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Дорогі наші хлібороби, шановні краяни!
З нагоди славного ювілею Незалежності нашої держави президія 

ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств ба-
жає вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморо-
зуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде 
сповнений щедрим урожаєм, а добрі справи на хліборобській ниві 
примножать єдність і могутність рідної України.

Любіть Україну у сні й наяву, 
Вишневу свою Україну, 
Красу її хлібну, живу і нову, 
І мову її солов'їну…
З Днем Незалежності, дорогі друзі!

Любіть Україну, всім серцем любіть!

Микола ПИЛИПІВ, за дорученням президії ради об’єднання 
сільгосппідприємств, Заслужений працівник сільського  
господарства України, директор ПП «Аркадія» Гусятинського району.

Від усього серця вітаю вас 
із Днем Незалежності – 

світлим святом 
Української 

Державності.
Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про 

цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за дер-
жавність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, 
про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історі-
єю. У цей нелегкий для усіх нас час Україна вкотре довела своє пра-
во на становлення як незалежна, демократична та сильна держава. 
Дух патріотизму, що переповнює українців, згуртовує та дає насна-
гу діяти на благо Вітчизни. Низький уклін і слова особливої вдяч-
ності усім, хто зараз на передовій доводить свою мужність, силу 
волі та героїчність в боротьбі за незалежність та непорушність 
цілісності країни. Нам випала висока історична місія здійснюва-
ти мрію багатьох поколінь наших предків – плекати рідну землю і 
прикрашати її своєю працею, у добробуті, безпеці та злагоді рости-
ти дітей, мирно  жити на своїй Богом даній землі.

Тому сьогодні, в цей визначний день, від усієї душі зичу міцно-
го здоров'я, щастя, мирного неба над головами, щедрої долі, по-
дальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання 
України та добробуту її народу.  Хай духмяним серпневим запахом 
українського хліба прийде у ваш дім щастя і добро, порозуміння та 
згуртованість, мир та любов!

З повагою - 
начальник об'єднання 

“Тернопільгаз” 
Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Шановні працівники газових  
господарств області, ветерани праці 
та всі споживачі блакитного блага!

Зігріті нашим теплом зерна Укра-
їнської Незалежності проростають со-
нячними врожаями на полях, щедрі-
ють добрими справами наших сер-
дець, колосяться щирістю помислів 
та  християнським милосердям у на-
ших небайдужих душах.

Ми зустрічаємо 25-й рік наро-
дження суверенної держави, спов не  ні  
найглибших патріотичних почуттів 

та переживань за її сьогодення, але з 
оптимізмом за її майбутнє. І чим біль-
ше ми будемо вірити у нашу спільну 
перемогу над ворогом, чим сумлін-
ніше – кожен своєю працею – будемо 
зміцнювати нашу Незалежність, тим 
швидше постане економічно міцна 
європейська Україна.

Тож зичу вам, дорогі краяни, напо-
легливості та успіху у досягненні цієї 
благородної мети, благополуччя і до-
статку у родинах, здоров’я та злагоди.

Дорогі краяни, земляки!

З Днем народження тебе, Україно! 
З великим національним  

святом вас, українці!

Антон БІЛИК, директор ПОП 
«Іванівське» Теребовлянського 
району, Заслужений працівник 
сільського господарства України,  
депутат обласної ради.

Дорогі земляки! Щиросердечно вітаю Вас 
з великим національним святом – 
Днем Незалежності  України!

З повагою - голова ТОО Партії 
«Громадянська позиція» 

Петро ЛАНДЯК.

Це свято ставить нам завдання ви-
вчати глибини нашої історії, з належ-
ністю  оцінити наших Героїв, думка-
ми повертає нас до наших предків, які 
століттями  творили націю і боролися 
за свою державність. Сьогодні ми по-
винні думати про завтрашній день, 

про майбутні покоління, про нашу 
відповідальність перед нащадками. 

Тому бажаю всім нам згуртува-
тися й надалі відстоювати суверен-
ність нашої держави, примножувати 
та розвивати традиції і блага україн-
ського народу. 

Нехай Господь Бог 
береже всіх нас!

Щиро вітаю Вас з Днем 
                            Незалежності 
                               України!

Незалежна свята Україно, 
Рідне місто в обіймах століть, 
Зичим злагоди кожній родині,
Миру, щастя і многая літ! 

З повагою - «Наш ДЕНЬ».

Тернопіль 
святкує 

476 років
Культурно-

розважальні заходи 
до Дня міста

4 стор.
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Чому повстає  
українське село?

Україна цього року збирає ре-
кордні врожаї зернових. Чому ж 
прості українці дорікають владі, 
що живуть все гірше і гірше? Див-
на річ – чим більше Україна виро-
бляє агропродукції, тим бідніши-
ми стають українці і, власне, самі 
селяни. І це, незважаючи на те, що 
агросектор забезпечує надходжен-
ня на рівні 40% ВВП, даючи можли-
вість формувати бюджет України, у 
тому числі його соціальну складо-
ву. Якщо прості українці не доче-
каються від уряду більш адекват-
ної політики, Аграрна партія Укра-
їни обіцяє вже восени вивести лю-
дей на вулиці і оголосити Всеукра-
їнський страйк. Про ці та інші пи-
тання йшла мова під час круглого 
столу в агенції УНІАН, присвячено-
го проблемам українського АПК і 
шляхам їх вирішення.
Зовнішні обставини

Економіка України переживає 
жорстку кризу. До таких факторів, 
як втрата Криму і війна на Дон-
басі додалася і несприятлива зо-
внішньоекономічна кон'юнктура 
на світових ринках, внаслідок 
чого попит на метал і хімічні виро-
би значно скоротився. Окрім того, 
країни ЄС досить обережно від-
кривають свої внутрішні ринки 
для України, проводячи жорстку 
політику протекціонізму власно-
го товаровиробника. Ці об’єктивні 
фактори негативно вплинули на 
наповнення українського бюдже-
ту.

Проте свою руку допомо-
ги традиційно протягнули агра-
рії, завдяки яким Україна сьогод-
ні залишається в десятці найбіль-
ших експортерів агропромисло-
вої продукції. Як зазначає прези-
дент Української зернової асоціа-
ції Володимир Клименко, Україна 
у поточному році повинна побити 
свій власний рекорд виробництва 
зернових. За оцінками спеціаліс-
тів, прогнозований обсяг вироб-
ництва зернових у 2016 році сягне 
рекордних 61-63 мільйонів тонн. 
Із них дві третини піде на експорт, 
що дозволить значно поповнити 
бюджет України.

Цікаво, що такі показники 
аграрний сектор демонструє вже 
декілька років, і це - незважаючи 
на війну і втрати значних посівних 
площ на Півдні і Сході України. Все 
це характеризує українських агра-
ріїв як професіоналів, які вміють 
добиватися результатів у будь-
яких кризових ситуаціях.

Багатий урожай – 
бідні люди 

Проте не все так однозначно в 
рекордних показниках вітчизняних 
аграріїв. Селяни виробляють з ро-
ку в рік все більше продукції, про-
те дивним чином живуть все бідні-
ше. Чому так відбувається? Це на-
зивається агропромисловий бізнес 
по-українськи. Біда українського аг-
росектору полягає в тому, що його 
долю вирішують кабінетні чинов-
ники, які обслуговують виключно 
власні інтереси. Вітчизняні чинов-
ники орієнтуються на примітивні 
способи заробітку, які націлені ви-
ключно на продаж сільськогоспо-
дарської сировини. Більше того, ро-
блячи ставку лише на продаж сиро-
вини, чиновники з Кабміну намага-
ються повністю скасувати механізм 
повернення ПДВ для аграрного ви-
робника, вимиваючи з галузі обо-
ротні кошти на мільярди гривень.

Все це призводить до того, що 
все більше сільськогосподарських 
підприємств банкрутують, а безро-
біття на селі зростає шаленими тем-
пами.

«За рахунок зміни податкового 
законодавства аграрну галузь про-
сто «поклали». Скасування спецре-
жиму ПДВ забрало у аграріїв 85% 
оборотних коштів. Фінансове на-
вантаження на 1 га землі в обробіт-
ку зросло в 41 раз. Це катастрофа! 
За останні два роки країна втра-
тила 2,5 мільйона робочих місць, 4 
мільйони громадян виїхали на за-
робітки. 500 тисяч малих підпри-
ємств закрилися. У підсумку, попри 
всі рекордні показники експорту, 
бездарне управління економікою 
веде до того, що ми стаємо дедалі 
біднішою країною», - обурюється 
лідер Аграрної партії України Віта-
лій Скоцик.

Позицію Скоцика можна на-
глядно проілюструвати за допомо-
гою конкретних цифр. Внаслідок 

того, що уряд ліквідував для агра-
ріїв спеціальний режим з відшко-
дування ПДВ, агросектор втратив 
до 85% оборотних коштів. Це при-
зведе до того, що, за результатами 
2016 року, аграрії не отримають 6 
млрд. гривень поверненого ПДВ. До 
того ж, знову починаються махіна-
ції, які були традиційними ще за ча-
сів Януковича, коли ПДВ повертали 
«лівим» фірмам, що належали на-
ближеним до Сім’ї фігурам.

Парадоксально, але сусідні Ро-
сія і Білорусь – це абсолютно про-
тилежні приклади урядової політи-
ки. Наприклад, в РФ уряд компен-
сує 30% витрат аграріям, які заку-
повують російську сільськогоспо-
дарську техніку. Подібна ж ситуація 
спостерігається і в сусідній Білорусі, 
де уряд стимулює селян закупову-
вати техніку саме вітчизняного ви-
робництва. В результаті, це призво-
дить до того, що місцевий агросек-
тор стимулює розвиток суміжних 
галузей.

І зовсім інша ситуація склала-
ся в Україні, де, здавалося б, уряд 
повинен максимально стимулюва-
ти агросектор, а не заганяти селян 
до кабали. Лідер Аграрної партії Ві-
талій Скоцик говорить прямо: не-
долуга економічна стратегія уряду 
штовхає Україну до краху! Причому 
мова йде як про ситуативні рішен-
ня, так і про стратегічну помилку в 
тому, що стосується економічної мо-
делі України.

 «Проблема в тому, що у нас 
принципово неправильно побудо-
вана концепція уряду щодо розви-
тку сільського господарства. Ми 
продаємо тільки 8,2 % готових про-
дуктів, а все інше - це продаж сіль-
ськогосподарської сировини. На сві-
тових магазинних полицях годі й 
шукати нашу кукурудзу, консерви, 
кетчуп і майонез. Ми не вкладаємо 
у виробництво і переробку продук-
ції нашого АПК - ми просто продає-
мо вирощені врожаї, повністю зале-

жачи від світових і дуже мінливих 
цін на продукцію. Саме тому, буду-
чи житницею Європи, Україна од-
ночасно залишається і найбідні-
шою країною континенту. Середній 
українець в день витрачає півтора 
долари на прожиття  - це показник 
центральноафриканських країн. Це 
дно, за яке повинно бути соромно 
нашому бездарному уряду», - роз-
повідає лідер Аграрної партії Укра-
їни Віталій Скоцик.

На думку Віталія Скоцика, ситу-
ація в сільському господарстві до-
сить складна, але розумний управ-
лінець в змозі її виправити. «Коли 
ми говоримо про інтереси аграріїв, 
ми одночасно говоримо і про інтер-
еси всієї України. Без винятку і будь-
якої ідеології. Якщо ми не вирішує-
мо зараз питання зі спеціальним ре-
жимом повернення ПДВ, якщо ми 
не вводимо мораторій на будь-які 
дії, що обмежують сільгоспвироб-
ника, то нам нічого не залишаєть-
ся, як проголосити Всеукраїнський 
страйк. Іншого виходу я не бачу. 
Якщо зараз ми не врятуємо аграрі-
їв, то вже в наступному році в бю-
джеті не буде грошей на пенсії, со-
ціальні виплати та субсидії. Ми всі 
в одному човні і, якщо сьогодні зни-
щують селян як клас - завтра це бу-
мерангом повернеться до мільйо-
нів людей, які формально ніяк не 
пов'язані з агросектором», - зазна-
чає Віталій Скоцик.
АПК врятує  
повернення  
спецрежиму ПДВ

Цього року Україна зможе 
отримати приблизно 5,8 мільяр-
да доларів валютних надходжень 
тільки за рахунок експорту зер-
на. Проте, як зазначають спеціа-
лісти, наша країна заробляє такі 
гроші виключно завдяки великим 
об’ємам продажу зернових на сві-
тові ринки. Але ціни на сировину 

Уряд повинен стимулювати агросектор,

Віталій Скоцик: "Коли ми говоримо 
про інтереси аграріїв, ми одночасно 
говоримо і про інтереси всієї України"

Учасники  круглого столу «Виробництво та експорт зерна.  
Як зберегти позиції України на світовому ринку?»

у світі постійно знижуються. Якщо 
два роки тому тонна ячменю ко-
штувала приблизно 230-240 дола-
рів, то зараз за неї дають не біль-
ше 120 доларів. В той самий час, 
на кожній тонні української куку-
рудзи, яку ми продаємо по 140 до-
ларів, в США заробляють приблиз-
но 680 доларів. Причина, як зазна-
чають в Аграрній партії України, в 
тому, що наші виробники здебіль-
шого експортують необроблену 
сировину. Лише 8,2% українського 
експорту припадає на готову про-
дукцію агропромислового комп-
лексу.

Відзначають критичну ситуа-
цію в галузі і профільні фахівці. Піс-
ля скасування спецрежиму ПДВ і 
вимивання коштів з агросектору, 
навантаження на обробку 1 га зем-
лі зросло в 41 раз. Це означає, що 
в наступному 2017 слід очікувати 
різкого стрибка безробіття на селі – 
без роботи можуть опинитися май-
же два мільйони людей, які зараз 
працюють в сільському господар-
стві. Цифри майбутніх втрат вра-
жають. Ті ж 5,8 мільярда доларів, 
які бюджет України отримає завдя-
ки експорту зернових в цьому році, 
наступного року можна буде сміли-
во розділити надвоє.

Проте спроби українських 
аграріїв побудувати механізм ді-
алогу між представниками АПК і 
чиновниками Кабінету Міністрів 
поки що не мали особливого успі-
ху. Нинішнє керівництво Кабмі-
ну поки спромоглося тільки на те, 
щоб сформувати робочу групу на 
чолі з першим віце-прем’єром Сте-
паном Кубівим, але будь-яких кон-
структивних рішень поки що не 
спостерігається.

А тим часом, тотальне зубо-
жіння мільйонів простих україн-
ців призводить до спонтанного не-
вдоволення, яке може восени пе-
рерости в масові страйки. В Аграр-
ній партії застерігають, що терпін-
ня українців має межу і урядовці 
до неї вже критично наблизились.

І якщо чиновники не готові до 
адекватних рішень, Аграрна пар-
тія відчуває себе в змозі очолити 
народні протести – з метою не до-
пустити масових безпорядків, а 
спрямувати протестні виступи в 
конструктивне русло. Проте зараз 
найголовніше завдання – це за-
вершити жнива і складувати уро-
жай. І лише після того, як хлібо-
роби завершать жнива, Аграрна 
партія розпочне Всеукраїнський 
страйк з вимогами до Кабінету 
Міністрів.

«До 1 липня уряд мав прийня-
ти пропозиції аграрних асоціацій 
щодо оподаткування галузі і пода-
ти до ВР бачення Податкового ко-
дексу на наступний рік. Цього не 
відбулося. До 15 вересня уряд має 
подати в парламент бюджетну ре-
золюцію. При цьому він не хоче 
спілкуватися з профільними асо-
ціаціями і напрацьовувати зміни 
до податкової системи, щоб вря-
тувати ситуацію в економіці. Тому 
аграрії ухвалили рішення у верес-
ні провести всеукраїнське Аграр-
не віче. Якщо на той час реально-
го діалогу з урядом не відбудеть-
ся, аграрне середовище вийде на 
загальнонаціональний страйк. Го-
ловною вимогою буде повернення 
спецрежиму ПДВ для агровироб-
ників», - озвучив лідер Аграрної 
партії Віталій Скоцик першочерго-
ві вимоги до української влади.

Остап СКОРОБІДНИЙ.

а не заганяти 
селян до кабали
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Зі святом, 
незалежна 
Україно!

З Днем міста,
рідний 

Тернополе!

Вранці, 23 серпня, на 
Театральному майдані сини 
загиблих бійців Андрій 

Воробель та Микола Руснак разом 
з керівництвом міста й області 
урочисто підняли державний 
прапор. 

Андрій – син солдата 80-ї окремої ае-
ромобільної бригади Івана Воробля із 
села Кам’янки Підволочиського райо-
ну. Чоловік загинув 5 вересня 2014 року 

під Щастям Луганської області. Микола – 
син молодшого сержанта Миколи Русна-
ка із села Верхівці Гусятинського району, 
який загинув 11 липня 2014 року теж на 
Луганщині, поблизу Зеленопілля.

Під урочистий марш у виконанні ду-
хового оркестру 44-ї артилерійської 
бригади  військові пройшли повз Пра-
пор, віддаючи честь. Хвилиною мовчан-
ня присутні вшанували всіх, хто загинув, 
захищаючи територіальну цілісність та 
суверенітет України. Після цього покла-

ли квіти до пам’ятників і пам’ятних зна-
ків Тарасові Шевченку, Ярославу Стець-
ку, Ярославі Стецько, В’ячеславу Чорно-
волу, Степану Бандері, Героям Небесної 
Сотні та учасникам АТО.

До слова, День державного прапо-
ра раніше святкували 24 липня у сто-
лиці. Саме цього дня у 1990 році синьо-
жовтий стяг було піднято над Київською 
мерією. З 2009 року офіційна церемонія 
підняття прапора святкується 23 серпня 
по всій Україні.

Сини загиблих Героїв 
підняли синьо-жовтий стяг
У Тернополі урочисто відзначили День державного прапора України. Цього року 
святковий ритуал підняття українського стяга здійснили діти загиблих воїнів АТО.

День Незалежності 
нашої рідної 
України! Це - 

найвеличніше державне 
свято. У такі дні завжди 
роздумуєш над тим, що 
досягнуто, над чим треба 
працювати далі.

