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У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та 
доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош

Передплата-2017 на «Наш ДЕНЬ»незалежний громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.
3 місяці – 41,09 грн.

6 місяців – 80,48 грн.
на рік – 159,76 грн.

Від імені облас-
ної ради у цей уро-
чистий день щиро-
сердно вітаю із свя-
том усіх, хто хоро-
бро та самовіддано 
взяв на себе відпо-
відальність за без-
пеку країни, народу, 
хто у цей складний 
та драматичний час 
ціною власного жит-
тя та здоров’я вибо-
рює цілісність та за-
хищає суверенітет 
нашої держави.  

Цього дня  також 
вшановуємо наших 

предків - козаків, ко-
трих опікувала Ма-
тір Божа, а ікона її 
Покрови захищала 
Запорізьку Січ. Не-
дарма цей день ще 
називають «Козаць-
ка Покрова». 

А ще пам’ятаємо: 
74 роки тому - 14 
жовтня 1942 року, 
за рішенням по-
літичного прово-
ду ОУН для захисту 
мирного населен-
ня України від зну-
щань німецької оку-
паційної влади було 
створено УПА. Пе-
реконаний: сучасні 
українські військо-
вослужбовці є спад-
коємцями слави, 

військової доблес-
ті та честі своїх ве-
ликих попередни-
ків, які на весь світ 
прославилися сво-
єю мужністю, зви-
тягою, нескореніс-
тю та вірністю укра-
їнському народу. 

Дорогі військо-
вослужбовці!  Ба-
жаю вам міцності та 
наснаги у нелегких, 
небезпечних  вій-
ськових буднях. Не-
хай не вичерпуєть-
ся сила вашого духу. 
Нехай Бог захис-
тить вас від ворожої 
зброї, мирного нам 
усім неба, надійного 
сімейного тилу, міц-
ного здоров’я.

Голова обласної ради Віктор ОВЧАРУК.

З Днем  
захисника України!

З 74-річчям  
створення УПА!

 Зі святом козацтва!

З Празником Покрови!

Дорогі захисники 
Української держави!
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- Надрокористування - важ-
ливе питання, - зазначив Ві-
ктор Вікторович. - Адже йдеть-
ся про один із основних секто-
рів економіки держави зага-
лом і Тернопільщини, зокрема. 
А це - створення нових робочих 
місць, надходження до держав-
ного та місцевих бюджетів. При 
прийнятті рішень з питань над-
рокористування обласна рада 
враховує думку територіаль-
них громад і зацікавлена у раці-
ональному використанні корис-
них копалин, розвитку соціаль-
ної інфраструктури, отриман-
ні інформації про потенційного 
надрокористувача. 

Віктор Овчарук акцентував 
увагу на необхідності контролю 
за надрокористуванням і недо-
пущенні нелегального його ви-
користання. 

- Облрада наполягає на опе-
ративному розгляді дозвіль-
них документів для отриман-
ня погоджень надрокористува-
чами й передачу їх у Держслуж-
бу геології та надр. Багато спец-
дозволів, щоправда, не працю-
ють. Їх слід анульовувати. І тре-
ба шукати інвестора. Органи 
місцевого самоврядування го-
тові співпрацювати з надроко-
ристувачем, який вкладатиме 
кошти, візьме на себе соціальні 
зобов’язання перед місцевими 
громадами, проводитиме гео -
розвідку, поставить на баланс 
вивчені та розвідані надра. При-
клади співпраці у нас є. Депута-
ти йдуть назустріч надрокорис-
тувачам, які укладають з міс-

цевими громадами угоди про 
соціально-економічне партнер-
ство. 

Для легалізації використан-
ня надр, спрощення дозвільних 
процедур і контролю за вико-
ристанням корисних копалин 
тернопільська делегація вне-
сла для розгляду ряд пропози-
цій. А саме: з метою створен-
ня бази даних про родовища та 
прояви корисних копалин, про-
вести їх інвентаризацію спеці-
алізованими геологічними під-
приємствами. Для легалізації 
використання надр оперативно 
розглядати документи, які по-
дають суб’єкти господарюван-
ня для одержання спецдозволів. 
Опрацювати механізм виконан-
ня вимог Закону «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України щодо дерегуляції 
в агропромисловому комплек-
сі» при погодженні дозволів на 
спецводокористування землев-
ласникам і землекористувачам, 
які є сільськогосподарськими 
товаровиробниками, тощо.

Внести зміни до Порядку на-
дання спецдозволів на користу-
вання надрами. Пункт 22 при-
вести у відповідність до вимог 
Закону «Про основні засади дер-
жавного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльнос-
ті», і викласти у такій редакції: 
«Дія дозволу може бути призу-
пинена або зупинена органом з 
питань надання дозволу безпо-
середньо або за поданням цен-
тральних органів виконавчої 
влади, що реалізують держав-

ну політику у сфері здійснен-
ня державного гірничого нагля-
ду, епідеміологічного нагляду 
(спостереження), держнагляду 
(контро лю) за додержанням ви-
мог законодавства у сфері охо-
рони навколишнього природно-
го середовища, органів місцево-
го самоврядування, органів ДФС 
за рішенням суду у разі: 1) пору-
шення надрокористувачем умов 
користування надрами, перед-
бачених дозволом; 2) виникнен-
ня внаслідок проведення робіт, 
пов’язаних з використанням ді-
лянкою надр, безпосередньої за-
грози життю чи здоров’ю пра-
цівників або населення; 3) на-
явності заборгованості зі спла-
ти податків та зборів; 4) неви-
конання у встановлений строк 
приписів уповноважених орга-
нів щодо усунення порушень за-
конодавства у сфері надрокорис-
тування або охорони навколиш-
нього природного середовища».

Для забезпечення відкри-
тості дозвільних процедур 
пунктом 25 передбачити вклю-
чення до складу комісії з пи-

тань надрокористування пред-
ставників громадських асоціа-
цій, об’єднань, організацій у сфе-
рі охорони довкілля та викорис-
тання надр.

Пункт 27 викласти у редак-
ції: «Орган з питань надання до-
зволу для геологічного вивчен-
ня, геологічного вивчення з 
дослідно-промисловою розроб-
кою та видобування корисних 
копалин продовжує строк дії 
дозволів за результатами про-
ведення державної експерти-
зи звітів щодо результатів гео-
логічного вивчення надр, а та-
кож інших геологічних матері-
алів», оскільки висновки спеці-
алізованих державних геологіч-
них підприємств, установ, ор-
ганізацій, що належать до сфе-
ри управління органу з питань 
надрокористування, у разі по-
треби мають отримуватись са-
мим органом.

