
на вас вплине.  
Колір – це щось  
більше, аніж ми  
сприймаємо очима

Різноманітні барви відігра-
ють важливу роль у нашому жит-
ті, тож не можна не дооцінювати 
їх значення. 

- Звичка вдягатися в чор-
не радості не додає, - каже Га-
лина Мінчук. -  На період, коли 
все сіре довкола, варто собі по-
кращувати настрій хоча б ко-
льоровим шарфиком. Колір – це 
щось більше, аніж ми сприймає-
мо очима. Це певна вібрація, час-

тота хвилі. Коли ми бачимо чер-
воний колір,  пришвидшується 
серцебиття, частота енергетич-
них коливань. Коли дивимося 
на синє, то відбувається заспо-
коєння. Оранжевий дарує тепло, 
жовтий додає оптимізму і енту-
зіазму. Є багато досліджень вче-
них про вплив кольору на пси-
хіку людини. Хромотерапія (те-
рапія кольором - авт) – надзви-
чайно потужна сфера, яку нара-
зі для зцілення майже не засто-
совують. Якщо потрібна активі-
зація у житті, одягайся в черво-
не або хоча б візьміть якусь де-
таль такого кольору. Потрібне 
заспокоєння – обирайте холодні 
кольори – синій, бірюзовий, бла-
китний. Потрібне зцілення фі-
зичних симптомів чи внутріш-
нього болю  – чистий зелений 
або трав’яний. 

Чорний колір, зазвичай, асо-
ціюється у нас з чимось негатив-
ним. У одязі він дає відчуття за-
хищеності, допомагає прихова-
ти щось своє, адже по природі 
своїй втягує все світло у себе і не 
відбиває нічого назовні. Однак 
не потрібно панікувати і бояти-
ся, коли ваша дитина чи близь-
ка людина взялась за чорний ко-
лір у творчості, каже Галина. На-
ступний малюнок може бути 
яскравішим, а це просто спо-
сіб виразити свої емоції. А може 
бути й таке, що чорний колір 
творить красу у контрасті з ін-
шими кольорами, як внутрішній 
біль, пережитий раніше, дозво-
ляє насолоджуватися життям 
тут і тепер. 
 Замість висновків

У багатьох первісних общи-
нах, коли люди приходили до ці-
лителя і скаржилися на те, що за-
непали духом, їм ставили одне з 
чотирьох запитань: 

“Коли ви перестали танцюва-
ти?

Коли ви перестали співати?
Коли історії перестали вас за-

хоплювати і зачаровувати?
Коли приємна тиша переста-

ла бути для вас комфортною?”
Те місце і час в історії нашого 

життя, де ми перестали танцюва-
ти, співати, зачаровуватись істо-
ріями або насолоджуватись ти-
шею, – це та мить, де ми втрати-
ли контакт із нашою душею. Та-
нець, спів, натхненні історії та 
життєдайна тиша – це універ-
сальні лікувальні мікстури для 
людської душі.

Щось у цьому є. Як вважаєте ? 
Юля ТОМЧИШИН.

Замість ліків – 
фарби та 
пензель

Тернополянка Галина Мінчук 
допомагає людям вирішувати життєві 
проблеми за допомогою творчості.

Її картини – справжнє 
джерело позитивної 
енергії та натхнення. 

Кожен колір та елемент – 
не випадкові. Це немовби 
віддзеркалення душі, 
переживань, думок, мрій. 
Психолог за освітою та 
покликанням, вільна 
художниця та просто 
творча особистість – 
Галина Мінчук допомагає 
людям знайти вихід 
у складних ситуаціях 
та подолати життєві 
труднощі завдяки 
терапії мистецтвом. 
Таке «лікування» не має 
жодних протипоказань, 
однак дає чудові 
результати, допомагає 
віднайти душевний 
спокій, знайти у собі 
відповіді на важливі 
запитання, а, подекуди,  
подолати навіть фізичний 
дискомфорт.
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Путін випробовує 
на Донбасі новітню зброю 
Жодного пункту Мінських домов-

леностей Росія не виконала. На цьо-
му наголосила народний депутат, упо-
вноважена президента з мирного вре-
гулювання конфлікту у Донецькій і Лу-
ганських областях Ірина Геращенко 
на засіданні міжпарламентської Ради 
Україна-НАТО в Брюсселі. Про це по-
відомляє «Укрінформ». «Ми викорис-
товуємо кожен шанс, щоб донести ін-
формацію до наших партнерів про те, 
що жоден із пунктів Мінських угод не 
виконується з вини Росії та бойовиків, 
яких вона підтримує. Донбас сьогодні 
стає територією для випробування но-
вітньої російської зброї», - сказала Іри-
на Геращенко. 
Армія ЄС - новий план Брюсселя

Після терактів у Парижі в Євросо-
юзі заговорили про створення влас-
ної армії. «Я казав, що виступаю за єв-
ропейську армію, і був розкритико-
ваний. Зараз це очевидно, і ми пови-
нні інвестувати багато, щоб створи-
ти реальну європейську оборонну по-
літику», - заявив голова Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер, передає «Reuters». 
За його словами, незважаючи на неве-
ликий розмір європейського бюджету, 
все-таки необхідно приступити до за-
провадження цієї довгострокової мети. 

Звідки терористи 
«Ісламської держави»
 беруть шалені гроші?

Доходи терористичного угрупу-
вання «Ісламська держава» зрос-
ли до $3 мільйонів доходу в день у 
2014 році. Про це пише оглядач «The 
Washington Post» Ана Суонсон. Видан-
ня називає 12 основних джерел дохо-
дів терористів. Нафта - основне джере-
ло доходів джихадистів. Розграбуван-
ня банків на підконтрольній території 
Іраку і Сирії. Гроші від рекету і «спла-
ти податків» мирними жителями. Про-
даж антиквару і пам’ятників старови-
ни. Викуп заручників. «ІДІЛ» має бага-
тих донорів: спонсорами виступають 
багаті сім’ї в Саудівській Аравії, Ката-
рі, Кувейті, ОАЕ. Продаж захоплених 
авто, озброєнь і боєприпасів. Продаж і 
оренда нерухомості вбитих господарів 
чи переселенців. Грішми діляться бо-
йовики з інших країн. Сільське госпо-
дарство. Регіони, які захоплюють теро-
ристи, багаті на природні ресурси. Тор-
гівля людьми: ісламісти практикують 
продаж жінок і дівчат «для шлюбу» або 
в сексуальне рабство. Кошти, які є в 
розпорядженні терористів «ІДІЛ», екс-
перти оцінюють від 1,9 до 2,1 мільярда 
євро на рік, що робить організацію са-
модостатньою. 

Італія визнала українські 
водійські права

У Римі підписали міжурядову уго-
ду, згідно з якою українські посвід-
чення водія відтепер визнають в Іта-
лії. Про це повідомив президент Пе-
тро Порошенко. Згідно з італійськи-
ми законами, раніше управління авто-
мобілем з іноземним водійським по-

свідченням для тих, хто постійно про-
живає на території країни, було мож-
ливо, але тільки протягом року піс-
ля отримання дозволу на проживан-
ня. Опісля необхідно було складати іс-
пити, щоб отримати водійське посвід-
чення Італії. Варто зазначити, українці 
в Італії - одна з найбільших діаспор. За 
офіційними даними, в країні проживає 
близько 300 тисяч українців. Неофіцій-
на цифра значно вища. 

Китайці збудували 
міст за 43 години

Китайській будівельній компа-
нії вдалося звести міст усього лише 
за 43 години, повідомляють іноЗМІ. 
Працівники розібрали старий міст Пе-
кіна протягом декількох годин, а по-
тім взялися за основну роботу. Блоге-
ри жартують: китайці можуть збудува-
ти міст так само легко, як зібрати зви-
чайну шафу. Раніше ця ж фірма змогла 
збудувати 57-поверховий хмарочос за 
неймовірно короткий термін - 19 днів.

До Німеччини щодня 
прибуває 

вісім тисяч біженців 
Холоди не знизили потік біжен-

ців з Близького Сходу до Німеччини, 
куди потрапляють близько вісім ти-
сяч людей щоденно. Про це, з поси-
ланням на дані федеральної поліції Ні-
меччини, пише «Welt». На кінець жов-
тня в країні було зареєстровано 758,5 
тисячі мігрантів. Згідно з прогнозом, 
до кінця цього року до ФРН може при-
бути майже півтора мільйона біженців. 
Однак, канцлер Ангела Меркель уко-
тре категорично відмовилася у відпо-
відь на заклики і опонентів, і однопар-
тійців встановити верхню межу прийо-
му мігрантів. 

Закаєв: ІДІЛ контролюється 
Путіним

«Ісламська держава» контро-
люється російськими спецслужба-
ми, а президент РФ Володимир Пу-
тін чекав теракту, який стався в Па-
рижі. Про це в інтерв’ю «Фактам тиж-
ня» сказав чеченський політик, голо-
ва кабміну невизнаної чеченської рес-
публіки Ічкерія Ахмед Закаєв. «У мене 
вже є стовідсоткові докази, що ІДІЛ на 
сьогоднішній день контролюється ро-
сійськими спецслужбами. Це - частина 
іракських військових, які працювали 
за Саддама. Вони були союзниками Пу-
тіна і КДБ. Й інша частина - з Північно-
го Кавказу, яких заслали туди, щойно 
почав формуватися «ІДІЛ», - сказав За-
каєв. І додав: «Путін чекав того, що ста-
лося в Парижі. Політичні результати й 
дивіденди ця подія принесла тільки 
одній людині в світі - Путіну і його ре-
жиму. Тому наївно вважати, що все, що 
там трапилось, - випадковість чи збіг. 
У будь-якому випадку, я впевнений: це 
було зрежисовано». 