На жаль, на 25-у році існу-
вання нашої держави бороть-
ба за незалежність не тіль-
ки продовжується, а й заго-
стрюється, причому як на зо-
внішньому, так і внутрішньо-
му фронтах. Ззовні – маємо 
справжню війну на східних ру-
бежах країни із захопленням 
територій, анексією Криму, з 
тисячами смертей наших най-
кращих синів, які ціною влас-
ного життя намагаються від-
стояти таку дорогу незалеж-
ність.

Але найголовніший фронт, 
на моє чітке переконання, 
розгорнувся всередині кра-
їни. Маємо нестабільну еко-
номіку, зниження соціальних 
стандартів, відсутність робо-
чих місць, що породжує масо-
ву трудову міграцію. Маємо 
тотальну корупцію практично 
у всіх сферах нашого життя, і 
що особливо страшно – у сис-
темі правоохоронних органів. 

Ми не створили культу лю-
дини праці у нашій державі, 
поваги до прав і свобод кож-
ного громадянина. Послугову-
ємося часто подвійними стан-
дартами  у житті: «понятія» 
для друзів, закон – для ворогів!

Потребує ефективного ре-
формування галузь охорони 
здоров’я. Медична допомога 
повинна реально наблизитись 
до населення через пріоритет 

екстреної і первинної допомо-
ги на засадах сімейної меди-
цини, через чітке розмежуван-
ня рівнів надання допомоги із 
організацією системи їх взає-
модії, через справедливий пе-
рерозподіл матеріальних і фі-
нансових ресурсів між рівня-
ми, через прозорість системи 
закупівлі ліків, модернізацію 
системи медичної освіти і  за-
провадження ефективного лі-
карського самоврядування. 

Ми не створили, на жаль, 
достатньою мірою культу рід-
ної мови, українського літе-
ратурного слова і пісні, інших 
видів культури.

Однак треба бути оптиміс-
тами. Переконана: успіх на-
шої боротьби за справжню 
незалежність, за становлен-
ня України як демократичної 
правової цивілізованої країни, 

залежить перш за все від ак-
тивної життєвої позиції кож-
ного з нас.  

Пам'ятаймо, на нас див-
ляться наші діти і внуки, сво-
їми вчинками ми показуємо їм 
приклад на майбутнє. Давайте 
прислухатись до думок і пози-
цій ближніх. Якщо не зрозуміє-
мо сьогодні того, хто відстоює 
правду, завтра на цьому міс-
ці можемо опинитися самі. Да-
вайте задумуватись, кого оби-
раємо до різних державних і 
професійних інституцій, будь-
мо вимогливими до влади. 

Тільки по-справжньому па-
тріотична відповідальна пози-
ція кожного громадянина – за-
порука існування сильної і  не-
залежної України. 

Бажаю міцного здоров'я 
усім, злагоди, добробуту і віри 
у завтра!

Лілія БАБІНЕЦЬ, 
професор медичних 

наук Тернопільського 
державного медичного 

університету.

Шановні колеги, дорогі земляки!
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Наша команда 

З 1 вересня учні тернопільських шкіл 
у 17 номінаціях та “Кращий учень 
школи” отримуватимуть щомісячні 

іменні стипендії, які виплачуватимуть із 
міського бюджету Тернополя. Відповідне 
рішення затвердили депутати 
Тернопільської міської ради під час сесії, 
що відбулася сьогодні.

За словами ініціатора цієї ідеї, депутата місь-
кради від “Солідарності” Володимира Міська, на-
передодні  кожна школа подавала претендентів 
з числа кращих та обдарованих учнів на отри-
мання такої стипендії.

“Далі спеціальна конкурсна комісія з питань 

освіти та науки  визначила близько 80 школярів, 
які матимуть право отримувати стипендію, – роз-
повів Володимир Місько. – Відтак з нового на-
вчального року визначені учні отримуватимуть 
по 300 грн. Передусім це допоможе покращити 
успішність та стимулюватиме дітей до навчання”.

Усі стипендії названі іменами відомих терно-
пільських діячів. Наприклад, у сфері мовознав-
ства стипендія присвячена імені завідувача ка-
федри мовознавства ТНПУ ім. В.Гнатюка Дмитра 
Бучка, в галузі історії – археологу Ігорю Гереті, 
а у сфері учнівського самоврядування – першо-
му бургомістру-українцю Володимиру Лучаків-
ському.

Хіба чиновники високого 
штибу, які отримують 
десятки тисяч гривень 

місячної зарплати, та й не без того, 
що мають щось збоку (скількох 
уже публічно затримали?!), 
можуть зрозуміти пересічних 
українців, яким «капає» тисяча-
друга пенсії чи зарплати? І якщо, 
скажімо, пенсіонерам підвищують 
виплати на кілька гривень, то 
«слугам народу» одразу на тисячі. 

Кабмін встановив нові посадові окла-
ди для чиновників найвищого рівня. Уря-
довці та керівники отримуватимуть удві-
чі більшу платню. Лише «голий» місячний 
оклад становитиме від 12300 до 28 тисяч 
гривень. Найвища платня у президента - 
28 тисяч. У прем’єр-міністра - 20 тисяч. Го-
лові президентської адміністрації, першо-
му заступнику очільника уряду і секрета-
реві РНБО вділили по 18 тисяч. Міністрам 
- по 16 тисяч. Голові ЦВК і першим заступ-
никам міністрів - по 15 тисяч гривень. А 
якщо додати різноманітні доплати… 

Донедавна, для прикладу, оклад 
прем’єра складав 8300 гривень. Перший 
віце-прем’єр та міністри мали 7636 гри-
вень.  

Як сказав «Експресу» президент Цен-

тру ринкових реформ, екс-міністр еконо-
міки Володимир Лановий, зарплата (не 
лише оклад) високопосадовців зростати-
ме й надалі - вдвічі або втричі. «Не вірю, 
що урядовці отримуватимуть 18 тисяч 
на місяць, тоді як голова Нацполіції отри-
мує майже 100 тисяч гривень, директор 
НАБУ - 70 тисяч, а його детективи - 30-35 
тисяч». 

Експерти зазначають: платня високо-
посадовців не може різко відриватися від 
зарплат пересічних громадян. Але хто у 
владі на це зважає? Як, власне, і на те, чи 
відпрацьовують чиновники свої високі 
винагороди. 

Наприклад, очікувалося, що від кон-
фіскації корупційних активів в україн-
ський бюджет буде повернуто 7,74 мі-
льярди гривень. Однак, за інформацією 
виконавчого директора Центру проти-
дії корупції Дарини Каленюк, повернули 
за півроку аж… 78 тисяч 382 гривні. Тоб-
то, 0,001 відсотка від запланованої суми. 
«Ці гроші мали б бути направлені у спец-
фонд та на зміцнення обороноздатності 
країни, але повернули лише смішні копій-
ки», - сказала Каленюк.

Поки чиновники заламують руки, що 
на все не вистачає коштів, в Україні - мі-
льярди доларів невикористаних гран-

тів. За словами директора департаменту 
міжнародних програм Мінекономрозвит-
ку Олени Трегуб, наша держава не вико-
ристовує фінансову допомогу з-за кордо-
ну через свою тотальну корумпованість. 
Зараз в уряді лежить портфель приблиз-
но на чотири мільярди безповоротних 
грантових доларів. Це - офіційна допомо-
га розвитку України,  отримана від іно-
земних урядів та міжнародних організа-
цій. Крім того, в уряді є портфель міжна-
родних кредитів майже на дев’ять мільяр-
дів «зелених». Це не готівкові гроші, пояс-
нила Олена Трегуб, а фінансування у ви-
гляді різних проектів, які необхідно вико-
нувати. 

А тим часом за рівнем життя Укра-
їна продовжує бути однією з найбідні-
ших держав у Європі і в світі. Експерти 
ООН, провівши дослідження, стверджу-
ють: близько 80 відсотків наших співвіт-
чизників живуть за межею бідності. Пра-
цюючий українець з мінімальною плат-
нею у 1450 гривень може дозволити собі 
витрачати на добу не більше 48 гривень, 
що складає близько 1,9 доларів (поки «зе-
лений» суттєво не підстрибнув). Як зазна-
чає на сторінці «Економічної правди» екс-
перт Інституту реформ та розвитку Ки-
єва Олександр Федоренко, подібний рі-

вень витрат людини - до двох доларів у 
день - це рівень життя найбідніших кра-
їн світу - Ліберії, Конго і Зімбабве. Для єв-
ропейських держав норма складає 17 до-
ларів на день. 

Проаналізувавши дані Держкомстату 
за останні роки щодо витрат, зокрема на 
їжу, компослуги, складається враження, 
що в державі все робиться для повного зу-
божіння громадян та вимирання україн-
ців як нації, наголошують експерти. Адже 
значна кількість людей ледь виживає че-
рез недореформи, недбалих та зажерли-
вих керівників протягом усіх років неза-
лежності. 

…Могли європейці Україні, яка ціною 
життя своїх найкращих синів стримує 
Московію, аби путінська орда не вдерлася 
й на їхні терени, спрезентувати до 25-річ-
чя незалежності давно обіцяний «безвіз». 
Але, з іншого боку, чи хоче Європа відкри-
ти двері державі, у якій триває неоголо-
шена війна? Яка немає повноцінних кор-
донів? І громадяни якої за 
25 років незалежності до-
робилися аж до 52 євро 
мінімальної зарплати? 

За 25 років незалежності 
українці доробилися 
до 52 євро мінімалки  

Ольга
ЧОРНА.

НАЙКРАЩІ  ТЕРНОПІЛЬСЬКІ 
ШКОЛЯРІ  ОТРИМУВАТИМУТЬ 

СТИПЕНДІЮ

Цьогоріч Тернополю виповнюється 476 
років, тож з нагоди цієї події у файному 
місті відбудуться цікаві заходи. 

Тернопіль святкує 

476 років

На Тернопільському ставі 
27-28 сернпя проходитиме Чем-
піонат Світу з водно-моторного 
спорту. 

Розпочнеться святковий 
день о 10.00 Урочистою літур-
гією до свята Успіння Пресвя-
тої Богородиці та 476-ї річни-
ці міста Тернополя, яку служи-
тимуть у Храмі Успіння Пресвя-
тої Богородиці.

У парку імені Тараса Шев-
ченка протягом дня триватиме 
фестиваль «Вуличний ринок», у 
рамках якого відбудеться вело-
пробіг, виступи вуличних ляль-
кових театрів, відкритий каво-
вий чемпіонат міста з латеарту, 
концертна програма.

О 14.30 на вулиці Гетьмана 
Сагайдачного - концерт муні-
ципального Галицького камер-
ного оркестру.

О 17.00 на території Тер-
нопільського замку проведуть 
відкритий кубок міського голо-
ви з греко-римської боротьби 

О 17.00  відкриття анотацій-
ної дошки Сергію Кузьмінсько-
му та гурту «Брати Гадюкіни».

О 17.30 відкриття відпо-
чинкової зони «Циганка»: по-
казові виступи з водних ви-

дів спорту, флеш–моб та виступ 
танцювальних колективів.

О 18.00 на острівку «Чай-
ка» проведуть Ternopil Holi 
Festival

З 19.00 на Набережній Тер-
нопільського ставу висту-
патимуть гурти «Ті, що пада-
ють вгору», «Postman», «Львів-
ський танцювальний клуб», «Mr. 
Freeman», Mad Heads. 

А о 22.00 розпочнеться мо-
лодіжна вечірка під відкритим 
небом на острівку «Чайка» за 
участю кращих діджеїв України.

У парку Національного 
Відродження цього дня теж за-
плановано ряд заходів. Зокрема, 
там проходитиме свято меду та 
фестиваль галицької кухні. 

О 15.00 - відбудеться  кон-
церт переможців та лауреатів 
Всеукраїнських та міжнародних 
фестивалів та конкурсів «Спі-
вай, Україно!». 

О 19.00  - вшанування та на-
городження кращих тернополян

О 20.00 - концерт зірок га-
лицького краю «За єдину Укра-
їну».

О 21.30 - гала–концерт за 
участю народного артиста Укра-
їни Віктора Павліка.
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Червоним ручкам - Ні!», 
простим олівцям – «Так!»

- Пані Ганно, які найважливіші зміни очікують 
учнів, вчителів та батьків у зв’язку з реформуван-
ням галузі освіти?

- Цьогоріч стартувала така реформа, яка на десяти-
ліття визначить освітній ландшафт України. Профіль-
не міністерство розробило та презентувало Концеп-
цію нової школи, яка запрацює з 2018 року. Але деякі 
елементи розпочнемо впроваджувати вже тепер у по-
чатковій школі.

Багато уваги приділено самостійності вчителя.  Те-
пер педагоги визначатимуть кількість годин для ви-
вчення тієї чи іншої теми, так само обиратимуть по-
рядок вивчення тем. Це допоможе розкрити особис-
тість дитини. Тому в перших двох адаптаційних кла-
сах основне завдання вчителя – розвинути в школярів 
ті таланти, які закладені природою, а не просто навчи-
ти вчитись.

Першокласникам дозволять писати простим олів-
цем, а не пером чи кульковою ручкою, щоб вони мо-
гли виправити помилки та не боялись, що їх хтось 
сваритиме за криву паличку. А вчителі натомість не 
повинні виправляти помилки червоними ручками. Це 
допоможе уникнути багатьох стресових ситуацій, а в 
дітей не формуватиметься почуття страху перед по-
милкою.

- Багато батьків нарікають на завантаже-
ність дітей, на те, що в початкових класах вчать 
занадто багато «високих матерій»… Чи передбаче-
ні й тут зміни?

- Так, зміни будуть. Передбачено розвантаження 
навчальних програм з кожного предмету. Ось, напри-
клад, на уроці української мови було завдання скласти 
текст за малюнком. Тепер діти складатимуть речення 
довільно, що розвиватиме їхню творчість.  Звукові схе-
ми складних словосполучень, як-от “ящірка”, розгля-
датимуть не в першому класі. Замість тексту-роздуму, 
тексту-міркування введуть есе – новий тип мовлен-
ня, який дозволить дітям легше висловлювати влас-
ні думки.

З програми літературного читання вилучено 49 ра-
дянських письменників, натомість з’явиться багато су-
часних авторів. Діти перестануть здавати читання на 
швидкість, темп, виразність. З математики не змушу-
ватимуть завчати табличку множення. На фізкульту-
рі обіцяють, що не буде таких команд, як «Рівняйсь!», 
«Струнко!». Міністерство освіти дозволяє одну годи-
ну фізкультури замінити хореографією чи аеробікою, 
але, звичайно, всі програми, якими користуватимуть-
ся вчителі, повинні мати гриф МОН.

Крім того, домашні завдання забиратимуть мен-
ше часу, їх не буде на вихідні, на свята та на кані-
кулах.

- Ви багато спілкуєтесь безпосередньо з вчите-
лями. Як вони ставляться до нововведень?

- Скажу так: найбільшими противниками реформи 
є самі освітяни. Але цей процес має бути незворотним. 
За 25 років незалежності наша школа так і не сфор-
мувала українця, патріота, професіонала, інноватора. 
Чому сьогодні маємо стільки проблем? Бо школа зали-
шилась радянською. Ми завжди в школі говорили про 
знання і вміння, але ніколи – про компетентність та 
цінності, а саме це формує особистість. Нова концепція 
звернена на те, щоб навчити дитину жити, а не просто 
дати суму знань. 

Опорні школи дадуть сільським 
дітям якісну освіту 

- У Концепції йдеться про так звані опорні шко-
ли. Що це таке і для чого їх створювати?

- Створення опорних шкіл – це нове пріоритетне за-
вдання держави. Як не прикро визнавати, але сьогод-
ні сільські учні не отримують якісні освітні послуги. 
Насамперед це показують результати ЗНО. Демогра-
фічна ситуація критична, тому в деяких селах є школи 
1-2 ступенів, у яких навчається 8-12 учнів. Відтак час-
то вчителі там викладають по кілька предметів, у яких 
вони не є фахівцями. Тому постало питання створення 
опорних шкіл. Наразі в Україні їх є 120, на Тернопіль-
щині поки вісім: п’ять у Бережанському, Заліщицько-
му, Лановецькому, Монастириському, Гусятинському 
районах та три в об’єднаних територіальних громадах 
– Микулинецькій, Козлівській і Скалатській. Рішення 
про самоорганізацію, закриття-відкриття, пониження 
ступеню приймають органи місцевого самоврядуван-
ня – райради чи об’єднані територіальні громади. Опо-
рна школа повинна мати щонайменше три філії, тоді в 
такому закладі є директор, а у філіях – завідувачі. І тут 
наштовхуємось на спротив і директора школи, і бать-
ків, і педколективів, адже ніхто не хоче з директора 
школи  стати завідувачем філії, а чи взагалі втрати міс-
це роботи. Але маємо визначити пріоритети: чи ми хо-
чемо, щоб сільська дитина була в школі біля дому, але 
не отримувала якісної освіти, а чи доїжджала автобу-
сом, але при цьому мала якісну освіту і могла конкуру-
вати з міськими дітьми. 

Звичайно, опорною повинна стати найкраща шко-
ла, тобто та, яка матиме хорошу матеріальну базу та де 
працюватимуть висококласні спеціалісти.

Процес реорганізації розпочато. У нас є 26 терито-
ріальних громад. Згідно з положенням, якщо в шко-
лі 1-2 ступенів менше 25 учнів, то її припиняють фі-
нансувати з державної бюджетної субвенції. Якщо гро-
мада вперто наполягатиме на подальшій роботі такої 
школи, то повинна взяти її на своє утримання.

- Одразу ж виникає питання про довіз дітей – чи 
вистачить на всіх шкільних автобусів? 

- У вересні-жовтні Тернопільщина отримає 40 
шкільних автобусів. Дев’ять будуть  придбані за раху-
нок держбюджету і передані в опорні школи та ті, де 
автобуси забрали в зону АТО. Ще 31 автобус придбано 
у співфінансуванні – 70% оплатили з держбюджету, а 
30%  - це кошти місцевого самоврядування. 

- У розрізі реформування, що буде з кому-
нальними закладами, як ось, наприклад, школи-
інтернати? Чи їх і надалі фінансуватимуть  з 
держбюджету?

- В області функціонує 15 шкіл-інтернатів, вони є 
обласними комунальними установами. Там навчають-
ся дітки слабозорі, слабочуючі тощо. Перспектива роз-
витку школи передбачає, що має бути інклюзивне на-
вчання, де дитина з особливими потребами зможе на-
вчатися у звичайному закладі. Бо це теж виховує на-
ших дітей. Але школи не пристосовані для таких учнів, 
адже це не тільки пандус до вхідних дверей, а й про-
блема, як дитині у візку піднятись на другий поверх, 
проблема дверей у класах, туалетах... Це потребує зна-
чних коштів, тому наразі школи-інтернати залишать 
такими, як вони є.

