
«Молюся за кожного 
солдата, щоб всі 
приїхали живі-здорові» 18 стор.

Та, що говорить мовчки
Життєві історії  

у “Сімейному гніздечку”

21 вересня - хмарно з про-
ясненням, в другій половині 
дня можливий дощ, вночі 6-8, 
вдень 11-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.02, захід - 19.18. 

22 вересня - хмарно з про-
ясненням, дощ, вночі 5-6, вдень 
9-12 градусів тепла. Схід сонця 

- 7.03, захід - 19.16.  
23 вересня - 

хмарно, вдень можливий дощ, 
вночі 6-7, вдень 11-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.05, за-
хід - 19.14.  

24 вересня - хмарно, вдень 
можливий дощ, вночі 7-9, 

вдень 11-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.06, захід - 19.12. 

25 вересня - хмарно з 
проясненням, можливий 

дощ, вночі 9-10, вдень 11-17 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.08, захід - 19.09. 

26 вересня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, вночі 8-9, 
вдень 13-16 градусів тепла. 

Схід сонця - 7.09, захід - 19.07. 
27 вересня - хмарно, без 

опадів, вночі 6-9, вдень 13-17 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.11, захід - 19.05.

21-23 вересня на терито-
рії області на поверхні грун-
ту та місцями у повітрі спо-
стерігатимуться заморозки 
0-5 градусів.  

Погода в Тернополі й області Реклама. Тел.: (0352) 40-77-60

ПЕРЕМОГА 
силою духу

12  
стор.

8 стор. 10-11 стор.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Чортківські села покропили….  хімією 7  
стор.
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– На останньому засіданні Асоці-
ації будівельників Тернопілля було 
прийняте рішення надати пайови-
кам, котрі на той час звернулися до 
нас,  квартири на тих же умовах, на 
яких вони входили в дольову участь 
у кооперативі «Файне місто-2».  Для 
них ціна не змінилася і становить 
від 6900 до 7300 грн. за один ква-
дратний метр житла. Люди зможуть 
отримати квартири такої ж площі, 
яка зазначена в попередніх догово-
рах, у різних мікрорайонах Тернопо-
ля, там, де наразі проводиться будів-
ництво, – повідомив директор ТОВ 
«Комунсервісбуд» Андрій Смере-
чинський.

 Серед пайовиків, яких кинув на-
призволяще «Набережний квартал» 
і яким допомогла Асоціація буді-
вельників Тернопілля, є тернополя-
нин Євген Тріщенко (на фото з до-
говором на нову квартиру).

 – На жаль, свого часу я повірив 
«Набережному кварталу», який поо-
біцяв квартиру в новобудові на вули-
ці Микулинецькій. Фірма мене обма-
нула. Чесно кажучи, спочатку я був у 
відчаї. Потім почув про Асоціацію бу-
дівельників області та звернувся до 

них із своєю проблемою. За корот-
кий час мені пообіцяли надати квар-
тиру аналогічної площі в новому бу-
динку на вулиці Котляревського. Від-
повідний договір на квартиру в мене 
вже на руках. Я вдячний голові Асо-
ціації будівельників Василю Йосипо-
вичу Лилу,  це людина з великої бук-
ви. Прийняте ним і його колегами рі-
шення – це свого роду подання руки 
порятунку, адже більшість пайови-
ків «Файного міста-2»  вже не споді-
вались коли-небудь отримати квар-
тиру. Адже від жовтня минулого року 
курс гривні до долара зріс, тому при-
дбати житло за тими цінами вже й не 
мріяли. Більше того, «Файне місто-2» 
не повертає коштів або повертає тіль-
ки частково, і люди з ним судяться 
(на сьогодні є п’ять судових справ). 
Хочеться вірити, що й інші обману-
ті пайовики отримають квартири, 
але в них була проблема з розірван-
ням договору тому, що керівники ко-
оперативу намагалися маніпулюва-
ти людьми, обіцяючи їм золоті гори, 
– розповів Євген Тріщенко.

За словами голови Асоціації бу-
дівельників Тернопільської облас-
ті, генерального директора ТОВ 

«Тернопільбуд» Василя Лила,  щоб 
люди, яких «кинув» хмельницький 
забудовник (за попередніми оцін-
ками, таких є 45-47 чоловік), змогли 
отримати омріяні квадратні метри, 
їм потрібно звернутися до ТОВ «Ко-
мунсервісбуд» та представити по-
вний пакет документів, а саме: дого-
вір про укладення угоди з «Файним 
містом-2», договір про розірвання 
попереднього договору та квитанції 
про оплату пайових внесків.  Зазна-
чене товариство «Комунсервісбуд» – 
член Асоціації, якому доручено зби-
рати інформацію, підсумовувати її,  
та якого уповноважено представля-
ти інтереси обманутих пайовиків. 
Протягом останніх двох тижнів до 
Асоціації звернулися ще 16 чоловік 
з розірваними договорами. Їхні до-
кументи розглядатимуть на наступ-
ному засіданні Асоціації, яке пройде 
цього тижня. Таким чином, зараз ми 
плануємо допомогти 24-м тернопо-
лянам. Сподіваюся, згодом усі люди, 
які постраждали від  «Файного міс-
та-2» та «Набережного кварталу» 
звернуться та отримають нашу до-
помогу, - зазначив Василь Лило.

Ліана ГАВРИЛЮК.

Загальна тематика заходу об’єдналася 
навколо актуальних питань впроваджен-
ня децентралізації. Нарада-семінар про-
водилася у формі теоретичних занять 
та практикумів. Відповідно до програ-
ми, учасникам розповідали про оновле-
ну нормативно-правову базу та її засто-
совування, навчали налаштуванню ко-
мунікацій, написанню інфраструктурних 
проектів, налагодженню співпраці з між-
народними організаціями, програмами 
технічної допомоги тощо.

До проведення навчань були залуче-
ні міжнародні проекти технічної допо-

моги, провідні експерти у галузі децен-
тралізації та посадовці центральних ор-
ганів влади. У нараді взяли участь пре-
зидент Української асоціації районних 
та обласних рад, голова Харківської об-
ласної ради Сергій Чернов, президент 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
Василь Куйбіда, директор Департамен-
ту Мінрегіону Сергій Шаршов, експерт 
з децентралізації Юрій Ганущак та інші.

«У час впровадження реформ, осо-
бливо такої кардинальної, як децентра-
лізація, вкрай важливими є обмін досві-

дом, практичні аспекти, спілкування з 
фахівцями, вироблення спільних пози-
цій з актуальних питань. Адже наше го-
ловне завдання полягає у тому, щоб ор-
гани місцевого самоврядування працю-
вали на найвищому рівні. І уже розпоча-
лися конкретні потужні кроки», - зазна-
чив Віктор Овчарук.

Під час наради представники ра-
йонних та обласних рад озвучили про-
позиції стосовно кроків, що покращать 
функціонування роботи органів місце-
вого самоврядування відповідного рів-
ня. «Учасники зійшлися на тому, що по-

трібно передати повноваження облас-
ного управління Держгеокадастру щодо 
виділення земельних ділянок, що зна-
ходяться за межами населених пунктів, 
на районний рівень або рівень органів 
місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад, - наголосив Ві-
ктор Овчарук. – Була підтримана про-
позиція при підготовці Державного бю-
джету на 2017 рік до розрахунків медич-
ної і освітньої субвенції, крім коштів на 
виплату заробітної плати, обов’язково 
включати оплату енергоносіїв, передба-
чити  державне фінансування пожежних 
бригад органів місцевого самовряду-
вання об’єднаних територіальних гро-
мад тощо».

За словами очільника обласної 
ради, йшлося і про організацію відео-
обговорення нової редакції проекту За-
кону «Про місцеве самоврядування», 
про необхідність проведення навчаль-
них семінарів з написання проектів на 
фінансування з міжнародної технічної 
допомоги, зокрема, структурних фон-
дів ЄС.

Нагадаємо, що нарада-семінар три-
вала з 12 до 16 вересня. 

Віктор ОВЧАРУК: «У час впровадження реформ 
вкрай важливим є обмін досвідом»
Голова  обласної ради Віктор Овчарук  

взяв участь у всеукраїнській 
нараді-семінарі для представників 

органів місцевого самоврядування, яка 
відбувалася на Одещині. Тернопільщину 
також представляли голови районних рад:  
Монастириської -  Володимир Данилюк, 
Підгаєцької  – Ірина Баран, Чортківської 
-  Віктор Шепета.  Організувала захід 
Українська асоціація районних та обласних 
рад.  Нарада відбувалася під гаслом 
“Реформи впроваджуєте Ви!”

Асоціація будівельників надає
 квартири обманутим пайовикам 

«Набережного кварталу»

Асоціація будівельників Тернопілля  уклала 
договори на отримання квартир з вісьмома  
пайовиками, котрі звернулися до неї у серпні. Це 

рішення Асоціація прийняла на своєму останньому 
засіданні, таким чином дотримала слова допомогти 
постраждалим людям, які уклали договори з 
кооперативом «Файне місто-2» (тернопільським 
представником  торгової  марки «Набережний 
квартал»), але так і не отримали своїх квадратних 
метрів. З тією ж проблемою у вересні до Асоціації 
звернулося  ще 16 чоловік.

Назва таксі
Міні-
мальний  
проїзд

1 км в 
межах 
міста, 
грн

1 км за 
містом, 
грн

ТТ таксі 22 5,50 6
«Еко-таксі» 25 6 7
VIP-нове 25 6 6
Нове таксі 25 6 6
СТ-таксі 22 5,50 6
Пілот 25 6 6
Оптимальне 25 6 7
Шанс
Економ
Стандарт-
комфорт
 

22
25

5,50
6

6
7

Таксі  
«Тернопіль» 25 6 7

Джокер
Даних  
не 
надали

Даних 
не  
надали

Даних 
не  
надали

У Тернополі 
подорожчав 

проїзд у таксі
1 км у межах міста обійдеть-
ся пасажирові у 5,50-6 грн., а 
за містом - 6-7 грн. Тарифи на 

проїзд у таксі Тернополя зрос-
ли з понеділка, 19 вересня.
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16 вересня лідер 
Всеукра-
їнського 

об’єднання 
«Батьківщина» Юлія 
Тимошенко відвідала 
Форум видавців у Львові. 
«Тут душа України, 
серце України, інтелект 
України, тут майбутнє 
України, – сказала 
політик під час брифінгу. 

– Сьогодні я щаслива бути 
тут, тому що побачила бага-
тьох людей, які на руках три-
мають Україну. Які дають їй 
сили. Які є і були багато років 
славою України. Я вірю у май-
бутнє української нації – хто б 
що не казав. Сьогодні складні 
часи, але нам треба робити ви-
сновки і йти вперед, не зупи-
няючись. Коли країна пережи-
ває не найкращі, дуже складні 
часи, кожному з нас треба шу-
кати джерело натхнення, дже-
рело сили і волі, щоб рухати-
ся вперед набагато сильніши-
ми. Таке джерело сили й волі 
– на Форумі видавців у Львові. 
Бо коли вчиш минуле, то дуже 
добре розумієш, які виклики 
тебе чекають в майбутньому».

Тимошенко переконана, що 
на такому заході мали би бути 
всі політичні лідери: прези-
дент, прем’єр-міністр та інші. 
Влада мусить розуміти, що пе-
ремагати ворога, безумовно, 

можна зброєю, але потрібно 
перемагати ще й силою духу, 
впевненістю у своєму майбут-
ньому і в сьогоденні, перемага-
ти духовністю.

Лідер «Батьківщини» роз-

повіла журналістам, що під 
час відвідин Форуму придбала 
дуже багато книжок і уточни-
ла: «Всі гроші, які у мене були, 
я тут залишила. Це дуже важ-
ливий і дуже корисний день 
у моєму житті», – зазначила 
Юлія Володимирівна.

Вона також підтримує іні-
ціативу книговидавців про 
державне фінансування по-
вного видання творів Івана 
Франка. Юлія Тимошенко зая-
вила, що ця ідея потребує дер-
жавної підтримки та фінан-
сування з держбюджету. «За-
раз настав час поставити це 
питання перед урядом, перед 
парламентом, і якщо держа-
ва буде цим опікуватися – це 

буде правильно», – зазначила 
політик.

На запитання щодо ситу-
ації на Сході України політик 
відповіла, що зараз для пере-
моги у війні потрібно кинути 
усі сили. «Ситуація на Сході, си-
туація в Криму – це війна. Ві-
йна проти України. Жорстока 
війна. Підступна війна. І мені 
здається, що ми не мусимо об-
дурювати і світ, і себе абревіа-
турами АТО. Це – війна, і реагу-
вати на неї треба, як на війну. 
І боротися треба, захищаючи 
свою землю, як на війні».

Тимошенко запевнила – ба-
чить Україну переможницею 
у війні. Країною, яка відвоює 
свої цінності і свою землю.

Юлія Тимошенко: «Коли вчиш минуле, 
то дуже добре розумієш, які виклики 
тебе чекають  
у майбутньому»

Лідер «Батьківщини» Юлія 
Тимошенко відвідала 
Міжнародний книжковий 
Форум видавців та ярмарок 
народних майстрів, а також 
взяла участь у презентації 
книги Івана Франка та книги 
«День гніву» Юрія Косача.

У невеличкому 
і небагатому 
галілейському 

місті Назареті жило 
подружжя - Іоаким 
і Анна. Праведний 
Іоаким походив  з 
покоління Іуди, потомка 
царя Давида, якому 
Бог обіцяв, що з його 
насіння народиться 
Спаситель світу. 

В житті Іоаким займався 
скотарством, мав свої стада 
тварин, був пастухом. Пра-
ведна Анна - молодша дочка  
священика Матфана - була 
доброю жінкою і господи-
нею. Обоє ревно виконували 
заповіді Божі, особливо були 
милосердними до нужден-
них людей. Святий Іван Да-
маскін пише, що ця правед-
на сім’я поділила своє май-
но на три частини - одну час-
тину призначила для єруса-
лимського храму, другу - для 
вбогих, а з третьої жили самі 
в скромності і смиренні.

До повного щастя правед-
ному подружжю не вистача-

ло тільки одного - дітей. За 
старим заповітом бездітність 
- це знак неласки у Бога. Про-
те праведна Анна не переста-
вала просити Бога про потом-
ство постійними і палкими 
молитвами. Вона вірила, що в 
Бога все можливе і що тільки 
Він один може допомогти їм 
у цьому, навіть при їхній ста-
рості. Святі Іоаким і Анна на 
знак великої любові до Бога 
заприсяглися посвятити Бо-
гові для служби в храмі дитя, 
яке їм Господь пошле. Молит-
ви їхні були вислухані Богом 
і архангел Гавриїл приніс ста-
реньким радісну вістку, що у 
них народиться преблагосло-
венна дочка Марія, через Яку 

буде дароване спасіння всьо-
му світу. Прихилилося Небо 
до прохань їхніх - в Анни на-
родилася дочка. Народилася 
Марія в осінь життя цих свя-
тих, Богом вибраних людей, 
і зняла з них сором, що його 
вони, як бездітні, зазнавали 
серед свого народу.

Своєю появою на світ Ма-
рія дала батькам радісну ві-
стку, що Бог не гнівається на 
них, а людям сповістила, що 
скоро настане день і зійде 
сонце – Христос Бог, а Вона, 
Божа Мати, приходить, як 
Його зірниця. Така велика, 
така ясна, що всі дороги осві-
тила, бо нарешті народила-
ся Жінка, сім’я Котрої зітре 
голову змію-дияволу - Мати 
Спасителя світу, Божа Мати. 
Те, чого світ ще не знав, бать-
ки Марії вже знали - їхня ди-
тина призначена для вищо-
го духовного життя та дуже 
великої слави. Адже з наро-
дженням Богом обраної Не-
вісти наблизилось до зем-
лі благодатне Царство Боже, 
Царство правди, чесноти та 
безсмертного життя.

Церква чи не найкраще 
прославила достойність Ма-
тері Божої, коли вложила на 
ЇЇ честь у святу літургію по-
стійну хвалебну пісню: «До-
стойно є воістину величати 
блаженною тебе, Богороди-
цю, присноблаженну і пре-
непорочну, і Матір Бога на-
шого. Чеснішу від херувимів 
і незрівнянно славнішу від 
серафимів, що без зотління 
Бога Слово породила, сущу 
Богородицю, Тебе величає-
мо».

Прославляймо і ми, без-
настанно величаймо Марію 
- Матір Божу і Матір нашу. 
Звернімося до Богородиці 
з теплою молитвою: Мати 
Божа! Молимо Тебе, дай нам 
хоч малу частину тих душев-
них рис, які Ти мала, щоб і ми 
продовжували своє життя у 
вірі непохитній та надії без-
сумнівній, у мирі і злагоді, в 
смиренні і покорі душевній. 
Віддаємо себе в Твої руки. 
Будь з нами завжди і всюди.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної спілки 

журналістів України.

Величай, душе моя, 
преславне Різдво Божої Матері!

«Українська  
Друга світова» -  

унікальна  
фотовиставка

Фотодокументальну 
виставку «Українська 
Друга світова» 

презентує в Тернопільському 
обласному краєзнавчому 
музеї Український інститут 
національної пам’яті за 
участі Центру досліджень 
визвольного руху та 
сприяння ОДА. 

«Українська Друга світова» розпо-
відає про українців та Україну, в тому 
числі незаслужено забутих героїв, які 
боролися з нацизмом на всіх фрон-
тах: у Європі, Північній Африці, на Ти-
хому океані. Виставка демонструє по-
дії від 1 вересня 1939 року до остан-
ніх пострілів на Далекому Сході - у ві-
йні з Японією», - розповів голова Ін-
ституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович.

Унікальні світлини відображають 
роль українців у світовій війні, внесок 
нашого народу в перемогу над нациз-
мом. Представлені тут вражаючі фото 
українських остарбайтерів і в’язнів 
концтаборів, трагедії Бабиного Яру, 
Голокосту. А також матеріали про ста-
новлення українського національно-
визвольного руху 1940-1942 років.
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«Першочергово зміни вдалося реалізувати за-
вдяки фінансовій підтримці з боку держави. Піс-
ля децентралізації місцевий бюджет почав напо-
внюватися коштами з податку на доходи фізич-
них осіб, надходженнями з субвенції на розвиток 
об’єднаних  громад. Загалом, можна відзначити, 
що після децентралізації на одного жителя гро-
мади припало втричі більше коштів, ніж у 2015 
році», - розповіла Людмила Павлінська. 