Молдова за крок від колапсу
Через рік після розкрадання з 

банківської системи Молдови біль-
ше мільярда доларів країна пере-
творилася на бомбу з годиннико-
вим механізмом, і вона у будь-який 
момент може бути «захоплена Росі-
єю». Про це повідомляє британське ви-
дання «The Economist». Окрім цього, 
корупційні схеми, які діють на тери-
торії Молдови, дозволили за допомо-
гою тамтешніх суддів «відмити» з Ро-
сії понад 20 мільярдів доларів. Уся сис-
тема правосуддя в країні знаходиться 
в руках однієї людини - олігарха Влада 
Плахотнюка. Якщо «бомба з годинни-
ковим механізмом» вибухне, то народ 
вийде на вулиці, і Молдова буде легко 
захоплена Росією.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Сумна статистика втрат на Сході 

Із початку проведення АТО загинули 
2673 військових. Про це заявив генерал-
лейтенант, начальник головного управ-
ління персоналу Генштабу Збройних сил 
Ігор Воронченко, повідомляють «Україн-
ські новини». За його словами, поранен-
ня отримали 8519 військових, із них - 5913 
під час бойових дій. Раніше у Міноборо-
ни повідомили, що небойові втрати ЗСУ в 
результаті умисних вбивств за 2014-2015 
роки склали 90 військових. 25 нацгвардій-
ців загинули у небойовій обстановці.

У квітні знову шокують 
цінами на газ

Компанія «Укргазвидобування» роз-
раховує на підвищення ціни газу до 
трьох тисяч гривень з квітня 2016 року. 
Про це заявив глава компанії Олег Прохо-
ренко, повідомляє «РБК-Україна». «Цього 
року ми працюємо за ціною 1590 гривень 
за тисячу кубів, а з квітня 2016 року закла-
даємо ціну у 2475 гривень - без ПДВ. Очіку-
ємо, що це буде мінімум. Але й може бути 
вище - близько трьох тисяч», - сказав він. 
Варто зазначити, субсидування державою 
і бізнесом енергетики у 2014 році склало 
третину бюджету України. «Дешевий газ» 
обійшовся українцям у 460 мільйонів на 
день. Тобто, на АТО витрачали у п’ять разів 
менше, ніж на «голубе паливо». 

Під ялинку долар по 28 гривень?
Падіння російського рубля і нафти, 

а також відсутність політики Нацбанку 
змушують гривню неухильно падати, і 
до нового року очікується курс на рівні 
28 грн/$. Про це розповів екс-заступник 
глави НБУ Олександр Савченко, повідо-
мляє «Оглядач». «Нацбанк перестав контр-
олювати і регулювати ринок готівкової та 
безготівкової валюти, тобто, зараз на ті-
ньовому ринку знаходиться більше ва-
люти, ніж на офіційному», - зазначив екс-
перт. І додав: «Фактор, який я вважаю фе-
номенальним, - це коли падає російський 
рубль, а разом з ним чомусь падає і україн-
ська гривня. Хоча, має бути навпаки. Тоб-
то, падає ціна на нафту, - наш платіжний 
баланс поліпшується, і це має вести до по-
силення гривні. Зрозуміти, чому так відбу-
вається, я не можу». 

Заплатіть за політику
Петро Порошенко підписав законо-

проект, який передбачає фінансуван-
ня політичних партій за рахунок ко-
штів держбюджету. Про це йдеться у по-
відомленні прес-служби президента. Згід-
но з документом, щорічний обсяг держфі-
нансування партій складе дві сотих розмі-
ру мінімальної зарплати, помноженого на 
число виборців, які взяли участь у голосу-
ванні на останніх виборах. Фінансування 
вводиться з 1 липня 2016 року. Контроль 
за цільовим використанням партіями бю-
джетних коштів здійснюють Рахункова па-
лата і Нацагентство із запобігання коруп-
ції. Право на отримання держфінансуван-
ня статутної діяльності будуть мати лише 
ті партії, які за результатами останніх ви-
борів отримали не менше двох відсотків 
голосів виборців.
Владі потрібна неосвічена нація? 

Кабмін пропонує Верховній Раді 
знизити витрати на освіту з 10 до 7 від-
сотків ВВП, повідомляє «Інтерфакс-

Україна». Таку пропозицію зареєстрували 
в парламенті. «Відповідне зниження асиг-
нувань обумовлено урахуванням реальної 
економічної ситуації в Україні, потенцій-
ним зменшенням фіскального простору, а 
також відповідає реальним обсягам фінан-
сування освіти протягом останніх 10 ро-
ків», - ідеться в пояснювальній записці до 
законопроекту за підписом міністра освіти 
і науки Сергія Квіта. 

Гройсман замовив депутатам 
Wi-Fi за 15 мільйонів

Управління справами Верховної 
Ради уклало низку угод на закупівлю 
цифрового устаткування на 42,57 міль-
йона гривень. Про це пишуть «Наші гро-
ші» з посиланням на «Вісник державних 
закупівель». ТОВ «ІТ-Інтегратор» за 14,73 
мільйона створить цілісну систему без-
дротового зв’язку Wi-Fi на базі «Cisco» в 
адмінбудівлях ВР. Зокрема, для цього за-
мовлено 300 точок бездротового доступу 
«Cisco AIR-CAP» та інше обладнання. Всу-
переч вимогам Мінекономрозвитку, ціни 
за одиницю обладнання не були опубліко-
вані, що не дозволяє порівняти їх з ринко-
вими. Ще 7,3 мільйона заплатять за систе-
ми віддаленого доступу і центру комутації 
мереж. Обидві закупівлі включають нала-
годження обладнання, навчання двох фа-
хівців і сервісну підтримку. У ТОВ «Улісс 
Сістемс» придбають на 20,54 мільйона сис-
теми зберігання даних. 
Із паспортів зникне мова окупанта

Президент Петро Порошенко від-
повів на петицію про те, щоб надава-
ти громадянам України паспорт тільки 
українською - без мови окупанта. Звер-
нення підтримали 25934 осіб. «Підтри-
мую обурення громадян України стосов-
но дублювання у паспорті громадяни-
на України друкованої інформації мовою 
держави, яка Верховною Радою визнана 
такою, що здійснює агресію проти Украї-
ни. Враховуючи патріотичну позицію під-
писантів, а також прагнення українського 
суспільства до інтеграції в Європейський 
Союз, вважаю за необхідне дублювання 
друкованої інформації в паспорті грома-
дянина України російську мову замінити 
на англійську як мову міжнародного спіл-
кування», - йдеться у відповіді президен-
та. 

Новорічно-різдвяних 
знижок може не бути

Відмовитись від традиційного зде-
шевлення товарів будуть змушені тор-
говельні мережі через падіння курсу 
гривні, повідомляє «Телеканал новин 
24». Аби не працювати собі у збиток, ска-
сують акційні подорожі й туристичні ком-
панії. Щоб застрахувати себе від валют-
них коливань, не знижуватимуть ціни 
продавці одягу та взуття і, ймовірно, по-
бутової техніки. Точно відмовляться від 
передноворічних акцій та знижок про-
давці косметики і парфумерії. Продавати 
зі знижками будуть хіба що продукти хар-
чування. 
В Одесі світлофори розповідатим-

уть анекдоти і читатимуть вірші
Одеські світлофори почнуть жарту-

вати. Незвичну ідею запатентував учений 
Одеської академії зв’язку, розробивши від-
повідне обладнання для комплексів регу-
лювання руху. Новітні світлофори зустрі-
чатимуть на перехрестях туристів навесні, 
під час «Гуморини», повідомляє ТСН. Без-
пека на дорозі й нагадування людям, що 
вони перебувають в Одесі - ці дві причи-
ни підштовхнули вченого до винаходу. На-
чиння світлофора з гумором просте: про-
цесор під час перемикання зеленого світла 
на червоне вмикає анекдот. Звук триває, 
доки світлофор не зміниться на дозволе-
ний сигнал. Поблизу шкіл учням пропону-
ють ще й послухати вірші. Школярі у захо-
пленні. Веселі світлофори стануть справж-
ньою одеською родзинкою.

Україна Світ



Струни серця
*     *     *

Закричу, заридаю, заплачу,
Заховаю думки в самоті.
Може, я вже нічого не значу
В швидкоплинному 

цьому житті.
Повернусь, притулюсь, 

запитаю
У криничного журавля.
Чи на те іще право я маю,
Щоб напитись водиці 

з відра?
На світанку я так 

залюбуюсь
На твою, моя земле, красу.
Свою долю самотньо 

спробую
Десь заплести 

в пшеничну косу.
Відцвіту, догорю і дотлію,
І лиш випорхне з мене душа
Уже більше я так не зумію
Тебе витворить, думко моя.
Закричу, заридаю, заплачу,
Заховаю думки в самоті.
Я тобі, Україно, сьогодні 

і завтра пробачу,
Хоч би як там не важко 

було у житті.
*     *     *

Життя…Яке коротке слово,
А яке в ньому поняття.
Це – райдуга після дощу 

над головою,
Це – полинова гіркота.
Це – скрип верби 

над головою,
В зелених вітах шум вітрів.
Це – карі очі з довгою косою
Й рівненька смужка 

чорних брів.
Життя – це яснеє сонце 

біля хати
І яблуневий білий цвіт.
Це є дитина, це є мати
І на дорозі босий слід. 
Це – жовтий соняшник, 

похилений додолу,
 Немов чийсь смуток береже.
І все одно, яке б життя 

не було,
Та для людини – 

найдорожче над усе.
Петро ХУДКО. смт. Козова.