- Реформа також передбачає, що з часом утри-
мання шкіл буде повністю фінансуватися з місь-
ких, районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних 

територіальних громад. Наскільки ми до цього го-
тові й чи не складеться ситуація, що це ляже по-
вністю на плечі батьків?

- Ми мусимо навчитися рахувати гроші. Чимало ін-
вестицій в цьому році вкладено у школи, дороги. Тери-
торіальні громади пишуть проекти, але керівники міст 
і сіл повинні правильно розставляти пріоритети – що 
найважливіше і у що вкладати кошти. Треба зрозумі-
ти, що державної халяви вже не буде і не варто чекати 
вказівок згори. Цей процес реформи освіти розрахова-
ний на десятиліття, і він має йти паралельно з інши-
ми реформами в державі, аби був позитивний резуль-
тат. Тоді й не складеться ситуація, коли школи утриму-
ють батьки.

Звільнень учителів не уникнути 
- Загальноукраїнська тенденція свідчить, що 

цьогоріч у педагогічні університети пішли навча-
тись абітурієнти з найнижчими балами ЗНО. А 
яка ситуація на Тернопільщині?

- На жаль, у нас ця тенденція теж підтвердилась. 
Але ми не повинні бідкатись та опускати руки. Маємо 
зробити висновки, а відтак навчитись працювати кра-
ще. Хороший вчитель – це не тільки випускник педаго-
гічного університету, це і його подальша сертифікація, 
і бажання працювати над собою. Тому власне новації в 
освіті передбачають постійне навчання та самовдоско-
налення педагога. 

- Створення опорних шкіл потягне за собою і 
звільнення певної кількості вчителів?

- Так, на жаль, звільнень не уникнути. Це дуже бо-
люче питання, точної цифри ми поки назвати не може-
мо. Більшість зі звільнених будуть учителі поважного 
віку, які мусять піти на заслужений відпочинок. 

- Ви вивчали католицьке шкільництво в Європі, 
побували у багатьох тамтешніх школах, маєте з 
чим порівняти. Що вам особисто імпонує у новаціях?

- Для мене найважливішим є підняття і пошана гід-
ності учня та всебічне гармонійне  формування осо-
бистості, педагогіка партнерства, що полягає у спіл-
куванні, взаємодії і співпраці між учителем, учнем і 
батьками. Формат початкова школа, середня та стар-
ша профільна є в Австрії, Польщі, Німеччині. Не треба 
боятися й 12-річки, бо не всі учні повинні будуть вчи-
тися аж 12 років. 

Зміни завжди лякають, але ми повинні бути для 
них відкриті та взяти на себе відповідальність за ці 
зміни. Проблема українців 21 століття в тому, що ми 
все знаємо, але чи хочемо робити? Сучасних дітей не 
можна вчити так, як учили нас. Їх не треба вести за 
руку, з ними треба йти в ногу, а інколи йти за ними. 

Хотілось би наголосити, що на сайтах Міністерства 
освіти й обласного управління освіти є концепція но-
вої школи. Вона відкрита для обговорення, тому можна 
вносити пропозиції. Адже реформа вводиться поетапно 
і запрацює з 2018 року, наразі почали з розвантаження 
початкової школи, далі зміни торкнуть-
ся середньої школи, а потім і старшої. 
Ми хочемо почути думки батьків і вчи-
телів, якою вони бачать нову школу. 

До першого вересня залишились лічені дні, скоро дзвоник 
покличе учнів за парти, а вчителів до роботи. Але що ж 
чекає їх у новому навчальному році, адже Міністерство 

освіти підготувало чимало новацій і дало старт освітній реформі. 
Про це – у розмові із заступником начальника управління освіти 
Тернопільської державної обладміністрації Ганною ЗВАРИЧ.

ШКІЛЬНА РЕФОРМА: 12-річка, 
без радянських письменників 
і страху помилок 

Катерина НОВІЦЬКА.
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Боюся новин.
Не від сьогодні. Й не від учора. Вже третій 

рік. Із початку 2014-го. 
Відколи Янукович з поплічниками відда-

ли наказ про розстріл Майдану. А потім мос-
ковські  загарбники вторглися до нашого 
Криму. І вже через кілька тижнів після цьо-
го взялися за руйнацію Донбасу та вбивства 
українців...

Відтоді я боюся новин. Бо  вони завжди 
однаково недобрі: скільки було обстрілів з 
ворожого боку та скільки вбито і поранено 
наших бійців...

Але все одно слухаю і дивлюся новини 
кожнісінького дня. По кілька разів. Наперед 
знаючи, що майже нічого доброго не почую. 
І все одно чекаю дива. Ім’я якому – Добра Но-
вина.

На жаль, це трапляється вкрай рідко.
Та ще й з новинами – взагалі всіма – 

останнім часом коїться щось незрозуміле.
Візьмімо хоча б той день, коли з самісінь-

кого ранку нас «годували» прийдешнім бри-
фінгом  Юрія Луценка та Артема Ситника. 
Під час якого начебто стане зрозуміло, що 
конфлікт між ГПУ і НАБУ остаточно й безпо-
воротно вичерпаний.

Ближче до полудня брифінг  справді від-
бувся. Засвідчивши, що до цілковитого поро-
зуміння, а отже – результативної співпраці, 
цим двом поважним установам ще йти і йти... 
Як, власне, і їхнім керівникам. Хоча  під час 
брифінгу вони й старалися з усіх сил видава-
ти бажане за дійсне,  правда все одно проби-
валася на поверхню, наче шило з мішка.

Ще б пак!
Адже методи, що їх, неждано нагрянувши 

з обшуком в НАБУ, застосували «специ» з ГПУ, 
були далеко не професійними. Починаючи 
від виламування дверей, нецензурної лайки, 
розмахування «предметом, подібним до піс-
толета» та взяттям « у полон» майже на пів-
доби одного з детективів...

Це сприймалося б драматично, якби не 
виглядало трагікомічно. Адже весь цей час, 
поки ішла вистава з обшуком, я ( і, впевнена, 
що не я одна), не могла позбутися думки: за 
що ця війна, панове? За честь мундира? Так її, 
оту честь, треба мати. А якщо отакі війни ви-
никають на рівному місці, тривають довго-
предовго і часто, то...

Коли вам боротися з корупцією, хлопці?
Ви що, продовжуєте  справу Шокіна? 

Який тільки й устигав, що воювати зі своїми 
заступниками, позбуватися неугодних та не-
праведно наживати багатство?

Якщо так, то корупція може і надалі спо-
кійнісінько процвітати – й Україну докрада-
ти...

Не зважаючи на те, що органів, поклика-
них боротися з корупцією, стає все більше й 
більше. Адже до старих – на кшталт Генпро-
куратури (хоча яка вона стара, коли за два 
роки отримала вже четвертого очільника?)  
тепер додалися НАБУ, кероване Артемом 
Ситником та САП (Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура) Назара Холодниць-
кого.

А парламент? Хіба найвищий законодав-
чий орган держави не має бути потужним 
борцем з корупцією? Має! Але не є таким. Не 
в останню чергу через те, що сам аж тріщить 

від корупціонерів... Які майже без перепо-
чинку гризуться між собою, б’ються та шука-
ють компромати один на одного...

Додаймо до переліку безкомпромісних  
борців з корупцією також СБУ, Національну 
поліцію, суди всіх рівнів. Тим паче, що саме 
за останніми – останнє слово. Назва якого – 
вирок.

Якого результату очікуємо і що насправ-
ді отримуємо від цієї величезної професійної 
армії бійців з корупціонерами світового рів-
ня? Адже Україна славиться саме такими.

Ну... Поки що - більш ніж скромний.
І це при тому, що показово гучних затри-

мань і арештів хабарників та інших липкору-
ких чиновників при новому Генпрокуроро-
ві побільшало майже вдесятеро. Але  у той 
же час так само відпливають з України неле-
гально видобутий і досі видобуваний бурш-
тин, вкрадена цінна деревина і ще багато 
чого, не кажучи вже про величезні гроші та 
корупціонерів...

Так само, як у мирний час або іще швид-
ше, під час війни наші багатії стають ще ба-
гатшими, а бідні українці – ще біднішими...

Так само тривають чвари між відомства-
ми та в самих відомствах – починаючи з епо-
хи Ющенка - Тимошенко і до ще не забуто-
го скандалу між Аваковим  та Саакашвілі. 
Найсвіжіший приклад – уже згадуваний кон-
флікт між ГПУ і НАБУ...

То коли таким ось «бійцям», а їх , на жаль, 
чимало, думати про Україну  та українців? 

Судді, набравшись хабарів під зав’язку, 
масово пишуть заяви на звільнення... Коруп-
ціонери масово втікають... Хабарників, як 
уже згадувала, арештовують практично що-
дня...

Однак усе це хоч і немалі риби, якщо ско-
ристатися Луценковою лексикою, проте... Ні, 
не першої величини. І хто-хто, а Юрій Віталі-
йович розуміє це не згірш простого народу. 
Так що не треба нам напускати туману в очі. 
Тим паче, що при такому стані речей – тобто, 
не зважаючи на численні арешти  чиновни-
цтва різних рівнів – і нових тюрем будувати 
не потрібно. Бо незабаром і в уже  існуючих 
сидіти буде нікому.

Оскільки тисячі в’язнів встигли покину-
ли й продовжують покидати  тюремні каме-
ри - завдяки «закону Савченко», а нових...

Судячи з нинішньої ситуації, до нових 
в’язнів  не набагато ближче, ніж від землі до 
неба. Маю на увазі в’язнів - хабарників, ко-
рупціонерів, нечистих на руку суддів, проку-
рорів, правоохоронців, сепаратистів, колиш-
ніх і теперішніх  чиновників різного рівня. 

Єфремова ж не посадять? І Онищенка – ні. 
Не кажучи вже про братів Клюєвих, Янукови-
ча з Азаровим, Курченка зі Ставицьким та ін-
шими антигероями з тієї ж компанії.  А як з 
тими, хто розстрілював Майдан? Скільки ще 
треба років, аби слідство довело їхню вину-
ватість? 

Нашому земляку, лже-інвестору Каські-
ву, віконечко  у клітиночку теж не скоро за-
світить...

Не кажучи вже про тих хабарників, які, 
будучи затриманими в Україні, повиходи-
ли на волю під багатомільйонні застави – й 
тишком-нишком, один за одним злиняли з 
України. Хто – у західному напрямку, хто – в 

східному...
До речі, про Каськіва – «почесного ге-

роя» Помаранчевого  майдану. Так от, його 
затримання стало другою за рахунком топ-
новиною того дня, коли на першому місці 
опинився «примирливий» брифінг Луценка 
і Ситника.

І аж на третьому місці опинилося й зали-
шилося там аж до вранішніх новин наступ-
ного дня повідомлення про загибель в зоні 
АТО трьох українських воїнів. На ранок до 
них додалося ще двоє...

То чи не з таких новин слід починати ви-
пуск? Кожен! Адже наші захисники, а то чи-
їсь сини, батьки, чоловіки, наречені й зяті ги-
нуть за Україну ледве не кожного дня...

За Україну без корумпованої до самісінь-
кої верхівки влади.

За Україну без витончених знущань чи-
новництва з простого народу – на взірець 
моментально подвоєних тарифів й досі не 
доведеного до пуття електронного деклару-
вання. Хоча МВФ, як тепер стало відомо, ви-
магав не тільки першого, а й другого...

За Україну без парламентарів – леда-
рів, прогульників, забіяк, корупціонерів, обі-
цяльників і демагогів...

За Україну, в якій нарешті отримають по 
заслугах як ті, хто розстрілював Майдан, так 
і ті, хто, у серпні 2014-го покинув напризво-
ляще, без допомоги і практично – без зброї 
сотні наших воїнів в Іловайському котлі...

До слова, саме в ці дні виповнюється два 
роки з часу цієї трагедії. 

А що змінилося  з тих пір? 
Кажуть, армія стала професійною, чис-

леннішою, краще забезпеченою. Але й заги-
блих та покалічених стало на тисячі й тися-
чі більше...

У Києві сьогодні знову буде парад. До Дня 
незалежності України. Так от, цей парад мені 
видається недоречним – у час, коли триває 
війна і гинуть на ній та стають каліками про-
сті українці та їхні сини... А не чиновники усіх 
рівнів і їхні сини...

Про «тиждень», упродовж якого нам ще 
два роки тому було обіцяно закінчити ві-
йну, давно ніхто не згадує... Видно, цей три-
клятий тиждень досі не закінчився? Цікаво, 
скільки років він іще триватиме? 

Тим не менше, парад буде? 
І що нам наобіцяють цього разу? 
А якщо в цей день якась українська мати 

– можливо, що й не одна? – хоронитиме сво-
го сина? Котрий не повернувся з війни, яка 
мала давно закінчитися...

Скільки ж то їх полягло вже за цих два з 
половиною роки – справжніх героїв у справ-
жній боротьбі за рідну землю... А не за владу, 
не за мільярди з мільйонами, не за посади, не 
за наближеність до найбільшої і найглибшої 
миски, яка нині розрослася до майже безроз-
мірного корита... І як тут не згадати всього 
лише два (зате – яких!) рядочки з «Берестеч-
ка» Ліни Костенко:

Є боротьба за долю 
України.

Все інше – то велике 
мискоборство.
Тетяна
САВКІВ.

Право на 
спадкування
Право на 

спадкування 
мають особи, 

визначені у заповіті. 
У разі відсутності заповіту, 

визнання його недійсним, не-
прийняття спадщини або від-
мови від її прийняття спадко-
ємцями за заповітом, а також 
у разі неохоплення заповітом 
усієї спадщини право на спад-
кування отримують спад-
коємці за законом в поряд-
ку черговості, визначеному у 
статтях 1261 - 1265 цього Ко-
дексу (частини перша та дру-
га статті 1223 Цивільного ко-
дексу України). 

Кожна наступна черга 
спадкоємців за законом одер-
жує право на спадкування у 
разі відсутності спадкоємців 
попередньої черги, усунення 
їх від права на спадкування, 
неприйняття ними спадщи-
ни або відмови від її прийнят-
тя, крім випадків, коли спад-
коємцями укладено договір 
про зміну черговості права на 
спадкування. 

Спадкоємець, який бажає 
прийняти спадщину, але на 
час відкриття спадщини не 
проживав постійно із спадко-
давцем, має подати до нота-
ріальної контори заяву про 
прийняття спадщини. Така за-
ява про прийняття спадщини 
подається спадкоємцем осо-
бисто. 

Особа, яка досягла чотир-
надцяти років, має право по-
дати заяву про прийнят-
тя спадщини без згоди сво-
їх батьків або піклувальни-
ка, а заяву про прийняття 
спадщини від імені малоліт-
ньої, недієздатної особи по-
дають її батьки (усиновлю-
вачі), опікун. 

Строки 
для прийняття 

спадщини
Для прийняття спадщини 

встановлюється строк у шість 
місяців, який починається з 
часу відкриття спадщини. 

Якщо спадкоємець протя-
гом цього строку не подав за-
яву про прийняття спадщини, 
він вважається таким, що не 
прийняв її. 

За письмовою згодою 
спадкоємців, які прийняли 
спадщину, спадкоємець, який 
пропустив строк для при-
йняття спадщини, може пода-
ти заяву про прийняття спад-
щини до нотаріальної конто-
ри за місцем відкриття спад-
щини. У разі відсутності та-
кої згоди за позовом спадко-
ємця, який пропустив строк 
для прийняття спадщини з 
поважної причини, суд може 
визначити йому додатковий 
строк, достатній для подан-
ня ним заяви про прийняття 
спадщини. 

Лілія Терещук, 
завідувач Першої 

Тернопільської 
державної       

нотаріальної контори.

«Є боротьба 
за долю 

України»
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Податок 
за землю: 

хто не платить?
Відповідно до статті 281 По-

даткового кодексу, від сплати зе-
мельного податку звільняються 
такі категорії фізичних осіб: ін-
валіди першої і другої груп; фі-
зичні особи, які виховують трьох 
і більше дітей віком до 18 років; 
пенсіонери (за віком); ветера-
ни війни та особи, на яких поши-
рюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»; фізичні 
особи, визнані законом особами, 
які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи.

Однак, слід мати на увазі, що 
звільнення від земельного по-
датку, передбачене для зазна-
чених категорій фізичних осіб, 
поширюється лише на одну зе-
мельну ділянку за кожним ви-
дом використання у межах гра-
ничних норм.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 

– Перше повідомлення про 
подію надійшло 22 серпня 
близько 21-ої години вечора у 
Борщівське відділення поліції. 
Жителі Бабинців заявили, що по 
селу ходить озброєний мислив-
ською рушницею чоловік, по-
грожуючи застосувати зброю, 
– розповів начальник обласно-
го управління поліції Олександр 
Богомол. – Туди одразу виїхали 
двоє поліцейських. Через дея-
кий час зловмисник сам зателе-
фонував у поліцію з повідомлен-
ням, що вбив свою дружину. На 
місце події виїхали ще восьмеро 
поліцейських з місцевого відді-
лення. Коли факт убивства під-
твердився, за сигналом тривоги 
задіяли додатково два десятки 
правоохоронців. 

За інформацією поліції, спо-
чатку зловмисник погрожував 
лише самовбивством, приту-

ляв рушницю до обличчя. Впро-
довж чотирьох годин з ним на-
магалися домовитися правоохо-
ронці, його рідна донька, роди-
чі. Однак, близько 4-ої години 
ранку 23 серпня чоловік катего-
рично відмовився йти на комп-
роміс, забарикадувався у підсо-
бному приміщенні і почав стрі-
ляти в бік поліцейських. 

– У результаті пострілу дріб 
потрапив в артерію одного по-
ліцейського – до лікарні жи-
вим його не довезли, – зазначив 
Олександр Богомол. – Після цьо-
го задіяли спецпідрозділ групи 
швидкого реагування. Коли все 
було готове до штурму, один по-
ліцейський виглянув з-за рогу 
будівлі і в цю мить у нього по-
цілив зловмисник, потрапивши 
кулею трохи вище серця, поряд 
з пластиною бронежилета. За 
кілька хвилин правоохоронець 

помер. Після цього я дав наказ 
штурмувати вбивцю, незабаром 
його ліквідували з вогнепальної 
зброї. При цьому використову-
вали світлошумові і газові гра-
нати – не бойові. 