Відремонтовано дороги
За її словами, передусім почали з ремонту до-

ріг – найболючішого питання, мабуть,  для більшос-
ті сіл нашої області.  Відтак, за кошти субвенції з дер-
жавного бюджету на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад зроблено капі-
тальний ремонт  частини дороги на вул. Галицькій в 
Заводському, яка довший час була аварійною.
Створено ОСББ

«Наша громада – одна з передових зі створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будин-
ків (ОСББ), - розповіла Людмила Павлінська. – Так, з 
наявних 22 багатоквартирних будинків створено 19 
ОСББ, що з одного боку дозволило поліпшити стан 
житлових будинків, а з іншого - раціонально викорис-
товувати платежі мешканців на потреби саме того бу-
динку, в якому вони живуть».
Для дітей - новий майданчик та 
школа естетичного виховання

 За словами голови громади, для маленьких жите-
лів села облаштували новий дитячий майданчик. Та-
кож  нещодавно була створена Заводська комунальна 
школа естетичного виховання – центр народної твор-
чості – заклад, що допоможе дітям розвивати свої зді-
бності і таланти,  не виїжджаючи за межі свого села.

У Заводській громаді 
сортують сміття

«Оскільки ми прагнемо бути європейцями, вели-
ку увагу приділяємо питанню утилізації та перероб-
ки сміття. Відтак, Заводська громада запустила пі-
лотний проект з його сортуванням, - поділилась Люд-
мила Павлінська. - Одним із перших кроків для цьо-
го є встановлення нових естетичних контейнерів для 
пластикових відходів. Далі будемо встановлювати 
контейнери для інших видів сміття».

Перші контейнери, за словами голови громади, 

вже  встановлені в селі Угринь у спеціальних міс-
цях з належним облаштуванням. Також найближ-
чим часом такі ж контейнери будуть розміщені на 
території Заводського. 
Проведено роботи 
з благоустрою

Людмила Павлінська розповіла, що зробле-
но чимало з благоустрою території населених 
пунктів  громади. Зокрема, нещодавно в Угри-
ні  створили спеціальні дренажні системи для 
відводу надлишкової води, яка збирається вна-
слідок сильних опадів. У рамках реалізації про-
грами «Енергозбереження та енергоефетивнос-
ті на 2016-2019 роки» на території селища від-
бувається модернізація освітлення. Також у За-
водському облаштовано сквер (насаджено дере-
ва, кущі, клумби, встановлено 6 лавок) та упо-
рядковано територію біля пам’ятного знака Не-
бесній Сотні.
«Це далеко не все, що нам вдалося зробити. Чи-

мало ще у планах. Зокрема, за рахунок коштів дер-
жавного фонду регіонального розвитку хочемо 
зробити реконструкцію, утеплення та заміну две-
рей дитячого навчального закладу №10 «Казка» у 
Заводському,капітальний ремонт дороги централь-
ної вулиці смт. Заводського. Для забезпечення жите-
лів громади якісною питною водою плануємо  бурін-
ня п’яти нових  свердловин. Також хочемо облашту-
вати печеру «Угринь» для проведення екскурсій», 
- наголосила Людмила Павлінська. 
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Зроблено у 2015-2016 роках
 Облаштовано шкільне подвір’я Угринської ЗОШ 

І–ІІ ст.
 Замінено сантехніку в ДНЗ “Казка”смт. Заводське.
 Встановлено баки для роздільного збору ТПВ в 

смт. Заводське та с. Угринь.
  Встановлено баки для збору сміття на кладови-

щі в с. Угринь.
  Проводиться  освітлення вулиць в  с. Угринь.
 Проводиться  заміна ліхтарів на енергозберігаю-

чі в смт. Заводське.
  Встановлено  електроопору зовнішнього освіт-

лення в смт. Заводське.
 Облаштовано дитячий майданчик в смт. Завод-

ське
 Розпочато капітальний ремонт частини дороги 

на вул. Галицька.
 Проведено каналізаційні мережі в ДНЗ “Подоля-

ночка” в с. Угринь.

У планах до кінця 2016 року
 Завершення реконструкції даху Заводської 

ЗОШ І – ІІІ ст.
 Проведення каналізаційної мережі, поточний 

ремонт санвузла та пральні в ДНЗ “Подолянка” с. Угринь.
 Заміна сантехніки, капітальний ремонт кухні в ДНЗ 

“Казка” смт. Заводське.
 Облаштування шкільного подвір’я Угринської ЗОШ І–ІІ 

ст.
 Придбання дитячого майданчика в с. Угринь.
 Заміна вікон в ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Заводське.
 Реконструкція, утеплення, заміна дверей ДНЗ  «Казка» 

в смт. Заводське.
 Провести   реконструкцію та капітальний ремонт бу-

динку культури.
 Облаштування стадіону, будівництво сцени в с. Угринь;
 Капітальний ремонт дороги в  смт. Заводське.
 Будівництво системи водогону та водовідведення. 

Наша команда 
Голова Заводської громади 

Людмила ПАВЛІНСЬКА: 

«Децентралізація 
покращила життя людей»

За рік у Заводській об’єднаній 
громаді, що на Чортківщині, реа-
лізовано цілий ряд проектів. За 
словами голови громади Люд-
мили Павлінської, це дозволило 
істотно покращити життя і ком-
форт людей.

Баки для пластикового смiття

Новий дитячий майданчик у Заводському

Ремонт дiлянки вул.Галицька 
в смт. Заводське

Людмила Павлінська
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«Популізм жадібний, і тому продаж-
ний. Він залюбки паразитує на соціаль-
них бідах, лукаво спрощуючи складне, 
безсоромно експлуатуючи найпростіші 
соціальні емоції, спокушаючи суспіль-
ство легкими шляхами до матеріаль-
ного благополуччя та справедливості», 
- йдеться в маніфесті.

«Експлуатацію найпростіших соці-
альних емоцій» дуже легко визначити 
лише дослідивши роботу українсько-
го парламенту та деяких його фракцій. 
Напередодні нового політичного сезо-
ну Комітет виборців України ретельно 
вивчив результати голосувань народ-
них обранців з ключових питань роз-
витку країни, зокрема, щодо децентра-
лізації та фінансової незалежності регі-
онів і територіальних громад. Резуль-
тати дослідження виявилися невтіш-
ними для значної кількості парламент-
ських «трибунів» - «штатних борців» за 
«права знедолених». А тепер називаємо 
популістів поіменно.

Згідно з дослідженням КВУ, аж три 
парламентські фракції саботують ре-
форму децентралізації. За 12 ухвале-
них в цілому та 5 законопроектів, при-
йнятих у першому читанні, що стосу-
валися президентської децентраліза-
ції, найменше голосували фракції Ради-
кальної партії, «Батьківщини» та «Опо-
зиційного блоку». Якщо брати у відсо-
тковому відношенні, то «лідерами са-
ботажу» стали «Опоблок» – лише 32% 
підтримки та «Батьківщина» - 46%. По-
казник РПЛ – 58%. Натомість, лідера-
ми децентралізаційних законодавчих 
перетворень стали фракції Народно-
го Фронту (83%) та Блоку Петра Поро-
шенка (73%). «Бронза» - в «Самопомо-
чі» (68%).

Така «млявість» опозиції під час го-
лосування різко дисонує з публічними 
заявами її політичних ватажків щодо 
підтримки реформ в країні. Так у сво-
їй передвиборчій програмі 2014-го 
року новостворений тоді «Опозицій-
ний блок» обіцяв виборцям «забез-
печити передачу функцій, повнова-
жень і фінансів територіальним гро-

мадам». Натомість, жоден депутат ОБ 
не голосував за фіскальну децентралі-
зацію. Юлія Тимошенко особисто наго-
лошувала у своїх публічних заявах, що 
«без укрупнення громад не обійтися», 
а «формування самодостатніх громад» 
було одним з пунктів, підписаної нею 
Коаліційної угоди у ВР, проте лише тре-
тина депутатів «Батьківщини» віддала 
голоси за надання ЦВК права призна-
чати перші вибори в нових об’єднаних 
громадах. Законопроект про розблоку-
вання виборів в громадах різних райо-
нів фракція повністю проігнорувала. 
Об’єднання громад також підтримали 
лише кілька представників Опоблоку.

Колись Олег Ляшко заявив про за-
конодавче впровадження адміністра-
тивної децентралізації: «Це справжня 
радикальна реформа реєстраційної 
системи. Передаємо на місця повнова-
ження державної реєстрації». Втім, За-
кон про перерозподіл коштів від на-
дання адмінпослуг на користь місце-
вих громад підтримали менше полови-
ни радикалів.

Загалом, серед авторів 12 ухвале-
них законів щодо децентралізації не-
має жодного (!) опоблоківця. А члени 
ВО «Батьківщини» долучилися до ав-
торства лише половини з них. Звісно, 
можна пояснити це тим, що їхні альтер-
нативні законопроекти просто не про-
йшли через голосування. Але ж тоді да-
вайте повернемося до статистики са-
мих голосувань вказаних фракцій, які 
експерти КВУ назвали саботажем.

Втім, голосів для реформ в стінах 
ВР вистачає і попри саботаж меншос-
ті. Ухвалення профільних законів вже 
дає перші плоди у вигляді будівництва 
доріг, парків, дитячих садочків та шкіл 
навіть там, де цього процесу не бачили 
десятиліттями. На нещодавньому засі-
данні РНБО Петро Порошенко окремо 
наголосив на тому, що принципова лі-
нія децентралізації має бути продовже-
на. «Перші звіти, які ми маємо від міс-
цевих громад, вже переконливо свід-
чать, що коли ми передаємо права і фі-
нансовий ресурс, то і відповідальність 

місцевої влади значно зростає», - зая-
вив Президент. Так, згідно зі статисти-
кою, лише за перше півріччя 2016-го 
року великі міста України (Київ, Хар-
ків, Львів, Полтава, Вінниця, Черка-
си, Одеса та більшість обласних цен-
трів) зібрали до своєї казни більше гро-
шей, ніж за весь 2014-й рік. І зростає не 
лише дохідна частина місцевих бюдже-
тів, але й бюджети розвитку міст.

Аналогічні показники і в малень-
ких селищах. Є у Броварському райо-
ні Київщини селище Калита, навколо 
якого утворилася об’єднана територі-
альна громада (ОТГ). Населення гро-
мади – 11,5 тисяч осіб. Загальний фонд 
бюджету ОТГ разом з трансфертами з 
держбюджету порівняно з минулим ро-
ком після децентралізації зріс у 7 разів. 
Обсяг суто власних доходів зріс утри-
чі. Іншими словами, кожен мешканець 
Калитнянської ОТП отримав додаткові 
700 гривень в бюджеті своєї громади. 
І це - не враховуючи держбюджетних 
трансфертів. Головне джерело збіль-
шення - податок на доходи фізосіб та 
податок на землю, які залишаються на 
місцях.

На Миколаївщині місцева Куцуруб-
ська ОТГ збільшила загальний фонд 
свого бюджету удесятеро (!). При цьому 
власні доходи місцевого бюджету зрос-
ли порівняно з минулим роком в чоти-
ри рази. Головне джерело росту - пода-
ток на доходи фізосіб та єдиний пода-
ток. Із розрахунку на одного мешканця 
обсяг власних доходів зріс більше, ніж 
на 1000 гривень. 

Як каже голова Куцурубської ОТГ 
Інна Копійка, з сільського бюджету вже 
виділили гроші на харчування молод-

ших школярів, провели вуличне освіт-
лення, фінансують музичну школу. У 
планах - заміна вікон у школі, прове-
дення опалення до місцевого клубу, зо-
внішнє утеплення шкільних та клуб-
них споруд. 

Варто згадати і відкриття дитячо-
го садочка у Слобожанському Дніпро-
петровської області. Саме цей садочок 
Президент Петро Порошенко назвав 
прикладом децентралізації. За його 
словами: «децентралізації - це дитя-
чий садочок». Пояснення цих слів до-
сить просте. Дитячий садочок збудова-
но лише за гроші місцевого бюджету.  І 
ніхто не їздив ні в область, ні в столицю 
випрошувати фінансування. 

 І таких позитивних прикладів в 
масштабах країни - сотні, якщо не ти-
сячі. Наприклад, доходи зведеного бю-
джету зросли: Вінницької області - у 
п’ять разів, Львівської та Черкаської - у 
сім, а Івано-Франківської - аж у 13 разів.

Фінансовий ресурс і справді суттє-
во підвищує відповідальність очіль-
ників новоутворених ОТГ. Відома схід-
на мудрість про караван, який рухаєть-
ся вперед попри усі популістські аудіо-
візуальні перешкоди, підтверджується 
на прикладі українського місцевого са-
моврядування та самоорганізації. 

У своєму серпневому маніфесті 
учасники групи «1 грудня» перекону-
ють, що український популізм не зда-
тен до конструктивної праці, йому чужі 
національні та державні інтереси. На-
томість, головною зброєю проти ньо-
го мають стати громадянська зрілість 
та відповідальність. Остерігаймося лу-
кавих.

Єгор ЧЕЧЕРИНДА, журналіст.

ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ,
політичний популізм та саботаж

В останні дні літа ініціативна група «1 грудня», яка 
об’єднує відомих українських інтелектуалів, філософів, 
моральних авторитетів нації, оприлюднила звернення, 

в якому закликала українців остерігатися політичного 
популізму. Мирослав Маринович, Вадим Скуратівський, 
В’ячеслав Брюховецький, кардинал Любомир Гузар, Іван 
Дзюба, Богдан Гаврилишин, Мирослав Попович, Євген Захаров 
та інші учасники «1 грудня» у своєму маніфесті закликали 
українців чинити суспільний опір популізму, як головному 
джерелу та сутності нинішньої політичній корупції в країні, як 
реальній загрозі українській державності.

Голосування 
“за“ фіскальну 

децентралізацію

Скільки депутатів 
в середньому підтриму-

вали законопроекти 
з децентралізації

Спадкоємці мають право на відмову від при-
йняття спадщини, тобто спадкоємець за заповітом 
або за законом може відмовитися від прийняття 
спадщини протягом строку, встановленого для при-
йняття спадщини. Заява про відмову від прийняття 
спадщини також подається до нотаріальної конто-
ри за місцем відкриття спадщини. 

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обме-
жена, може відмовитися від прийняття спадщини 
за згодою піклувальника і органу опіки та піклуван-

ня, а неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років може відмовитися від прийнят-
тя спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), 
піклувальника і органу опіки та піклування. Бать-
ки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від 
прийняття спадщини, належної малолітній, недієз-
датній особі, лише з дозволу органу опіки та піклу-
вання. Відмова від прийняття спадщини є безумов-
ною і беззастережною.

Відмова від прийняття спадщини може бути від-

кликана протягом строку, встановленого для її при-
йняття. 

Прийняття і відмова від прийняття спадщини 
можуть мати місце щодо всього спадкового май-
на. Спадкоємець не вправі прийняти одну частину 
спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадко-
ємець, який прийняв частину спадщини, вважаєть-
ся таким, що прийняв усю спадщину.

О. ДЗЮБАНОВСЬКА, 
завідувач Першої Тернопільської дер-

жавної нотаріальної контори.  

Відмова від прийняття спадщини
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 - В Україні відбуваються реформи у 
всіх сферах, починаючи з міліції і закін-
чуючи АПК. Чи сприяє це покращенню 
умов роботи для бізнесу?

- Я можу говорити про реорганізацію і 
реформування в національній поліції. Хто 
б що не казав, вона змінюється на очах. 
Звичайно, суспільству хотілося, щоб ре-
форма почалася сьогодні й завтра завер-
шилася. Але це тривалий і безперервний 
процес. Адже нові копи – це не люди з ін-
шої держави чи планети, це молоді люди із 
суспільства, в якому ми всі живемо. Добре, 
що сьогодні посади у поліції не купуються, 
все - за конкурсом. Домовитися, пролобію-
вати, купити посаду - неможливо. Кажу це 
як людина, яка бере участь у атестаційних 
та поліцейських комісіях. 

- Щодо ефективності реформи нац 
поліції є багато думок, наприклад, чи 
зросла статистика з розкриття зло-
чинів, чому так багато побитих ма-
шин? Словом, вже треба підбивати під-
сумки реформи та виправляти помил-
ки. Ви так не вважаєте?

- Розбиті машини були й за міліції. 
Щодо злочинів, то сьогодні вони фіксують-
ся всі, а не за планом, як було раніше. Дій-
сно, патрульна поліція ще помиляється, 
але це нормально, бо вони вчаться з нуля. 
І повірте, це не простий процес. Особливо, 
якщо є суміжні несприятливі фактори – їх 
декілька. Чого лише вартий «закон Сав-
ченко»: згідно з ним на волю вийде більше 
35 тисяч засуджених, і в їх числі - велика 
частина надзвичайно досвідчених злочин-
ців, які точно не підуть працювати в АПК. 
Все це «добро» лягає на плечі оновленої 
поліції. А ще є організовані злочинні угру-
пування з Донецька, Луганська та Криму, 
які приїхали у великі українські міста і, як 
результат, – навантаження на одного полі-
цейського зросло в десятки разів. Це дуже 
непросто. Маємо розуміти й допомагати, а 
не сміятися та критикувати. Адже щодня є 
десятки прикладів, якими потрібно пиша-
тися, але ми цього не бачимо, ми бачимо 
розбиту машину, в яку в’їхав п’яний водій...

- У чому бачите причини зростання 
аграрного рейдерства в Україні? 

- Рейдерство дійсно захлиснуло нашу 
державу, і не тільки в аграрній сфері. При-
чин декілька. Перша – недосконале зе-
мельне законодавство. Друга – надмір-
но спрощена реєстрація і перереєстрація 
корпоративних прав на нерухомість, яка 
значно полегшила “роботу” шахраям че-
рез нечесних нотаріусів. Без внесення змін 
у законодавство, буде дуже важко навес-
ти тут лад, а правоохоронні органи, як за-
вжди, є заручниками.