*     *     *
Запали сліди любові,
Щоб горіли в кожнім слові.
Щоб сліди йшли за слідами,
Мир і спокій був між нами. 
Запали вечірню ватру,
Щоб жилось нам 

краще завтра.
Щоб не знали ми розлуки,
А з’єднали разом руки. 
Запали іскру удачі,
Хай твоя душа не плаче.
Хай радіє серце щиро
У проміннях сонця й миру.
Запали свічу надії,
Щоб в добрі світились мрії. 
Знай, що ти потрібен світу,
Як роса – посеред цвіту. 

Оксана КИШКАНЮК. 
с. Слобідка 

Заліщицького району.
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Етюд
Ти була Його 
загубленими 
крилами… 

Кружляєш у вальсі спогадів. Настрій 
має запах хризантем - терпкий, як не-
збутнє, і таємничий, наче достигле щастя. 
Осінній день веде доріжкою, встеленою 
золотим листям. Шепоче: «А пам’ятаєш?..»

Пам’ятаєш?.. Ти вірила: кохання - це 
дивовижний птах, який в’є гнізда під стрі-
хами людських осель і не відлітає у теплі 
краї. А він зірвався пізньої осені, злетів у 
промоклі небеса і загубився серед холод-
них зір. 

Вітер рвав на клапті слова. Прозоро-
блакитне, остуджене повітря тулилося 
до сонячних промінців. Із дерев жовтими 
слізьми скапувало листя. І плакала твоя 
душа…

Пам’ятаєш?.. Ти дослухалася до кроків, 
сподіваючись, що Він повернеться. Але це 
був шалений танок різнобарвного лис-
тя… 

Пам’ятаєш?.. Щось наспівувало 
верхів’я дерев. Вечір кутався в плащ, ви-
тканий із туману. Твої надії танули, мов 
умираючий лебединий сміх. Твоє кохання 
украла інша…        

…Ти зустріла Його випадково. Відтоді 
облетіло стільки листопадів… Він був схо-
жий на втомленого птаха. Ти - була його 
загубленими крилами…    

Ольга ЧОРНА.

Несподівані сюжети

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учениці 24 школи, 
учасниці патріотичної команди “Морські 
соколи” Аліна Калашник, Настя Квасігрох 
та Наталя Барилко.

Ранок прийшов без запізнень. Спочатку 
затормосив будильник за плече, а вже тоді 
й Зосі нагадав, що пора прокидатися. З кух-
ні заклично доносився аромат свіжої здоби, 
то мама господарювала з першими промін-
чиками сонця. Дівчина потяглася солодко, 
одним махом відкинула ковдру і руши-
ла до ванної. Усе, як завжди. Звичайний 
ранок звичайного дня. 

- Доню, ти що там заплив на пару кіло-
метрів організувала? На роботу запізнишся!

Згадка про роботу – удар нижче пояса. 
Зося із пірамідою рушника на голові сіла 
за стіл, додала молока в чай і взялася до 
рум’яних сирничків, філософствуючи:

- Розумієш, мам, щоб бути по-
справжньому щасливим, треба мати таку 
роботу, від якої можна отримувати не тіль-
ки матеріальне задоволення, але й мораль-
не. Але як знайти справу до душі й заробля-
ти на життя? Питаннячко!

- Їж уже, розумниця ти моя!
Зося, дипломований спеціаліст з еконо-

мічною освітою усвідомлювала, що попри 
непоганий заробіток, просто скніє в своє-
му войовничому колективі. Постійні жіно-
чі склоки забирали стільки нервів, що додо-
му поверталася повністю знеструмлена і па-
дала мертва. А вранці при згадці про робо-
ту градус настрою різко понижувався. Уже 
кілька тижнів дівчина виношувала план 
втечі з ненависної контори із закінченням 
кар’єри заявою «за власним бажанням».

«І чому б це не зробити просто сьогод-
ні?» Запитання так сподобалося, що відра-
зу з’явилися крила. Зося акуратно заправи-
ла їх під свій червоненький плащик і не по-
бігла, полетіла назустріч змінам.

Її начальниця уже втретє перечитува-
ла заяву, а брови, як піднялися в здивуванні 
на її поораному зморшками лобі, так і три-
малися. 

- Ну і? – запитально мовила. – Куди це 
ми, Горобець, зібралися, якщо не секрет?

- Секрет! – відрізала Зося. – То що із зая-
вою, Любов Гнатівна? 

- Ну дивися, щоб потім не казала, що 
тебе хтось примушував! – розмашистим 

підписом позначила фінішну риску.
- Сама, сама! Дякую! Хай щастить! 
Зосі уже було байдуже, що там говори-

тимуть її колежанки, як дивуватимуться. У 
неї сьогодні просто свято! Але спочатку ді-
вчина вирішила забігти у квітковий мага-
зин, повз який пробігала щодня. 

Десь із місяць тому побачила на вітри-
ні оголошення «Потрібен продавець». Саме 
тоді й вирішила позбутися своєї паперової 
рутини й зайнятися тим, чого просить душа.

На звук «Музики вітру» до Зосі вийшов 
невисокий, на перший погляд непоказний 
чоловік, і щиро усміхнувся.

- Гарного і вдалого дня! Можу вам чи-
мось допомогти?

- Хотіла поспілкуватися із власником, я з 
приводу роботи.

- Тоді це до мене, слухаю уважно, – чо-
ловік простяг руку для знайомства. – Юрій 
Орел.

Дівчина розсміялася, потисла міцну 
руку Юрія, і пояснила свою реакцію:

- Не зважайте, просто прізвище у вас ці-
каве.

- Та нормальне прізвище! – знітився чо-
ловік. Але за мить віджартувався,  –  а те, що 
орел такий малий зростом, то, як кажуть, 
хворів у дитинстві.

- Та гарне у вас прізвище, неочікувано 
просто, бо моє Горобець, –продовжила Зося, 
– то у нас такий з вами пташиний дует тут 
намальовується. 

Тепер уже сміявся й Юрій. Дівчина йому 
сподобалася. Більше того якось так гармо-
нійно вписалася відразу в атмосферу його 
крамнички, ніби була невід’ємною її частин-
кою. Приходили й інші претендентки, але 
ця рудоволоса дівчина була поза конкурен-

цією. Поки він розглядав її та рахував сміш-
ні веснянки на маленькому кирпатому но-
сику, вона знайомилася з асортиментом, за-
питувала, уточнювала, щось занотовувала у 
маленькому записничку. І при цьому неви-
мушено набирала букет: пахучий горошок, 
бутони троянд, фрезії – елегантно лягали 
одна до одної в оригінальній композиції.

- Ось, десь так, – простягла Юрію сфор-
мований букет. – Не знаю, чи підхожу вам, бо 
насправді я не флорист, просто люблю кві-
ти.

- Це помітно, але якраз останнє  і є ви-
значальним для мене у виборі працівника. 
Гадаю, ви справитеся, Зосю. –  Юрій задово-
лено потре руки. – Ну що ж, будемо вважа-
ти, що від сьогодні ви  – королева «Балу хри-
зантем». 

- Дякую, приємно,  – дівчина аж зашарі-
лася. – А можна запитання –  звідки така на-
зва «Бал хризантем»? 

- Сам не знаю… люблю хризантеми, ма-
буть, тому і назвав так свою крамничку.

- Справді? Це і мої улюблені квіти! – Зося 
закружляла по залу. – Ви не повірите, але 
коли з’явилася ця вивіска, у мене таке ба-
жання було покинути усе-усе і влаштувати-
ся сюди на роботу!

- Щоб правити балом хризантем, я так 
зрозумів? – Юрко ловив себе на думці, що 
дівчина потихенько зачаровує його серце. 
– Пропоную ваш перший робочий день від-
святкувати в он тому затишному кафе на-
впроти, там такі бомбові тістечка! То як?

- Згода! А знаєш, – Зося і не помітила, як 
вони перейшли на «ти», – хризантема - це 
символ Сонця. Її ще називають осінньою 
трояндою…

Табличка на дверях повернулася на «За-
чинено», а Юрко і Зося рушили на каву. За 
розмовами просиділи до вечора. Цікаво і те-
пло було обом. Юрко напросився провести 
дівчину додому. 

Осінній вечір викликав на відвертість. 

«Чортівня якась, – подумав про себе чоло-
вік, слухаючи щебетання руденького Гороб-
чика,  – ніколи не думав, що ось так можна 
захопитися з першого погляду!» Зося розпо-
відала, що усе життя мріяла займатися кві-
тами, а ще про дім, де б можна було вирощу-
вати їх і продавати, і щоб дітлахи бігали там 
босоніж по зеленій траві, а квіти, щоб з ран-
ньої весни і до пізньої осені змінювали ки-
лим подвір’я. 

