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31 серпня - ясно, без опа-
дів, вночі 12-16, вдень 19-22 
градуси тепла. Схід сонця - 
6.31, захід - 20.03. 

1 вересня - ясно, без опадів, 
вночі 12-15, вдень 20-25 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.32, за-
хід - 20.01. Новий місяць. 

2 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 13-
17, вдень 20-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.34, захід - 19.59. 

3 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 15-
17, вдень 21-24 градуси тепла. 

Схід сонця 
- 6.35, захід - 
19.57. 

4 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 14-
19, вдень 21-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.37, захід - 19.55. 

5 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 17-
20, вдень 20-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.38, захід - 19.53. 

6 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 15-
16, вдень 20-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.40, захід - 19.51. 

Погода в Тернополі й області

Вітаємо!
Шановного педагога і просвітянина, 

громадського діяча і краєзнавця
Богдана Петровича 

Головина
з Тернополя із 90-річним ювілеєм, 
який він святкуватиме 6 вересня.

Надзвичайні 
звичайні люди:

Летять роки, мов журавлі у вирій,
Життя біжить, його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі!
Нехай щаслива буде кожна мить!
Торкнулись, наче вишні цвіт,
Літа до скронь Ваших снігами -
То знак поваги, мудрість літ
І досвід, придбаний роками.
Скільки досягнень у житті - 
Не передати і словами!
Вони, як злитки золоті,
І очевидні перед нами!
Хай тіло й дух буде міцним, 
Душа, як океан, безкрая,
Життя на успіхи рясним
І доля щедрістю вражає.

Прийміть від нас цей скромний дар - 
Вінок із щирих побажань:
Від води - Вам сили!
Від роси - здоров’я!
Від людей - Вам шани!
Від дітей - поваги!
Нехай Вам довіку щасливо живеться,
Все, про що мріється, хай удається!
Хай Бог береже Вас ще років багато
На втіху усім нам, 

на радість крилату!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа! 

З повагою та вдячністю  
родина професора 
Григорія Журавля.

любов і танці на протезах 8  
стор.
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Це хвилююче та урочисте свя-
то для кожної людини, особливо 
для першачків та першокурсни-
ків, адже  насамперед для них по-
чинається незвіданий, цікавий і, 
водночас, нелегкий шлях до осві-
ти, до пізнання.  Бо в класі чи ау-
диторії їх зустрінуть нові дру-
зі, вчителі та педагоги, нові ра-
дощі та перша відповідальність. 
Малиновий дзвін Першоверес-
ня викликає щемливі відчуття і у 
дорослої людини, і у статечного 
дідуся чи бабусі - адже це спомин 
про дитинство та юність. І все ж 

сьогодні найголовніші - школярі та студенти, вчителі та педаго-
ги. Важливий цей день для усіх, хто вчить і навчається. Для ти-
сяч учнів та студентів цей рік  у школі чи виші буде останнім, і це 
покладає на випускників особливу відповідальність. Знаю, що 
зерна науки зростуть у ваших душах урожаєм мудрості, виваже-
ності, справжнього патріотизму та любові до своєї землі.  Адже 
нашій молодій 25-літній державі потрібні ваші знання, ваш ро-
зум, ваше завзяття, ваш порив. Це потрібно і вам, щоб досягти 
омріяних висот, щоб стати справжнім громадянином і знайти 
себе у цьому житті. Зичу вам здоров’я, сили, наполегливості у 
першому вашому життєвому завданні – навчатися!

Шановні педагоги та батьки!
Ви виконуєте найвідповідальнішу місію – навчаєте та вихо-

вуєте майбутнє України. І яким воно буде, значною мірою зале-
жить від вас. Ви передаєте своїм вихованцям ґрунтовні знання, 
напрацьовуєте певні уміння, перший досвід. Але найважливіше 
- наповнити юні серця патріотизмом та гордістю за нашу держа-
ву, добром, людяністю та порядністю. 

Низькій уклін за вашу працю! Божого вам благословення, 
здоров’я, добра та наснаги! Успішного нового навчального року. 

 Віктор ОВЧАРУК,
голова обласної ради.                                                      

Дорогі учні та студенти!
Вітаю вас із  Днем знань!

Під час прийому громадян 
до нього звернулася жителька 
села Огризківці  Марія Павлів-
на Пундик. Жінка намагаєть-
ся оформити спадщину на бать-
ківську хату. З 1973 року корис-
тується земельною ділянкою, 
на якій розташований будинок, 

Ланівчани розраховують 
НА ДОПОМОГУ ДЕПУТАТА

Депутат обласної 
ради Богдан 
Яциковський  
знову зустрівся 
зі своїми 
виборцями, 
цього разу – 
у Ланівцях. 

веде усе господарство, а зараз не 
може законно користуватися сі-
мейною власністю. У сільській 
раді немає уповноважених поса-
дових осіб, які мають вищу юри-
дичну освіту та могли б викону-
вати такі юридичні функції. 

Жителі Снігурівки знеси-
лені після ліквідації наслідків 
повені, яка сталася наприкінці 
червня. Людям, які живуть на 

вул. Центральній затопило бу-
динки, замулило обійстя. На-
разі намул збирають технікою, 
але впевненості, що під час чер-
гової зливи лихо не повторить-
ся – немає. Тому Зоя Коваль та 
Оксана Пінчук прийшли до де-
путата з проханням допомогти 
у прокладенні дороги на їхніх 
вулицях, бо, кажуть, що навіть 
швидка не зможе під’їхати до 
подвір’я, коли щось трапиться. 

Також було багато питань, 
які стосувалися виділення зем-
лі учасникам АТО (зокрема з 
цього приводу звернулися жи-
телі Чайчинців), правомірнос-
ті оренди ставків та розробки 
кар’єрів у селах Лановеччини.  

Богдан Яциковський вислу-
хав людей та пообіцяв допо-
могти їм.

Торік народні депутати внесли 
до державного бюджету 
поправки - збільшили собі 

зарплатний фонд із 69 мільйонів 
гривень до 127. І це, незважаючи 
на війну, економічну кризу і те, 
що в Україні, за даними ООН, 81 
відсоток людей живе за межею 
бідності.

Тепер майже 60 тисяч гривень на мі-
сяць планують додавати до зарплати дер-
жавних чиновників. Таку ініціативу вису-
нули в уряді. Кошти на цю «благородну» 
справу мають намір брати з надходжень 
від Євросоюзу. Ці гроші виділяють Укра-
їні для проведення реформ. Але у нас, як 
завжди, реформаторські кошти «захапу-
ють» чиновники. Якби то, отримавши єв-
росоюзівські «премії», наші посадовці ста-
ли чесними, креативними і почали на-
справді працювати на благо держави і на-
роду. На жаль, менеджери і управлінці з 
багатьох «слуг» народу ніякі.  

Вітчизняні аналітики кажуть: так зва-
ні реформатори і технократи нікого і ні-
чого не соромляться - крім тіньових дохо-
дів додають собі до зарплат ще й європей-
ські кошти. На фоні зубожіння нації, рос-
ту інфляції, цін та безробіття це виглядає 
як відверте знущання й зневага до свого 
народу. 

А ось оклад президента України за 25 
років незалежності зріс більше, ніж у 100 
разів. Як повідомляє «Оглядач», перший 
президент Леонід Кравчук за управління 
державою отримував 300 гривень за мі-
сяць. Але вже в кінці трирічного терміну 
йому платили 4,6 тисяч. 

Леонід Кучма мав оклад близько семи 

тисяч. А також отримував додаткові на-
рахування як колишній директор, нар-
деп і прем’єр-міністр. На такий же оклад 
у 2005 році прийшов Віктор Ющенко. Але 
згодом глава уряду Юлія Тимошенко під-
вищила йому платню на 140 відсотків від 
свого окладу - у дев’ять разів - до 23,6 ти-
сяч гривень. Однак, з поданої ним декла-
рації про доходи за 2006 рік випливає, що 
загальна зарплата складала 41 тисячу на 
місяць. Це означає, що Ющенко мав додат-
кові виплати. 

Віктор Янукович підписав указ, яким 
скоротив собі зарплату на 50 відсотків. Із 
урахуванням доплат, отримував 25,5 ти-
сяч. А Петру Порошенку протягом двох 
років оплату праці підвищували. За ли-
пень цього року він отримав 34,5 тисяч 
гривень. У президента кажуть: його плат-
ня з 2014 року йде на благодійні цілі.

У той час, коли чиновники поклали 
око на євросоюзівські гроші, прем’єр Во-
лодимир Гройсман заявив, що хоче, аби 
українці, які у пошуках роботи і кращої 
долі перебувають за кордоном, поверта-
лися в Україну. 

Діаспору й заробітчан цей заклик шо-
кував. У соцмережах обговорюють поба-
жання прем’єр-міністра. Люди кажуть: 
значно легше їхати на заробітки, тяж-
ко працювати і отримувати там пристой-
ну платню, аніж в Україні переживати, чи 
вистачить на завтра грошей на хліб. Бо 
прем’єр, роблячи таку заяву, не має уяв-
лення про реальний стан справ у державі. 
Власне, через нестабільну ситуацію в кра-
їні більшість людей залишили Батьківщи-
ну в пошуках роботи.

«Правильні слова на публіку. А на-

справді гроші заробітчан зараз є найбіль-
шою інвестицією, яку не треба повертати. 
Звідки ж тоді Україна гроші буде брати?» 
- запитує один із заробітчан у «Фейсбук».

Ще люди іронізують: повернуться в 
Україну і підуть працювати у Верховну 
Раду, бо лише там гідні зарплати для нор-
мального життя.

А урядовці та депутати незабаром 
почнуть ділити гроші - розглядати бю-
джет-2017. Деякі міністерства і держві-
домства неабияк підвищили свої апети-
ти стосовно додаткового фінансування. 
Видаткову частину бюджету пропонують 
збільшити на понад 373,7 мільярдів гри-
вень. Як зазначає видання «Фінанси.ua», 
якщо Мінфін не задовольнить запити мі-
ністерств, а так воно, ймовірно, буде, то 
Україна стане свідком нового витка полі-
тичної кризи. 

Додаткові кошти, найперше, потріб-
ні на виплату пенсій - 39,3 мільярди, на 
збільшення фонду оплати праці бюджет-
никам - 38,5 мільярда і обслуговування 
держборгу - 6,9 мільярдів.

Найбільші запити на додаткове фінан-
сування надійшла від: МВС - 93,4 мільяр-
ди гривень, Міноборони - 57 мільярдів, 
Мінсоцполітики - 53,2 мільярди, «Украв-
тодору» - 32,6 мільярдів, Мінфіну - 16,3 мі-
льярди. По сім мільярдів просять Мін’юст 
і СБУ, 5,6 мільярда гривень - Генпрокура-
тура.

Просити - просять. А де 
стільки грошей взяти?..  

Європа дає Україні гроші на реформи, 
а чиновники їх «захапують» на «премії» 

Звірка даних з податку 
на нерухоме майно

До якої податкової інспекції необхід-
но звертатись громадянину - власнику де-
кількох об’єктів житлової або нежитлової 
нерухомості, розміщених у різних населе-
них пунктах, для проведення звірки да-
них? 

Відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 
266 Податкового кодексу України від 2 
грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та 
доповненнями, платники податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, мають право звернутися з письмо-
вою заявою до контролюючого органу за 
місцем проживання (реєстрації) для про-
ведення звірки даних щодо: об’єктів жит-
лової чи нежитлової нерухомості, у тому 
числі їх часток, що перебувають у влас-
ності платника податку; розміру загаль-
ної площі об’єктів житлової чи нежитло-
вої нерухомості, що перебувають у влас-
ності платника податку; права на корис-
тування пільгою із сплати податку; роз-
міру ставки податку; нарахованої суми 
податку.

У разі виявлення розбіжностей між 
даними контролюючих органів та дани-
ми, підтвердженими платником подат-
ку на підставі оригіналів відповідних до-
кументів, зокрема, документів на право 
власності, контролюючий орган за місцем 
проживання (реєстрації) платника подат-
ку проводить перерахунок суми податку 
і надсилає (вручає) йому нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє подат-
кове повідомлення-рішення вважається 
скасованим (відкликаним).

Детальні консультації для платників 
Тернополя і Тернопільського району - у 
Центрі обслуговування платників: м. Тер-
нопіль, вул. Білецька 1, або за телефонами: 
43 46 30, 52 12 27, 43-46-25, 43-46-39, 43-
46-46, 43-46-10, 43-46-34,  068-85-86-073.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Ольга
ЧОРНА.
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Серпень був насичений візитами між-
народних делегацій. За результатами зу-
стрічей з іноземними партнерами, Тер-
нопільщина пожвавить зв’язки з Литвою 
та Аргентиною. Так, угода про співпрацю 
підписана з Радою Регіонального розви-
тку Тауразького повіту, відповідну уго-
ду підписали також Збаразький район та 
Пагегяйське самоуправління Тауразько-
го повіту. За словами голови Тернопіль-
ської ОДА Степана Барни, увага у співп-
раці з литовськими партнерами буде зо-
середжена, в першу чергу, на проектах у 
сфері енергоефективності та викорис-
тання відновлювальних джерел енергії. 
Окрім того, важливо перейняти литов-
ський досвід у формуванні загонів тери-
торіальної оборони.

Підписавши угоду з Українською 
Центральною Репрезентацією в Арген-
тинській Республіці, Тернопільщина 
планує розвивати сферу економіки та ін-
вестицій, а також  реалізовувати спільні 
гуманітарні та культурно-освітні проек-
ти. В тому числі передбачене оздоров-
лення дітей учасників АТО. Водночас 
очікується посилення співпраці у ме-
дичній галузі. Третьою стороною, яка 
підписала угоду, є Український націо-
нальний комітет Міжнародної торгової 
палати.

Окрім того, відбулися зустрічі голо-
ви Тернопільської ОДА Степана Барни 
з Генконсулом Чехії у Львові паном Мі-
рославом Клімою, з керівником апара-
ту Верховної Ради Автономної Республі-
ки Аджарія Рамазом Болквадзе, послом 
Бельгії паном Люком Якобсом. У серпні 
Тернопільська ОДА надала підтримку та-
кож і в реалізації молодіжних ініціатив з 
міжнародного обміну - в рамках проек-
ту «FeelUkraine» ознайомитись з куль-
турою та традиціями Тернопілля, відві-
дати визначні місця нашого краю, відчу-
ти неповторність української національ-
ної ментальності мали змогу 20 стажерів 
з різних куточків світу. Результатом їх-
ньої подорожі стане створення інформа-
ційного сайту не лише про Тернопіль, а й 
про Західну Україну.

*     *     *
Територіальна реформа, в якій Терно-

пільщина є беззаперечним лідером, про-
довжує давати успішний результат. Вели-
когаївська громада стала першою в Укра-
їні, де з’явилася добровільна пожежна ко-
манда. Із державного бюджету ця грома-
да у 2016 році отримає понад 8 млн. грн. і, 
як підкреслив голова ОДА Степан Барна, 
ці кошти можуть бути спрямовані в тому 
числі на покращення безпеки місцевих 
жителів. Отже, Тернопільщина вкотре де-
монструє добрий приклад співпраці: ви-
конавчої влади, органів місцевого само-
врядування та служб особливого призна-
чення, в даному випадку - ДСНС. Велико-
гаївські вогнеборці чергуватимуть ціло-
добово і, якщо десь станеться пожежа, 
вони стримуватимуть вогонь, доки не 
прибудуть основні пожежні сили. У сіль-
ських рятувальників є усе необхідне для 
цього обладнання. 

*    *   *
У Борщівській районній лікарні від-

крили травматологічне відділення єв-
розразка. Протягом п’яти останніх ро-
ків приміщення повністю відремонтува-
ли та оснастили сучасним медобладнан-
ням. Зокрема, провели заміну електрич-
ної проводки та встановили освітлення; 
замінили систему водовідведення, вста-
новили нову сантехніку та енергозберіга-

ючі вікна; здійснили повний ремонт при-
міщень; палати оснастили ортопедични-
ми ліжками з підйомними механізмами, 
окрім того для комфорту пацієнтів про-
вели Інтернет та підключили сателітарне 
телебачення. Ремонт відділення здійсне-
но за рахунок бюджетних та спонсорських 
коштів. За словами голови ОДА Степана 
Барни, на наступному етапі в Борщівській 
лікарні запроваджуватимуть енергозбе-
рігаючі технології, що дозволить значно 
заощадити витрати на опалення примі-
щень. Стратегія розвитку Тернопільської 
області передбачає, що якість діагностич-
них та лікувальних послуг у нас буде, як 
у кращих клініках України. Цього року ад-
міністрація області найбільшу увагу при-
діляє вторинному та третинному рівням 
меддопомоги.

*     *     *
Протягом п’яти наступних років Агент-

ство США з міжнародного розвитку допо-
магатиме громадам України розширити та 
укріпити здобутки реформи децентраліза-
ції. Це передбачає проект «Децентраліза-
ція – шлях до кращих результатів та ефек-
тивності» (ДОБРЕ), загальний обсяг фінан-
сування якого складе 50 млн. дол. В рамках 
туру, що передбачає зустрічі з потенційни-
ми учасниками, експерти USAID відвідали 
Тернопільщину. За результатами серпне-
вої зустрічі можна прогнозувати, що прак-
тика розвитку громад в нашій області буде 
підтримана. А відтак - самі громади отри-

мають можливість залучити додаткові ко-
шти на розвиток своїх територій та вті-
лення нових проектів. 