Під час спецоперації смер-
тельних поранень зазнали 
30-річний майор поліції Олек-
сандр Рудик і 31-річний капітан 
Андрій Чернятинський. За ін-
формацією поліції, також двоє 
правоохоронців зазнали пора-
нень, один із них – начальник 
Борщівського відділення полі-
ції Володимир Горб’як.

Щойно стало відомо про тра-

гедію, в мережі почала ширитися 
інформація про те, що на місце по-
дії правоохоронці прибули без на-
лежного екіпірування. За словами 
Олександра Богомола, всі право-
охоронці були  екіпіровані – зі 
зброєю, в бронежилетах, у касках.

Для з’ясування обставин 
стрілянини в область прибу-
ла голова Національної поліції 
України Хатія Деканоідзе. Тра-
гедію на Тернопільщині вона 
назвала чорним днем для укра-
їнської поліції.

«Наш ДЕНЬ» висловлює 
співчуття рідним і близьким 
загиблих правоохоронців. 

Трагедія на Тернопільщині: 
чоловік вбив дружину 

і розстріляв двох поліцейських 
У селі Бабинці Борщівського району 45-річний 

місцевий житель відкрив стрілянину 
з мисливської зброї на подвір’ї свого 

господарства. Коли прибули поліцейські, чоловік 
почав стріляти по них. У результаті загинули 
майор і капітан поліції.

Восьмеро озброєних чоло-
віків у балаклавах увірвалися в 
помешкання тернопільського 
бізнесмена Степана Рубая, яке 
знаходиться у Підгородньому.  
Про напад у поліцію повідомив 
його 24-річний син. 

Як повідомив заступник на-
чальника Головного управлін-
ня Національної поліції Терно-
пільщини Степан Яцух, напад-
ники зайшли до будинку при-
ватного підприємця через вхід-
ні двері, що були незачинені. 
Сталося це о 23.30. Главі роди-
ни, його дружині та синам з до-
помогою пластикових стяжок 
зв’язали руки та нанесли тілес-
ні ушкодження.

 Злодії викрали з будинку 
10680 доларів США, 22000 гри-
вень, хутряні вироби, десять на-
йменувань ювелірних прикрас, 
пневматичний пістолет, два мо-
більні телефони. Вийшовши 
з помешкання, зловмисники 
сіли в автомобіль «Toyota Land 
Cruiser», що належить господа-

рю, і на ньому поїхали в невідо-
мому напрямку. 

Проведеними оперативно-
розшуковими заходами співро-
бітники кримінальної поліції роз-
шукали викрадену автівку в су-
сідньому селі Почапинці, за трис-
та метрів від центральної дороги. 
Найімовірніше, там зловмисників 
чекав інший транспорт.

До медичного закладу із за-
критою черепно-мозковою 
травмою, струсом головного 
мозку, забоями та саднами голо-
ви, обличчя, лівого вуха, лівого 
передплечового суглобу, пере-
дньої черевної стінки звернув-
ся глава родини. Його дружину 
оглянули лікарі бригади швид-
кої допомоги і діагностували за-
криту черепно-мозкову травму, 
струс головного мозку. Потерпі-
лі не госпіталізовувалися. 

Кримінальне проваджен-
ня розпочато за частиною чет-
вертою статі 187 та частиною 
третьою статті 289 КК України. 
Триває розслідування. 

Чоловіка затримали па-
трульні поліцейські на вули-
ці 15 квітня. Правоохоронці зу-
пинили автомобіль BMW, водій 
якого порушив правила переїз-
ду перехрестя.

При перевірці документів вия-
вилося, що у чоловіка відсутнє во-
дійське посвідчення. А після пере-

вірки по базі патрульні з’ясували, 
що водій уже скоїв 94 порушення 
правил дорожнього руху.

Після чергового інциденту 
водію винесли ще дві постано-
ви – за ст. 122 КУпАП (порушен-
ня ПДР) та ч. 2 ст. 126 (керуван-
ня транспортом без відповідних 
документів).

Не відпрацювали 
за направленням – 

до суду
Повернути кошти за навчан-

ня, а це понад 92 тис. грн., суд 
зобов’язав випускницю Терно-
пільського державного медич-
ного університету.

Про деталі справи розпові-
ли в апеляційному суді області. 
Як з’ясувалося, дівчина у 2005 
році уклала угоду з університе-
том про підготовку фахівця з ви-
щою освітою за державним за-
мовленням. Відповідно до уго-
ди, після закінчення вишу вона 
мала прибути на місце направ-
лення та відпрацювати не мен-
ше 3 років, а в разі відмови – від-
шкодувати вартість навчання 
державному або місцевому бю-
джету.

Закінчивши у 2013 році ін-
тернатуру університету,  дівчи-
на отримала направлення на ро-
боту в Зборівську районну лікар-
ню на посаду лікаря-психіатра. 
Проте, до своїх обов’язків вона 
не приступила, а звільнилась за 
власним бажанням.

Тернопільський міськрайон-
ний суд зобов’язав випускницю 
повернути медичному універ-
ситету кошти за навчання. Від-
повідно до розрахунків вишу, за-
галом сума становить 92 тися-
чі 120 гривень. З них близько 63 
тисячі – вартість навчання сту-
дента медичного факультету за 
державним замовленням, а та-
кож майже 28 тисяч стипендії.

Випускниця вишу не погоди-
лася з таким рішенням і подала 
апеляційну скаргу. Проте коле-
гія суддів прийшла до висновку, 
що скарга задоволенню не під-
лягає та залишила без змін рі-
шення суду першої інстанції.

Чиновник вимагав 3 тисячі доларів 
за виділення земельної ділянки.

За інформацією обласної поліції, до управління Держгеокадастру 
звернувся громадянин для отримання в оренду ділянки площею 2 га, 
щоб вести фермерське господарство. Керівник кадастрової служби за 
позитивне вирішення питання зажадав 3 тисячі доларів.

– Під час отримання другої частини хабара посадовця затримали 
оперативники управління захисту економіки в Тернопільській облас-
ті разом зі слідчими військової прокуратури Тернопільського гарнізо-
ну. Всього чиновник встиг отримати 500 доларів, – повідомили у поліції. 

Військова прокуратура Тернопільського гарнізону розпочала 
стосовно посадовця кримінальне провадження. Йому інкримінують  
одержання неправомірної вигоди.

Судять няню, через яку попеклися діти 
У Тернополі судитимуть няню, з вини якої в 

садочку обпеклися двоє малюків. 
Нещасний випадок стався ще 2 грудня 2014 

року. В одному з дитсадків Тернополя два хлоп-
чики ошпарились окропом. Діти зачепили чай-
ник, який няня залишила без нагляду в групі.

За інформацією прокуратури області, внаслі-
док недбалості працівниці дитсадка хлопчики 
отримали опіки І-ІІ ступеня. В одного з них трав-

ми займали 15% поверхні шкіри. Вони ускладни-
лися опіковим шоком і розвитком опікової хво-
роби. У другого хлопчика опіки займали 4% по-
верхні шкіри.

Тернопільська місцева прокуратура скеру-
вала до суду обвинувальний акт стосовно пра-
цівниці дитсадка за ч.2 ст.137 КК України. Няню 
обвинувачують у неналежному виконанні 
обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. 

Злодії у балаклавах пограбували 
родину тернопільського підприємця

У Тернополі патрульні затримали 
порушника-рекордсмена

Водій скоїв 94 порушення правил дорожнього руху.

Керівник обласного 
Держгеокадастру погорів на хабарі
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У празник Успення Божої Ма-
тері збираємося у храмах, щоб і 
свої молитви приєднати до за-
гальних молитов Церкви і про-
славляти Матір Світла, Ту, Яка сто-
їть біля престолу Божого і безпе-
рестанно молиться за людський 
рід.

Тілесна смерть сприймається 

всіма розумними людьми як ве-
лике нещастя. Але тілесна смерть 
Богоматері за своїм характером і 
значенням більш заслуговує на-
зви успення. Церковне передання 
оповідає, що Богоматір відійшла 
від цього земного життя тихо і 
мирно, неначе заснувши нена-
довго в оточенні святих апосто-

лів Христових і близьких Пречис-
тій жінок-мироносиць.

За бажанням Богоматері, ЇЇ 
благодатне тіло, намащене пахо-
щами було поховане в Гефсіман-
ському саду в новій печері, котра 
була закрита кам’яною плитою. 
Передання також розповідає, що 
під час поховання, за Божим про-
видінням, не було святого апос-
тола Фоми. Прибувши на третій 
день після поховання в Єрусалим, 
Фома засмутився, що не побачив 
Божої Матері і побажав побачити 
хоча б останки. А коли відкрили 
печеру, домовина виявилася по-
рожньою, там лежали лише похо-
вальні ризи Богоматері.

Того вечора, коли апостоли 
вечеряли і були засмучені невідо-
містю щодо тіла Богоматері, Сама 
Пречиста Богородиця, осяяна бо-
жественною славою, з ангела-

ми явилася їм і, утішаючи, сказа-
ла: «Радійте, бо Я з вами в усі дні». 
Святі апостоли з радістю вигук-
нули: «Пресвятая Богородице, по-
магай нам!». Свята Церква з апос-
тольських часів вірить, що Гос-
подь на третій день після ЇЇ успен-
ня воскресив Свою матір і тепер 
Вона перебуває на небі і приймає 
славу від ангелів і людей як Все-
могутня Цариця неба і землі.

Тому, споминаючи успення 
Богородиці, ми не сумуємо, а на-
впаки, радіємо духовно, бо Пре-
свята Діва за ЇЇ обітницею пере-
буває з нами завжди. Церковна іс-
торія свідчить, що всім, хто з ві-
рою і щирістю шукав ЇЇ Материн-
ського піклування перед престо-
лом Господнім, Вона подавала 
Свою поміч і заступництво. Бого-
матір після Свого славного успен-
ня не залишає без Своєї помочі і 

піклування всіх, хто живе на зем-
лі і звертається до Неї з любов’ю. 
Багато з нас у своєму житті нео-
дноразово відчували на собі силу 
молитов Богоматері, коли під час 
нещасть благали ЇЇ про заступ-
ництво і допомогу. Вона полег-
шує наші труди, вгамовує скорбо-
ти і печалі, відвертає від небезпе-
ки, напоумлює, зціляє невиліков-
ні хвороби і рятує від передчасної 
смерті.

Молімо Царицю Небесну, щоб 
не залишила нас без Своєї ласки 
і випросила  у Свого Сина, Госпо-
да нашого Ісуса Христа миру, зла-
годи, достатку в наших родинах, і 
в нашій державі. Пресвятая Бого-
родице, помагай нам!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної
спілки журналістів

 України.  

«Во успенії Своїм миру не оставила» Дні, присвячені про-
славленню Божої Ма-
тері, свята Церква за-
вжди проводить з 
особливою радістю 
і урочистістю. Вона 
підносить Богомате-
рі прекрасні молитви 
і піснеспіви, в яких з 
усією глибиною роз-
криває красу ЇЇ духо-
вного образу.

«Місто завжди прикрашають і прославляють люди», 
- так в одному з інтерв’ю сказала пані Віра. Разом зі 
своїм чоловіком, художником Дмитром Стецьком, 

вони були окрасою нашого міста і робили все, аби про 
нього дізнались далеко за його межами. Пан Дмитро своєю 
творчістю, а пані Віра невтомною працею на краєзнавчій 
ниві. 

Серце цієї світлої людини перестало битися 21 серпня. Сумну нови-
ну повідомили друзі пані Віри. Вона до останнього подиху боролася з 
важкою хворобою. Завідувач відділу науково-просвітницької роботи 
обласного краєзнавчого музею допомогла відкрити Тернопіллю, Укра-
їні та світові постать видатного скульптора Івана Пінзеля. Завдяки її 
праці твори галицького Мікеланджело експонували у Луврі в Парижі, а 
також світ побачила книга «Пінзель і Тернопільщина». 

Віра Стецько – авторка проектів понад 300 виставок у Тернопіль-
ському краєзнавчому музеї та за кордоном, науково-дослідницьких ста-
тей про громадського діяча Володимира Лучаківського, про художни-
ків Ярослава Музику та Андрія Наконечного, скульпторів Івана Георгія 
Пінзеля та Антона Осинського, про сучасне мистецтво Тернопільщини. 

У пані Віри було ще чимало мрій та планів на краєзнавчивій ниві, 
але їм не судилося збутись. 2 квітня вона відсвяткувала 60-річчя... Але  
за кілька місяців важка недуга все ж здолала її.  

Поховали Віру Стецько 22 серпня на Микулинецькому кладовищі.
«Моє коріння з тернопільської землі. Скажу, що Тернопіль має ціка-

ву глибоку історію. Пізнаєш це місто з роками, зростаєшся з ним. Я на-
вчалася у Львові, мріяла залишитися там жити, але доля розпорядила-

ся інакше. Та чим більше дізнаємося про Тернопіль, тим більше він по-
добається. Оглядаючи старі світлини, архівні матеріали, дивуєшся, яке 
місто було розлоге, будоване за європейським зразком, з гарними пло-
щами. Хочеться побажати тим, від кого залежить доля міста, полюби-
ти Тернопіль, його історію, його людей, побачити його цінність та уні-
кальність в контексті інших міст України, – сказала пані Віра в одному 
зі своїх інтерв’ю.

Разом з Вірою Стецько місто втратило часточку своєї душі. Але вона 
залишиться у серцях тернополян яскравою, щирою і світлою жінкою.

Відійшла у вічність світла людина -
 мистецтвознавець, краєзнавець 

і журналіст Віра Стецько

Тернопіль втратив 

Віру Традиційно на День 
міста у Тернополі 
вшановують 

пам’ять видатних 
особистостей, які 
зробили значний 
внесок у розвиток міста 
та прославили його 
своєю працею в Україні 
та світі. 

Цьогоріч Алея зірок у міс-
ті поповниться одразу трьо-
ма зірками.

Першу присвятять тися-
чам українських воїнів, учас-
никам АТО, які захищають 
нашу землю від російських 
окупантів. Друга зірка буде 
відкрита відомому компози-
тору, співаку, автору багатьох 
пісень Андрію Підлужному, а 
третю встановлять в пам’ять 
про відомого актора Мирос-
лава Коцюлима.

Офіційно відкриють зірки 
на вул. Гетьмана Сагайдачно-
го на День міста, 28 серпня о 
15.30 год.

До слова, Алею зірок у 
Тернополі відкрили 28 серп-
ня 2011 року. Розташована 
вона на вул. Гетьмана Сагай-
дачного. У попередні роки 
вона поповнилася іменами 
Олени Підгрушної, Казимира 
Сікорського, Василя Бурми, 
Лесі Романчук, Степана Га-
лябарди, Михайла Форгеля, 
Любомири Бойцун та інших.

З’явиться 
зірка 

бійцям АТО
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Путін пропонує угоду Обамі 

Президент Росії Володимир Путін 
сподівається укласти угоду з прези-
дентом США Бараком Обамою в остан-
ні кілька місяців його президент-
ства, пише британське видання «The 
Times». Суть угоди в тому, що Штати по-
винні відступити від України, тоді Ро-
сія припинить «загравати» з Туреччи-
ною. Москва впевнена, вважає видання, 
що Вашингтон швидше зацікавлений в 
утриманні Туреччини в НАТО, ніж у про-
довженні конфлікту через анексію Кри-
му і війну на Донбасі. 11 серпня Росія ви-
йшла з нормандського формату перего-
ворів. На думку політологів, провокаці-
єю в Криму Путін намагається домогти-
ся виключення України з переговорів по 
Донбасу і Криму на зустрічі лідерів нор-
мандської четвірки на вересневому фо-
румі G20 в Китаї. А німецька газета «Die 
Welt» пише, що Путін роздає високі пости 
найближчим друзям для завдання удару 
по Україні.

В Італії «харчовий» закон 
допоможе заробітчанам, 

які опинились у скруті
Уряд Італії ухвалив закон, який 

спрощує передачу нереалізованої про-
дукції з магазинів нужденним, повідо-
мляє «Українська газета». Урядовці спо-
діваються, що це знизить обсяг продук-
тів, які викидають. Продукти харчування, 
що йдуть у сміттєві баки, коштують еко-
номіці Італії 12,5 мільярдів євро на рік. 
Тамтешні депутати мають намір домог-
тися забезпечити ресторани й кафе кон-
тейнерами для того, щоб клієнти могли 
забирати з собою неспожиту їжу. До сло-
ва, у травні в Італії виправдали українця, 
який вкрав їжу в супермаркеті. Крадіж-
ка невеликої кількості харчів задля уга-
мування голоду не є злочином, вирішив 
Верховний касаційний суд Італії. 

У Швеції хочуть ввести 
заборону на жебрацтво

Шведський уряд розглядає мож-
ливість введення заборони на жебра-
цтво в королівстві, як засіб боротьби з 
однією з найбільш нагальних проблем 
останніх років - прохачами милости-
ні, які приїхали з найбідніших кра-
їн ЄС, передає «Dagens Nyheter». Сусід-
ні Норвегія і Данія вже ввели подібні об-
меження. У Швеції, згідно з деякими да-
ними, таким чином заробляють на жит-
тя близько чотирьох тисяч «євромігран-
тів», переважно цигани з Румунії і Болга-
рії, яких щороку стає все більше. Їх можна 
побачити на вулицях практично всіх на-
селених пунктів скандинавської країни. 
Як засвідчило опитування громадської 
думки, половина шведів хотіла б ввести 
заборону на жебрацтво і лише 27 відсо-
тків - проти. 

Повальний онлайн-шопінг: 
європейці одягаються 

в Інтернеті
Торік більше половини онлайн-

споживачів у Євросоюзі купували одяг 
в Інтернеті. Найбільшою популярніс-
тю онлайн-шопінг користується у Ве-
ликобританії, Німеччині, Франції, Поль-
щі та Фінляндії. Такими є результати до-
слідження онлайн-продажів одягу до-

слідницької компанії «Stats.com». Част-
ка роздрібних продажів товарів у секто-
рі e-commerce продовжує зростати. Про-
те, онлайн фешн-індустрія в Європі, як і 
в усьому світі, намагається побороти зна-
чні недоліки, - часті випадки повернення 
товарів. Багато споживачів повертають 
одяг і аксесуари, куплені онлайн, тому 
що ті не відповідають їхнім очікуванням 
- адже товар перед покупкою приміряти 
неможливо.