- Важливою є співпраця з 
Держгеокадастром щодо вне-
сення змін до земельного за-
конодавства про порядок від-
чуження ділянок, які перебу-

вають у приватній власнос-
ті чи користуванні, для потреб, 
пов’язаних із видобуванням ко-
рисних копалин, - наголосив Ві-
ктор Овчарук. - А також заборо-
ни вилучення земельних діля-
нок, на яких є затверджені запа-
си корисних копалин, якщо це 
непов’язано з користуванням 
надрами.

У конференції взяли участь 
депутат Богдан Яциковський і 
начальник відділу з питань охо-
рони навколишнього природ-
ного середовища, екологічної 
політики, природокористуван-
ня та земельних відносин вико-
навчого апарату обласної ради 
Ірина Шумада.

На конференції розглянули 
важливі питання використан-
ня надр: інвестиційний потенці-
ал мінерально-сировинної бази; 
правові аспекти надрокористу-
вання в Україні; нарощування 
енергетичного потенціалу дер-
жави; механізм рентних плате-
жів і оподаткування користу-
вання надрами, їх оптимізація 
тощо.

– Почали облазити нігті, я думала, 
що дитина нігті прищемила дверима, 
- розповідає мама одного з вихованців 
дитсадка Тетяна.

Батьки забили на сполох, коли нігті 
почали відшаровуватися в багатьох ді-
тей. Наприкінці минулого тижня в са-
дочок таки викликали бригаду епіде-
міологів.

Лікарі встановили, що діти пере-
несли ентеровірусну інфекцію. Це за-
хворювання викликається великою 

кількістю збудників, серед них і ві-
рус Коксакі. Він є в ґрунті, стічних та 
водопровідних водах. Поширюється 
повітряно-крапельним шляхом при 
тісному контакті.

- Ентеровірусні інфекції можуть 
мати безліч проявів, – розповідає за-
відуюча відділом епіднагляду Терно-
пільського обласного лабораторного 
центру Марія Павельєва. – Це кишко-
ві розлади, висипання на шкірі та сли-
зових, гострі респіраторні захворю-

вання.  Залежно від клінічних проя-
вів, може бути температура, але не за-
вжди.

Інкубаційний період – від 2 до 10 
днів, у цей час хворі можуть інфікува-
ти інших. Занедужати можуть і дорос-
лі, але в основному  найчастіше хворі-
ють діти від 3 до 10 років.

Хвороба ця лікується вдома, кажуть 
епідеміологи. Однак місцеві лікарі вчас-
но не встановили діагноз, тому вона на-
була масового поширення. Відпадання 

нігтів – це наслідок перенесеного за-
хворювання ще кілька місяців тому. 

Раніше цей прояв був описаний у 
Туреччині та Кореї. Проте ентеровірус-
ні інфекції, кажуть медики, не є чимось 
новим для українців. Це сезонне захво-
рювання, яке є щороку влітку та на по-
чатку осені. 

Вихованці садочка, де виявили хво-
робу, зараз почуваються добре. Тому 
закривати заклад на карантин нара-
зі не планують. До слова, медики про-
сять тернополян не панікувати та за-
спокоюють: епідемії цієї інфекції, зо-
крема вірусу Коксакі, у місті немає.

Щоб уникнути недуги, необхідно 
уникати контакту з хворими, а також 
ретельно слідкувати за особистою гігі-
єною та обов’язково мити руки. А при 
будь-яких ознаках захворювання не-
обхідно негайно звертатись до лікаря.

Юлія ШВЕЦЬ.

Віктор ОВЧАРУК: «Обласна рада зацікавлена 
у раціональному використанні надр»
Про це голова облради Віктор Овчарук  
наголосив під час роботи 
науково-практичної конференції 
«Надрокористування в Україні. Перспективи 
інвестування» у Трускавці, що на Львівщині. 

Тернопільські діти підхопили екзотичний вірус
На Гусятинщині в Хоросткові перенесли недугу понад 
30 вихованців садочка. Спочатку батьки вирішили, 
що їхні діти підхопили звичайний стоматит. Коли 
в малюків почали відшаровуватись нігті на руках і 
ногах, викликали медиків. Лікарі констатувати, що це 
екзотичний вірус Коксакі.
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Робочий день -  
щонайменше до 21.00

–  Я прийшов до влади із при-
ватного середнього бізнесу, яким 
займався доволі тривалий термін, 
–  розповів Олександр Похилий. –  
Чудово розумів, що легко не буде, 
адже, як каже народна мудрість, 
найгірше жити і працювати в часи 
змін і війни. Наша країна пережи-
ває обидві ці стадії одночасно, отож, 
жодних “рожевих окулярів” я не 
вдягав. Та величезний досвід, який 
можна  отримати на посаді керівни-
ка району, таки переважив, і я ви-
рішив спробувати себе в цій новій 
сфері – в певній мірі пішов на ризик.

«Намагаюся прийняти 
усіх відвідувачів, відреа-
гувати на кожне звернен-
ня. Думаю, це важливо, 
щоб успішно керувати ра-
йоном»

За півтора року на державній 
службі я сповна відчув усі її “прина-
ди”. Робочий день завжди почина-
ється о 8.00, а закінчується часто о 
20.00-21.00, а то й пізніше. Постій-
ний потік людей зі своїми пробле-
мами, і я намагаюся усіх прийняти, 
відреагувати на кожне звернення. 
І не знаю, чи можна інакше керува-
ти районом.

Понад 11 млн. грн.  
для району -  
за півтора року

–  Ми ставимо перед собою кон-
кретну мету: щоб люди щоденно 
відчували, що їхнє життя справді 
покращується, і робимо для її вті-
лення все, що в наших силах. На-
приклад, торік ми залучили для 
району з Державного фонду регіо-
нального розвитку понад 4,7 млн. 
грн. На умовах співфінансування 
(тобто, крім залучених коштів, ще 

частину грошей виділили з місце-
вих бюджетів) вдалося здійснити 
роботи на чотирьох об’єктах: у до-
шкільному дитячому закладі села-
Ігровиця (садок тут не працював з 
1990 року), гімназії у Великих Бір-
ках (реконструювали паливну ко-
тельню), електрифікували три 
житлові масиви у Байківцях, про-
вели реконструкцію шатрового 
даху та добудови корпусу в геріа-
тричному будинку в Петрикові. 

