
7 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 14-18, вдень 
24-27 градусів тепла. Схід сонця - 
6.41, захід - 19.49. 

8 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 15-17, вдень 
21-27 градусів тепла. Схід сонця - 
6.43, захід - 19.46.  

9 вересня - ясно, без опадів, 

вночі 15-18, вдень 
21-27 градусів те-
пла. Схід сонця - 
6.44, захід - 19.44. 

10 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 16-18, 
вдень 22-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.46, захід - 19.42. 

11 вересня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, вночі 17-18, 
вдень 22-28 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.47, захід - 19.40. 

12 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 16-18, 
вдень 20-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.49, захід - 19.38. 

13 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 13-16, 
вдень 20-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.50, захід - 19.36.  

Погода в Тернополі й області Магнітні бурі у вересні
За прогнозами фахівців, вересень 2016 року, у по-

рівнянні з попереднім серпнем, буде більш спокійним 
з точки зору сонячної активності та магнітних бур. 

Початок місяця найнебезпечніший. Невели-
кі збурення магнітного поля Землі очікуються  
19-20 вересня. 

26 вересня відбудеться пікове навантаження. Це 
може суттєво вплинути на настрій і самопочуття ме-
теочутливих людей.

5 стор. 10-11 стор. 13 стор.
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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На горі Лисоня неподалік 
Бережан відзначили  
100-річчя знаменитої  
звитяги Січових Стрільців

3, 8  
стор.

Настане день 
і переможем ми,

Здолаєм мури 
із заліза і бетону,

Піднімем прапор 
української весни,

Згадавши Січ 
і Крути, і Лисоню...

Коли ВІРА творить дива…
Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Мабуть, ГРИВНЯ 
й не здогадується,
що вона СТАБІЛЬНА…

На Тернопіллі живе

фея
пряникова 

Оксана Кравець 
зі Зборова виготовляє одні 

з кращих пряників в Україні
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- Тернопілля мені неймо-
вірно сподобалось. Щоразу, 
приїжджаючи сюди, не пере-
стаю захоплюватись красою 
ландшафтів, кількістю істо-
ричних пам’яток, релігійних 
споруд. Цим наші батьківщи-
ни схожі. В Аджарії, правда, ви-
соко в горах, також багато фор-
тець і замків. Звісно, хотілося 
б, щоб вони усі були збережені.

Цьогоріч я багато подоро-
жував Тернопільщиною, по-
бував у різних районах, долу-
чився до відзначення найбіль-
ших державних свят – Дня Дер-
жавного Прапора України та 
25-ліття Незалежності вашої 
держави. Вразило велелюддя в 
усіх заходах та щирість, з якою 
беруть участь у них тернополя-
ни. А ще хочу висловити подяку 
обласній раді за те, що біля ад-
мінприміщення до нашого при-

їзду поряд із вашими прапора-
ми замайорів грузинський.

А ще дуже запам’ятався 
фестиваль «Барви Поділля» у 
Борщівському районі. Врази-
ла велика кількість людей,  ка-
мерний настрій того, що від-
бувалося. Відчувалася родин-
ність свята. Українці, як і гру-
зини, - співоча нація, тому 
отримав чимале задоволення 
від концерту. Цікаво було спо-
глядати за місцевими звича-
ями. Те, що ви зберігаєте тра-
диції, а втрачені відновлює-
те – дуже добре. Адже без ко-
ріння немає нації. Ми, аджар-
ці, це дуже добре знаємо. Вдяч-
ний голові обласної ради Ві-
ктору Овчаруку, що надав мож-
ливість це побачити.

Під час перебування на Тер-
нопільщині ознайомився з ро-
ботою органів місцевого само-
врядування у Тернопільсько-
му районі, агропідприємства-
ми краю тощо. Підсумовуючи 
побачене, можу констатувати: 
за рік від попереднього приїз-

ду область значно змінилась 
на краще. Спостерігаються ре-
альні наслідки об’єднання гро-
мад. У багатьох місцях ідуть 
ремонтні, будівельні роботи. 
Твердо знаю: коли щось буду-
ється  - значить край розвива-
ється. Це незаперечна істина.

Ми провели серйозні пе-
реговори з очільником облас-
ної ради. Наша співпраця три-
ватиме й надалі, у тому числі 
і в економічній площині, а ще 
плануємо запросити до себе 
родини ваших сміливих воїнів. 
Зараз працюємо над цим.

Хочу побажати тернополя-
нам і усім українцям насампе-
ред – миру. Щоб якомога швид-
ше закінчилась ця війна. А піс-
ля цього у вас все вийде. Ви 
– надзвичайно смілива та пра-
целюбна нація. Впевнений, що 
Україна і Грузія незабаром бу-
дуть рівними серед рівних у 
Євросоюзі. 

На фото: під час свят-
кування Дня Незалежності 
України у Кременці.

Рамаз БОЛКВАДЗЕ: «Впевнений, що Україна і Грузія 
незабаром будуть рівними серед рівних у Євросоюзі»
Завершився візит на запрошення голови обласної ради Віктора Овчарука на 

Тернопільщину керівника апарату Верховної Ради Автономної Республіки 
Аджарія Рамаза Болквадзе. Перед від’їздом додому, підбиваючи підсумки 

перебування у нашому краї, пан Рамаз поділився своїми враженнями.

Коли приходить час 
іти на заслужений 
відпочинок, багато 

хто дізнається, що розмір 
пенсії набагато менший, ніж 
розраховували, а для декого 
взагалі втрачено право на 
призначення пенсії. Чому 
таке відбувається? Що треба 
робити, щоб не потрапити у 
подібне  становище?

Сьогодні це питання дуже ак-
туальне. Адже якщо людина отри-
мує велику зарплату, це ще не є га-
рантією високої пенсії: заробітки, з 
яких не були сплачені пенсійні вне-
ски, не беруться до уваги під час 
розрахунку розміру пенсії. До того 
ж, для багатьох наших громадян є 
«нормою» отримання зарплати в 
«конвертах». Такий нелегальний 
заробіток не хвилює пересічного 
громадянина на початку трудового 
шляху. Лише з наближенням пен-
сійного віку виникають думки про 
легальний розмір зарплати, а час 
вже втрачено безповоротно.

З 1 січня 2004 року Украї-
на перейшла до системи пенсій-
ного страхування. Законом “Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування” замість 
“трудового стажу” введено тер-
мін “страховий стаж” – період, 
протягом якого особа підлягає 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню та 
за який щомісяця сплачені стра-
хові внески в сумі не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок. 

Формула розрахунку пенсій 
встановлює пряму залежність роз-
міру пенсії від страхового стажу 
та заробітку, з якого сплачувались 
внески. Для зарахування до страхо-
вого стажу одного робочого міся-
ця в повному розмірі сума сплаче-
них щомісяця внесків має бути не 
меншою за мінімальний страховий 
внесок, обчислений з мінімальної 
заробітної плати.

Відтепер важливо не лише, 
скільки років людина працювала, 
а й протягом якого періоду вона 
сплачувала страхові внески до Пен-
сійного фонду і з якого заробітку 
сплачувались ці внески.

Також однією з головних і най-
важливіших умов соціального 
страхування, яка стосується вклю-
чення періодів трудової діяльнос-
ті кожної людини до її страхово-
го стажу, є щомісячна сплата ро-
ботодавцями єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування до орга-
нів Державної фіскальної служби 
України від імені цієї людини та за 
неї.

Раніше, щоразу, коли ви хотіли 
отримати інформацію про сплаче-
ні страхові внески, треба було осо-
бисто звертатись до будь-якого ор-
гану Пенсійного фонду України. Су-
часні інформаційні технології до-
зволяють спростити таку проце-
дуру. Треба лише один раз зверну-
тись до органу Пенсійного фонду з 
метою зареєструватись користува-
чем ВЕБ-порталу Пенсійного фон-
ду України. А далі – справа за вами. 
Доступ до інтернет-ресурсів дозво-
лить вам (стосовно себе) отрима-
ти інформацію з Державного реє-
стру застрахованих осіб про суми 
заробітку, з яких сплачено єдиний 
внесок та про періоди зарахування 
страхового стажу.

А ще пам’ятайте: права найма-
них працівників захищено статтею 
16 вищезазначеного Закону, згідно 
з якою застраховані особи мають 
право вимагати від страхувальни-
ка (тобто від підприємства - робо-
тодавця) сплати страхових внесків 
у повному обсязі, у тому числі в су-
довому порядку.

Олександра РЯБУХА,
начальник відділу платежів 

до пенсійної системи
Тернопільського об’єднаного 

УПФУ Тернопільської області.

Несплачений внесок – 
втрачена пенсія
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У серпні 1916 р. 
підрозділи 
російської 

імперської армії під час 
відомого наступу, що мав 
назву “Брусиловський 
прорив”, підійшли 
до Бережан. У складі 
Австро-Угорської армії 
вирішили дати відсіч 
загарбникам і корпуси 
Українських Січових 
Стрільців, сформовані з 
кращих синів тодішньої 
України. 

В ході боїв корпуси УСС зазна-
ли тяжких втрат (історики ка-
жуть про близько 700 загиблих, 
понівечених і полонених), через 
які УСС на якийсь час фактично 
припинили своє існування, але 
російська армада у вересні 1916-
го була зупинена.

Та історична звитяга україн-
ських патріотів наче з’єднує епохи. 
Минуло 100 років, багато що змі-
нилося у світі, але знову той же во-
рог зазіхає на наші кордони, зно-
ву українські патріоти ціною влас-
них життів змушені його зупиня-
ти. І та перемога Січових стрільців 
має надихнути й нинішнє поко-
ління українців на самопожертву 
та патріотизм. Цьогоріч пам’ятна 
дата з часів бою українських легі-
онерів відзначалася на державно-
му рівні. Тож Тернопільщина не 
могла не докласти максимум зу-
силь, щоб не лише провести захід 
на високому рівні, але й зробити 
більше: презентувати мілітарний 
комплекс Cічовим Cтрільцям, ана-
логів якому немає в Україні. Зага-
лом меморіал включатиме в себе 
пам’ятки та важливі історико-

краєзнавчі елементи та місця бо-
йової слави Бережанського та Те-
ребовлянського районів Терно-
пільської області.

- Ми організували перший ре-
гіональний мілітарний фести-
валь Українських Січових Стріль-
ців на горі Лисоня, - розповів го-
лова Тернопільської ОДА та голо-
ва оргкомітету заходу Степан Бар-
на. - Впорядкували цвинтар січо-
вих стрільців у селі Посухові Бе-
режанського району, оновили аб-
солютно всі хрести. Відновили і 
меморіальний комплекс на горі 
Лисоня, де точилися найзапеклі-
ші бої в серпні-вересні 1916 р. Ни-
нішнє відзначення дуже важли-
ве не тільки щодо вшанування по-
двигу Січових стрільців, а й для 
теперішнього покоління укра-
їнців: тоді дали агресору відсіч, 
отже, дамо й нині! Гадаю, ми запо-
чатковуємо добру традицію і ти-

сячі учасників та гостей фестива-
лю, запалившись тут його енергі-
єю, обов’язково наступного року 
приведуть сюди рідних та друзів й 
фестиваль набуде масовішого ха-
рактеру.

Піковим днем фестивалю була 
обрана неділя, 4 вересня. Саме 
того дня 100 років тому і було здо-
буто найбільшу звитягу та від-
кинуто російські окупаційні вій-
ська за межі стратегічних пози-
цій. І ось через століття для тер-
нополян, які хотіли вшанувати 
Січових стрільців, Тернопільська 
ОДА організувала “Потяг україн-
ських звитяг”. Зранку всі бажаю-
чі з Тернопільського залізничного 
вокзалу вирушили до села Посу-
хів, де на місцевому цвинтарі по-
ховані 70 січових стрільців. У не-
ділю тут захоронили останки ще 
чотирьох воїнів Австро-Угорської 
армії часів Першої світової війни 

(пошукові роботи здійснювали ГО 
"Тернопіль-пошук" та ГО "Закін-
чимо війну"). Спільний молебень 
за душі загиблих на цвинтарі від-
служили представники усіх трьох 
традиційних для нашої області 
церковних конфесій. 

Далі дійство перемістилося на 
гору Лисоню, де священики освя-
тили Стрілецьку каплицю Покро-
ви Пресвятої Богородиці. Крім 
того, до пам’ятної події відбуло-
ся урочисте погашення спеціаль-
ним штемпелем конверта з ори-
гінальною маркою “100 років від 
часу боїв за гору Лисоня. Пам’яті 
Українських Січових Стрільців”, 
виданого “Укрпоштою”, та презен-
тація пам’ятної монети "100-річчя 
боїв Легіону Українських Січових 
Стрільців на горі Лисоня".

Свято продовжила яскрава ре-
конструкція історичного бою на 
горі Лисоня (учасники представи-

ли однострої всіх військ, що брали 
участь в історичному протистоян-
ні) та святковий концерт за учас-
тю гуртів “Рутенія”, “KozakSystem”, 
“Тарута”, “Тінь Сонця”, “Новимний-
Кудень”.

А, між тим, на літературній по-
ляні свої твори представляли ле-
гендарні Василь Шкляр та брати 
Капранови. А ще під час фестива-
лю на горі Лисоня відбулося дитя-
че таборування - близько 500 ді-
тей з різних куточків області про-
йшли одноденний вишкіл.

Отже, фестиваль на горі Лисо-
ня вдався, але, як наголосив Сте-
пан Барна, відтепер меморіал ви-
конуватиме ще одну надважливу 
місію - на горі Лисоня будуть при-
ймати присягу вихованці військо-
вих навчальних закладів області та 
новобранці військових частин Бе-
режанщини.

Роман ІВАНІВ.

«Дали відсіч тоді, 
дамо і тепер!»
На горі Лисоня,  
що неподалік 
Бережан, гучно 
відзначили  
100-річчя 
знаменитої  
звитяги січових  
стрільців
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Наша команда 
Голова Великогаївської громади Олег КОХМАН: 

«Об’єднання врятує 
українські села»

 Реконструкція (відновлення) електрич-
них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Грабовець 

 Реконструкція (відновлення) електрич-
них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Скоморохи 

 Реконструкція (відновлення) електрич-
них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Прошова 

 Реконструкція (відновлення) електрич-
них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Смолянка 

 Відкрито пожежно-рятувальну станцію у 
Великих Гаях

 Вибито свердловину для загальноосвіт-
ньої школи та дошкільного навчального за-
кладу с. Баворів

 Зроблено ямковий ремонт доріг у селах: 
Дичків, Великі Гаї, Товстлуг, Білоскірка, 
Грабівці

«Об’єднання у громаду – цілком 
послідовний крок, якого варто було 
очікувати, адже люди прагнули змін і, 
нарешті, вони їх отримали», - вважає 
голова Великогаївської об’єднаної громади 
Олег Кохман. За його словами, 24 роки 
українці чекали обіцяного покращення 
життя, проте отримували лише чергове 
розчарування. Децентралізація стала для 
них чи не останньою надією на позитивні 
зміни в нашій державі і за короткий час 
вони побачили реальний результат. Тільки 
об’єднання може врятувати українські села.

ЛЮДИ ХОТІЛИ 
ОБ’ЄДНАТИСЯ У ГРОМАДУ 

«Я довший час був сільським голо-
вою Великих Гаїв. Скажу відверто, наше 
село ніколи не мало фінансових трудно-
щів, оскільки жителі самі сприяють його 
покращенню і розвитку.  Утім, коли роз-
почався процес децентралізації, люди 
були не проти об’єднатися з іншими се-
лами. В інших населених пунктах фінан-
сова ситуація набагато гірша. Тому коли, 
спілкуючись з мешканцями сусідніх сіл, 
я підняв тему створення громади, вони 
одразу погодилися. Єдине, що хвилюва-
ло людей перед об’єднанням – це вирі-
шення адміністративних питань. Пере-
живали, що з ліквідацією сілких рад ви-
никнуть проблеми з оформленням до-
кументів та видачею довідок. Втім за-
раз функції сільських голів виконують 
старости, кожен з яких має відповідні 
печатки свого села. Наша  територіаль-
на громада об’єднує 14 сіл, а це - 7 сіль-
ських рад. До речі, 11 вересня відбудуть-
ся вибори нових старостів громади», 
- розповів Олег Кохман.  

КОШТИ НА СВОЇ ПОТРЕБИ 
ЗАРОБЛЯЄМО САМІ

Олег Кохман розповів, що важливою 
перевагою об’єднання у громади є мож-
ливість самостійно заробляти кошти на 
власні потреби.