У Канаді чекають іммігрантів - 
там дефіцит робочої сили

Міністр імміграції Джон МакКал-
лум каже, що, перш ніж зможе «істот-
но збільшити» рівень імміграції Ка-
нади до рекордно високого, він пови-
нен направити свій план в уряд і пере-
конати канадців, що це є правильним 
рішенням. Якщо такий план вдасть-
ся, то Канада значно збільшить іммігра-
цію, як спосіб заповнити потреби у робо-
чій силі. Про це пише «Immigrant.Today». 
МакКаллум заявляє, що збільшення ім-
міграції необхідно через старіння насе-
лення Канади і проблеми нестачі робо-
чої сили. Уряд Трюдо вже готується при-
йняти від 280 тисяч до 305 тисяч нових 
постійних жителів у 2016 році, що є ре-
кордом. 

Британська бабуся стала 
балериною у 71 рік

Британська бабуся стала балери-
ною у 71 рік й отримала звання най-
старішої танцівниці Сполученого Ко-
ролівства. Про це повідомляє «Телека-
нал новин 24». Аби здобути такий титул 
старенькій довелося скласти іспит у рес-
пектабельній танцювальній школі. Жін-
ка зізналась, що з дитинства мріяла стати 
балериною, однак у батьків не було гро-
шей на навчання. Все життя вона працю-
вала електриком. І лише на пенсії, 10 ро-
ків тому, почала займатися танцями.

Не знають американці, 
що таке голод… 

У США вирішили боротися із зни-
щенням продуктів, багато яких вики-
дають на смітник. А це - близько 60 міль-
йонів тонн щороку. За словами експертів, 
винне перевиробництво. З одного боку, 
люди купують більше, аніж здатні спо-
жити. З іншого - у продуктів закінчуєть-
ся термін придатності, так і не дочекав-
шись покупця. Проблема харчових відхо-
дів сягнула у Штатах приголомшливих 
масштабів: 40 відсотків вироблених про-
дуктів не споживають, зазначив фахівець 
з охорони здоров’я Ерік Олсон. Вирішу-
вати проблему «їстівного сміття» взяли-
ся й активісти. У Вашингтоні, наприклад, 
діє неприбуткова організація «Nourish 
Now», яка збирає неспожиті продукти і 
віддає їх потребуючим. У Чикаго створи-
ли спеціальний мобільний додаток, який 
дозволяє раціонально розподіляти харчі. 
А в Нью-Йорку волонтери з неспожитих 
продуктів готують страви, якими безко-
штовно частують бідних. 

Індійські хірурги знайшли
 у шлунку пацієнта 40 ножів
Індійські хірурги знайшли в шлун-

ку пацієнта 40 ножів. Коли 42-річний 
офіцер поліції з’явився у лікарні з силь-
ним болем у животі, ультразвук показав 
певне утворення у шлунку. Перше, що по-
думали лікарі, - це рак. Коли ж постави-
ли камеру вниз живота пацієнта, то поба-
чили зовсім іншу картину, розповів голо-
вний хірург Ятіндер Малхолтра виданню 
«The Washington Post». Це були кишень-
кові ножі. «Ми поцікавились у пацієнта, 
чи він споживав ці ножі протягом декіль-
кох днів чи кількох місяців, - сказав Мал-
холтра. - Пацієнт зізнався, що з’їв 28 із 
них в останні два місяці». Деякі ножі були 
складені, деякі - відкритими. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Гривню знецінюють штучно 

Гривню знецінюють штучно, щоб 
наповнити бюджет. Про це заявив еко-
номіст Андрій Новак, повідомляє «Га-
зета по-українськи». «Зараз девальва-
ція гривні не має жодних економічних 
причин. Уже рік три основні фактори, 
які формують курс, мають позитивні 
показники. Позитивний експортно-
імпортний зовнішньо-торгівельний 
баланс: за підсумками першого пів-
річчя, експорт перевищує імпорт. Пла-
тіжний баланс теж позитивний. Третій 
фактор - це державний борг. Зараз він 
не тисне на курс гривні, бо торік Укра-
їна отримала реструктуризацію зі спи-
санням 20 відсотків держборгу», - ска-
зав економіст. На його думку, еконо-
мічна ситуація дає підстави не лише 
утримувати курс гривні стабільним, а 
й зміцнити його. Але уряд іде найлег-
шим шляхом для себе і експортерів. 
«Нинішню девальвацію, очевидно, за-
планував уряд і Нацбанк. Вони вирі-
шують два завдання: наповнюють бю-
джет через інфляційний ефект і задо-
вольняють апетити експортерів», - за-
значив Новак. І додав: спрогнозувати 
курс до кінця року неможливо, бо не-
зрозуміла стратегія НБУ.

Міносвіти хоче зробити 
українську мову міжнародною

Українська мова повинна отри-
мати статус мови міжнародного 
спілкування. Про це на Всесвітньо-
му форумі українців заявила міністр 
освіти та науки Лілія Гриневич, пере-
дає «Укрінформ». «Коли я буваю на фо-
румах світового українства, то завжди 
відчуваю подив від того, що люди, які 
розмовляють цілим спектром світо-
вих мов, спілкуються між собою укра-
їнською. Упевнена, що українська мова 
повинна мати статус мови міжнарод-
ного спілкування», - сказала Грине-
вич. І додала: вже розроблено міжна-
родний стандарт з української мови, 
а також ведеться робота із запрова-
дження міжнародно визнаного серти-
фікаційного іспиту з української мови 
як іноземної. Це надасть змогу пред-
ставникам інших національностей ви-
вчати українську як другу іноземну. У 
тому числі в державних школах за кор-
доном.

Київ - у рейтингу найгірших 
міст для життя

Аналітики «The Economist» пред-
ставили щорічний рейтинг найкра-
щих і найгірших міст для життя. Екс-
перти розглядали умови життя у 140 
містах світу. Зокрема, оцінка ґрунту-
валася на таких факторах, як охорона 
здоров’я, стабільність, культура, навко-
лишнє середовище, освіта, інфраструк-
тура. Найбільш придатним містом для 
життя визнали Мельбурн (Австралія). 
Друге місце дісталося австрійській сто-
лиці Відню, третє - канадському Ванку-
веру. Також до десятки найкращих міст 
світу для життя увійшли: канадські То-
ронто і Калгарі, австралійські Аделаїда 
і Перт, новозеландський Окленд, Гель-
сінкі та Гамбург. Київ у рейтингу вия-

вився одним із найгірших міст: посів 
131 місце у списку й очолив десятку 
найбільш непридатних для проживан-
ня куточків світу. Далі в антирейтин-
гу: Дуала (Камерун), Хараре (Зімбабве), 
Карачі (Пакистан), Алжир, Порт-Морсбі 
(Папуа-Нова Гвінея), Дакка (Бангла-
деш), Лагос (Нігерія), Тріполі (Лівія), 
Дамаск (Сирія).

У ЄС думають так само, 
як Клімкін?

Міністр закордонних справ Пав-
ло Клімкін очікує, що Євросоюз на-
дасть Україні безвізовий режим 
«протягом найближчих місяців». 
Про це він заявив, відкриваючи нара-
ду послів України в Києві, повідомляє 
«Європейська правда». «Ми працюємо 
над тим, щоб це відбулося протягом 
найближчих місяців», - сказав він. - І 
для мене це не технічний процес, який 
стосується подорожування без віз. Це, 
перш за все, ознака того, що ЄС визнає 
європейськість України… Коли це ста-
неться, українці зможуть їздити без 
віз до більш, аніж 100 країн світу».

Вартість хліба 
рекордно зросте восени

Експерт з питань агрополітики і 
розвитку сільських територій Денис 
Марчук прогнозує восени зростання 
вартості хліба на 20 відсотків, пише 
«Сьогодні». Відтак, найдешевша хлі-
бина коштуватиме не менше 10-10,5 
гривень. Подорожчають макаронні ви-
роби і борошно. Також значно зрос-
туть в ціні молоко, м’ясо, яйця. А греч-
ка буде дешевшати. 

Приміські дизель-потяги 
зношені на 99 відсотків

Зношеність приміських дизель-
потягів, які перевозять пасажирів, 
сягає критичної межі. Про це інфор-
мує сайт ПАТ «Укрзалізниця». «Нині 
електропоїзди зношені на 85 відсо-
тків, дизель-поїзди - на 99, рейко-
ві автобуси - на понад 18 відсотків», - 
йдеться у повідомленні. Залізничники 
пов’язують критичну ситуацію з тим, 
що роками з місцевих бюджетів не 
виділяли кошти для закупівлі нових 
електро- та дизель-потягів для при-
міського сектору і не повертали пере-
візнику в повному обсязі кошти за пе-
ревезення пільговиків. Зокрема, 182 
електропоїзди та 139 дизель-поїздів 
повинні були списати, але вони пра-
цюють з перевищенням норм, вста-
новлених виробником.

Боржникам-аліментникам 
заборонять їхати за кордон 

і ославлять на всю країну
Мін’юст має ідеї, як змусити 

боржників зі сплати аліментів да-
вати кошти на утримання своїх ді-
тей. Одну з ініціатив уже практикують 
на Львівщині. Про це розповів міністр 
юстиції Павло Петренко, інформує ZIK. 
За його словами, там придумали не 
випускати з України злісних неплат-
ників аліментів, а в переліку боржни-
ків є чоловіки, які перетинають поль-
ський кордон десятки разів на місяць. 
Але видавати такі рішення судді не 
поспішають. Тому теруправління юс-
тиції у Львівській області склало ан-
тирейтинг цих суддів. Його опубліку-
ють у ЗМІ, а також передадуть до Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів. По-
дібну практику Мін’юст планує поши-
рити по всій країні. Також Петренко 
поділився власною ідеєю вирішення 
проблеми. Він пропонує обмежити та-
ких чоловіків у праві відкривати біз-
нес і купувати нерухомість. А ще про 
них знатиме вся країна. До кінця року 
з’явиться публічний реєстр боржників 
по усіх справах. 

Україна Світ
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Свято Спаса
Казковий аромат садовини
У церкві перемішаний 

з квітковим.
Корони маківок у купчаках ясних,
Із медом щільники, 

стрічки, обнови -
Освячення і втіха за врожай:
Святковий Спас іде по Україні.
І пахне п’янко свіжий коровай,
Коржі із маком, кукурудза, дині.
Подяку Господу й родючому зелу
Складають люди 

щиро молитвами.
Жнива крокують, 

та в душі – тепло:
Земля вродила щедро 

врожаями.
*     *     *

Цінуймо кожну на землі хвилину,
Цінуймо рідних й друзів 

за життя,
Щоб на межі стрімкого 

часоплину
На серці не осіло каяття.
Бо все минає: радощі і болі,
Стікають дні водою в джерелі.
А негучні відлуння кроків долі
Раптово гаснуть, 

наче шлях в імлі.
І вже весняне сонце не освітить
Минулих днів і втрачених надій,
А будуть в пам’яті незримі 

звіти
Залишених й незмінних 

вже подій.
Марія ГУМЕНЮК.

м. Тернопіль.
*     *     *

І все це літо
Голубить вітер 
Зелені луки,
Цілує щиро 
робочі руки
сідає вперто
на теплі скроні,
цвітуть ромашки
в тебе в долонях.
ПРИСПІВ:
І все це літо,
І все це казка,
І все це Божа
Правдива ласка,
Що обіймає 
Стежки, дороги
І забуваєм
Ми про тривоги.
В промінні сонця
Земля сповита
Дощем-рікою
Лани помиті.
Хліба, як море,
Шепочуть з вітром.
Червоні маки –
Любові квіти.
ПРИСПІВ.
І лине радість
Без кінця-краю.
Який ти гарний,
Зелен-розмаю:
Які щасливі
В дібровах птиці.
І повноводдям
Дзвенять криниці.
ПРИСПІВ.
Оксана КИШКАНЮК.

с. Слобідка,
Заліщицький район.   

Вони вирос-
ли в одному 
будинку, в одній 

країні. Обоє - ровесники 
Незалежності. Мішина 
мама - українка, тато - 
бердичівський єврей. 
Хадад - син вірменина 
й азербайджанки, які 
втекли в Україну від 
карабаської війни. Позаду 
століття, попереду - нове 
життя.

Міша захоплювався музи-
кою. Батьки навчили його лю-
бити класику. Бах, Бетховен, 
Вагнер, Шуберт… Спочатку хо-
див на скрипку. Полюбив гра-
ти «Yesterdаy» «Бітлів». Щоран-
ку Міша виходив з дому, коли 
поливальні машини в передсві-
танкових сутінках відмивали 
вулиці від пилу, бруду, від поту і 
крові. Грав на скрипці у підзем-
них переходах. Спостерігав за 
людьми, дивувався їхній байду-
жості: «О, люди добрі! І чого ви 
такі злі?». Правоохоронці пиль-
но вдивлялися в кожне облич-
чя. Хтозна, що вони хотіли там 
побачити… Повітря тяжіло во-
логою, пролітав мокрий сніг - 

легко й невимушено,  немов у 
сповільненому кіно. Сніжинки 
падали на землю й одразу ста-
вали водою. Ранкове повітря 
пробуджувало відчуття змін. У 
динаміках шкварчала старень-
ка пісенька «Аква Віти»: «А те-
пер усе інакше, інакше… про-
сто, просто, просто навпаки». 
Падають леніни, перейменову-
ється все, що можна перейме-
нувати, але фундамент зали-
шається незмінним - життя й 
далі базується на брехні й не-
повазі до людини. Як і півсто-
ліття тому, замість правди - сто 
напівправд. Моральна інфляція 
- не інакше.

Хадада назвали на честь 
бога грому з семітської міфоло-
гії. По сусідству з хлопцем жив 
дід Іван - завзятий «рухівець», 
ворог комунізму, апологет на-
ціоналізму, шукач національ-
ної ідеї, який займався статис-
тикою - вираховував, скіль-
ки коштів вкладено, скільки 
вкрадено, а на зорі Незалеж-
ності пошив онукові шарова-
ри з червоного радянського 
прапора. Після дідових опові-
дей Хадад почав вивчати істо-
рію українського козацтва, за-

йматися боксом. Увесь час про-
водив у спортзалі. Віддавав-
ся тренуванням. Працював до 
поту і болю в м’язах. Усю свою 
злість, усі образи зганяв, не-
щадно, до синців на кісточках 
пальців, б’ючи кулаками бок-
серську грушу, іноді навіть зби-
ваючи руки до крові. Вкладав-
ся в кожен удар. Від постійної 
напруги на загартованому тілі, 
наче підшкірні змії, виступали 
темносині жили. Хадад бився з 
азартом, із блиском в очах. Бо-
ровся, терпів. У козаків як було: 
впав із коня - вставай сам.

Кожен із них хотів бути не-
залежним. Кожен став заруч-
ником незалежності. Кожне по-
коління має право на власний 
протест, власне життя. Міша 
рятував поранених на Майда-
ні. Хадад пішов добровольцем 
на фронт. «Головне, як сказати 
про все мамі», - думали хлоп-
ці. Розтираючи пальці від холо-
ду, вони слухали, як під звуки 
пострілів народжується новий 
день, разом із ранковою про-
холодою вдихали свіжість при-
йдешніх змін. Така вона, неза-
лежність - у кожного своя.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Життєві сюжети

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:  
студентки ТНПУ імені В. Гнатюка  
Наталя Небельська та Юля Ломакіна.

Календар вже 
прощається з літом

І гортає серпневі листки,
Різнобарв’ям 

запалює квіти,
Застеляє туманом стежки.
Скоро осінь… 

Дівчата всміхаються,
Між собою 

про щось гомонять, 
Для них вереснем 

все й починається,
Бо чекає студентська рідня.

 мирилисяЯк дід Степан з дідом Тодосієм

НезалежністьОбразок

С о н я ч н и й 
зайчик застриб-
нув на підвікон-
ня. Звідти постри-
бав по стіні. Ліна 
не знала, хто цей  
бешкетник з будин-
ку навпроти, який драж-
ниться з нею. 

Коли дні ставали 
похмурими, вона су-
мувала за сонячними 
зайчиками. Під’їжджала 
в інвалідному візку до вікна, 
відкривала, дивилася у сірі не-
беса, випрошуючи краплинку 
просвітку. 

Вона любила вітер, який «за-
бігав» через відчинене вікно 
до кімнати. Колись він бавив-
ся її довгим волоссям, а Ромко 
клацав фотоапаратом. Недавні 
фото… Які вони гарні! А ці, «до-
щові», з ромашковим вінком на 
мокрому волоссі…     

Тепер ні Ромка, ні нових 
фотографій… Все залишило-
ся у минулому. Вона дивиться 
на світ з висоти дев’ятого по-
верху. Після роботи та у вихід-
ні батько бере її на руки і вони 
з’їжджають ліфтом на перший 
поверх, де чекає з візком мама. І 
всі троє гуляють до пізнього ве-
чора в парку…

…Хлопчисько, мотоцикла 
якого «занесло» на узбіччя, де 
йшла Ліна, був на два роки стар-
шим за неї. Дізналася про це в 
лікарні. 

- Я не хочу, щоб його судили, 
- сказала батькам. 

- Але ж твої ноги… Він трав-
мував тебе, Ліно, - зітхнула ма-
тір.

- Він ненавмисно. Не хочу 

Сокровенне

ламати його долю у 
двадцять два роки. 

…Її крив-
дник згодом 
прийшов у лі-

карню з буке-
том айстр і ку-

медним ведмедиком. Переми-
нався з ноги на ногу, тримаючи 
іграшку за вухо.

- Я пробачила, - мовила тихо.
Айстри пахли сонцем і терп-

куватим медом, який не всти-
гли спити втомлені від спеки 
бджоли. 

- Це мої улюблені квіти.
- Тобі дуже боляче?
- Я не знаю, чи буду ходити. 
- Ти справді на мене не сер-

дишся?
- Хіба від цього стане легше?   
- Як тебе звати?
- Сашко…  
…Ромко, її коханий, зателе-

фонував, запитав, як здоров’я, 
послався на зайнятість. До лі-
карні не прийшов. Потім теле-
фонував ще.

- Ромку, не змушуй себе 
спілкуватися зі мною. Я все ро-
зумію… 

Він промовчав. І більше не 
давався чути. 