«Велике значення нада-
ємо енергозбереженню, 
адже це дасть значну еко-
номію коштів, необхідних 
на оплату енергоносіїв»

Ще 2,7 млн. грн. з Фонду регі-
онального розвитку плануємо за-

лучити цього року. На меті – реа-
лізація проекту утеплення школи 
в Почапинцях (на її базі плануємо 
відкрити опорну школу), а також 
облаштування там комп’ютерного 
класу, капітальний ремонт спор-
тивної зали, придбання автобуса 
та інші витрати. Крім того, за ці ко-
шти відремонтуємо клуб і спорт-
зал в Ангелівці. Ще чотири міль-
йони плануємо залучити для по-
треб району за сприяння народно-
го депутата від «Блоку Петра По-
рошенка» Тараса Юрика як субвен-
цію на соціально-економічний роз-
виток. За ці кошти профінансуємо 
частину робіт на чотирьох об’єктах 
–  замінимо систему опалення у Ве-
ликогаївській школі, встановимо 
нові вікна та утеплимо фасад у Ве-
ликобірківській гімназії, відкриє-

мо дошкільний дитячий заклад у 
Довжанці та утеплимо фасад шко-
ли у Великій Березовиці. Як бачи-
те, велике значення надаємо енер-
гозбереженню, адже це дасть зна-
чну економію коштів, необхідних 
на оплату енергоносіїв.

Новий Держбюджет 
укріпив місцеві  
громади

– Завдяки новій державній бю-
джетній політиці ми отримали ко-
шти на реалізацію цілої низки со-
ціальних проектів. На початку 
року було багато критики на адре-
су нового держбюджету, але тепер 
можемо констатувати, що він зна-
чно зміцнив місцеві громади. 

«Перевиконання бюдже-
тів дозволить вперше за 
багато років вкладати 
кошти в ремонт і рекон-
струкцію клубів, бібліо-
тек, встановлення дитя-
чих майданчиків, облад-
нання ФАПів...»
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Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий: 
«Ми ставимо перед собою 
конкретну мету:  
люди повинні щодня  
відчувати, що їхнє життя 
справді покращується»

Якщо ще торік багатьом се-
лам не вистачало коштів навіть 
на виплату заробітної плати, то 
тепер практично всі, включаючи 
й найбідніші, виконують бюджет. 
Крім того, маємо перевиконання 
на кілька мільйонів гривень, що 
дозволяє вперше за багато років 
вкладати кошти в ремонт і рекон-
струкцію клубів, бібліотек, вста-
новлення дитячих майданчиків, 
обладнання ФАПів тощо.

З керівниками  
територіальних  
громад - повне  
взаєморозуміння

–  Можу сказати, що в нас скла-
лися чудові стосунки з обома голо-
вами нових територіальних громад 
–  Анатолієм Куликом, який очо-
лює Байковецьку ОТГ, та головою 
Великогаївської ОТГ Олегом Кох-
маном. Обидва головують уже по-
над 10 років, чудово розуміють міс-
цеву проблематику і знають шля-
хи вирішення проблем. Мені імпо-
нує їх підхід, адже вони не акумулю-
ють кошти лише на своїх населених 
пунктах, а рівномірно розподіляють 
на всі села громади. І люди, навіть у 
віддалених населених пунктах, уже 
відчувають позитивний результат 
децентралізації –  здійснюються до-
рожні роботи там, де цього десяти-
літтями не було, підводиться вулич-
не освітлення, тобто, за короткий 
час у цих громадах  зроблено вже 
дуже багато.

Проблеми військових 
- у пріоритеті

–  Чимало мешканців нашого ра-
йону повернулися або нині перебу-
вають у зоні бойових дій. На всі їхні 
звернення намагаємося оператив-
но реагувати і відразу вирішити си-
туацію, якою б складною вона не-
здавалася. Виплачуємо також  ма-
теріальну допомогу в сумі 10 ти-
сяч гривень там, хто йде служи-
ти за контрактом. Крім того, курує-
мо 44-ту артилерійську бригаду, що 
дислокується у Тернополі, і нама-
гаємося вирішити проблеми, якщо 
вони виникають. А торік ми спільно 
з волонтерами із с. Петриків відпра-
вили для бійців АТО повністю об-
ладнану карету швидкої допомоги. 
Отже, у жодному разі не забуваємо 
про тих, хто нині в окопах захищає 
Україну і дарує нам тут можливість 
спокійно працювати, ростити дітей.  

Роман ІВАНІВ.

Посада голови РДА завжди невдячна, адже вимагає 
високої працездатності, мудрості та вміння 
знаходити вихід у майже безнадійних ситуаціях, 

а взамін людина отримує обмаль вільного часу і частий 
негатив від безлічі проблем. При цьому керівникові 
району необхідно при досить обмежених можливостях 
постійно демонструвати позитивну тенденцію розвитку 
і в жодному разі не панікувати. Одним із таких кризових 
менеджерів є нинішній голова держадміністрації 
Тернопільського району, а у минулому успішний 
підприємець Олександр Похилий. За півтора роки на 
посаді молодому керівникові вже чимало вдалося 
зробити, але ще більше проблем потребують 
вирішення. Про звершення та плани на майбутнє -  
у нинішньому інтерв’ю з Олександром Похилим. 

Ремонт спортивної зали в школі с.Ангелівка.

Оновлена школа у с.Байківці.
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Наша команда 

«З пропозицією об’єднат ися 
ми звернулися до навколиш-
ніх сіл. Підтримавши нашу іні-
ціативу, до нас приєдналися 
Таурів, Слобідка і Покропивна. 
Дмухівці, які колись входили до 
нашої селищної ради також уві-
йшли до громади, - розповів Во-
лодимир Колісник.- Інші села, 
котрі побоялися об’єднуватися, 
зараз спостерігають за зміна-
ми, які відбуваються у нашій 
громаді і, я переконаний, вже 
невдовзі долучаться до нас».

А змін, як зазначив голова 
громади, вже чимало. Перед-
усім змінився бюджет.

«На нашу відносно невели-
ку громаду виділили додатко-
во 2 млн. 900 тис. грн. держав-
ної субвенції, крім того, завдя-
ки реформі  збільшились влас-
ні ресурси громади, - зазначив 
Володимир Колісник. – Звичай-
но, перше, на що ми спрямували 
частину коштів – це дороги. Від-
так, було привезено 750 тонн 
каменю для їх ремонту».

Крім того, за кошти субвен-
ції було здійснено цілий ряд 
ремонтних робіт у бюджетних 
установах громади.

«У Таурові, до прикладу, пе-
рекрито дах школи, зараз пере-
криваємо дах і робимо рекон-

струкцію фасаду будинку куль-
тури у Козлові. До кінця року 
тут зробимо ремонт. На чер-
зі - перекриття даху у культ-
освітньому закладі у Дмухів-
цях, - продовжив  Володимир 
Колісник. - Також за кошти суб-
венції добудовуємо дитсадок у 
Слобідці. У Покропивній на од-
ній з вулиць виникла проблема 
з нестачею води, тому там ви-
били свердловину та встанови-
ли водонапірну вежу».