«Великим бонусом децентралізації 
є те, що, згідно з Бюджетним кодексом, 
однією з головних статей надходжень 
до бюджету громади є 60% ПДФО (по-

датку на доходи фізичних осіб), що до-
зволило за півроку існування Велико-
гаївської громади отримали близько 
4 млн. грн. власних коштів, - поділив-
ся Олег Кохман. – Крім того, з фонду ре-
гіонального розвитку на нашу грома-
ду було виділено понад 8 млн. грн., ще 
12 млн. грн. освітньої та понад 6 млн. 
грн. медичної субвенції. Також хочу по-
дякувати народному депутату Украї-
ни від «Солідарності» Тарасу Юрику, ко-
трий посприяв у виділенні з програми 
соціально-економічного розвитку 1 млн 
грн на заміну опалення у Великогаїв-
ській школі».

СЕЛА ГРОМАДИ ТЕПЕР 
ОСВІТЛЕНІ

Голова громади розповів, що за пів-
року вдалося повністю освітити 

 Прошову, Скоморохи, Смолянку та 
Грабовець Тернопільського району. На 
стадії завершення роботи з освітлення 

сіл Баворів, Козівка та Застав’є.
ДО КІНЦЯ РОКУ ЗАВЕРШАТЬ 

РЕМОНТ ДОРІГ 
У ВСІХ СЕЛАХ ГРОМАДИ

«Спільно зі Службою автомобільних 
доріг в Тернопільській області ми завер-
шили ямковий ремонт доріг у Дичкові, 
Великих Гаях, Товстолузі, Білоскірці та 
Грабівцях. До кінця цього року відре-
монтуємо дороги у Козівці, Баворові та 
Скоморохах», - поділився Олег Кохман.

У ШКОЛАХ ТА ДИТСАДКАХ – 
НОВІ ВІКНА, ДАХ, ОПАЛЕННЯ

За словами голови громади, велику 
увагу приділили облаштуванню та ре-
монту навчальних закладів. 

«Діти мають здобувати знання у 
комфортних умовах, тому передусім ми 
взялися за вирішення ключових про-
блем навчальних закладів нашої грома-
ди, - зауважив Олег Кохман. – Зокрема, 
у Дичківській школі завершуємо пере-

криття даху, новий шатровий дах тепер 
у Товстолузькій школі. Тут ми також об-
лаштували подвір’я бруківкою. У Баво-
рівській школі замінили вікна та виби-
ли нову свердловину для школи та ди-
тячого садка. Наразі завершуємо вста-
новлення нового опалення у Великога-
ївській школі».

ВІДКРИТО ПЕРШУ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНУ СТАНЦІЮ 

НА ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ
Нещодавно у Великих Гаях відбулося 

відкриття пожежно-рятувальної стан-
ції. За словами Олега Кохмана, раніше 
власної пожежної частини громада не 
мала – на виклики рятувальники їхали з 
Тернополя.  Зазвичай, їм вистачало при-
близно 10 хвилин, щоб доїхати до Вели-
ких Гаїв. Утім, коли дороги були заван-
тажені транспортом, людям, які потра-
пляли у небезпечні для життя ситуації, 
доводилось очікувати на допомогу до-
вше.

 «Наразі  в пожежній частині лише 
один автомобіль. Однак зараз ведуть-
ся перемовини з поляками щодо отри-
мання додаткових автівок. Вони бу-
дуть потужнішими та більш функціо-
нальними, - розповів голова громади. 
-  У новій пожежній частині працюва-
тимуть шестеро рятувальників: троє з 
них – на постійній основі, решта – при-
ступлять до виконання службових 
обов’язків на добровільних засадах 
після проходження вишколу в профе-
сійних підрозділах».

У планах до кінця 2016 року
 Реконструкція (відновлення) електрич-

них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Застав’є 

 Реконструкція водозабору в селі Баворів 
з впровадженням енергозберігаючих тех-
нологій

 Реконструкція (відновлення) електрич-
них мереж 0,22 кВ для підключення елек-
троустановок вуличного освітлення у с. 
Баворів 

 Капітальний ремонт шатрового даху 
клубу в с. Товстолуг Тернопільського ра-
йону

 Капітальний ремонт покрівлі Дичків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів на вул. Шевченка, 
26 в с. Дичків 

 Капітальний ремонт (даху, перекрит-
тя) адмінбудинку Товстолузької сільської 
ради в с.Товстолуг 

 Реконструкція адмінбудинку Великога-
ївської сільської ради 

Олег КОХМАН

Під час відкриття рятувально-пожежної частини 
у Великогаївській об’єднаній громаді  
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Є люди, яким хоч по голові бий, 
а вони питають «Хто там?». 
Яскравим представником 

таких неадекватів, без сумніву, був 
Микола Янович. Пригадуєте, як він 
справно відшив усіх невдоволених 
високими цінами на  продукти  - 
«Капуста падєшєвєла»… 

Зовсім недавно щось подібне видав і 
чинний міністр соцполітики Андрій Рева. 

- Часто трапляється так, що здорові мо-
лоді люди працездатного віку декларують 
відсутність доходів, бо не навчаються, не 
перебувають на військовій службі, не пра-
цюють тощо. А за які ж кошти вони живуть? 
Адже сьогодні знайти роботу на мінімаль-
ну (а часто і цілком пристойну) заробітну 
платню - не така вже й велика проблема, 
– переконаний чиновник, який, швидше за 
все, жодного дня не жив на мінімалку і, тим 
паче, жодного разу не оббивав пороги у по-
шуках «пристойної» роботи.

Тим не менше, відірваний від україн-
ських реалій міністр, зробив глобальний ви-
сновок: «Неофіційні (скажемо чесно: неле-
гальні) доходи отримує величезна кількість 
українських домогосподарств. Не сплачую-
чи нічого в Державний бюджет країни, не-
доброчесні громадяни хочуть отримати 
допомогу від держави на оплату житлово-
комунальних послуг – субсидію – у макси-
мальному розмірі. І така практика донедав-
на дійсно існувала. Тепер же, якщо людина 
працездатного віку не працює, не служить 
в армії, не вчиться, з 1 травня 2016 року під 
час оформлення субсидії її сукупний дохід 
розраховується у розмірі двох прожиткових 
мінімумів - 2900 грн. на місяць».

Якщо перекласти цю цитату на всім зро-
зумілу мову, то виходить, що Андрій Рева 
без суду і слідства обізвав «величезну кіль-
кість» українців злодіями, які безсоромно 
обдурюють свою державу. Причому, обізвав 
не лише справді нечесних громадян, які 

всіляко уникають оподаткування, а й літ-
ніх людей, які десятки років горбатилися 
на роботі, але через скорочення, ліквідацію 
промислових підприємств чи установ, зре-
штою - через свавілля власників приватних 
фірм, котрі вважають 50-літніх працівників 
баластом, опинилися фактично на вулиці. І 
неправда, що у такому віці працевлаштува-
тися їм десь інде «не така вже й велика про-
блема».

Ще, за словами  «соціального іноплане-
тянина», розмір доходу у два прожиткові мі-
німуми при нарахуванні субсидії непрацю-
ючим громадянам допомагає державі «бо-
ротися з тіньовими доходами». А, дозволь-
те запитати, навіщо ж тоді уряд викидає де-
сятки  мільярдів гривень на утримання фіс-
кальної служби та правоохоронних органів, 
якщо можна ось так просто вивести на чис-
ту воді і злісних неплатників податків, і за-
галом чи не повністю корумповану укра-
їнську економіку? Адже, за логікою міні-

стра, варто тільки запідозрити всіх україн-
ців у злодійстві та залишити їх без допомо-
ги держави, як ті масово побіжать шукати 
будь який легальний заробіток,  щоб із ньо-
го віддати чи не останні копійки у бюджет. 

Та не буде цього, бо так не буває. Перш, 
ніж щось вимагати від людей,  потрібно їм 
забезпечити належні умови для гідного 
життя і праці, гідну заробітну плату, отри-
муючи яку, субсидії, чи будь яка інша допо-
мога, будуть непотрібні. 

Та, передусім, якщо українська влада 
вважає себе народною, то народові треба 
довіряти і тільки разом з ним боротися і з 
корупцією, і з тіньовою економікою та ін-
шими численними соціальними, економіч-
ними та суспільно-політичними негаразда-
ми у країні. В іншому випадку, обзиваючи 
українців злодіями, українська влада влас-
норуч підписується під тим, що вона злодій-
ська.

Юрко СНІГУР.

то й влада злодійська

Якщо народ – злодій, 

Чим уряд Володимира Гройсмана гірший від кабміну Азарова? Нічим. Але й 
не кращий. І саме у цьому порівнянні – чи не найбільша трагедія України.

Світ нас розуміє, цікавиться 
нами і вірить нам, 
переконують українців 

представники влади. Насправді ж, 
усе трохи не так. 

Посол України в Австрії Олександр 
Шерба відверто заявив: Україні не довіря-
ють за кордоном. «В України погана репу-
тація, і це, на жаль, факт. Репутація Украї-
ни гірша, ніж Україна є насправді», - сказав 
він. 

Наприклад, за словами посла, дипло-
мати просувають український експорт не 
з нуля, а з мінусу. Річ у тім, що європей-
ські бізнесмени неодноразово стикалися 
з українською бюрократією та корупцією. 
Як після цього в держави може бути пози-
тивний імідж, інвестиції і довіра до неї?

Якщо на урядовому рівні вдасться по-
ліпшити репутацію, то в інформаційному 
плані Україна, ймовірно, програватиме й 
далі. Виникає логічне запитання: чим за-
ймається Мінстець і чи потрібне таке ві-
домство? Адже належної діяльності, тим 
паче, в час війни, там не спостерігається.    

У провідних світових ЗМІ тема України 
втратила актуальність. Взагалі, про нашу 
державу найбільше, традиційно, згадують 
під час революцій, виборів, корупційних 
скандалів. Тепер додалася війна на Донба-
сі.   

Журналісти «Каналу 24» підрахува-
ли, скільки разів про Україну згадували в 
серпні найвідоміші закордонні ЗМІ. Найпо-
пулярніша наша країна в сусідів-поляків. 
Видання «Річ Посполита» опублікувало 
статті про українські події 214 разів. Ні-
мецьке видання «Deutsche Welle» - 42 рази, 
британське ВВС - 33. Зовсім не цікавлять-
ся тим, що відбувається в Україні, іспанці. А 

за океаном Україна взагалі на третіх ролях. 
У «New York Times», наприклад, про Украї-
ну писали минулого місяця лише 15 разів.

Дипломати визнають: Україна зараз 
може дати світу дуже мало позитивних ме-
седжів. На зміну Чорнобилю прийшла ві-
йна на Сході і катастрофа малазійського 
«Боїнга».

Ще наша влада намагається переко-
нати світ, що тяжко бореться з корупціо-
нерами. Але… чи багато з тих корупціоне-
рів перекочували з розкішних маєтків у 
в’язниці? Виявляється, аж четверо поса-
довців отримали терміни за корупційну ді-
яльність за останній рік. І хто?! Троє слід-
чих і голова сільради. 

Нардеп Віктор Чумак і екс-заступник 
генпрокурора Віталій Касько під час круг-
лого столу на тему: «Ефективність роз-
слідування корупційних злочинів в Укра-
їні» заявили, що за 2015 рік жодного (!) 
топ-чиновника не притягнули до криміна-
лу за корупцію. Найбільша кількість поса-
довців, які притягалися до відповідальнос-
ті, - це сільські голови. Щодо осіб, які пере-
бувають на політичних або адміністратив-
них посадах у політичних органах, то для їх 
ув’язнення необхідна політична воля. Але 
її поки немає.

Віктор Чумак стверджує: затримання 
чиновників невисоких рангів відбувається 
для того, щоб створити певну статистику у 
винесенні судових вироків. 

…І про ще одну сумну статистику. Наша 
держава - друга у світі за рівнем смерт-
ності. На це вказують дані дослідження 

Центрального розвідувального управлін-
ня США «The World Factbook» за 2015 рік. 
Український показник - 14,46 смертей на 
1000 осіб. Він є другим найгіршим показ-
ником у світі після Лесото, передає «Голос 
Америки».

Так ось, Лесото - це країна у Південній 
Африці, з незначним запасом води, гора-
ми і убогою рослинністю. Там надзвичай-
но високий рівень дитячої смертності, осо-
бливо серед немовлят. Багато людей хворі-
ють на СНІД. А середня тривалість життя в 
цій африканській країні - 36,6 років. 

Дожилась Україна… Точніше, докерува-
лись «слуги» народу.       

Значна частина смертей у нашій дер-
жаві відноситься до категорії «смертності, 
якої можна уникнути». Але для цього по-
трібно змінити державну політику щодо 
тютюнопаління, контролю дорожнього 
руху і медицини загалом, вважає дослід-
ник Центру дослідження медичних послуг 
в університеті Кент Олена Нізалова, проа-
налізувавши причини високої смертності 
в Україні. 

Справді, як насмішка над ще живими і 
мертвими - стаття 49 Конституції, яка гла-
сить: «Охорона здоров’я забезпечується 
державним фінансуванням… У державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплат-
но…»  Якби ж то! У лікарні, «за Конституці-
єю», навіть шматка бинта не дадуть. Нема 
грошей у держави на «безоплатну» меди-
цину. 

А за платно лікуватися багатьом не до-

зволяють мізерні зарплати і пенсії.  Навіть 
на пігулки від голови не в кожного грошей 
вистачає.  

За дешевими ліками українці змушені 
їхати за кордон. Вітчизняна фармація над-
то дорога. У Польщі деякі медикаменти ко-
штують вдвічі дешевше, ніж в Україні. На-
приклад, французький препарат «Плавікс» 
для людей з вадами серця в сусідній країні 
вартує 10 доларів, у нас - 40.

За останні сім місяців українці стали 
витрачати більше на ліки. Накупили меди-
каментів аж на 31,3 мільярди гривень, що 
на п’ять мільярдів більше, ніж торік. Одни-
ми з найпопулярніших є медикаменти від 
простуди і серцево-судинних недуг. Слід за-
значити: Україна посідає перше місце в Єв-
ропі за смертністю від серцево-судинних 
захворювань.

Проблему з вартістю медикаментів має 
вирішувати Мінохорони здоров’я. Ціна лі-
ків не повинна залежати від курсу валют, 
як інші товари, наголосив фармацевт Юрій 
Сизоненко порталу «Знай». На жаль, це ві-
домство ніколи належно не виконувало 
своїх обов’язків. А його реформи добивали 
й без того тяжко хвору галузь.          

… І ось знову рвонув угору долар разом 
із євро. Експерти прогнозують: «зелений» 
може перестрибнути планку у 27 гривень. 
І навіть сягнути 30-гривневої позначки. А 
тим часом прем’єр Володимир Гройсман 
каже, що нема жодних підстав для знеці-
нення гривні. «Ситуація буде абсолютно 
стабільна. Я думаю, що це такі сезонні ко-
ливання. Ризиків для українських грома-
дян тут немає, ми їх не бачимо», - заявив 
він. 

Мабуть, гривня й не 
здогадується, що вона 
стабільна…   

Мабуть, ГРИВНЯ й не здогадується, 
що вона СТАБІЛЬНА…   

Ольга
ЧОРНА.
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Колективи з Києва, 
Львова, Рівного, 
Івано-Франківська, 

Чернівців, Коломиї та 
Луцька приїдуть на 
фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют», 
який проходитиме у 
Тернополі 17-25 вересня. 

У рамках дійства демонстру-
ватимуть свої роботи як почат-
ківці, так і досвідчені режисери. 
Цьогоріч фестиваль присвячений 
пам’яті його засновника – Михай-
ла Форгеля, тож збере усіх, хто 
його знав і товаришував з ним. 

Організатори запевняють - 
фестиваль відображатиме те, що 
відбувається на тлі театральної 
мапи України, буде багатий на но-
вації та достойні роботи. 

– Відкриватиме фестиваль 
прем’єра нашого театру у поста-
новці Заслуженого діяча мис-
тецтв В’ячеслава Жили за п’єсою 
Павла Ар’є «Слава героям»,- роз-
повів головний режисер терно-
пільського драмтеатру Олег Мо-
сійчук. – Наступного дня буде 
дуже цікава робота цього ж дра-
матурга – сучасна українська на-
родна трагікомедія у постанов-
ці Заслуженого діяча мистецтв 
України Олексія Кравчука «Баба 
Пріся». Це спільна робота Львів-
ського драматичного театру іме-
ні Лесі Українки та театру Курба-
са. 19 вересня на фестивальній 
сцені відбудеться прем’єра ви-
стави «Ромео і Джульєтта» в пе-
рекладі Юрія Андруховича, у по-
становці Вадима Сікорського. На 
закриття фестивалю, 25 верес-
ня, Волинський академічний об-
ласний український музично-
драматичний театр імені Тараса 

Шевченка покаже драму за Шміт-
том «З любов’ю… Оскар» у поста-
новці Дмитра Мельничука. Ми 
склали змістовну афішу, щоб цей 
тиждень для відвідувачів театру 
справді був цікавим, щоб наступ-
ного року люди знову хотіли при-
йти на фестиваль.