- Наскільки збільшилась кількість 
таких випадків порівняно з 2015 роком?

- На 100%, бо минулого року не було 
закону про спрощення реєстрації прав на 
нерухоме майно. Але загалом «коріння» 
аграрного рейдерства варто шукати зна-
чно глибше, відколи окремі люди зрозумі-
ли, що агробізнес -  дуже прибуткова спра-
ва. Уявіть 10 млн. га державної землі, якою 
розпоряджається фактично незрозуміло 
хто: це й 470 державних підприємств, на-

укові заклади, які мають право постійного 
користування, але ефективно не викорис-
товують, це різні міністерства, інфраструк-
тури… Так виросли великі латифундисти 
та мільярдери.

- Ваша точка зору щодо реструкту-
ризації боргів добре відомого на Терно-
пільщині агрохолдингу «Мрія» – це мож-
ливо чи ні?

- «Мрія» за попереднього керівництва 
заборгувала іноземним інвесторам близь-
ко 1,3 мільярда доларів! Це сотні інвес-
торів, які вирішили її не банкрутувати, 
а спробувати повернути частину боргів. 
Тим більше, за інформацією у ЗМІ, сьогод-
ні «Мрії» списано більше $300 млн., решта 
– реструктуризовано. Вони, мабуть, очіку-
ють закон про продаж землі. На мій погляд, 
погашення боргів «Мрії» лежить у площи-
ні відкриття ринку землі в Україні.

- Ситуація із відбором техніки у ни-
нішніх власників «Мрії» компанією, за 
якою начебто стоїть Іван Гута, – це 
рейдерство чи ні?

- Давайте дивитися про що йдеться. 
Коли «Мрія» почала «сипатися», її керівни-
цтво встигло продати техніку фірмі. Але в 
мене немає жодного підтвердження, що це 
Гута, хоча розмови, звісно, точаться. Зараз 
ця компанія вимагає віддати їй техніку. А 
нові власники кажуть: «Ні, давайте доче-
каємося рішення суду, бо попереднє керів-
ництво не мало права продавати її». Тому, 
праві всі – наполовину. Але останнє слово 
– за судом.

- Як позначиться на агросекторі 
скасування спецрежиму ПДВ?

- Мудрі господарі як не платили подат-
ків до бюджету, так і не будуть. Акумульо-
вані від ПДВ кошти агробізнес направля-
тиме на придбання техніки, ЗЗР, інновації, 
формуючи податковий кредит. Тому ска-
сування спецрежиму – це ріст капіталь-
них інвестицій в АПК, але бюджет навряд 

чи отримає значні додаткові надходження.
- Інформація про зараження партій 

української кукурудзи, яка експортува-
лася до Китаю, – це проблема нерефор-
мованої Держпродспоживслужби чи 
спосіб боротьби конкурентів на міжна-
родному ринку?

-  Напевно, такі випадки є, але не на-
стільки глобальні, як це намагаються по-
дати наші конкуренти. Зараз на міжнарод-
ній арені «наші друзі» роблять усе, щоб за-
валити український експорт, в першу чер-
гу, керівників фермерських і середніх гос-
подарств. Саме ця ситуація може негативно 
вплинути на ціну зерна кукурудзи: плану-
вали продавати до 4 тис. грн., а може упасти 
до 2 тис. грн. На мій погляд, аграрному міні-
стру потрібно вийти з роз’ясненням, що не 
все так страшно, як малюють.

- Кому це вигідно?
- Вкиди про те, що українці не вміють 

ефективно господарювати – звична спра-
ва. За нульової підтримки бюджету наш 
АПК лишається конкурентноздатним, і це 
багатьох дратує. У таких заявах, на мій по-
гляд, потрібно шукати слід у Ротшильдів, 
Соросів та їм подібних.

- Який варіант земельного ринку під-
тримуєте: повне відкриття чи заміна 
довгостроковою орендою, як пропонує 
Мінагропрод?

- Не треба експериментувати з тим, 
що й так працює. Краще хай шукають нові 
ринки збуту.

Перша хвиля приватизації землі про-
йшла непомітно в останні роки. Близько 
1,5 млн. га землі в Україні скуплено через 
різні механізми: заповіт, іпотека, за рішен-
нями судів… Раніше вартість 1 га колива-
лася в розмірі близько тисячі доларів, а за-
раз ціна землі зросла до 2 тис. доларів. А що 
отримала держава? Нічого. Аналогічна си-
туація буде після повного відкриття ринку 
землі – її скуплять, а держава отримає у бю-

джет 5% від нормативно-грошової оцінки. 
Ці гроші проїдять, а далі що робити?

Довгострокова оренда – це теж не ви-
хід, а кабала, добре прихована фактично 
безкоштовна приватизація землі.

На мій погляд, відкриття ринку землі 
потрібно пригальмувати, і максимум – за-
пустити пілотний проект на прикладі 1-2 
областей. Все вивірити, врахувати помил-
ки, а тоді іти до цього.

Паралельно навести лад із використан-
ням державної землі. З 10 млн. га держав-
ної сільськогосподарської землі можна до-
датково отримувати 30–40 млрд. грн. що-
року в бюджет! Зараз ці гроші йдуть у ки-
шені бюджетних казнокрадів. Не секрет, 
що за 1 га тіньового використання дер-
жавної землі керівникам державних під-
приємств платять по 100–200 доларів.

Право оренди державних земель ма-
ють продавати на відкритих аукціонах, а 
власники паїв самі повинні вирішувати: 
продавати, здавати в оренду чи обробля-
ти самостійно. Іноземців – не допускати 
до ринку землі, інакше можна одразу ста-
вити хрест на Україні. А нашим дітям мож-
на буде готуватися працювати за 1 долар 
у день.

- АПК і корупційні скандали: назива-
ють різні суми й цифри. Звідки це все?

- Аграрна корупція зародилася у не-
трях державних підприємств внаслідок 
неконтрольованої діяльності їхніх керів-
ників. Тому потрібно позбуватися всього 
державного майна в АПК. 

Узагалі ж, якщо говорити про подаль-
шу долю АПК та зловживання у цій важ-
ливій для нашої держави галузі, слід 
пам’ятати істину: ні корупціонери, ні рей-
дери, ні ласі до наживи за будь-яку ціну ла-
тифундисти – не вічні, а земля - так. Вона 
терпляче чекає дбайливих рук своїх справ-
жніх господарів і належно віддячуватиме 
їм за турботу про себе. Відтак, першочер-
гове завдання української влади полягає у 
тому, щоб не руйнувати українські хлібо-
робські традиції, а створити належні пра-
вові передумови для їх розвитку у сучас-
них умовах. Я ж завжди охоче та з повною 
самовіддачею сил і вміння добиватимусь 
цього.

(За матеріалами AqroPoLit.qom)

Михайло АПОСТОЛ: 

«Рейдерство дійсно 
захлиснуло нашу державу, 

і не тільки в аграрній сфері»
Віднедавна наш земляк, радник міністра внутрішніх справ, народний де-

путат VII скликання, кандидат історичних наук Михайло Апостол опікуєть-
ся ще й одним з ключових для агропромислового комплексу питань – на за-
сіданні ради Асоціації фермерів і приватних землевласників України його 
обрали головою новоствореного громадського Комітету боротьби з рейдер-
ством в АПК.

Про першопричини виникнення корпоративних конфліктів, про завдан-
ня очолюваного ним надважливого для галузі формування, а також про 
інші актуальні проблеми суспільно-політичного життя в Україні – сьогод-
нішня відверта розмова з паном Михайлом. 

Коли матеріал був підготовлений до друку, радник міністра 
МВС та голова громадського Комітету по боротьбі з рейдер-
ством в АПК Михайло Апостол повідомив сенсаційну і, разом з 
тим, тривожну навину: через службову недбалість в Аграрно-
му фонді пропаде 76,7 тисяч тонн цукру. Якщо до кінця місяця 
запаси цукру Аграрного фонду не будуть реалізовані, то збит-
ки складатимуть до 700 мільйонів гривень, які можуть завдати 
удару як іміджу держави, так і внутрішньому харчовому ринку. 

«На сьогодні в Аграрному фонді України зберігається 
76,7 тисяч тонн нереалізованого цукру, з яких – 67,4 тисяч 
тонн – сирцю білого та 9,3 тисяч тонн – цукру тростин-
ного (1278 вагонів ). Його термін придатності закінчуєть-
ся 1 жовтня 2016 року. Після 1 жовтня - це буде просто си-
рець, який практично ціни немає і його потрібно заново пе-
реробляти.

Нормальний господар і справжній державницький чи-
новник, знаючи про цю ситуацію, продає цукор, у якого за-
кінчується термін зберігання чи реалізації, частинами, а 
натомість скуповує на ринку всі його залишки. Таким чи-
ном, баланс зберігається і жодного обвалу цін не буде.

Але є один нюанс. Діючи за такою схемою, чиновник не 
зможе нічого покласти у свою бездонну кишеню. Через це 
придумали аферу: весь цей сирець будуть переробляти на 
обраних цукрових заводах на свіжий (як правило, ніхто пе-
реробляти не буде, а лише перепакують у нову тару і при-
шиють нові бірки), попередньо викупивши протермінова-
ний сирець за безцінь у держави. А вся маржа (прибуток), 
це - 400-500 млн. грн., ляжуть в кишеню кількох чиновни-
ків.

Ну що ж, поборемося», - запевнив він. 
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Юля 
ТОМЧИШИН.

Через два тижні після 
«хімічного дощу» люди 
трохи розгублені – одні 

вивозять на смітник посохлі 
рослини, інші мізкують – їсти 
покроплені яблука, груші, сливи 
чи краще не ризикувати. Те 
ж стосується і овочів. Селяни 
зізнаються, спершу не зрозуміли, 
що літаки кроплять поля. 

- Ми думали, що це якийсь бага-
тій катається, - розповідає жителька 
Шманьківців Ольга Пивовар. - Адже лі-
так був зовсім невеликий. Ще й манев-
ри різні робив. Від моєї хати до соняш-
ників – метрів 30. Тож літак розвертався 
над нашими будинками. Досі ми не зна-
ємо, що це було. Але після кроплення со-
няшнику і я, і мої батьки почувалися по-
гано. А потім і рослини почали сохнути, 
а з дерев опадає листя. 

Ще донедавна зелені квітучі соняш-
ники на полях агрохолдингу після скро-
плення почорніли і, вочевидь, готові до 
збору врожаю. А от селяни підрахову-
ють збитки. Їх розмір наразі встанов-
лює спеціальна комісія, яка створена 
при Чортківській райдержадміністрації, 
куди входять спеціалісти та представ-
ники органів місцевого самоврядуван-
ня.

Сільський голова села Шманьків-
ці Чортківського району Надія Ніко-
лайченко розповідає, що після перших 
скарг місцевих жителів, розпочала об-
хід села, щоб з’ясувати масштаби завда-
ної шкоди. Наслідки кроплення соняш-
ників відчувала і на собі . 

- Про те, що будуть проводити об-
робку соняшника, сільську раду, як ор-
ган місцевого самоврядування, від імені 
орендатора ніхто не попереджав, - додає 
жінка. -  Хоча це потрібно було зробити 
за три дні до початку робіт. Люди не зна-
ли, що таке буде проводитися, тому пра-
цювали на городах, діти із зацікавлен-
ням спостерігали за літаками. Батьки 
не забирали їх в будинки, адже не знали, 
що над полями розпилюють хімію. 

Кроплення соняшника проводили 
під час вихідних, кажуть місцеві. А вже 
в понеділок почали проявлятися пер-
ші симптоми у дітей і дорослих - голо-

вний біль, нежить, біль у горлі. Спер-
шу думали, що це вірусна інфекція. Од-
нак згодом простежили, що звертають-
ся за медичною допомогою жителі ву-
лиць, які розташовані найближче до по-
лів. Ці симптоми, зазвичай, проявляли-
ся протягом 2-3 днів та після лікування 
минали.  

А от Ігорю Грушевському із Шмань-
ківців  пощастило менше. Чоловік роз-
повідає, що коли літак розвертався, ра-
зом з усією сім’єю були на подвір’ї. То їх 
просто облило «хімією»… І дорослих, і  
маленького півторарічного Іванка. Ігор 
Грушевський почав звертатися у різні 
інстанції, та особливої реакції спершу не 
було. А після того, як чоловік з’їв окро-
плений помідор і кавун з власного го-
роду, потрапив у реанімацію з гострим 
отруєнням. Розповідає:  лікарі констату-
вали, що він отруївся невідомою хіміч-
ною речовиною. Якою -  точно не визна-
чили. Зараз його вже виписали додому 
та досі почувається погано. 

На подвір’ї Грушевських посохли кві-
ти біля хати, жовті плями на щавлі, ку-
курудзі, фруктових деревах. 

- Ми стільки років закладали цей 
квітник, а тут в один момент – все зни-
щено, - бідкається пан Ігор. – Ми вже ви-
везли два причепи засохлих квітів. Як 
можна так поводитися з людьми – не 
розумію. 

Дворічний Сашко теж спостерігав за 
літаком і захворів. 

- Почалося із сльозотечі, далі 
з’явився нежить і ми звернулися до пе-
діатра, - розповідає медик, яка живе не-
подалік полів у Шманьківцях, Наталя 
Хмельовська. - У нашому селі після кро-
плення соняшників проявлялися два 
види симптомів – алергічна реакція з 
проявами кон’юнктивіту і риніту або ж 
отруєння – нудота, блювання, болі в жи-
воті. 

Експерти взяли з місця події зразки 
ґрунту та рослин, щоб перевірити їх на 
вміст отрутохімікатів. Однак люди досі 
не знають – чи можна їсти овочі і фрук-
ти, на які потрапила хімія, та пити воду 
з криниць. 

За справу взялися правоохоронці. 
Зокрема, поліцейські встановили, що 
упродовж трьох днів агрофірма за до-

помогою літака проводила скроплю-
вання своїх соняшникових полів хімі-
катами для пришвидшення росту рос-
лин. Під час виконання цих робіт агра-
рії грубо порушили правила їх прове-
дення, бо скроплювали посіви хіміката-
ми у недопустимій близькості від насе-
леного пункту та не попередили сільра-
ду за три дні до його початку. До слова, 
згідно з нормами авіаобробка полів до-
зволяється не ближче, аніж за кілометр 
від села. А соняшник кропили навіть за 
кілька метрів від людських городів і за 
десяток від осель. 

В агрофірмі «Мрія», яка обробляє ці 
поля, запевняють, що сільські ради по-
передили про кроплення соняшника 
згідно правил. 

«Ми з’ясовуємо цю ситуацію та ана-
лізуємо скріншоти польотів. Якщо ви-
ясниться, що у цьому випадку є похиб-
ка авіаторів, ми готові сідати за стіл пе-
реговорів, спілкуватися з нашими пайо-
виками та компенсувати завдану шко-
ду, - каже директор кластеру «Терно-
піль» «Мрія Агрохолдинг» Віталій Неро-
ба. - Ми окроплювали поля десикантом 
– це аналог реглону, який належить до 
пестицидів і має 3-4 групу токсичності 
та не шкодить організму людини». 

Наразі правоохоронці детально вста-
новлюють усі обставини злочину. 

Як розповів т. в. о. начальника Чорт-
ківського відділу поліції Віктор Васи-
лик, за фактом правопорушення від-
крито кримінальне провадження за 
частиною першою статті 239 КК Укра-
їни за фактом забруднення або псуван-
ня земель речовинами, шкідливими для 
життя, здоров’я людей або довкілля, 
внаслідок порушення спеціальних пра-
вил, якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей чи довкілля. На 
разі триває досудове розслідування та 
проводять експертизи. 

Мешканці чортківських сіл щиро 
сподіваються, що правоохоронці зна-
йдуть винуватців «хімічного» дощу і 
більше такі ситуації не повторяться. А 
ще - чекають висновків 
фахівців, аби знати, що 
робити з урожаєм на го-
роді і в саду. 

Чортківські села покропили…. 
Городина, 
квітники 

та десятки людей 
постраждали 
через аграріїв ХІМІЄЮ

Дощ із хімікатів нещодавно випав у селах Шманьківці, Шманьківчи-
ки, Угринів та Залісся Чортківського району. Йдеться не про аномаль-
не природне явище. Місцеві аграрії кропили поля соняшнику авіацією. Од-
нак, окрім посівів, хімічний засіб потрапив і на людські обійстя. Ще гір-
ше, покропили із літаків і самих селян, які поралися на городах або ж ви-
йшли на свої подвір’я. Після такої авіаобробки більше сотні мешканців 
чотирьох сіл скаржилися на погане самопочуття, загальну слабкість, 
нежить, задуху, кашель, алергічні прояви, нудоту і розлади шлунку. А 
Ігор Грушевський із Шманьківців після того, як з’їв окроплений помідор 
і кавун з власного городу, потрапив у реанімацію з гострим отруєнням.

«Наш ДЕНЬ» вирішив з’ясувати обставини цієї надзвичайної ситуації 
та вирушив на Чортківщину. 

nday.te.ua
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Борщівська земля сла-
виться своєю унікальною ви-
шивкою. Сорочки з чорни-
ми орнаментами знають не 
лише в Україні, а й за кордо-
ном. Згідно з легендою, домі-
нуючий чорний колір вишит-
тя пов’язаний із трагічними 
подіями 15-17 століть, коли 
на Борщівський край постій-
но нападали турки і татари. 
Після одного з таких набігів 
у кількох наддністрянських 
селах загинули всі чоловіки. 
Тоді дівчата і жінки заприся-
глися протягом кількох поко-
лінь носити жалобу за заги-
блими і вінчатися у сорочках, 
вишитих чорними нитками.

Цьогоріч фестиваль «Бор-
щівська вишиванка» зно-
ву розцвів самобутніми візе-
рунками. Давні й сучасні со-
рочки, рушники, скатерти-
ни представили кілька десят-
ків майстринь. А місцеві жін-
ки прийшли на фестиваль в 
неймовірної краси вишиван-
ках, отриманих у спадок від 
бабусь.