Керівник громади розпо-
вів, що наразі повністю вирі-
шене питання освітлення ву-
лиць у кожному з сіл громади: 
«Крім того, у всіх населених 
пунктах громади ми обладна-
ємо нові дитячі майданчики 
на суму чверть мільйона гри-
вень. Ще 17 тис. грн. виділили 
на спорудження нової автобус-
ної зупинки у Слобідці». 

Володимир Колісник роз-
повів, що велику допомогу 
громаді надає народний депу-
тат України від «Блоку Петра 
Порошенка» Тарас Юрик.

«Тарас Зіновійович постій-
но цікавиться проблемами на-
шої громади, запитує, у чому 
нам потрібна його допомо-
га. Так у 2015 та 2016 роках за 
його сприяння було відремон-

товано 19 км дороги Озерна-
Бучач, що проходить по нашій 
території. Також Тарас Юрик 
пообіцяв виділити кошти на 
енергоекономне опалення 
Козлівської лікарні», - поділив-
ся Володимир Михайлович.

За його словами, зазначені 
зміни – це лише початок, адже 
завдяки децентралізації, яка 
передбачає акцизний, єдиний 
податок, ПДФО та інші збори, 
невдовзі місцевий бюджет іс-
тотно наповниться.

«На території громади 
функціонує спиртовий завод, 

наступного року готується до 
запуску Козлівський цегель-
ний завод. У Таурові та Покро-
пивній відкриваються нові 
торгові точки, сплачують по-
датки агропідприємства, роз-
ташовані у нашій громаді, - за-

значив Володимир Колісник. 
– Тому я зайвий раз перекону-
юся, що рішення об’єднатися 
у громаду було правильним, 
адже тільки так нам вдалося 
реалізувати чимало позитив-
них змін для людей». 

Голова Козлівської громади Володимир КОЛІСНИК: 

«Ми об’єднались  
і не прогадали»

Козлівська  територіальна громада, що 
в Козівському районі, однією з перших 
реалізувала реформу децентралізації. У 

2015 році актив селища прийняв непросте, проте, 
надзвичайно важливе  рішення - створити об’єднану 
громаду з центром у Козлові. За словами голови 
громади Володимира Колісника, люди розуміли, що 
за старою совдепівською системою далі працювати 
неможливо, потрібно щось змінювати.

Школа в Тауровi: завершено перекриття даху, 
вiдремонтовано фасад, встанолено брукiвку.

Вiдреставрований будинок культури у Козловi.

Володимир Колісник.

«У серпні мені виповнилося 55 років. 
Знаю, що згідно із законодавством я ма-
тиму право виходу на пенсію у 60 років. 
Але мені порадили з’ясувати, чи можу я 
вийти на пенсію раніше, якщо у мене вже 
є майже 40 років трудового стажу. Ка-
жуть, що це можливо».

З повагою – Ольга Трохим  
з Тернополя.

На запитання читачки «Нашого 
ДНЯ» відповідає заступник начальни-
ка Тернопільського об’єднаного управ-
ління Пенсійного фонду України Терно-
пільської області  Галина Юріївна ГУМ-
НИЦЬКА:

 Право дострокового виходу на пенсію 
за віком жінок, яким виповнилося 55 ро-
ків за наявності страхового стажу не мен-
ше 30 років та за умови звільнення з ро-
боти було передбачене пунктом 7-2 при-
кінцевих положень Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» лише до 01 січня 2015 року. 

Статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» встановлено єдиний для чо-
ловіків і жінок вік виходу на пенсію – після 
досягнення 60 років та за наявності стра-
хового стажу не менше 15 років. 

До досягнення віку право на пенсію за 
віком мають жінки 1961 року народжен-

ня і старші після досягнення ними тако-
го віку:
 55 років – які народилися до 30 ве-

ресня 1956 року включно;
 55 років 6 місяців – які народилися 

з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 
року;
 56 років – які народилися з 1 квітня 

1957 року по 30 вересня 1957 року;
 56 років 6 місяців – які народилися з 1 

жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 57 років – які народилися з 1 квітня 

1958 року по 30 вересня 1958 року;
 57 років 6 місяців – які народилися 

з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 
року;

 58 років – які народилися з 1 квітня 
1959 року по 30 вересня 1959 року;
 58 років 6 місяців – які народилися 

з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 
року;
 59 років – які народилися з 1 квітня 

1960 року по 30 вересня 1960 року;
 59 років 6 місяців – які народилися 

з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 
року;
 60 років – які народилися з 1 квітня 

1961 року по 31 грудня 1961 року.

Іншого порядку для визначення права 
на призначення пенсії за віком законодав-
ством не передбачено.

Іншого порядку виходу на пенсію не передбачено

Зроблено 
у 2015-2016 роках

 Поточний ремонт доріг у 
всіх населених пунктах гро-
мади;

 перекрито дах Таурівської 
школи;

  реконструйовано фасад 
будинку культури у Козлові;

 встановлено водонапірну 
вежу у Покропивній;

  освітлено вулиці сіл гро-
мади.

У планах до кінця 2016 року
 Зробити ремонт у Козлівському будинку культури;
 перекрити дах у культосвітньому закладі у Дмухівцях;
 добудувати дитсадок у Слобідці;
 у всіх населених пунктах громади обладнати  

нові дитячі майданчики;
 спорудити нову автобусну зупинку у Слобідці.
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Чимало українських 
чиновників володіють 
більшими статками, 

аніж їхні західні партнери. 
Натомість, пересічні люди 
змушені ледве зводити кінці з 
кінцями. 

За рік кількість людей, які живуть за 
межею бідності, в Україні збільшилася 
удвічі, повідомляють в Інституті демогра-
фії та соціальних досліджень імені Птухи. 
Ще рік тому за межею бідності жили тро-
хи більше 28 відсотків наших співвітчиз-
ників. Зараз їх стало аж 58 відсотків. Сум-
но і страшно, що за цією межею опинили-
ся майже 38 відсотків сімей із двома ді-
тьми.
Пророкування Гройсмана: 
до «життя по-новому» -  
три-п’ять років   

Організація Об’єднаних Націй подає 
свої цифри. За даними ООН, понад 80 від-
сотків українців - бідні! Тобто, вони витра-
чають менше п’яти доларів на день. Це, за 
нинішнім курсом, 130 гривень. Для пенсі-
онера, який отримує мінімальну виплату, 
витрачати 130 гривень щодня - розкіш. 

А багатих в Україні аж… один відсоток 
або 360 тисяч осіб. Дві третини українців 
хотіли б розбагатіти. Однак, для кожного 
другого це залишається нездійсненною 
мрією.