На жаль, цьогоріч глядачі не 
побачать вистави кращих теа-
трів інших міст та зарубіжних ко-
лективів. Причина – події на Схо-
ді та недостатнє і невчасне фінан-
сування. Польський і румунський 
театри налякала війна в Украї-
ні. А ось провідні театри України 
ще навесні хотіли гарантій, що їх 
забезпечать готелем, добовими, 
компенсують кошти за проїзд. А у 
Тернопільському театрі не могли 
цього пообіцяти, адже досі облас-
на влада не перерахувала кошти 
на проведення фестивалю.  Та ор-
ганізатори переконані – фестива-
лю бути за будь-яких умов. 

- Але без фестивалю ми не мо-
жемо – це наша візитівка, - каже 
виконуючий обов’язки директо-
ра Тернопільського драматично-
го театру Борис Репка. - Тішить, 
що є в нашого театру друзі, ко-
леги, меценати, які нам допома-
гають. Сподіваємось, що  обіцян-
ки обласної ради та адміністрації 
будуть виконані і нам виділять 50 
тисяч гривень. Ще 20 тисяч гри-
вень пообіцяли надати у міській 
раді. 

Тож тернопільські слуги 
Мельпомени запрошують містян 
на театральний фестиваль. Квит-
ки можна придбати у касі драмте-
атру. Вартуватимуть вони 30-60 
гривень.

Юля ТОМЧИШИН.

17 вересня, субота
ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ, прем’єра.
Тернопільський академічний обласний україн-
ський драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка,
П. Ар’є «Слава героям»  (героїчна трагікомедія),
режисер – заслужений діяч мистецтв України 
В’ячеслав Жила.
18 вересня, неділя
Львівський драматичний театр імені Лесі Україн-
ки,
П. Ар’є «Баба Пріся» (сучасна українська народна 
трагікомедія),
режисер – Заслужений діяч мистецтв України 
Олексій Кравчук.
19 вересня, понеділок
Перший український театр для дітей та юнацтва 
(м. Львів),
В. Шекспір «Ромео і Джульєтта» (трагедія),
режисер - Заслужений діяч мистецтв України Ва-
дим Сікорський.
20 вересня, вівторок 
Івано-Франківський академічний обласний укра-
їнський музично-драматичний театр ім. Івана 
Франка,
Е.-Е. Шмітт «Готель двох світів» (притча),
режисер – Орест Пастух.
21 вересня, середа
Рівненський академічний український музично-
драматичний театр,

В. Распутін «Останній строк» (драма),
режисер – лауреат Національної премії України ім. 
Т. Г. Шевченка, народний артист України Володи-
мир Петрів.
22 вересня, четвер 
Чернівецький академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської,
Ю. Федькович «Запечатаний двірник» (коме-
дія),
режисер - Заслужений діяч мистецтв України Ми-
рослав Гринишин.
23 вересня, п’ятниця 
Український малий драматичний театр (м. Київ),
І. Тогобочний за  Т.Шевченком «Мати-наймичка» 
(драма),
режисер – Заслужений артист України Анатолій 
Тихомиров.
24 вересня, субота 
Коломийський академічний обласний український 
драматичний театр ім. І. Озаркевича,
Г. Хоткевич «Гуцульський рік» (містерія),
режисер – народний артист України Дмитро Чибо-
рак.
25 вересня, неділя
ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ.
Волинський академічний обласний український 
музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка,
Е.-Е. Шмітт «З любов’ю… Оскар» (драма),
режисер – Дмитро Мельничук.

Програма XIV Всеукраїнського фестивалю 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют»

У  Тернополі  відбудеться  театральний  фестиваль

На першовересневі урочистості завіта-
ли почесні гості: радник міністра внутріш-
ніх справ України Михайло Апостол, керів-
ник Нацполіціїї краю Олександр Богомол 
та представники органів місцевого само-
врядування.

- Вітаю усіх присутніх з початком ново-
го навчального року. Він у вас буде особли-
вим, адже ми розпочинаємо партнерство, 
- зазначив Олександр Богомол  у своєму ви-
ступі – Наша співпраця полягає у тому, аби 
діти могли вивчити та зрозуміти нелегку 
роботу поліцейського.

Олександр Богомол та Михайло Апос-
тол вручили закладу подарунки: ноутбук та пневма-
тичні рушниці.

- У ноутбуці на спеціально створеній Інтернет - 
сторінці ви зможете вносити усі пропозиції та поба-
жання щодо покращення навчального процесу чи но-
вовведень у школі. А під час військових вишколів вас 
навчать, як захищати свою країну – зазначив радник 
міністра.  – Ми сподіваємося і віримо, що в майбутньо-
му більшість з вас обере правоохоронні спеціальності. 
Головне – це сила волі і велике бажання. Ваша школа 
послужить прикладом для усієї України.

Згадали на святі й тих, хто не полишає допомага-

ти військовим в зоні АТО. Голова громадської організа-
ції «Спілка ветеранів України» Зіновій Гладчук вручив 
ювілейні медалі священослужителям, котрі активно 
допомагають бійцям на сході.

Після урочистої лінійки тернопільські поліцейські 
продемонстрували школярам зброю та спецзасоби. 
Патріотичний вишкіл з учнями навчального закладу 
провели представники ГО «Захисти свій дім». 

Директор школи Валентина Маслянка висловила 
подяку поліцейським, за підтримки яких заклад отри-
мав можливість взяти курс на правову освіту. 

Юля ШВЕЦЬ.

Ставка єдиного внеску в 2016 році: 
чи можливе підвищення зарплати?
З метою зменшення податкового навантаження на фонд 

оплати праці найманих працівників з квітня 2016 року май-
же удвічі знижено ставку єдиного внеску, який нараховуєть-
ся на заробітну плату (з 41 до 22 відсотків). Це суттєво змінює 
фінансовий стан роботодавця, зазначив начальник Тернопіль-
ської ОДПІ Петро Якимчук, і надає їм змогу підвищувати зарп-
лату своїм працівникам.

Зменшення державою ставки єдиного внеску вдвічі повин-
но б спонукати представників бізнесу легалізувати працю на-
йманих працівників та не виплачувати їм заробітну плату в 
«конвертах».

Якщо ж ви отримуєте тіньову зарплату, то не варто замовчу-
вати про цей факт. Повідомте про таке правопорушення подат-
кову інспекцію за місцем вашої реєстрації.

Адже, отримуючи заробітну плату в «конвертах», працівник 
отримує лише тимчасове благо, натомість, залишається незахи-
щеним у випадку хвороби, виходу на пенсію, й трудовий стаж 
такому працівнику не зараховується.

Що потрібно знати
 про транспортний податок?

Порядок оподаткування транспортним податком регулю-
ється Податковим кодексом України. Платниками цього подат-
ку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які 
мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, 
власні легкові автомобілі.

Відповідно, об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з 
року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких складає понад 750 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року (у 2016 році - 1033500 грн.).

Така вартість визначається центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику економічного розви-
тку, за методикою, затвердженою Кабміном, виходячи з марки, 
моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, 
типу коробки переключення передач, пробігу легкового авто-
мобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

Детальніше проконсультуватись можна у Центрі обслугову-
вання платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 
43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

У Дружбі з’явилася школа успіху

У новому навчальному році 
загальноосвітня школа  
смт Дружба 

Теребовлянського району 
отримала юридично-
поліцейський профіль. Про 
це повідомили у Секторі 
комунікації Головного 
управління Національної 
поліції Тернопільської області
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Майже вся нинішня еліта краї-
ни вийшла з бізнесу у бурхливих  
1990-х. Зокрема, 25-річний Петро 

Порошенко, аспірант кафедри міжнарод-
них економічних відносин Київського уні-
верситету ім. Тараса Шевченка, у 1991-у 
заробив свій перший мільйон доларів. Па-
ралельно з навчанням, він працював за-
ступником гендиректора «Об’єднання ма-
лих підприємств та підприємців «Респу-
бліка» й очолював АТ Біржовий дім «Укра-
їна». Перший мільйон доларів Порошен-
ко, за його ж словами, заробив на торгівлі 
спеціями. «У 1991 році ми закупили чоти-
ри відсотки світового виробництва чор-
ного перцю, бо прорахували, що ціни на 
нього підуть угору. Потім ми 70 відсотків 
цих закупівель перепродали на західних 
ринках», - згадує він.

Лідер «Народного фронту» Арсеній 
Яценюк у 1991 році з відзнакою 
закінчив спеціалізовану англомов-

ну середню школу у Чернівцях і вступив 
до місцевого університету на спеціаль-
ність «Правознавство». Того ж року ра-
зом із товаришами він придбав автівку 
«ВАЗ», на якій вечорами підробляв так-
систом. Його велика кар’єра у бізнесі роз-
почалася через рік, коли Яценюк став 
співвласником і керівником юридичної 
компанії «Юрек-ЛТД».

А от лідер «Свободи» Олег Тягнибок 
у 1991 році вже активно займався 
громадською діяльністю. Брав ак-

тивну участь у Студентському Братстві 
Львівського медінституту. «На святку-
вання 500-річчя козацтва поїхали в За-
поріжжя велопробігом. Повезли з собою 
тисячі газет, які надрукували у Прибал-
тиці. У кожному населеному пункті зу-
стрічалися з людьми й агітували за не-
залежність України. Місцеві люди, заува-
жу, нас підтримували, надавали нічліг. В 
Умані навіть подарували великий націо-
нальний прапор. Але без сутичок із пред-
ставниками влади не обходилося й тоді. 
У центрі Гайсина, пригадую, нас затри-
мала міліція за антирадянську агітацію», 
- розповів головний «свободівець». У бе-
резні 1990 року Олег Тягнибок із побра-
тимами зі Студентського Братства орга-
нізував пікети перед інститутами, закли-
каючи до загальноукраїнського страй-
ку. А вже в жовтні 1990 року, був одним 
із співорганізаторів та учасником акції 
Революція на граніті. «Звістка про путч 
ГКЧП у Москві наздогнала нас у Запо-
ріжжі, - згадує Олег Тягнибок, якому тоді 
було 22 роки. -  Тож терміново виїхали до 
Львова, готувалися до захоплення заліз-
ничного вокзалу, пошти й інших адмін-
будівель. А 24 серпня були у Карпатах, 
де ми мали вишкільні табори. І саме там 
до нас долетіла звістка про голосування 
Верховної Ради».

Для Тимошенко 1991-й також мав 
величезне значення: 30-річна 
Юлія Володимирівна саме старту-

вала у великому паливному бізнесі. На-
прикінці 1980-х вона з чоловіком Олек-
сандром під егідою Дніпропетровського 
обкому комсомолу створила молодіжний 
центр «Термінал». А в 1991-у подружжя 
заснувало корпорацію «Український бен-
зин», яка постачала російську нафту на 
вітчизняні нафтопереробні заводи. Спо-
чатку була комерційним, а згодом стала 
і генеральним директором компанії, на 
базі якої через кілька років постала ле-
гендарна корпорація «Єдині енергетичні 
системи України».

Вісімнадцятирічний Олег Ляшко у 
1991 році залишив рідну Чернігів-
щину й розпочав роботу позаштат-

ним кореспондентом. Згодом завідував 
відділом редакції газети Київського об-
кому комсомолу «Молода гвардія». Че-
рез рік він став редактором економічно-
го видання.

Голова РНБО Олександр Турчинов 
у 1991 році вже мав значний досвід 
партійної роботи: протягом двох ро-

ків обіймав посаду секретаря райкому, а 
пізніше - завідувача відділом пропаган-
ди Дніпропетровського обкому комсо-
молу. У 1990-у він створив із компаньйо-
нами та очолив Всеукраїнське відділен-
ня інформаційної агенції «ІМА-Прес», яке 
видавало книжки та газети. А в 1991 році 
Турчинов очолив ним же створений Ін-
ститут міжнародних відносин, економі-
ки, політики та права. За рік розпочнеть-
ся злет його кар’єри у незалежній Укра-
їні - він стане керівником економічного 
комітету Дніпропетровської ОДА, а піз-
ніше - радником з економічних питань 
прем’єр-міністра Леоніда Кучми.

Спікер парламенту Андрій Парубій 
займався політичною діяльністю: у 
1990-у 20-річний хлопець вже був де-

путатом Львівської облради. Паралельно 
займався дитячо-юнацькою організацією 
«Спадщина». До слова, з 1991 по 2004 рік 
Парубій перебував в одній партії з Олегом 
Тягнибоком - СНПУ (тепер «Свобода»).

Голова фракції «Самопоміч» у пар-
ламенті Олег Березюк у 1991 році 
навчався на третьому курсі меду-

ніверситету, мав невеличкий фольклор-
ний колектив. Йому йшов 21 рік. «У цей 
час (серпень 1991 року) ми були в Чи-
каго з виступом. Прокинувся, побачив 
цей путч, справи, які відбувалися в Ра-
дянському Союзі… Було дуже страшно», 
- розповів Березюк. І додав: у той час не 
думав, що стане політиком.

Серпень 1991-го був знаковим і для 
25-річного Валентина Наливай-
ченка. Саме тоді він отримав пропо-

зицію стати «чекістом» і запрошення на 
навчання в Інституті розвідки ім. Андро-
пова КДБ СРСР. Напередодні він рік про-
працював викладачем російської мови 
для іноземних студентів у Київському 
інженерно-будівельному інституті. Про-
позицію навчатися у Москві Наливай-
ченко прийняв, але повної освіти КДБіс-
та не отримав - у лютому 1994 року напи-
сав рапорт про відрахування.

Генпрокурор Юрій Луценко 1991 
рік зустрів на Рівненському за-
воді ім. 60-річчя Жовтня на поса-

ді інженера-технолога. А влітку цього 
року його підвищили - 26-річний Луцен-
ко став начальником технічного цеху, а 
згодом - головним конструктором заво-
ду «Газотрон».

Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков у 1991-у також навряд чи 
думав про політичне майбутнє. 

Він обрав шлях бізнесмена. До 1990 року 
Аваков працював інженером у науково-
дослідницькому інституті охорони вод 
у Харкові. Того ж року заснував і очолив 
одне з перших акціонерних товариств в 
Україні - АТ «Інвестор». У 1991-у створю-
вав друге підприємство - комерційний 
банк «Базис», який проіснував до 2012 
року.

Перший віце-прем’єр - міністр еконо-
мічного розвиту та торгівлі Степан 
Кубів до серпневого путчу впро-

довж десяти років робив кар’єру комсо-
мольського функціонера. До 1990 року 
очолював комітет комсомолу ЛДУ, а в об-
ласному комітеті комсомолу завідував ор-
ганізаційним відділом і відділом наукової 
та студентської молоді. Входив до ревізій-
ної комісії ЦК ЛКСМУ. У 1990-1991 роках 
завідував сектором Львівського обласно-
го штабу студентських загонів. Тоді ж по-
знайомився із комсомольськими функ-
ціонерами Сергієм Тігіпком та Олексан-
дром Шлапаком, які згодом керуватимуть 
«ПриватБанком». Із проголошенням неза-
лежності Степан Кубів був заступником 
директора з науково-технічної творчос-
ті та нових форм господарювання, а по-
тім й очолив Львівське обласне молодіж-
не науково-економічне об’єднання «Сту-
дентський Львів».

Очільнику міста Лева Андрію Садо-
вому у серпні 1991-го виповнило-
ся 23 роки. Він працював регулю-

вальником радіоелектронної апарату-
ри виробничого об’єднання «Львівпри-
лад». У 1993-у Садовий разом із журна-
лістами Олександром Кривенком та Іго-
рем Копистинським заснували у Льво-
ві радіостанцію «Люкс». До громадської 
та політичної діяльності він звернувся у 
1997 році, коли заснував та очолив гро-
мадську організацію «Інститут розвитку 
міста».

За інформацією fakty.ictv.ua

1991 рік: Яценюк таксував, Порошенко 
товк перший мільйон 
доларів на торгівлі спеціями, 
Тимошенко продавала 
російську нафту... 

Більшість нинішніх політиків у 1991 році робили кар’єру в бізнесі, а про появу нової дер-
жави Україна довідалися з радіо- і теленовин. Чимало тих, хто керує країною нині, перший 
ранок незалежності зустріли людьми далекими від політики. Хтось закінчив середню шко-
лу і готувався стати студентом, дехто «човникував» до Польщі й Туреччини за дефіцит-
ним крамом, а інші пізнали ази первісного накопичення капіталу, заробивши перший міль-
йон доларів… 

На фото: верхній ряд зліва на-
право - подружжя Порошенків, 
Юля Тимошенко, Олег Тягнибок, 
Андрій Садовий, Андрій Парубій; 
нижній ряд - Олег Ляшко, Юрій 
Луценко та Олександр Турчинов.
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«Звідки такі історії 
захисту вже в 
новітній історії 

Незалежної України? 
Звідки в наших дітей така 
мотивація, рішучість 
і сміливість? Звідси, з 
Лисоні. Не дали ще на 
початку становлення 
Держави зруйнувати цю 
гору і пам’ять про неї. І ось 
тепер такі місця роблять 
Україну сильнішою. Це 
на генетичному рівні», 
- заявив Валентин 
Наливайченко.