*     *     *
Серпень відзначився активною фа-

зою ремонтних та будівельних робіт, які 
здійснюються за кошти Фонду регіо-
нального розвитку при фінансовій учас-
ті місцевих бюджетів. Зараз на усіх 53 
об’єктах працюють підрядні організації. 
З огляду на початок нового навчально-
го року, увага обласної адміністрації та 
контроль за темпами робіт в першу чер-
гу зосереджені на закладах освіти. «Умо-
ви навчання у школах райцентрів та сіл 
не повинні поступатися умовам у міських 
закладах освіти. Наше завдання – дати 
рівні стартові можливості для здобуття 
освіти всім дітям Тернопільщини. Тому 
ми будемо ремонтувати приміщення 
шкіл та дитсадків, запроваджувати в них 
енергозберігаючі технології, покращува-
ти як матеріально-технічну, так і мето-
дичну бази», - підкреслив голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна. 

В рамках серпневих робочих візитів 
він проінспектував хід ремонтних робіт 
у школах Збаразького, Борщівського, Бе-
режанського та Тернопільського районів. 

*     *     *
Продовжується туристична промоція 

Тернопільщини. У серпні «Свята Замків» 
відбулися у м. Чортків, с. Нирків, с. Токи. Ко-
лорит Галичини, у поєднанні із середньо-
вічними та народними забавами, захоплює 
як приїжджих, так і місцевих жителів. 

На Кременеччині відбулась презен-
тація двох перших в області туристично-
інформаційних дорожніх знаків, які вста-
новили в рамках Програми розвитку ту-
ризму на 2016-2020 роки. Один з них роз-
ташований на в’їзді в Кременець з боку 
Рівненської області, другий – з боку Тер-
нополя. Як відомо, траса Дубно-Тернопіль 
є стратегічною, адже через неї проїжджає 
великий потік транзитних туристів, які 
прямують на відпочинок до Буковелю. 
Але і Тернопільщина має не менш цікаві 
об’єкти, тому місце обране, аби спонука-
ти охочих до пригод затриматися в нашо-
му краї.

В День незалежності України відбулася 
веломандрівка, учасники якої на чолі з го-
ловою Тернопільської ОДА Степаном Бар-
ною пробували новий 102 веломаршрут, 
загальна протяжність якого становить 20 
км – простягається він від Кременця до с. 
Антонівка, де розташований музей УПА. 
На даний час в області вже є 4 промаркова-
них та прознакованих маршрути, які охо-
плюють найцікавіші місця Кременецького 
і Шумського районів.

В останні вихідні літа на Тернопіль-
щину з’їхалися блогери зі Львова, Рівно-
го, Одеси та міст Східної України, аби взя-
ти участь у Фестивалі-конкурсі. Співор-
ганізатором заходу стала Тернопільська 
ОДА. За результатами своєї подорожі бло-
гери поділяться враженнями та світлина-
ми у соцмережах – загальна кількість чи-
тачів, які слідкують за дописами учасни-
ків Фестивалю сягає 200 тисяч. Тож для 
гостей підготували насичену програму: 
огляд архітектурних пам’яток та історич-
них місць, спілкування з лідерами громад-
ської думки, відвідування найбільш коло-
ритних місцевих ресторацій. Окрім того, 
групи здійснили екскурсійний тур на пів-
день та північ Тернопільської області. Те-
пер будемо чекати відгуків про наш край 
та визначати переможця конкурсу.
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Напередодні нового навчального року -  
основна увага реконструкції об`єктів освіти.

Голова Ради регіонального 
розвитку Тауразького повіту 
Литовської Республіки Йонас 
Гудаускас впевнений в успіху 
спільних проектів.

В День Незалежності Тернопільщина підняла  
державний прапор на нескореній фортеці.

АКЦЕНТИ СЕРПНЯ

Учасники фестивалю блогерів знайомляться  
з туристичними родзинками Тернопілля.

Голова ОДА презентує новий веломаршрут і закликає  
до цікавих мандрівок Тернопільщиною.
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Наша команда 

- Пане Романе, за два з лишком роки на посаді місь-
кого голови Вам вдалося зробити те, що попередні мери 
Збаража не спромоглися реалізувати протягом бага-
тьох років, також Ви отримали державну відзнаку «За 
заслуги» ІІІ ступеня. Як Вам це вдалося?

- Сталося так, що у Збаражі була складна ситуація у влад-
них структурах, де постійні чвари та перетягування ковдри на 
себе не давали місту розвиватися. Наразі проблем немає. Я пе-
реконаний - успіх міста – це завжди командна робота. Незважа-
ючи на те, що в нашій міській раді представлені різні політичні 
сили, нам вдалося налагодити конструктивну співпрацю. 

Прийшовши на посаду, перш за все брався за проекти, які 
є близькими до людей. На мою думку, немає сенсу починати 
з глобальних речей, коли людей тривожить розбита дорога 
чи відсутність освітлення. 

БЛАГОУСТРІЙ
- Мене завжди тривожило те, що Збараж – старовинне 

історичне місто - місцями виглядало, як звалище. Зокрема, 
парк у селищі цукрового заводу, який перетворився на не-
прохідні джунглі та місце збору п’яниць. Замість того, щоб 
відпочивати у парку, батьки боялися пускати туди дітей. Від-
так, ми розчистили чагарники, прибрали територію, обла-
штували волейбольне поле,  встановили там дитячий і тре-
нажерний майданчики. До речі, ще один комплект тренаже-
рів буде встановлений на березі озера, де ми вже облашту-
вали пляж. 

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
- У кожному з чотирьох дитячих садків був проведений 

капітальний ремонт. Зокрема, у дитсадку «Сонечко» заміне-
но аварійну покрівлю з прогнилими кроквами та балками і 
дірявим шифером на новий дах, утеплено перекриття і за-
мінено велику кількість вікон на енергозберігаючі. У «Дзві-
ночку» ми облаштували кімнату для проведення заходів 
з «теплою» підлогою, встановили санвузол з новою сучас-
ною сантехнікою. У дитсадку «Пролісок» замінили несправ-
ну сантехніку в санвузлах, відремонтували коридор, заміни-
ли двері та вікна на енергозберігаючі. У садку «Калинонька» 
було замінено всі вхідні двері і незабаром відремонтують 
дах. Попри те, що віднедавна садки перейшли у підпоряд-
кування Збаразької РДА, ми виділили близько 100 тис. грн.  
субвенції на оформлення проектно-кошторисної документа-
ції на утеплення фасадів.  

ДОРОГИ
- Нам вдалося провести капітальний ремонт вулиці Іва-

на Прашка,яку в народі називали «військовою», оскільки їз-
дити по ній можна було тільки на танку. Також відремонто-
вано тротуар і зроблено асфальтне покриття частини доро-
ги на вулиці І.Франка, облаштовано тротуар на вулиці Гру-
шевського. Робота в цьому напрямку буде тривати. Цього 
року встановлено новий тротуар біля школи №2 з улашту-
ванням підпірної стінки, а також завершено алею в парку 
«Бурляя» біля пам’ятників воїнам-афганцям і рятівникам-
чорнобильцям.

ОСВІТЛЕННЯ, ЗУПИНКИ, WI-FI
- За два роки нам вдалося освітити більшу частину ву-

лиць міста. До речі, один ліхтар радянського зразка потуж-
ністю 500 Вт споживав енергії більше, ніж 10 сучасних. Тому 
ми замінили ліхтарі на нові, енергоефективні, потужністю 
50 Вт. Також у місті було встановлено сміттєві урни, лавки, а 
безкоштовний Wi-Fi у центрі міста справив неймовірне вра-
ження на молодь. 

Цього року ми встановили 4 нові антивандальні автобус-
ні зупинки. Прикро, що окремі збаражани одразу взялися пе-
ревіряти їх на міцність, намагаючись розтрощити. Та куле-
непробивне скло витримало і зупинки залишились неушко-
дженими. До слова, за декілька днів у місті з’являться ще дві 
таких зупинки.

ОЧИСНІ СПОРУДИ
- Проблема будівництва очисних споруд у Збаражі була 

невирішеною ще з 1980-х років. Кожен кандидат на посаду 

міського голови гучно обіцяв, що таки збудує їх, однак ці сло-
ва так і залишалися лише словами. Тільки у 2015 році, за під-
тримки голови Тернопільської ОДА Степана Барни та народ-
ного депутата від «Солідарності» Тараса Юрика,  з Держав-
ного фонду регіонального розвитку було виділено близько 
15 млн. грн., ще 1,5 млн. грн. ми виділили з місцевого бюдже-
ту на будівництво очисних споруд. І лише цього року в нашу 
річку перестали текти нечистоти. 

- Ви були і є прихильником ідеї децентралізації. Чому 
досі не створена Збаразька об’єднана громада?

- На жаль, поки що нам не вдалося сформувати грома-
ду, адже голови сіл, які межують зі Збаражем, не хочуть 
об’єднуватися. Можливо, через страх змін, а, можливо, тому, 
що кожен хоче бути гетьманом на своїй території. Попри те,  
всі інші села нашого району і навіть кілька сільських рад з 
Лановецького хочуть об’єднуватися. Люди бачать зміни в 
інших громадах, значне збільшення бюджету сільських рад 
після децентралізації і також хочуть жити краще. Тому, нара-
зі, я веду переговори з навколишніми сільськими головами і 
переконаний, найближчим часом здоровий глузд переможе, 
і ми таки створимо Збаразьку об’єднану громаду.

- Ви завжди говорите, що Збараж має стати євро-
пейським містом. Що робите для цього?

- Зараз налагоджуємо активну співпрацю з іншими кра-
їнами. Зокрема, незабаром підпишемо угоду про співпрацю 
з американським містом Шаєнн. До кінця цього року будемо 
мати угоди з французьким і німецьким містами. Також веде-
мо активну співпрацю з поляками. Зокрема, одним з напрям-
ків є робота з утриманню польських кладовищ. На терито-
рії Збаража в 1930-х роках проживало 30% польського насе-
лення. Їхні кладовища дуже занедбані, тому зараз спільно з 
громадою Польщі, нашими школярами і студентами, штатом 
міської ради, комунальними підприємствами,  ми організу-
вали ряд толок для прибирання польських кладовищ. Також 
спільно з польським містом-побратимом Болеславець буде-
мо подавати проект на Європейський грант по утриманню 
кладовищ. В його рамках будуть виділені кошти на віднов-
лення пам’ятників знаменитим людям, які тут поховані.  

На території Збаража є єврейське кладовище, яке не при-
бирали уже 30 років. Свого часу воно було закріплене за од-
ним підприємством, після закриття якого кладовище поча-
ло перетворюватися на звалище. Я вважаю, що обов’язок жи-
вих – доглядати за тими, хто не може себе обслужити. Відтак, 
спільно з громадою, завдяки організованим нами толокам, 
ми прибрали кладовище і засадили його територію молоди-
ми дубами. Надалі будемо залучати до утримання кладови-
ща єврейську громаду.

- Поділіться секретом, як Вам вдалося збільшити 
бюджет міста майже вдвічі? 

- Коли я прийшов на посаду міського голови, нормативно-
грошова оцінка землі в Збаражі була на рівні 1997 року. Від-
так, бюджет недоотримував колосальну суму грошей. Люди 
платили за землю  копійки, хоч закон зобов’язує кожні 5-7 
років проводити нормативно–грошову оцінку землі. Якщо 
раніше збаражани платили в середньому по 15 грн. за 
ділянку,то,після нової оцінки землі, платять по 45-50 грн. 
Для пересічної людини ця зміна є несуттєвою, а бюджет міс-
та вдалося збільшити вдвічі. Більше того, коли люди бачать, 
що податки, які вони платять, не осідають у чиїхось кише-
нях, а йдуть на розвиток міста, вони готові платити. 

Я маю ще дуже багато планів. Зокрема, хочу віднови-
ти центральну частину міста. Також ведуться перемовини 
про відновлення горілчаного заводу «Калганоф», який сво-
го часу був головним наповнювачем бюджету міста, шукає-
мо інвесторів для запуску заводу електроніки «Квантор», бу-
дівництва готелю, спортивного залу з басейном, тощо. Втім, 
найбільше моє бажання - перетворити Збараж на туристич-
ну перлину не лише Тернопілля, а й всієї України. Крок за 
кроком роблю все для того, аби моє місто займало гідне міс-
це на карті нашої держави. 

Зроблено у 2015-2016 роках 
  Завершено будівництво очисних споруд
  Капітальний ремонт вул. І.Прашка
  Прибрано парки
  Тротуари на вул. Грушевського та Незалежності 

(біля 2 школи)
  Добудовано алею біля пам’ятника воїнам-

афганцям 
  Новий дах в садочку «Сонечко» (замінено вікна, 

утеплено перекриття)
  Капітальний ремонт 1 поверху в садочку «Пролі-

сок» (заміна вікон, дверей, сантехніки в санвузлах)
  Капітальний ремонт в садочку «Дзвіночок» (єв-

роремонт актового залу з підігрівом підлоги, нова 
сантехніка та ін.) 

  Встановлено три дитячі майданчики в місті
  Відновлено освітлення в центрі міста, на вул. Гру-

шевського та ін.
  Прибрано усі кладовища (в тому числі єврейське 

і польське)
  Проведено поточний ремонт вулиць Лесі Україн-

ки, І.Франка, Січових Стрільців, 22 січня, Заводська, 
Травнева, Данила Галицького, Морозенка та ін.

  Завершено будівництво громадського туалету 
(незабаром відкриття)

  Облаштовано сучасні автобусні зупинки
  Проведено омолодження аварійних дерев в пар-

ку Бурляя та біля Збаразького ставу, на острівку
  Розпочато капітальний ремонт вул. І.Франка
  В парках і на автобусних зупинках встановлено 

лавочки
  На вулицях міста встановлено більше 30 сміттє-

вих урн
  В місті встановлено дошки оголошень
  Для безпеки збаражан в місті встановлено три 

камери відеоспостереження
  В центрі міста влаштовано безкоштовний доступ 

до інтернету (WI-FI)
  В парку селища цукрового заводу облаштовано 

дитячий, волейбольний і тренажерний майданчи-
ки

  Розпочато ремонт підпірної стіни центрального 
кладовища та облаштування тротуару біля кладо-
вища

  Придбано сучасні сміттєзбиральну і асенізацій-
ну машини

  Виділено 56 земельних ділянок учасникам АТО

У планах
 Втілити в життя проект Ю. Вербовецького по від-

новленню центральної частини міста
 Спільно з районною владою зробити все для ви-

рішення питання утилізації сміття
 Провести утеплення фасадів дитячих садків і від-

криття нових груп для збільшення місць в дитсад-
ках

 Продовжити проведення капітальних ремонтів 
доріг і тротуарів, зокрема вул. 22 січня (цьогоріч)

 Продовжити встановлення вуличного освітлення
 Ремонт шлюзів і очищення дна Збаразького ставу
 Облаштувати дитячий парк розваг в парку Бур-

ляя
 Облаштувати відпочинково-паркову зону на те-

риторії біля Збаразького ставу 
 Модернізувати комунікації житлово-комуна-

льного господарства
 Відновити стіни міського кладовища

За майже два з половиною роки Збараж перетворився на охайне, чисте та 
доглянуте місто. Приїхавши сюди, одразу стає зрозуміло - тут працює добрий 
господарник. За словами міського голови Збаража Романа Полікровського, 

це тільки початок, адже у планах – об’єднати навколо Збаража територіальну 
громаду та зробити місто головним туристичним об’єктом Тернопілля.

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ:    Успіх мого міста – 
це командна робота

Роман  Полікровський 
на  економічному 
форумі  у  Кракові
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Напередодні 1 вересня у чо-
тири райони області - Козів-
ський, Заліщицький, Бучаць-
кий та Борщівський - урочисто 
передали новенькі «Богдани» 
- взамін тих, які в найбільш га-
рячі часи два роки тому грома-
ди передали на фронт. Зокрема, 
на свято Першого дзвоника на 
новому транспорті безпечно і 
комфортно доїдуть учні Кудри-
нецької, Стінківської, Торської 
та Козівської загальноосвітніх 

шкіл. Ключі від автобусів уро-
чисто вручили голова Терно-
пільської обласної державної 
адміністрації Степан Барна та 
голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук. 

Як повідомили в управлян-
ні освіти та науки ТОДА, це 
лише перша партія шкільних 
автобусів, які держава повер-
тає навчальним закладам, ко-
трі віддали свій автотранспорт 
для військових потреб в зону 

АТО. Ще п’ять шкільних автобу-
сів доставлять у райони області 
протягом вересня.

Адміністрація області дбає 
про те, щоб освіта була макси-
мально доступною для кожної 
дитини шкільного віку. В мину-
лому навчальному році шкіль-
ними автобусами користувало-

ся більше 66% дітей, які потре-
бували довозу до шкіл. В ни-
нішньому році вдалося зроби-
ти більше: Тернопільська об-
ласть закуповує ще 31 авто-
бус для потреб районів та те-
риторіальних громад. Загальна 
сума, необхідна для придбання 
цього транспорту, складає 36 

млн. грн. Майже третину цих 
коштів профінансують облас-
ний та місцеві бюджети. 

«Політика Тернопільської 
державної адміністрації по-
лягає в тому, що навіть в умо-
вах війни ми дбаємо про дітей 
і про покращення умов їх на-
вчання. Тому цьогоріч доклада-
ємо чимало зусиль, щоб збіль-
шити кількість шкільних авто-
бусів. Це стане першим кроком 
для забезпечення в нашій об-
ласті вищої якості освіти, адже 
з допомогою нового транспор-
ту близько 90% учнів зможуть 
легше і швидше діставатись до 
навчальних закладів. Робота 
в цьому напрямку буде трива-
ти постійно, адже доступна та 
якісна освіта наших дітей - це 
інвестиція у майбутнє нашої 
Держави», - наголосив Степан 
Барна.

На Тернопільщині шкільних автобусів 
стане  на  40  відсотків  більше

Цього року на Тернопільщині практично 
усі діти в сільській місцевості зможуть без 
проблем добиратися до навчальних закладів. 