Щодо прожиткового мінімуму, то він у 
нас наближається до порогу бідності аф-
риканських держав.

Але… Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман анонсував економічний про-
рив: жити по-новому будемо через три-
п’ять років. 

Кабмін створить Офіс супроводжен-
ня інвестицій. І через кілька років еконо-

міка України покаже значне зростання у 
разі ефективного використання всіх мож-
ливостей країни. Про це прем’єр заявив 
на Міжнародному економічному форумі 
в Києві. «Можливості України - найкра-
щі в Європі, а, можливо, і в світі. Я впевне-
ний, що через три-п’ять років ми будемо 
успішною країною», - сказав глава уряду. 

І до цього успіху Україну вестиме Офіс 
супроводження інвестицій та Національ-
ний комітет відродження промисловос-
ті, які створює Кабмін. Ці структури, за 
словами Гройсмана, дозволять бізнесу не 
лише вести прямий діалог із владою, оці-
нювати прогнозованість державних рі-
шень, а й відчувати захист держави і ціл-
ком використовувати свої можливості. 

Залишається сподіватися, що ново-
створені структури не зійдуть на пси, як, 
приміром, Мінстець.      
У сиріт кошти забрали… 

Чиновники, на відміну від простих 
українців, у черзі за «життям по-новому» 
не стоять. Депутати додатково виділи-
ли їм на зарплати 1,5 мільярда гривень. 
До когорти щасливчиків  потрапили пра-
цівники центральних органів виконавчої 
влади, місцевих держадміністрацій тощо. 

Вийшло так, що Рада роздала додат-
кові мільярди силовикам і чиновникам, 
забравши кошти в освітян та дітей-сиріт. 
Ось такі зміни до держбюджету-2016 
ухвалив парламент. 

Отже, на силові структури додатково 
спрямували 7,1 мільярда гривень. Із них 
6,3 мільярди піде на грошове забезпе-
чення. Міноборони отримало 3,8 мільяр-

дів. Головне управління розвідки Міно-
борони - 175 мільйонів. Нацполіція - 2,4 
мільярди. Державна прикордонна служ-
ба та інші силові структури - 782,7 міль-
йонів. СБУ - 128,5 мільйонів. Управління 
держохорони - 51 мільйон гривень. 

А зменшили, зокрема витрати загаль-
ного фонду держбюджету на програму 
підтримки державних та регіональних ін-
вестиційних проектів - на 360 мільйонів. 
Освітню субвенцію - на 50 мільйонів. Суб-
венцію на виплату державної соціальної 
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбав-
леним батьківського піклування, грошо-
вого забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам - на 14 мільйонів. 
…зате «слугам» дали

«Професія» депутат - таки одна з кра-
щих. Можна не з’являтися на роботу. Го-
лосувати чи не голосувати за винагороду. 
Без проблем організувати бізнес у столи-
ці чи на рідних теренах. Словом, «слугам» 
дозволено всього стільки, що народу на-
віть не снилося. 

А ще парламентарям доплачують за 
інтенсивність праці. Лише у вересні нар-
депи отримали за це 2,3 мільйони гри-
вень надбавок. Про це йдеться у відповіді 
апарату Верховної Ради на запит «Україн-
ських Новин». 

Крім того, депутати отримали 55845 
гривень доплати за ранг. Надбавка за вче-
ний ступінь склала 33169 гривень. Ще 
1388 гривень - доплата за використання 
іноземної мови. 

У результаті, загальний обсяг нарахо-
ваної у вересні зарплати нардепам склав 

6 мільйонів 619 тисяч 888 гривень.  
Також 182 парламентарі отримали ми-

нулого місяця 431640 гривень з держбю-
джету для компенсації вартості проїзду. 

«Слуги народу» отримують пристой-
ні зарплати та користуються багатьма 
іншими привілеями. За що, коли в краї-
ні стільки бідних людей, не працює нор-
мально економіка і процвітає корупція? 
Коли держава влізає у чергові борги? 

А ще в Україні багато державних ком-
паній. За цим показником ми переверши-
ли усіх в світі. За даними Мінекономроз-
витку, їх у нас налічується 3458. Цифра 
не остаточна. Міністерство само не знає, 
скільки їх є насправді. У розвинених кра-
їнах все зовсім по-іншому, констатують 
«Фінанси.ua». У Норвегії державі нале-
жать 68 компаній, у Франції - 50, у Шве-
ції - 49, у Великобританії - 17.

Щодня держкомпанії отримують не-
ймовірні суми з бюджету. А в їх штаті пра-
цює населення маленької європейської 
країни - мільйон осіб. Це трохи менше 
ніж населення Естонії, для прикладу. У за-
хідній економіці це немислимо. Подібне 
було лише в СРСР. 

По-справжньому працює лише 1801 
компанія. Інші - на стадії ліквідації або 
лише на папері. Експерти кажуть: голо-
вна причина існування купи збиткових 
підприємств, які отримують підтримку 
від держави - допомагати 
чиновникам красти. І так - 
уже 25 років...

За що чиновникам платять великі гроші, 
якщо держава і народ бідніють?

Ольга ЧОРНА

У Збручі отруїли рибу
Вже вдруге за осінь водойму забруднюють

Гусятин у минулому був зна-
менитим на всю Україну курор-
том. Донині збереглися сверд-
ловини цілющої води. Довкола 
мальовнича природа, через міс-
то протікає Збруч і далі впадає у 
Дністер. Вперше цієї осені річку 
отруїли у вересні. 

Після розслідування Держ-
екоінспекція виявила  скид неочи-
щених стічних  вод у Хоросткові на 
вул. Вибранівській  від ТОВ «Ком-
панія» Галичина цукор» (Хорост-
ківське виробництво) потужніс-
тю 25 л/с по прокладеній раніше 
каналізаційній мережі з витоком 
у рівчак з подальшим потраплян-
ням у річку Тайна, яка є прито-
кою Збруча.  Було відібрано проби 
води, а на ділянці Тайни в ме жах 
села Ціліїв нарахували 131 заги-
блу рибину. 

У жовтні ситуація повтори-
лася. Рибу, яка пливла по поверх-
ні річки вранці, помітили місцеві 
рибалки і почали бити на сполох. 

- Коли я приїхав на місце події, 
то вода була трохи спінена, - роз-
повідає голова «Спілки рибаків 
Надзбруччя» Володимир Анто-
нів. – Щука, плотва, багато окунів 
пливли на поверхні річки. Збит-
ки вимірюємо не десятками чи 
сотнями, а  тисячами. Найгірше, 
що люди збирають загиблу рибу 
і вживають її. Ми ж не знаємо, на-
скільки шкідлива речовина по-
трапила у воду і чи не зашкодить 
вона людському організму.  Ймо-
вірно, винуватцем цього еколо-
гічного лиха є Хоростківський цу-
кровий завод. Там промивають 
фільтри кислотами, а рідину зли-
вають у річку і отруюють рибу. 