- І знаєш, що найдивніше? – Зося зупи-
нилася просто посеред вулиці. – Мені ніхто в 
житті квітів не дарував… не беремо до уваги 
віники на дні народження від колег… кажу 
про квіти, які б говорили про почуття… ніх-
то і ніколи не дарував… Розумієш?

Юркові зовсім не хотілося, щоб дівчина 
засмучувалася, не хотілося її взагалі відпус-
кати, але час того вимагав.

- У тебе ще все буде, повір, – дружньо обі-
йняв Зосю. – Завтра о дев’ятій, чекатиму на 
тебе. Добраніч!

- І тобі гарних снів!
Зося довго не могла заснути. Спочатку 

вислуховувала істерики мами про свою без-
відповідальність і необдуманий крок, потім 
думала про Юрка. Смішний він, але чудовий 
такий! Потім уявляла завтрашній робочий  
день, поки сон не зморив. 

Вперше прокинулася не від будильника,  
а від вхідного дзвінка. Чула, як мама, пішла 
відчиняти. «Дивно, хто це може бути в таку 
рань?» 

За кілька хвилин мама навшпиньки за-
йшла до її кімнати. Приміщення враз на-
повнилося гіркуватим ароматом із легким 
квітковим відтінком. Зося розплющила очі. 
Поруч із ліжком стояла величезний кошик 
розкішних хризантем. 

Мама розгублено розвела руками:
- Ось…принесли тобі. Там ще щось є, 

глянь! 
На долоню випала маленька листівоч-

ка зі словами «Королеві хризантем, яка по-
селила в моєму серці надію». Зося притис-
ла папірець до вуст. Усе тільки починається, 
це вона твердо знала. І не даремно вона так 
прагнула змін - найчастіше вони трапля-
ються саме в ту мить, коли необхідні.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Балхризантем

На життєвих перехрестях
Анна не спала. Навшпиньки, щоб не розбу-

дити чоловіка Івана, вийшла на терасу і зади-
вилася на нічний зорепад. Чи є у світі щось ди-
вовижніше від зоряного неба, подумала. Якщо 
вдивитися – можна на ньому розгледіти сотні 
сяючих фігурок, серед яких ватажком походжає 
гордовитий місяць.

Як дивно створений світ! Один місяць, одне 
сонце… Вони крокують за нами повсюди, наче 
нема для них жодних кордонів. Тут, у велично-
му місті Чикаго, ці одвічні світила такі ж чарівні 
і недосяжні, як у її далекій стороні, де Анна на-
родилася, довго жила, чекаючи свого Йванка.

Пригадує, як мати будила її з сестрою Ори-
сею рано-ранесенько. В обов’язок  сестер входи-
ло пасти, напувати і доїти корів. А ще мати залу-
чала їх до роботи з коноплями. Спочатку коно-
плі оббивали від насіння, з якого виготовляли 
запашну олію, а потім на деякий час занурюва-
ли в річку, обкладаючи болотом. Виполіскували 
добре, а мати усе казала: «Ще трішки… Щоб зо-
всім чистенькими були».

Коли усе було завершено, мати почергово 
садила їх з Орисею за ткацький верстат і вчи-
ла ткати полотно. А коли на підлозі, застеленій 
власноруч виготовленими килимками, скручу-
вали полотно у сувої, у хаті було свято. Части-
ну полотна залишали собі, решту продавали на 
базарі, куди їздили своїми кіньми. «Ти – не гос-
подар, якщо не маєш коня», - така була татова 
думка.

У їх селі Обша батьки були людьми замож-
ними. Обробляли своє поле, тримали худобу, 
птицю, доглядали великий сад. І, звісно, ткали 
полотно.

Скрізь у кімнатах їх просторої господи ма-
йоріло вишиття, витворене  невтомними мами-
ними руками. Згодом це рукотворне диво освої-
ли Анна з Орисею. Анна таємно від рідних стала 
вишивати сорочку для Йванка, сина сусідської 
удови Уляни, у якого була закохана. Якось мати 
знайшла ту сорочку. «Анно, може, ти закохалася 
уже? – відкликала у куток доньку.

Анна зізналася матері. «Як це – Йванко? Він 
же іще дитина, як і ти, врешті. Пошукай собі ко-
гось іншого, доню, - сказала мати, як відрізала.

Увесь вечір Анна проплакала. Знала б ти, ма-
тінко, які гарні слова каже їй та дитина, як со-
лодко цілує, коли таємно стрінуться у садку! А 
які золоті руки в Івана! За що не візьметься – до-
веде до ладу!

Навесні сорок шостого теж буйно розквіта-
ли сади. Жовтими сонечками цвіли нарциси, 
коли крадькома зустрічалися Анна із Йванком. 
Усе оживало і струменіло, як несподівано при-
йшла горезвісна операція «Вісла». Люди запані-
кували: за що і чому їх переселяють?

Більшість гадала, що це – тимчасово, і вони 
ще повернуться до свого порога. Про запас хо-
вали зерно, усілякі крупи. Для цього виготовля-
ли дерев’яні ящики з перегородками, оббивали 
їх бляхою і закопували у хлібі чи стодолі. «Буде 
що їсти, коли повернемося, - така була думка. 
Сум сповнив заквітчане подвір’я і ніби почорнів 
весняний сад. Сум повис у конюшні, де на сіні 
непорушно лежали коні. Батько пішов попро-
щатися з ними. Вийшов із конюшні у сльозах: 
«Уявляєш, Маріє, наші коні плачуть», - заледве 
вимучив. Зірку, корову їхню взяли з собою. Так 
і везли їх у захололому вагоні разом з худобою.

Несподіване горе зблизило людей, вони 
стали однією родиною, не відаючи, яка чекає їх 
доля…

«Не плач, Анничко, я ж кохаю тебе, і разом 
ми усе здолаємо», - шепотів Йванко виснаженій 
дівчині.

Через два тижні доставили їх у невеличке 
селище неподалік Севастополя. Сім’ї  ще порів-
няно пощастило – поселилися вони в однієї до-
брої вдови із милозвучним іменем Серафима. Її 
чоловік загинув на фронті і вона сама вихову-
вала доньку Надійку. Жінка виділила їм окрему 
кімнату, нагодувала, напоїла. А невдовзі допо-
могла влаштуватися на роботу у радгосп.

Але серце Анни було не на місці. Вона ж ні-
чогісінько не знала про коханого. Де він? Чи не 
голодний, чи ще кохає її? Часто виходила біля 
моря, сподіваючись там побачити його, та серед 
чужих людей не було її рідного Йванка.

Якось за вечерею батько запропонував по-
їхати в Західну Україну. Мовляв, чув, що багато 
їхніх людей туди переїжджають з надією, що ко-
лись звідти буде ближче повертатися додому.

«Зоставайтеся тут. Ви стали мені, наче рід-
ні», - благала Серафима. Але батько, щиро по-
дякувавши за гостинність, наказав збиратися 
у дорогу…

Поселилися вони у хаті-розвалюсі побли-
зу Теребовлі. Полатали її, як могли, завели гос-
подарку. Невдовзі видали заміж Орисю, а Анна 
ніби не помічала нікого, чекаючи звісточки 
від свого Йванка. Влаштувалася на роботу на 
взуттєву фабрику, а вдома підзаробляла шит-
тям, щоб хоч якось допомогти у лікуванні бать-
ка. Переселення дуже позначилося на його 
здоров’ї. Його важко було упізнати: бліде, по-
старіле обличчя, запалі із жовтизною очі, худе 
знесилене тіло. Він чахнув на очах.

Одного листопадового вечора батько по-
просив допомогти йому поголитися, вдягну-
ти чисту сорочку. «Відчуваю, рідні мої, небагато 
мені залишилося. Прошу вас одне: куди б не за-
кинула вас доля – не забувайте свій рід, своє ко-
ріння. Бережіть нашу мову, нашу пісню. І ніза-
що не продавайте своєї гідності», - мовив сум-
но. А потім тихесенько, мов хвилі тихої річечки, 
поплив по хаті його голос: «Ще не вмерла Укра-
їна».

На ранок Анна почула переляканий крик 
матері. Забігши у кімнату, побачила, як вона 
тормосить уже холодне батькове тіло. 

Через шість років після смерті батька не 
стало і матері. Думала Анна, що не переживе та-
кого горя, бо ж зосталася сама-самісінька у сво-
єму домі. Гріх було б сказати, що не трапляли-
ся їй женихи. Були серед них і гарні, і тямущі. Та 
відчинити замок до її серця не вдавалося жод-
ному.

Ночами їй снився Йванко, ім’я якого струме-
нем і досі віддавало у серце Анни. Роки збігали, 
та вона нічого про нього не знала. Так і зістари-
лася сама, допомагаючи сестрі Орисі, що рано 
овдовіла. Копійку до копійки тулила, щоб допо-
могти вивчити дітей…

Здається, це було вчора. Орисі несподівано 
зробили  операцію – закровоточила шлункова 
виразка, а у Львові її чекала онука Оксанка, яка 
тільки-но повернулася із пологового будинку зі 
своїм первістком.

«Анно, поїдь до Оксанки. Тільки правди  їй 
не кажи. Щось придумай, аби вона не хвилюва-
лася. Ще не дай Боже, молоко пропаде», - попро-
сила.