Це вдасться зробити завдяки збільшенню кількості 
шкільних автобусів. У 2016/2017 навчальному році 
довозити дітей до шкіл будуть 147 спецавтомобілів.

- 16 років діяльності Фонду - це період, сповнений 
кропіткої і щоденної праці у питаннях соціального 
захисту людей з обмеженими можливостями, - зазна-
чив в.о.начальника управління від нещасних випад-
ків на виробництві та профзахворювань в Тернопіль-
ській області Федір Бортняк.

Відповідальність Фонду перед суспільством - це 
не лише страхові відшкодування потерпілим, яких за 
7 місяців цього року виплатили понад 16,2 мільйо-
на гривень, внутрішньо переміщеним особам з тим-
часово окупованих територій – ще 1,1 мільйон гри-
вень. Фонд фінансово забезпечує цілий комплекс по-
слуг з медичної та соціальної реабілітації потерпілих, 
санаторно-курортне лікування в оздоровчих закла-
дах України. Великий обсяг робіт проводиться і з про-
філактики виробничого травматизму. Не менш важ-
ливим є залучення інвалідів праці до активного гро-
мадського життя. Багато потерпілих на виробництві 
пережили страшні трагедії. Щоб такі люди не втра-
чали віру в себе, розкрили свої таланти, працівники 
Фонду намагаються змінити життя людей з обмеже-
ними можливостями на краще. 

На урочистостях виступив інвалід трудового калі-
цтва ІІ групи Богдан Сидорович Комаринський, який, 
до речі, щороку бере участь у спартакіаді «Сила духу».

- Нині тут зібралися люди з активною життєвою 
позицією, які, неважаючи на обставини, не опустили 
руки, мовляв, я інвалід - і життя скінчилося.  Люди, 
які власним прикладом переконують, що і після трав-
ми можна і потрібно жити повноцінно, знайомитися з 

новими людьми, спілкуватися, - сказав він.
Досвід проведення подібних спортивних змагань 

у Фонді є – цього року вже вчетверте успішно прове-
ли  Всеукраїнську спартакіаду серед потерпілих на 
виробництві «Сила духу». Такі спортсмени-аматори, 
як Василь Корчук, Людмила Нікітіна, Микола Божем-
ський, Іванна Бондарчук, Світлана Магденко, Ірина 
Корчевська, Іван Герцунь, Надія Герман, Мушалюк На-
дія, Михайло Мазур, Мирослав Маркович, Богдан Ко-
маринський, Богдан Адамів та Анатолій Зайлабутді-
нов, присутні на сьогоднішніх урочистостях, вже ма-
ють особисті спортивні досягнення і відзнаки спар-
такіади. Особливо цінним є також неформальне спіл-
кування людей з обмеженими можливостями, коли 
вони змінюють звичне середовище, діляться власни-

ми знаннями та вміннями. 
Тому у Фонді запровадили виїзні прийоми грома-

дян у відділеннях, відвідування за місцем проживан-
ня. Щоб знати не зі статистичних даних про пробле-
ми чи запити цих людей, а з кожним інвалідом тру-
дового каліцтва спілкуватись особисто. Таких виїздів 
лише цьогоріч здійснили 53. Ще 814 громадян при-
йшли на особистий прийом чи в інший спосіб зверну-
лися до Фонду й отримали вичерпні відповіді на пи-
тання, які їх турбували. 

 Після змагання з дартсу для усіх -  і спортсменів, 
і вболівальників - виступили з концертом художні 
аматори Чортківського державного медичного коле-
джу. Також кращим працівникам структур ВД Фонду 
в області вручили грамоти і подяки. 

Завдяки активній допомозі директора Чортків-
ського державного медичного коледжу Любомира Бі-
лика свято вийшло по-сімейному затишним та уро-
чистим. Також долучилися до організації цього дій-
ства: народний депутат України І.М.Побер, голова 
Чортківської РДА М.Ф.Сташків, голова Чортківської 
районної ради В.М.Шепета, міський голова Чорткова 
В.П.Шматько, голова обласної організації ФСТ «Спар-
так» В.Приймак та чимало інших.

Отож, у Фонді будують свою роботу, спираючись 
не лише на букву закону, а й на принципи людяності 
та співчуття. Щоб люди з особливими потребами мо-
гли впевнено розраховувати на державу та її інститу-
ції.

Зоряна ЗАМКОВА.

Щоденна праця 
на користь людей

У Чортківському медичному коледжі відбулися урочистості з наго-
ди 25-ї річниці незалежності України та 16-ї річниці діяльності Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань України. Спільно з працівниками структур вико-
навчої дирекції Фонду в області та потерпілими на виробництві від-
значили свято захоплюючими спортивними змаганнями. 
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І як же змінилась наша Ар-
мія! Ні, я не про нову уніформу, 
хоча й це важливо, я про військо-
вих, про їх вмотивовані очі. Це 
очі справжніх захисників Бать-
ківщини! Вони випромінюють 
впевненість і силу. Кожен солдат 
і офіцер усвідомлює, навіщо він у 
лавах Збройних Сил. Треба було 
бачити обличчя і погляд Героя 
України, командувача Високомо-
більних військ України  Михайла 
Забродського, коли той отриму-
вав бойовий прапор 95-ї аеромо-
більної бригади. Саме ці десант-
ники  під командуванням За-
бродського влітку 2014 здійсни-
ли рейд в тил супротивника. За 
два тижні бригада Забродського 
пройшла 470 км від Слов’янська 
до Маріуполя, потім вздовж 
російсько-українського кордону, 
і через Луганськ повернулася до 
Слов’янська. На думку американ-
ського експерта Філіпа Карбера, 
це був найдовший рейд збройно-
го формування у новітній історії, 
який немає аналогів. Він увійде у 
військові підручники.  

Військові сьогодні заслу-
жено мають довіру громадян, 
бо саме вони зупинили росій-
ського агресора на сході Укра-
їни. Зупинили великою ціною. 
Дві тисячі п’ятсот чотири укра-
їнських герої загинули, захища-
ючи Батьківщину. Таку цифру 
озвучив президент України Пе-
тро Порошенко, виступаючи на 
параді. Родичам двом із них, кі-
боргам Ігорю Брановицькому та 
Сергію Колоді, Президент вру-
чив зірку Героя.  

Армія сьогодні це пріоритет. 
Це як ніхто розуміє і Головноко-
мандувач. Адже Петро Порошен-
ко два роки тому отримав країну 
з розваленою, розкраденою та 
деморалізованою армією, де сол-
дати будували генералам дачі, а 
бронетранспортери глохли  на 
виїзді з боксів. Військо – це пря-
ма компетенція Петра Порошен-

ка. Він домігся, щоб у  бюджеті 
2016 на оборону та безпеку було 
виділено рекордні 110 мільяр-
дів гривень, що складає 5% ВВП 
країни. 

Також мали успіх і міжнарод-
ні переговори Головнокоманду-
вача Порошенка. Українська ар-
мія продовжує отримувати як 
технічну так і фінансову  допо-
могу від наших союзників. Від-
роджується оборонна промис-
ловість. Незабаром матимемо 
власну зброю відплати – сучас-
ні тактичні ракетні комплекси, 
які успішно пройшли випробу-
вання. 

Усе більший відсоток серед 
військових складають контра-
ктники, сьогодні це вже май-
же 75%. Президент неоднора-
зово заявляв, що робить став-
ку на контрактну армію, щоб 
уникнути мобілізації. Активізу-
ється адаптація Армії до стан-
дартів НАТО. І якщо таку пози-
тивну динаміку розвитку збе-
режемо, переконаний, незаба-
ром наші професійні ЗСУ уві-
йдуть до топ-10 найсильніших 
армій світу. Це буде погана но-
вина для російського агресора. 
Сам факт присутності нової вій-
ськової техніки роздратував ро-
сійську «вату». Це гарно видно, 
проаналізувавши російську пре-
су та новини із так званого «зом-

боящика» та спостерігаючи як 
Путін оперативно оголосив про 
військові навчання, звісно, біля 
українського кордону.   

“Головний наш гарант – це 
Збройні Сили України, і це куди 
серйозніше, ніж Будапештський 
меморандум”,  – зазначив Пе-
тро Порошенко у своєму висту-
пі на параді, і з цим важко не по-
годитись. Ці слова зірвали оплес-
ки. Степан Бандера у своїй пра-
ці “Перспективи Української Ре-
волюції” якраз і писав про опер-
тя саме на власні сили у бо-
ротьбі за волю українського на-
роду. Бо світова геополітична 
кон’юнктура змінюється і розра-
ховувати лише на неї смерті по-
дібно. Добре, що президент це 
розуміє, не забуваючи при цьо-
му дякувати нашим міжнарод-
ним партнерам за допомогу, зо-
крема й за запровадження санк-
цій роти РФ. 

На параді суспільство поба-
чило свою нову Армію та сво-
їх Героїв. По Хрещатику йшли ті, 
хто зупинив агресора, ті, хто знає 
ціну нашої незалежності. Власне, 
парад був більше потрібен саме 
цим Героям. Таким як Ігор Гор-
дійчук. Щоб вручити йому пого-
ни  генерал-майора Президент 
Порошенко порушив протокол 
і пішов назустріч легендарному 
десантнику Сумраку, котрий за-

хищав  Савур-могилу, отримав 
тяжкі поранення і зараз змуше-
ний пересуватися на милицях. 

Вояки побачили пошану від 
тих, кого вони захищають. Таке 
взаєморозуміння конче необхід-
не. Воно цементує нашу міць. На-
решті українська Армія справ-
ді може називатись народною. 
Тепер ми точно розуміємо, наві-
що годуємо власну Армію – щоб 
не годувати чужу. Щоб у Києві на 
Майдані крокувала саме україн-
ська Армія, а не армія агресора. 

А ще парад засвідчив, що 
українці готові й надалі боро-
тись за Незалежність. Про це на-
голосив президент Порошенко 
у своєму виступі. Підтверджен-
ням цього є ще одні аплодисмен-
ти, які він зірвав після зацитова-
них ним рядків поета Маяков-
ського, написаних далекого 1926 
року: “товаріщ москаль, на Укра-
їну шуток не скаль”. До речі, цю 

цитату  російські теленовини не 
помітили.  

На 25-у річницю Незалеж-
ності можемо стверджувати, 
що лише зараз вибороли Свобо-
ду. Вибороли її на численних мі-
тингах, кількох майданах та на 
фронті у протистоянні з агресо-
ром. Тепер українці народжують-
ся вільними. 

Через кілька десятків років, 
коли наші діти й онуки будуть 
сидіти у нас на колінах, вони спи-
тають: а що ти, тато чи дідусь, 
робив для моєї свободи? І тим, 
котрі прийшли на парад, котрі 
боронять Батьківщину на сході 
та тим, хто підтримує євроінте-
грацію й реформи не доведеть-
ся червоніти. Бо вони гордо ска-
жуть: твій дідусь чи тато, мій ма-
лий друже, чесно воював і боров-
ся за Незалежність та Свободу. 

Володимир МАНЬКО, 
політичний експерт.

Свободу треба захищати
Минуло 24 серпня – День Незалежності України. Цьогоріч від-
значали вже чвертьстолітній ювілей з часу проголошення 
доленосного Акту. На параді з цього приводу відмарширува-
ли наші доблесні армійці, відгриміли мотори бойової техні-
ки, отримали почесті ветерани АТО. 

Як розповідає заступник ди-
ректора з питань ЗНО та моніто-
рингу якості освіти обласного 
комунального інституту після-
дипломної педагогічної освіти 

Юрій Шайнюк, 60% випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів  на Тернопіллі отрима-
ли оцінки достатнього та висо-
кого рівнів навчальних досяг-

нень з української мови. В се-
редньому по Україні ця цифра 
нижча і  становить 55,7%. Не 
потішили результати тесту-
вання з історії України – 47% 
склали цей предмет на 7-12 
балів. По Україні цей резуль-
тат – 35%. 

Тож з одного боку, терно-
пільські випускники – серед 
кращих, а з іншого - успіш-
ність учнів доволі низька. 
Найбільше педагогів лякають 

результати з історії України. До 
того ж значна кількість учнів 
показали дуже низький рівень 
знань. Не склали ЗНО з україн-

ської мови – 9,2%. Це приблизно 
600 осіб. З історії України – 11%, 
з математики – 15%, з фізики – 
16,6%. Однак по Україні ці циф-
ри значно вищі. 

Не краща ситуація і з відмін-
никами. За словами Юрія Шай-
нюка, близько 36,8% випускни-
ків Тернопільщини не підтвер-
дили на ЗНО свої оцінки та, від-
повідно, не стали медалістами. 
Минулоріч ця цифра становила 
30%. 

Цьогоріч значно менше 
200-бальників. Фахівці переко-
нані, це пов’язано з якістю тес-
тів та їх вдосконаленням. На 

Тернопіллі рекордсменів всьо-
го п’ять, а у попередньому році 
їх було 42. 

«Один школяр отримав по 
200 балів з двох предметів – бі-
ології та хімії, - розповідає Юрій 
Шайнюк. - Це ученьТернопіль-
ської школи-медичного ліцею. З 
української мови і літератури є 
три 200-бальники. З них – двоє 
учнів третьої Тернопільської 
школи та третьої Бережанської 
школи, а також випускник  по-
передніх років. З історії макси-
мальну оцінку отримав випус-
кник Тернопільської ЗОШ №4». 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські школярі – серед кращих
Наша область у четвірці регіонів, 

які показали найкращі 
результати з державної 

підсумкової атестації разом із 
випускниками з  Києва, Львівської і 
Харківської областей. Про це свідчать 
підсумки  зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної підсумкової 
атестації, що відбулася у формі ЗНО, 
які оприлюднив Український центр 
оцінювання якості освіти. 
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Ой, та це ж завтра вже 1 
вересня! А то ж не тільки 
початок осені. І не тільки 

початок нового навчального 
року. Це ще й запровадження в 
Україні багатостраждального 
електронного декларування.

Чому я назвала його операцією «Е»?
По-перше, то справді була довготри-

вала операція. Яку успішною назвати не 
можна навіть з великою натяжкою...

По-друге, прем’єр Гройсман грізно 
сварив усіх причетних до можливого зри-
ву е-декларування якраз перед тим, як на 
«1+1» почали показувати знамениту ко-
медію Леоніда Гайдая «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика». І хоч ця стара кі-
нострічка, м’яко кажучи, не цілком підхо-
дила до показу в День незалежності Укра-
їни, та  все одно – смішна й аполітична. 
Тим паче, ще й заголовок мені підказа-
ла... Правда, «И» довелося змінити на «Е», 
оскільки декларування в нас має запра-
цювати  електронне.

А тепер – про грізного та сердитого 
Володимира Борисовича. Котрому, 
хочеться вірити, 8-місячне втілення 

в життя однієї з вимог МВФ та Євросоюзу, 
справді вже у печінках сидить. Адже елек-
тронне декларування доходів і майна дер-
жавних службовців та членів їхніх родин, 
як те передбачав проект Держбюдже-
ту-2016, мало розпочатися  ще у січні ...

Оскільки ж ухвалювався бюджет тра-
диційно поспіхом та ще й уночі (точніше –  
25 грудня минулого року), то наступного 
ранку за парламентарями вже й слід про-
стиг. Хоча день у них  мав бути робочий. 
Але то була п’ятниця, попереду – цілісінь-
кий місяць канікул...  Тож у сесійній залі  
слуги народу з’явилися аж 26 січня вже 
цього року. Тоді й випливла на світ Бо-
жий новина про відсутність у законі про 
бюджет отих кількох рядків про запро-
вадження е-декларування. Наче їх ніко-
ли там і не було. Почалося затяжне і бурх-
ливе з’ясування... Та ледве не клятва з уст 
спікера: все буде відновлено на першому 
ж пленарному засіданні.

Тут доречно уточнити: після ухвален-
ня депутатами, бюджетний законопроект 
підписав (а отже, повинен  був перед цим 
прочитати?) спікер, а після нього – Прези-
дент України..

До речі, прізвище спікера на час ухва-
лення і підписання бюджету-2016 було 
Гройсман. Виходить, свій підпис під доку-
ментом він поставив, не читаючи його? І 
численний апарат Верховної Ради нічого 
не помітив?

Не скажу, що це було зроблено навмис-
но. Хоча...

Чому тепер так нервує уже не спікер, а 
прем’єр Гройсман? Хіба не він - на чолі ви-
нуватців, через яких в Україні вчасно не за-
працювало е-декларування? А поки нема 
його – нема ні чергового траншу МВФ, ні 
безвізового режиму для українців...

Тим більше, що затягування операції 
«Е», і це чудово розуміють не тільки за-
рубіжні партнери України, а й наші про-
сті громадяни, таки було  зумисним. Адже 
вітчизняні чиновники панічно боять-
ся оприлюднення своїх статків. Чому? Та 
хоча б тому, що в електронній декларації 
не напишеш, приміром, «багатство впало 
з неба»...

Але за оті 8 місяців, поки тривала на-
чебто робота над начебто запроваджен-
ням електронного декларування, абсо-
лютна більшість чиновників встигла так 
надійно поприлаштовувати своє майно і 
гроші, що нині виглядають ледве не свя-
тими та бездомними. А дехто – дуже пе-
редбачливий – зробив це ще кілька років 
тому.

Серед останніх – не тільки екс-
генпрокурор Шокін, на якого піс-
ля  звільнення е-декларування хоч і 

не поширюється, однак НАБУ походжен-
ня його статків усе ж почало досліджува-
ти. А й чинний віце-прем’єр Павло Розен-
ко. У податковій декларації якого за ми-
нулий рік  - майже суцільні прочерки: ні 
квартири у нього, ні будинку, ні земельної 
ділянки, ні гаража... Одна лише стара ав-
тівка. Видно, у ній і жив разом з родиною?

Бідний-бідний Розенко... До слова, то 
саме він навесні подав ідею селянам – про 
повну відмову від газу.