Куштували гості фести-
валю й головну українську 
страву – борщ. У його приго-
туванні змагалися господині 
з трьох десятків сіл і райцен-
тру. На головний майдан Бор-
щова привезли величезні бі-
дони зі звареним напередод-

ні борщем. Подавали в гарбу-
зах і макітрах. А ще пригоща-
ли салом, варениками і пам-
пушками. Усього представи-
ли майже півсотні рецептів 
борщу. 

Деякі господині, аби при-
вернути увагу до своєї стра-
ви, досипали туди зовсім не-
традиційних інгредієнтів. 
Так, усі охочі могли скушту-
вати, наприклад, навіть борщ 
з вишнями.

Також під час фестива-
лю проводили благодійну ак-
цію «Допомога бійцям АТО». 
В цьому році всі виручені ко-
шти будуть передані  громад-
ській організації «Самооборо-

на Борщівщини», яка спільно 
із представниками військко-
мату збирала кошти на ре-
монт УАЗа, на який з нетер-
пінням чекає на передовій 
44-та Тернопільська медична 
бригада.

Учасників фестивалю при-
вітали голова облдержадмі-

ністрації Степан Барна, обл-
ради Віктор Овчарук, голови 
Борщівської райдержадміні-
страції Людмила Юзьків, рай-
ради Іван Кобилянський.

Скуштували борщ і милу-
валися вишиванками кілька 
тисяч гостей практично з усіх 
куточків України.

Солдати у захисних камуфляжах і сім’ї українських 
вояків протягом двох днів молилися в Марійському ду-
ховному центрі. Поклонитися чудотворній іконі Матері 
Божої у Зарваницю з’їхалися бійці з усієї України, чимало 
з них – безпосередньо із зони АТО. 

– Військове паломництво вже традиційно відбуваєть-
ся у Зарваниці, – розповідає голова облдержадміністра-
ції Степан Барна. – Хочу відзначити важливість місії ка-
пеланства та священнослужителів, які не лише тут сьо-
годні супроводжують наших військових, а й там, на пере-
довій, разом з ними захищають територіальну цілісність 
нашої держави. У цьому протистоянні вони забезпечу-
ють набагато важливішу зброю – віру в перемогу. Поді-
бні заходи необхідні для того, щоб ми шанували пам’ять 
про тих, хто віддав своє життя за наше право самому оби-
рати своє майбутнє, а також молилися за тих, хто сьогод-
ні захищає нашу державу. 

Кадрові військові, курсанти, ліцеїсти, нацгвардійці та 
прикордонники вишикувалися на площі перед собором 
у Зарваниці. На прощу зібралися військові різного віку, з 
побратимами та родинами. 

Іван і Леся приїхали з сином із Львівщини. Іван слу-
жить у Збройних силах за контрактом, зараз – у військо-
вій частині в Золочеві, учасник АТО. Каже, що приїхав з 
родиною, аби помолитися за мир і всіх військових, які за-
раз на Сході.

– Коли твоєї сім’ї це не торкається, то сприймаєш все 
інакше, – розповідає дружина військового. – Коли він був 
у зоні АТО, хвилювалася й кожного дня молилася. Від-
тоді молюся за кожного солдата, щоб всі приїхали живі-
здорові, бо ми самі це вже пережили й знаємо, як це. 

За словами Олександра Мельника, референта депар-
таменту  Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства 
силових структур України, загалом на військових прощах 
у Зарваниці побували вже понад 15 тисяч бійців з різних 
куточків України. Паломників-військовослужбовців що-
разу більшає.

– Ми маємо свідчення солдатів з фронту, капеланів, 

що така проща вкрай потрібна, – каже він. – Бажання по-
молитися, об’єднатися в проханні за мир, пом’янути заги-
блих побратимів стало просто необхідністю для великої 
частки захисників України.

Звучали на прощі молитви за бійцями, які не повер-
нулися додому. Батьки, дружини загиблих військовос-
лужбовців отримали відзнаки, вручені їхнім рідним по-
смертно. Також нагороди отримали військові, які нині 
боронять державні кордони. 

– У людях пробудилося щось особливе, за що вони 
борються, – каже Владика Михаїл, керівник Патріаршої 
курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур 
України. – Ця свідомість проникає в ті закутки, до яких 
ми ніколи не заглядали, а може б і не заглянули, якби не 
було такої ситуації. Сьогодні тут і військові, і цивільне на-
селення. Здавалося б, ми ніколи не бачилися, але поводи-
мося, ніби одна родина. І разом ми можемо багато біль-
ше, ніж сьогодні усвідомлюємо. 

Одразу ж після прощі більшість військових поверну-
лися у свої частини. У неділю небо над Зарваницею за-
крили хмари. Серед людей було світло і тихо. 

«Молюся за кожного солдата, 
щоб всі приїхали живі-здорові»

Всеукраїнське військо-
ве паломництво вже 
увосьме відбулося на 
Тернопільщині. До свя-
того місця в селі Зарва-
ниця прибули понад пів-
тори тисячі бійців.

ФЕСТИВАЛЬ У БОРЩОВІ: 
вишиванки, борщ і гроші для АТО
Вдев’яте тернопіль-
ське містечко зібрало 
гостей на фольклорно-
мистецький фестиваль
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ФАЛЬШИВКА ПІД НАЗВОЮ  
«РЕЖИМ ТИШІ»

Саме він, уже стонадцятий за рахун-
ком й щоразу дико порушуваний бойови-
ками і тисячами їхніх посібників з Росії, 
мав запанувати з опівночі минулого чет-
верга на Донбасі.

Можливо, цього разу все буде інакше? 
Адже про тиждень без жодного пострілу в 
Москві особисто домовлялися очільники 
МЗС Німеччини і Франції – Вальтер Штан-
маєр та Жан Еро. Вони й привезли цю до-
бру новину до Києва. У неї дуже хотілося 
вірити.

Тим більше, що Головне управлін-
ня розвідки Міноборони України повідо-
мило: Генштаб РФ віддав наказ повністю 
припинити вогонь на Донбасі.

Тим більше, що напередодні на росій-
ському телебаченні головні сепаратис-
ти ЛНР-ДНР Плотницький і Захарченко 
поклялися  повністю припинити вогонь  
опівночі з 14 на 15 вересня.

Після усіх цих обіцянок і клятв, серед 
глибокої тиші вранішнього Тернополя 
мені  дуже захотілося повірити: сьогодні  
на Донбасі таки буде тихо. Хоч би це три-
вало якнайдовше! Адже попередній «ре-
жим тиші», оголошений перед Першове-
реснем, протримався лише півтори доби...

А потім знову почалося: безкінечні об-
стріли, провокації, руйнування житлових 
будинків, вибухи... Найтрагічнішим став 
день, коли загинули одразу троє укра-
їнських військових, 11 отримали пора-
нення і ще один пропав безвісти. Отаке 
путінсько-сепаратистське «перемир’я»..

На жаль, у четвер все повторилося: ані 
Кремль, ні бойовики слова не дотримали. 
Більше того, Кремль узагалі відхрестився 
від своєї обіцянки. Так що вже на ранок 15 
вересня  стало відомо про 56 ворожих об-
стрілів, наступного дня – ще про 30... І все 
те зі зброї, якої Росія не шкодує для сепа-
ратистів, забезпечуючи їх нею  під вигля-
дом «гуманітарної допомоги»...

Українські військові вогню у відповідь 
знову не відкривали. Хоча лише вони та 
ще Господь  знають, наскільки це для на-
ших бійців нестерпно... Бо ж гинуть  їхні 
побратими від ворожих обстрілів ледве 
не кожного дня. А поранення отримують 
іще більше...

До речі, про вже згадуване 15 вересня 
– перший день «тиші». Так от, лише впро-
довж 75 хвилин, за повідомленням прес-
центру АТО, гібридна армія РФ випустила 
по українських бійцях 220 снарядів.

І ще  дві цифри. З початку розв’язаних 
москалями і сепаратистами бойових дій 

на Донбасі, за офіційними даними, заги-
нуло 9640 наших  захисників та мирних 
жителів.Ще 22 тисячі – поранено.

Отакі результати ненависті бойови-
ків та  вишколених російських убивць до 
українців і України, безкінечних мінських 
перемовин (за обов’язкової участі в них 
путінського кума Медведчука) , числен-
них «режимів тиші», що їх традиційно до-
тримується лише одна сторона – україн-
ська...

Минулого тижня новий «пакет умов» 
від Путіна до Києва прямісінько з Москви 
привезли   уже згадувані очільники МЗС 
Німеччини та Франції – Штанмаєр і Еро. У 
цьому пакеті путінські брехуни стверджу-
ють, що начебто готові до мирного врегу-
лювання. Але перед цим мають бути ви-
бори на окупованому Донбасі та закон 
про його особливий статус – за москов-
ським сценарієм. А також  внесені зміни 
до Конституції України – теж вигідні Мо-
скві. Хто автор цього безумства?

ІДЕЯ ВИСМОКТАНА  
З ПАЛЬЦЯ ПУТІНА

Так вважає відомий дипломат Богдан 
Яременко. Та ще з пальців деяких євро-
пейських політиків, які начебто дуже вто-
милися від українських проблем, додає 
він. Адже живуть вони не в наших над-
складних реаліях, не між вибухів і смер-
тей, не серед руїн... А в заможному, ком-
фортному, далекому від підступних – на 
кшталт Росії – сусідів. Тобто, старій Євро-
пі, де нині вже мало хто пам’ятає жахіття 
Другої світової, головне – її спокій. Будь 
якою ціною, у тім числі – й за рахунок те-
риторіальних поступок України ... 

Як на мене, то це просто якийсь па-
ралельний світ! Що існує зовсім поруч з 
Україною, нашим Донбасом, сплюндро-
ваним  руками тисяч його ж бойовиків 
та  десятків тисяч найманців з числа май-
же мільйонної російської армії. І – росій-
ської зброї.

Коли нарешті закінчиться ця наскіль-
ки затяжна – настільки й руйнівна для 
України  гра  у «перемир’я» і  «режими 
тиші», під час яких тишею і не пахне? Хто і 
коли нарешті зламає хребет безпощадній 
машині загарбницької війни й прожене з 
України її призвідників – усіх,  до остан-
нього москаля? 

Це можуть і дуже хочуть зробити  сут-
тєво зміцнілі за два останніх роки профе-
сійно й чисельно  українські військові. Не-
відкладно! Але ж ні... Відповідати на воро-
жі обстріли й провокації тими ж недолуги-
ми мінськими домовленостями їм суворо 
заборонено.  А ставати каліками й гинути 

від ворожих  куль та мін, виходить, можна?
Зрештою, скільки б  не стверджува-

ли наші високі військові та владні чини, 
що в українських бійців нині всього й для 
всіх вистачає, насправді  ситуація  далека 
від ідеальної. З тим же озброєнням, при-
міром. Адже не тільки  набої бійцям вида-
ють ще з радянської епохи. Часто-густо не 
вистачає елементарного. Для прикладу, 
тих же батерейок для тепловізорів. Не ка-
жучи вже про самі тепловізори...

Сутужно  з транспортом і пальним.  
Сутужно з доброякісними продукта-

ми, які до  армійців потрапляють теж не 
завжди за нормальними цінами...

Сутужно з коштами, так що виплати  
бійці нерідко  отримують із запізненням. 
А на останній квартал грошей поки що 
взагалі немає.

ОДНІ ВОЮЮТЬ –  
ІНШІ РОЗКОШУЮТЬ...

І все це відбувається в той час, коли у 
паралельному світі України (не сумнівай-
теся, такий є не тільки у заможній і дале-
кій від війни Європі, а й у нас – попри за-
тяжну АТО й величезні проблеми простих 
українців) спокійнісінько розкошує так 
звана еліта: політична і чиновницька. По-
казушно патріотична, злодійкувата, леда-
ча, ненаситна до багатства...

Ота, що не вірить в Україну, тому свої 
великі гроші повиводила в офшори, а ді-
тей відправляє на навчання за кордон.

Ота, що ховала і досі ховає своїх  си-
нів від усіх хвиль призову до Української 
армії, досі бере величезні хабарі й продо-
вжує обкрадати Україну.

Ота, що як вогню, боїться електронно-
го декларування – й уже готова внести не 
просто зміни, а докорінні зміни у відпо-
відний закон. Або й узагалі ухвалити но-
вий.

Ота, що на канікулах перебуває довше, 
ніж на роботі.А коли й працює, то у напів-
порожній залі, де один «багатоверстат-
ник» натискує кнопки за трьох-чотирьох. 
При цьому вистачає такого ентузіазму, за 
нечастими винятками, лише до полудня.

Найсвіжіший  приклад потрібен? Будь 
ласка, наші з вами слуги – народні депута-
ти. Повернулися вони із затяжних літніх 
вакацій тільки-но 6 вересня. То був вівто-
рок. Посиділи в сесійній залі по 3-4 годи-
ни три дні. А вже вранці у  п’ятницю, яка 
була ще робочим днем, ледве не всі (за ви-
нятком 20-25 осіб)  зникли з парламенту... 
Майже на два тижні. І з’явилися в ньому 
аж учора, 20 вересня.

Де перебували весь цей час? Над зако-
нопроектами працювали? Чи, можливо, 

в АТО їздили?  Хоча б для моральної під-
тримки наших бійців? Або й конкретної?

Останнє   запитання - до тих 88 нар-
депів та чиновників, що влітку отримали 
з рук очільника МВС подарунки у вигля-
ді штурмових автоматів «Тавор» (збира-
ють їх в Україні з компонентів, які отри-
мують з Ізраїлю). Формулювання у нака-
зі: «За особливі заслуги у захисті консти-
туційних прав і свобод людини, честь і до-
блесть». До речі, прізвища нагороджених 
– велика таємниця. Хоча... Все начебто за-
конно. Особливо, якщо згадати, що зако-
ни ухвалюють самі ж парламентарі. Серед 
яких колишніх комбатів і учасників АТО 
від сили – півтора десятка. 

Ще одна «дрібничка». Нагородити до-
стойників поліційний міністр, відповід-
но до закону, може щонайбільше пісто-
летом. І аж ніяк не автоматом. Бо так і 
бронетранспортери незабаром  «най-
кращі з кращих» можуть отримати в на-
городу. Тоді під парламентом вишико-
вуватимуться вже не не дороженні іно-
марки, а бронетранспортери? Тим паче, 
що їх, на відміну від іномарок, ховати від 
е-декларування не треба. Нагороди ж!

Що стосується особисто Арсена Бори-
совича, то йому нагородний бронетран-
спортер не потрібен. Оскільки букваль-
но днями обзавівся новесеньким службо-
вим броньованим позашляховиком. За 4,5 
мільйона гривень...

Тепер я, принаймні, розумію, чому 
десь із місяць тому Аваков так накинув-
ся на журналістів, коли ті розповіли про 
службову броньовану автівку, яку при-
дбав для себе очільник «Нафтогазу Украї-
ни» Коболєв. У нього  дуже небезпечна ро-
бота, емоційно пояснив нетямущим Ава-
ков, якось навіть стріляли в нього...

А в бійців наших на передовій не стрі-
ляють? І не щодня? І не третій рік підряд? 
То, може, такими ж  «броньовиками» і їх 
ощасливити? Хто-хто, а вони їх  найбіль-
ше вартують...

І, нарешті, останнє. Сподіваюся, пред-
ставники «Народного фронту» не вва-
жатимуть мої останні абзаци черговою 
спробою дискредації їх партіії? Куди мені 
до них! Вони самі це роблять так віртуоз-
но,  аж гай шумить. Вистачить порівняти 
рейтинг «НФ» дворічної давності з тепе-
рішнім. Практично зниклим. А може, той 
рейтинг просто сховався 
в рові під назвою «Євро-
пейський вал»? Щоб  за-
здрісники не зурочили... 

світПаралельний Досвіток минулого четверга в 
Тернополі був неймовірно красивим.
Дуже синє від осінньої прохолоди 
небо, рожевий виднокрай, 
підзолочений ще невидимим сонцем. 
І – тиша, тиша, тиша... Серед цієї краси 
і тиші  раптово  зринула думка:  
а  як там зараз на нашому Сході?

Сервіс, що «знає» від-
повідь на будь які запитан-
ня – це Загальнодоступний 

інформаційно-довідковий ре-
сурс (ЗІР). Він дозволяє плат-
нику отримати відповіді з Бази 

знань щодо застосування норм 
податкового, митного законо-
давства або з питань адміні-
стрування єдиного внеску, а та-
кож ознайомитись з норматив-
ними документами (http://zir.
sfs.gov.ua).

А отримати інформаційно-
довідкові послуги та консульта-
ції відповідно до Податкового та 
Митного кодексів України, зако-

нодавства з питань сплати єди-
ного соціального внеску мож-
ливо за телефонами: 0 800 501 
007 або 044 454 16 13, чи на-
писавши на електрону пошту 
Інформаційно-довідкового де-
партаменту (idd@sfs.gov.ua).

Для платників функціонує 
також сервіс «Пульс», яким мож-
на скористатись за електро-
нною адресою http://sfs.gov.ua/

others/puls або зателефонував-
ши за номером: (044) 284 00 07.

Проконсультуватись стосов-
но нарахування та сплати по-
датків можна у Центрі обслуго-
вування платників Тернопіль-
ської ОДПІ за адресою: вул. Бі-
лецька, 1 й за телефоном: 43 
46-10.
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Актуальні сервіси від Державної фіскальної служби України
Кількість електронних сервісів, запроваджених 

ДФС України та розміщених на офіційному 
веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua), постійно 

збільшується, наразі їх налічується близько 40. Їх 
використання дозволяє платникам отримувати 
послуги в електронному вигляді, що значно 
заощаджує час.

Тетяна  САВКІВ.



Брехнею можна увесь світ обі-
йти, але назад не повернутися. Ко-
жен з нас це чудово знає. Та, здаєть-
ся, постійна брехня уже стала не-
обхідною всім, як повітря. Так уку-
тує, обіймає... І, головне, брехня за-
вжди поруч із виправданням. Та 
хіба мало є причин, щоб прихова-
ти правду! Але найчастіше ми бре-
шемо не друзям і рідним, а, як це не 
дивно, собі. Іноді приходять осяян-
ня, у яких життя здається суціль-
ною грою, причому правила вста-
новив хтось до нас, а ми навіть не 
намагаємося їх виправити. Ми бо-
їмося дізнатися правду, адже вона 
може перевернути весь наш 
світ. Вибираємо гру, правила 
якої здаються нам найбільш 
прийнятними, а потім страж-
даємо від того, що нам тісно в 
тих межах, які самі ж і позна-
чили.