Древній Львів зустрів Анну сучасними пар-
ками і скверами, старовинною архітектурою, 
шумом машин і запахом лип. Спитала перехо-
жих, як добратися на потрібну їй вулицю і стала 
чекати  трамвай. Враз згадала, що серед гостин-
ців не має нічого солодкого, а до немовляти слід 

його приносити, аби життя його було солод-
ким, як колись навчала їх мати. Тому зайшла до 
магазину навпроти зупинки. Тяжка сумка обри-
вала їй руки, тож Анна попросила якогось чоло-
віка притримати їй двері. «Гречно дякую», - по-
клонилася йому.

Чоловік чомусь так і залишився стояти біля 
дверей, сірими очима втупився в Анну: «Аннич-
ко, невже це ти?»

Анна випустила з рук сумку. Відчула, як тіло 
ніби дерев’яніє, а перед очима забігали різно-
кольорові цятки. Усе довкола попливло і вона 
ледь не втратила свідомість: перед нею стояв 
він, її Йванко! У це важко повірити!

Вони разом навідають Оксанку. Усі сядуть 
за святковим столом і заворожено слухатимуть 
розповідь Івана. Тоді, під час переселення, його 
мати тяжко захворіла. Чужі люди, в яких вони 
проживали, хоронили з ним неньку. Оскіль-
ки своїх дітей не мали – усиновили 17-річного 
хлопця. Згодом сім’я виїхала до родини в Аме-
рику. Там він одружився. Там його чекала донь-
ка Анна і троє онуків. «А дружина? Де вона?» – 
обережно спитала Оксанка, слідкуючи очима за 
тіткою, що помітно зблідла.

«Її звали Ома. Це була мудра і добра жінка. 
Вона знала про моє перше кохання. У нас були 
чесні і відверті стосунки, я поважав її за розу-
міння і вірність. За те, що народила мені дочку, 
яку дозволила назвати Анною. На жаль, вісім 
років тому Ома померла від невиліковної хво-
роби».

Після затяжної паузи чоловік додав: «Ве-
лике горе втрачати дорогих і близьких людей. 
На старості літ усвідомлюєш це якось особли-
во. Тому я приїхав на могили батьків, а заодно 
і до тяжкохворого друга, який тепер проживає 
у Львові».

Спогади, спогади… Вони павутинкою сну-
ють у голові старої Анни, не дають спати довги-
ми ночами. Уже п’ятнадцять років, як вони ра-
зом з Іваном. Що й казати – Анна щаслива, бо 
має поруч кохану людину, надійне плече. Гар-
ну, люблячу родину. І хоч навчилася Анна роз-
мовляти чужою мовою, завжди пам’ятає, якого 
вона роду і звідки її коріння. Так, як вчив колись 
її батько. У їх домі часто лине українська пісня, 
готуються українські страви і панують україн-
ські традиції.

Їм обом уже за вісімдесят. Та коли є любов 
– серце не старіє. Бо любов, як зорі, і сонце  - не 
знає ні часу, ні відстані…

Марія МАЛІЦЬКА.

“ “

Спогади, спогади… Вони 
павутинкою снують у 
голові старої Анни, не 
дають спати довгими 
ночами. Уже п’ятнадцять 
років, як вони разом з 
Іваном. Що й казати – 
Анна щаслива, бо має 
поруч кохану людину, 
надійне плече. Гарну, 
люблячу родину.

Любов, 
як і сонце, і зорі…Ще не соколи, 

але – соколята,
Блакить і 
синь у мріях 
поріднились,
Бо марять 
морем юні ці 
дівчата,
А піднебесся ще 
з дитинства 
снилось…
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«Олімпік» - «Динамо» - 0:3
Кияни серйозно поставились до гри з незруч-

ним суперником, не залишивши номінальним гос-
подарям найменших шансів на очки.

«Ворскла» - «Говерла» - 2:1
Вдалий початок гри для ужгородців зіграв з 

ними злий жарт, і господарі не вперше продемон-
стрували волю до перемоги.

«Чорноморець» - «Дніпро» - 0:0
Господарі нав’язали гідну боротьбу проти одно-

го з лідерів і, як наслідок, створили міні-сенсацію.
«Шахтар» - «Волинь» - 4:0
Вдруге у сезоні «гірники» долають лучан з «ве-

ликим» рахунком, заспокоївши пристрасті ще у 

першому таймі, і повертають собі лідерство.
«Металург» - «Олександрія» - 0:2 
Перша гостьова перемога у сезоні команди з 

Олександрії була здобута в останню чверть поє-
динку.

«Сталь» - «Карпати» 1:1
Підопічні Володимира Мазяра не змогли взяти 

реванш у футболістів «Карпат» за поразку в пер-
шому колі.

«Металіст» - «Зоря» 0:1
Команда Юрія Вернидуба зуміла скористати-

ся осічкою «Дніпра» у цьому турі і, зрівнявшись за 
очками з дніпропетровцями, ділить з ними третє 
місце в турнірній таблиці.

Словенія –Україна – 1:1
Перший матч – 0:2

Лише одна зміна відбулась у стартовому складі українців. Тарас 
Степаненко відбув дискваліфікацію і замінив Дениса Гармаша, що 
свідчило про більш обережну тактику гри після домашньої пере-
моги. Насправді гра гостей принесла занадто мало естетичного за-
доволення, тим більше, у порівнянні з тим, що 3-ма днями раніше 
було показано на «Арені Львів». У повторній зустрічі команда Ми-
хайла Фоменка віддала ініціативу, однак при цьому поводила себе 
самовпевнено. Дисципліни не вистачало, перш за все, коли наші 
співвітчизники часто порушували правила. А головна зброя збір-
ної Словенії – це саме стандартні положення.

Господарі досягли того, про що мріяли. Вони швидко повели у 
рахунку. Натомість, до завершення першого тайму хіба що кілька 
дальніх спроб від українців могли вирівняти становище у грі. 

У другій половині зустрічі збірна Україна показала себе краще, 
проте не уникла багатьох нервових хвилин поблизу власних воріт. 
Розв’язка у суперечці настала вже у компенсований час. В останній 
контратаці Артем Кравець втік від усіх,  вивівши на завершальний 
удар Андрія Ярмоленка – 1:1.

Таким чином, національна збірна України увійшла до числа 24-х 
найсильніших команд континенту, які влітку наступного року на 
футбольних полях Франції визначать чемпіона Європи. 

Наша команда потрапила в одну корзину зі збірною Росії і УЄФА 
не доведеться спеціально розводити команди по різних групах. 

Також українці гарантовано не зіграють на груповому етапі з 
командами Італії, Швейцарії, Австрії і Хорватії.

Повністю посів виглядає таким чином:
Кошик 1: Франція, Іспанія, Німеччина, Англія, Португалія, Бель-

гія.
Кошик 2: Італія, Росія, Швейцарія, Австрія, Хорватія, Україна.
Кошик 3: Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Швеція, Че-

хія.
Кошик 4: Північна Ірландія, Албанія, Уельс, Ірландія, Ісландія, 

Туреччина.
Згідно з регламентом змагань, 24 команди будуть розбиті на 

груповому етапі на 6 груп по 4 збірні. В 1/8 фіналу вийдуть по 2 
кращі команди з кожної групи, плюс чотири кращі з числа тих, що 
посіли 3-і місця.

Жеребкування Євро-2016 відбудеться 12 грудня у Парижі.

Кличко має виграти пояс WBC і піти
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі 

Леннокс Люїс розповів, що українцеві Володимиру Клич-
ку треба завоювати титул чемпіона світу WBC і завершити 
кар’єру.

«На додаток до титулів WBA і IBF потрібний ще і титул 
WBC - найважливіший з усіх. Володимиру треба добути його 
при будь-яких розкладах. Якщо він це зробить, то повинен 
попрощатися з боксом. Це було б ідеальне завершення його 
блискучої кар’єри.

Володимир скоро досягне такої точки, коли вже не змо-
же катувати себе тренуваннями, як в 20 або 30 років. Також 
зростає ризик отримати травму. Біологічний годинник цо-
кає, і саме він є найскладнішим суперником», - сказав най-
титулованіший боксер.

Титулом WBC в даний момент володіє американець Де-
онтей Вайлдер. 28 листопада Кличко проведе бій з британ-
цем Тайсоном Ф`юрі.

На черзі - кубинець
Українець Олександр Усик проведе наступний поєдинок 

ще до кінця 2015 року. 12 грудня у Києві він зустрінеться із 
кубинцем Педро Родрігесом. На кону стоятиме титул інтер-
континентального чемпіона за версією WBO в першій важ-
кій вазі, що належить Усику. 

Востаннє Родрігес зазнавав поразки у 2012 році, коли 
був нокаутований Магомедом Абдусаламовим з Росії. На-
томість, в останньому своєму бою Усик достроково переміг 
південноафриканця Мюллера і посів перше місце у рейтин-
гу WBO. 

За підсумками осіннього сезону 
чемпіонату обидва тернопільських 
клуби замикають турнірну таблицю 

Першої ліги, посідаючи відповідно 15 і 16 
місця
ФК «Тернопіль» – «Геліос» (Харків) – 0:1

В останньому офіційному матчі року муніципали 
приймали «Геліос» із Харкова. 

Затяжні дощі зробили газон міського стадіону 
важким та слизьким. Першими до поля пристосува-
лися футболісти «Геліоса». На стартових хвилинах 
вони провели кілька гострих контратак, дві з яких 
ліквідували лише чіткі дії наших гравців, а  на 10-ій 
хвилині харків’янин не влучив по м’ячу метрів з п’яти від 
воріт господарів. Тернополяни відповідали напівмомен-
тами, а  на останніх хвилинах першої половини зустрічі 
Роман Гаврилюк послав м’яч у порожній кут воріт, але гол-
кіпер «Геліоса» ліквідував загрозу.