Цікаво, а від 3-поверхового котеджу 
в селі Погреби, що поруч з Києвом, газо-
ву трубу вже від’єднали? Адже саме там  
мешкає родина Розенків. А дров він уже 
привіз, порізав їх та нарубав, готуючись 
до осінньо-зимових холодів?

Чи мама віце-прем’єра це сама зро-
бить? Тож її «хатинка», якщо вірити до-
кументам. А поруч з котеджем – гостьо-
вий будинок, гараж на дві автівки, зе-
мелька під цим усім...  Орієнтовна вар-
тість маєтку – 5 мільйонів гривень.  Кіль-
ка останніх років усе це належало одній 
лише пенсіонерці - Валентині Василівні 
Розенко. Але одразу після запровадження  
е-декларування  причетним до цієї роз-
кішної садиби стануть і її син Павло, який 
досі вважався бездомним, і невістка з дво-
ма внуками. Тим паче, що бабуся Валя на-
справді живе у столиці – там у неї чудова 

квартира.
І все б нічого, хай собі панують бідні 

Розенки в своїх розкішних апартаментах. 
Та от ніяк не йдуть мені з голови слова со-
ціального віце-прем’єра, сказані ним не-
давно: «Українці не такі бідні, як  те може  
іноді здаватися...» 

Правду кажете, пане Розенко. Адже то 
ви себе і таких, як ви, маєте на увазі? Бо 
звідки вам знати про  зичайних українців? 
Ви  коли зустрічалися з ними? Розмовля-
ли? Чи хоч зблизька бачили: у метро? тро-
лейбусі? на сільській дорозі? А може, у се-
лянській хаті, досі не газифікованій? Ні. У 
це не віриться так само, як у поєднання 
слів «бідний український чиновник»...

Думаю, ви й самі чудово це розумієте, 
Павле Валерійовичу. Як і те, що ви – дале-
ко не «найбідніший» серед вітчизняних 
держслужбовців.

Візьмімо, для прикладу... Ну, хоча б 
голову Нацкомісії з регулювання у 
сфері енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка. Того са-
мого, що ввів «роттердамську» формулу 
на обчислення вартості українського ву-
гілля, яке ніякого Роттердаму ніколи не 
бачило. Зате завдяки цій облудній форму-
лі суттєво зросло в ціні. Відповідно, зрос-
ли, а з 1 вересня вчергове  зростуть тари-
фи на електроенергію...

Про тарифи на газ я вже й не кажу...
Пояснюючи народові, яке  благо со-

творив для нього  уряд Гройсмана, подво-
ївши ціну на голубе паливо, Вовк так за-
плутався, що вимовити  абревіатуру очо-
люваної ним НКРЕКП (язик можна зла-
мати, хоч він і без кісток) набагато легше, 
ніж зрозуміти  пояснення пана Дмитра.

Принагідно скажу, що він, 26-річний, 
заробивши за минулий рік неповних 70 
тисяч гривень, у березні цього року посе-
лився в щойно купленому  маєтку, який 
коштує від 1,5 до 2 мільйонів доларів. У 
селі Іванковичі біля Києва.

Записаний маєток, а це 4-поверховий 
будинок на 800 «квадратів» і  півгектара 
землі, на співмешканку молодого чинов-
ника. Який, до слова, обійняв високу по-
саду, не маючи спеціальної освіти. І встиг 
до НКРЕКП попрацювати лише півтора 
року. Менеджером. Але не в Україні, а в Ро-
сії. Точніше – у московському офісі Міжна-
родної корпорації «Рошен». Яка солодка 
доля у цього юного Вовка, правда ж?

Прикладів подібного чиновницького 
шулерства з величезними статками при 
мізерних заробітках («шулер», як тлума-
чить 11-томний «Словник української 
мови», це людина, котра у картярській 

грі використовує нечесні прийоми. Тобто,  
шахрай), в Україні , на жаль, не злічити.

По-перше, шулерів дуже багато.
По-друге, більшість з них непристой-

но багаті...
Саме з останньої причини  «Опера-

ція «Е- декларація» й розтягнулася  на ці-
лих 8 місяців. І це сильно надокучило між-
народній фінансовій, і не тільки фінан-
совій, спільноті. Схоже, це налякало на-
віть міністра фінансів України Олексан-
дра Данилюка. Який уже й не знає, що ка-
зати стосовно заледве не десятого пере-
несення чергового траншу МВФ. Тож і си-
дів зі скуйовдженим чубом на засідан-
ні Кабміну, поки злющий Гройсман гро-
зився позвільняти всіх винуватих у зриві 
е-декларування з роботи...  Данилюк, звіс-
но, до цього не причетний. У нього інші 
гріхи. Тобто, він теж із шулерської братії. 
Оскільки давно і міцно застряг в офшорах.

Стосовно ж дуже й дуже сердитого Во-
лодимира Борисовича, то на горіхи 
того разу від нього дісталося не лише 

відповідальним за введення в дію систе-
ми е-декларування. Як на гріх, інформація 
про можливий зрив е-декларування стала 
не останньою поганою новиною того дня. 
Виявляється, черговий чиновник (цього 
разу – із Державної служби у справах ве-
теранів і учасників АТО) попався на черго-
вому хабарі у 230 тисяч гривень... Начеб-
то нічого надзвичайного як для України, 
вона й куди більші хабарі бачила. Тим не 
менше, прем’єра це та-а-ак розлютило:

- Мобілізувати – і на фронт!- закричав 
він, маючи на увазі хабарника-невдаху.

Ну й ну...
То що це виходить, Володимире Бо-

рисовичу? Що участь в АТО відтепер –  не 
обов’язок нормальних українців (у тім 
числі – й державних службовців), не  го-
товність захищати рідну землю, не геро-
їзм і самопожертва,  а... Кара для хабарни-
ків, шахраїв та їм подібних? І на що споді-
ватися  при таких «захисниках» розтерза-
ній, збідованій, знекровленій Україні?

Так що не ображайте наших справжніх 
захисників, пане Гройсман. Хабарники та 
інша нечисть мають сидіти за гратами. А 
не ховатися за спинами  бійців. Бо де га-
рантія, що ті, хто не гребував поборами на 
волі, й в АТО за звичкою 
не крастимуть: остан-
нього патрона? останньої 
скибки хліба? останнього 
ковтка води?  

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЖиття 7nday.te.ua

Тетяна
САВКІВ.

ОПЕРАЦІЯ 
«Е-ДЕКЛАРАЦІЯ»

та інші пригоди шулерів

У Тернопільській ОДПІ нагадують: роботодавцям не-
обхідно інформувати податкову інспекцію у разі при-
йняття на роботу нових працівників. Оскільки, відповід-
но до Кодексу законів про працю, працівник не може бути 
допущений до роботи без укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та повідомлення про при-
йняття працівника на роботу в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Таке повідомлення до по-
даткової інспекції подає роботодавець за його основним 
місцем обліку не пізніше дня, коли працівник приступає 
до роботи за формою, передбаченою постановою Кабмі-
ну № 413 від 17 червня 2015 року.

У разі фактичного допуску працівника до роботи без 
відповідного повідомлення, до юридичних осіб та фізич-
них осіб підприємців, які використовують найману пра-

цю, передбачена відповідальність відповідно до Кодексу 
законів про працю та Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення.

Детальніші консультації з цього питання - у Центрі 
обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та 
за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи
 Тернопільської ОДПІ.

Новий працівник на роботі?  Подайте повідомлення
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Щоб усміхатися, як вони 
Фотоісторії 17 учасників АТО 

й однієї жінки-волонтерки, по-
калічених у боях, презентувала в 
Тернополі телеведуча «1+1» Со-
ломія Вітвіцька. Задум створи-
ти такі світлини виник у неї піс-
ля походу в госпіталь, куди вона  
приносила солдатам щось поїсти, 
футболки. Там побачила краси-
вого усміхненого хлопця – Юрія 
Весельского. Соломія не відразу 
зрозуміла, що у нього немає ноги. 
А коли їхала додому, задумалася, 
що, вийшовши з госпіталю, він зу-
стрічатиме погляди нерозуміння, 
які дісталися "у спадок" від СРСР. 
Так народився проект "Перемож-
ці", одним із героїв якого став і 
усміхнений Юрій. 

"У моїй історії немає захоплю-
ючого сюжету. Мене поранило ра-
ніше, ніж сталися аеропорт, Де-
бальцеве... Це ще був Слов’янськ. 
Ми колони супроводжували і я, як 
завжди, їхав перший. Отак нарва-
лися вночі на засідку", – так Юрій 
розповідає про те, як втратив ногу. 

Сьогодні замість неї – про-
тез, як і в інших учасників проек-
ту. На світлинах, які зробив відо-
мий український фотограф Олек-
сандр Мордерер, вони усміхнені й 
випромінюють енергію. Щоб так 
усміхатися, кожен з них пройшов 
не менші випробування в собі, ніж 
у бою.
Такі подібні,  
такі різні історії 

Симпатичний чоловік без ноги 
неймовірно легко виконує танцю-
вальні рухи в повітрі. Це фото – Ві-
ктора Кардаша. Йому 32 роки. До 
війни був учителем танців. По-
ранений в селі Гурзуф Донецької 
області. Ноги йому пошматувало 
осколками від снаряду, який ро-
зірвався поруч. Лікарям вдалося 
врятувати ліву ногу, а щодо правої 
їхній вердикт був невтішний. 

"У госпіталі, після ампутації, 
відкинув ковдру, – згадує Віктор. – 
Дивлюся – а ноги немає... Відтяли 

аж за коліно. Спершу не знав, що 
робити… З розпачу майнула дум-
ка вкоротити собі життя. І одра-
зу подумав про своїх батьків – як 
вони будуть без мене, якщо я щось 
із собою вчиню? Потім трохи за-
спокоївся. Тут, на Сході, така біда 
трапилася з багатьма моїми по-
братимами, люди живуть якось, 
тож і я витримаю. Поранення до-
корінно змінило мене самого і моє 
життя. Я зустрів нових друзів. А 
ще – у мене знайшлася наречена! І 
я, повірте, заради неї знову затан-
цюю, як колись". 

На іншому фото чоловік три-
має рукою-протезом гілочку, на 
якій розпустились зелені листоч-
ки. Це – В’ячеслав Буйновський. 
Народився у Сумах, до війни пра-
цював на СТО – механіком. Пора-
нення він отримав у бою за міс-
течко із символічною назвою 
Щастя. Крім відірваної руки і ноги 
була ще одна проблема – бійця 
зрешетили осколки. Лікарі дава-
ли йому не більше десяти відсо-
тків на життя. 

"Після чергової операції ле-
жав у реанімації і думав про те, що 
життя, в принципі, на цьому не за-
кінчується. Деякі втрачають біль-
ше", – каже В’ячеслав. 

Своєю рукою-протезом він на-
вчився робити все – тримати чаш-
ку, кермувати машиною і навіть 
писати автографи, за якими під-

ходять до нього на презентаціях 
проекту.

Олексій Аванесян на проте-
зі повів наречену-волонтерку до 
РАЦСу. Коли маленькому Олек-
сію було сім, його батьки переїха-
ли з Нагірного Карабаху до Вірме-
нії, втікаючи від війни. Саме зара-
ди єдиного сина вони вирішили 
почати нове життя. Через 22 роки 
війна наздогнала Олексія в Украї-
ні. Він сам прийшов у військкомат 
і попросив, аби його мобілізували 
до армії. А в серпні 2014-го разом з 
хлопцями опинився в Іловайсько-
му котлі… 

«25 серпня о пів на восьму ран-
ку почався обстріл із "Градів", – 
згадує той день Олексій. – Відчут-
тя одразу після хлопка – не можу 
стати на ліву ногу. Коли перевер-
нувся на спину, бачу – ноги нема…" 

Перші побачення з волонтер-
кою Оленою були в київському 
військовому госпіталі на візку, на 
милицях, а потім, уже на протезі, 
він став із нареченою на весіль-
ний рушничок. 
 "Рівні можливості,  
а не жалість"

Серед фотографій чолові-
ків привертають увагу світлини 
усміхненої жінки у блакитній ве-
чірній сукні. 43-річна Оксана Не-
жальська – вчителька молодших 
класів. До війни. А потім стала во-

лонтеркою, допомагала військо-
вим у зоні АТО. 

Той день Оксана не любить 
згадувати. На залізничному пере-
їзді поблизу міста Антрацит Лу-
ганської області підірвалась автів-
ка з жінками-волонтерками, які 
розвозили продукти й ліки у від-
далені селища. Оксані пошматува-
ло ноги, власне кажучи, відірвало 
зовсім.

Згодом вона навчилась з цим 
жити – з думкою про те, що без 
ніг скрізь по світу є безліч людей, 
і вони дають собі раду. Головне – 
бажання і воля, як вчила сумлінно 
Оксана своїх першачків. 

Якби рік тому, коли сталася 
трагедія, жінці сказали, що вона, 
зіпнувшись на протези, стане за-
взятим мандрівником, знову, як 
колись, сяде за кермо автівки – 
вона б щиро дивувалась. А тепер 
мріє започаткувати власну справу 
й займатись туризмом для людей 
з обмеженими можливостями. 

"Я хочу врешті-решт злама-
ти песимістичний стереотип, що, 
мовляв, якщо ти інвалід, то це ви-
рок – сиди в чотирьох стінах. Не ті 
часи, – каже Оксана. – Так, нам по-
трібна підтримка від суспільства, 
але водночас – і рівні можливості, 
а не жалість".  
З протезами – у шортах 

Герої світлин, які приїхали на 
презентацію проекту до Терно-
поля, випромінювали усмішки й 
викликали щире захоплення. Со-
ломія Вітвіцька, відкриваючи 
виставку, відзначила, що її мета – 
змінити громадську думку до лю-
дей з обмеженими можливостя-
ми, а також зробити наші міста й 
містечка доступними для них та 
зручними. Але головна мета – роз-
виток сучасного протезування і 
залучення до підтримки бійців 
влади й підприємців. 

За словами Соломії, після фо-
тосесії чимало перестали сороми-
тися протезів і можуть спокійно 
ходити в шортах вулицею. А це, в 
свою чергу, допомагає українцям 

змінюватися і сприймати людей з 
протезами як повноцінних членів 
суспільства.

Спецвипуск про всіх героїв 
проекту створив журнал "Viva!". 
Кожен охочий може стати час-
тинкою цієї соціальної ініціативи, 
придбавши благодійний номер 
видання. Кошти підуть на роз-
виток сучасного протезування в 
Україні. 
"Мені всього 21 рік.  
Ще рано помирати"

"Переможців" наступним зу-
стріне Хмельницький, а в Тернопо-
лі фотовиставка триватиме до 27 
вересня. Побачити її можна в музеї 
"Ретро-кортеж", що поблизу "По-
долян". Побачити – і відчути, яки-
ми надзвичайними можуть бути 
звичайні люди. Як Олександр Ча-
лапчій, який до війни працював 
майстром електрогазозварюван-
ня, а втративши дві ноги, став во-
лонтером. Як молодий боєць Сер-
гій Шовковий, якого поранили під 
Луганськом. "Тоді я зрозумів: мені 
всього 21 рік. Ще рано помирати", 
– розповідає він. І жартує: "Те, що 
немає однієї ноги, – це, звичайно, 
мінус. А плюсів я нарахував декіль-
ка: наприклад, можна заощадити 
на шкарпетках". Як Василь Пелиш, 
який втратив руку в полоні у сепа-
ратистів через татуювання тризу-
ба і напису «Слава Україні!»  

Кожна фотоісторія проекту – 
не лише про одну людину. Це іс-
торія про багатьох бійців, волон-
терів, людей на війні. А також про 
всіх, які в тилу, по той бік фронту, 
підтримують і допомагають тим, 
хто став підтримкою для всіх нас.

Життя – як тендітна гілочка 
із зеленими листочками в руці-
протезі В’ячеслава Буйновського. 
"Не треба мене жаліти, – каже він 
з усмішкою. – Я 
потребую тіль-
ки розуміння".

Надзвичайні 
звичайні люди:

Вони боролися із зовнішнім 
ворогом, а довелося мати справу 
з внутрішнім – апатією, відчаєм,  
зневірою. Вчитель танців, 
ветеринар, електромонтер, студент, 
працівник ломбарду, виконроб, 
механік, тренер із карате, інженер. 
Всього їх 18, вони з різних областей 
України. Їх об’єднала війна, а потім 
вони самі об’єднались і показують 
своїм прикладом, що після війни 
життя продовжується. Навіть якщо 
це життя – без руки, ноги чи обох ніг.  

любов і танці 
на протезах 

Антоніна  
БРИК.



№35 (167)/31 серпня -6 вересня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaНовини

У Путіна може з’явитися 
свій «Донбас»

Розв’язавши «гібридну війну» в 
Україні, Росія підставила себе під 
схожий удар на Далекому Сході. Таку 
думку в статті «Хитромудра невизна-
ченість нового світопорядку» у «Дзер-
калі тижня» висловив радник прези-
дента України, директор Національно-
го інституту стратегічних досліджень, 
академік НАНУ Володимир Горбулін. 
«Надання Москвою Китаю практично 
повного доступу до цілих районів - це 
вільне чи мимовільне власноручне 
створення гарного плацдарму, на яко-
му Пекін може без зайвих складнощів 
і труднощів задіяти сценарії та стра-
тегії «гібридної війни» проти самої 
Росії. Благо, відповідних надзвичай-
но масштабних ресурсів, насамперед, 
надлишку населення, Китаю не пози-
чати», - зазначив Горбулін. 