…Вона не могла звикнути 
до своїх чужих ніг. Лікарі об-
надіяли: шанс є, але потрібна 
ще одна операція. А, може, й не 
одна. 

Батьки збирали гроші. Леся, 
найкраща подруга, почала во-
лонтерити: просила допомо-
ги у знайомих, Ліниних і сво-
їх однокурсників. І віддала всю 

свою заначку. А ще 
друзі стали при-
носити Ліні тек-
сти для перекла-
дів. І гріш якийсь 
капне, і поганим думкам в го-
лову лізти ніколи. Та й англій-
ську тепер треба вчити само-
тужки - у вузі взяла академку…

…Сонячний зайчик стрибав 
по кімнаті. Ліна помахала ру-
кою через вікно незнайомому 
бешкетнику…

…Батьки про щось тихо роз-
мовляли в кухні. Коли Ліна 
під’їхала до дверей, замовкли. 
Запитально глянула на обох. 

- Доню, готуйся до операції, 
- сказала матір. - Лікарі мають 
призначити дату.

- Дорого?       
- Не хвилюйся, гроші є, - за-

спокоїв доньку батько. 
- Позичили?
- Ні, трохи своїх маємо і до-

брі люди допомогли. 
…Її кривдник знову прий-

шов до лікарні. З букетом 
блідо-рожевих троянд і з вед-
медиком.  

Ліна усміхнулася: 
- Ще один ведмідь. 
- Це - ведмедиця. Ніка.
- А чому Ніка?
- Бо Ніка - означає «перемо-

га». Ти ж переможеш? 
- Як ти дізнався, що я тут?
Сашко усміхнувся у відпо-

відь.
…Коли Ліна повернулася до-

дому, в кімнату знову застриб-
нув сонячний зайчик…

Її ноги ставали слухняніши-

ми. Лікар під час черго-
вого огляду пожартував:

- Скоро, красуне, будеш 
ходити на чотирьох ногах. Я 

про милиці. А на своєму весіллі 
танцюватимеш на двох.                 

Весілля… Днями Леся сказа-
ла, що Ромко збирається одру-
жуватися. Ця новина болить 
досі. 

- Не сумуй, - втішала подру-
га. - Ненадійний він. Справжні 
хлопці й чоловіки від коханих 
не відмовляються, коли скрут-
но. А Ромко просто втік. Навіть 
у лікарні не провідав тебе. Зда-
ється, в сімейному житті він 
буде таким же. Тікатиме від 
найменшої проблемки. 

…Нарешті Ліна зайшла в 
ліфт, як казав лікар, на чоти-
рьох ногах. Батько з матір’ю 
хвилювалися, підтримували. 
Кожен крок болить. Але вона 
ходить! Ходить! Незручні ми-
лиці видавалися крилами.

Тепер вона сиділа на лавці 
разом із місцевими «всезнай-
ками». Слухала плітки про всіх і 
вся. А ще «всезнайки» перейма-
лися її здоров’ям і раділи, коли 
Ліна почала виходити з будин-
ку без допомоги батьків. 

… - Привіт! - почула позаду 
себе.      

- О, Сашко! Що ти тут ро-
биш?

- Ішов мимо. Як ноги? 
- Поки що ходжу на чоти-

рьох. 
- Я маю час, давай, підемо до 

парку. Зможеш? 
- Спробую. Не знаю тільки, 

чи встигнемо дорогу перейти, 
поки горітиме світлофор. 

Перед світлофором Сашко 
сказав:

- Тримай милиці, я перене-
су тебе. 

- Ні-ні, не…
Він обережно узяв Ліну на 

руки і поніс через дорогу. Їм 
усміхалися перехожі. 

Сашко почав часто 
з’являтися у їхньому дворі. 
«Всезнайки» ні про що Ліну не 
запитували. Проте поміж себе 
вирішили: він любить її, вона 
його, певно, також. 

…Ліна розповіла Сашкові 
про сонячного зайчика. Як су-
мувала за ним у похмурі дні.   

- Справді? .
- Той зайчик… він був для 

мене чимось таким… Коли він 
з’являвся, ставало світліше на 
душі. Він був, наче щось живе, 
містичне… 

…Лінині батьки гадали: зі-
знатися доньці, чи ні, що Саш-
ко - їхній сусід, живе у новому 
будинку навпроти. І що це він 
та його батько, який має влас-
ну справу, допомогли з грішми 
на операцію. Порадившись, ви-
рішили поки нічого не розпові-
дати. Зрештою, хлопець просив 
їх про це. 

…Ліна змінила милиці на 
паличку. 

- Ще трохи терпіння і будеш 
бігати на побачення, - жартував 
лікар.    

…Літо купалося в серпне-
вому дощі. Нарешті виглянуло 
сонце. Ліна чекала: ось-ось до 

кімнати застрибне сонячний 
зайчик. Але його не було. І Саш-
ка майже тиждень не було. 

- Ліно, ти закохалася! - 
сплеснула у долоні Леся. - Якщо 
чесно, він набагато ліпший за 
Ромка. 

- Сашко просто шкодував 
мене. Провину відчував. Ма-
буть, у нього є дівчина, а він 
тратив на мене багато часу.           

- Не обманюй себе, подруго. 
Бачу ж, закохалася… 

… Припарило полудневе сон-
це і розігнало «всезнайок» до-
дому. Ліна любила спеку, тому 
залишилася сидіти на лавці. 

Хтось пустив сонячного 
зайчики їй в очі. Зажмурилась. 
Аж сльози потекли. 

- Привіт!     
Сашко стояв з маленьким 

дзеркальцем, з якого вистри-
бували сонячні зайчики, і з бу-
кетом  різнокольорових айстр. 

- То це ти... то був твій зай-
чик?

- Мій, - усміхався хлопець. 
- Я живу у будинку навпроти. 
Ліно, ти… подобаєшся мені. Ще 
тоді, в лікарні, я… 

Ліна однією рукою спирала-
ся на паличку, а іншою обійня-
ла Сашка. 

З чийогось вікна полинула 
повільна музика.

- Запрошую вас до танцю, - 
мовив. - Раз-два-три, раз… 

Вони танцювали. Ліна з па-
личкою. Сашко однією рукою 
підтримував дівчину, а в іншій 
тримав букета, якого від хви-
лювання забув віддати. 

«Всезнайки» визирали з ві-
кон. Зворушено зітхали… Не 
терпілося поділитися нови-
ною, яку знала кожна… 

Ольга ЧОРНА.

“ “...Діди на якусь мить 
затихли, потім глянули 
один на одного й 
зайшлися гучним реготом, 
аж собаки загавкали. 
Стара народна приказка, 
яку Тріска в запалі 
перекрутив на інший лад, 
і помирила старих...

С   нячний  зайчик

Тепле літечко мене не зігріває. 
Бо ти і досі не повернувся з далеких 
заробітків додому. А може, ти і не хо-
чеш їхати до України, до мене. Бо все 
рідше у скупих телефонних розмо-
вах ти говориш про наше кохання. 
Коли запитую тебе, чи любиш, ти об-
ходишся відмовками. 

А тим часом між нами – три роки 
знайомства. Час, який викреслити з 
життя не так просто. Мрії про спіль-
не майбутнє і незабутню весільну 
подорож. Власне, заради цього ти і 
подався на заробітки. Утім, це я так 
думала. Бо любила і вірила. А тепер 
починаю сумніватися. Тим паче, «до-
брі» люди допомагають. Недавно за-
бігла подруга, розпитувала, чи ти 
досі мені телефонуєш. Бо, мовляв, 
краєм вуха чула, що там, в Англії, ти 
зустрів давню знайому, у яку був за-
коханий ще зі школи. А, може, ти спе-
ціально до неї й подався. А мені на-
малював красиву картинку, що їдеш 
заробити нам на весілля...

Серце розривається від болю. Та 
я навіть не плачу – вдаю сильну. Не 

розумію лише  одного: для чого був 
увесь цей спектакль? Невже не про-
стіше сказати правду? Навіщо рани-
ти мені душу ще й брехнею? 

І на це запитання ти не відповів. 
Лише виправдовувася, мовляв, сам 
не знав, що повернуться старі почут-
тя. Але ти і досі не впевнений, чи хо-
чеш реанімовувати ці стосунки. 

Я запитала тебе ще про одне: а 
що робити з нашим коханням? При-
наймні, з твоїми палкими клятвами і 
запевненнями любити мене вічно. І 
почула ще дивнішу відповідь: з цим 
ти також не визначився.

Правду кажуть: було б смішно, 
якби не було так гірко і сумно. Бо, на-
віть, якщо ти вирішиш залишитися 
зі мною, де впевненість, що завтра 
ти не зустрінеш якусь давню знайо-
му знову?

Дорогі читачі «Сімейного гніз-
дечка», підкажіть, що робити? Чи че-
кати і прощати, чи краще забути ось 
таке «кохання»?

Анжеліка. 
Лановецький район. 

Етюд про кохання
Нащо ранити 
душу брехнею? Село влітку прокидається з 

першими променями сонця, поки 
роса не спала, а спека не розкали-
ла безжально повітря. Роботи шу-
кати не треба, вона з’являється 
сама собою. І так зранку й до піз-
нього вечора – косити, носити, 
сапати, в'язати, зачищати, году-
вати. І цей перелік можна продо-
вжувати безкінечно. А як смер-
кне, за смачною  вечерею під від-
критим небом нарешті видих-
нути прожитий день, послухати 
сюрчання коників, насолодитися 
бажаною прохолодою, плануючи 
уже нові завдання на новий день. 

Добре в селі. Так собі розмір-
ковував щоразу Степан Тодосі-
йович Семирак. Бо кому краще 
знати, як не йому. Ось уже вісім-
десят п’ять на носі, все своє жит-
тя він прожив у рідному селі. Ві-
йну пройшов, одружився. Від-
працював комбайнером. А заро-
бив… хіба астму та ще купу боля-
чок. Старенька хата, город, коза, 
кілька курок та ще мізерна пен-
сія. Оце й усе, що має. Уже майже 
десять років, як поховав дружи-
ну. Діти мають свої сім’ї, живуть у 
великому місті. А до батька рідко 

навідуються. У них і своїх справ 
вистачає. 

Дідові Степану й поспілкува-
тися немає з ким. Увесь день бре-
хунець лиш і слухає. Вважай, один 
він залишився такого віку в селі. 
Ну, якщо не рахувати його дру-
га – Тодосія Степановича Тріс-
ку.  «Трясця його голові!» –  Се-
мирак сплюнув спересердя. З То-
досієм вони друзі дитинства, ра-
зом на фронт пішли і з війни по-
вернулися, і женилися, й овдові-
ли майже одночасно.  Живуть по 
сусідству, все життя підтри-
мували один одного, а це от 
уже місяць, як не розмовля-
ють. І через що? Не зійшлися 
в поглядах політичних, щоб 
вони неладні були! Бо полі-
тика – справа серйозна, а ко-
жен з них мало не політич-
ним експертом себе уявив. 
За стільки років дружби, то 
вперше таке сталося. Але ж 
горді обидва! Уже ніби й час 
минув, і заспокоїлося в душі, 
а на примирення ні один 
першим не йде. Характер! 

Дід Степан вирішив 
бур’янець обкосити сьогодні по-
під ворота. Став косу клепати. А 
Тодось гульк через тин раз, дру-
гий. І щоб сусіда переплюнути, 
тягне мотокосу на вулицю. Йому 
син подарував, косити таким чу-
докіссям одне задоволення.  От 
сказав би Степан добре слово, 
мовляв, вибач, не правий був. То 

й викосив би заодно і йому біля 
двору. А так мовчки косять кожен 
у себе. Цвьох, цвьох, цвьох – ози-
вається коса Степана, вііізь, віі-
ізь, вііізь – працює сучасне диво 
техніки Тодосія. Покосили мовч-
ки, мовчки розійшлися. Посіда-
ли кожен біля своєї хати. Завтра 
свято велике, Спаса. Випили б по 
чарчині, протятим огірочком із 
свіженьким медом би заїли, ва-
реників наварили б чи коржів 
напекли. Відколи овдовіли діди, 
то такі посиденьки собі влашто-

вували часто. Самотність важка 
річ… а ця суперечка дурна полі-
тична усе зіпсувала…

Наступного дня, повернув-
шись із церкви з посвяченими 
овочами та фруктами, Степан То-
досійович накривав на стіл. 

- Стьопо, чуєш, нє? – не ви-
тримав таки мовчанки Тріска. – 

Може хватить вже дусатись? 
- Чого тобі? – Степан підійшов 

ближче до тину, на якому повис 
Тодось. – По мирову прийшов? 
Чи, може, погляди змінив?

- Можна й по мирову, але по-
гляди не змінив! – насторожився 
Тодось. – І не мінятиму! Ти мене 
знаєш!

- Чого тоді приперся? Я тебе 
не кликав! Іди собі зі своїми по-
глядами знаєш куди?

- Ааа! То ти так? – Тодось по-
червонів, мов спілий помідор, 

який от-от мав луснути від 
злості. – Ну то, Стьопо, я по-
доброму хотів, а раз так, то по-
цілуй мене в мед, бо я на Спаса 
торік ср..у з’їв!!!

Діди на якусь мить затихли, 
потім глянули один на одного й 
зайшлися гучним реготом, аж 
собаки загавкали. Стара народ-
на приказка, яку Тріска в запалі 
перекрутив на інший лад, і по-
мирила старих.

- Оце ти видав, – Степан То-
досійович відкрив хвіртку й обі-
йняв друга. – Давно я так не смі-
явся! Ходи уже, знавець фоль-

клору! Будемо миритися! Ось тобі 
й мед, спробуй, свіжесенький!

І діди знову зайшлися сміхом. 
Сиділи, довго розмовляли, аж до 
пізньої ночі згадували, і час від 
часу сміялися з приказки про мед 
спасівчаний. А розкажеш кому – 
не повірять…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Закінчення. Поч. у попере-
дньому номері.

15. Отримали Євро-2012. 18 
квітня 2007-го на сесії УЄФА у 
Кардіффі були оголошені резуль-
тати фінального голосування за 
право приймати на своїй терито-
рії Чемпіонат Європи. Спільна за-
явка України та Польщі залиши-
ла позаду Італію, Хорватію - Угор-
щину, Грецію та Туреччину.

16. “Шахтар” здобув Кубок 
УЄФА-2009. У фінальному матчі, 
який приймав Стамбул, “гірники” 
обіграли “Вердер” (2:1). Це поки 
що єдиний євротрофей в історії 
незалежної України.

17. Відкриття “Донбас Аре-
ни”. 29 серпня 2009-го запросив 
уболівальників “Шахтаря” новий 
сучасний стадіон, будівництво 
якого обійшлося у 400 мільйонів 
доларів. П’ятизіркова арена, що 
вміщує понад 52 тисячі глядачів, 
приймала матчі Євро-2012, а за-
раз перебуває на окупованій те-
риторії.

18. Євро-2012. Масштаб-

на подія загальноєвропейського 
значення, з якою Україна впора-
лася практично бездоганно. 

19. Історичні голи Шевчен-
ка. У матчі Євро-2012 із Швецією 
Шева оформив “дубль”, принісши 
першу і поки-що єдину перемо-
гу збірній на континентальному 
форумі. Ці голи стали останніми в 
кар’єрі Шевченка-гравця.

20. Варшавський фінал “Дні-
пра”. У сезоні 2014/15 команда, 
яку очолював Мирон Маркевич, 
сенсаційно дійшла до вирішаль-
ного матчу Ліги Європи, де посту-
пилася “Севільї” - 2:3.

21. Коноплянка перейшов у 
“Севілью”. Після програного фі-
налу лідер “Дніпра” пристав на за-
прошення “Білої Андалусії”. Сума 
відступних склала 40 мільйонів 
євро.

22. Мирон Маркевич - серед 
найкращих. За підсумками 2015-
го головний тренер “Дніпра” увій-
шов до топ-10 провідних клубних 
керманичів планети за версією 
IFFHS. Українець комфортно роз-

ташувався у компанії Луїса Енрі-
ке, Пепа Гвардіоли, Дієго Сіме-
оне...

23. Коноплянка - гроза ав-
торитетів. Перший сезон Євге-
на у “Севільї” склався неідеально 
- українець зазвичай входив у гру 
з лави запасних. Проте, це не за-
вадило йому забити таким мон-
страм, як “Барселона”, “Реал” та 
“Ман Сіті”.

24. Віктор Скрипник - пер-
ший український тренер у топ-
чемпіонаті. Два сезони поспіль 
спеціаліст рятував “Вердер” від 
вильоту у другу Бундеслігу. 

25. Реанімація збірної Укра-
їни. Після повного провалу на 
Євро-2016 у ФФУ вдалися до без-
прецедентного кроку. Призна-
чивши головним тренером Ан-
дрія Шевченка, на допомогу йому 
підтягнули численну коман-
ду професіоналів - Рауля Ріанчо, 
Мауро Тассотті, Андреа Малдеру, 
Мирона Маркевича, Євгена Крас-
нікова. І кажуть, це ще не все. Те-
пер збірна України просто-таки 
зобов’язана заграти результатив-
но, - переконаний «Футбол-24»

Прем’єр-ліга, 5-й тур
«Олімпік» - «Олександрія» - 0:2 
Забивши по голу у кожному таймі, олександрійці 

заслужено зміцнили своє турнірне становище.
«Динамо» - «Волинь» - 2:1
У другому матчі поспіль чинний чемпіон після про-

граного першого тайму демонструє волю до перемоги 
у другій половині гри.

«Шахтар» - «Дніпро» - 4:0 
Віце-чемпіон України без особливих проблем обі-

грав молоду команду Дмитра Михайленка.
«Ворскла» - «Сталь» - 0: 0
Єдиний матч туру, в якому вболівальники не поба-

чили голів, відбувся в Полтаві.
«Зірка» - «Чорноморець» - 0:1
Після невдалого старту одесити здобули другу пере-

могу поспіль і навіть не пропустили голів у власні ворота. 
«Зоря» - «Карпати» - 2:1
Луганські футболісти й надалі перебувають на тре-

тій позиції та поступово збільшують відрив від пере-
слідувачів.

Відбулось жеребкування чергової 
стадії Кубка України

З 1/16 фіналу до змагань долучаються 6 команд УПЛ. Також 
учасниками цього етапу стали 10 команд Першої ліги та 4 коман-
ди Другої ліги.