Другий тайм розпочався з атак господарів, а потім гра 
надовго перемістилася в центр поля, і до небезпечних мо-
ментів справа не доходила.

81 хвилина стала «чорною» для тернополян.  Навісом 
з правого флангу гості знайшли на дальній штанзі ніким 
не прикритого Віталія Іванка. І той спокійно головою пе-
реправив м’яч у незахищений кут воріт – 0:1.

Тернополяни всією командою пішли на фінальний 
штурм, кілька разів для вирішального удару не вистачало 
сантиметрів, двічі м’яч потрапляв у руку захисників гос-
тей (ще одного разу таке сталося в першому таймі), але 
призначити пенальті суддя не наважився. У підсумку: мі-
німальна, але не логічна поразка ФК «Тернопіль».

«Суми» – «Нива» - 1:1
Матчем у Сумах команда завершила виступи у літньо-

осінній частині чемпіонату.
Футбольну поляну два дні поспіль поливав рясний 

дощ, а тому газон не був повністю готовим до гри. Проте, 
навіть за таких умов нечисельна публіка у Сумах побачила 
відкритий футбол. Команди не відсиджувалися в обороні, 

а навпаки — діяли на зустрічних курсах, раз-по-раз 
створюючи гострі епізоди. Першими забивати мо-
гли тернополяни, проте атака у відповідь принесла 
«Сумам» бажаний швидкий гол. Оборонці «Ниви» 
дозволили гравцю суперника опинитися на самоті 
у штрафному майданчику. З його ударом по воротах 
Єгор Попович впорався, але на добиванні вдало зі-
грав інший футболіст суперника і відкрив рахунок 
у грі.

Пропущений м’яч змусив тернополян йти в ата-
ку. Водночас «Суми» теж регулярно створювали мо-
менти біля воріт Єгора Поповича. 

Враховуючи слизьке поле, тернополяни нама-
гались забити дальніми ударами. Найреальнішу нагоду 
зрівняти рахунок «Нива» втратила на 35-ій хвилині. Гос-
ті отримали право на небезпечний штрафний. До м’яча пі-
дійшов Озарків, проте його удар дивом відбив кіпер сум-
ської команди, перевівши м’яч на кутовий.

Нервовими для тернопільських футболістів стали і 
перші хвилини другого тайму. Двічі наші гравці обріза-
лись біля власного штрафного майданчика, але «Суми» 
скористатись такими подарунками не спромоглися. Дещо 
заспокоївшись, тернополяни повністю прибрали м’яч під 
свій контроль і безпосередньо до кінця гри саме «Нива» 
володіла ініціативою і на 81-ій хвилині Андрій Фаюк точ-
ним ударом переправив м’яч у сітку воріт господарів.

Євро-2016
 стало реальністю

Збірна  України  з  шостої  спроби  таки
подолала  прокляття  раунду  плей-офф 

Прем’єр-ліга, 15 тур

Українська 
краса і грація
Українські гімнастки тріум-

фували на міжнародному турні-
рі з художньої гімнастики у Бра-
зилії. Ганна Різатдінова завою-
вала «золото» в усіх фіналах: об-
руч, м’яч, булави, стрічка. 2 місце 
в усіх фіналах отримала наша Ві-
кторія Мазур. У групових впра-
вах нашим дівчатам також не 
було рівних - українки завоюва-
ли 2 золоті нагороди в окремих 
видах. Таким чином, Ганна Різат-
дінова виграла 5 золотих меда-
лей, Вікторія Мазур - 5 срібних.

Не зуміли 
захистити титул

Жіноча збірна України з шахів у 
складі чемпіонки світу Марії Музи-
чук, екс-чемпіонки світу Ганни Уше-
ніної, переможниці індивідуальної 
першості Європи-2015 Наталії Жуко-
вої, а також Ганни Музичук та Інни 
Гапоненко стали срібними призе-
рами командного чемпіонату Євро-
пи-2015, який завершився в неділю у 
Рейк’явіку (Ісландія).

У заключному 9-му турі українки 
впевнено перемогли команду Голлан-
дії, посівши у підсумку друге місце.

Чемпіонки Європи-2013 не зумі-
ли відстояти титул, завойований два 
роки тому у Варшаві (Польща). На ра-
хунку збірної України 15 командних 
та 27,5 індивідуальних очок: 7 пере-
мог (над Англією, Польщею, Італією, 
Румунією, Австрією, Францією і Гол-
ландією) при одній нічиїй (Росія) і од-
ній поразці (Грузія).

Перемогли росіянки. «Бронза» 
дісталася грузинкам. Загалом в жіно-
чому турнірі грали команди з 30 кра-
їн континенту.

Перші у хвості таблиці
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Рукавичка

Розкажу вам невелику історію. Цвіте та 
пахне сад, але сад незвичайний - він тільки 
один такий у Всесвіті.  Адже, крім відомих де-
рев та квітів, тут росте одна невелика квіточ-
ка – чудесна біло-жовта ромашка. Вона має 
магічну особливість: той, хто на неї погля-
не – буде дуже розумною людиною, знатиме 
все на світі. Але побачити квітку мало, треба 
мати добре і щире серце, аби  отримати магіч-
ний розум. У той сад приходило багато людей, 
але всі вони були злі та скупі, хоч і не вважали 
себе такими. Вони хотіли розтоптати ромаш-
ку, та неначе якась незрозуміла сила діяла на 
них – всі ці люди просто йшли ні з чим додому.

Через річку від саду жив хлопчик Михай-
лик. Мама і тато його померли рано, і тому  
бідному сироті доводилося самому доглядати 
за будинком та господарством.

Михайлик дуже любив тварин. Він вважав, 
що саме вони найкращі друзі людей. Хлоп-
чик їх пильно доглядав: годував, купав, а коли 
тварини потрапляли в біду – біг рятувати, не-
зважаючи на небезпеку для власного життя і 
здоров’я.

Михайлик знав про чудо-квітку, але думав, 
що не гідний її, знаючи скільки людей йшли 
до ромашки і поверталися в розпачі. Якось 
хлопець побачив у кущах маленького песи-

ка. Звичайно, він не міг його не взяти. І че-
рез деякий час  цуценя вже не виглядало та-
ким безпорадним, а було дуже навіть сміш-
не і веселе. Та якось хлопчик помітив, що не-
має песика. Кинувшись його шукати, Михай-
лик почув скавчання, а потім побачив, як бід-
не цуценя пливе за течією  річки. Перебігши 
через місток і спустившись вниз, він його діс-
тав, але цуценя не вгамувалося: воно побігло 
в той незвичайний садок. І Михайлик теж му-
сив  туди бігти, він знав, що відповідає за того, 
кого приручив.

Хлопчик наздогнав цуценя, коли воно вже 
сиділо біля чудо-ромашки. І тут сталося щось 
надзвичайне: квітка піднялася догори і спа-
лахнула яскравим світлом. Вона наділила Ми-
хайлика магічним розумом.

Але знаєте що? У Михайликові нічого не 
змінилося, адже той, хто має добре серце, той 
вже і є дуже розумною людиною. 

На цьому закінчується моя історія. Вас, ма-
буть, цікавить, що було потім?   Але то вже зо-
всім інша казка…

P.S. У світі так не вистачає добра, тож да-
вайте разом його творити!

Марина ОДАРИЧ, 
учениця 11-А класу Лановецької 

школи №1.

На городі  сонечко оселилося,
Із зеленим листячком подружилося, 
Від батьків листочки дівчинку сховали, 
Хай шукають у капусті, як їй і казали. 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Олеся Прядун
 з села Юськівці Лановецького району.

Казка про 

диво-ромашку

Усміхнені діти, гарячі серця,

а на сході невпинна триває війна.

У хаті звичні танці та співи,

а там чути крики, понівеченні тіла.

Війна…
Скільки хоробрих сердець

 забере, ще  вона?
Їм би ще жити:
кохати, радіти, 
а їхні тіла вже гріє земля.

Тут мати сина невпинно блага:

- Сину, не йди! - а він усміхнувся:

 - А хто ж, як не я?
Тут діти маленькі босоніж біжать, 

благають  тата 
із ними весну стрічать,

мати бідненька скине хустину,

почується постріл і це за Україну.

У кожному серці, у кожній хатині

моляться Богу за мир на Вкраїні,

а на думці одні лиш слова: 

Слава Україні ! Героям Слава!

Христина Плескун, учениця

 10 класу Великовікнинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Збаразький район.

Слава Україні
Розважалочка

Зайчик і пташенята
Уважно розглянь малюнки та знайди на них 10 відмінностей. Успіхів!
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СМАЧНІ ТА КОРИСНІ 
сніданки для пана 

і панянки
Вранці потрібно не лише прокинутися 

і зібратись на роботу, але й поживно поїсти. 
Бо як відомо, сніданок – 

то заряд енергії на весь день.
Бананові оладки

Потрібно: яйця курячі – 1 шт., банан – 
1 шт., цукор – 1 ст.л., молоко – 100 мл, бо-
рошно цільнозернове – 100 г, розпушувач 
– 1 ч.л., олія для смаження. 