Сірчана кислота безсила 
проти гамбургера

Що трапиться, якщо гамбургер 
з McDonalds полити сірчаною кис-
лотою, продемонстрували ведучі 
YouTube-каналу «LetsMeltThis». Пів-
години вони потроху лили кислоту на 
популярний продукт мережі фастфу-
дів. Бігмак витримав атаку сильним 
хімікатом. Спершу гамбургер не змі-
нився. Через кілька хвилин верхів-
ка булочки почала темніти й зморщу-
ватися, але кислота не змогла розчи-
нити хліб, лише зробила його твер-
дим. Склалося враження, що булоч-
ку потримали деякий час у духовці. 
Щодо начинки, то кислота за півгоди-
ни агресивної дії нічого їй не зробила.

Сховати цілий статок можна 
у… старому порохотягу

Працівники звалища у поль-
ському місті Колобжег знайшли 
старі порохотяг і колонки з багат-
ством. У них були купюри на загаль-
ну суму півмільйона євро. Як повідо-
мляє «MetroCafe.pl», сміттярі вияви-
лись чесними і розповіли про знахід-
ку поліції. Стражі порядку почали шу-
кати власника грошей, а сам він та-
кож швидко зрозумів, що викинув на 
смітник цілий статок. Чоловік деталь-
но описав порохотяг, колонки й вказав 
точну дату, коли викинув стару техні-
ку. Гроші чоловікові повернули. Він 
не розповів, як так вийшло, що забув 
про півмільйона євро у техніці. Також 
невідомо, чи віддячив чесним сміття-
рам, які не дали йому збідніти. 

Захід піддається 
на шантаж Москви

Світова спільнота прикидається, 
що не розуміє суті проблеми, продо-
вжуючи думати, наче війна на Дон-
басі є «громадянською», а не втор-
гненням Москви. Таку думку висло-
вив оглядач «Radio Free Europe Radio 
Liberty» Брайан Уітмор. За його сло-
вами, Україні фактично «приставили 
пістолет до голови», щоб змусити під-
писати Мінські домовленості. Та Захід 
вдає, що цього не було. «Це вдаван-
ня у повній мірі було продемонстро-

ване, коли міністр закордонних справ 
Німеччини Франк-Вальтер Штайнма-
єр закликав РФ і Україну дотримува-
тися Мінських угод, хоча тільки одна 
сторона підсилює насильство. Й воно 
буде знову продемонстроване у Ки-
таї, коли Путін зустрінеться з канцле-
ром Ангелою Меркель і президентом 
Франсуа Олландом, але без Петра По-
рошенка, щоб обговорити конфлікт», 
- пише експерт. На його думку, Захід 
продовжує грати за правилами Росії, 
піддаючись на геополітичний шантаж 
Кремля, який періодично залякує світ 
ескалацією конфлікту. Уітмор вважає: 
війна триватиме доти, доки Москва не 
здобуде слухняну Україну.

Кішка підірвала будинок
і дві машини

Причиною вибуху в житлово-
му будинку в Віттенберзі (Німеч-
чина) виявилася кішка, повідомив 
«Germania One». За повідомленням 
поліції, саме вона запустила ланцю-
гову реакцію, внаслідок чого згоріла 
квартира. У результаті розслідування 
з’ясувалося, що кішка випадково на-
ступила на сенсорну панель плити і 
увімкнула її. Пластикова тарілка, яка 
стояла на плиті, загорілася, і вогонь 
досяг балончика з освіжувачем пові-
тря. Від цього він вибухнув і спрово-
кував потужну ударну хвилю. Людей 
у квартирі на той момент не було, але 
від вибуху постраждало помешкання і 
два авто, припарковані неподалік. По-
ліції довелося евакуювати 31 жителя 
цього будинку, а що сталося з кішкою 
поки не відомо.

Єгипетські пустелі 
можна «оживити» 

Єгипетські науковці розробили 
інноваційний проект, який допо-
може вирощувати ліси у посушли-
вих регіонах за допомогою стічних 
вод. Пустелі для Африки - це серйоз-
на проблема, а новий спосіб може зу-
пинити осушення родючих земель, 
передає «Еспресо». Влада Єгипту вже 
ініціювала науковий проект, в рам-
ках якого поблизу Каїра висадили ліс 
площею 200 гектарів: як звичні дере-
ва, так і цінні зразки, наприклад, ев-
каліпт, червоне дерево. Грунт на те-
риторії Єгипту, як правило, позбавле-
ний важливих поживних речовин, які 
потрібні для нормального життя рос-
лин. Однак вчені з’ясували, що при по-
ливі грунту очищеними стічними во-
дами, рослини починають рости і в за-
сушливих умовах. Стічні води забезпе-
чують флору потрібними добривами, 
що додаткові вже не потрібні.

У Польщі змінять умови 
працевлаштування іноземців

Із 2017 року правила працевла-
штування українців у Польщі змі-
нюються. Замість заяв працедавців 
про намір доручити виконання ро-
боти іноземцю будуть діяти дозволи, 
які видаватимуть районні бюро пра-
ці, повідомляє «Радіо Польща». Голо-
ва Польсько-української господарчої 
палати Яцек Пєхота пояснює: ниніш-
ні проблеми пов’язані з тим, що бажа-
ючи спростити процедуру працевла-
штування сусідів з-за східного кордо-
ну, у Польщі діють надмірні спрощен-
ня. Заяви не реєструють на централь-
ному рівні, а це ускладнює їхню пере-
вірку. Яцек Пєхота наголошує: є пра-
цедавці, які подають значно більше 
заяв, аніж вони у змозі найняти робіт-
ників. Відтак, частина документів по-
трапляє на чорний ринок. Із 2017 року 
заяви замінять на дозволи, які вида-
ватимуть бюро праці. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Хто такий новий глава 

АП Ігор Райнін?

Президент Петро Порошенко при-
значив Ігоря Райніна головою Адміні-
страції президента. Про це він сказав на 
засіданні Нацради реформ. Раніше цю по-
саду обіймав Борис Ложкін, якого Поро-
шенко призначив головою Національної 
інвестиційної ради. Райнін з лютого 2015 
року був головою Харківської ОДА. Він на-
родився 6 серпня 1973 року. У 1997-у за-
кінчив Харківський авіаційний інститут 
ім. Жуковського (зараз - Національний 
аерокосмічний університет «Харківський 
авіаційний інститут») за спеціальністю 
«Двигун і енергетичні установки косміч-
них літальних апаратів» і в 2000-у - Хар-
ківську філію Української академії дер-
жавного управління при Президенті за 
фахом «Державне управління». До при-
значення керівником Харківщини Райнін 
був заступником глави Адміністрації, до 
цього - першим заступником голови Хар-
ківської ОДА.

Пишіть петиції в Кабмін
У Кабміні відкрили сервіс електро-

нних петицій. Про це у «Фейсбук» на-
писав прем’єр-міністр Володимир Грой-
сман. Відтепер можна ініціювати вирі-
шення важливих суспільних питань шля-
хом подання електронної петиції до уря-
ду. Це дієвий інструмент залучення гро-
мадян до формування пріоритетів дер-
жавної політики та прийняття управлін-
ських рішень, наголосив прем’єр. Зареє-
струвавшись на сервісі, можна як подати 
електронні петиції, так і підтримати вже 
створені. Для розгляду петиція має набра-
ти не менше 25 тисяч голосів протягом не 
більше трьох місяців з дня оприлюднен-
ня. Сервер петицій діє також на сайті пре-
зидента. 

Ядерна зброя була 
квитком України в НАТО

Професор, доктор економічних 
наук, завідувач кафедри міжнародних 
економічних відносин Ужгородсько-
го національного університету Воло-
димир Приходько переконаний, що 
Україна не використала шанс обміня-
ти частку ядерної зброї на вигідні для 
себе умови у площині захисту власних 
інтересів. За його словами, Україні слід 
було обміняти частину ядерної зброї ко-
лишнього СРСР не на ефемерні, як по-
казав час, «Будапештські гарантії», а на 
масштабний «план Маршалла» для Укра-
їни - вступ до НАТО, можливості для якого 
відкривалися вже у 1996-98 роках. «У на-
ших поводирів спрацював комплекс гли-
бокої провінційності, світогляд об’єкта, 
а не суб’єкта глобальної політики. Ми й 
тоді, і в 2006-2008 роках своєю поведін-
кою не змогли переконати бушів, саркозі 
та інших добродіїв, що дорога до Києва не 
веде через Домодєдово», - повідомив екс-
перт для видання «День». 

Наших заробітчан 
у країні-сусідці - мільйон

Посол України в Польщі Андрій Де-
щиця оцінює чисельність українських 
трудових мігрантів у Польщі в один 
мільйон осіб. Про це він сказав у інтерв’ю 
«5 каналу». І зазначив: із 2014 року поль-
ські консульські установи видають що-

річно на 30 відсотків більше віз для укра-
їнців. Дещиця прогнозує, що з введенням 
Євросоюзом безвізового режиму з Украї-
ною кількість українських трудових мі-
грантів в Польщі значно не збільшиться.
Водіїв змусять купити алкотестер

Верховна Рада зобов’яже водіїв во-
зити з собою алкотестер. Українська 
влада вирішила боротися з п’яними за 
кермом за прикладом французів і вже го-
тує спеціальний законопроект. Законо-
давці сподіваються, що маючи при собі 
алкотестер, водії будуть самостійно пе-
ревіряти рівень алкоголю у крові та вирі-
шувати, сідати за кермо, чи не варто, пові-
домляє Autonews. У Франції подібний за-
кон працює з 2012 року. І цілком успішно. 
Кількість нетверезих водіїв на французь-
ких дорогах стала значно меншою. 
Тих, хто не сплатив за компослуги, 

не випустять за кордон
Суди тепер забороняють виїзд за 

кордон не лише за несплачені алімен-
ти чи борги за кредитами, а й за не-
сплачені комунальні послуги на мізер-
ну суму, повідомляє ukranews.com. На-
приклад, на Одещині суд заборонив виїзд 
за кордон одній людині, яка заборгувала 
932 гривні водоканалу Ізмаїла, а іншій че-
рез борг у 1347 гривень перед «Укртеле-
комом». Також суди закривають виїзд во-
діям, які вчасно не сплатили штраф за по-
рушення правил дорожнього руху. Адво-
кати кажуть: суди можуть винести рішен-
ня і без відома відповідача. «Існує низка 
судів, які приймають заочні рішення, про 
які люди навіть не знають. Це протиза-
конно, і в більшості випадків апеляція ці 
рішення скасовує. Але як тільки запрацює 
приватна виконавча служба, таких справ 
у судах буде багато», - сказав юрист Рос-
тислав Кравець. Українців, яких потріб-
но зупинити на кордоні, прикордонники 
(займається цим окремий підрозділ - від-
діл обробки даних «Гарт») вносять в єди-
ний список. Щоб перевірити себе в ньому, 
юристи радять подати письмовий запит 
у цю службу мінімум за місяць до виїзду.

У комп’ютерах Мiноборони - 
росiйськi програми

У багатьох наших мiнiстерствах i 
вiдомствах, зокрема силових, працю-
ють комп’ютернi програми, створенi в 
Росiї, пише «Експрес». Про це повiдомив 
аналiтик, один iз розробникiв концепцiї 
iнформацiйної безпеки України Олек-
сандр Кочетков. «Ми платимо грошi 
росiйським розробникам i не маємо 
гарантiї щодо витоку iнформацiї. Найпер-
ше, це стосується програм бухгалтерсько-
го облiку. Цi програми росiйськi розроб-
ники оновлюють два-три рази на мiсяць! 
Тобто, вони регулярно обмiнюються 
iнформацiєю з власною базою iнтернетом, 
i що вiд нас витiкає - нiхто не знає. Якщо 
ми маємо росiйську програму бухоблiку, 
то кремлiвськi спецслужби можуть отри-
мувати всю iнформацiю щодо наших 
оборонних замовлень, вiйськових час-
тин, фiнансування тощо. Агресор може 
мати данi, якi є державною таємницею», 
- сказав Кочетков. І зазначив: державнi 
вiдомства i пiдприємства, якi працюють 
на захист країни, перш за все, Мiноборони 
та СБУ, слід негайно переводити на укра-
їнське програмне забезпечення. 

За перебої з електрикою можна 
буде вимагати компенсацію
Українці зможуть отримати компен-

сацію за неякісні послуги з електропос-
тачання. Відповідну постанову ухвалила 
Національна комісія, що здійснює регу-
лювання у сфері енергетики і комуналь-
них послуг. Документ прописує якість по-
слуг електропостачання, пише УНІАН. «В 
Україні поки що немає компенсації за не-
якісну подачу електроенергії. Ми маємо 
ініціювати введення такої компенсації», 
- сказав голова комісії Дмитро Вовк.

Україна Світ



- То що? До завтра? – усміхнув-
ся, потиснувши їй руку біля вихо-
ду. – Ви ж, я так розумію, щодня на 
роботу - з роботи так добираєтеся?

- Так, без варіантів.
- Тоді чекаю вас завтра вранці, 

до зустрічі!
Ольга зловила себе на думці, 

що хоче завтра неодмінно зустрі-
ти Олега. Приємний чоловік. Але 
вранці закрутилася і думати за-
була про те. Увесь день на робо-
ті часу й присісти не було, квар-
тальний звіт горів на столі синім 
полум’ям. А ввечері згадала про 
свого знайомого, коли бігла з ро-
боти. І здивуванню не було меж, 
коли побачила його постать біля 
метро. 

- Думав, що уже проґавив вас,  
– радо зробив крок назустріч. – 
Усе гаразд? Я і вранці чекав до 
останнього, мало на роботу не за-
пізнився.

- Думала, ви пожартували, – 
Оля знітилася, – вибачте, що при-
мусила вас чекати.

- Та пусте! Радий бачити, але… 
– при цьому зробив вичікувальну 
паузу, - тепер ви мусите зі мною 
повечеряти, і не заперечуйте! 

Навіть і не збиралася. За ве-
черею познайомилися ближче. 
Олег, як  і Ольга, уже кілька років, 
як розлучений. Працює бухгал-
тером у приватній фірмі. Любить 
читати, подорожувати. З ним було 
так легко, ніби з дуже близькою 
людиною. Ольга мала доньку від 
першого шлюбу, Олег сина, якого 
бачив рідко. Дружина вийшла за-
між і виїхала за кордон. 

Було багато спільних точок 
дотику, які й склалися у них, як 
красивий пазл. Вони багато спіл-
кувалися, ходили на виставки, в 
кіно, в театр, цілувалися під до-
щем, їздили разом відпочивати. 
Без жодних зобов’язань, без обі-
цянок. Але Ольга відчувала, що з 
кожним днем все більше і більше 
прив’язується до Олега. У хвили-
ни пристрасті він згрібав її в свої 
обійми й шепотів, що кохає й не 
уявляє життя без неї. Вірила. Бо 
якій жінці не хочеться вірити, що 
вона потрібна й кохана? Кому не 
хочеться смакувати щастям, роз-
діленим навпіл із тим, кого лю-
биш? 

Так минуло два роки. Ольгу 
насторожувало те, що вони зовсім 
не говорять з Олегом про майбут-
нє. Їхнє спільне майбутнє. Вона 
все ніяк не наважувалася почати 
розмову першою. Все й так чудо-
во у них, навіщо псувати, усклад-
нювати стосунки? А чоловік, яко-
му вона присвятила два роки сво-
го життя, також мовчав. 

- Дивна така любов у нас, Оле-
жику, виходить, – сказала якось. – 
Я ніби з тобою і без тебе. Ти ніби 
і мій, і не мій. Ми зустрічаємо-
ся, кохаємося й розбігаємося ко-
жен у своїх справах, по своїх но-
рах. У нас нічого спільного, крім 
слів. Ти жодного разу не запитав 
мене, чого я хочу, про що мрію. І я 
не знаю, про що мрієш ти. Скажи, 
я потрібна тобі?

- Ну чого ти, дурненька, –  
чмокнув її в ніс. – Не починай, я 
так не люблю цих розмов. Тре-
ба мати терпіння, усе буде, але не 
відразу, розумієш? Не треба біг-
ти наввипередки. Насолоджуйся, 
живи! Куди тобі гнатися? Я ж лю-
блю тебе, моя Олюшечка! І не мо-
роч мені голову цими складними 
питаннями, о’кей? Я тобі обі-
цяю, що все буде добре! Віриш 
мені?

- Вірю… –  зітхнула, хоча й 
сама до кінця не вірила у те, 
що сказала. 

До цієї теми вони більше 
не поверталися. «Дійсно, чого 
я себе накручую? Я ж відчуваю, 
що любить. Мені добре з ним 
і так, далось мені те заміжжя! 
Ще від першого не відійшла. 
Хай буде те, що має бути!» –  та-
кими думками втішала своє 
серце. 

Якось Олег зателефонував 
із новиною – на кілька місяців їде 
у відрядження, в дочірню компа-
нію з перевіркою. 

- Скучатимеш? Тільки чесно? 
– жартував. – Бо я уже почав ску-
чати, як уявив, що цілих два міся-
ці не цьоматиму тебе! Сьогодні зу-
стрічаємося, я зняв шикарний но-
мер, влаштуємо мені гарні прово-
ди!

- Гаразд, – Ольга не розділяла 
його радості. На кілька місяців…
це два, три… Хтозна, скільки та 
перевірка затягнеться. А у неї уже 
кілька тижнів затримка. Напевне, 
варто сказати Олегові…хоча…

Прощальна ніч була надзви-
чайною, як Олег і обіцяв. Любив 
він влаштовувати такі маленькі 
свята, здавалося, навіть сам біль-
ше радів від того, який він моло-
дець, як усе гарно уміє влаштува-
ти. Ольга декілька разів порива-
лася сказати Олегові, але він зупи-
няв її своїм «мила, тільки не сьо-
годні, жодних важливих повідо-
млень і серйозних розмов, не тре-
ба псувати такий вечір». Не сьо-
годні, то й не сьогодні. Втомлена 
після безсонної ночі поїхала в ае-
ропорт провести Олега.