На Лисоні політик поспіл-
кувався з гостями та учасника-
ми фестивалю, скуштував смач-
ної солдатської каші та подивив-
ся реконструкцію історичних боїв 
січовиків. Колишній очільник 
СБУ підкреслив, що кожного разу 
приїздить на Лисоню вшанувати 
пам'ять про нескорених стріль-
ців, які ціною власного життя зу-
пинили ворога. 

«Лисоня, Конюхи, Маківка, Гаі-
маки – це трагічна і, водночас, зви-
тяжна географія нашої національ-
ної гідності і слави! Слов'янськ, 
Іловайськ, Дебальцеве, Доне-
цький аеропорт – це криваві, але 
й героїчні координати сьогоден-
ня, бо наша боротьба за свободу 
далеко не закінчена», - вважає лі-
дер руху «Справедливість». Тому 
Валентин Наливайченко закли-
кав усі патріотичні сили згуртува-
тися, бо, як і сто років тому, Украї-
на знову стоїть перед серйозними 
викликами. 

«Понад 5 тисяч тернополян 
пройшли жахіття війни і 87 героїв 
уже ніколи не повернуться... Герої 
Лисоні гідно виконали свою мі-
сію - вони з честю захистили рід-
ну землю. Наше з вами завдання 
– продовжити їхню справу, оборо-
нивши і звільнивши Україну від 
чужинської окупації і розбуду-
вати успішну, позбавлену брех-
ні, здирництва, корупції та злид-
нів Державу гідності», - наголосив 
екс-голова СБУ. 

Бої за гору Лисоня вважають 
найкривавішими в історії Січових 
стрільців. Саме тут загони Україн-
ських Січових стрільців у серпні-
вересні 1916 року вступили в бій 
з російською армією. Під час бою 
полк УСС втратив більшість скла-
ду, але виконав своє завдання - зу-
пинив наступ російських військ 
на Бережани, завдавши їм тяжких 
втрат.

«Такі місця, 
як Лисоня, 
роблять  
Україну  
сильнішою»

Світло, яким палав цей Світильник, не згасло
11 вересня Церква 

споминає день 
Усікновення глави 

святого Івана Хрестителя. У цій 
сумній і жалібній події разюче і 
надто яскраво проявилася велика 
боротьба добра і правди Божої із 
злом.

Євангеліє нам оповідає, що в день сво-
го народження цар Ірод влаштував бенкет, 
на який скликав своїх старійшин, тисячо-
начальників і вельмож. І ось вони забавля-
ються, сп’янілі вже від вина. А в цей час за-
ходить дочка Іродіади Соломея і своїм без-
соромним танцем догоджає цареві та всім 
гостям. У захопленні Ірод говорить: «Про-
си в мене, чого хочеш, і дам тобі, навіть до 
половини мого царства» (Мк. 6, 22 -23). Не 
знаючи, чого просити, дочка йде за пора-
дою до матері, котра давно шукала наго-
ди згубити пророка Божого Івана, бо він 
докоряв цареві за те, що жив з Іродіадою, 
жінкою свого брата Филипа.

Іродіаді трапився зручний випадок 
згубити пророка і вона радить дочці про-
сити голову Івана Хрестителя. Бенкет три-
ває. Ось приходить красуня-танцюристка. 
Всі затихають, що скаже вона? Чого попро-
сить у царя? Враз лунають слова: «Хочу, 
щоб ти зараз же дав мені на блюді голову 
Івана Хрестителя. Цар засмутився, але за-

ради клятви і тих, що возлежали з ним, не 
захотів відмовити їй. І негайно, пославши 
зброєносця, цар звелів принести голову 
його»(Мк.6, 25-27». Кат пішов, відсік голо-
ву Івана в темниці і, принісши її на блюді, 
віддав дівиці, а вона передала своїй матері. 
Зі злісною радістю прийняла Іродіада цей 
кривавий дар. Чесна голова Івана Предте-
чі залишилась у неї, а бездиханне тіло його 
було поховане учениками, які потім пішли 
і сповістили про це Ісуса Христа.

Хто такий був Іван, кинутий Іродом 
до темниці і прийнявший тут смерть від 
руки ката, надісланого царем? За свідчен-
ням Самого Христа Спасителя «з наро-
джених жінками не було більшого за Іва-
на Хрестителя». В очах віруючого народу 
він був високошанованим пророком, яко-
го довгий час боялася торкнутися вбив-
ча рука Ірода. Сам Ірод дивився на нього 
як на «мужа праведного і святого», з насо-
лодою слухав його бесіди і багато творив 
згідно з його спасенними повчаннями.

Так зайшла світла вранішня зірка піс-

ля того, як засяяло Сонце правди – Хрис-
тос. Так погас «Світильник, який горів і 
світив», після того, як для всіх відкрило-
ся світло правдиве, яке просвічує кожну 
людину.

Умалів пророк через меч, упало тіло 
його на землю. Впав, розбився світиль-
ник. Але світло, яким палав цей святий 
світильник – Хреститель Господній, вели-
кий пророк Іван, не згасло. Його не зміг 
загасити і сам цар. І це світло горить і до-
нині, і освічує весь світ. По всій землі лу-
нає могутній голос св.Івана Предтечі «по-
кайтесь, бо наблизилось Царство Небес-
не». Ми чуємо, що той голос не замовк, 
світло не погасло у нас в душі, пам’ять 
праведного досі з похвалами.

Нехай розтане в наших серцях крига 
ненависті, злоби й ворожнечі і нехай за-
сяє в них світло любові, миру, святості і 
людяності.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки  

журналістів України.

Лідер громадського руху «Справедливість» Валентин 
Наливайченко цими вихідними відвідав Тернопільщину 
і взяв участь у пам’ятних заходах з нагоди 100-річчя боїв 
за гору Лисоня. Тут він зазначив, що такі місця, як Лисоня, 
роблять Україну сильнішою, а також провів аналогії між 
січовими стрільцями та учасниками АТО.

Зв’язкову 
Марію Штепу 
нагородили 
орденом

На Тернопільщині 
політв'язень 
Марія Штепа 

із села Ромашівка 
Чортківського району 
отримала Орден княгині 
Ольги.

Почесну нагороду наша 
землячка отримала за зна-
чний особистий внесок 
у державне будівництво, 
с о ц і а л ь н о - е ко н о м і ч н и й , 
н а у к о в о - т е х н і ч н и й , 
культурно-освітній розвиток 
України, вагомі трудові здо-
бутки та високий професіона-
лізм. 

Марія Степанівна у під-
літковому віці брала актив-
ну участь в діяльності патрі-
отичної організації «Просві-
та», а в 1942 році вступила до 
молодіжної ОУН. Працюючи у 
райфінвідділі села Білобожни-
ця Чортківського району, була 
зв'язковою ОУН-УПА під псев-
донімом «Тополя». Повідомля-
ла про небезпеку в села, де 
мала бути облава, щоб уник-
нути нерівних боїв у разі ото-
чення повстанців енкаведис-
тами. Допомагала пораненим 
повстанцям, діставала ліки.

Була заарештована 12 
грудня 1946 року, витримала 
страшні тортури у КПЗ, однак 
не зізналася ні в чому. Відбу-
вала десятирічне ув'язнення в 
Мордовії.

Повернувшись із заслан-
ня, підтримувала націоналіс-
тичний дух на рідних теренах. 
У 80-х роках організувала цер-
ковний хор в селі Білобожни-
ця, який проводив репетиції 
у неї вдома. Ініціювала спору-
дження пам'ятника "Жерт-
вам тоталітарного режиму" та 
відновлення могили Січового 
стрільця на Білобожницькому 
цвинтарі.
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Москва за два роки не виконала 
жодного пункту «Мінська»

За два роки з дня підписання Мін-
ських домовленостей Російська Феде-
рація не виконала жодного пункту. Про 
це йдеться у повідомленні речника МЗС 
України Мар’яни Беци у Twitter. Мінські 
домовленості були підписані 5 вересня 
2014 року представниками української, 
російської влади та ОБСЄ. Того ж дня на 
Донбасі мали припинити вогонь.

У Нідерландах завжди 
знали, хто збив «Боїнг» 

Суд зобов’язав Міністерство безпе-
ки та юстиції Нідерландів опубліку-
вати нову партію документів щодо ка-
тастрофи «Боїнга» МН17 на підставі 
звернення трьох голландських медіа 
«NOS», «RTL Nieuws» та «Volkskrant», 
які апелювали до Акту про свободу ін-
формації. Про це повідомляє нідерланд-
ське видання «NL Times». Документи роз-
кривають деякі аспекти дій нідерланд-
ського уряду після катастрофи. Зокрема, 
з документів видно, що уряд Нідерлан-
дів із самого початку вважав, що бойови-
ки є відповідальними за збиття літака. У 
них обговорюється кількість жертв ката-
строфи та ситуація всередині Нідерлан-
дів у зв’язку із збиттям літака. Крім того, 
йдеться про те, що нідерландська сторо-
на на ранніх стадіях розслідування ви-
ступала за те, аби судовий процес прохо-
див у Нідерландах. Обговорюються в до-
кументах і труднощі з репатріацією тіл 
загиблих та складність майбутнього роз-
слідування. 

Єврокомісар не виключає 
відмови Британії від Brexit

Уряд Великої Британії ще може 
відмовитися від наміру вийти зі скла-
ду Євросоюзу через економічну ситуа-
цію в країні. Про це заявив комісар ЄС з 
цифрової економіки та суспільства Гюн-
тер Еттінгер, повідомляє «DW». На дум-
ку єврокомісара, чим довше Лондон зво-
лікає з виходом з ЄС, тим більш непевним 
стає економічне та політичне становище 
в країні. «У всякому разі, я не став би ро-
бити високих ставок на Brexit», - зазна-
чив Еттінгер.

ЄС не може впоратися 
з нинішніми кризами

Євросоюз не справляється з кри-
зами, які ділять європейську солідар-
ність. Про це заявив спікер Сейму Польщі 
Марек Кухцинский, інформує «РБК Укра-
їна». Політик також зазначив, що варто 
розширювати співпрацю з державами, які 
межують з країнами співтовариства, і під-
креслив бажання Польщі розвивати те-
риторію східного та південного прикор-
доння НАТО і ЄС. «Ми не хочемо будувати 
стіни, які знову ділитимуть Центрально-
Східну Європу… ЄС, а також вся Європа, пе-
реживає найбільшу кризу з початку сво-
го створення, у результаті якої швидко 
зростає міжнародна напруженість. ЄС не 
справляється з тим, що загрожує європей-
ській солідарності», - сказав Марек Кух-
цинский. І додав: зараз відбувається куль-
мінація кількох криз: Єврозони - зростає 
заборгованість держав ЄС при сповільнен-
ні економічного зростання; безпеки - без-
порадність ЄС щодо тероризму і військо-

вих конфліктів, таких як агресія Росії про-
ти України; криза Шенгензони, спричине-
на напливом у Європу мільйонів іммігран-
тів, а також «Брекзит» - структурна і функ-
ціональна криза ЄС.

Роль Генсека ООН 
близька до нульової 

Генеральний секретар ООН Пан Гі 
Мун виявився безпорадним в україн-
ському питанні. Тож під час виборів но-
вого генсека Україна не підтримувати-
ме людину, яка буде займати щодо Укра-
їни таку ж позицію, як і Пан Гі Мун. Про 
це сказав постійний представник Украї-
ни в ООН Володимир Єльченко, інформує 
«Громадське ТВ». «Я б назвав це позицією 
безпорадності. Як я колись сказав, його 
роль близька до нульової. Думаю, що це 
сором, коли генсек ООН займає таку по-
зицію стосовно країни, яка є одним із за-
сновників ООН. Коли ми єдиний раз звер-
нулися за допомогою, то, фактично, почу-
ли відмову. Кого б не обрали на цю поса-
ду, це буде під сильним тиском Росії. Ми 
це розуміємо. Але є речі, які можна роби-
ти, не дивлячись на це», - наголосив укра-
їнський дипломат. На пост генсека ООН 
претендують 11 осіб. 

Російська розвідка веде 
інформаційну війну в Чехії

Чеська контррозвідка, Служба ін-
формації і безпеки заявила про небу-
валу активність російської розвідки в 
країні. Про це йдеться у звіті спецслуж-
би за минулий рік, повідомляє «Європей-
ська правда». У відомствах Чехії кажуть: 
російські розвідники діють в основному 
під дипломатичним прикриттям, намага-
ючись отримати вплив на економіку, і ве-
дуть інформаційну війну в країні. «Пріо-
ритетом російських операцій у 2015 році 
було ведення інформаційної війни у кон-
тексті української і сирійської криз» - 
йдеться у звіті. Нерідко російські спец-
служби використовують у своїй діяль-
ності в Чехії місцевих громадян, у тому 
числі для того, щоб отримати доступ до 
чеських та європейських дотацій. 
У німецьких банках зберігаються 

«нічийні» два мільярди євро
У Німеччині на банківських рахун-

ках накопичилося близько двох мільяр-
дів євро, за якими ніхто не з’явився, 
заявив міністр фінансів Північно-
го Рейну-Вестфалії Норберт Вальтер-
Бор’янс. Про це пише «Сьогодні». На цих 
рахунках лежать гроші, які потрібно по-
вернути їхнім власникам. Вальтер-Бор’янс 
запропонував створити в Німеччині за-
гальну базу незатребуваних банківських 
рахунків. За допомогою бази даних з клі-
єнтами банків, які забули свої кошти на 
рахунках, буде зручніше зв’язатися. Якщо 
банки не можуть знайти спадкоємця, гро-
ші залишаються на рахунку. «Але ці гроші 
комусь належать. І власник може їх отри-
мати», - сказав Вальтер-Бор’янс. І додав: 
деяким власникам забутих рахунків має 
бути вже 120 років.

Кава зникне через 60 років
Плантації кави до 2050 року ско-

ротяться вдвічі, а у 2080-у ця росли-
на взагалі зникне, попереджають фа-
хівці з Кліматичного інституту Австра-
лії. В усьому винне глобальне потеплін-
ня, яке призведе до поширення шкід-
ників і грибкових захворювань, смер-
тельних для кавового дерева, пише «The 
Independent». Прогнози вчених справ-
дяться, якщо збережуться нинішні тем-
пи потепління і фахівці не зможуть зна-
йти ефективні методи боротьби з шкід-
никами та грибковими захворюваннями. 
Зазначається також, що у разі зникнення 
кави втратять роботу 120 мільйонів лю-
дей із більш ніж 70 країн світу - перш за 
все, з Бурунді, Ефіопії та Нікарагуа, де є 
найбільші плантації цієї рослини.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Партії влетять народу 

у добру копійку
Нацагентство із запобігання коруп-

ції розподілило 391 мільйон гривень 
на фінансування статутної діяльнос-
ті партій у 2016 році, пише «Україн-
ська правда». Право на державне фінан-
сування мають ті партії, які на останніх 
виборах у Верховну Раду в 2014 році на-
брали понад п’ять відсотків голосів ви-
борців. За словами голови НАПК Наталії 
Корчак, найбільше коштів отримає «На-
родний фронт» - 100,545 мільйонів гри-
вень. 99,087 мільйонів перепаде партії 
«Блок Петра Порошенка»; 49,846 мільйо-
нів отримає «Самопоміч»; «Опозиційний 
блок» - 42,840 мільйонів. Радикальна 
партія Олега Ляшка одержить із держбю-
джету 33,815 мільйонів гривень, а партія 
ВО «Батьківщина» - 25,793 мільйони.

Гривня може повторити 
долю купонів

Коли гривню запровадили 20 років 
тому, її купівельна спроможність була 
у десятки разів вищою. За 150-200 гри-
вень можна було прожити цілий місяць. 
Зараз не вистачає і трьох тисяч. Найбіль-
ше ціни зросли у 1999, 2008 і 2014 ро-
ках, розповів порталу «Знай» Володи-
мир Марченко, економіст компанії AFS. 
На його думку, якщо гривня й наступні 
десять років буде знецінюватися таки-
ми темпами, як останні 12-14 років, то 
до 2026-го копійок вже не буде. А роль 
дрібних грошей виконуватимуть 10 і 
20-гривневі купюри. «Може повторити-
ся ситуація з купонами, коли ми всі були 
мільйонерами. Щоб такого не трапилося, 
треба вжити рішучих заходів - зменши-
ти обсяги гривневої маси в суспільстві, 
наростити експорт вітчизняних товарів, 
скоротити імпорт і відродити банківську 
систему. Але сумніваюся, що теперішньо-
му уряду й Нацбанку це по зубах», - ска-
зав фахівець. Слід нагадати, що за остан-
ні 20 років гривня впала стосовно дола-
ра у 14 разів.