- Ми власним коштом і зари-
блюємо річку, постійно воюємо з 
браконьєрами, а тут через халат-
ність підприємців все це знище-
но, - додає громадський інспек-
тор з рибохорони Валерій Дані-
лов. - Постраждала природа та 
популяція риби. Протягом остан-
ніх років у річці відновився судак 
та сом – це донна риба. Коли вона 
гине, то не спливає на поверхню. 
Прикро, що таке трапилося. Спо-
діваюся, винні будуть покарані. У 
річці Тайна риби вже немає. Ско-
ро, напевно, таке буде і зі Збру-
чем… Боляче, до чого люди до-
водять нашу природу. Через про-
мислове забруднення ми вже 
втратили багато диких видів риб. 
Повернути їх – неможливо. 

Про загибель риби  негай-
но повідомили екологів, право-

охоронців, прокуратуру та сан-
станцію. Зараз вони встановлю-
ють причини екологічного лиха. 
Фахівці підраховують збитки та 
кількість загиблої риби, а також 
взяли проби води, за якими бу-
дуть з’ясовувати джерело забруд-
нення. 

- На місці події побували наші 
слідчі та експерти, - розповідає 
начальник Гусятинського відді-
лення поліції Олег Білобровець. 
- Було виявлено факт загибе-
лі риби. Ми її вилучили і відпра-
вили на спеціальне досліджен-
ня, щоб виявити причину загибе-
лі. Наразі є інформація, що причи-
ною забруднення річки є несанк-
ціоновані скиди ТОВ «Компанія» 
Галичина цукор». 

За даним фактом відкрите 
кримінальне провадження за ч.1 

ст 242 ККУ, яка передбачає пока-
рання у вигляді обмеження волі 
до 5 років.  Триває слідство. 

Згадане підприємство на разі 
не коментує свою причетність чи, 
навпаки, невинність у ситуації, 
що склалася. Та, побувавши у Хо-
росткові, ми на власні очі побачи-
ли рівчак, куди потрапляють сто-
ки - зверху біла піна, вода гаряча. 
Далі все це тече у річку. Жодних 
очисних споруд або ж відстійни-
ків ми не знайшли. 

У місті сподіваються, винних 
у отруєнні річки знайдуть і  пока-
рають. Тут мріють відродити ку-
рорт, а не рахувати щомісяця за-
гиблу рибу.

Юля ТОМЧИШИН.

Мешканці Гусятина б’ють на сполох – у Збручі 
масово гине риба. Люди переконані – все через 
підприємство із сусіднього Хоросткова, яке зливає 

відходи виробництва у водойму. Рибалки шоковані таким 
ставленням бізнесменів до природи. Кажуть, ще кілька 
скидів і у річці не залишиться нічого живого. «Наш ДЕНЬ» 
побував на місці події та спробував з’ясувати цю ситуацію. 

Валерій Данілов та Володимир Антонів.
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Власне, сама 
«Мамина 
світлиця» теж 

змінилася. І хоч як 
чудово співає її Василь 
Зінкевич, мені більше 
до серця виконання цієї 
пісні Ігорем Білозіром 
- творцем музики до 
цієї та багатьох інших 
воістину українських, 
воістину незабутніх 
пісень. Адже Ігор устиг 
заспівати «Світлицю» 
ще тоді, коли з неї не 
зникли найсвітліші, 
найщиріші рядки:

Скільки себе пам’ятаю – 
білим обрусом цвіла.

В нашій світлиці, я знаю, 
завше неділя була.

А перед ними – 
ще тремтливіший спогад:
В тиші світлиці урочій 

серцем читало дитя
Добрі Тарасові очі 

і золоте вишиття.
Думаю, ці рядки з пісні, 

створеної не раз забороню-
ваних радянською владою 
Стельмахом і Білозіром, зни-
кли не випадково. Адже тоді 
іще жив Брежнєв. То в кого, 
окрім нього, могли бути до-
брі очі? В якого такого Тара-
са – навіть якщо він Шевчен-
ко? Так що можна вважати, 
Богдан з Ігорем іще не силь-
но постраждали – Володими-
ра Івасюка за його незбори-
му любов до України його та 
її ненависники взагалі вби-
ли.

Однак це тема іншої роз-
мови – про те, як знайшли 
один одного Стельмах та Іва-
сюк. Невдовзі до них приєд-
нався відчутно молодший Бі-
лозір. Якого уже в незалеж-
ній Україні українофоби теж 
зжили зі світу.

Сьогодні ж... Можливо, це 
прозвучить дивно, але за по-
вернення до «Маминої світ-
лиці» та багатьох інших при-
забутих українських пісень, 
що практично стали народ-
ними, я вдячна найперше 
Святославу Вакарчуку. І вже 
потім творцям стрічки «Сто-

ліття Якова», котра недавно 
дебютувала на «1+1». Ство-
рений цей мінісерал за рома-
ном волинського журналіс-
та Володимира Лиса. Котро-
го донедавна ми знали пере-
важно як народного синоп-
тика.

А перед кінодебютом, хто 
не забув, була часто повто-
рювана реклама «Століт-
тя...». Із неї, правда, найбіль-
ше запам’яталися пісня і го-
лос Вакарчука:

Сльози твої дівочі 
стали перлинами

Нового світлого дня...
Ще тоді, під час рекламу-

вання, я подумала: Вакар-
чук своєї пісні до безталан-
ної кінострічки нізащо не 
віддав би! Тому треба буде 
обов’язково її подивитися. 
Тим паче, що сучасне украї-
номовне кіно в Україні й досі, 
як те не боляче, рідкість.

Правда, «1+1» це не сто-
сується. Майже у всіх кіно-
стрічках, починаючи від ві-
тчизняного «Останнього 
москаля» і закінчуючи ту-
рецькими «Осколками щас-
тя», герої розмовляють чудо-
вою українською мовою. На-
віть юний москалик до кінця 
серіалу її вивчив...

 «Століття Якова» не ста-
ло винятком. Українська 
мова в героїв – справжня! У 
сенсі, що не абсолютно літе-
ратурна, а така, як у реально-
му західноукраїнському жит-
ті. І це - мова акторів, котрих 
донедавна я вважала росій-
ськими. Аж ні! Просто кіль-
ка років тому в незалежній 
Україні україномовне кіно 
дихало на ладан.

На щастя, не дали вмерти. 
Воскресло!