- Ну, все, моє сонечко, веди тут 
себе пристойно! Щоб  я не черво-
нів за тебе! Ну, чого ти? Щось ви-
гляд у тебе кепський, кола під 

очима, ну нічого,  сьогодні відпо-
чинеш, виспишся! Цілую! Не ску-
чай, – це все на ходу в зал реєстра-
ції випалив на одному диханні. 

Ольга так і залишилася сто-
яти самотньо посеред залу, кар-
таючи себе, що не сказала. Хоча 
для себе вона знала, якщо вагіт-
ність підтвердиться – народжува-
тиме. Вона любить Олега і хоче це 
дитя. Уявляла, як він зрадіє. «Тре-
ба мати терпіння, –  сказала його 
ж словами. – Не буду йому нічого 
казати, от повернеться, а тут його 
такий сюрприз чекатиме!»

Олег рідко телефонував, ви-
правдовувався, що справ дуже 
багато, обмежувався короткими 
фразами – привіт, як ти, бувай, не 
сумуй. Оля й сама зараз закрути-
лася з роботою, та ще й почувала-
ся не дуже – ранній токсикоз ді-
ймав. Гріло лише одне – ще зовсім 
трохи і Олег повернеться. 

В останній розмові сказала 
йому, що має для нього новину, 
що чекає. Відповів, що також ску-
чив і має до неї серйозну розмову. 
Серйозну розмову? Ольга не зна-

ла радіти чи сумувати. Сподіва-
лася, що Олег за кілька місяців їх-
ньої розлуки зрозумів, як вона по-
трібна йому, і нарешті освідчить-
ся й запропонує одружитися. 

Бігла на призначену зустріч, 
мов дівчисько на перше побачен-
ня. Сьогодні мала особливий ви-
гляд, хотіла ще більше сподобати-
ся своєму коханому. В кафешці, де 
вони любили обідати, ще здалеку 
побачила Олега. Він нервово кру-
тив виделку в руці й розмахував 
перед офіціантом руками. «Схоже, 
без настрою мій Олежик сьогод-
ні, – відмітила, знаючи, як зазви-
чай він поводиться. – Що ж трапи-
лося?»

- Привіт, – обійняла чолові-
ка ззаду за плечі. – Як же я скучи-
ла! Чому не захотів, щоб зустріла 
тебе?

- Це було б не дуже зручно, 
привіт, – холодно чмокнув її в 
щоку. – Присядь, Олю.

Краєм ока жінка побачила на 
столі красиву оксамитову коро-
бочку, і серце тьохнуло.

- Маєш гарний вигляд, – Олег 
помітно нервував, – ти хотіла мені 
щось повідомити?

- Давай спочатку ти… – Оль-
га понад усе хотіла почути омрія-
ні слова. 

Чоловік розкрив футляр з ка-

блучкою і поклав перед нею.
- Красиве? 
- Так! – видихнула. 
- Я думаю, їй також сподоба-

ється… – зітхнув.
- Кому їй? – не відразу зрозу-

міла.
- Про це я і хотів поговори-

ти, Олю, ти маєш мене вислухати 
і спробуй якось це пояснити сама 
собі, бо я не можу. Зараз сюди при-
йде Тамара. Це жінка, з якою я мав 
стосунки…певний час…І вона че-
кає від мене дитину… Ось… як 
справжній чоловік, я мушу…ну ти 
розумієш… хочу вас познайомити, 
ти побачиш, яка вона…

Ольга, мов крізь туман, ди-
вилася на того, хто сидів навпро-
ти. Як справжній чоловік? Це він 
про кого? Стосунки…певний час… 
Тобто, він водив за ніс дві жінки 
одночасно… І тепер… 

Різким рухом закрила коро-
бочку з каблучкою й рвучко під-
велася.

- Впевнена, Тамара оцінить та-
кий жест…е-е-е…справжнього чо-
ловіка! Дякую за сюрприз, як за-

вжди – здивував!
- Олю, ну ти ж розумна, 

гарна така, хороша. Не тре-
ба цих істерик. Бачиш, воно 
якось усе само собою так скла-
лося. То що ж тепер? Дитину 
без батька залишати? Ні, я не 
такий! Я на це не погоджуся 
ніколи…

Аж підштрикували чор-
ти сказати йому усе, але Оля 
стрималася. Навіщо? Навіщо 
їй цей… це непорозуміння? 
Глянула на жалюгідний вираз 
обличчя Олега, ніби вперше 
побачила. Як могла вона лю-

бити такого чоловіка? Ніби пеле-
на з очей спала. 

- Дякую тобі за все. Будь щас-
ливим!

Пішла, не озираючись, геть. У 
дверях зіткнулася з жінкою, яка 
уже підтримувала чималий жи-
вотик. «Нічим не гірша, і нічим 
не краща ця Тамара. Звичайна ду-
репа, така, як і я, – хмикнула сама 
собі під ніс. – І коли ці жінки уже 
порозумнішають?» Стало шкода 
саму себе і цю подругу по нещас-
тю. 

Вітер на вулиці вдарив у гру-
ди з такою силою, що аж від болю 
захотілося заплакати. Бабська ці-
кавість змушувала повернутися 
і подивитися, як її Олег освідчу-
ється іншій. Шкрябнуло десь під 
ребром зліва. Але то була лише 
хвилинна слабкість. Ольга по-
правила пасемце волосся, що не-
слухняно вислизнуло з-під хус-
точки, усміхнулася своєму відо-
браженню у вікні. Їй ні до чого ці 
негативні емоції, нервування. В 
її лоні живе малесеньке сонечко, 
яке не винне ні в чому. Вона змо-
же і виносити, і народити, і дати 
достойне виховання. То усе, що 
залишилося від їхнього з Олегом 
кохання.  Та про це йому знати не 
обов’язково…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Скупо листя дарує 
останнi принади,

I зрадливо додолу 
вiд гiлля втiка.

Лише я, як ранiше, 
шукаю поради,

Де твоїх чистих дум 
повноводна рiка.

З твоїх прагнень i мрiй 
свої мрiї будую,

З твоїх зiрок-очей 
розфарбовую свiт,

I нiколи за це, вiрю, не пошкодую,
Бо моє ти життя 

i його заповiт.
Що для мене оте старе листя 

зжовтiле,
Що осiння негода, 

коли сонце в душi,
Я кохаю тебе, твою вроду i тiло,
Лише не залишай, 

тiльки не залиши.
*     *     *Мене кохаєш? Кохаю.

Вiриш менi? Так, ще вiрю.
Будем разом завжди? Я не знаю... 
Хочеш цього? Аж надмiру.
Ти мене любиш? Так, мила.
Вiриш менi? Безперечно.
Хто я для тебе? Ти - крила.
Легкi, гнучкi, безкiнечнi.
Добре зi мною? Сам знаєш.
Скажи, чому? Це, як пiсня.
Отже, кохаєш? Кохаю.
Отже, кохатимеш? Вiчно.
Хочеш разом буть? Питаєш?
Тiльки зi мною? Так, тiльки.
Але ж... Я знаю, все знаю.
За це картаєш? Нiскiльки.
Вiриш у завтра, що буде?
В щастя, в кохання вiхолу?
Зле все забудеш? Забуду.
А все хороше? Нiколи.
Ти ще кохаєш? Кохаю.
Ти мене любиш? Так, мила.
Але ж... Я знаю, все знаю,
Не вiдбирай лише крила.

*     *     *Я впiзнаю тебе 
серед тисячi днiв i ночей,

Нiжним дотиком рук, 
поцiлунком палким привiтаю.
I засвiтяться щастям зiрницi 

зелених очей,
Тих, яких ще на знав, 
нi сьогоднi й нiколи не взнаю.
Не лякає хай нiч, заблукавши 

у вiттi дерев,
Не закриє крильми свiтанкових 

вона небокраїв.
Я вже бачив тебе,

Був з тобою й тепер
Серед тисячi їх я впiзнаю.

*     *     *
Без вiтру дерева мертвi,
Без сонця земля сонна.
Наснилось свiтло у темрявi,
Твоя у моїй долоня.
Ще, нiби долi провидиця,
Сниться: шукаю для тебе
Зорi яснi, море сонця
I океан неба.
У снi торкаюся нiжно
Уст твоїх стиглу вишню.
Ось вже блукаєм заснiжено,
Спокою прагнучи й тишi.
Сон? Тiльки сон? Нi, живу ж бо.
Твоїм iм'ям i коханням.
...Стрiлки зiйшлися, i грубо:
Час пробудитись - свiтання.

О. ОЛЬЖЕНКО.

Вічні істини
ТОБІ Є ЗА ЩО 

ДЯКУВАТИ БОГОВІ!
 За дітей, які бешкетують удома: це означає, що 
у тебе є сім'я.
 За посуд, який потрібно мити: отже, у тебе є 
їжа.
 За килими, які треба чистити, за вікна, які тре-
ба мити...  Значить, у тебе є житло.
 За промоклі від дощу черевики: отже, ти мо-
жеш ходити і тобі є у що взутися.
 За "корки" на дорогах: значить, у тебе є авто-
мобіль.
 За уроки та іспити, до яких потрібно готувати-
ся: отже, у тебе є можливість отримувати освіту.
 За начальника, який робить зауваження: отже, 
у тебе є робота.
 За гору прання: отже, у тебе є одяг.
 За сльози і посмішки: отже, ти ще можеш від-
чувати.
 За тих, хто заподіяв тобі біль: отже, ти можеш 
зрозуміти, як не потрібно чинити і подарувати у 
відповідь прощення і любов.
 За втому в кінці дня: отже, ти ще можеш актив-
но працювати.
 За годинник, який будить вдосвіта: отже, Бог 
розбудив тебе до нового дня.
 Цінуй те, що маєш! Дякуй Богу частіше – адже 
багато хто мріє про таке життя, як у тебе!

Життєві історії

“ “... В останній розмові 
сказала йому, що має для 
нього новину, що чекає. 
Відповів, що також скучив 
і має до неї серйозну 
розмову. Серйозну 
розмову? Ольга не знала 
радіти чи сумувати ...

гніздечкоСімейне

Запах спілого літа 
увібрали ці квіти,

Простелили 
для осені шлях.

Чорні брови дівочі 
і замріяні очі

Заховали в своїх 
пелюстках.

На фото Івана ПШОНЯКА: Роксолана Залізняк 
- солістка народного художнього театру 
пісні «Для Тебе» ТНЕУ.

…І нема перед ким покаятися 
Пізнє літо обтрушувало спі-

лі яблука. Вони зістрибували з 
гілок і ховалися в жовто-зелену 
траву. Небо дотрушувало зорі… 
Вони любили цю серпневу пору із 
запахом вітру, настояним на чор-
нобривцях і полинах. З прощаль-
ними акордами, віртуозно зігра-
ними польовими кониками. Ла-
гідним теплом, схожим на поці-
лунки давно закоханих. І сільську 
бабусину хату, одягнуту в синю 
льолю… 

Вранці він приносив дружині 
кілька холодних, вогких від роси 
квіток.

- Пахнуть осінню, - казала 
вона. І ставила його подарунок в 
скляну вазу. 

Їй подобались прозорі скля-
ні вази - було видно зелені ніжки 
кожної квітки… 

Їхні серпні, стрибаючі яблука, 
мелодії польових коників, квіти у 
вазах - все у минулому. І Уляна та-
кож…       

…Степан притулився до ста-
рої яблуні. Розмовляв з нею, мов 
з людиною:

- Винен я. І нема перед ким по-
каятися. Донька не признає. Ось, 
листа передали від Уляни. Аж 
страшно читати, що там… 

«…Я боялася зненавидіти 
тебе, Степане. І боялася про-
довжувати кохати. Я не мо-
гла любити іншого чоловіка. 
Є рани, які ніколи не гоять-
ся. Бо вони у свідомості. Їх не 
може забинтувати й виліку-
вати час. Є спогади, які ляга-
ють з тобою спати і вранці 
з тобою прокидаються. Вони 
ходять поруч, мов невидимі, 
тіні. Розмовляють голосом 

минулого… Якщо Бог створив 
любов, то хто і навіщо ство-
рив зраду?..».          

…Уляні і Степанові заздрили: 
яка гарна пара! Яка чудова у них 
доня! Все було б добре, якби він 
не «перечепився» через Ксеньчи-
ні відьомські очі та її звабу. Уля-
на була ніжна, витончена, мов по-
рцелянова лялька. А Ксенька - во-
гонь. 

…Степан з Уляною були щас-
ливими, коли переселилися у 
нову трикімнатну квартиру. А 
як раділа доня! Тепер у неї була 
власна кімната з симпатичними 
білими меблями. 

- Ви купите мені братика? - за-
питувала Ліля.

- Купимо!!! - хором відповіда-
ли батьки. 

Ліля бавилася з сусідським, 
старшим на два роки, Дмитри-
ком. Хлопчик «захищав» дівчин-
ку від маленької такси, бо думав, 
що песеня вкусить Лілю. Приго-
щав цукерками. Тому й вона хо-
тіла такого братика, як Дмитрик. 

У вихідні вони часто їздили в 
село до Степанової бабусі. З рай-
центру приїжджали Степанові 
батьки з молодшим сином. Тоді 
невеличка хата бабусі Каті нага-
дувала веселу казкову рукавичку. 

…Дні збігали у тижні, тижні - 
в місяці, місяці - в роки… Ліля ста-
ла школяркою. Її хвалили вчите-
лі. А ще дівчинка любила малю-
вати. Особливо тата, маму, бабу-
сів і дідусів, прабабусю Катю. Її 
малюнки світилися щирим дитя-
чим щастям…         

…Друзі й знайомі знали, що в 
Степана золоті руки. Тому проси-
ли підсобити в ремонтах. Не від-

мовляв, та й копійка «свіжа» кап-
не. Ксеню зустрів, коли штукату-
рив дачу колишнього одноклас-
ника. 

- Ви - майстер? - запитала у 
Степана. - Я купила хатину, до 
ладу довести б. 

- Та ні, просто допомагаю.
- А мені допоможете?
З її карих великих очисьок ви-

літали маленькі бісики і солодко 
жалили його єство. Він топився у 
зухвалому погляді звабливиці й 
не шукав рятівних берегів. 

Степан довів до ладу Ксень-
чину дачу. І став тут частим гос-
тем. Одного дня зізнався у своєму 
гріху п’ятнадцятирічній доньці й 
дружині. 

- У мене більше немає батька, 
- мовила Ліля й подалася з хати. 

Уляна пішла плакати на кух-
ню.     

Степан забрався жити до 
Ксеньки…      

…Бабуся Катя кликала в гості 
Уляну і Лілю. Ксеньку ж не пусти-
ла на подвір’я. 

- Геть звідси, розпутнице! - 
мовила, коли внук привіз пасію 
в село. 

Степанові батьки також зі 
скрипом в душі терпіли нову не-
вістку. 

Ксенька під’юджувала Сте-
пана, аби відсудив у колишньої 
дружини частину помешкання. 
А якщо не хоче ділитися кварти-
рою, хай сплатить за його ква-
дратні метри. 

- Але ж там живе моя донька, - 
виправдовувався. 

- Якщо твоя донька мудра, 
то знайде собі багатого чолові-
ка. І, зрештою, я також не про-
ти народити від тебе дитину… 

Нашу спільну, - облесливо мурка-
ла Ксенька, знаючи, що насправді 
дитячих плачів і кашів у її планах 
не було й не буде. 

Виклик до суду став для Уля-
ни ще одним громом серед ясно-
го неба. Вона погодилася сплати-
ти Степанові його частку. Бать-
ки пообіцяли допомогти віддати 
«борг» колишньому зятеві…     

...Ліля збиралася заміж. 
- Батька покличеш? - запита-

ла Уляна.
- А він у мене є?
- Може, пробачиш?
- Як?!

«…Коли донька йшла до шлю-
бу, я згадувала нас, Степане. 
Ми були такими щасливими… 
Ліля була проти, аби ти прий-
шов на весілля. Навіть Ва-
силь, її наречений, не зміг умо-
вити. Донька дуже любила 
тебе. І цю дитячу любов, яка 
сягала Космосу, заповнила об-
раза. Уявляєш, як її багато? 
Дітей зрада ранить більше, 
ніж дорослих. Чому люди ро-
блять боляче тим, хто їх най-
більше любить?..».    

…Степан не знав, що Уляна за-
хворіла. Та його й не цікавило її 
здоров’я. Він догоджав Ксеньці. А 
їй хотілося нової машини, меблів 
із-за кордону, відпочинку на до-
рогих курортах, виглядати у со-
рок - на двадцять… 

На одній з вечірок Ксенька по-
знайомилася з Владиславом. Ба-
гатим і затятим підстаркуватим 
холостяком. Дати відставку Сте-
панові вирішила цієї ж миті. На-
ступного ранку Степан збирав 
свої речі. А увечері Ксенька ніжи-
лася в обіймах «коханого Влада».

Степан не знав, куди йому по-
датися. З батьками жив молод-
ший брат з дружиною і двома ді-
тьми. Впасти на коліна і перепро-
шувати Уляну? Чи оселитися в 
бабусиній хаті, яка вже кілька ро-
ків стоїть пусткою? Осмілився по-

дзвонити у двері свого колиш-
нього помешкання. Відкрив мо-
лодий чоловік. Запитально гля-
нув на Степана. 

- Мені б… Уляну... хм… Петрів-
ну… 

- Її нема. Вже рік, - відповів не-
знайомець.