Син Порошенка прийшов 
до школи з наплічником 

за 20 тисяч гривень
Молодший син президента Ми-

хайло Порошенко прийшов до шко-
ли з наплічником німецької фірми 
«MCM», який коштує від 17 до 23 ти-
сяч гривень. Про це повідомляє «Газе-
та по-українськи». Помітили Михайла 
поблизу «Кловського ліцею» на столич-
ній вулиці Шовковичній. Хлопець вибіг 
із воріт ліцею без охорони. Одягнений у 
чорну футболку з білим написом латин-
кою і в чорні вузькі штани. У «Кловсько-
му ліцеї» навчаються діти відомих укра-
їнців. Цьогоріч перший дзвоник у ліцеї 
відбувався за «закритими ворітьми». На 
лінійку пускали не всіх. Журналістам 
треба було записуватися попередньо, 
хоча про таку вимогу на сайті ліцею не 
повідомляли.

Путін планує збільшити 
кількість окупантів на Донбасі

У штабі АТО повідомили, що Росія 
збирається збільшити кількість сво-
їх солдатів на третину. Про це розпо-

вів у інтерв’ю «The Times» генерал Ві-
ктор Муженко, пише «Дзеркало тижня». 
За його словами, Кремль проводить під-
готовку щодо створення на територіях, 
окупованих бойовиками, третього кор-
пусу «у рамках своїх довгострокових 
планів знищити Українську державу». 
«Ми не говоримо про слабкі і неконтр-
ольовані групи бойовиків. Йдеться про 
військову ієрархію з чіткими системами 
командування і контролю. У планах Ро-
сії - створити третій армійський корпус, 
який буде складатися з професійних 
російських солдатів», - сказав Мужен-
ко. Цю інформацію підтвердило видан-
ню джерело серед військових РФ із бази 
у Луганську: «Це буде третій кулак для 
гнучкості, операцій саботажу, контратак 
і наступу, в той час, як інші два корпуси 
будуть тримати лінію». Муженко додав: 
скільки солдатів увійде в третє форму-
вання Кремля - наразі невідомо. Але, на 
думку генерала, це будуть тисячі солда-
тів, яких сформують у три-п’ять бригад.

В Україні з’явилася 
«митна сотня» 

Прем’єр Володимир Гройсман пре-
зентував «митну сотню», головне за-
вдання якої - запобігання та виявлен-
ня порушень на митниці. Таке пові-
домлення міститься на його сторінці у 
Facebook. «Роками українська митниця 
була надзвичайно корумпованою. Наше 
завдання - боротьба з корупцією та «сі-
рим» імпортом, які знищують нашу еко-
номіку. Важливо, щоб кожен, хто чес-
но привозить товари в Україну або ви-
возить їх - отримав найкращий сервіс. 
Ми вже створили міжрегіональну мит-
ницю, зобов’язали вести відеонагляд, 
аби жодне правопорушення не було не-
поміченим. Всі ці кроки дають якісний 
результат: у серпні отримали майже на 
два мільярди гривень збільшення над-
ходжень з митниці, і це тільки початок», 
- підкреслив прем’єр.

Борги за комуналку - шалені 
Заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги скла-
ла близько 10 мільярдів гривень. Про 
це заявив перший заступник голови ко-
мітету Верховної Ради з питань будів-
ництва, містобудування і ЖКГ Дмитро 
Андрієвський, передає «РБК-Україна». 
«Збитки за опалювальний сезон-2016, 
внаслідок несвоєчасного перерахуван-
ня та прийняття тарифних рішень, сяг-
нули 2,6 мільярда гривень. Ще приблиз-
но 10 мільярдів заборгувало за компос-
луги населення», - сказав Андрієвський. 
За його словами, зараз майже сто під-
приємств теплокомуненерго мають 
блоковані рахунки.

А чиновники звітують: 
туризм розвивається. І де він?

Європа, Америка, екзотичні азі-
атські країни… Зазвичай, згадуємо ці 
напрямки, коли мріємо про закордон-
ну поїздку. Приблизно так думають ту-
ристи в усьому світі. Найбільший дохід 
від туризму отримали США, повідомля-
ють «Фінанси.ua». Туристи за рік зали-
шили там 220,8 мільярда доларів. Також 
у п’ятірці лідерів опинилися Франція, 
Іспанія, Великобританія і Китай. Але у 
США відрив за рівнем доходів від цієї га-
лузі вражаючий - мінімум утричі. А Укра-
їна від туристів отримала у десять разів 
менше, ніж Америка. І посіла у рейтингу 
69 місце. Це при тому, що серед туристів 
наша країна популярна, особливо бага-
то гостей приїжджає на Львівщину. Од-
нак, у рейтингу туристичної конкурен-
тоспроможності, який складає Всесвіт-
ній економічний форум, нам дісталося 
76 місце зі 140 країн. До слова, 40 країн 
світу живуть за рахунок туризму, отже, 
це така ж важлива галузь економіки, як 
і зовнішня торгівля, а ми чомусь не при-
діляємо їй достатньої уваги. 

Україна Світ



«У кожній 
людині — 
своє сонце, 

тільки варто дати 
можливість йому 
світити», - прочитала 
Олеся черговий статус 
у соціальній мережі, 
і наче промінець 
полоскотав її душу. 
Так легко, так 
затишно лягли ті 
слова, бо пригадала 
найкращі дні свого 
життя.

…Мама, така урочиста, 
зворушена моментом аж 
до тремтіння пальців і го-
лосу, промовляла слова, 
які виважувала вже дав-
но. Слова, які  мають про-
стелитися рівненькою сте-
жечкою для єдиної  доні. 

- Ти, Олесю, світло мого 
життя, яке я плекала та 
оберігала, - зворушено 
майже прошептала мама, 
- яке світить мені надією, 
гріє мене майбутнім про-
довженням нашого роду. 
Сьогодні, в день вашого  
весілля, я ділюся  з тво-
єю половинкою -  Олегом - 
тим світлом. Ділюся щиро, 
бо знаю, що цей  молодий 
чоловік  твоє душевне світ-
ло  буде берегти і примно-
жувати. Щодня у довгому 
подружньому житті допо-
магайте одне одному зася-
яти новими гранями, заяс-
ніти коханням та радістю. 
Діти мої, будьте щасливи-
ми!

Ще багато гарних слів 
було того дня розкидано у 
простір вінчальної церемо-
нії. Наче від поруху крил, 
вони знову піднімались і 
кружляли невидимим  тан-
ком, створюючи настрій та 

гармонію. Олеся направду 
того дня була найщасливі-
шою. 

А перед тим було його 
освідчення. Олег зро-
бив усе, наче в найкращо-
му  фільмі. Чи казці. На ку-
рорті, де вони разом від-
почивали, винайняв бун-
гало, прикрашене квітами. 
Коли Олеся зайшла, поба-
чила сервірований деліка-
тесами столик і два стіль-
ці, на одному з яких стояв 
гарбуз, а на іншому – ко-
штовна шкатулочка з перс-
нем.  Увесь вечір неподалік 
скрипаль грав найніжніші  
романтичні   мелодії, які 
хлюпалися довкола них, як 
море. Олеся ні одній зі сво-
їх подруг не розповіла про 
той вечір, бо щастя любить 
тишу. Лише з батьками по-
ділилася радістю – вона ви-
ходить заміж. Ранок  осяяв 
обох закоханих непідроб-
ним  коштовним почуттям. 
Тоді вона думала, що біль-
шого щастя не існує.

Та вона помилилась. Ще 
більше щастя за рік вору-
шилося в ліжечку, вистав-
ляючи до Олесі скручені 
дульками пальчики і плям-
каючи беззубим ротиком 
після порції маминого мо-
лочка. Який гарнюній. Яка 
насолода годувати його, 
пестити, купати, вдихати 
особливий запах немовля-
ти. Говорила з ним: 

«Здрастуй, мій князю. 

Здрастуй, мій маленький 
мудрагелику. Як тобі цей 
світ? Він потіснився ще на 
один бджолиний сотик, на 
одну людську комірочку. 
Повір, тут не буває так зле, 
аби не вийшло на добре. 
Ти у цьому переконаєшся, 
- лише самостійно зіпнеш-
ся на ніжки.

Здрастуй, князю мій. 
Допомагай мені слухня-
ністю, вчи мене терпінню. 
Адже усе, що я знала до 
цього часу - розтануло, усі 
педагогічні надбання ще-
зають перед твоєю беззу-
бою усмішкою.

Мушу висловити свої 
почуття вкотре: синочку, 
живчику мій, я тебе люблю.  
Напевне, усе інше навко-
ло немає сенсу, якщо ніко-
го любити. Люби, сину мій. 

Чи вдалося мені заклас-
ти в твою біляву голівку це 
розуміння? Я старалася. 

Гадаю, ти чув, як роз-
повідала про все, що почу-
ваю, як готувала тебе до 
цього життя. Знаю напев-
не: добрих людей побіль-
шало. Вір мені, довіряй. Я 
передам тобі усе, чого на-
вчилась, усе, що осмисли-
ла. Дитя моє, скарбе мій, 
світе мій!..»

Та не знала Олеся, що і 
ці хвилини щастя були в її 
житті не найвеличніші. 

Коли Олега забрали по-
вісткою на неоголоше-
ну війну, в ній наче щось 

згасло. Єдиний промінчик, 
який з’єднував їх на цій не-
осяжній відстані, став мо-
литвою. Молилася і вдень, 
і вночі за його щасливе по-
вернення, щоб обминула 
куля, щоб вцілів. Найлегше 
було зранку, коли весняне 
сонце пробивалося крізь 
перші листочки і стукало 
у шибку надією. Бо лише 
триєдине відчуття віри, 
надії та любові підтриму-
вало Олесю в її чеканні. До-
вгих півроку – щоденне че-
кання дзвінка, коли об-
стріли припинялись і з пе-
редової Олег телефонував: 
«Живий. Все добре». 

А потім – інше чекан-
ня. Коли він вийде з коми 
після важкого поранення. 
Приїхала до госпіталю з 
малим, бо знала, що в будь-
якому стані Олег почує го-
лос сина. Говорила з коха-
ним постійно, розповідала 
все, що тільки могла прига-
дати в цих перегонах на ви-
живання. І як часами в неї 
майже вичерпувались фі-
зичні сили, наче хтось вми-
кав в цій маленькій жінці 
внутрішній ліхтарик – те 
особливе світло, яке проби-
вається лише очима.

І те світло допомогло 
Олеговій душі знайти зво-
ротній шлях. Якось зран-
ку він відкрив очі і сказав 
найріднішим: «Мої соне-
чка…» 

Зоряна ЗАМКОВА.
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Осінь в Україні
*     *     *

Осінь в Україні сірими дощами
Навіває думи про минулі дні,
Сховані легенди 

під залізні брами,
Під могильні плити і сирі вогні.

Котиться по стежці 
ягідка калини,

Жовта осокора вибігла на шлях,
Чураївни голос по окрузі лине,
Оживає вічність піснею 

в серцях.

Через чорне гілля 
світяться примари,

Як розп’яті руки , 
цвинтарні хрести,

Чураївни пісня розсипає чари,
З вітром розмовляє 

сивий монастир.

Ці молитви повні 
сонця золотого,

Лиш кохання трунок 
зрадою гірчить,

Перехрестям долі 
сходяться дороги,

Нагадати людям, 
що життя- це мить.

*     *     *
Каштанове листя осіннє, 

червоне,
Розв’юнений сон хризантем.
Ще вітер не зняв золотої корони
Й ганяє за сонячним днем.

Ще пахне грибами 
і димом солодким,

Ця осінь ще рання,іще молода.
Я йду і вертаюсь 

за щастям коротким,
За світлом, що ти дарував.

Мов озеро тихе, 
життя моє тлінне,

У дзеркалі без коливань.
А в темних глибинах – 

щербате каміння
І зяюча паща страждань.

Як ти усміхнешся – 
кохання воскресне

В хвилюючу зустрічі мить,
Листок золотий сколихне 

моє плесо,
У душу метелик влетить.

*     *     *
Збіглися душі під парасольку,
Граються душі в біб і квасольку,
Тішаться душі, дощ не вщухає,
Їм парасольку ангел тримає.

Збіглися гноми, 
сміх той почувши,

Гномам не можна 
лізти між душі,

Щоб не змішалися душі і гноми,
Душі злетіли в небо, додому.

*     *     *
Ранок з кавою гріє небо,
Вечір з кавою та без тебе.
Пахне ласкою і коханням,
Пахне спомином кава рання.

Осінь з кавою журавлями
Закурликала понад нами,
Доля з кавою і журбою,
Заворожена самотою.

Раїса ОБШАРСЬКА.

Притча
Мурашина  

недовіра
На одному пагорбі жила велика мура-

шина сім’я. Всі були дуже дружні між со-
бою. Разом стягували прутики, травинки, 
комашок і всіляку корисну всячину. Пра-
цювали плідно. Коли комусь із членів їх-
ньої родини була потрібна допомога, то 
всі залишали свою роботу і дружно дрібо-
тіли своїми ніжками на порятунок, бо ро-
зуміли, що разом – виживуть, окремо – за-
гинуть.

Але до одної мурашки закралась підо-
зра – нікому не вірити! Ця думка настир-
ливо влізла в її маленьку голівку так, що 
Мурашка не завважила, як змінилася.

— Буду сама! – думала. – А то ще обма-
нуть мене, вкрадуть мої травинки, вине-
суть усе моє майно, а ще чого доброго і нір-
ку відберуть!

Всі йшли до праці, вона ж сиділа і сте-
регла своє багатство.

— Ходи з нами, – кликали – ми і тобі по-
можемо.

— Ага – подумала Мурашка-недовірка 
– Я піду помагати, а все добро залишу без 
нагляду! Не піду!

Мурашки трудилися цілими днями.
— Їжа закінчилася та й води би випи-

ла. – подумала – Ай, якось буду, не залишу 
без нагляду.

І попри те, що їй було одиноко, уника-
ла товариства і далі. Пройшов місяць. Впа-
ла Мурашка із сил. Всі кинулись на поміч: 
одні відгодували, інші напоїли, ще інші ві-
дігріли. Прийшовши до тями, маленька за-
творниця зрозуміла, як глибоко помиля-
лася. І заплакала від щастя, що має таку ве-
лику дружню сім’ю.

«Можливо вас обдурять, якщо ви буде-
те довіряти, але ви будете жити в муках, 
якщо нікому не будете довіряти».

Юлія ГОЛОВЧИН.

Невигадана 
історія

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники зразкового аматорського  
фольклорно-обрядового гурту "Ходаки" Каріна Улянська, Уляна Оляновська,  
Олександра Пиндус, Микола Михалків, Ілона Шарун та Анастасія Баширова.

У кожної людини в житті бу-
вають важкі випробування. Одні 
– пливуть за тією течією, якою 
несе їх доля, а інші використо-
вують будь-яку можливість, щоб 
отримати бажане. Та ніщо в жит-
ті не відбувається просто так, на 
все воля Божа.

Отож, хочу поділитися з вами 
історією, яка вкотре доводить, 
що віра таки творить дива…

Ліля та Богдан Тимошики - 
звичайне подружжя, яке живе у 
невеличкому селі Богданівка Під-
волочиського району. Ліля здо-
була у Кременці (звідки родом) 
медичну освіту, працює реаніма-
ційною медсестрою у Тернопіль-
ській психоневрологічній лікар-
ні, адже з дитинства полюбляла 
допомагати людям.

Добра, щира, справедлива і 
чуйна, Ліля завжди знаходила 
потрібні слова, щоб підтримати 
хворого. Інколи, як священик на 
сповіді, вислуховувала усе набо-
ліле, адже нерідко саме вона була 
тією людиною, з якою в остан-
ні хвилини спілкувалися хворі. 
Про Лілю гарним словом відгу-
куються односельці та працівни-
ки лікарні. Переживши нелегке 
дитинство, без батька, який по-
кинув її ще у п’ятирічному віці, 
заклопотаність мами, яка важ-
ко працювала, щоб прогодувати 
та одягнути двох діток, Ліля не 
озлобилася, а навпаки – вона ста-
ла більш доброю і співчутливою. 
Важливу роль у її житті відігра-
вав старший брат, який замінив 
батька. 

Богдан, чоловік Лілі – майстер 
на всі руки. Своїми силами добу-
довує власний будинок і завжди 
знаходить час допомогти іншим.

Жили вони душа в душу, та 
лиш одного не вистачало для сі-
мейного щастя – діток. Майже де-
сять років Ліля і Богдан оббивали 
пороги лікарень, та медики роз-
водили руками. Після двох опера-
цій Ліля надіялася на таку бажа-
ну вагітність, та з часом її надія 
потрохи згасала.  Лише не згаса-
ла надія на Бога. Часто подружжя 
відвідувало святі місця, прикло-
нялися до чудотворних ікон, про-

сили у Господа маленьке дитятко. 
І допомога не забарилася – Ліля і 
Богдан очікували на сина! Яке це 
для них було чудо… Словами - не-
можливо передати.