Свою гру Аркадій розпо-
чав не заради самої брехні, а 
як люблять казати - брехні 
на благо. Найнебезпечніша 
брехня - це злегка перекруче-
на істина. 

То було лише самозас-
покоєння. З кожним кроком 
густа трясовина засмоктувала його 
все більше й більше, і відчуття не-
відворотної загибелі все сильніше 
стискало серце. Але виходу чоловік 
не бачив. Зібратися з духом і розпо-
вісти правду - означало вбити са-
мого себе. Він ховався не за брех-
нею, так вважав, а просто за мов-
чанням. Хоча досить часто саме за-
мовчування і є ниточкою, з якої 
намотується величезний клубок 
брехні.

Що поробиш? І з дорослими 
успішними чоловіками в житті тра-
пляються несподівані зустрічі, які 
перевертають розмірене спокій-
не життя з ніг на голову. Сорок два 
роки для чоловіка вік, коли голова 
уже міцно пригвинчена й мала би 
дружити зі здоровим глуздом. Гі-
потетично. Але коли Аркадій впер-
ше побачив Вікторію, то зрозумів, 
що й не було у нього жодних по-
чуттів досі. Бо пояснити розгубле-
ність і неспроможність зв’язати до-
купи двох слів перед жінкою інак-
ше, як конкретним попаданням не-
можливо. Як у яскравому ролику з 
ефектом сповільненої дії в той ве-
чір увійшла невисока світловоло-
са жінка, подала тоненьку руку для 
знайомства й сором’язливо з-під 
вій подарувала погляд своїх сма-
рагдових очей.

Вперше за все життя йому не 
хотілося стрімкого розвитку подій 
за звичним розкладом «прийшов-
побачив-наслідив». Було незви-
чайне бажання просто бути поруч, 
вдихати запах її волосся, ніби нена-
роком торкатися, день і ніч чути її 
голос. Непереборне бажання на-
солодитися нею незвіданою бра-

ло верх над тваринним інстинктом 

справжнього самця володіти її ті-
лом. Ніколи в житті чоловік так не 
закохувався. З нею він забував про 
час, який просто розчинявся, про 
справи й турботи, і навіть про те, 
що у нього є жінка.

Офіційно Аркадій розлучений. 
А неофіційно уже п’ять років мо-
рочить голову жінці, яка з кожним 
днем втрачає надію на спільне сі-
мейне життя. Вони зі Світланою ко-
леги. Сто років, як кажуть, знайо-
мі. Вона старша за Аркадія на сім 
років. Мудріша, терплячіша. Коли 
він розлучився з дружиною й зали-
шився без даху над головою, про-
сто по-дружньому, як тоді здава-
лося чоловікові, запропонувала 
якийсь час пожити в неї. Діти до-
рослі, мешкають окремо, чолові-
ка у Світлани й не було ніколи. По-
годився. Думав тимчасово, а за-
стряг на п’ять років. Жодних по-
чуттів, крім поваги і вдячності, не 
було в душі до цієї жінки. Навіть ло-
вив себе на думці, що називає її не 
інакше як співмешканкою… грубо, 
але чесно. За п’ять років були й інші 
жінки, з якими шукав того, чого не 
знаходив у стосунках зі Світланою. 
Не міг сказати, що йому подобалося 
таке життя, просто влаштовувало.

Вікторія практично нічого не 
знала про Аркадія. Познайомилися 
у спільних знайомих. Розлучений, 
освічений, приємний, вродливий - 
те, на що звернула увагу насампе-
ред. Своєю поведінкою за кілька 
зустрічей Аркадій завоював серце 
жінки. Воно ще ледь оклигало піс-
ля гіркого досвіду попередніх сто-
сунків, важкого розлучення й не-
минучих втрат. Але відчувала, як 
озивається-тріпоче, коли він поруч.

Вікторія після розлучення вирі-

шила повернулася в рідне міс-
то. Нова робота, нове житло, 
нові турботи. Й Аркадій. Чому 
вони раніше не зустрілися? 
Можливо, по-іншому склалося 
б тоді життя кожного. 

Їй хотілося бути відвертою 
у нових стосунках. Вона вірила 
чоловікові, який нічого не обі-
цяв і не вимагав.

А він саме тоді ступив на 
стежину обману. На запитання від-
жартувався, мовляв, нікого не було 
й немає, а серце багато років чека-
ло лише її. Щоразу після зустрічей 
з Вікторією повертався в дім Світ-
лани. Щоразу відкладав розмову 
про те, що покохав іншу. Сам себе 
ненавидів за своє боягузтво сказа-
ти правду обом жінкам. Але брех-
ня так м’яко стелила, так гарно 
складалися пазли омріяного май-
бутнього. Можна було не поспіша-
ти розвивати стосунки з Вікторі-
єю, але й не ставити крапку зі Світ-
ланою. І не знати скільки б ще три-
вало так, якби Світлана не запід-
озрила. За п’ять років спільного 
життя знала Аркадія, як облупле-
ного. З усіма його походеньками, 
захопленнями, якими він світив-
ся й думав, що ніхто не здогадуєть-
ся. Світлана мовчки ковтала, як гір-
ку пігулку, його зради й інтрижки. 
Самотність заглядала у вікно і ска-
лилася нестерпно щоразу, як жін-
ка хотіла викинути його речі, вики-
нути його зі свого серця. Мирила-
ся, бо Аркадій непоганий господар 
та й людина добра, словом її ніко-
ли не образив. З ним було добре на-
віть мовчати. Але цього разу відчу-
вала, що то не просто забіг на кіль-
ка тижнів, розуміла, що Аркадій за-
хопився неабияк. І сумніви розві-
ялися остаточно після проведен-
ня слідчо-пошукових дій у телефо-
ні й ноутбукові чоловіка. Світлана 
й не збиралася розкисати, а пого-
тів щось запитувати в Аркадія. До 
цього вона опускатися не буде. Це 
тільки чоловіки думають, що вони 
щось вирішують у своєму жит-
ті. Уміла подати все під таким соу-
сом, що Аркадій і не підозрював, що 

його рішення - це саме те, чого хоче 
Світлана.

У новому колективі Вікторія по-
чувалася впевнено, але викладалася 
на двісті відсотків, щоб завжди від-
повідати високому рівню. Закрути-
лася, заморочилася, що кілька днів 
навіть не знаходила часу, щоб відпо-
вісти коханому. Нарешті підписано 
контракт, над яким вона працюва-
ла, то ж можна було з полегшенням 
видихнути і викроїти час для себе. 
Вікторія набирала Аркадія, в очіку-
ванні його голосу настрій біг вгору 
східцями радості.

- Привіт, мій дорогий! Я так ску-
чила! Думала про тебе увесь час!

- Це добре, що думали, - у відпо-
відь почула незнайомий жіночий 
голос. - Не кидайте слухавку, ви ма-
єте мене вислухати…

Слухала й не вірила. Як же так? 
Як він так міг? Чому не сказав, не 
пояснив? Навіщо ж стільки брехні?

-… Я дуже багато вклала в ньо-
го, щоб так просто віддати комусь, 
ви мене розумієте? - жінка в теле-
фоні видихнула завершальні сло-
ва монологу. - Тепер ви знаєте все. 
Вирішуйте, але спокійно жити ра-
зом із ним я вам не дам! А хочете 
дослівно перекажу, як він викручу-
ватися буде?

Нічого не хотіла. Вимкнула те-
лефон. Дістала з шафи коньяк, кіль-
ка ковтків потекли розплавленим 
оловом у горло. А що, власне, вона 
має вирішувати? Накинула паль-
то і вийшла в натовп. Зараз най-
більше хотілося загубитися в місті. 
Розчинитися в гамірній буденнос-
ті, забутися, звільнитися від його 
слів. У житті треба залишати лише 
те, що зможе надихати й наповню-
вати енергією, з усім іншим тре-
ба розставатися без жалю. Аркадій 
перестав існувати. Без докорів, без 
з’ясувань. Вона не дала йому най-
меншого шансу на це - на дзвінки 
не відповідала, зустрічей уникала, 
листи й повідомлення видаляла 
непрочитаними. Переслідування 
припинилося за якийсь час. Мож-
ливо, Світлана розповіла.

Випадково якось зустрілися, 
побачила його краєм ока на іншій 
вулиці. Аркадій перебіг через до-
рогу й узяв її за лікоть, повернув-
ши до себе.

- Привіт, дозволь я все поясню… 
прошу, лише кілька хвилин! - бла-
гально дивився в очі, але Вікторія 
за ним бачила чіткий силует жіно-
чої постаті, яка переможно посміха-
лася. То була брехня.

- Вибачте, ви обізналися. Ми 
незнайомі, - різко звільнила свою 
руку.

І пішла. Назавжди залишивши 
його з тією. Переможницею…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Україні
Я щаслива, що ти в мене є:
Найдорожча, квітуча і славна.
Україно, багатство моє!
Твоя доля хай буде безхмарна.
Хай колосяться стиглі жита,
І гуляє по полю грай-вітер.
Хай в добрі пропливає життя,
І цвітуть на землі рідній квіти.
Ти вродлива така й молода,
Небо чисте тебе огортає.
І велика у тебе сім’я,
Що Шевченка свого пам’ятає.
Я щаслива, що ти в мене є.
Я сестрою тебе називаю.
Україно, крило ти моє,
Що в високий політ підіймає.
Я красу твою п’ю, як вино,
Що дозріло в медовому літі.
І моє волелюбне село, 
Твоїм серцем, Вкраїно, зігріте.

*      *      *
Я дякую Тобі, Боже,
Що живу в твоєму світі
І, як квітка, розцвітаю 
У райському цвіті.
І тобі вклоняюсь низько
Із добром – в покорі.
Ти – єдиний охоронець 
У моєму горі.
Я дякую Тобі, Боже,
Що молюсь щоднини.
Тебе, Отче, прославляю,
Я – твоя дитина.
Ти – мій батько і опора
У житті єдина.
У твої обійми, Боже,
Ведуть всі стежини.
Я дякую Тобі, Боже,
За твою турботу.
Ти даєш мені для щастя
І радість, й роботу.
Я зростаю в твоїй ласці,
Що з небес зсилаєш.
І гріхи мої щоденні
Ти мені прощаєш.
Ти – мій мир, моя розрада
І вірна дорога.
Йду до тебе на пораду,
Несу всі тривоги.
Знаю, Боже, не даш впасти
Знову у спокусу.
Віддаю Тобі відкрите
Своє серце й душу.

*      *      *
Не бійся правди, що витає,
В моїх словах вона живе.
Вона із серця проростає,
Дзвінким струмком 

в серця пливе.
Вона не любить чвар, неправди.
Вона стрічається з добром.
Ти зачерпни водиці з правди –
Навік розлучишся зі злом.
Дивися правді просто в вічі,
До неї стежку не забудь.
Нехай горять для неї свічі,
Нехай квітки життя цвітуть.
Дружи із правдою, корися
Її хвилюючим словам.
Ти перед нею зупинися.
І я поклін їй свій віддам.
Борись за правду, її волю,
Не зрадь її, бо втратиш все.
Це наша радість, світ і доля.
Вона нам щастя принесе.

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка,  

Заліщицький район.

“ “- Вибачте, ви обізналися. 
Ми незнайомі, - різко 
звільнила свою руку.
І пішла. Назавжди 
залишивши його з тією. 
Переможницею…

Мирося давно не була вдома. 
Шкодувала тратити гроші на по-
їздки. Зароблені євро відсилала 
додому. Там чекали на її допомо-
гу чоловік,  донька, хвора сестра. 

На шостому році заробітчан-
ського життя Миросю здола-
ла неймовірна ностальгія. І сни 
прибігали з рідної землі тривож-
ні. 

Її підопічна, майже вісімдеся-
тилітня сеньйора Беттіна, мала 
добру пам’ять і любила розмов-
ляти з українкою. Стара італій-
ка не була зарозумілою. А ще їй 
було невтямки, чому освічена 
Мирося, яка прочитала багато 
книг, могла підтримати розмо-
ву на різні теми, швидко вивчи-
ла мову, змушена працювати не 
бібліотекаркою у своїй країні, а 
тут, на чужині, доглядальницею.

Мирося пояснювала сеньйо-
рі, що на Батьківщині за роботу 
платять мало, а життя дорожчає 
майже щомісяця. 

- Але ж ти маєш чоловіка, - за-
уважувала Беттіна. - Він що, аль-
фонс?   

- Чому альфонс? - захищала 
благовірного Мирося. - Чолові-
кам у нас також мало платять. 

- Чому він не поїхав заробля-
ти гроші для родини? - не здава-
лася Беттіна. 

Мирося опускала очі. 
- Альфонс! - безапеляційно 

винесла вердикт сеньйора.        
Коли ж Мирося сказала, що 

повинна допомагати ще й Ліді, 
хворій рідній сестрі, Беттіна так 
демонстративно закотила очі... 

…І ось вона вирішила прові-
дати рідних. Попросила відпус-
ку в сеньйори. Складала пода-
рунки у валізи. Звіряла список, 
аби когось не забути. Похресни-
ця Майя, похресник Михайлик, 
подруга Таня, сусідка Леся…   

Нікому не повідомляла, що 
збирається додому. Вирішила: 
хай це буде сюрпризом. Хвилю-

валася. Донька вже стала дорос-
лою. Тамарі - дев’ятнадцять. Бід-
ний Олесь, шкодувала благо-
вірного. Змушений сам давати 
раду…

…На лавці біля під’їзду, тра-
диційно сиділа збірна місцевих 
пліткарок. 

- Добрий день, 
- привіталася Ми-
рося.

- Добрий, - непевно відповіли 
ті. - У відпустку чи назавжди?

- У відпустку. 
Мирося зайшла в під’їзд. А ко-

трась із «збірної» вслід кинула:
- Ой, не добрий день, доро-

генька, не добрий… 
Подзвонила в двері. Відкрив 

незнайомий хлопець?
- Вам чого? - запитав.
- А ти хто? 
- А… Томко, певно, це твоя 

мама. 
Донька навіть не знітилася. 
- Тато де?  
Тамара подзвонила до сусід-

ки Лесі: 
- Тата покличте. 
Олесь висунув голову. 
- Що сталося?
- Мама приїхала! 
Мирося нічого не розуміла. 

Дивилася на всіх. А вони мовчали. 
Переминався з ноги на ногу не-
знайомий хлопчисько. Олесь хо-
вав очі. Леся привідкрила двері. 

- Ти виходиш заміж? - запита-
ла у доньки перше, що спало на 
думку. 

- Ну… ми живемо разом із Ва-

леркою. Він студент. 
- Давно? 
- Що давно? Студент?
- Живете давно?
- Ну... 
- А тітка Ліда? Як її здоров’я? 
- Та… нічого, - відповів Олесь.  
Мирося заглянула в одну кім-

нату, в іншу. У доньки дорога мо-
білка і ноутбук. Шафа ломиться 
від одягу. Купа взуття. А де ж чо-
ловікові речі? 

- Ти нічого собі не купував? - 
запитала в Олеся.

Знову мовчання. Незручну 
паузу перервав стукіт у двері. 

- О, тітка Ліда! - вигукнула Та-
мара. - А в нас гості.  

Ліда виглядала квітучою і до-
глянутою. Жодного натяку на 
хворобу. Замість кинутися в обі-
йми сестрі й подякувати за допо-
могу, почувалася ніяково. 

- Як ти? - запитала Мирося.
Всі глянули на Ліду. Та опану-

вала себе:
- Навіщо замотувати все в па-

пірчик? Все одно, хтось розпо-
вість. Ще й прибрешуть. Наші 
люди такі. Присядь, Мирославо. 
Значить, так…

Виявилося, все змінилося, 
поки вона заробляла гроші для 
сім’ї. Олесь четвертий рік живе 
з Лесею. «Пошкодував» самітню 
сусідку. А вона - його. Чоловік не 
працює. Йому вистачає Мироси-
них євро. Ще й Лесі перепадає.  

Тамара живе з бойфрендом. 
Валерці комфортніше у їхній 
квартирі, аніж у себе вдома, де 
батько пиячить, а мати його так 
«перевиховує», що півбудинку 
чує. Фактично, Тамара утримує 
кавалера. За мамині гроші.    

- А тепер - про Ліду, - мсти-
во мовила Леся, яка слухала че-
рез привідкриті двері одкровен-
ня Миросиної сестри. - Хворою 
вона не була. Просто, шантажну-
ла Олеся, що все тобі розповість. 
І тоді єврикам настане кінець. То 
ж вирішили: краще платити до-
рогій родичці за мовчання. І, зна-
єш, Миросю, треба було попере-
дити про свій приїзд. 

- Щоб підготуватися? Пере-
нести назад Олесеві речі, аби 
засвідчити його подружню ві-
рність? Чи спровадити в лікарню 
Ліду, щоб підлікувати її наглість? 

- Мамо, ти поїдеш назад чи 
залишишся? - не в тему запита-
ла донька. 

Мирося нічого не сказала. Їй 
було образливо, боляче, неза-
тишно у своєму помешканні. По-
чувалася обманутою, приниже-
ною, зрадженою.   

Першою забралася з кварти-
ри Леся. За нею вислизнув Ва-
лерка. За ним - Тамара. 

- Я також піду, - мовила Ліда. 
- Але ще скажу… Знаєш, Мирос-
лаво, ти викручуєшся там, а ми - 
тут. Кожен, як може. То ж не осу-
джуй…      

Олесь стояв ні в тих, ні в сих. 
- Йди вже, йди! - спроваджу-

вала благовірного Мирося. 
- Ти мене проганяєш? Певно, 

там…
- Там я працювала, щоб ти за-

вів і утримував коханку. І ще: ко-
лись ти прийшов сюди в зяті. Те-
пер, вважай, ти в зятях у сусідній 
квартирі. Ми розлучаємось. Аль-
фонс! 

…Донька повернулася додо-
му пізно. 

- Мамо, а де подарунки, до 
речі?  