- На заробітки поїхала?
- Померла…

«…Як усе облаштовано там, 
куди злітаються наші душі 
після смерті? Вічний день? 
Спокій? Благодать? Невідо-
мість лякає, навіть коли 
тебе мучить біль. Може, там 
добре й затишно, але я хотіла 
б залишитися на землі. Разом 
з Лілею, Василем і майбутнім 
внуком або внучкою - наша 
донька вагітна. Разом з моїми 
малими непосидючими шко-
ляриками. А, може, звідти до-
зволяють душам прилітати 
на побачення з живими? Тіль-
ки ті їх не бачать…» 

Степан оселився в бабусиній 
хаті. Віяло пусткою і сумом. Зда-
лося б підремонтувати, освіжи-
ти. Почав знімати зі стін образи, 
фотографії. Ось його з Уляною ве-
сільна світлина. А ось - малень-
ка Ліля… Защеміло біля серця. Чи 
то від туги, чи від Уляниного лис-
та, якого передала Лілина хреще-
на у роковини смерті колишньої 
дружини. Кілька днів лежав не-
прочитаний у нагрудній кишені 
в піджаку…   

«…Я буду молитись, аби донь-
ка простила тебе. Вона про-
стить…»

Вітер пробігся садом, смикнув 
яблуню за гілку. Яблука зістриб-
нули у жовто-зелену траву. 

- І ти мене прости, Улянко, - 
тихо мовив. - Завтра поїду в міс-
то. Дізнаюся, хто в нас народився: 
внук чи внучка. І розкажу тобі…          

Ольга ЧОРНА.

У житті часто буває, що 
випадкові зустрічі 
переростають у 

серйозні стосунки. Ольга 
познайомилася з Олегом у метро. Коли 

в тисняві стоїш півгодини притиснута до грудей 

чоловіка, то хочеш - не хочеш - зав’яжеш розмову, 

не сопіти ж мовчки усю дорогу. Попри втому, 

чоловік намагався жартувати, щоб якось хоч трохи 

розрядити обстановку. А їй було приємно слухати 

його серце, вдихати ледь чутний запах смачних 

чоловічих парфумів. І навіть пошкодувала, що так 

швидко вагон спустошився. Як з’ясувалося, вони 

ще й їхали до однієї і тієї ж станції. Відчувала, що 

сподобалася своєму попутникові.

ЧОЛОВІК
«Справжній»  

Сокровенне
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Саме з ними зіграє «Динамо» у Лізі Чемпіонів
У підсумку жеребкування  визначилися 8 

квартетів, які розпочнуть боротьбу у групово-
му раунді:

Група А: ПСЖ (Франція), “Арсенал” (Англія), 
“Базель” (Швейцарія), “Лудогорець” (Болгарія).

Група В: “Бенфіка” (Португалія), “Наполі” 
(Італія), “Динамо” (Україна), “Бешикташ” (Ту-
реччина).

Група С: “Барселона” (Іспанія), “Ман Сіті” 
(Англія), “Боруссія” М (Німеччина), “Селтік” 
(Шотландія).

Група D: “Баварія” (Німеччина), “Атлетіко” 
(Іспанія), ПСВ (Нідерланди), “Ростов” (Росія).

Група Е: ЦСКА (Росія), “Байєр” (Німеччина), 
“Тоттенхем” (Англія), “Монако” (Франція).

Група F: “Реал” (Іспанія), “Боруссія” Д (Німеч-
чина), “Спортінг” (Португалія), “Легія” (Польща).

Група G: “Лестер Сіті” (Англія), “Порту” (Пор-
тугалія), “Брюгге” (Бельгія), “Копенгаген” (Да-
нія).

Група H: “Ювентус” (Італія), “Севілья” (Іспа-
нія), “Ліон” (Франція), “Динамо” Загреб (Хорватія).

Календар матчів “Динамо” у Лізі чемпіонів
13 вересня, “Динамо” – “Наполі”.
28 вересня, “Бешикташ” – “Динамо”.
19 жовтня, “Динамо” – “Бенфіка”.
1 листопада, “Бенфіка” – “Динамо”.
23 листопада, “Наполі” – “Динамо”.
6 грудня, “Динамо” – “Бешикташ”.

Прем’єр-ліга, 6 тур
«Дніпро» - «Зоря» - 2:0

Руслан Ротань відзначив своє 
повернення у «Дніпро» ефек-
тним і дуже важливим голом.

«Волинь» - «Чорноморець» - 
0:1

Одесити здобули третю пере-
могу поспіль і позбулися незави-
дного статусу аутсайдера. 

«Динамо» - «Ворскла» - 0:2
Рахунок матчу у Києві безпе-

речно став головною сенсацією 
звітного туру Чемпіонату.

«Карпати» - «Олімпік» - 0:2 
Донеччани провели поєди-

нок тактично грамотно і досягли 
комфортного рахунку на свою 
користь.

«Олександрія» - «Зірка» - 4:0
Більш досвідчені господарі  

переграли своїх земляків з об-
ласного центру на класі.

«Сталь» - «Шахтар» - 0:1
Скориставшись осічкою «Ди-

намо», гірники мінімально здо-
лали свого суперника і одноосіб-
но очолили турнірну таблицю.

Урочиста церемонія відбулася на Майдані Незалежності
Від України цього року на Паралімпіаду поїхали 172 спортсме-

ни, які змагатимуться у 15 видах спорту.
Загалом на Паралімпіаді виступатимуть 4500 спортсменів, які 

розіграють 528 комплектів нагород у 22 видах спорту.
За “золото” призер Паралімпіади від збірної України отримає 40 

тисяч доларів.

Пляжні чемпіони
Збірна України з пляжного футболу обіграла у фінальному мат-

чі Суперфіналу Євроліги 2016 року команду Португалії 2:1 і вперше 
в історії здобула чемпіонський кубок.

У вирішальному матчі команда Євгена Варениці здобула вольо-
ву перемогу, програючи за ходом гри – уже на 8-й хвилині порту-
гальцям вдалося відкрити рахунок. Але українці перевернули все з 
ніг на голову на початку третього періоду. За дві хвилини вони дві-
чі розписалися у воротах своїх суперників і вперше в історії здобу-
ли чемпіонське звання Euro Beach Soccer League.

Попереду у нашої національної команди з пляжного футболу 
відбір на Чемпіонат світу-2017. Цей раунд змагань пройде також в 
Італії з 2 по 11 вересня цього року.

Кубок області – у тернопільської «Ниви»
У фінальному поєдинку футбольний клуб «Нива» переміг своїх 

одноклубників з Бережан з рахунком 2:1 і став володарем почесно-
го трофею. Одразу після завершення матчу відбулася урочиста це-
ремонія нагородження. Переможцям вручили Кубок області 2016 
року та перехідний Кубок, а також комплекти форми та м’ячі від 
обласної федерації футболу.

«Шахтар» і «Зоря» дізналися 
своїх суперників

У Монако відбулося жеребкування групового 
етапу Ліги Європи-2016/17. Ось його результати:

Група А: “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Фе-
нербахче” (Туреччина), “Фейєнорд” (Нідерлан-
ди), “Зоря” (Україна)

Група В: “Олімпіакос” (Греція), АПОЕЛ (Кіпр), 
“Янг Бойз” (Швейцарія), “Астана” (Казахстан)

Група С: “Андерлехт” (Бельгія), “Сент-Етьен” 
(Франція), “Майнц” (Німеччина), “Габала” (Азер-
байджан)

Група D: “Зеніт” (Росія), “Алкмаар” (Нідерлан-
ди), “Маккабі” Тель-Авів (Ізраїль), “Дандолк” (Ір-
ландія)

Група Е: “Вікторія” (Чехія), “Рома” (Італія), “Ау-
стрія” (Австрія), “Астра” (Румунія)

Група F: “Атлетік” (Іспанія), “Генк” (Бельгія), 
“Рапід” (Австрія), “Сассуоло” (Італія)

Група G: “Аякс” (Нідерланди), “Стандард” 
(Бельгія), “Сельта” (Іспанія), “Панатінаїкос” (Гре-
ція)

Група H: “Шахтар” (Україна), “Брага” (Порту-
галія), “Гент” (Бельгія), “Коньяспор” (Туреччи-
на)

Група I: “Шальке” (Німеччина), “Зальцбург” 
(Австрія), “Краснодар” (Росія), “Ніцца” (Франція)

Група J: “Фіорентина” (Італія), ПАОК (Греція), 
“Слован” (Чехія), “Карабах” (Азербайджан)

Група K: “Інтер” (Італія), “Спарта” Прага, “Саут-
гемптон” (Англія), “Хапоель” Беєр-Шева (Ізраїль)

Група L: “Вільяреал” (Іспанія), “Стяуа” (Руму-
нія), “Цюрих” (Швейцарія), “Османлиспор” (Туреч-
чина)

На Тернопіллі живе один з 
найсильніших чоловіків України. 
Нещодавно це зафіксували 

представники Національного реєстру 
рекордів. Василь Шевчук із Хоросткова 
зумів віджатися від підлоги аж 63 
рази за хвилину. Досі рекордсменом 
був українець, який віджимався 60 
разів за хвилину на долонях. А ось 
хоростківчанин значно ускладнив собі 
завдання і виконав цю вправу на двох 
пальцях двох рук і до того ж перевершив 
досягнення свого попередника. 

«Наш ДЕНЬ» поспілкувався з паном Василем та 
дізнався, яким був його шлях до встановлення укра-
їнського рекорду. 

Як виявилося, секрет успіху хоростківчани-
на – простий і відомий багатьом. Це здоровий спо-
сіб життя і щоденна ранкова зарядка. А ще Василь 
Шевчук регулярно загартовує організм та займа-
ється зимовим купанням. 

Чоловік активно залучає дітей, молодь та до-
рослих до спорту. Облаштував у рідному місті 
спортивно-оздоровчий комплекс з відкритим ба-
сейном і тренажерами, у якому можуть безкоштов-
но займатися і діти, і дорослі. Тут він регулярно про-
водить різноманітні змагання, самотужки купує 
учасникам подарунки та власним прикладом де-
монструє, як потрібно ставитися до свого здоров’я. 
Довкола цього осередку об’єднуються сотні хорост-

ківчан. Тут грають у спортивні ігри, займаються на 
тренажерах, плавають.

Василь Шевчук присвятив свій рекорд рідному 
місту. Чоловік зізнається, - неодноразово чув про 
встановлення рекордів у різних куточках України. 
Подумав: чому ж досі нічого схожого не було у Хо-
росткові. Тож вирішив прославити свою маленьку 
батьківщину. 

«Я встановлюю цей рекорд заради дітей, - каже 
пан Василь. – Дуже хотілося б, щоб вони завжди зна-
ходили час для спорту, працювали над собою, вста-
новлювали власні рекорди. Щоб хлопці і дівчата 
тренувались та ставали міцнішими. Адже у здоро-
вому тілі – здоровий дух».

На шляху до встановлення рекорду Василя 
Шевчука підтримали рідні, друзі та його вихован-
ці із спортивно-оздоровчого центру. Всі вболіва-
ли за сміливця. З цієї нагоди у Хоросткові відбуло-
ся справжнє спортивне свято, на яке прийшли сотні 
людей. Тернопільський обласний центр фізично-
го здоров’я населення «Спорт для всіх» організував 
для дітей конкурси та естафети. Усі учасники зма-
гань отримали подарунки. 

Вже сьогодні пан Василь розмірковує над вста-
новленням ще одного рекорду. Тож  «Наш ДЕНЬ» 
бажає йому успіхів та наснаги у цій нелегкій спра-
ві. Сподіваємось, що це лише початок і вже незаба-
ром про Хоростків дізнаються не лише в Україні, а 
й у світі. 

Юля ТОМЧИШИН.

Василь ШЕВЧУК
із Хоросткова 

встановив 
український рекорд

Португальці, 
італійці, турки…

У 6-му турі першої ліги ФК 
“Тернопіль” поступився в Крама-
торську місцевому “Авангарду” – 
0:2. 

Перший гол тернополяни про-
пустили після помилки лівого 
краю оборони. Вдруге наші земля-
ки змушені були розпочати з цен-
тра поля після того, як свою зону 

не втримав правий оборонець.
До честі гравців ФК «Терно-

піль», вони теж створили чимало 
нагод для взяття воріт господарів 
поля, але жоден з них результа-
тивним, на жаль, не став. Тепер на 
муніципалів чекає домашній поє-
динок з чернігівською «Десною». 
Зустріч запланована на 4 вересня. 

У шести матчах – одне очко
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 «Відновити це свято стало справою 
честі, - каже Віктор Овчарук. – Адже понад 
десять років подібні фестивалі не прово-
дилися. Відбувалось інколи свято одного 
села. На «Барвах Поділля» були представ-
лені п’ять сіл, що входять у Мельнице-
Подільську об’єднану територіальну гро-
маду. Під час фестивалю люди отримали 
можливість продемонструвати свої та-
ланти, виявити творчу фантазію, показа-
ти різноманітні вміння».

Урочиста хода з короваями та му-
зиками зібрала жителів Вигоди, Білів-
ців, Боришківців, Окопів та  Трубчина 
у центрі села Вигода.  Свято вдалося 
на славу - велелюдним та яскравим, і з  
концертом, у якому взяли участь місце-
ві жителі, гості громади, і з конкурсом 

стародавніх танців.  Змагались учасни-
ки дійства також у приготуванні страв, 
якими щедро пригощали усіх бажаю-

чих. Відзнаками та подарунками гро-
мада вшанувала учасників АТО, ветера-
нів афганської війни, найстарших меш-

канців, багатодітні сім’ї. 
Побував на фестивалі «Барви Поді-

лля» й іноземний гість - керівник апа-
рату Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Аджарія Рамаз Болквадзе, 
за що висловив особливу вдячність. 
«Ваш край захопив та вразив мене кра-
сою природи, багатством історичних 
пам’яток, добрими, щедрими людь-
ми. Сьогодні я ще мав можливість по-
бачити народні звичаї та мистецтво. 
За запрошення на фестиваль особли-
во вдячний Віктору Овчаруку», - сказав 
він на прощання.

А на завершення  свята  у зоряне 
небо випустили п’ять ліхтариків,  як 
символи п’яти сіл, де живуть такі тала-
новиті люди. 

Розквітли барвами подільські села

«Такі свята гуртують громаду, об’єднують людей»,  - 
зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук на фестивалі «Барви 
Поділля», який відбувся у минулі вихідні в селі Вигода Борщівського 
району з ініціативи та за його підтримки.

Видовищні змагання 
тривали протягом 
двох днів на 

Тернопільському озері. 
У них взяли участь 35 
учасників із 12 країн 
світу. 

Команди з України, США, Ав-
стрії, Угорщини, Естонії, Болга-
рії, Польщі, Латвії, Литви, Че-
хії, Італії та Німеччини бороли-
ся за перемогу в класах «Фор-
мула-125» та «Формула-250» 
(етап Чемпіонату Європи), а 
також в класі «Формула 500» 
(другий етап Чемпіонату Сві-
ту).

Вперше змагання такого 
рівня в Тернополі відбулися ще 
у 1987 році. А з 2011-го цю тра-
дицію відродили. Та цьогоріч-
ні змагання по праву вважають 
наймасштабнішими.

«До нас приїхали найсильні-
ші гонщики планети, - зазначає 

президент Національної феде-
рації водно-моторного спорту 
України Віктор Шемчук. – За-
реєстровано 15 болідів «Фор-
мули-500» – це рекорд для цьо-
го класу і приємно, що він від-
бувся саме тут. Наша траса є од-
нією з найскладніших в Європі. 
Тернопіль знаходиться на висо-
ті 350 метрів над рівнем моря, 
тому всі налаштування, які під-
ходять спортсменам для гонок 
в інших регіонах тут не працю-
ють, тому їх потрібно змінюва-
ти». 

У парку Шевченка для учас-
ників змагань облаштували на-
метове містечко. Тут команди 
зберігали свої човни - переві-
ряли їх справність, ремонтува-
ли та готувались до гонок. Аби 
спустити болід на воду – вико-
ристовували спеціальний візок 
або ж кран. 

За чемпіонатом спостері-
гали тисячі тернополян. Адже 

водні перегони – захоплююче 
видовище. Найпотужніші чов-
ни можуть розвивати швид-
кість до 250 км на годину. 

- Я вражений, що у нашому 
місті відбуваються такі потуж-
ні змагання, - каже тернополя-
нин Олег Мащук. –  Пілоти вра-
жають своєю майстерністю і 
спритністю. Сподіваюся, такі 
чемпіонати відбуватимуться у 
нас щороку. 

Завершилися змагання 28 
серпня. Увечері на набережній 
Тернопільського ставу відбуло-
ся урочисте нагородження пе-

реможців. Отож, чемпіоном сві-
ту в класі F 500 став литовець 
Глєбас Собчукас, чемпіоном Єв-
ропи в класі F 125 - поляк Ген-
рик Синорацкі, у класі F 250 пе-
реміг представник Німеччини 
Массімо Россі.

Чемпіон Глєбас Собчукас має 
українське коріння. Зізнається, 
перемога далася йому нелегко і 
потребувала значної підготовки. 

- Потрібно було багато тре-
нуватися, - каже він. -  Це мій 
десятий сезон у класі F-500, 
але я лише зараз став у ньому 
переможцем. Мені дуже спо-

добалася траса на вашому озе-
рі та організація самих зма-
гань. Тернопіль – чудове міс-
то. Обов’язково хочу приїхати 
сюди ще раз. 

Організатори сподівають-
ся, що чемпіонати такого висо-
кого рівня відбуватимуться у 
Тернополі щороку і стануть ту-
ристичною ро-
дзинкою нашо-
го міста. 

На  Тернопільському  озері  змагалися 
найсильніші  гонщики  планети
У файному місті відбувся Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту

Юля
Томчишин.
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Сливовий мармелад
Потрібно: сливи -1 кг, желатин -10 г, 

чорнослив -150 г, горіхи - 40 г, какао -3 ч. 
ложки, цукор за смаком.