Вагітність проходила важко, 
тому майбутній мамі доводилося 
майже увесь час лежати на збере-
женні. Саме у лікарні я познайо-
милася з Лілею.  Ми дуже здружи-
лися, обмінялися номерами теле-
фонів і роз’їхалися по своїх райо-
нах, залишивши поміж себе довгі 
телефонні розмови.

Три роки тому, двадцятого 
березня о сьомій ранку задзво-
нив мій телефон: «У мене віді-
йшли води!..» - крізь сльози ска-
зала Ліля. ЇЇ розпач можна було 
зрозуміти, адже ішов лише шос-
тий місяць вагітності. «Скажи, що 
все буде добре…» - плакала вона, 
а я не знала, що відповісти і як 
підтримати, та в душі вірила, що 
все дійсно буде добре, намагала-
ся її заспокоїти і подумки моли-
лася за них.

Наступного дня Ліля народи-
ла хлопчика. Маленьке янголят-
ко, яке важило лише один кіло-
грам 400 грамів, відразу забра-
ли у реанімацію. Лікарі не дава-
ли жодних прогнозів і не віри-
ли, що маля виживе. Не довго ду-
маючи, батьки у реанімаційно-
му відділенні охрестили синоч-
ка, давши йому ім’я євангеліста 
Матвія. У молитві минали годи-
ни за годинами, бо на маленько-
го Матвія чекали важкі випробу-
вання. Уже наступного дня  гірка 
чаша сліз знову очікувала Лілю, її 
синочка прооперували. Здавало-
ся, що усе погане позаду. Матвій-
ко мужньо переніс важку опера-
цію, от-от і самостійно почне ди-
хати. У це вірила уся сім’я і про-
сили у Бога здоров’я для новона-
родженого. 

Враз Лілині надії обірвалися. 
Із реанімації вийшов лікар і пові-
домив про смерть Матвійка, до-
зволивши мамі попрощатися з 
сином. Лілі здавалося, що життя 
обірвалося в неї. Взявши на руки 
сина, вона щосили тряснула ним і 
сказала «Боже, поможи!!!» І Мат-
війко задихав… Який  шок був у 

лікарів, ме-
дики не ві-

рили своїм очам. 
Адже вони, до-

свідчені спеціалісти, не змогли 
реанімувати дитину, а мама - змо-
гла. Та це не останні випробуван-
ня, які лягли важкою ношею на 
маленького Матвія і його сім’ю.

Півроку реанімації і ще дві клі-
нічні смерті… Тричі Матвійко по-
мирав і тричі його рятували ма-
мині молитви та мамині руки. 
Коли  у Матвійка вдруге зупини-
лось серденько, Лілі приснився 
сон, що в палату до її сина прий-
шов священик і почав миропома-
зувати хлопчика. Прокинувшись, 
Ліля відчула, що з сином щось не 
так, і зателефонувала у реаніма-
цію. Їй повідомили про другу клі-
нічну смерть немовляти. Та Мат-
війко знову задихав. І втретє, коли 
її синочок  помирав, Ліля, буду-
чи біля нього, сама не знаючи як, 
задрімала. І сниться їй Діва Ма-
рія, яка бере на руки Матвія, і несе 
його на гору, і усе це супроводжу-
ється дитячим співом. Від того 
співу Ліля прокинулась і вжахну-
лась: синій і холодний Матвійко 
мирно лежав поруч. Вона, наче на 
крилах, зірвалася до сина і знову з 
молитвою тріпнула ним, і він зно-
ву почав дихати.

І хто знає, чим би все це закін-
чилося, якби знову не сон… Одній 
жінці по палаті, яка щиро спів-
чувала Лілі і її маленькому си-
нові, приснився Ісус Христос, 
який мовив до неї: «Скажи Лілі, 
що Матвійкові тут тяжко, не-
хай везе в Київ, там допомо-
жуть». Цей сон жінка переказа-
ла Лілі, і вона забрала синочка 
до столиці, де йому провели ще 
одну операцію.

Важко повірити в перека-
зане мною. Можливо, я б і сама  
сумнівалася, та знаю, що це все 
дійсно відбувалося. Адже Мат-
війко ріс на моїх очах, ми з Лі-
лею часто телефонували  одна 
одній, а також зустрічалися.

Матвійко підростав, а мама 
й усі рідні все більше молили-
ся за нього. Усі маленькі до-
сягнення хлопчика були тіс-
но пов’язані з великими цер-
ковними святами, хоча зараз 
важко згадати усі деталі. Добре 
пам’ятаю, як на Різдво Христове 
Матвійко самостійно сів, на Ве-
ликдень почав ходити, тримаю-
чись за дві руки. А коли до Льво-
ва привозили ікону Нерукотвор-
ного образу Ісуса Христа, при-
клонившись до тієї ікони, Мат-
війко пішов без сторонньої до-
помоги.

Перше своє слово «мама» 
Матвійко вимовив на день Мате-
рі. І це справді було велике свя-
то для Лілі. Однак, щоб Матвійко 
не відрізнявся від своїх одноліт-
ків, йому потрібно ще багато пе-
режити. Та Ліля з Богданом не з 
тих, хто здається, вони себе обді-
лять, а сина поставлять на ноги.

Три реабілітації у Харко-
ві також допомогли у фізичному 
розвитку хлопчика. Та основну 

допомогу він віднайшов у Івано-
Франківську, де щирою вірою і мо-
литвою за допомогою церковно-
го «коп’я», монах Василь лікував 
Матвійка. Після такого духовно-
го зцілення маленьке хлоп’ятко 
розвивалося все краще. Матвій-
ко більше почав розуміти і роз-
мовляти. Також  він з мамою ще 
проходить терапію в оздоровчо-
му центрі «Дарина» у Києві. Ліля 
щиро дякує усім за матеріальну і 
моральну підтримку, усім, хто мо-
литься і переживає за її сина.

Зараз Матвійкові три роч-
ки, він такий уважний у церкві, 
дуже любить приклонитися до 
ікон, так щиро складає свої ніж-
ні маленькі рученята і, схиляючи 
голівку, по-своєму молиться. Це 
дуже чутливий хлопчик. У селі, 
коли має хтось померти, напере-
додні Матвійко пильно вдивля-
ється в нічне вікно і показує паль-
чиком, щось при тому незрозумі-
ло говорить, а зранку його про-
гнози завжди збуваються.

Інколи я дивуюся, як Лілі вда-
ється так піклуватися про свого 
синочка і допомагати йому. Хочу 
сказати усім матерям, у яких є 
подібні історії, ніколи не здавай-
тесь і не втрачайте надії, бо, якщо 
сильно вірити, то все буде добре, 
адже віра творить чудеса!

І саме Ліля надихнула мене на 
ось ці рядки:

Галина ЧОРНА.
с. Котюжини Збаразького району.

Культуру українську 
бережуть,

Шанують рід, 
обряди та звичаї,

Скрізь «Ходаків» 
вже люди впізнають, 

Та народилися вони
 у нашім краї…

Я не зустрічала 
настільки сильної 
жінки, як Ліля. Саме 
її можна назвати 
Мамою з великої 
літери. Тому і хочу 
розказати про цю 
жінку читачам 
«Сімейного 
гніздечка», щоб її 
приклад надихнув 
інших матерів. Щоб 
вони зрозуміли і 
повірили: ніхто так 
не допоможе своїй 
дитині, як мама.

НАЙКРАЩА 
У СВІТІ МАТИ
Найкраща у світі мати
Яка вона? Знаєш, чи ні?
Тихенько блука по кімнаті,
Бо, може, щось треба мені.

Найкраща у світі мати
Ніколи по ночах не спить,
Бо треба дитя колисати,
Бо, може, його щось болить?

Найкраща у світі мати
Ніколи не зрадить мене,
Бо хто ще так вміє чекати?
Хто міцно ще так обійме?

Найкраща у світі мати
Завжди захищає від зла,
Бо вміє вона навчати
І вірити в силу добра.

Найкраща у світі мати
Дитині присвятить 

життя,
Бо вміє у Бога благати,
Щоб було здорове дитя!

Найкраща у світі мати
Ніколи не лишить одну,
Бо вміє вона дарувати
Любов свою вічно живу!

Найкраща у світі мати
Знає ціну сльозам,
Бо вміє вона пробачати
І жити своїм лиш дитям!

Коли ВІРА 

сонечкаОлесині Життєві сюжети

творить дива…
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Срібний призер Олімпіади 
в Ріо з греко-римської бороть-
би Жан Беленюк в інтерв’ю ви-
данню «Апострофф» висловив 
свою різку громадянську пози-
цію щодо АТО, а також дорікнув 
президентові та головнокоман-
дувачу Петру Порошенкові за 
бізнес у Росії.

«Знаєте, у нас зараз дуже ба-
гато списується на так звану 
АТО. Я так розумію, що уряду 
вигідно підтримувати цей упо-
вільнений конфлікт. Щоб усі не-
вдачі, всі непопулярні дії моти-
вувати тим, що у нас війна… Ан-
титерористична операція не 
може тривати стільки часу. Це 
якась гібридна війна, гібрид-

ний конфлікт, задіяний у бага-
тьох сферах», – сказав спортс-
мен.

Він також обурився, що гла-
ва українського війська досі 
має бізнес в Росії, зокрема, Ли-
пецьку фабрику «Roshen». Його 
дивує, що наш головнокоман-
дувач, гарант нашої Конститу-
ції має бізнес в Російській Феде-
рації. «Ось над цим варто дуже 
сильно задуматися», - наголо-
сив він, додавши, що справжні 
зміни у країні почнуться тіль-
ки тоді, коли відбудеться зміна 
еліт, зміна влади.

«Проблема в тому, що у нас 
немає самостійних політиків. 
Усі вони залежні, всі кимось 
проплачені, і те, що говорять, – 
далеке від того, чим збирають-
ся займатися», – сказав олімпій-
ський призер.

До речі, першим належ-
но оцінив небайдужу пози-
цію Жана професійний боксер 
Олександр Усик та пообіцяв 
йому усіляку підтримку, якщо 
того переслідуватимуть за пе-
реконання.

Чемпіонат світу-2018. 
Відбірний турнір. Група І

Збірна України – 
збірна Ісландії – 1:1

Це був самостійний тренер-
ський дебют уславленого україн-
ського форварда Андрія Шевчен-
ка. Він розпочав з кількох неспо-
діваних ходів, які цілком можна 
вважати експериментами. Про-
те, у підсумку ці кадрові і тактич-
ні новинки бажаного ефекту не 
дали, бо вже початок поєдинку 
був повністю за чвертьфіналіста-
ми недавнього Євро - ісландця-
ми. У перші 10 хвилин вони чоти-
ри рази гостро атакували воро-
та Андрія П’ятова і мінімум дві-

чі могли забивати. Однак Фортуна була на боці господарів, оскільки 
лише раз вони розпочинали з центра поля.

 Як не дивно, але пропущений гол дещо дисциплінував україн-
ців і ближче до середини тайму вони більше, ніж гості, контролю-
вали м’яч та володіли ініціативою. Натомість, до гострих моментів 
у штрафному майданчику титулованого суперника справа доходила 
рідко -  за весь ігровий час ісландці так і не дозволили нашим футбо-
лістам пробити з близької відстані. 

Невідомо, як би складалися подальші події, якби не дальні удари 
Ярослава Ракіцького. Після одного з них Андрій Ярмоленко на доби-
ванні відновив рівновагу. 

У другій половині гри також здалеку пробивали Віктор Ковален-
ко та Євген Коноплянка – без проблем для голкіпера. А моментом 
істини став вистражданий Богданом Бутком пенальті. Втім, Коно-
плянка не реалізував цієї майже стовідсоткової можливості вивести 
свою команду вперед, бо… не влучив у ворота.

В останні десять хвилин зустрічі тривала досить в’язка гра у цен-
трі поля. Стало зрозумілим, що суперники вирішили задовольнити-
ся синицею у руках, аніж ганятися за журавлем у небі.  Відтак, нічий-
ний результат став закономірним підсумком стартового поєдинку 
обох команд у відборі на ЧС-2018.

В інших матчах 1-го туру групи І було зафіксовано ще дві нічиїх з 
тим же рахунком – 1:1. У Хорватії господарі розійшлись миром з тур-
ками, а у Фінляндії перше офіційне турнірне очко заробила коман-
да з Косово. 

Наступний поєдинок збірної України відбудеться 6 жовтня – у 
цей день команда Андрія Шевченка поїде у дуже відповідальне від-
рядження до Туреччини. 

Патріотки навиворіт
Чотириразова чемпіонка світу з міжнародних 

шашок українка Дарина Ткаченко прийняла ро-
сійське громадянство. Вона родом з Тореза (Доне-
цька область). 

Дівчина двічі перемагала на Чемпіонатах Єв-
ропи з міжнародних шашок. Також 32-річна грос-
мейстер є чемпіонкою Європи з міжнародних ша-
шок серед жінок у бліц-програмі. Цьогоріч Тка-
ченко вже виступала під російським прапором на 
Чемпіонаті світу з турецьких шашок, де здобула 
перемогу.

Стала росіянкою і донедавна українська гім-
настка Елеонора Романова родом з окупованого 
Краснодону. До 2016 року вона виступала у скла-
ді збірної України, але у лютому цього року про-

сто втекла з тренувального табору збірної ніби-
то до батьків.

Таки ні
Швейцарський федеральний суд відхилив 

клопотання Паралімпійського комітету Росії про 
допуск російських спортсменів для участі у Пара-
лімпійських іграх в Ріо.

Нагадаємо, що на початку серпня Міжнарод-
ний паралімпійський комітет відсторонив ро-
сійських паралімпійців від участі в Іграх-2016 за 
підсумками розгляду доповіді незалежної комісії 
Всесвітнього антидопінгового агентства.

До речі, це рішення комітету поширюється і 
на участь росіян у Паралімпіаді-2018 у Південній 
Кореї.

Центральний 
матч туру

Поєдинок 7-го туру УПЛ 
“Шахтар” – “Динамо”, який 
відбудеться у Харкові на ОСК 
“Металіст” 9 вересня, ста-
не ювілейним 50-м в історії  
протистояння цих двох су-
перників у рамках чемпіона-
тів України.

У 24 домашніх матчах 
“помаранчево-чорні” 11 ра-
зів перемагали киян, 8 зу-
стрічей завершили внічию і 
5 разів перемагало “Динамо”, 
різниця м’ячів:  33-23 на ко-
ристь “гірників”. Окрім того, 
у домашніх матчах “Шах-
тар” не поступався “Динамо” 
з 2005 року, а востаннє “гір-
ники” вдома пропускали від 
киян майже два роки тому.

Коноплянка 
змінює прописку

Німецький футболь-
ний клуб “Шальке” оголосив 
про підписання контракту з 
українським півзахисником 
Євгеном Коноплянкою. Дета-
лі угоди між українцем і його 
новою командою стануть ві-
домі пізніше. 

Муніципали 
колекціонують… 

поразки 
У 7-му турі Чемпіонату 

України з футболу серед ко-
манд першої ліги ФК «Терно-
піль» вдома поступився чер-
нігівській «Десні» - 0:2.

Уже на другій хвилині зу-
стрічі господарі ледь не за-
били після подачі кутового, 
а на п’ятій -  після удару но-
вачка нашої команди Свя-
тослава Шаповалова з лінії 
карного майданчика м’яч 
пройшов трішки вище попе-
речини. А ось на 16-й хвили-
ні тернополяни пропустили. 
Після вкидання з ауту, на-
падник гостей прийняв м’яч 
на груди і точно пробив по 
воротах - 0:1. Він же на фі-
ніші першого тайму записав 
на свій рахунок дубль. Цен-
тральні оборонці ФК «Тер-
нопіль» дозволили єдино-
му форварду «Десни» при-
йняти м’яч та з середньої 
відстані потужно пробити 
у нижній кут воріт господа-
рів - 0:2. 

У другому таймі гості 
тактично грамотно довели 
матч до комфортної виїзної 
перемоги.

НЕ ВИГРАЛИ,
але й не програли

 

Порожні трибуни НСК “Олімпійський” на матчі 1-го туру від-
бору до ЧС-2018 прикрасив український стяг, внесений до книги 
рекордів України.

Прапор має розмір 60 на 40 метрів і занесений до Книги ре-
кордів України. За останні два роки цей стяг був розгорнутий 
більш ніж у 20-ти містах, зокрема: Одесі, Львові, Сумах, Івано-
Франківську, Маріуполі, Бахмуті, Херсоні, Луцьку, Дніпрі... 

До речі, фахівці оцінили шанси української збірної у відборі на 
Чемпіонат Світу з футболу у 2018 році. Коефіцієнт на те, що укра-
їнці посядуть перше місце, дорівнює чотирьом. Зовсім поруч з Укра-
їною опинилась команда Туреччини. Коефіцієнт на їхню перемогу 
у групі дорівнює 4,3. А фаворитом фахівці назвали Хорватію – 2,1. 