Вакарчукова ж «Не йди!» 
стала для «Соліття Якова» 
саундтреком. Господи, яке 
важке і чуже слово! Хоч і не 
російське...

А поки новий серіал го-
тували до показу, я переслу-
хала десятки пісень «Океану 
Ельзи». Починаючи від «Все 
буде добре» і «Я не здам-
ся без бою» - й закінчуючи 

«Хтось у небо летить» і «Не 
твоя війна»...

Остання взагалі вразила: і 
кліпом, і кожним рядком. Не 
кажучи вже про приспів:

Гілля калин похилилося...
Мамо, кому ж ви молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей не твоя війна?
Після Вакарчука я пере-

слухала Володимира Івасю-
ка, Назарія Яремчука, Василя 
Зінкевича - у чорно-білому 
форматі початку сімдесятих 
років минулого століття. Але 
хіба «Червоній руті», «Сме-
річці» та «Водограю» важли-
ві телекольори? Ні, талано-
виті пісні навіть у чорно-білу 
радянську епоху були яскра-
вішими і барвистішими за 
все на світі...

А потім я віднайшла «Піс-
ню про рушник», «Чорно-
бривці» та «Два кольори» з 
голосом геніального Дми-
тра Гнатюка. Який навіть у 
глибокій старості співав на-
тхненно й неповторно – так, 
наче йому було 20. Й ані на 
день більше!

І, нарешті, «Ясени»... Висо-
кі й дужі обереги майже кож-
ного українського села. Саме 
ясени споконвіку трима-
ли й нині тримають на сво-
їх крислатих міцних плечах 
густі й важкі хмари, захища-
ють наші села від злющих ві-
тровіїв. Дерева-довгожителі, 
витривалі й спокійні, як се-
ляни. Ясени останніми вкри-
ваються листям навесні. Й 
останніми неохоче позбува-
ються його – аж до кінця осе-
ні... 

Окрім Дмитра Гнатюка 
чудово виводить «Ясени, ясе-
ни, бачу вас за селом край 
дороги...» й Микола Кондра-
тюк. Послухала я цими дня-
ми і його. І раптом серед ви-
конавців бачу: наші «Ясе-
ни» співає Євген Дятлов, ро-
сійський актор. Отой, із без-
кінечних «Ментів» та «Ву-
лиць розбитих ліхтарів». Ко-
трий разом із Андрієм Ма-
каревичем, Лією Ахеджако-
вою, Ельдаром Рязановим, 
Дмитром Дюжевим та ще ці-

лою низкою російських мит-
ців категорично засудив як 
анексію Криму, так і окупа-
цію Донбасу найманцями Пу-
тіна. Тому.... Ану ж і Дятлова 
послухаю у « Ясенах» - з його 
російським акцентом?

Уявіть собі, жодного ак-
центу! 

Виявляється, виріс уро-
дженець Хабаровська Євген 
Дятлов в українському Ніко-
полі, куди перебралася його 
мама – після смерті чолові-
ка. Тож співає Євген і «Ясе-
ни», і «Ніч яка місячна», і 
«Несе Галя воду», як корін-
ний українець. При тім, по-
справжньому голосистий...

Власне, то ж не «відкрит-
тя Америки», що далеко не 
всі росіяни українцям – за-
кляті вороги. Навіть під час 
війни. І навіть в одній роди-
ні вони бувають абсолют-
но різні. Візьмімо хоча б рід-
них братів - кінорежисерів: 
Микиту Михалкова і Андрія 
Кончаловського. У той час, 
коли перший готовий лиза-
ти і лиже Путіну руки - й не 
тільки руки, другий ненави-
дить цього напівбожевіль-
ного фюрера всіма фібрами 
своєї творчої душі. Й відвер-
то говорить та пише про це.

Втім, пора мені вернутися 
до неймовірно дорогих мо-
єму серцю й, тим не менше, 
призабутих рядків із «Ма-
миної світлиці». Адже вони 
– про моє і моїх ровесни-
ків та ровесниць дитинство 
і юність. Світлі, іноді – май-
же казкові... Хоча зчаста – й 
дуже бідні.

Але все одно з ніжно го-
лубими – як небо в серпне-
ву спеку – стінами чистих-
пречистих світлиць.

Із вишиваними рушни-
ками над образами святих, 
світлинами родичів і портре-
том Шевченка...

З білим обрусом на столі. 
Із домотканого, як і рушни-
ки, полотна. Маминими рука-
ми напряденого, витканого, 
вибіленого на сонці. Й аж по-
тім – вишитого.

З розкішними мирта-

ми, папороттю і розмаєм-
розмарином на підвіконнях.

З чистою постіллю, що 
влітку пахла сонцем, а взим-
ку – морозом.

І завжди скрізь підмете-
но та збризкано криничною 
водою – і в хаті, й на подвір’ї, 
і навіть – за воротами... При 
цьому мама завжди у біле-
сенькій хустині та ще й ти-
хою піснею на вустах. Як тяж-
ко не було їй, якими безкі-
нечними не були колгоспні 
бурякові, кукурудзяні чи кар-
топляні гони. А ще – домашні 
турботи, господарка. А мама 
завжди спокійна, усміхнена – 
навіть крізь сльози, та ще й 
зі своїм тихеньким співом... 
Скільки пісень вона тримала 
в пам’яті – того я вже ніколи 
не дізнаюся...

І такою була не тільки 
мама. Співучим, роботящим, 
а ще невтримним до читання 
був батько. 

А отже, такими були міль-
йони й мільйони українських 
матерів і батьків. На яких що-
хвилини – навіть у найбез-
божніші часи - з-під золото-
го вишиття рушників диви-
лися добрі очі святих і Тара-
са... Вічні обереги кожної осе-
лі, як ясени – обереги кожно-
го села...

Так що, спасибі вам, твор-
ці «Століття Якова», хоч вас 
уже й почали словесно роз-
пинати деякі заздрісні кри-
тики. Від мене ж усе одно – 
спасибі!

За те, що повертаєте до 
життя українське кіно – для 
українців і світу. А мене – ще 
й до наймелодійніших на 
землі українських пісень. У 
дитинство, яке, наперекір 
усім нестаткам, було світле 
й щасливе. Де все було, як у 
казці. А головне – живі мама 
й тато, співучі й невсипущі.

І вам дякую, Святославе 
Івановичу на прізвище Ва-
карчук. За те, що будучи ди-
пломованим фізиком, більше 
того, кандидатом фізико-
математичних наук, у душі 
залишилися ліриком. Абсо-
лютним! Адже пісні «Океа-
ну Ельзи» допомагали й нині 
допомагають жити всім: від 
воїна на передовій до пер-
шачка у школі.