Мовчки віддала Тамарі па-
кунки.

- Ображаєшся? Думаєш, нам з 
татом було легко без тебе?

- То чому не сказали? Я повер-
нулася б. 

- А за що ми жили б?
- І так зле, і так недобре. Там 

багато жінок працюють по де-
сять і більше років. І все у них 
вдома гаразд.  

- Ти впевнена?
- Не впізнаю тебе, Тамаро. Ти 

була такою доброю дитиною. 
- Ми просто стали чужі, мамо. 

Чужі!!! І не треба все ламати. Ти 
приїхала і поїдеш назад. Адже по-
їдеш?

- Поїду. Але грошей і пакунків 
більше висилати не буду.   

- Чому? Тут все таке дороге. 
Як же ми?..

- Ми ж чужі…
Ольга ЧОРНА.

Сюжети

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Сокровенне

Осіннямелодія
гніздечкоСімейне

Велика зелена Гусениця хрумкала зелень, 
аж раптом побачила Метелика.

– Мила панночко, чи можна біля вас при-
паркуватись? – запитав галантно Метелик.

Почувши такі делікатні слова, Гусениця 
ледь не подавилася черговим шматком ка-
пустяного листка.

– Який гарний! – подумала Гусінь, бо була 
ще молода. – А який ввічливий джентльмен! 
– подумала знову, бо звикла бачити тільки 
вульгарних черв’яків і бридких слимаків.

Тому, боячись, що він передумає, мило 
всміхнулась йому і… закохалась.

Метелик сів тихесенько, наспівав їй пі-
сеньку, ніби вітром навіяну, розповів про 
небо, про різні поля і гаї, в яких побував. Гусе-
ниця мовчки слухала і молила Бога, щоб він 
її нічого не питав, бо не матиме що сказати, 
оскільки не бачила нічого, крім болота і гряд-
ки, на якій росте її капуста. З ним було так ці-
каво! «А йому зі мною, напевно, ні?» – поду-
мала Гусінь, а тому дуже хвилювалась, щоб 
він не зник. Метелик полетів, але наступного 
ранку знову з’явився на тій же капусті.

– Яка я бридка і зелена поруч з ним! – по-
думала Гусениця і… захотіла змінитись: пе-
рестала переїдати, одягала спідничку з фі-
олетового дзвіночка, навіть своїм товстим 
безхребетним тілом робила зарядку,  припу-
дрювала личко квітковим пилком, губки ма-
лювала нектаром із квітів, а талію туго затя-
гувала павутинкою. Всі дні вона була окри-
лена щастям тільки тому, що бачила його. А 
коли він не прилітав, цей день був для неї 
найнещаснішим.

Так, працюючи над собою, Гусениця стала 
іншою. З радості у неї виросли крила. Одного 
ранку вона відчула, що може літати. Тріпочу-
чи крильцями, злетіла і зрозуміла, що стала 
іншою, тобто метеликом. Вона легко покину-
ла свою капусту і піднялася у вищий світ.

Літо закінчилося, тому Метелик більше 
не прилітав, але Гусениця була вдячна йому, 
бо розуміла, що без нього була б далі звичай-
ною гусінню. Дякувала йому за те, що він іс-
нував у її житті.

Як сильно може вплинути на нас випад-
кова зустріч: когось вона перевтілить в іншу 
людину, а хтось, можливо, стане особистістю.

Юлія ГОЛОВЧИН.

Чужі

Та, що говорить
мовчки

Гусениця і МетеликПритча

Прилетіли вітри,
надокучили.
Появилась любов,
та й замучила.
Появилась любов, 
запізнилася
І, напевно, мені не судилася. 
Ой, ти, осене, пізня осене,
Я не кликав тебе на запросини.
Жалю тільки мені наробила,
Ти прийшла і мене засмутила.
Чи то очі чогось не добачили,
Чи слова ті нічого не значили,
Чи не те щось тоді говорилося,
Чи не те, що хотілось, любилося?
Ой ти, осене, пізня осене,
Чом прийшла ти 

з коханням непрошено?
Все навкруг простелила 

листвою,
Й посміялася знов наді мною.
Полетіли вітри - 
не вернулися,
Хоч минула любов
не забулася.
В серці досі моїм озивається,
З тим, що було, 

навіки прощається.
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 

На фото Івана ПШОНЯКА: студентки Галицького коледжу 
Христина Деревляна та Марія Храпцьо.

Ніжно пестить, 
як мати дитину,

Візерунків 
одвічна краса

Зовсім юну 
мою Україну, 

Бо вишивана 
в неї душа.
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Почали за упокій
Київське «Динамо» розпочало груповий етап 

Ліги Чемпіонів поразкою від італійського «Наполі» з 
рахунком 1:2. У підопічних Сергія Реброва у цій грі не 
виходило майже нічого, а ще й підвів Шовковський. 

На старті першого тайму краще виглядали гості, 
але відкрили рахунок саме кияни -  Гармаш з розво-
роту влучив у кут воріт «Наполі» - 1:0. 

Забивши, господарі пішли вперед, але їх радість 
була недовгою. Через десять хвилин після грубих по-
милок захисту та воротаря «Динамо» гості віднови-
ли рівновагу. 

Справді драматичною для української команди 
стала додана до основного часу першого тайму хви-
лина. Паніка у воротарському майданчику та невпев-
нена гра київських захисників і Олександра Шовков-
ського призвели до другого взяття воріт - 1:2.

У другій половині зустрічі вболівальники очіку-
вали від «Динамо» більш активного футболу в ата-
ці, проте вони знову побачили невиразну гру, чимало 
помилок при передачах і навіть при банальному при-
йомі м`яча. У підсумку - «Наполі» здобуло цілком за-
служену перемогу.

Українсько-турецьке 
протистояння

Від донецького «Шахтаря» у матчі 1-го туру Ліги 
Європи проти дебютанта Єврокубків – турецького 
«Коньяспора» - болільники очікували, звичайно ж, 

перемоги. Причому – впевненої. Однак, гірники заби-
ли потрібний гол аж на завершальній стадії поєдин-
ку.

Граючи у гостях, «Шахтар» заволодів ініціати-
вою з перших хвилин і хоча впродовж усього матчу 
на полі домінувала лише одна команда, це не давало 
результату.  Цього дня через масований захист госпо-
дарів у гірників не проходили фірмові швидкі комбі-
нації, не досягали цілі й дальні удари.

Лише після того, як у другому таймі на заміну 
вийшов Тайсон, гра гостей біля воріт «Коньяспору» 
набула реальної гостроти, а одна з численних атак 
українського клубу завершилася голом на 89-й хви-
лині. Відтак, «Шахтар» вивіз з Коньї нелегкі, та все ж 
повністю заслужені три очки.

У другому поєдинку Ліги Європи за участю укра-
їнських клубів «Зоря» ледь не залишила з нулем іме-
нитий «Фенербахче». Якби не компенсовані арбі-
тром три хвилини до трьох компенсованих, туркам 
довелося б їхати додому більш засмученими.

Луганці повели у рахунку вже на початку другого 
тайму після того, як потужний удар Гречишкіна  не 
залишив жодних шансів  турецькому голкіперу.

Повівши у рахунку, «Зоря» продовжувала актив-
но діяти на половині поля свого суперника. Та ближ-
че до фінального свистка українцям довелося поду-
мати і про оборону власних воріт – турки пішли у за-
вершальний наступ. З цими атаками луганці справ-
лялися на відмінно, аж поки не почав «чудити» ар-
бітр матчу. Після закінчення доданих до основного 
часу трьох хвилин, він з якогось дива не дав фіналь-
ного свистка, а змусив команди зіграти ще три хви-
лини.  Саме тоді «Фенербахче» й відновив рівновагу 
у поєдинку.

Поразка від «Зорі» в рамках 8-го 
туру УПЛ стала для «Динамо» другою 
поспіль в Чемпіонаті, причому у цих 
поєдинках кияни були господарями 
поля.

«Динамо» двічі поспіль програва-
ло вдома лише у 1997 році. Тоді кия-
ни поступилися донецькому «Мета-
лургу» та «Карпатам» з ідентичним 
рахунком 1:0.

У цьому сезоні “Динамо” програ-
ло на НСК “Олімпійський” 0:2 – «Вор-
склі» та 0:1 – «Зорі». У результаті ки-
яни продовжують своє падіння у тур-
нірній таблиці і зараз посідають лише 
третю її сходинку, пропустивши впе-
ред «Шахтар» та луганців. 

Інші матчі 8 туру:
«Сталь» - «Олімпік» - 2:3;
«Карпати» - «Чорноморець» - 2:0;
«Дніпро» - «Зірка» - 0:1;
«Волинь» - «Олександрія» - 1:1;
«Ворскла» - «Шахтар» - 0:1.

У бразильському Ріо-де-
Жанейро відбулася офіційна це-
ремонія закриття літніх Пара-
лімпійських ігор, на яких у трійці 
найкращих команд фінішували 
українські спортсмени. У скарб-
ничці нашої команди – 117 наго-
род різного ґатунку: 41 золотих, 
37 срібних та 39 бронзових. У за-

гальному заліку - це на 33 меда-
лі більше, ніж збірна України за-
воювала на попередніх Паралім-
пійських іграх у Лондоні.

Окрім того, українці встано-
вили 109 рекордів (у тому чис-
лі - 22 світові, 32 паралімпійські 
та 54 рекорди Європи) у трьох 
видах спорту: у плаванні – 94, в 

легкій атлетиці – 14, у пауерліф-
тингу – 1. 

Переможницею Паралімпіа-
ди в Ріо стала збірна Китаю, яка 
здобула 239 нагород, у тому чис-
лі 107 золотих. Друге місце посі-
ли спортсмени Великобританії 
– 147 медалей, 64 з яких - найви-
щої проби.

Стабільно 
останні…

ФК “Тернопіль” у 9 
турі Чемпіонату Укра-
їни серед команд Пер-
шої ліги виборов ні-
чию в поєдинку проти 
“Гірника-Спорт” з Го-
рішніх Плавнів (Пол-
тавська обл.) - 1:1. Після 
пропущеного голу з пе-
нальті на 65 хвилині зу-
стрічі, муніципали фак-
тично перед фінальним 
свистком зуміли віді-
гратися і таким чином 
записали у свій актив 
лише друге очко в цьо-
горічному турнірі.

Натомість у наступ-
ному поєдинку в гос-
тях проти Петрівсько-
го «Інгульця» ФК «Тер-
нопіль» знову виглядав 
безпорадним. Резуль-
тат цієї зустрічі був ви-
значений ще у першо-
му таймі, коли у воро-
та муніципалів влетіло 
одразу три голи. Збіль-
шити перевагу «Інгу-
лець» міг перед фіналь-
ним свистком, однак 
господарі не реалізува-
ли пенальті.

Олександр Усик здобув 
титул чемпіона 
світу у важкій 

вазі за версією WBO. У 
поєдинку проти Кшиштофа 
Гловацьки у польському 
Гданську український 
боксер впевнено 
перебоксував свого 
суперника, і всі троє суддів 
віддали йому перемогу.

Окрім того, що Усик завоював 
пояс, він ще й побив рекорд ле-
гендарного Евандера Холіфілда, 
ставши чемпіоном світу вже у де-
сятому поєдинку.

З першого раунду Олександр 
багато рухався, постійно зміню-
вав напрямки атак, наносячи уда-
ри серіями.

У середині поєдинку поль-
ський боксер розумів, що виграти 
в Усика за очками йому не вдасть-
ся, а тому намагався пресингува-
ти українця - затискав його біля 
канатів і намагався влучити сво-
їми акцентованими фірмовими 
ударами. Натомість, українець 
легко уникав таких зближень і 
результативно контратакував.

В останньому раунді Гловаць-
ки з останніх сил пішов шукати 

щастя в атаці, але нарвався на по-
тужну серію з кількох ударів.

Після завершення поєдин-
ку мало хто сподівався на те, що 
перемогу віддадуть польсько-
му боксеру. Усик у цьому бою був 
на голову вище свого суперника, 
про що і свідчить рахунок на суд-
дівських картках.

Таким чином, Україна запи-
сала у свій актив другого чинно-
го чемпіона світу у професійному 
боксі - Олександр Усик склав ком-
панію своєму кумові Василю Ло-
маченку. Тепер черга за Володи-
миром Кличком.

Чемпіон світу – 
ЗА ДЕСЯТЬ БОЇВ

Єврокубки

Рекордна  вершина  паралімпійців 
ЗБІРНОЇ  УКРАЇНИ

Фінал Ліги Чемпіонів – у Києві
15 вересня Конгрес УЄФА в Афінах прийняв рішення провести фінал найпрестижнішого євро-

пейського футбольного турніру сезону 2017/2018 на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві.
Без сумніву, ця подія прикує до себе увагу мільйонів прихильників футболу з усієї Європи, а до 

столиці України завітають тисячі вболівальників, які захочуть на власні очі побачити головний 
матч турніру.

 Окрім того, на думку вітчизняних футбольних чиновників, рішення УЄФА про наступне свято 
великого футболу у Києві - своєрідний акт підтримки українського народу в його боротьбі за неза-
лежність, демократію та справедливість. 

«Динамо» 
вже третє

Олександр Усик 
з Василем Ломаченком
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Міста – як люди: у 
кожного своє обличчя. 
І душа. У тиху маленьку 

Золотоношу закохуєшся одразу. 
У затишні вулички,  розмаїття 
вересневих барв квіткових 
алей, у бризки фонтанів 
серед спекотного осіннього 
дня. А саме такий день випав 
минулого тижня, коли я разом 
із журналістами з усієї України 
у рамках прес-туру приїхала 
до Золотоноші на унікальний 
фестиваль. 

Взагалі, розмаїттям святкових 
дійств нині здивувати важко. Яких 
тільки фестивалів не проводиться у 
нас на Тернопільщині! Вишиванко-
ві, патріотичні, гастрономічні, пив-
ні... А от золотонісці взяли і придума-
ли єдиний в Україні і світі одноймен-
ний фестиваль – чорнобривців. Він 
став не лише візитівкою цього неве-
ликого 30-тисячного міста, його не-
повторність ще й приваблює щораз 
більше туристів. 

Цьогоріч свято отримало й міжнародну складову: 
участь у ньому взяли гості з Німеччини – представник 
міста Штольберг, яке незабаром має стати побратимом 
Золотоноші, Марк Галер, активісти організації «Німець-
кі друзі Ерцгебірге в Україні» Сільвіо Уліх і Леся Щербій, 
представники пожежної частини району Ерцгебірге Хай-
ко Пітч і Ріхарт Фурт. Утім, німців одразу посвятили в 
українців. Гості з Саксонії мужньо скуштували з козаць-
кої шаблі горілки та одягнулися у вишиванки. Після цьо-
го їх уже було не відрізнити з-поміж тисяч золотонісців, 
які взяли участь у параді вишиванок, що пройшов цен-
тром Золотоноші. 

А почалося все, як розповів міський голова Віталій Вой-
цехівський, з ідеї і перших висаджених кущиків чорнобрив-
ців на клумбах біля міської ради. Згодом комунальники ви-
садили понад двокілометрову алею цих квітів-оберегів 
вздовж центральної дороги міста. Не залишилися осто-
ронь і місцеві жителі, щедро засівали чорнобривцями свої 
обійстя, перетворюючи Золотоношу на великий запашний 
квітник. Нині чорнобривцева алея уже сягає майже п’ять кі-
лометрів. А місто буквально потопає у чорнобривцях. 

Спеціально до свята золотонісці плетуть величезний 
вінок із квітів, основу якого складають чорнобривці. У ви-
шиванках йдуть через усе місто, щоб покласти барвис-
те перевесло до пам’ятника своєму геніальному земля-
ку – Тарасу Шевченку. До речі, ще у перший рік проведен-
ня фестивалю завдяки своїм майстриням золотонісці по-
трапили до Книги рекордів України, сплівши найбільший 
вінок з чорнобривців об’ємом понад три метри. Цьогоріч 

перевершили самі себе – до підніжжя Кобзарю ліг рекорд-
ний 4-метровий вінок. 

А тим часом гостей фестивалю при вході у парк зустрі-
чали молоді панянки, які дарували кожному букетики з 
чорнобривців, перев’язані синьо-жовтою стрічечкою. Міс-
цеві господині частували присутніх колоритними страва-
ми. Пироги, вареники, запіканки, пляцки, торти, настоян-
ки, наливки з інгредієнтом свята – чорнобривцями – а, як 
інакше? Скажу вам: смачно. 

Вражали квіткові експозиції, виставки майстрів 
декоративно-ужиткового мистецтва, костюми учасни-
ків свята. Можна було спробувати себе у різних майстер-
класах чи шахових змаганнях. А ще проявити талант у різ-
номанітних конкурсах, концертних номерах і отримати 
нагороду чи то за краще оповідання про Золотоношу, чи 
за пироги з «чорнобривчиком»...

Особливістю свята став і юнацький фестиваль патрі-
отичної пісні «Героям слава». На нього з’їхалися учасни-
ки з 9 областей України, завітали діти навіть з Авдіївки на 
Донеччині. Линули до неба дзвінкі голоси, просили у Бога 
миру для України...

Золотонісці люблять своє місто, гордяться ним. Задо-
волені, що міським головою став справжній господар Ві-
талій Войцехівський. Саме за його каденції Золотоноша, 
можна сказати, оновилася, у місто зайшов інвестор. На 
його території працює 19 економічно активних підпри-
ємств. Відновила роботу військова частина, а це все – над-
ходження у бюджет. З інвесторами тут укладають соціаль-
ні угоди. За рахунок цього реконструювали центральну 
площу, оновили тротуари, бруківку, запустили фонтан... 
Свою діяльність Віталій Войцехівський, який прийшов на 

посаду мера з бізнесу, розпочав з реформи комунально-
го господарства, що теж дало свої плоди. У планах – ство-
рення у Золотоноші на 22 гектарах індустріального пар-
ку із залученням нових інвестицій. Чи не тому золотонісці 
вдруге обрали Войцехівського міським головою?..