За підсумком жеребкування у 1/16 фіналу зустрінуться:
«Реал Фарма» Одеса (2Л) – «Оболонь-Бровар» Київ (1Л)
«Полтава» Полтава (1Л) – «Зірка» Кропивницький
«Жемчужина» Одеса (2Л) – «Карпати» Львів
«Черкаський Дніпро» Черкаси (1Л) – «Сталь» Кам’янське
«Нива-В» Вінниця (2Л) – «Миколаїв» Миколаїв (1Л)
«Мир» Горностаївка (2Л) – «Верес» Рівне (1Л)
«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка (1Л) – «Чорноморець» Одеса 
«Десна» Чернігів (1Л) – «Арсенал-Київ» Київ (1Л)
«Волинь» Луцьк – «Олімпік» Донецьк
«Іллічівець» Маріуполь (1Л) – «Тернопіль» Тернопіль (1Л)
Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. Ба-

зовий день 1/16 фіналу – 21 вересня.

Ліга Європи УЄФА. Раунд 
плей-оф. Перший матч

«Башакшехір» Стамбул, Туреччина − 
«Шахтар» − 1:2

Після вильоту з Ліги Чемпіонів УЄФА 
«Шахтарю» випав шанс  здолати турецький 
бар’єр  та потрапити до групового раунду 
Ліги Європи. 

Перший гол гірники забили у середи-
ні стартової 45-хвилинки, коли Ярослав Ра-
кіцький виграв боротьбу у штрафному май-
данчику господарів і змусив гравця суперни-
ка відправити м’яч у власні ворота.

 Ближче до перерви другий гол на свій 
рахунок записав Віктор Коваленко.

 У другому таймі різниця у рахунку скоро-
тилася після призначеного у ворота «Шахта-
ря» пенальті. А от досягти рівноваги госпо-
дарі так і не змогли.

25 серпня у Львові «Шахтар» приймати-
ме турків у повторному поєдинку.

 Збірна України завершила ХХХІ літні Олімпійські Ігри в Ріо-де-
Жанейро з найгіршим у своїй історії результатом: за кількістю зо-
лотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медально-
му заліку. Протягом Олімпіади Україна завоювала 11 нагород за-
мість 23-х, які їй прогнозували спортивні аналітики.

 Два “золота” завоювали гімнаст Олег Верняєв у змаганнях на 
брусах, а також Юрій Чебан у веслуванні на каное. 

Долю матчу п’ятого туру в Першій лізі ФК «Тер-
нопіль» – «Колос» (Коваліка) вирішили два стан-
дарти, після яких м’яч влітав у ворота господарів.

Неприємності для муніципалів розпочалися вже 
на старті матчу. Саме тоді вони пропустили перший 
гол. 

Одразу після розіграшу м’яча з центру поля тер-
нополяни могли не тільки зрівняти рахунок, а й ви-
йти вперед, однак удари наших форвардів не були 
особливо небезпечними для воротаря «Колоса».

У другому таймі арбітр з Миколаєва побачив по-
рушення правил з боку тернополян, і, поки ті спере-
чалися з рефері, гості швидко розіграли штрафний  
та подвоїли перевагу. 

У наступному турі на ФК «Тернопіль» чекає не-
проста подорож до Краматорська на поєдинок про-
ти місцевого «Авангарду». Обидві команди в цьому 
сезоні ще не здобували перемог, тому матч обіцяє 
бути цікавим та безкомпромісним.  

Все гірше і гірше…

Чотири «бронзи» вибороли шаблістка Оль-
га Харлан, стрибун у висоту Богдан Бондарен-
ко, дует каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук, 
а також гімнастка Ганна Різатдінова. 

У підсумку в остаточному медальному за-
ліку Україна посіла аж 31 місце. 

До Ріо найбільш невдалою Олімпіадою для 
нашої збірної був Сідней-2000, де українці здо-
були лише три медалі найвищої проби. А най-
меншу загальну кількість медалей – 20 - наші 

олімпійці раніше вигравали на Іграх-2012 у Лондоні. 

П’ять сріб-
них медалей 
виграли стрі-
лець Андрій 
Куліш, гімнаст 
Олег Верняєв, 
жіноча збір-
на з фехту-
вання на ша-
блях, борець у вільному стилі Жан Беленюк і спортсмен у сучасно-
му п’ятиборстві Павло Тимощенко. 

Знову поразка у рідних стінах

Українському футболу – чверть століття
25 ключових подій в історії «спорту мільйонів»
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Вечірній Стамбул, 
“вільні” ціни в автобу-
сах і магія Каппадокії 

Віктор Гоцалюк народився у 
Хоросткові, а нині мешкає із ро-
диною в селі неподалік. Прохо-
див всі Карпати, був неоднора-
зово на Кавказі, у Татрах. Підко-
рив Ельбрус і найвищу вершину 
Європи – вкритий снігом і льо-
довиками Монблан. 

Для Віктора тема «Все вклю-
чено» – не варіант, тому в подо-
рож із собою взяли намет і на-
плічники. Для таких мандрівок 
радить засушити м’ясо та ово-
чі, до закордонних паспортів до-
дати  мінімум медикаментів та 
одягу, трекові палички. 

Віктор і Світлана літаком 
дісталися до Стамбулу. На метро 
та трамваї доїхали до головної 
площі столиці – Султанахмет. 
Там височать святині мусуль-
манського та християнського 
світів. Вночі площа між Блакит-
ною мечеттю та  собором Святої 
Софії грає, струменить кольора-
ми музичного фонтану. Тут за-
вжди людно, є Wi-Fi, можна ку-
пити напої та їжу.  Далі виру-
шили до Каппадокії – печерних 
поселень, які входять до Всес-
вітньої культурної і природної 
спадщини ЮНЕСКО. За слова-
ми мандрівників, у Туреччині 
власник маршруту реалізує свої 
квитки сам, тому ціни на пере-
везення різні. У дорогих авто-
бусах для кожного пасажира пе-
редбачений свій екран і навуш-
ники. Були морозиво, кава, пе-
чиво, привітні усмішки протя-
гом 700 км до Невшихіра, а зго-
дом малий бусик довіз мандрів-
ників до містечка Гьореме. На-
вколо сутеніло.  У темряві  чека-
ли кам’яні міста Каймаклі і Де-
ринкую.

Першу ніч Віктор і Світлана 

провели у наметі – на території 
кемпінгу в Ахмета. За 15 лір або 
150 грн. за ніч подорожнім про-
понують душ, басейн, чай, до-
ступ до електрики та кухні. В су-
сідніх наметах мирно спали нім-
ці та данці.

Усе товариство кемпінгу о 4 
ранку збудив шум. Просто з до-
лини підіймались різнобарвні 
повітряні кулі. Так зустріли сон-
це і побачили чудову панораму 
Каппадокії – поселення в роже-
вих і кольору піску скелях.
“Наче світ зупинився” 

Коли мандруєш влітку Ту-
реччиною, треба враховувати, 
що вночі температура може ся-
гати 30 градусів, а вдень – па-
люче сонце. Від багатьох рі-
чок влітку залишаються тільки 
сухі русла з перекинутими над 
ними мостами. Рятують дерева 
з апельсинами, мандаринами, 
гранатами, які ростуть, як у нас 
яблуні чи то алича вздовж доріг. 
Два дні Віктор і Світлана прове-
ли в скелях Національного пар-
ку Гьореме – дивовижному міс-
ці, де так і не знаходиш відпові-
ді: як змогли люди вибити для 
себе ці кімнати, сходи, храми?

Цікаво було бачити навколо 
верблюдів, чоловіків з густими 
бородами, жінок у паранджах, з 
покритими головами, сорочках 
чи то платтях на довгий рукав 
та у шароварах. Пізніше дізна-
лися, що паранджу носять си-
рійки. Мандрівників турки при-
ймали за чехів і поляків.

За 900 км чекала на подо-
рожніх Лікійська стежка. Руши-
ли далі до міста Гойнюк, що в 
перекладі означає “гармонія”. 
Вранці Віктор і Світлана виру-
шили стежкою в гори. В одній з 
печер, згадують вони, знайшли 
зошит для записів мандрівни-
ків, у якому залишили кілька 
слів і українською.

– Вхід у заповідник коштує 6 
лір, – розповідає Віктор. – Місце-
ві жителі заманюють туристів 
своїми пропозиціями. Нас зупи-
нив турок зі словами про те, що 
попереду спека, води не виста-
чить і, мовляв, люди вертають-
ся. І запропонував нам подиви-
тися на каньйон Гойнюк. Коли 
побачили його на власні очі, то 
зовсім не пошкодували 35 лір з 
людини. Це справжнє природне 
диво. Річковий потік неймовір-

ного бірюзового кольору, про-
зорий і чистий, як сльоза, тече 
крізь білі скелі. І серед скель ти 
пливеш, ідеш в рятувальному, 
правда, жилеті, в касці, в гідро-
костюмі – емоції переповнюють. 
Відчуття, наче світ зупинився – 
навколо тільки вода, водоспади 
і ми.
Закинуте село, 
безлюдні пляжі 
й палаюча гора

Після відвідин заповідника 
всі втомлені туристи поверта-
лись в містечко бусом, а Гоцалю-
ки далі пішли пішки. Отримали 
у подарунок неймовірної краси 
краєвиди каньйону та водоспа-
дів і зустріч з турчанкою Едою. 
Як виявилося, їхня випадкова 
знайома чула про Україну. Про-
говорили до темряви, повече-
ряли домашнім хлібом і зали-
шились переночувати. Вранці 
отримали цінний подарунок – 
детальну карту Лікійського за-
повідника. 

У кожному містечку вздовж 
стежки є вхід у заповідник. Ви-
рішили їхати  до міста Такирова, 
на це потратили 5 лір з кожного 
у маршрутці. На маршруті орі-
єнтуватися не складно, усі тро-
пи промарковані. Ішли верхом, а 
як бачили бухту біля моря, спус-
кались, аби поплавати. Для но-
чівлі вибрали закинуте село. У 
поселенні люди залишили свій 
домашній крам, навіть машини 
стоять на вулицях. Тут вперше 
на плитці зварили борщ з суше-
ним м’ясом. Двох газових балон-
чиків по 15 лір вистачило на всю 
подорож. 

Цю ніч, розповідають, забу-
ти складно, адже навколо гир-
кали якісь звірі. А наступного 
дня до міста Чіралі мандрівни-
ки йшли 25 км. Дорогою натра-

пили на руїни античного міста 
Фаселіс, у якому був амфітеатр. 
Промаркована стежка вела об-
ривами, купались досхочу в Се-
редземному морі на безлюдних 
пляжах. Дорогою натрапили на 
мальовниче село і людей. За ма-
ленькими будиночками, крити-
ми черепицею, виднілася уні-
кальна гора Янарташ, або Хи-
мера, дорогою до вершини якої 
вже протягом тисячоліть по-
стійно спалахує вогонь – може 
загорітися, де завгодно. 

Попереду ще було 30 км до-
роги та нічний переїзд до Анта-
лії, а далі до вапнякових скель 
білосніжних Памуккале. 
Український борщ 
для турків

250 км до Памуккале їхали 
вночі. Тому весь день могли на-
солоджуватися мандрівкою се-
ред каскадів білосніжних купа-
лень і бірюзової води. Осліплені 
унікальними вапняковими ске-
лями, втомлені, але щасливі по-
вернулись у Стамбул. 

Час до літака вирішили таки 
провести на березі вже не Се-
редземного, а Чорного моря. Тут 
українці познайомилися з ту-
рецькою родиною. Місцеві зама-
нили подорожніх турецькими 
смаколиками. А ті у відповідь 
пригостили українським бор-
щем. Не знаючи мови, порозу-
мілися так, що у Мареля та Мо-
релі опинились в гостях. Вранці 
гостинні турки відправили їх на 
таксі до аеропорту. 

Так завершилась подорож 
довжиною у 10 днів та 4000 кі-
лометрів. А всім, хто мріє від-
крити для себе нові горизон-
ти, мандрівник із досвідом ра-
дить: “Не відмовляйте собі у 
мріях – і ви досягнете вершин 
світу”.

Олена МУДРА.

Віктор і Світлана Гоцалюки 
з Тернопільщини долали 

відстані рейсовими
автобусами, ночували

в наметі та готували їсти 
на газовій плитці. 

з наплічником 

4 тисячі кілометрів
ТУРЕЧЧИНОЮ

Туреччина цього літа – це спекотна зона, де часом лунають вибухи та складна політична 
ситуація… Проте, якщо в тебе вже куплений квиток і палке бажання потрапити в омріяну 
країну, то збираєшся і летиш. Віктор і його дружина Світлана Гоцалюки давно мріяли про Ту-
реччину, а саме про легендарну гору Арарат. Але через ситуацію в країні її закрили для турис-
тів. Тому треба було швидко вирішувати – куди спрямувати свої маршрути. Два дні в Інтер-
неті – й шлях до найцікавіших місцин готовий. Попереду Стамбул, Каппадокія, Анталія, Лікій-
ська стежка та Памуккале.
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Часниковий перець на зиму
Потрібно: 4-4,5 кг солодкого черво-

ного перцю, по 5 лаврових листків і гіло-
чок свіжого кропу, 25 зерен чорного пер-
цю, 4 л води, 2 склянки білого винного 
оцту, 15 зубчиків часнику, 6 ст.л. солі.

Приготування: у киплячій воді роз-
чинити сіль, прибрати з плити, влити 
оцет. Розрізати перці уздовж, прибрати 
плодоніжки і насіння, нарізати солом-
кою по 1,5 см завтовшки. У кожну з 5 сте-
рилізованих банок ємністю 1л покласти 
по 5 насінин перцю, 6 половинок зубчи-
ків часнику (розрізати кожен зубчик на-
впіл), по одному лавровому листку і гі-
лочці кропу. Викласти в банки перець, 
влити розсіл, не доходячи до горлечок 
банок 1,5 см, простерилізувати в ємнос-
ті з киплячою водою, закупорити криш-
ками, дати охолонути і зберігати в про-
холодному місці. 
Солодкий перець 
з розмарином 

Потрібно: 1кг болгарського перцю, 
180 мл оцту 9%, 3-4 лаврових листка, 2 
склянки коричневого цукру (500г), по 1 
ч. л. сушеного розмарину, чорного меле-
ного перцю і солі.

Приготування: промити й нарізати 
перець на смужки по 1 см шириною, або 
кубиками, викласти в сковороду, дода-
ти оцет, цукор, сіль, розмарин і лавровий 
листок, довести до кипіння, на слабкому 
вогні проварити півгодини, помішуючи, 
до карамелізації перцю. Прибрати з пли-
ти, викласти в стерилізовані банки, осту-
дити, закупорити і прибрати на зберіган-
ня в холод.
Перець фарширований

Потрібно: на 1 кг перцю - 700 г помі-
дорів, 250 г ріпчастої цибулі, 300 г морк-
ви, 30 г коріння петрушки, 10 г зелені пе-
трушки, 1 склянка олії, 20-25 г солі, 40-50 
г цукру, 1-2 ст. ложки оцту, 5-6 горошин 
запашного перцю.

Приготування: великі плоди солод-
кого перцю вимити, вирізати насіння та 
знову промити. Цибулю для фаршу нарі-
зати кільцями й обсмажити в олії до зо-
лотистого кольору. Коріння почистити, 
нарізати соломкою і тушкувати в олії до 
напівготовності. Помідори протерти че-
рез велике сито, попередньо видаливши 
з них шкірку. Томатну масу довести до 
кипіння, варити 15 хвилин, додати сіль і 
цукор, оцет, запашний перець і тримати 

на вогні ще 10 хвилин.
Зелень петрушки подрібнити. Олію 

прокип’ятити кілька хвилин, охолодити 
до 70 градусів і розлити в підготовлені 
банки з розрахунку 2 ст. ложки на літро-
ву банку.

Овочі, приготовлені для фаршу, змі-
шати, пересипати сіллю і заповнити цією 
масою підготовлений перець. Укласти 
фарширований перець у банки з олією і 
залити гарячою томатною масою з при-
правами. Стерилізувати в киплячій воді: 
півлітрові банки - 55 хвилин, літрові - 65 
хвилин.
Лечо

Потрібно: 6 кг почищеного червоно-
го солодкого перцю, 500 мл томатної пас-
ти, 2 ст. олії, 2 ст. цукру, 1 скл. води, 100 
мл. оцту.

Приготування: перець порізати со-
ломкою, змішати з рештою інгредієн-
тів та варити на маленькому вогні 40 хв. 
з моменту закипання. Гаряче лечо роз-
класти в банки та стерилізувати ще 15 
хв., закрити металевими кришками. Бан-
ки перевернути догори дном, накрити 
покривалом та залишити охолоджувати-
ся.
Перчик «Взимку 
пригодиться»

Потрібно: перець, для маринаду (з 
розрахунку на 1 літру води) - 1 ст. л. солі, 
1 ст. л. цукру, 1/3 ч. л. лимонної кислоти, 
чорний перець (горошком) - на свій смак, 
лавровий лист - на свій смак.

Приготування: перець помити, по-
чистити (як на фарширування) і ошпа-
рити в окропі 2 хв., потім викласти в чис-
ту банку і залити киплячим маринадом. 
Кришку стерилізувати 2 хв. і закатати 
банки. Стерилізувати 10 хвилин у кипя-
чій воді. Закрутити та перевернути дого-
ри дном, накрити ковдрою до вистиган-
ня. Використовувати для фарширування, 
а також взимку для салатів.
Перчик пікантний

Потрібно: перець, для маринаду:1 л 
води, 250 мл оцту 9%, 200 г цукру, 1 ст.л. 
солі. В кожну банку: кружечок цибулі, 1/2 
ч. л. зернят гірчиці, 1 лавровий листок, 
1/2 ч. л. духмяного перцю.

Приготування: перець розріжте на 
4 частини кожен, видаліть насіння. Роз-
кладіть по банках четвертинки перців, 
цибулю, зерна гірчиці, запашний перець 

і лавровий листок. Перець укладайте 
щільно, щоб якомога більше помістило-
ся в банку. У невеликій каструлі доведіть 
до кипіння всі інгредієнти для маринаду, 
мішайте його до повного розчинення цу-
кру. Зніміть з вогню і розлийте гарячий 
маринад по банках з перцем. Закрутіть 
кришкою. На дно великої каструлі покла-
діть кухонний рушник або спеціальну ре-
шітку для пастеризації. На рушник (або 
на решітку) поставте банки з перцем, так 
щоб вони не торкалися одна одної. За-
лийте теплою водою на 3/4 висоти ба-
нок. Доведіть до кипіння воду, зменшіть 
вогонь, щоб вода спокійно побулькувала 
і пастеризуйте 5 хвилин з моменту заки-
пання води. Банки акуратно вийміть, ви-
тріть насухо, переверніть догори дном і 
залиште до охолодження. Маринований 
перець буде готовий через 1-2 тижні. 
Лечо

Потрібно: 1кг болгарського перцю, 
1,5 кг помідорів, 0,5 кг цибулі, 0,5 кг ва-
реної моркви, 2,5 ст. л. солі, 1ст. л. оцту, 
250 мл олії.