Приготування: банан почистити від 
шкірки і подрібнити виделкою. Додати 
до бананового пюре яйце, молоко, цукор, 
змішати до однорідного стану. Борошно 
просіяти з розпушувачем та поступово 
вимішуючи додати до маси, замісити од-
норідне густе тісто. На розігрітій сково-
роді з олією, на помірному вогні випікати 
оладки до золотисто-коричневого кольо-
ру. Подавати оладки гарячими з медом 
або сметаною.

Вівсянка з яблуками 
та горіхами

Потрібно: пластівці вівсяні – 1 скл., 
вода – 2 скл., яблука – 1-2 шт., горіхи во-
лоські – 100 г, мед рідкий – 2-4 ст.л., цукор 
коричневий – 2-3 ст.л., сіль.

Приготування: для початку потрібно 
приготувати кашу. Вівсяні пластівці зали-
ти гарячою водою, трішки посолити і про-
варити 5 хвилин, гарно помішуючи. Після 
варки залишити на 3-5 хвилин під криш-
кою. Тим часом натерти яблуко, додати ко-
ричневий цукор, перемішати. Горішки під-
смажити на сухій пательні. Яблуко та го-
рішки змішати з вівсяною кашею. Можна 
додати трішки меленої кориці. Зверху по-
лити рідким медом (до смаку).

Міні-багети 
з броколі та сиром

Потрібно: міні-багети – 4 шт., капуста 
броколі – половинка головки, томати – 2 
шт., перець болгарський – 0,5 шт., сир твер-
дий – 100 г, соус томатний, ковбаса саля-
мі – 80 г.

Приготування: спочатку приготуємо 
броколі. Її треба відварити протягом 5-7 
хвилин. Зварену броколі обдати холодною 
водою і розібрати на дрібні суцвіття. Помі-
дори і половинку солодкого перцю наріза-
ти дрібними кубиками, змішати з полови-
ною тертого сиру (50г). Тепер дрібненько 
нарізати салямі. Міні-багети (або просто 
будь-які булочки) змастити томатним со-
усом за смаком, можна використати соус 
для спагеті чи піци. Тепер викласти ово-

чі з сиром, потім розкласти броколі і саля-
мі, притрусити все зверху рештою тертого 
сиру. Поставити багети в розігріту до 200 С 
духовку і запікати впродовж 12-15 хвилин, 
за цей час булочки мають підрум’янитися, 
а сир добре розплавитися.

Омлет з копченою 
куркою та броколі

Потрібно: курка копчена (грудинка) 
– 150 г, капуста броколі – 4-5 суцвіть, яйця 
курячі – 4 шт., молоко – 100 мл, сир твер-
дий – 100 г, масло вершкове, сіль, перець 
чорний мелений, зелень.

Приготування: відварити броколі у 
підсоленій воді впродовж 5 хвилин і ви-
класти в друшляк. Копчену курячу грудин-
ку нарізати скибочками, сир — невелики-
ми шматочками. Яйця збити з молоком, 
додати трішки солі і перцю за смаком. У 
пательні розтопити шматочок вершково-
го масла і вилити яєчно-молочну суміш. Як 
тільки схопиться знизу, зменшити вогонь 
і розкласти зверху копчену грудинку, бро-
колі і шматочки сиру. Довести до готовнос-
ті на невеликому вогні, можна під криш-
кою, але не перемішувати. Готовий омлет 
розкласти по тарілках і прикрасити зелен-
ню (за бажанням).

Оладки з капусти

Потрібно: капуста – 350 г, олія – 50 мл, 
молоко – 200 мл, борошно пшеничне – 120 
г, розпушувач тіста – 1 ч.л., сіль, часник – 3 
зубці, яйця курячі – 3 шт.

Приготування: у чашу блендера ви-
класти крупно порізану капусту, яйця, мо-
локо, сіль. Подрібнити до утворення одно-
рідної маси. Додати подрібнений часник, 
борошно і розпушувач. Добре перемішати. 
Все, тісто готове. Сковорідку добре розігрі-
ти. Смажити як звичайні оладки. Подавати 
зі сметаною.

Яєчня по-німецьки
Потрібно: яйця курячі – 4 шт., масло 

вершкове -20 г, шніт-цибуля – 4 пера, олія – 
100 г, сіль, перець чорний мелений.

Приготування: яйця збити просто ви-
делкою або вінчиком. Додати до них дріб-
ненько нарізаний шніт (або перо зеле-
ної цибульки) і розтоплене (це важливо!) 
вершкове масло. Перемішати. Присмачи-
ти за смаком сіллю з перцем. Тепер змас-
тити пательню олією, нам потрібен лише 
дуже тонкий шар, для цього можна ви-
користати кулінарний пензлик. На гаря-
чу пательню вилити яєчну суміш, і ось те-
пер найголовніше, дати кілька секунд яєч-
ні «схопитися», а потім широкою лопат-
кою почати перемішувати її. З’являться 

грудочки-шматочки, перемішувати яєчню 
доти, поки не зникне рідина. Триває цей 
процес десь до хвилини.  Викласти яєчну 
на тарілки і тут же подати до столу.
Морквяно-сирні оладки

Потрібно: морква – 250-300 г, смета-
на – 50-70г, яйця курячі – 2-3 шт., сир твер-
дий – 100-150 г, сіль, розпушувач для тіс-
та – 1/2 ч.л., борошно – 50-70 г.

Приготування: сир і моркву натерти на 
грубій терці. Додати всі інші інгредієнти, 
перемішати і смажити на розігрітій сково-
рідці, викладаючи тісто столовою ложкою. 
Оладки краще робити меншими, щоб вони 
встигли пропектися. За бажанням мож-
на додати зелень і часничок. Оладки вихо-
дять ніжні та смачні, дуже добре підходять 
на сніданок до кави чи чаю. 

Бельгійські вафлі

Потрібно: борошно – 75 г, масло верш-
кове – 85 г, молоко – 225 г, яйця курячі – 2 
шт., сіль – 5 г, цукор – 40 г, цукор ванільний 
– 1 пачка, кориця мелена, розпушувач для 
тіста – 10 г.

Приготування: спочатку з’єднуємо усі 
сухі складники: просіяне борошно, сіль, цу-
кор, ванільний цукор, порошок до печива, 
корицю. Масло розтоплюємо в мікрохви-
льовці або на водяній бані. Жовтки відді-
ляємо від білків. Збиваємо молоко, жовт-
ки та масло до однорідної консистенції. 
Додаємо борошняну суміш і продовжує-
мо збивати, щоб не було згустків. Тим ча-
сом збиваємо білки з дрібкою солі до кру-
тої піни. Останній штрих — додаємо біл-
ки в наше тісто і акуратно вимішуємо зни-
зу вверх. Вафельницю розігріваємо та зма-
щуємо олією. Викладаємо на неї тісто, десь 
по 3 столові ложки суміші на кожну поло-
винку, залежить від вафельниці. Закриває-
мо вафельницю і печемо до зарум’янення. 
Час випікання залежатиме і від потужності 
вафельниці. Готові вафлі полити розтопле-
ним шоколадом та прикрасити фруктами.

Рис з сезонними 
овочами

Потрібно: кабачки – 1 шт., перець бол-
гарський – 1 шт., морква – 1 шт., цибуля ріп-
часта – 1/2 шт., майоран сушений – дрібка, 
перець солодкий сушений – кілька сму-
жок, карі – дрібка, кріп, сіль до смаку, шніт-
цибуля. Для рисового прошарку: рис – 0,5 
скл., вода – 1 скл., часник молодий – 1 шт., 
цибуля ріпчаста 1/2 шт., сіль.

Приготування: промити рис у великій 

кількості проточної води. Залити окропом. 
За хвилин 20 воду злити. Далі у банячок 
всипати рис, залити окропом і сюди дода-
ти 1/2 зубчика часнику та 1/2 цибульки і 
нехай вариться під кришкою на малень-
кому вогні 15 хвилин. А тим часом приго-
тувати овочевий прошарок. Помити овочі, 
порізати шматочками кабачок та перчик, 
потерти дрібненько моркву і протушкува-
ти все хвилин 12-15 на сковорідці, посоли-
ти та додати сушений майоран, кілька сму-
жок сушеного червоного солодкого перчи-
ку та щіпочку карі. При бажанні можна до-
дати ложку вершків. Подаємо так, на дно 
викладаємо рис, далі протушковані овочі 
та накриємо знову рисом. Прикрасити кро-
пом та зеленою цибулькою.

Смузі «Вітамінний 
квартет»

Потрібно: томати – 1-2 шт., смородина 
чорна – пригорща, рукола – 1 пучок, йогурт 
– 60 г, спеції, вода -50 г.

Приготування: помити томати, смо-
родину та руколу. Помістити все в чашу 
блендера, додавши 50 грам води та йогурт. 
Подрібнити інгредієнти. От вітамінне сму-
зі й готове.

Тости з яйцем

Потрібно: хліб тостовий – 1 шт., яйця 
курячі – 1 шт., сир твердий, масло вершко-
ве, сіль, перець чорний мелений, зелень.

Приготування: видавити склянкою 
круги з хліба і розрізати їх на 2 половини. 
Форму змастити маслом і викласти в неї 
хліб у вигляді кошиків. Хліб можна трохи 
утрамбувати. Змастити краї хліба розто-
пленим вершковим маслом. На дно фор-
мочки покласти трохи натертого сиру і 
акуратно влити туди яйце. Посолити, по-
перчити і випікати в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці 15-20 хвилин. Перед подачею 
посипати кропом або петрушкою.