Під час прес-туру журналісти побували на одному з по-
тужних підприємств району – лікеро-горілчаному заводі 
«Златогор», заснованому ще у 1896 році. Нині тут випус-
кають понад 50 найменувань алкогольної продукції, яку 
успішно реалізовують не лише в Україні, а й за кордоном. 
Особливою родзинкою є лікери, виготовляють їх на осно-
ві власного настою лікарських трав. Продукція «Златого-
ру» удостоєна численних нагород на вітчизняних та між-
народних галузевих конкурсах.

Відвідали також Красногірський олійний завод, розта-
шований неподалік Золотоноші у селі Антипівка. Підпри-
ємство виробляє нерафіновану олію найвищого гатунку 
із соняшнику та ріпаку технологією холодного пресуван-
ня. Продукція в основному іде на експорт. 

Заночували ми у Свято-Покровському Красногірсько-
му жіночому монастирі, заснованому ще у 17 столітті. 
Обитель вважають однією з найстаріших в Україні,  а на 
поклін і за благословенням до чудодійної ікони Дубен-
ської Пресвятої Богородиці їдуть паломники з усього сві-
ту. Як і до цілющого джерела, що на території монастиря. 
Про це святе намолене місце – в окремій публікації. 

...Я повернулася додому. На моїй грядочці ще також до-
квітають чорнобривці. Квіти-обереги української землі. І 
міста з красивою назвою – Золотоноша. Міста, у якому на-
родилися: Микола Ріттер, перший учасник Афінської олім-
піади 1866 року, письменник і поет Костянтин Думитраш-
ко – автор відомого роману «Чорнії брови, карії очі», мовоз-
навець і академік Олексій Баранніков, вчений-біохімік зі 
світовим ім’ям Олексій Бах, відомий український письмен-
ник Михайло Драй-Хмара. А ще – Яків Костюковський – сце-
нарист відомих кінокомедій «Операція «И» та інші пригоди 
Шурика» і «Кавказька полонянка»... Тут у театрі працювали 
Михайло Кропивницький, Марія Заньковецька, Панас Сак-
саганський, Наталя Ужвій. У Золотоніському краї часто бу-
вав Григорій Сковорода, гостював Тарас Шевченко. 

Золотоноша – місто древнє, цьогоріч 
воно зустрічає свій 440-річний ювілей. І 
молоде. Останніми роками тут народжу-
ється більше дітей. Ростуть нові талан-
ти...

Місто чорнобривців
У Золотоноші на Черкащині уже 
четвертий рік поспіль
провели унікальний 
всеукраїнський фестиваль

Зіна КУШНІРУК.
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Печериці фаршировані
Потрібно: печериці – 450 г, сир твердий 

-150 г, цибуля – 1 шт., морква – 1 шт., олія – 2 
ст. л., сухарі панірувальні – 1 ст. л., сіль, пе-
рець – за смаком.

Приготування: печериці помити та 
просушити, або протерти паперовими руш-
никами. Ніжки дрібно порізати. Цибулю на-
різати кубиком і смажити разом з дрібно 
натертою морквою 3 хвилини. Додати по-
січені ніжки та смажити ще 3 хвилини. До-
дати сухарі та приправити сіллю і перцем. 
Дати вистигнути. Підмішати половину на-
тертого сиру. Шапки печериць приправити 
всередині сіллю та перцем і начинити. Звер-
ху викласти решту сиру. Готувати в духовці 
при 200 градусах 12 хвилин.
Підсмажка з грибів 
та моркви

Потрібно: морква – 450 г, гриби печери-
ці – 500 г, часник – 2 зубці, цибуля – 1 шт., 
вино біле – 0,5 склянки, петрушка – пучок, 
картопля варена – 3 шт., імбир, олія, сіль, пе-
рець.

Приготування: гриби помити під про-
точною водою, висушити паперовим руш-
ником. Цибулю дрібно нарізати. Зубці час-
нику розрізати на дві половинки. Обсмажи-
ти на сковорідці часник та цибулю. Морк-
ву, гриби порізати. Вийняти часник. Морк-
ву та гриби тушити під кришкою поки не 
виділиться багато рідини. Влити вино, по-
солити, поперчити. Тушити 15 хв. Поріза-
ти дрібно петрушку та корінь імбиру (взяти 
шматок розміром 3 см). Загрузити у чашу 
блендера подавлену виделкою картоплю, 
петрушку, імбир, половину рідини від ту-
шіння моркви з грибами. Додати необхід-
ну кількість води, в якій варилась картопля.  
Додати сіль і перець за смаком. Збити все 
до консистенції рідкої сметани. Регулюва-
ти водою, в якій варилась картопля. Додати 
отриманий соус до грибів з морквою. Туши-
ти ще п’ять хвилин. 
Грибний паштет на канапки

Потрібно: печериці – 300-400 г, морква 
– 1 шт., цибуля – 1 шт., жовтки яєчні – 3 шт., 
масло вершкове – 1 ст. л., сіль і перець – за 
смаком.

Приготування: печериці порізати, 
моркву натерти на крупній терці, цибулю 
пошинкувати. Протушкувати все на олії, по-
солити, поперчити, збити блендером. Дода-
ти жовтки від варених яєць та м’яке  масло 
і покласти в холодильник. Чудова мастика 
на канапки, ідеально смакує з редискою чи 
свіжим огірочком. 
Теплий салат 
з гарбузом і грибами

Потрібно: капуста броколі – 200 г, гар-
буз – 200 г, гриби – 200 г, цибуля – 1 шт., 
сметана – 2 ст. л., яйця курячі варені – 2 шт., 

насіння соняшникове – 40 г, олія соняшни-
кова, сіль, перець, горіх мускатний, орега-
но, тим’ян.

Приготування: броколі відварити в 
підсоленій воді 3-5 хв. Просушити. Гарбуз 
нарізати маленькими кубиками і обсма-
жити. Відварені гриби (наприклад, підо-
сичники) підсмажити з дрібно нарізаною 
цибулею. Додати сметану, броколі, гарбуз 
та спеції. Протушкувати все разом ще 2-3 
хв. Яйця нарізати півкільцями. Викласти 
на тарілку і посипати насінням соняшни-
ка. Подавати салат теплим. 
Підпеньки 
мариновано-квашені

Потрібно: опеньки (на 1 л грибів – 
одна порція маринаду); для маринаду: 
вода – 2 склянки, оцет – 0,7 склянки, сіль 
– 1 ст. л., цукор – 1 ст. л., лист лавровий – 1 
шт., перець чорний горошком – 5-6 шт., пе-
рець духмяний горошком – 5-6 шт., гвозди-
ка – 1 шт.

Приготування: гриби помити, відва-
рити 2 рази, відцідити. На 1 л припадає 1 
порція маринаду. Кожну порцію варити 
окремо 20 хв. в маринаді і висипати у ве-
лику каструлю (або інший посуд). Коли всі 
зварені порції охолонуть - прикласти пре-
сом (2 шари марлі або полотна змочити в 
розчині солі і накрити гриби + кришка/та-
рілка + щось важке (камінь або банка з во-
дою...)) Під пресом витримати 10 днів і роз-
класти в банки разом з юшкою. Стерилізу-
вати 15 хв. Тримати в холодному місці.
Рижики в клярі

Потрібно: гриби рижики, яйця  курячі, 
борошно, сіль, перець, олія.

Приготування: гриби добре помити і 
відрізавши ніжки відварити в підсоленій 
воді протягом години, злити воду й осту-
дити. Яйця збити з сіллю і перцем. Висти-
глі гриби обкачати спочатку в борошні, а 
потім у яйці (можна двічі) і обсмажити на 
сковорідці з обох боків.
Пиріг з грибами 
по-українськи

Потрібно: для тіста: борошно – 320 г, 
кефір – 250 г, маргарин – 200 г, сода харчо-
ва – 1/2  ложки, сіль. Для начинки: гриби 
сушені – 150 г, цибуля – 100 г, цибуля зеле-
на, перець чорний, сіль.

Приготування: на 2 години замочити 
гриби в теплій воді. На водяній бані роз-
топити маргарин, змішати його з кефіром, 
додати соду, поступово додати борошно 
і замісити тісто. Залишити тісто для ви-
стоювання на 50 хв. Гриби нарізати, пере-
мішати з нашаткованою дрібно цибулею, 
поперчити і посолити, влити трохи води 

(щоб покрила гриби), на повній потужнос-
ті мікрохвильової печі готувати 5-6 хв. Роз-
качати тісто, викласти його у форму роз-
міром близько 20-25 см, по краях зробити 
бортики. Викласти на тісто рівномірним 
шаром грибну начинку, посипати все звер-
ху подрібненою зеленою цибулею. На по-
вній потужності запекти пиріг в мікрохви-
льовій печі 5-6 хв., потім довести до готов-
ності протягом ще 2-3 хв. на середній по-
тужності, в цьому ж посуді подати до столу.
Підлива з білих грибів

Потрібно: гриби білі (відварені замо-
рожені) – 0,5 л, цибуля – 2 шт., борошно – 60 
г, бульйон грибний – 200 г, олія, сіль.

Приготування: цибулю підсмажити на 
олії до легкої золотистості. Додати заморо-
жені білі гриби. Просмажити 2-3 хвилини. 
Посипати зверху борошном і просмажи-
ти ще 2 хвилини. Додати гарячий грибний 
або овочевий відвар, приготовлений з до-
даванням лаврового листка, перцю горо-
шком і готувати до загустіння кілька хви-
лин. Смакує і гарячою, і холодною. 
Пиріжки з маслюків 
з картоплею

Потрібно: для тіста: борошно – 500 г, 
тепле молоко – 200 г, цукор – 2 ст. л., сіль – 
дрібка, олія – 0,5 склянки, сухі дріжджі – 1 
пачка. Для начинки: картопля – 6 шт., олія 
– 3 ст. л., маслюки – 400 г, цибулина – 1 шт., 
масло – 3 ст. л., тепле молоко – 200 мл. Для 
змащування: яйце – 1 шт., цукор-пісок – 1 
ч. л.

Приготування: борошно просіяти, 
розвести теплим молоком, додати цукор, 
сіль, влити масло, додати сухі дріжджі і за-
місити однорідне тісто. Залишити на дві 
години, щоб підійшло. А тим часом при-
готувати начинку: у підсоленій воді від-
варити очищену картоплю; на сковорідці 
в олії обсмажити подрібнені і попередньо 
відварені маслюки. Додати до грибів дріб-
но нарізану цибулю. З картоплі злити воду, 
розім’яти її в пюре, покласти шматочок 
вершкового масла і розвести теплим мо-
локом. Все добре перемішати і додати об-
смажені гриби з цибулею. Готове тісто по-
ділити на невеликі грудочки, розкачати 
їх в кружечки, викласти начинку і защип-
нути краї. поскладати пиріжки на змаще-
не маслом деко і залишити, щоб підійшли 
приблизно на 30 хвилин. Потім поверхню 
змастити збитим з цукром яйцем і відпра-
вити пиріжки на 40 хвилин в духовку, про-
гріту до 170°С.
Маслюки в сметані

Потрібно: маслюків – 700 г, сметани - 
300 г, олії – 2 ст. л., цибуля – 1 шт., сіль, перець.

Приготування: гриби почистити від 
шкірочки. Варити одну годину. Більші гри-
би попередньо порізати навпіл, маленькі 
можна готувати цілими. Відцідити. Цибу-

лю почистити і нарізати півкільцями, об-
смажити до золотистого кольору в розігрі-
тій олії. Додати на сковорідку гриби і сма-
жити їх 15 хвилин на середньому вогні. До-
дати до маслюків сметану і протушити під 
кришкою на невеликому вогні ще хвилин 
десять.
Грибний шашлик 
з красноголовців

Потрібно: красноголовці (підосични-
ки) – 650 г, сало або шпик – 120 г, цибуля – 
4 середні головки, сіль, перець - за смаком, 
свіжа зелень (цибуля, кріп) – 1 пучок.

Приготування: гриби перебрати, по-
мити і відокремити капелюшки від ніжок. 
У каструльку налити холодної води, додати 
сіль і покласти туди підосичники. Постави-
ти на вогонь і варити з часу закипання пів-
години. Воду злити, а грибам дати трохи 
охолонути. Тим часом сало або шпик поріза-
ти на шматочки, а цибулю почистити і нарі-
зати кільцями. По черзі нанизати на шампу-
ри грибочки, шпик і цибульку. Шашлички 
посолити, поперчити і запекти над тліючим 
вугіллям до готовності і красивої рум’яної 
скоринки. Готові підосичники зі шпиком і 
цибулею зняти з шампурів на блюдо, поси-
пати рубаною зеленню і подати на стіл. 
Суп з красноголовців

Потрібно: підосичники (свіжі) - 0,5 кг, 
картопля - 2 шт., часник - 1 зубчик, морк-
вина - 1 шт., цибулина - 1 шт., сметана - для 
подачі, сіль - 1 ложка, лавровий лист - 1-2 
шт., чорний перець - 1-2 щіпки, свіжа зе-
лень - 1 пучок.

Приготування: гриби почистити, по-
мити і залити холодною водою з дрібкою 
солі. Відварити гриби, поки вони не осядуть 
на дно. Потім додати нарізані картоплю і 
моркву. Окремо обсмажити одну цибулину 
і додати в суп. Коли картопля стане м’якою, 
покласти в суп спеції і подрібнений часник. 
Другу цибулину додати в каструлю цілою, 
проварити 10 хвилин. Подавати грибний 
суп з ложечкою сметани. Смачного!
Рижики зі спагеті

Потрібно: тальятеллі або інші спагеті з 
яєчного тіста – 350-400 г, рижики – 600 г, 
часник – 2 зубці, зелень петрушки, сіль, пе-
рець - за смаком, оливкова олія.

Приготування: поставити каструлю з 
водою для спагеті на вогонь. Гриби почис-
ти та помити. Використовувати тільки ка-
пелюшки, нарізані тонкою соломкою. Час-
ник почистити та подрібнити. На великій 
сковороді розігріти оливкову олію і по-
класти туди подрібнений часник. Сюди ж 
додати порізані гриби. Готувати на вели-
кому вогні, помішуючи. Гриби посолити. 
Коли вода з грибів випарується, можна до-
дати дрібно нарізану зелень петрушки. У 
киплячій воді відварити спагеті до напів-
готовності, додати їх на сковороду до ри-
жиків і продовжити тушкувати. Якщо не-
обхідно, то підлити трохи води, що зали-
шилася від варіння спагеті. Поперчити 
страву. Весь час помішувати, щоб гриби 
рівномірно розподілилися по всій сково-
роді. Вимкнути вогонь і посипати гриби зі 
спагеті свіжою петрушкою. Все ще раз пе-
ремішати і розкласти по тарілках.

Гриб-грибок, 
стрибай у козубок

Осінь – грибна пора. Тож беріть кошики й вирушайте в ліс. Тут під кущами, у мохах при-
чаїлись маслюки, опеньки, козарі та підосичники, рижики та білі гриби. А якщо не по-
щастить на тихому полюванні, то у магазинах чи на ринках обов’язково знайдете шам-
піньйони чи гливи. 
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Новини

24 вересня 2016 року 
Копичинецький технікум 

бухгалтерського обліку святку-
ватиме прекрасний ювілей – 

70 РОКІВ 
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ!

Для історії це лише крапли-
на, лише оберт секундної стріл-
ки… І ми раді привітати наш за-
клад із цією значною датою та 
запрошуємо всіх – викладачів 
та студентів усіх років навчан-
ня на урочисте святкування у 
місто нашої юності – Копичинці!

Збір біля Будинку культури 
о 12 год. 

Оргкомітет: (066) 04-63-152; 
(098) 29-76-461 – Ігор. 

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.

Оренда
Винайму однокімнатну кварти-

ру у центрі або в районі Східного ма-
сиву у Тернополі. Телефонувати: 
(098) 92-01-501.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: ма-

лярні та штукатурні, євроремонт, 
будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.

Виконання декоративних ро-
біт. Авторське декорування та інди-
відуальний взірець для погоджен-
ня фактури і кольору.  Досвід робо-
ти. Гнучкі ціни. Безкоштовна кон-
сультація. Інформація за тел. 
(067) 98-58-829.

Продаю
Земельну ділянку 0,12 га під забу-

дову в селі Біла Тернопільського ра-
йону. Тел.: (097)29-51-366.

2 кобили віком 6 років та лоша ві-
ком 5 місяців. Звертатися за адре-
сою: с. Тудорів Гусятинського 
р-ну  Тернопільської обл. Телефон:  
(097)105-45-82, питати Володимира.

Дві телиці (недорого) – чор-
на і рижа, тільні. Телефонувати: 
(096) 74-73-563.

Піноблоки (недорого) 
Телефон: (097) 33-06-287.

Знайомства
Чоловік віком 47 років, мате-

ріально забезпечений, познайо-
миться із доброю, порядною жін-
кою віком до 43 років (можна з ди-
тиною) для створення сім’ї. Зара-
ди розваги прошу не турбувати.  
Тел.: (067) 85-29-084, Ігор. Деталі 
при зустрічі.

Наступною жертвою 
Путіна буде Молдова
Кремль перевіряє Захід, 

чи настав час для «наведен-
ня порядку» в Придністров’ї, 
пише «The Wall Street Journal». 
«Навчання російських військ у 
Придністров’ї в серпні та указ 
президента невизнаної республі-
ки Євгена Шевчука про анексію 
свідчать, що Путін перевіряє об-
становку на Заході для потенцій-
ного наступного ходу. Саме тому 
США і європейські лідери пови-
нні дати сигнал, що будь-які зу-
силля з метою зробити росій-
ську окупацію Придністров’я по-
стійною, будуть розглядатися як 
незаконне посягання на сувере-
нітет Молдови та призведуть до 
санкцій», - йдеться у статті. До 
слова, Москва офіційно не визнає 
Придністровську «державу». 

Хілларі Клінтон 
могли отруїти

Американський судмедек-
сперт Беннет Омалу допустив 
ймовірне отруєння кандида-
та у президенти США Хілла-
рі Клінтон. Про це він написав 
у своєму Twitter. «Я повинен по-
радити штабу Клінтон провес-
ти токсикологічний аналіз її кро-
ві. Цілком можливо, що Хілла-
рі отруїли», - зазначив судмедек-
сперт. І наголосив, що не довіряє 
російському президенту Путіну, 
а також кандидату на пост пре-
зидента США від республікан-
ців Дональду Трампу. Як відомо, 
прізвище Путіна фігурує у спра-
ві про отруєння екс-КДБешника 
Олександра Литвиненка.