Приготування: з помідорів зняти 
шкірку. Всі інгредієнти нарізати солом-
кою. Моркву натерти на грубій терці. До-
дати сіль, оцет, олію і все гарно перемі-
шати. Сирим накласти в банки і стерилі-
зувати 0,5 л банки - 20 хв. Закатати. Ви-
хід - 8 банок по 0,5 л. 
Гострий перчик

Потрібно: 350 г червоного перцю 
чілі, 3 гілочки кінзи, по 3 гілочки кропу і 
м’яти, головка часнику, 100 мл виноград-
ного оцту, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. цукру, 2 ч. л. 
коріандру горошком, 5-6 горошин чорно-
го перцю, 2-3 горошини запашного пер-
цю, 1-2 гвоздики, 2-3 лаврових листків.

Приготування: маринований го-
стрий перець буде ідеальним, якщо перці 
для маринування абсолютно дозрілі. Ін-
тенсивно червоні, без домішки зелених 
і бурих прожилок. Довгі, не обов’язково 
прямі стручки з зеленими хвостиками. В 
ідеалі – зірвані з куща безпосередньо пе-
ред маринуванням.

З зелених гілочок кінзи, м’яти, кро-
пу треба обірвати всі листочки. У мари-
наді не потрібно використовувати сте-
бла. Подрібнювати зелень теж не варто, 
краще використовувати листочки ціли-
ми. Часник розібрати на зубчики, не очи-
щаючи їх. Вони також чудово смакують. 
Стручки перців помити і проткнути тон-
ким ножем наскрізь. Перець скласти в 
каструлю і залити холодною водою. До-
вести до кипіння, варити 2-3 хвилини. 
Потім вогонь вимкнути і витримати пер-
ці під кришкою протягом 15 хвилин. Бан-
ку простерилізувати. У каструлю налити 
0.5 л води. Додати у воду: спеції, зубчи-
ки часнику, всю підготовлену зелень. До-
вести маринад до кипіння і влити 100 мл 
виноградного оцту, краще з білого вино-
граду. Використовувати звичайний хар-
човий оцет не варто, бо пропаде аромат. 

Кип’ятити маринад 2-3 хвилини, потім 
зняти каструлю з вогню і дати постояти 
маринаду 15 хвилин.

У стерилізовану банку на дно виклас-
ти з маринаду всю зелень і часник. Аку-
ратно витягнути з каструлі зварені го-
стрі перці, намагаючись не пошкоди-
ти їх, і укласти в банку. Залити марина-
дом, щоб у банку потрапили всі гороши-
ни коріандру, чорного і запашного пер-
цю, гвоздика. Відразу закупорити криш-
кою. Закутати маринований гострий пе-
рець в банках теплою ковдрою і залиши-
ти до повного охолодження.
Медовий перчик

Потрібно: 5 кг перцю болгарського, 1 
л оцту 6% , 360 мл олії, 200 мл меду, 2 ч. л. 
солі, 1,5 ч. л. кориці, 10-12 шт. гвоздики, 
10-12 гор. чорного перцю, 3-5 гор. духмя-
ного перцю, 8-10 лаврових листочків, 2 
головки часнику.

Приготування:  перець помити, ви-
далити хвостики і насіння, порізати со-
ломкою або на четвертинки. Оцет, олію 
і мед довести до кипіння. Додати спеції 
(крім часнику) і варити 5 хвилин. Всипа-
ти в маринад перець, знову довести до 
кипіння і варити 5-7 хвилин. В стериль-
ні теплі банки покласти зубець часнику, 
перець, долити маринадом та закатати.
Перцеве варення

Потрібно: 400 г болгарських черво-
них великих перців, 5 гострих червоних 
перців, 4 великі яблука (бажано кислі 
та тверді), 400 г цукру, 40 мл яблучного 
оцту, 1 зірочка анісу, 4 горошини англій-
ського перцю, 4 шт. барбарису.

Приготування:  перці помити, почис-
тити від насіння, дрібно нарізати разом 
з яблуками. Порізані яблука і перець по-
класти у велику каструлю, засипати цу-
кром і залишити у такому вигляді при 
кімнатній температурі на 24 години.

Поставити каструлю на маленький 
вогонь, довести до кипіння і варити на 
повільному вогні протягом 40 хвилин, 
постійно помішуючи дерев’яною лож-
кою. Зняти з вогню, подрібнити масу 
блендером до однорідного стану і знову 
поставити на вогонь. Додати в масу аніс, 
англійський перець, барбарис і варити 
на повільному вогні ще 30 хвилин. Після 
цього додати яблучний оцет і ще прова-
рити 5 хвилин. Залишити на 24 години. 
Готове варення довести до кипіння, гер-
метично закрити.

Дуже смакує до м’яса печеного, коп-
ченого, шашлика або з хлібом. 

і пікантний й солоденький
Червоний, оранжевий, жовтий, зелений – перець не лише яскравий і смачний овоч, а й надзвичайно корисний. У ньому в два рази більше вітаміну С, ніж 

у лимоні. Він знижує артеріальний тиск, підвищує апетит і перешкоджає утворенню тромбів. Досить з`їдати по 30-40 г перцю на день, щоб покращи-
ти зір завдяки бета-каротину. Вітаміни В1, В2 і В6, якими багатий болгарський перець – відмінні ліки від стресу. А ще страви з перцем – чудова профі-
лактика ракових захворювань. 

Пропонуємо вам сьогодні цікаві рецепти для нових кулінарних експериментів. Спробуйте приготувати не лише традиційний маринований перець, а й 
замаринувати перчики чілі  та зварити варення із цього овоча. Успіхів і натхнення! 

ПЕРЧИК 
СМАЧНЕНЬКИЙ– 
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ГОРОСКОП
з 24 до 30 серпня
Овен 

Не поспiшайте, адже 
необдуманi дiї можуть призвес-
ти до небажаних результатiв. 
Ближче до вихiдних ви визна-
читеся з планами.
Телець 

Ви стоїте на порозi 
перемiн. І хоча за своєю при-
родою не схильнi до швид-
ких рiшень, зараз знадобить-
ся саме це.

Близнюки 
Настав удалий момент для 

реалiзацiї нових планiв. Не со-
ромтеся мрiяти i втiлювати в 
життя свої iдеї.
Рак 

Радимо вам в деяких пи-
таннях бути рiшучiшим i 
смiливiшим. Настав момент, 
коли треба долати, а не чека-
ти.
Лев 

Смiливо берiться за 
складнi та перспективнi спра-
ви, у вас є шанс досягти хоро-

ших результатiв. У стосунках з 
близькими пануватиме розу-
міння. 
Діва 

У другій половинi тиж-
ня на роботi доведеть-
ся проявити стриманiсть i 
вiдповiдальнiсть. З’явиться 
чудова можливiсть вирiшити 
складне завдання.
Терези 

На цьому тижнi буде ба-
гато клопотiв, зокрема на 
роботi. Але в цьому ви набу-
дете позитивного досвiду. 
Без вашої iнцiативи нiчого не 

вирiшиться.
Скорпіон 

На вас чекає чимало супер-
ечливих ситуацiй, результат 
яких залежатиме вiд вашого 
настрою. Не зайвим буде при-
слухатися до критики.
Стрілець 

Важливим фактором 
успiху буде ваше вмiння 
спiлкуватися. Бiльшiсть про-
блем вирiшаться самi собою.
Козеріг 

Не намагайтеся добровiльно 
брати на себе бiльше обов’язкiв. 

Краще знайдiть активне захо-
плення. У дiлових питаннях 
менше ризикуйте.
Водолій 

Висока вiрогiднiсть 
конфлiктiв, особливо з роди-
чами або друзями. Намагайте-
ся стримувати емоцiї, щоб не 
доводити ситуацiю до сварок.
Риби 

Ви розчаруєтеся в дея-
ких питаннях, а в чомусь, на-
впаки, досягнете блискучих 
результатiв. Правда, для цьо-
го доведеться докласти бага-
то зусиль.
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Оголошення

Відповіді

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї у Терно-

полі або поблизу нього - до 10 км. Телефонувати: 
(067) 6872946.

Пропоную
Перевезення людей на робо-

ту в Польщу. Є різні вакансії. Телефон: 
(096) 0622190, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-
турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Авторське деко-
рування та індивідуальний взірець для погодження 
фактури і кольору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. Без-
коштовна консультація. Інформація за тел. (067) 
98 58 829.

Продаю
2 кобили віком 6 років та лоша віком 5 місяців.
Звертатися за адресою: с. Тудорів Гусятинсько-

го р-ну  Тернопільської обл. Телефон: (097)105-45-
82, питати Володимира.

Дві телиці (недорого) – чорна і рижа, тільні. 
Телефонувати: (096) 7473563.

Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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Вітаємо!
Доброго чоловіка, чудового сина, 

хорошого батька і брата 
Ярослава Миколайовича Гулко 

з Великих Вікнин Збаразького району 
з Днем народження!

Хай сміється доля журавлина,
Поля розлогі колосом ростуть,
Хай святом буде кожна днина
І мальви ніжні під вікном цвітуть.
Хай дасть наснаги батьківська земля
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї й мирі - многа літ прожити! 
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить з висоти,
Роки ніколи хай не старять
І не приносять в дім біди!
Хай Бог милосердний з голубого неба
Дарує усе, чого тільки треба!

З любов’ю - дружина Оксана, 
дочки Іванна та Софія, тато, мама, тесть, 

сестра Таня із сім’єю.

24 серпня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 14-18, вдень 22-24 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.21, захід - 20.18. 

25 серпня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 13-16, вдень 19-24 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.22, захід - 20.16. 

26 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 13-15, вдень 
20-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.24, захід - 20.14. 

27 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 13-18, вдень 
23-27 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.25, захід - 20.12. 

28 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 16-20, вдень 
23-29 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.27, захід - 20.10. 

29 серпня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 17-21, вдень 
25-30 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.28, захід - 
20.08. 

30 серпня - ясно, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 17-20, 
вдень 24-31 градус те-
пла. Схід сонця - 6.30, за-
хід - 20.05.  

Погода в Тернополі й областіВітаємо!
Чудову дружину, ласкаву маму і бабусю, добру сваху 

Ганну Іванівну Янчинську з Козови
з 65-річчям, 

яке вона святкуватиме 26 серпня.
Нехай рікою щастя ллється,
В родині гарно все ведеться,
І серце хай не знає болю – 
На довгий вік і світлу долю.
Нехай усміхаються сонце й удача,
І тихе жіноче омріяне щастя. 
Хай доля прихильною й доброю буде,
Хай завжди з повагою ставляться люди.
Здоров’я, успіх, щастя, сили
Ніколи хай не підведуть,
Щоб серце і душа раділи – 
Хай мрії дійсністю стають!
Хай Матінка Божа скрізь оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З любов’ю - чоловік Микола, 
дочка Людмила, зять Олег, 

онуки Олександр з дружиною Мар’яною 
та Павлик, син Руслан із сім’єю, сваха Чеслава.

Кожна людина має 
здійснити свою прощу

Особливий шарм у цих мандрівок. 
Адже це не туристична подорож із огля-
дом визначних місць, фешенебельни-
ми готелями і фішкою “все включено”.  
Це подорож святими місцями, з яки-
ми пов’язане земне життя Ісуса Хрис-
та, Пресвятої Богородиці, апостолів, свя-
тих Церкви, місцями, прославленими по-
движницьким життям монахів і мона-
хинь, місцями, де зберігають і являють 
Божу силу чудотворні ікони та інші хрис-
тиянські реліквії. Це  один із способів Бо-
говшанування. А ще – це нелегкі  нічні 
переїзди, у більшості випадків маршрут 
пролягав  через маловідвідувані або, на-
впаки, занадто переповнені туристами 
релігійні центри, це – щоденні  молитви 
не тільки в церквах чи соборах, а навіть 
при дорозі, в автобусі.

– Накидку-престол можна покласти 
на камінь і відслужити службу, – наголо-
шував отець Володимир Кориновський, 
який здійснював молитовний супровід 
прощі. – Головне для пілігримів – збага-
тити власний духовний світ, вклонитися 
святим, прикластися до їхніх мощей, до-
вести прихильність вірі, доторкнутися 
до великих святинь планети і виконати 
почесну місію, що накладається на кож-
ного віруючого божественними постула-
тами.  

Нас супроводжували молитви за по-
дорожуючих, за родини. Та найбільше ми  
молилися за Україну, за перемогу, за мир 
і за здоров’я тих, хто оберігає східні кор-
дони.

Марія Повч: 
чудо завжди поруч 

Розпочався наш паломницький тур з 
Марії Повч - одного  із найвідоміших па-
ломницьких центрів Західної Європи.  Це  
невелике містечко на території нинішньої 
Угорщини.  Тут, у василіянському монасти-
рі св. Михаїла зберігається чудотворна іко-
на Матері Божої Повчанської, що її греко-
католики Закарпаття вважають покрови-
телькою свого краю. 

Історія образу сягає ХVІІ століття, коли 
селянин Лаврентій Гурт придбав і пода-
рував його церкві в селі Повч. 4 листопа-
да 1696 року, під час богослужіння, з очей 
Пресвятої Богородиці потекли сльози. Чудо 
тривало з невеличкими перервами понад 
місяць. Свідками цього явища, а також чис-
ленних зцілень стали сотні людей. Спеці-
альна церковна комісія підтвердила чудо, і 
образ проголосили чудотворним. До церк-
ви, де зберігалася ікона, відразу потягнули-
ся паломники. 

Недалеко Марія Повч стояло цісарське 
австрійське військо, під командуванням 
графа Корбеллі. Коли вістка про плач іко-
ни дійшла до нього, та ще й із тим пояснен-
ням, що, беручи до уваги великий холод, де 
в церкві вино і вода замерзали під час Служ-
би Божої, а сльози все проливалися,  граф  зі 
своїм генеральним штабом і численними 
старшинами та військом прибули до села 
Марія Повч, щоб наочно переконатися. Кор-
беллі наказав зняти ікону й оглянув її з усіх 
боків, чи нема якогось підступу. Про це диво 
він написав австрійському  цісарю Леополь-
ду І, який, на прохання своєї дружини Еле-
онори, звелів  перевезти чудотворну ікону 

Божої Матері до Відня, а копію образа зали-
шити в Марія Повч.

У столиці тодішньої Австро-Угорської 
імперії ікону виставили для вшанування в 
кафедральному соборі Австрії – церкві св. 
Стефана, де вона перебуває до сьогодні. У 
селі Повч залишили нововиготовлену ко-
пію образа. Ікона ж обрала для себе не сто-
лицю, а невеличке село. За якийсь час ко-
пія вкрилася слізьми. У 1715 році церков-
на комісія проголосила її чудотворною.  
Дерев’яна церква, де перебувала ікона, не 
могла вмістити великої кількості паломни-
ків, яких щороку ставало все більше. Тому у 
1731 р. єпископ Мукачівський Геннадій Бі-
занцій заклав камінь під новий храм. Фун-
датором Повчанської церкви й монастиря 
став тодішній губернатор  граф Франциск 
Каролі на знак вдячності Богові за поряту-
нок його життя під час битви з турками під 
Білгородом. Як власник Повчі, він назвав 
ціле містечко на честь Пресвятої Богороди-
ці – Марія Повч. У 1848 році Папа Римський 
Пій ХІІ надав церкві в Марія Повчі статус 
базиліки. В Україні такий статус має лише 
Львівський кафедральний собор св. Юра. 

Повчанська Богородиця плакала  чо-
тири рази в різні роки, востаннє - 1917-го. 
У світі не існує жодної ікони, яка б являла 
чудо сльозіння так багато разів. Мати Божа 
вислуховувала молитви своїх почитателів 

і сповняла їхні просьби. Багато 
срібних та золотих дарунків вдяч-
ності прикрашають стіни церкви 
як доказ, що вона помагала  калі-
кам і виліковувала від різних хво-
роб. З недавнього часу церкву 
стали прикрашати мармуровими 

табличками, де вписані імена осіб і рід хво-
роби, з якої, в чудесний спосіб, вилікувала 
Божа Мати.

Образ унікальний також і через свої іко-
нографічні риси. У ньому поєдналися еле-
менти східної й західної іконографії та не-
повторне, по-дитячому зворушливе вико-
нання народного майстра. Ікона належить 
до східного типу «Одигітрія», однак із захід-
ної традиції привнесені такі її елементи, як 
квіточка в руках у Ісуса та хрестик на його 
шиї. 

У радянські часи Маріяповчанський 
монастир розділив долю багатьох україн-
ських святинь: обитель було перетворено 
на психіатричну лікарню. Однак у 2001 році 
приміщення повернули Церкві, розбудува-
ли й прикрасили. Тут багато троянд, клумб 
із квітами, які доглядають угорські  василі-
яни. Поряд із кам’яною церквою збудували 
також дерев’яну каплицю на згадку про ту 
церковцю, в якій вперше заплакала чудот-
ворна ікона.  

У дерев’яній церкві отець Володимир 
відправив службу. Прочани  разом з ним 
просили заступництва у Матері Божої для 
себе, рідних, для України...

 Попереду нас чекали інші святині. Про 
це – у наступних розповідях. 

Людмила ОСТРОВСЬКА.   

ДЕСЯТЬ ДНІВ 
у святих місцях світу 

Із щоденника паломниці: 

Завершилася Всеукраїнська проща до святинь Угорщини, Італії, 
Франції, Чехії, Польщі. Майже чотири десятки паломників з Києва, 
Львова, Івано-Франківська, Закарпаття, Тернопільщини  впродовж 

десяти днів  молилися в місцях світового паломництва. Серед прочан 
була і тернопільська журналістка Людмила Островська. Вона розповіла 
«Нашому ДНЮ» про подорож до однієї з найбільших церковних  
святинь – чудотворної ікони в Угорщині.  