Арена

Українська плавчиня Да-
рина Зевіна виграла дві золо-
ті медалі на етапі Кубка світу, 
який проходив в Москві. Зокре-
ма, вона перемогла у фінальних 
запливах на 50-ти та на 200-ме-
тровій дистанціях на спині. 

Українка Марина Килип-
ко на міжнародних змаганнях 
в Італії встановила новий на-
ціональний рекорд України зі 
стрибків з жердиною. Вона по-
долала планку на висоті 4,65 м, 
що на 9 см вище її особистого 
рекорду.

Попередній всеукраїнський 
рекорд ще у 2004 році встано-
вила Анжела Балахонова. Її ре-
зультат - 4,57 м.

На шаховій Олімпіаді у 
Баку чоловіча збірна України 
здолала збірну Росії. У четвер-
тому турі змагань наша коман-
да із рахунком 2,5:1,5 перемогла 
свого принципового суперника.

Після 4-го туру українські 
шахісти із 8 очками (чотири 

перемоги у чотирьох двобоях) 
йдуть у групі лідерів, натомість 
у росіян залишилося 6 очок.

Не відстає від чоловіків і жі-
ноча збірна України, яка у 4-му 
турі розгромила збірну Франції 
з рахунком 3,5:0,5.

Найкращим спортсменом 
серпня за версією НОК Украї-
ни став гімнаст Олег Верня-
єв, який на Олімпіаді у Ріо за-
воював срібло у багатоборстві 
зі спортивної гімнастики. На-
ставник спортсмена Геннадій 
Сартинський визнаний кращим 
тренером минулого місяця.

Навесні 2016 року Всеукра-
їнське об’єднання учасників 
АТО “Українці разом” провело 
турнір серед військовиків Ки-
ївщини. Тепер же змагання про-
ходять по всій Україні. Турнір в 
6-ти регіональних українських 
зонах триватиме до листопада. 
Найкращу команду визначать 
у грудні, у фінальних змаган-
нях. Переможців також чекає 
пам’ятний матч проти визнаних 
легенд українського футболу.

Команда України перемо-
гла на Чемпіонаті світу з ра-
кетомодельного спорту. На 
другому місці - болгари, на тре-
тьому – збірна  США.  Змагання, 
в яких брали участь 19 країн сві-
ту, проходили у Львові.

 Над цим дійсно 
варто задуматися…
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Юля
Томчишин.

 Мед, 11 видів 
прянощів 

і жменька любові
В оселі пані Оксани завжди 

пахне святом. П’янкий медово-
імбирний аромат ще зранку за-
повнює всі закутки будинку. 
Жінка вранці замішує тісто, роз-
качує тісто і випікає пряники. 
У цьому їй допомагає вся роди-
на. А ось розмальовує їх, зазви-
чай, вночі. Це особливий твор-
чий процес, який потребує спо-
кою і гармонії. Зізнається, лю-
бов до виготовлення пряників 
з’явилася одразу. Спробувала 
пекти й зрозуміла: це – її. 

- Мене настільки захопила 
ця справа, що зараз не уявляю,  
як би могла займатися чимось 
іншим, - каже пані Оксана. - Ін-
коли робота набридає людям – 
мені ж - навпаки. Щоразу цікаво 
пробувати щось нове, вчитися, 
вдосконалюватися.  

Пані Оксана багато експе-
риментувала із рецептами тіс-
та, прянощами, техніками оздо-
блення допоки віднайшла іде-
альне співвідношення інгреді-
єнтів. Тож у її арсеналі – кіль-
ка рецептів тіста на різні смаки. 
Вона додає у випічку 11 видів 
прянощів та приправ, а також 
багато меду, тому смак пряників 
насичений, а зберігаються вони 
до шести місяців. Та, найважли-
віше, переконана жінка – виго-
товляти пряники з гарним на-
строєм та вкладати у них час-
точку своєї душі. 

Перші роботи майстриня 
згадує з любов’ю – це були най-
простіші казкові герої, новоріч-

ні ялиночки. Але вони надзви-
чайно дорогі серцю. 

Сьогодні ж пряники пані 
Оксани – це маленькі шедеври. 
На них вона створює вишукані 
орнаменти і навіть картини. 

- Багато моїх пряників розма-
льовані у вінтажному стилі. Це 
один з моїх найулюбленіших, - 
розповідає жінка. - Для нього ха-
рактерні ніжні пастельні тони, 
квіти у вазах, мереживо. Також 
дуже люблю розмальовувати пря-
ники на дитячу тематику, адже 
малеча – це найкращі і найщирі-
ші критики. Побачиш їхні щасливі 
очі і хочеться творити далі. 

Сюжети для оздоблення  ви-
пічки майстриня черпає звіду-
сіль. Це і побут, і  сім’я, і прогу-
лянки рідним Зборовом, ман-
дрівки Україною. 

- Своєю роботою я хочу пока-
зати людям, що мистецтво може 
бути різним. Адже можна малю-
вати на полотні, ліпити скуль-
птури з глини, а можна творити 
мистецтво з тіста і глазурі, - до-
дає жінка.

У її планах – опанувати пе-
триківський розпис та навчити-
ся малювати на пряниках пор-
трети людей. 

Історія сягає
 Київської Русі

До зустрічі з пані Оксаною 
я навіть не уявляла, що пряни-
ки, техніка їх розпису є частиною 
культурного надбання багатьох 
країн світу. З’явилися вони у Ні-
меччині. Однак сьогодні найпо-
ширеніші у Чехії і саме майстри-
ні цієї країни найвідоміші у світі. 

- У них це звичайний пряник, 
покритий білою глазур’ю, але 
його дуже цінують. В Угорщині 
пряники розписують у техніці ка-
лачай – це їх національна вишив-
ка, яку використовують для де-
кору випічки. У Росії також поши-
рені пряники. У різних регіонах їх 
називають: козулі, архангельські, 

тульські. Випікали пря-
ники і в Київській Русі, 
- розповідає майстри-
ня. -  За переказами, у 
багатих родинах був ці-
кавий звичай - коли на-
роджувалася дівчин-
ка, збиралися господи-
ні, бабки-повитухи і пе-
кли пряники. Над тіс-
том проводили спеці-
альний обряд. Коли 
медяники випікали, їх 
складали у спеціаль-
ні дерев’яні скрині і не 

відкривали їх доти, поки дівчи-
на не виходила заміж. На весіл-
лі, коли церемонія добігала кін-
ця, скриню відкривали і пряни-
ки роздавали гостям. Тож, як ба-
чимо, така випічка могла зберіга-
тися роками. 

А ще в Україні у давнину існу-
вав звичай пекти великий медя-
ник, який давали дівчині як при-
дане. Для того, щоб його довез-
ти до дому нареченого, запряга-
ли двох волів і возом везли у нову 
домівку. 

Мрія про музей 
пряників

Пані Оксана не планує зупи-
нятися на досягнутому – вона по-
стійно вчиться і вдосконалюєть-
ся. Хоча пряникове мистецтво в 
Україні не дуже розвинене, нама-
гається переймати закордонний 
досвід та творити щось своє.  

- У більшості пряники асоці-
юються з купленими у магазині. 
Відтак майстринь-професіоналів, 
які мають свій стиль, дуже мало, 
- каже жінка. -  В Україні їх всьо-
го троє. Хоча печуть пряники ба-
гато кондитерів, але вони, за-

звичай, працюють в якійсь одній 
техніці. Та в останні роки ця сфе-
ра стрімко розвивається, а виро-
би українок високо оцінюють за 
кордоном. 

Оксана Кравець часто виго-
товляє пряники у подарунок. 
Кожна її робота - ексклюзивна. 
Майстриня створює і пряникові 
картини, і будиночки, і вітальні 
листівки. На Різдво вдома навіть 
ялинку одягає в іграшки з пряни-
ків. 

Хоча жінка зізнається, найго-
ловнішого пряника свого життя 
вона ще не зробила, тому  постій-
но ставить перед собою нові цілі.

- Моя маленька мрія – вла-
штувати персональну виставку 
пряників, - каже Оксана Кравець. 
-  А велика мрія – створити му-
зей пряника, адже поки що тако-
го в Україні немає. Хоча ще в Ки-
ївській Русі випікали пряники з 
житнього та пшеничного борош-
на, а замість прянощів, які були 
недоступні, додавали ароматні 
коріння трав. 

Навчитися 
може кожен!

Оксана Кравець радить гос-
подиням обов’язково спробувати 
спекти пряники та потішити сво-
їх рідних смачними солодощами. 
А, можливо, віднайти своє покли-
кання. 

- Головне, не бійтеся та не лі-
нуйтеся працювати над собою, 
- додає вона. – А 
ще - робіть усе з 
любов’ю і тоді у 
вас все вийде. 

Оксана Кравець 
зі Зборова виготовляє одні 
з кращих пряників в Україні

На Тернопіллі живе 
пряникова фея

Ми дуже часто відмовляємося від своїх мрій і задумів через лінощі, страх 
невдачі і тисячі різноманітних причин. Нарікаємо на маленьке місто, від-
сутність перспектив, вік, сімейні турботи... Героїня цієї публікації ламає всі 
ці стереотипи і вкотре доводить – найважливіше - знайти улюблену спра-
ву, багато працювати і постійно вдосконалюватися. 

Оксана Кравець із невеличкого затишного Зборова, мама двох діток та 
економіст за освітою, за три роки зуміла опанувати десятки технік випі-
кання та оздоблення імбирних пряників і стати однією з кращих майстринь 
України у цій сфері. 

Сьогодні з тіста і глазурі пані Оксана виготовляє справжні витвори мис-
тецтва, її навіть кличуть працювати за кордон, а вона мріє про музей пря-
ників на рідній Тернопільщині та не уявляє свого життя за межами своєї 
маленької батьківщини. 

Оксана Кравець поділилася з читачками «Нашого ДНЯ» одним із сво-
їх рецептів. 

МЕДОВІ ПРЯНИКИ
Потрібно: 2 яйця, 100 г цукру, 50 г масла, 100 г меду, 0,5 ч. л. соди, 1,5 скл.  

борошна, спеції до смаку.
Для глазурі: 1 білок, 200 г пудри, харчові барвники за бажанням. 
Приготування: спершу збити яйця з цукром, тоді додати решту інгреді-

єнтів. Замісити тісто, розкачати, витиснути формами. Бляшку посипати му-
кою, викласти тісто і пекти в духовці 10-15 хвилин при температурі 1800 .

Витягнути, остудити. Збити білок із цукровою пудрою, за потреби додати 
барвники і розмалювати ласощі.
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Домашній кетчуп
ПОТРІБНО: 6 кг помідорів, 10 зубців 

часнику, 4 цибулини, 1 ч. л. солодкої меле-
ної паприки, 1 ч. л. меленого перцю чилі, 1 
ч. л. меленої кориці, 200 г цукру, 200 г бі-
лого винного оцту, сіль за смаком (але не 
менше 100 г).

ПРИГОТУВАННЯ: помідори без шкір-
ки розріжте навпіл, насіння видаліть. Ба-
жано це робити над ситом, поставленим 
на миску. Сік який стікатиме в миску збе-
режіть. 

Цибулю, часник, помідори крупно по-
ріжте, складіть у велику каструлю, додай-
те сік з помідорів. Тушкуйте у власному 
соку, на середньому вогні одну годину. До-
дайте всі спеції, цукор і оцет, сіль за сма-
ком. Збийте масу блендером і уварюйте ще 
1-2 години до бажаної консистенції. Ще раз 
спробуйте на смак, додайте, при бажанні, 
сіль чи цукор. Розлийте гарячим по стери-
лізованих банках.

Закрийте кришкою і акуратно пере-
верніть догори дном, поставте охолоджу-
ватися. Домашній кетчуп відмінно зберіга-
ється в коморі більше року.
Кетчуп до піци

Це варіант смачного і ароматного до-
машнього кетчупу. Його приготування не 
вимагає особливих зусиль і не займе ба-
гато часу. Цей ніжний кетчуп можна ви-
користовувати як основу для піци, або як 
соус до готових страв. 

ПОТРІБНО: м’ясисті помідори - 500 г, 
червона ріпчаста цибуля - 100 г, курага - 40 
г, часник - 1 зубчик, яблучний оцет - 50-60 
мл, цукор - 15-25 г, олія - 15 мл, суха гірчи-
ця - 1 ст. ложка, соєвий соус - 10 мл, каррі - 1 
ч. л, сіль - 2/3 ч. л, гвоздика - 1-2 шт., лавро-
вий лист - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: помідори помий-
те і поріжте на шматочки. Подрібніть їх у 
блендері до утворення пюре. Курагу ре-
тельно помийте й обсушіть. Цибулю по-
чистіть і натріть на тертці або подрібніть 
разом з курагою в блендері. Змішайте по-
мідорову масу з часником, цибулею і ку-
рагою. Повинна утворитися кашоподібна 
маса. Додайте в неї соєвий соус, лавровий 
лист, гвоздику, каррі. Влийте олію і постав-
те на сильний вогонь. Варіть кетчуп про-
тягом 15 хвилин, постійно помішуючи. До-
дайте яблучний оцет, гірчицю, сіль і цукор. 
Часник почистіть і пропустіть через часни-
кодавку. Додайте в кетчуп. Продовжуйте 
варити ще 15 хвилин, не припиняючи по-
мішування. Зніміть готовий кетчуп з вог-
ню, видаліть гвоздику і лавровий лист. Ре-

тельно збийте все блендером до однорід-
ності. Дайте кетчупу повністю охолонути і 
розлийте в банки. 
Кетчуп з яблуками 
і корицею

ПОТРІБНО: 4 кг стиглих помідорів, 1 кг 
яблук, 1 кг цибулі, 190 мл оцту 9% (звичай-
ного столового спиртового), 2 ч. л. черво-
ного гострого перцю, 1 ч. л. чорного меле-
ного перцю, 2 ч. л. кориці, 200 г цукру, 200 г 
гострої гірчиці, 2 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю почистіть. У 
помідорів зробіть надріз хрестиком зверху 
і опустіть в киплячу воду на кілька секунд, 
потім швидко сполосніть під холодною 
проточною водою і зніміть шкірку. Яблука 
почистіть, видаліть серцевину. Помідори, 
яблука і цибулю змеліть у м’ясорубці. По-
містіть у велику каструлю, доведіть до ки-
піння і зменшіть вогонь. Варіть на серед-
ньому вогні одну годину. Піну можна не 
знімати. Додайте інші інгредієнти, перемі-
шайте і збийте блендером, доведіть до ки-
піння і розлийте по пляшках або банках. 
Закрийте стерилізованими кришками. 
Аджика з яблуками

ПОТРІБНО: 3 кг помідорів, 700 г кис-
лих яблук, 700 г моркви, 1 кг болгарського 
перцю, 3 головки часнику, 3 шт. пекучого 
червоного перцю, 200 мл 9%-го оцту, 200 
мл олії, 200 г цукру, 150 г кухонної солі.

ПРИГОТУВАННЯ: болгарський і пеку-
чий перці очистіть від насіння. У помідорів 
виріжте плодоніжки. Подрібніть часник.

Яблука очистити від шкірки і насіння. 
Щоб аджика за цим рецептом вийшла на-
сиченою і смачною, вибирайте соковиті 
кислі яблука.

Яблука, моркву, помідори, болгарський 
і пекучий перці поріжте на шматочки і про-
пустіть через м’ясорубку.

Отриману подрібнену суміш помістіть 
в каструлю, поставте на середній вогонь, 
доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до 
мінімуму і варіть, помішуючи, 45 хвилин.

Додайте в аджику часник, оцет, цукор, 
сіль і олію. Ретельно перемішайте і варіть 
аджику ще 15 хвилин. Потім розлийте га-
рячу аджику у стерилізовані банки, на-
крийте кришками і закрутіть.
Справжня грузинська 
аджика

ПОТРІБНО: 500 г гострого перцю, 100 
г часнику, 100 г волоських горіхів, 400 г зе-
лені (кінза, петрушка), 1 ст. ложка насіння 
коріандру, 3 ст. ложки солі.

ПРИГОТУВАННЯ: щоб приготувати 
справжню грузинську аджику, міцну і пе-
кучу, перш за все, слід захистити руки і 
одягнути гумові рукавички. Не допустіть, 
щоб сік гіркого перцю потрапив в очі та об-
личчя, бо опіки і подразнення можуть бути 

серйозні.
Гіркий перець помийте і зріжте хвости-

ки. Від насіння можна не очищати. Почис-
тіть часник. Волоські горіхи обсушіть на 
сковороді і очистіть від зайвого лушпин-
ня. Пропустіть перець через м’ясорубку з 
дрібною сіткою. Якщо  вийде багато соку, 
злийте його. Часник, горіхи і коріандр 
також подрібніть через м’ясорубку. По-
тім все з’єднайте і знову пропустіть через 
м’ясорубку 1-2 рази, досягаючи однорідної 
консистенції.