Приготування: сливи почистити від 
кісточок, покласти на деко та запікати у ду-
ховці 1 годину при температурі 180 °С. По-
тім остудити та змолоти блендером. Для 
мармеладу потрібно 400 мл пюре. Чорнос-
лив, горіхи і какао подрібнити блендером в 
пюре. Отриману масу викласти в невелику 
форму, застелену плівкою, добре утрамбу-
вати і розрівняти. Желатин замочити в хо-
лодній воді на 10 хв. Сливове пюре нагріти, 
додати цукор за смаком, желатин, перемі-
шати, щоб цукор і желатин повністю розчи-
нилися. Вилити пюре з желатином на підго-
товлену основу з чорносливу. Дати застиг-
нути в холодильнику або морозилці. По-
тім нарізати кубиками. За бажанням такий 
мармелад можна приготувати без основи 
з чорносливу. Можна обкачати нарізаний 
мармелад у цукрі.

Аджика зі слив

Потрібно: сливи -1 кг, томатна пас-
та -1 ст. ложка, болгарський перець - 2 шт., 
перець чилі - 1 шт., часник - 5 зубців, хмелі-
сунелі - 1 ст. ложка, цукор - 2 ст. ложки, сіль 
- 1 ст. ложка.

Приготування: сливи помийте, вида-
літь кісточки, покладіть в каструлю, додай-
те сіль і цукор. Поставте варити. Коли при 
нагріванні сливи пустить сік, додайте то-
матну пасту. Болгарський перець і перець 
чилі наріжте невеликими шматочками. До-
дайте до слив перець і хмелі-сунелі. Варіть 
10 хвилин. Додайте в аджику часник. Збий-
те її блендером до однорідної маси. Далі 
закип’ятіть і розкладіть по стерилізованих 
банках. Закрийте кришками.
Сливовий лікер

Потрібно: сливи - 1 кг, цукор - 0,5 кг, 
листки сливи - 2-3 шт., гвоздика - 3-4 шт., ва-
нілін - дрібка, мускатний горіх за смаком, 
горілка (або бренді) - 750 мл.

Приготування: сливи помийте, вида-
літь кісточки. Засипте цукром і додайте 
приправи. Поставте в тепле місце. Через 10 
днів додайте алкоголь і дайте масі настоя-
тися 4-5 тижнів. Процідіть через сито і роз-
лийте напій у пляшки.
Сливове варення з корицею

Потрібно: сливи - 600 г, цукор - 195 г, ко-
риця - 1 паличка, мелена кориця - 1 ч. лож-
ка, вода - 150 мл.

Приготування: сливи помийте і вида-
літь кісточки. У воду всипте цукор, покла-
діть паличку кориці, закип’ятіть. Зменшіть 
вогонь, проваріть 10 хв. Сливи викладіть у 
форму для запікання, посипте меленою ко-
рицею, полийте сиропом (паличку кори-

ці також покладіть), перемішайте. Постав-
те в розігріту до 170 °С духовку на 1 годину. 
У процесі запікання акуратно перемішайте 
сливи 2-3 рази. Розлийте варення в стерилі-
зовані банки, закрутіть.
Соте з баклажанів зі сливами

Потрібно: баклажани - 1 кг, сливи - 5-7 
шт., цибуля - 1-2 шт., болгарський перець - 
3-5 шт., морква - 2 шт., помідори - 5 шт., час-
ник - 2-3 зубці, оцет - 1 ст. ложка, олія - для 
смаження, цукор, сіль і чорний мелений пе-
рець - за смаком.

Приготування: баклажани поріжте на 
кубики, посоліть і залиште на 15 хвилин. 
Відтисніть і злегка обсмажте на олії. Додай-
те нашатковану цибулю. Потім – порізаний 
перець і терту моркву. Сливи поріжте на не-
великі шматочки і додайте до овочів. Опіс-
ля покладіть нарізані помідори. Додайте 
сіль, цукор, перець і тушкуйте на невелико-
му вогні, періодично помішуючи. Наприкін-
ці додайте подрібнений часник і оцет. Соте 
перекладіть в підготовлені для консервації 
банки, закатайте кришками.
М’ясні книдлі, 
фаршировані сливами

Потрібно: м’ясний фарш (з розмоченою 
булкою і цибулею) - 500 г, молоко - 50 мл, 
яйце - 1 шт., імбир (тертий) - 1 ч. ложка, зе-
лень кропу та базиліку - за смаком, соняш-
никова олія - 1 ст. ложка, борошно і сухарі - 
для панірування, сіль і чорний мелений пе-
рець - за смаком, вершкове масло - 50 г.

Для начинки: сині сливи (без кісточок) 
- 300 г.

Для соусу: сметана - 100 г, сливи - 10 по-
ловинок, цибуля - 1 шт., вода - 1 склянка, 
сіль і чорний мелений перець - за смаком, 
цукор - 1 ч. ложка. 

Для прикраси: зелень петрушки і помі-
дори.

Приготування: у м’ясний фарш до-
дайте спеції, яйце, нарізану зелень, моло-
ко і масло, перемішайте. Сливи розділіть 
на половинки. З фаршу зробіть невели-
кі кульки, покладіть на дошку, зробіть за-
глиблення і викладіть половинку (або чет-
вертинку) сливи, зліпіть кнедлики. Обва-
ляйте їх в суміші борошна і панірувальних 
сухарів і обсмажте на олії з обох боків. Об-
смажені фаршировані книдлі складіть в 
чавунну каструлю, залийте розведеною у 
воді сметаною, додайте спеції, покладіть 
цілу цибулину і половинки слив. Тушкуйте 
на слабкому вогні 30 хвилин. Готові книдлі 
зі сливами подавайте з картопляним пюре, 
прикрасивши страву зеленню петрушки і 
помідорами.

Суп зі слив
Потрібно: 1 л води, 300 г слив, 250 г цу-

кру, 100 г сметани, 1 ст. л. крохмалю, сухари-
ки, кориця.

Приготування: у воду додайте цукор, 
доведіть до кипіння, всипте корицю і по-
кладіть сливи (промийте заздалегідь і ви-
йміть кісточки). На повільному вогні варіть 
суп до м’якості слив, наприкінці додайте 
розведений холодною водою крохмаль. Га-
рячий суп розлийте у тарілки, додайте суха-
рики. Також суп можна подавати холодним, 
а в якості заправки можна використовува-
ти сметану.
Макарони зі сливами

Потрібно: по 200 г слив і спагеті, 2 
склянки вершків, 1 склянку цукру, 1/2 
склянки фундуку, вершкове масло, сіль.

Приготування: невеликими скибоч-
ками наріжте сливи, на вершковому маслі 
обсмажте з обох боків, посипавши цукром. 
Відваріть спагеті, заправте вершковим мас-
лом. Для соусу вершки перемішайте з цу-
кром і на повільному вогні прогрійте до за-
густіння. Викладіть спагеті в тарілки, по-
кладіть на них смажені сливи, полийте при-
готованим соусом.
Салат зі сливами

Потрібно: 300 г слив, 250 г курячо-
го філе, 50 мл оливкової олії, 1 пучок сала-
ту, 1 груша, 1 ч. л. соку лимона, чорний пе-
рець, сіль.

Приготування: розріжте сливи на-
впіл, видаліть кісточки, часточками наріж-
те м’якоть. Видаліть з груші насіння і поріж-
те її на  невеликі шматочки. Зі спеціями від-
варіть філе, дайте охолонути, наріжте тон-
кими скибочками. Порвіть руками листя са-
лату. З’єднайте всі інгредієнти, акуратно пе-
ремішайте, додавши лимонний сік та олію, 
підсоліть салат за смаком.
Шашлик зі сливами

Потрібно: 350 г свинячої вирізки, 4 сли-
ви, 3 ст. л. желе червоної смородини, 2 ч. л. 
порошку чилі, по 1 ч. л. коричневого цукру 
і меленого кмину, по 1/2 ч. л. червоного ме-
леного перцю і солі.

Приготування: перемішайте сіль, чер-
воний перець, кмин, коричневий цукор і 
чилі, натріть сумішшю свинину, нарізану 
шматочками по 4 см, нанизайте м’ясо на 
шампури, чергуючи з четвертинками слив. 
Поставте шашлик готуватися. Через 7 хви-
лин змастіть розтопленим смородиновим 
желе, далі смажте до готовності м’яса.
Сливовий рулет

Потрібно: 1 кг слив, 300 г цукру, 50 г 
мигдалю, 1/2 лимона (сік і терта цедра), 1 
ст. л. води, цукор для обкатки рулету.

Приготування: воду з’єднайте з цукром 
і лимонним соком, проваріть до тягучо-

го густого сиропу, покладіть сливи (зазда-
легідь видаліть кісточки, зніміть шкірку), 
проваріть до густоти. Додайте до слив тер-
ту цедру лимона, варіть далі до загустіння 
– ложка у масі повинна стояти вертикаль-
но. Дайте масі охолонути, додайте мигдаль, 
нарізаний довгою соломкою, потім, на ряс-
но посипаній цукром робочій поверхні, ска-
чайте з неї товстий рулет. Покладіть його в 
сухе місце і висушіть, нарізайте перед пода-
чею тонкими скибочками.
Сливи, фаршировані 
моцарелою

Потрібно: сушений орегано – пів ма-
ленької ложки, великі сливи – 10 шт., моца-
рела – 20 мініатюрних шматочків, сіль і пе-
рець – за смаком.

Приготування: сливи ретельно помий-
те, розділивши навпіл, акуратно витягніть 
з них кісточки. На половинки слив зверху 
викладіть шматочки сиру. Потім посипте їх 
орегано, сіллю та перцем. Духовку попере-
дньо розігрійте до 200 ° С. Сливи викладіть 
на деко і поставте в духовку на 10 хвилин. 
Подавайте гарячими.
Томатно-сливовий 
кетчуп на зиму

Потрібно: 2 кг томатів, 1 кг слив, 0,2 кг 
цибулі ріпчастої, 1,5 ст. л. солі, 0,2 кг цукру, 3 
перці чилі, 0,5 ч. л. хмелі-сунелі, кілька лав-
рових листків, дві ст. л. оцту 9%, 100 г час-
нику, по пучку кропу, кінзи, петрушки, бази-
ліку.

Приготування: помідори помийте, по-
чистіть від шкірки. Зі слив видаліть кісточ-
ки. Цибулю також поріжте на 4 частини. 
Блендером збийте томати, цибулю, сливи 
в кашку. Отриману суміш проваріть в ема-
льованій каструлі на слабкому вогні близь-
ко двох годин.

Зелень з часником, чилі теж подріб-
ніть блендером. Всі інгредієнти додайте до 
томатно-сливової маси і знову проваріть 
півгодини, поки кетчуп не почне загусати. 
Вийміть лаврове листя. Розлийте сливовий 
соус у чисті банки, закрийте кришками.
Гостра приправа 
із синіх слив для м’яса

Потрібно: 4 кг синіх слив, 5 ст. л. солі, 4 
перці чилі, 4 головки часнику, кінза сушена, 
насіння коріандру, кріп, базилік, жменя чи-
щених волоських горіхів.

Приготування: сливи промийте, вида-
літь кісточки. Проваріть з півгодини, пере-
тріть на дрібному ситі. Додайте подрібнені 
інгредієнти і знову варіть, поки приправа 
не почне загусати. Розлийте сливовий соус 
у банки, закрутіть і закутайте.

У садах поспіли сливи медові, 
приготуйте з них 
страви чудові

Сливовий сезон у розпалі. Тож не полінуйтеся вибратись у сад, магазин чи ри-
нок, назбирайте або придбайте ці соковиті фрукти і потіште рідних найрізно-
манітнішими смаколиками. А наші рецепти допоможуть вам у цьому.
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Оголошення

Розмовляють двоє кумів. Один каже 
іншому: 

- Оце дожився: на платну медици-
ну не вистачає грошей, на безкоштов-
ну - здоров’я.

  
- Кохана, що у нас на вечерю?
- Дуже ліниві голубці!
- Тобто?
- Капуста на балконі, фарш в моро-

зилці!

  
- Що ж, зуба я вам запломбував. Дві 

години нічого не їжте, - каже лікар-
стоматолог до пацієнта.

- Після ваших цін я півмісяця голо-
дувати буду.

  
- Милий, ти не бачив книгу «Як про-

жити до ста років»?
- Я її спалив!
- Навіщо?
- Твоя мама хотіла її прочитати!

  
Один бізнесмен каже іншому:
- Чув, що капіталізація покемонів 

перевершила «Теслу».
- Я завжди був переконаний: бізнес 

треба будувати не на інноваціях, а на 
вар’ятах, бо це - невичерпний ресурс.

  
- Офіціанте, чому пельмені холодні?
- Вони ж - «Сибірські».

  
- Цікаво, що жінки знаходили в чо-

ловіках раніше?
- Коли раніше?
- Поки ще не винайшли гроші.

  
- Ви заміжня? - запитує суддя жінку-

свідка. 
- Мій чоловік помер п’ятнадцять ро-

ків тому.
- Але ж у вас п’ятеро маленьких ді-

тей!

Украiнськi 
жарти

.

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

24 вересня 2016 року 
Копичинецький технікум 

бухгалтерського обліку 
святкуватиме прекрасний ювілей – 

70 РОКІВ 
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ!
Для історії це лише краплина, лише оберт 

секундної стрілки… І ми раді привітати наш 
заклад із цією значною датою та запрошує-
мо всіх – викладачів та студентів усіх років 
навчання на урочисте святкування у місто 
нашої юності – Копичинці!

Збір біля Будинку культури о 12 год.
Оргкомітет: (066) 04-63-152; 

(098) 29-76-461 – Ігор. 
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Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату  -  іменинників вересня!
Оксану Бондар, Миколу Обезюка, Світлану Олейник, 

Нелю Сімору, Валентину Бай,  Любов Турченко,
 Тетяну Довгушко, Андрія Бондарчука, Любов Притулу 

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує многа літ.

З повагою - колектив  Почаївського  
психоневрологічного будинку-інтернату.

Вітаємо!
гарну жінку, чудову дружину, 

люблячу маму і бабусю 
Оксану Степанівну Теплицьку 

із золотим ювілеєм!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
На многі і благі літа!
Хай доля прихильною й доброю буде,
Хай завжди з повагою ставляться люди,
Хай несуть лише радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба!

З повагою - колеги по роботі.

ГОРОСКОП
з 31 серпня до 7 вересня
Овен 

У першій половині цього тижня можуть ви-
никнути цікаві ідеї, які поступово сформують 
нові напрями вашого особистого розвитку. За-
раз ви відчуєте прагнення до свободи, неза-
лежності та творчої реалізації.
 Телець 

Протягом цього періоду ви зможете поди-
витися на себе з іншого боку, розкрити в собі 
нові таланти та здібності. Можливо, друзям чи 
рідним знадобиться ваша допомога. 
 Близнюки 

Пам’ятайте про те, що слова в цей час бу-
дуть переконливiшими, а будь-які побажання 
- вагомiшими. Намагайтеся уникати негатив-
них фраз на адресу близьких людей.
 Рак 

Бажайте оточуючим більше добра і воно 
обов’язково до вас повернеться, та й самі нала-
штовуйтеся на позитивний лад. Друга полови-
на тижня принесе значно більше оптимізму.
 Лев

 Ви відчуєте впевненiсть у власних силах. 
Будете працювати над своїм вдосконаленням.  
Однак у всьому майте міру і не зациклюйтеся 
на одному. Вихiднi присвятiть рідним. 
 Діва 

Наприкінці тижня займіться особистим 
життям. Якщо ви шукаєте людину для сер-
йозних і тривалих  стосунків, то варто завести 
нове знайомство саме нп цих вихiдних.
Терези 

Цей тиждень сприятиме цілеспрямованим 
людям, які твердо знають, чого хочуть досягти 
в житті. Обставини складатимуться так, що у 
вас з’явиться  багато шансів для реалізації пла-
нів і мрій. 
Скорпіон 

На початку тижня варто критично подиви-
тися на себе і свою поведінку. Напевно, ви зна-
йдете те, що потрібно виправити i підкоригу-
вати. Це необхідно для успіху в майбутньому. 
Стрілець 

Займіться пошуком відповідей на запитан-
ня, які давно хвилюють вас. У середині тижня 
ви дізнаєтеся таємницю, яку досі від вас прихо-
вували. Не втрачайте оптимізму, адже незаба-
ром вас чекає дуже цікаве знайомство. 
 Козеріг 

Цього тижня вас чекає багато приємних 
подій і корисних знайомств. Можливо, у вас 
з’являться впливові покровителі, які допомо-
жуть вирішити деякі ваші проблеми. У вихiднi 
присвятіть час собі і відпочиньте.
Водолій 

У фінансових питаннях будьте обережні. 
Покладайтеся не лише на свою інтуїцію, але 
й на чіткий розрахунок. Не поспішайте розри-
вати відносини і конфліктувати з близькими. 
Цього тижня присвятіть час оздоровленню та 
активному відпочинку.
 Риби 

У перші дні тижня можуть відбутися події, 
які змусять вас переглянути свої погляди і за-
мислитися над тим, що вам потрібно для щас-
тя. Це сприятливий період для вирішення різ-
номанітних проблем на роботі. 

Твої обличчя, незалежна Україно, -
твоя історія, сучасне і майбутнє…

На фото Олексія ВОВКА: чоловічий і жіночий ансамблі с.Божиків 
Бережанського району (керівник Володимир Іванчишин)

та учні місцевого НВК “ЗНЗ І-ІІ ст. - ДНЗ”. 

На фото Юлі  ТОМЧИШИН:
 юні тернополяни.

У нашому краї урочисто 
відзначили 25-річчя 
Незалежності України. 

В обласному центрі, містах, 
містечках та селах Тернопілля 
пройшли святкові масові 
патріотичні та розважальні 
заходи. Щирим словом, 
задушевними піснями краяни 
прославляли країну, молилися 
за її світле завтра, за нашу 
спільну перемогу.