Запечені сирники 
з висівками

Потрібно: сир домашній – 250 г, крох-
маль – 1-3 ч.л., білки яєчні – 1 шт., борошно 
цільнозернове – 3 ст.л., висівки.

Приготування: сир можна перетер-
ти через сито. Змішати усі інгредієнти та 
добре вимішати руками. Обкачати кожен 
сирничок у висівках та поставити на деко. 
Випікати приблизно 20-25 хв. при 180 гра-
дусах. Пильнуємо, щоб не пригоріли. У ре-
зультаті отримуємо смачні та корисні сир-
нички, які можна подавати зі сметаною чи 
варенням.
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 

Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хоро-
шому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.
***

Холодильну вітрину у хорошому ста-
ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний 
захист, можлива особиста

 зустріч і консультація 
на відстані. 

Тел. (096)556-10-28 (питати Інну).

Українські анекдоти
Павлик запитує батьків:
- Я народився взимку. Поясніть, звідки я 

взявся? Лелеки не літають, капуста не росте...
- Е-е-е… Сніговики зліпили, - відповів 

батько. 
* * *

Стук у двері.
- Хто там?
- Міліція.
- Нікого немає вдома.
- А хто це говорить?
- Вам здалося.
- А чому світло горить?
- Я зараз вимкну.

* * *
- Лікарю, мені щоночі сняться миші. 

Вони в футбол грають, що робити?
- Ось вам таблетки, вип’єте і все буде до-

бре
- А можна я завтра вип’ю?
- Чому завтра?
- Бо сьогодні фінал.

* * *
Мала запитує у батька: 
- Тату, коли я виросту, на кого буду схо-

жа: на тебе, чи на маму?
- На мене, доню.
- Ну і кому я буду потрібна така вусата?

* * *

- Пане міліціонере, п’ять хвилин тому 
грабіжник зняв у мене з руки годинника.

- Чому ж ви одразу не покликали на до-
помогу?

- Я боявся відкрити рота - у мене золо-
ті зуби.

* * *
Помер даішник. Постав перед Богом. 

Той запитує:
- Ну що, сину мій, чи робив ти людям до-

бро?
- Так, бувало.
- А зло?
- І таке було.
- Перед тобою дві дороги: одна до раю, 

інша - до пекла. Яку вибереш, туди й потра-
пиш.

- А можна я на перехресті залишуся?
* * *

Телефонує свекруха до невістки:
- Як там мій синочок?
- Та як, як... Горілку п’є, з коханками ве-

штається, мене б’є...
- Ну, слава Богу, тільки б не хворів!

* * *
Дружина крутого бізнесмена прийшла 

до нього в офіс і побачила акваріум.
- Навіщо тобі на роботі рибки? - запитує.
- Часом приємно дивитися, як хтось роз-

криває рота не для того, аби просити грошей.
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ГОРОСКОП
з 25 листопада
по 1 грудня
Овен  

Спiлкування та активнi 
дiї з оточуючими прине-
суть вам чимале задово-
лення. Зустрiч iз давнiми 
друзями стане приємною 
несподiванкою.
Телець 

Зараз небажанi азартнi 
iгри i прийняття ризикова-
них рiшень. Краще повiльно, 
але впевпено просуватися до 
цiлей.
Близнюки 

Використовуйте при-
хованi резерви, в тому числi 
для отримання прибуткiв. 
Не шкодуйте часу та сил для 
досягнення мрiй.
Рак 

Ви нарештi зможете на-
лагодити особистi стосун-
ки. Атмосфера в родинi ста-
не легкою i невимушеною. 
У вихiднi ви зможете чудово 
вiдпочити.
Лев 

У вас з’являться новi iдеї, 
плани, iнтереси. Вам удасть-
ся пiдкорити такi вершини, 
про якi ви навiть не могли 
мрiяти.
Діва 

Вiдкладiть справи i насо-
лоджуйтеся життям. Додай-
те яскравих вiдтiнкiв у свої 
буднi.
Терези 

Вам буде чому повчити-
ся у друзiв. Ви зможете пере-
йняти досвiд або знання, за-
вдяки чому зможете впора-
тися з найскладнiшими за-
вданнями.
Скорпіон 

Перед вами вiдкриються 
новi перспективи. Умiння 
бути дипломатом i добре 
розбиратися в людям допо-
можуть зробити правильне 
рiшення.
Стрілець 

Бажання комусь до-
помогти тримайте на 
контролi, оскiльки не всiм 
зрозумiла ваша полiтика. 
Не берiть на себе чужi про-
блеми.
Козеріг 

Завдяки своїй чарiвностi 
ви зможете встановити 
гармонiйнi стосунки з на-
чальством. Удача супро-
воджуватиме у питаннях 
кар’єри.
Водолій 

Новi знання допоможуть 
пiдвищити ерудицiю i допо-
можуть швидше наблизити 
намiченi цiлi.
Риби 

На цьому тижнi у вас 
буде вдосталь часу для 
вiдпочинку. Не поспiшайте, 
крок за кроком ви впораєте-
ся з усiма обов’язками.

25 листопада - хмарно, можливий дощ зі сні-
гом, температура повітря вночі 3-4 градуси морозу, вдень від 1 гра-
дуса морозу до 1 градуса тепла. Схід сонця - 7.42, захід - 16.26.

26 листопада - хмарно, у другій половині дня сніг, температу-
ра повітря вночі 0-2, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.43, за-
хід - 16.26. Повний місяць. 

27 листопада - хмарно з проясненням, вранці можливий сніг, 
температура повітря вночі 1-2, вдень 0-2 градуси морозу. Схід сон-
ця - 7.45, захід - 16.25.

28 листопада - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 
1-2, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.46, захід - 16.24.

29 листопада - хмарно, сніг з дощем, температура повітря вно-
чі 0-1 градус морозу, вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 7.47, захід 
- 16.23. 

30 листопада - хмарно, без опадів, температура повітря вно-
чі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 1-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.49, захід - 16.23.

1 грудня - хмарно, можливий дощ зі снігом, температура пові-
тря вночі 0-2, вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 7.50 захід - 16.22.

Вітаємо!
Віталія Володимировича 

Мудрого 
з с. Денисів Козівського району

з Днем народження, 
яке він буде святкувати 

27 листопада!
Хай буде цей день незабутньо-прекрасним,
А небо – завжди чистим і ясним.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Щоб було у ньому багато любові,
Щоб зустрічі були веселі й чудові,
Щоб всі шанували тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі, горіли.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята, 
Пошле тобі многії щасливі літа!

З любов’ю – дідусь Василь, бабуся Галина
 з с. Плотича Козівського району.

 

Вітаємо!
Віктора Васильовича Масного 

з Тернополя
із золотим ювілеєм!

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
На вашім сонячнім порозі
 З’явилось цілих п’ятдесят!
Роки кружляють в тихім ритмі вальсу,
Душа зоріє щедрістю й теплом.
Цей ювілей… Нехай уже не двадцять,
Та кожен рік - з любов’ю і добром. 
Щоб заметілі серця не студили,
Бог посилає радісні літа,
Здоров’я зичим! І для щастя крила 
Нехай дарує осінь золота!  
А Матір Божа ласку посилає,
Ангельський хор “Многа літа” співає!

     З повагою і любов’ю - дружина, син і мама.

Вітаємо!
Олександра Миколайовича 

Небоженкова
із с. Підгайці Шумського району

із 25-річчям! 
Прийми у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя!
Щоб лихо й хвороби тебе обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай легко прощається, добре живеться,
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди веселий, щирий і багатий.
Хай Бог здоров’я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З повагою і любов’ю – теща, 
куми Коля і Надя, Сашуня і Настуня.

Погода в Тернополі 
й області

Найкрасивіша 
українка 

вирушає у Китай 
Цьогорічна 

володарка 
титулу “Міс 

Україна” Христина 
Столока вже майже 
готова їхати до 
Китаю, де 19-го 
грудня відбудеться 
міжнародний 
конкурс “Міс 
Світу-2015”, пише 
ТаблоID. 

Днями відбулася пре-
зентація національного 
костюму та вечірньої сук-
ні, яку організатори підго-
тували для українки.

Сукню з італійського дикого шовку з націо-
нальними елементами та мотивами картин Ма-
рії Приймаченко для Христини створив україн-
ський бренд на чолі з Альоною Клепко.

Також вбрання прикрасили бісером та камін-
чиками “Swarovski”.

Що ж до вечірньої сукні, то її для Христини 
створила автор власної корсетної технологій 
дизайнер Катерина Лукашик. Особливістю її су-
конь є те, що вони здатні утягувати силует до 20-
ти сантиметрів.

Для конкурсної сукні Лукашик використала 
високоякісні матеріали: мережива, шовк, солтис, 
шкіру, трикотажі благородних відтінків, а також 
натуральні каміння і кристали “Swarovski”.

До речі, у якості національного сувеніру, який 
буде виставлено на благодійному аукціоні в рам-
ках “Міс Світу-2015”, Столока повезе картину 
пензля Ірини Третьяк під назвою “Україна”.

Нагадаємо, фінал 65-го Міжнародного кон-
курсу краси “Міс Світу-2015” відбудеться 19 груд-
ня в місті Санья (Китай).