Зелень помийте, обсушіть і дуже дріб-
но поріжте. Важливо, щоб зелень була по-
різана, а не перемелена на м’ясорубці. 
З’єднайте усі інгредієнти, додайте сіль і все 
ретельно перемішайте. Накрийте аджику і 
залиште на 3 дні, періодично помішуючи, 
щоб сіль краще розчинялася. Потім роз-
кладіть грузинську аджику у чисті банки, 
закрийте кришками і зберігайте в холод-
ному місці.
Аджика з хроном

ПОТРІБНО: 2,5 кг помідорів, 0,5 кг со-
лодкого перцю, 200 г хрону, 300 г часнику, 
0,5-1 шт. гіркого червоного перцю, 1 скл. 
оцту, 1 скл. цукру, 2 ст. л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідори, перець, 
хрін, часник, гіркий перець змеліть на 
м’ясорубці. Додайте оцет, цукор і сіль. Збе-
рігайте в холодильнику.
Аджика пікантна

ПОТРІБНО: на 5 кг помідорів: 1 кг ци-
булі, 1 кг кислих яблук, 500 г червоного 
гіркого перцю, 300 г часнику, 300 г кропу і 

петрушки, 0,5 л олії, сіль до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори, цибулю і 

перець перемоліть на м’ясорубці і варіть 2 
год. на маленькому вогні. За 20 хв. до кінця 
додайте часник, кріп, петрушку, олію і сіль 
до смаку. Викладіть у банки. Простерелі-
зуйте 10-15 хв.
Аджика з аличі

ПОТРІБНО: 3,5 кг аличі, 300 г часнику, 
3 стручки гіркого червоного перцю, пучок 
петрушки, 1,5 склянки цукру, 1 л томатно-
го соусу, 1,5 ст. ложки солі.

ПРИГОТУВАННЯ: аличу, перець і зе-
лень помийте. Почистіть часник. Вида-
літь з аличі кісточки і пропустіть її че-
рез м’ясорубку. Якщо кісточки видаля-
ються погано, обдайте аличу окропом і 
протріть через друшляк. Пропустіть че-
рез м’ясорубку часник, перець, зелень і 

з’єднайте з аличою. Додайте сіль, цукор, 
томатний соус і перемішайте.

Залиште аджику на 20-30 хвилин на-
стоятися і подавайте до м’яса та гарніру. 
Щоб зберігати аджику сирою, розкладіть її 
по чистих банках, накрийте капроновими 
кришками і поставте в прохолодне місце.
Ткемалі

ПОТРІБНО: 3 кг слив, 3 великих голо-
вки часнику, 1,5 - 2 стручки гострого пер-
цю (чілі) або 1,5 - 2 ч. л. готового мелено-
го, 6 ч. л. солі, 9 ч. л. цукру, 3-4 ч. л. коріан-
дру, 1,5 пучка кінзи,1,5  пучка кропу, 4 лис-
точки м’яти. 

ПРИГОТУВАННЯ: сливи помийте, 
складіть в каструлю і залийте невеликою 
кількістю води, (1-1,5 скл. ), щоб сливи не 
прилипли. Чим сливи м’якші, тим менше 
потрібно води і тим швидше сливи пустять 
сік і почнуть розварюватися.

На невеликому вогні сливи поваріть 
5-20 хв. Як тільки вони почнуть розварю-
ватися, газ виключіть. 

Коли сливи трохи охолонуть, відкинь-
те їх на друшляк хвилин на 10, щоб сте-
кла зайва вода, тоді переставте друшляк 
на іншу каструлю і протріть сливи. У друш-
ляку залишаться шкірки і кісточки, а в ка-
струлі досить густе пюре. 

До нього додайте цукор і сіль, ретель-
но перемішайте. 

В чашу блендера покладіть очище-
ний часник, гострий стручковий перець і 
подрібніть. Додайте туди ж зелень: кінзу, 
кріп і м’яту. Ще раз збийте все разом. Корі-
андр розітріть у ступці. 

Каструлю з соусом, куди вже додано 
сіль і цукор, поставте на вогонь, постійно 
перемішуйте, щоб не підгорів. Поки тке-
малі не став надто гарячим, спробуйте - чи 
достатньо солі і цукру. Смак залежить від 
слив - якщо вони надто кислі чи не зовсім 
спілі, цукру потрібно більше, або навпаки. 
Соліть і солодіть до смаку. Додайте корі-
андр і збийте в блендері масу - часник, пе-
рець і зелень. Добре перемішайте і попро-
буйте на свій смак. Смак ткемалі має бути 
кисло-солодко-гостро-пряним. Доведіть 
до кипіння, після закипання поваріть хви-
лин 5-10, постійно помішуючи.

Готовий ткемалі розлийте в гарячі про-
стерелізовані банки, закрийте, закутайте і 
залиште охолоджуватись до ранку. Збері-
гайте в холодному місці.

будем смакувати 
взимку

Соус, кетчуп і аджику

Початок осені тішить нас щедрим врожаєм і розмаїттям овочів та фруктів. На грядках достигають по-
мідори, перець, баклажани, у садах наливаються сонечком яблука, груші і сливи. Хочеться зберег-
ти всі ці смачні дарунки літа, щоб насолоджуватися ними взимку. Сьогодні ми пропонуємо вам, доро-
гі наші читачі, цікаву добірку рецептів різноманітних соусів, які стануть чудовим і смачним доповне-
нням будь-якої страви. А ще, на відміну від купованих, вони корисні, не містять консервантів та харчо-
вих добавок, тому неодмінно смакуватимуть вашим рідним. 
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Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї у Терно-

полі або поблизу нього - до 10 км. Телефонувати: 
(067) 68-72-946.

Пропоную
Перевезення людей на робо-

ту в Польщу. Є різні вакансії. Телефон: 
(096) 06-22-190, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-
турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.

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

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

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

Дві телиці (недорого) – чорна і рижа, тільні. 
Телефонувати: (096) 74-73-563.
-
Піноблоки (недорого) Телефон: (097) 33-06-287.
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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 запрошуємо 
всіх – викладачів та студентів усіх років на-
вчання на урочисте святкування у місто на-
шої юності – Копичинці!

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

(098) 29-76-461 – Ігор. 

Допомога в оформленні віз.
МОЖЛИВІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ТЕРМІНОВИХ ВІЗ (ДО 2 ТИЖНІВ).
Інформаційні послуги з питань 

працевлаштування у Польщі та Чехії.
Швидко, якісно, доступно!!!

т. (096) 653-52-28, (099) 056-82-40.

Знайомства
Чоловік віком 47 років, матеріально забезпе-

чений, познайомиться із доброю, порядною жін-
кою віком до 43 років (можна з дитиною) для ство-
рення сім’ї. Заради розваги прошу не турбувати.  
Тел.: (067) 85-29-084, Ігор. Деталі при зустрічі.

- Куме, чули, що в Росії будуть проводити 
наступні вибори по-новому, як ніде у світі? 

- Тобто, як?
- Для підтвердження переобрання Путі-

на буде достатньо кивнути телевізору.
  

- Сусіди не скаржаться, коли ти з перфо-
ратором працюєш?

- Та ні, я свердлю вночі, коли всі сплять.
  

Поліцейський складає протокол огляду 

місця події:
- Чоловік, 40 років, на голові сліди уда-

рів тупим предметом - сковородою. За сло-
вами дружини, відмовився купувати їй та-
блетки для схуднення, заявивши, що в її віці 
це вже не має значення. 

- Так і запишемо: самогубство.
  

- Тату, це правда, що в деяких країнах 
Сходу наречений не знає, хто його дружина, 
поки не одружиться?

- Це в будь-якій країні, синку!
  

Чоловік прийшов додому і побачив за 
шторою босі ноги. Запитує  дружину:

- Це що таке?!
- А ти думаєш, що всі мої прикраси, шуби 

- це на твою зарплату?
- Я запитую: що це таке?!
- А квартира, машина - на твою зарпла-

ту?
- Це що таке?
- А, як ти думаєш, чому ти отримав таку 

високу посаду?
- Я останній раз запитую: чому году-

вальник босоніж стоїть?
  

Чоловік прийшов до магазину з дружи-
ною. Поки та розглядає товари, він тихень-
ко каже до продавщиці:

- Мені, будь ласка, сік пшеничний, але 
без м’якоті.

- Що-що?!
- Не «що», а горілку «Пшенична». 

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
з  7 до 13 вересня
Овен 

Ваша доля великою мі-
рою залежить від вчинків і 
дій оточуючих. Старайтеся 
не встрягати у суперечки, 
тримайте свої думки при 
собі і матимете все, що по-
трібно для повного щастя. 
Якщо буде потрібна допо-
мога, виручить хтось з дав-
ніх приятелів. 
Телець

Зоряний час творчого і 
любовного розквіту, поспі-
шайте облаштовувати осо-
бисте життя. У шлюбних 
тандемів тривають випро-
бування на міцність уз Гіме-
нея, Якщо з фінансами пога-
но, привчайтесь до аскетиз-
му, трохи економії не зава-
дить. 
Близнюки

Ви в ролі зразкового 
господаря, турботливого 
сім’янина – поза конкурен-
цією. Впевнено разом з дру-
гою половинкою ведіть сі-
мейне судно крізь рифи по-
бутових проблем. І головне, 
не сваріться. 
Рак

Виявляйте допитли-
вість, активно спілкуйте-
ся, але “не пхайте ніс у чуже 
просо”. На роботі очікуй-
те певних труднощів, однак 
вони швидко минуть завдя-
ки вашій цілеспрямованості 
і бажанню виправити ситу-
ацію. Не забувайте про від-
починок у колі друзів. 
Лев

Підключайте практич-
ну жилку, беріться за при-
буткові ділові пропозиції і 
заробляйте гроші, а куди їх 
витратити – підкажуть рід-
ні. Не шукайте журавля у 
небі, синиця в руках набага-
то надійніша у повсякден-
ному житті. Зустріч з дру-
зями принесе багато пози-
тиву.
Діва

Інколи ви прагнете всі-
ма керувати, але не забу-
вайте дослухатися до дум-
ки оточуючих. Сміливо бе-

ріться за все, що до вподо-
би, і продовжуйте рух впе-
ред. Більше уваги приділіть 
сім’ї, рідні чекають від вас 
тепла та уваги.  
Терези

Візьміть тайм-аут і схо-
вайтесь у мушлю (поїдь-
те у відпустку). Наодинці з 
собою вам буде найкраще. 
Саме час навести лад у вну-
трішньому світі і відпочити 
від усіх та всього.
Скорпіон

Матеріальні питан-
ня можуть стати яблуком 
розбрату з друзями та рід-
ними. Пам’ятайте, справ-
жні почуття не купиш ні за 
які гроші. Також затягніть 
пояс, планети закликають 
до скромності у витратах, ні 
копійки на вітер!
Стрілець

У бізнесі та кар’єрі вас 
очікує справжня удача. Від-
повідально поставтесь до 
власних обов’язків і ви з 
легкістю утримаєте завойо-
вані вершини. У стосунках 
в родині забудьте про агре-
сивну поведінку, інакше 
зруйнуєте те, що так довго 
будували.
 Козеріг

Хваліться, популяризуй-
те власні досягнення, аби 
привернути успіх. Поста-
райтеся нарешті знайти час 
для повноцінної відпустки. 
Не відмовляйте у допомозі 
друзям – прийде час і вони 
віддячать вам. Одиноких 
чекає цікаве знайомство. 
Водолій 

Позбудьтесь залежності 
від чужих потреб та інтере-
сів, бо це стримує ваші будь-
які починання. Змініть, хоч 
на деякий час, звичне ото-
чення, адже ніхто вповні не 
цінує того, що ви робите.
Риби

Не намагайтеся штур-
мувати кар’єрні схо-
ди, ваш час ще не настав. 
Об’єднуйтеся з грамотни-
ми, професійними, досвід-
ченими людьми. Правиль-
но сформована ділова ко-
манда – це запорука успіхів 
на майбутнє. Зоряний час 
для закоханих.

Вітаємо!
Доброго батька і чоловіка, файного 

кума, щирого друга
Любомира Сергійовича Чашку

з Тернополя 
з Днем народження!

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі скрізь усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки. 
Вчинків Тобі і рішень безпомилкових,
Планів сміливих і справ прибуткових.
Хай друзі частіше сходяться,
А серце любити не втомиться!
З любов’ю і повагою – дружина Оксана, донь-
ки Ірина і Леся, куми Віра і Петро Матійщуки 

з Теребовлі, друзі з Тернополя і Вишнівця.

Вітаємо!
11 вересня святкувати-

ме свій 4-й День наро-
дження наймиліше у сві-
ті сонечко, наша рідне-
сенька донечка і внучка 
Іванна Цісельська 
з с. Лози на Збаражчині.

Від щирого серця ми тебе вітаєм,
Здоров’я міцного і щастя бажаєм,
Виростай розумна, добра і красива,
Будь в житті, рідненька, ти завжди щаслива.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
А для своїх друзів – завжди щира й вірна.
Щоб всі шанували тебе і любили,
Щоб очі від щастя, як зорі світили, 
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, що тобі тільки треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

З любов’ю – мама Надя, тато Саша, сестрич-
ки Даша і Таня, дідусь Борис і бабуся Надя.

Згідно з ескізами проекту,  
представленого в 2011 році, на 
церкві мало бути п’ять золотих ку-
полів, центральний - заввишки 27 
метрів. Споруди - об’єднані скля-
ним дахом, що символізував би 
покров Богородиці. Будівництво 
мали ропочати у 2012. Цей проект 
французькі ЗМІ назвали “кремлів-
ським собором”. А мер Парижа ска-
зав тоді, що”балдахін” над спору-
дами порушить гармонію історич-
ного району. Росіяни змінили про-
ект, взяли нового архітектора і по-
чали будівництво. Були ще там 
якісь проблеми, суди, але на це бу-
дівництво поширюється диплома-
тичний імунітет. Зрештою, мене не 
цікавили ні гроші, які ідуть на бу-
дівництво, ні мікроклімат, в яко-
му зводять російську церкву. Я хо-
тіла переконатися на власні  очі, 
що це дійсно відбувається і що ж 
вони там будують без “балдахіна”, 
як  «вивчили» можливість  гармо-
нійно вписати будівлю в паризь-
кий простір. І я переконалася. Впи-
сали. Будівництво іде повним хо-
дом. Крани і найвищий купол ледь 

не перекривають вид на Ейфелеву 
вежу з боку набережної Бранлі. Це 
уже не єдине приміщення, а комп-
лекс із кількох - храм,  російсько-
французька школа і культурний 
центр. Ці приміщення зайняли  чи 
не половину площі.

Тепер тільки французи гріють 
чуби, адже російський храм буде 
побудований поруч із Централь-
ною розвідкою Франції, це в де-
кількох метрах від палацу Альма.  
Колись він був стайнею Наполео-
на III, але сьогодні там розташова-
но багато служб Єлисейського па-
лацу. Йдеться про поштову служ-
бу президента, 16 службових квар-
тир співробітників апарату глави 
держави, а також Вищу раду магі-
стратури. Словом, тут працюють 

і живуть люди, які володіють ба-
гатьма секретними даними, а отже 
представляють неабиякий інте-
рес для іноземних спецслужб. Бу-
дівництво мають завершити восе-
ни. Храм стане першою російською 
пам’яткою у Парижі, побудованою 
за більш як сто років. Появу росій-
ського центру у столиці Франції 
влада подає як ефективний дипло-
матичний переворот у відносинах 
двох країн.

 А я чомусь пригадала інформа-
цію про те, що Українська право-
славна церква Московського патрі-
архату зведе в Києві на Залізнич-
ному шосе найвищий храм у Єв-
ропі - його висота  сягне 120 ме-
трів. Тільки чи побільшає любові 
до України в апологетів «русского 
мира»? 

Оскільки ми ще мали півгоди-
ни екскурсії по Парижу, то  пішли  
в обхід російського центру на Мар-
сове поле на галявину перед Ейфе-
левою вежею, подихати ще паризь-
ким повітрям, бо, хто знає,  яким 
воно тут буде вже восени.

Людмила ОСТРОВСЬКА.

Із щоденника паломниці

«Русский мир» 
у Парижі

Знаючи, що у паломницькому турі є 
Париж, я закмітувала неодмінно піти до 
Ейфелевої вежі і подивитися, як справи 

в культовому закладі, який зводить Росія у 
цьому, одному з найпрестижніших районів  
столиці Франції. Розмови про зведення  
“Русского духовно-культурного центра” 
на березі Сени за кілометр від візитівки 
Парижу велися ще з 2007 року, коли Росія на 
відкритому конкурсі виграла, заплативши 
(за джерелами з інтернету, бо, звичайно, це 
комерційна таємниця) 70 млн. євро, чого 
не могли дати інші учасники - Саудівська 
Аравія і Канада. Проект передбачав зведення 
православного храму, семінарії, бібліотеки 
та  залів для прийомів. Загальна площа 
комплексу мала скласти 4245 квадратних 
метрів, на території, визнаній ЮНЕСКО 
світовою  спадщиною.