США нададуть Ізраїлю 
$38 мільярдів на оборону

Ізраїль отримуватиме від 
США протягом 10 років по $3,8 
мільярдів. Гроші підуть на обо-
рону. Також Тель-Авів обіцяє 
більше не просити фінансування 
у Конгресу. Частину грошей Ізра-
їль зможе витрачати на власну 
оборонну промисловість, а не на 
купівлю американської зброї, як 
було досі. В обмін на гроші Ізра-
їль зробить кілька поступок. Зо-
крема, більше не намагатиметь-
ся отримати додаткові вливан-
ня через американський Кон-
грес, крім уже передбачених що-
річних траншів. Угода стане най-
більшим пакетом військової до-
помоги, яку США будь-коли нада-
вали іншій державі. Слід зазначи-
ти, до кінця вересня Україна по-
винна отримати $1 мільярд під 
гарантії США.  

Плату за «пермессо» 
в Італії повертають

Державна Рада (Consiglio 
di Stato) в Італії призупинила 
дію рішення суду, яке визнало 
сплату «внесків» за дозволи на 
проживання незаконними. Про 
це, посилаючись на італійське 
видання stranieriinitalia.it, пові-
домив Олесь Городецький, Голо-

ва Християнського товариства 
українців в Італії. «Знову повер-
тається «внесок» при оформлен-
ні документів, - зазначив він, - від 
80 - до 200 євро. Рішення, хоч і є 
тимчасовим, та було очікуваним. 
Жодна влада не відмовляється 
від «легких» грошей до бюджету. 
Якщо врахувати, що за весь час 
дії «внесків» до італійської казни 
надійшло від мігрантів близько 
півмільярда євро, то марно спо-
діватися, що уряд без бою відмо-
виться від цієї статті доходів». До 
слова, судові розгляди ще попе-
реду. Згідно з попередніми судо-
вими рішеннями в Італії, податок 
на «пермессо» було скасовано, і 
заробітчанам навіть мали повер-
тати кошти.

Європа ніколи не стане 
єдиною державою

Глава Європейської комі-
сії Жан-Клод Юнкер заявив, 
що за минулий рік ситуація в 
Євросоюзі не покращилася, і 
доведеться багато працюва-
ти для виходу з кризи, додав-
ши, що ЄС ніколи не стане од-
нією державою. Про це повідо-
мляє «Інтерфакс-Україна». «Єв-
ропейська інтеграція не може 
бути нав’язана всупереч волі на-
родів. Європа не повинна пере-
творюватися на однорідну масу. 
Вона живе своїм різноманіттям... 
Ми хочемо кращої Європи. І Євро-
па не повинна ніколи стати одні-
єю державою», - зазначив Юнкер.

Кремль створює 
новий КДБ

У Росії готують велику ре-
форму силових структур, яку 
планують завершити до пре-
зидентських виборів-2018. Так, 
на основі ФСБ створять нове мі-
ністерство державної безпеки, 
у яке також увійдуть Служба зо-
внішньої розвідки і Федеральна 
служба охорони, повідомляє «Ко-
мерсант». Також планується, що 
слідчий комітет знову підпоряд-
кують Генпрокуратурі, а функції 
МНС поділять між МВС і військо-
вими. Щодо нового міністерства, 
то воно може отримати можли-
вість брати у своє провадження 
найбільш резонансні справи або 
здійснювати контроль за тими 
розслідуваннями, в основу яких 
лягли матеріали цієї спецслужби. 
Йдеться про фактичне повернен-
ня ФСБ функцій КДБ СРСР.

50 млн. дітей - біженці
Про це президент Естон-

ської Республіки Тоомас Хен-
дрік Ільвес заявив на Засідан-
ні високого рівня Генасамблеї 
ООН, присвяченому збільшен-
ню потоків біженців і мігран-
тів, передає УНІАН. «Я сам ди-
тина біженців. У світі приблизно 
50 мільйонів дітей-біженців, і за-
раз цей показник постійно зрос-
тає. Це говорить про те, що нам 
потрібно діяти, зробити так, щоб 
були створені умови й можли-
вості, які гарантують захист та 
освіту для цих дітей», - наголо-
сив естонський президент. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Рада не змінилася, 

бо депутатів приводять 
ті самі олігархи

Новий український парла-
мент отримав понад 50 відсо-
тків нових депутатів, але в по-
літичній культурі майже нічого 
не змінилося, бо цих депутатів 
генерують ті самі олігархи. Про 
це заявив генпрокурор Юрій Лу-
ценко під час пленарного засідан-
ня 13-ї щорічної зустрічі YES, по-
відомляє «Укрінформ». «Олігархи 
- це найбільш важлива проблема, 
яка існує в Україні, бо вона стри-
мує конкуренцію», - сказав він. І 
висловив переконання, що саме 
олігархи консервують економіку 
та політику країни. 

Кучма сказав, хто відпові-
дає за події в Україні

Екс-президент Леонід Куч-
ма вважає, що Європа несе від-
повідальність за події в Украї-
ні, пов’язані з протистоянням 
останніх років. Про це він зая-
вив журналістам у кулуарах фо-
руму YES, пише «Українська прав-
да». «Давайте, все-таки, щоб Єв-
ропа зрозуміла, що вона відпові-
дає за ту ситуацію, яка сталася у 
нас. 45-й рік, Ялта…  Ми вже це пе-
режили, тоді поділили Європу на 
дві частини. 50 років тривала хо-
лодна війна. Зараз знову ділимо 
Європу на дві частини», - сказав 
він. За словами Кучми, таку відпо-
відальність мають нести канцлер 
Німеччини Ангела Меркель, пре-
зидент Франції Франсуа Олланд, 
Росії - Володимир Путін і Украї-
ни - Петро Порошенко. «Ці люди 
брали відповідальність і вони по-
винні відповідати за це. Не про-
сто зібралися, поговорили, підпи-
сали», - зазначив Кучма. 

ЄС у жовтні скасує 
візи для українців?

Візи для українців Євросо-
юз скасує вже наступному мі-
сяця. Про це повідомив єврокомі-
сар з питань розширення Йохан-
нес Хан, пише «Німецька хвиля». 
«Я переконаний, що це відбудеть-
ся в жовтні. Дуже позитивні сиг-
нали є як з боку країн-членів ЄС, 
так і з боку Європарламенту. Тому 
це повинно статися», - сказав він.

Тарифи на електрику 
можуть знизитися

Міненергетики та вугіль-
ної промисловості планує пе-
реглянути і знизити тарифи 
на електроенергію в лютому-
квітні 2017 року. Про це зая-
вив глава відомства Ігор Наса-
лик, пише «Інтерфакс-Україна». 
«Можливо, на мене образиться 
голова НКРЕКП Дмитро Вовк, але 
ми розглядаємо питання, щоб у 
лютому-квітні наступного року 
суттєво знизити ціни на електро-
енергію», - повідомив він.

І  хто ж «рубає» мільйони? 
Обсяги незаконного виру-

бування лісів у першій поло-

вині 2016-го зросли на 36 від-
сотків, порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року. 
Про це розповіла т. в. о. голови 
Держагентства лісових ресурсів 
Христина Юшкевич, повідомляє 
«Укрінформ». У 2015 році, за офі-
ційними даними, було незакон-
но вирубано 24 тисячі кубів лісу. 
Збитки склали майже 85 мільйо-
нів гривень. Цьогоріч незакон-
на вирубка становить 15,8 тисячі 
кубів на майже 74 мільйони гри-
вень. За словами Юшкевич, допо-
може у боротьбі з незаконними 
вирубками впровадження систе-
ми електронного обліку дереви-
ни для всіх лісокористувачів, яка 
нині знаходиться на погодженні. 

Гройсман пообіцяв 
не підвищувати 

пенсійний вік 
Суть вимог Міжнародно-

го валютного фонду до Украї-
ни - не у підвищенні пенсійно-
го віку, а в ліквідації дефіци-
ту Пенсійного фонду. Про це за-
явив пем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, повідомляє ТСН. «В 
МВФ кажуть: популістська полі-
тика минулих років призвела до 
того, що в Пенсійному фонді не-
має грошей. Там є дефіцит - 150 
мільярдів гривень. На наступний 
рік він буде ще більшим. Вони ка-
жуть: «Колеги, ви повинні зба-
лансувати цей дефіцит певни-
ми заходами. Давайте думати, які 
це будуть заходи, якщо ви хоче-
те бути ефективними», - сказав 
глава Кабміну. І зазначив: немає 
мети підвищити пенсійний вік. 
Мета - зробити систему, яка була 
б постійною і через 10 років дала 
можливість людям, які вийшли 
на пенсію, її отримувати. Прем’єр 
нагадав: питаннями коригування 
пенсійного законодавства пови-
нен займатися парламент, адже 
«у нас сьогодні більшість грома-
дян перебувають на мінімальних 
пенсіях». 

Обмін валют 
став небезпечним 

Багато українців стають 
жертвами недобросовісних 
працівників валютних обмін-
ників. Випадки, коли громадя-
нам збувають фальшиву валю-
ту, б’ють  рекорди. Через велику 
кількість таких інцидентів Націо-
нальний регулятор створив окре-
мий реєстр усіх легальних обмін-
ників і порадив українцям перш, 
ніж купувати валюту, заглядати 
до нього. Реєстр розміщений на 
сайті НБУ. Крім того, стало відо-
мо, за якими ознаками можна від-
різнити підпільний обмін валют 
від легального. «Зараз всі легаль-
ні обмінники стягують при купів-
лі валюти двовідсотковий збір 
до Пенсійного фонду. Крім того, 
в пункті обміну валют повинні 
бути розміщені копія генліцензії 
на проведення валютообмінних 
операцій і табличка-покажчик з 
адресою обмінника», - пояснили 
в НБУ виданню «Сьогодні». На кі-
нець серпня в Україні налічувало-
ся 2626 легальних обмінників. 

Україна Світ Оголошення
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Овен 

Деякі події можуть 
розвиватися надто по-
вільно і нудно. Не чекай-
те негайних результа-
тів у справах, не приско-
рюйте події – зараз все 
вимагає логічної послі-
довності та ангельсько-
го терпіння. 
Телець

Напружений робо-
чий тиждень. Вдасться 
вирішити деякі важли-
ві проблеми, у тому чис-
лі й матеріальні. У ви-
хідні трохи розчарують 
близькі люди. Заспокой-
тесь, сприймайте їх та-
кими, які вони є.
Близнюки

Найбільшого успі-
ху вдасться досягнути 
у спільних справах, за-
вдяки діловим та осо-
бистим контактам з ці-
кавими та впливовими 
людьми. Однак не забу-
вайте і власні інтереси, 
добре відпочиньте у су-
боту.
Рак

Вдалий тиждень, все 
добре у багатьох сферах 
вашої особистої діяль-
ності, але постарайтеся 
орієнтуватися не тільки 
на себе, а й враховувати 
інтереси навколишніх, 
особливо жінок та дітей. 
Лев

Ви можете домог-
тися неабиякого успі-
ху в справах. В особис-
тих стосунках панува-
тиме розуміння, близькі 
люди потребують вашої 
підтримки. Вихідні – для 
домашнього затишку і 
допомоги рідним. 
Діва

Нові цікаві пропози-
ції можуть поки почека-
ти. Сподіватися на до-
помогу інших не варто, 
розраховуйте тільки на 
власні сили. У стосун-

ках з коханою людиною 
можливе тимчасове охо-
лодження. 
Терези

У будні доведеться 
добре потрудитися. За-
раз вам у жодному ви-
падку не можна сидіти, 
склавши руки. Однак не 
йдіть на великі жертви 
заради інших – навряд 
чи це оцінять, а ви щось 
важливе втратите.
Скорпіон

Проблем на роботі й 
у навчанні не передбача-
ється. Плани швидко ре-
алізуються. Наполегли-
ва праця, оптимізм та 
впевненість у собі зро-
блять те, чого не домо-
глися б жодними хитро-
щами. 
Стрілець

Відносини зі стар-
шими за віком та ран-
гом можуть виявитися 
напруженими, а це здат-
не призвести до серйоз-
них претензій і конфлік-
тних ситуацій. У вихідні 
більше уваги приділіть 
дітям.
Козеріг

У вас величезна кіль-
кість цікавих ідей і но-
вих планів, але поста-
райтеся зосередити-
ся на кількох найбільш 
перспективних. У пер-
шу чергу подумайте 
про нове, більш надійне 
джерело доходу.
Водолій

Особисте життя ви-
ходить на перший план. 
Довіртеся інтуїції, по-
чуттям і сміливо рухай-
тесь вперед. Тим більше, 
що ваші справи на робо-
ті не викликають осо-
бливого занепокоєння. 
Риби

Постарайтеся не 
проявляти егоїзм, будь-
те більш коректні у спіл-
куванні з людьми, які 
оточують вас вдома і 
поза ним. Бажайте і ро-
біть іншим тільки те, що 
хотіли би зробити для 
себе.

Вітаємо! 
Щиру і добру людину, мудру, 

ділову жінку, доцента кафедри
фінансів ТНЕУ, члена Конгресу ділових 

жінок України
Людмилу Михайлівну 

Безгубенко
з Днем народження!

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові Вам зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята, 
Як чиста джерельна вода!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії літа!

З повагою – друзі.

Вітаємо! 
Колектив «Нашого 

ДНЯ» щиро вітає сво-
го колегу, редактора 

Бучацької районної 
газети «Нова Доба», 
Заслуженого журна-

ліста України 
Василя Тракала

з ювілеєм!
Тобі ми бажаємо щиро, з душею,
Щоб щастя розквітло на долі алеях!
А мрії Твої, наче птаха крилата,
Приносили бажане завжди до хати!
Нехай у кожен день і кожну мить
У долю сонце щедро струменить.
Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі літа!
Наш любий і хороший ювіляре,
Ще стільки ж літ бажаємо до пари! 

Вітаємо!
 Кохану дружину, люблячу сестру

і матір, ласкаву бабусю
 Галину Миколаївну Луцик

 із села Лози на Збаражчині
з ювілеєм!

Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде ще й досі, 
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Люба матусю, бабусенько мила!
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали, 
Молились за нас, добра нам бажали.
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить і ллється рікою.
Бажаємо довго прожити,
А ми Вас любим і будем любити.

З повагою і любов’ю - чоловік, 
брат, діти та онуки.

Вітаємо!
Учні 1 класу та їх батьки щиро вітають

 свою першу вчительку 
Тетяну Василівну Дутковську 
Раковецької ЗОШ Збаразького району 

з Днем народження,
який вона святкуватиме 26 вересня. 

Відома тернопільська фітотера-
певт Марія Тройчак за 16 років мандрі-
вок Європою відвідала 49 країн і біль-
ше двох сотень міст. Зізнається: щора-
зу, вирушаючи у мандрівку, відкриває 
для себе щось нове, цікаве, знайомить-
ся з незвичайними людьми, духівника-
ми, лікарями.  

Цьогоріч у складі Асоціації лікарів-
католиків пані Марія побувала у Хорва-
тії, Боснії і Герцеговині, Угорщині. Меди-
ки з України відвідали всесвітньовідомі 
духовні центри, щоб помолитися за мир 
в Україні та за припинення війни. 

По дорозі до паломницького міс-
ця побували у містах Сербії, які свого 
часу також пережили війну, це - Субо-
тиця, Нови-Сад, Сараєво, Мостар.  Взя-
ли участь у цікавих екскурсіях та від-
відали місцеві святині. А далі вируши-
ли у Меджугор’є - паломницьке міс-

це, яке відвідують віруючі християни 
з усього світу. Унікальність об’явлень 
в Меджугор’є полягає в тому, що вони 
тривають й досі. Богородиця, спрямо-
вуючи свої слова до людства, сказа-
ла: «Мир між Богом і людиною, взаєм-
ний мир між усіма людьми та внутріш-
ній мир кожної людини в співзвучності 
душі і тіла». 

- Під час відвідин Междугор’є ми по-
бували у  церкві Святого Якова, біля 
мироточивого Хреста, молили Верви-
цю на горі об’явлень, пройшли Хрес-
ну дорогу на горі Крушевац, - ділить-
ся враженнями Марія Тройчак. – Та-
кож познайомилися з цікавими людь-
ми - Ненсі і Патріком - колишніми 
атеїстами-мільйонерами, які змінили 
своє життя через послання Богородиці.  
Вони покинули свій бізнес у США  і за-
раз проживають в Меджугор’є. Розпові-

дають про своє життя, яке було зовсім 
іншим до пізнання Бога і Пресвятої Бо-
городиці, гостинно приймають у сво-
їй оселі паломників з усього світу. Та-
кож ми відвідали спільноту «Ченако-
ло», засновану італійською монахинею 
сестрою Ельвірою Петроцці для реабі-
літації людей з наркотичною та інши-
ми видами залежності.  Тут лікують та-
ких хворих без будь-яких  медикамен-
тів, а тільки завдяки посиленій праці та 
молитві.

Перебуваючи у Хорватії, лікарі-
католики відсвяткували День незалеж-
ності України. 

- Ми тримали в руках українську 
символіку, співали гімн України та 
українські пісні, танцювали, весели-
лися, - розповідає тернополянка. -  До 
нас приєднувалися люди різних наці-
ональностей і раділи разом з нами. Це 
було особливе свято, адже ми відчува-
ли їхню підтримку та спільно молили-
ся за Україну. 

Юля ТОМЧИШИН.

Як мама до діток, 
як сонце до квіток,
 Горнеться до класу Вона.
І гарна, і люба, і тиха, і мила
 Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея, 

миліша, ніж мрія,
 Світліша від сонця Вона!
У світі єдина, у серці одна – 

Учителька перша моя!
Хай доля дарує Вам років багато,
 Відпустить здоров’я 

міцного й добра,
 Хай повниться ласкою 

рідна Вам хата, 
Й багато в ній буде 

любові й тепла!

Відгомін свята

Українці об’єдналися у святому місці

Тернопільський фітотерапевт Марія Тройчак 
взяла участь у паломництві лікарів-католиків 