Вчать любити Україну і 
боротися за неї.

Вчать не цілувати руки 
брехні.

І, що теж украй важливо, 
допомагають 
вірити: все у 
нас буде до-
бре!

Тетяна
САВКІВ.

Пригадуєте ці рядки із «Маминої світлиці» 
незабутнього Ігоря Білозіра – на слова його друга, 
поета Богдана Стельмаха? Я навіть не беру цих рядків 
у лапки, адже ця неймовірно хвилююча пісня – майже 
про кожну світлицю в кожній українській хаті...  
Не теперішній, на жаль: сучасні сільські оселі стали 
інакшими – сучаснішими і заможнішими. Принаймні, 
більшість із них. Але натомість щось зникло... 
Назавжди, як дитинство. Зникло, але не забулося.  
І живе собі тихесенько у глибині серця, аби час від часу 
зринути в пам’яті щемко й ніжно.

В нашій світлиці, я знаю
Завше неділя була...
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Ольга
ЧОРНА

- Зараз настав пік 
матеріального світу, 
- розповідає відомий 

тернопільський астролог 
Іван КРУП’ЯК. - Будь-яка 
дія, думка має свою енергію. 
Якщо думка зародилася 
- вона матеріалізується. 
Найстрашніше - це заздрість, 
яка нині панує у нас. Колись 
такого не було. Заздрість 
створює певний егрегор, 
негативну енергетику і 
в результаті одне одного 
з’їло б. А навіщо?! Людино, 
подумай, для чого ти в цей 
світ прийшла. Все минуче, 
нічого у засвіти з собою не 
візьмеш. Ніхто не думає про 
те, як правильно пройти 
енергетичний шлях. І 
залишити по собі в духовному 
сенсі не лише добрі спомини, 
а й своєрідні «енергетичні 
заначки» для дітей, онуків. 

Ми говоримо про християн-
ську мораль, ходимо до церкви. 
Але погляньте, що твориться на 
вулицях. Люди злі. Лаються. Нарі-
кають на бідність ті, хто не пови-
нен цього робити. Ті, котрі не хо-
дять голодними.  

А звідки таке чванство? «Пон-
ти», як каже наша молодь? Є така 
лемківська закарпатська пісня: 
«Накрутить волосся, напудриться 
густо, ходить, як сорока, а в голо-
ві пусто». 

Світ мало не стає з ніг на голо-
ву. Та він не винен. Люди роблять 
його таким. Байдужим, незатиш-
ним, зматеріалізованим…

- Батьки хочуть, аби діти жили 
краще. Але діти не завжди ціну-
ють самопожертву батьків.  

- Батьки через оте «аби ді-
тям було ліпше», псують їх. 
Зароблено, дано, прожова-
но, покладено в рот… Люди-
на може скласти ціну будь-
чому тільки тоді, коли вона 
це заробила сама. 
І, взагалі, ми живемо в кра-

їні парадоксів. Майже 80 відсо-
тків працездатного населення має 
вищу освіту. А толку з того? Робо-
ти нема. Перспективи наразі та-
кож. Нормальних зарплат нема. І в 
деяких галузях спеціалістів путніх 
нема. Люди виїжджають закордон 
і тішаться, що працюють на пана. 
А чужина ніколи не гріла. «Чужи-
но, не заміниш мені Україну. В нас 
у ріднім краю навіть дим солод-
кий і коханий». Цими поетичними 
рядками сказано все… 

Європейські стандарти тре-
ба створювати в Україні. Потрібно 
змінюватися, особливо молодим 
людям. Позбуватися «хапальної» 
психології. 

Всесвіт впливає на життя зем-
не. Тим паче, що живемо в час змін 
епох. Триває епоха Риб-Діви. На-
стає епоха Водолія-Лева. Але лю-
дина навчилася так майстерно все 
псувати… 

- Іване Степановичу, що то 
за сенсація про тринадця-
тий знак Зодіаку? Він справ-
ді існує?  
- Яка там сенсація! Як це - 

з’явився тринадцятий знак Зодіа-
ку? Він був давним-давно. Кажуть: 
все у Космосі й на Землі змістило-
ся, змінилося. Це трохи не так. До 
речі, можна роздути ще одну сен-
сацію: існує чотирнадцятий знак 
Зодіаку!

- ???  
- У природі все створено по-

парно. І кожен знак має відповід-
ний інший знак. Тінь знаку - Зміє-
носець. А тінь від Змієносця падає 
між Тільцем і Близнюками й утво-
рює Павука. 

- То який тринадцятий знак 
Зодіаку?
- Змієносець. Від 28 листопада 

- по 17 грудня Сонце проходить че-
рез Змієносця.

- А чотирнадцятий?   
- Павук. 
- А хто такий Змієносець? 
- Адам біблійний, який, фак-

тично, стримує Змія від спокуси.
 
- Люди, які «ходять» під зна-
ком Змієносця, мають осте-
рігатися тринадцятки? 
- Однозначно, ні! Якщо взяти 

картину Леонардо да Вінчі, там 
присутні тринадцятеро осіб. Хрис-
тос і дванадцять Його учнів. Для 
деяких людей - це число удачі. Ми 
самі створюємо собі страхи і жа-
хаємось їх. У багатьох державах є 
числа, яких там бояться. Чому? Бо 
світом править містика. А кожне 
число має свою енергетику. І в сві-
ті все пораховано. Просто, треба 
вміти прочитати. На тій, чи іншій 
території править те, чи інше чис-
ло. Воно може бути як позитивне, 
так і негативне. Японці катастро-
фічно бояться четвірки. Китайці 
не люблять шістки… Світ - це ма-
тематика, а математика – це енер-
гетика, це біологія,  «відбиті» на 
кожному з нас і на всьому загалом. 

- До речі, про чотирнадця-
тий знак Зодіаку…  

- Павук - це надзвичайно мудра 
комаха. Павуки приносять щастя. 
Вони великі майстри, дуже гар-
но плетуть, винахідливі, чутливі. 
Люди, народжені під цим знаком, 
відповідають йому. 

- І хто у нас Павучки?
- Ті, хто народжений з 19 трав-

ня по 9 червня. 
- Цікаво ще одне - «пороби». 

Люди їх бояться. А «майстри» кри-
мінальних справ цим користують-
ся. Чи існують «пороби» насправ-
ді? І чи варто їх  боятися? 

- «Пороби» - це, швидше, фан-
тазії. Щось людина побачила, по-
чула, домислила. Є люди хворі на 
«поробоманію». Їм кругом ввижа-
ється, що хтось щось робить по-
гане. Звісно, можна втрутитися в 
енергетичне поле іншої людини. 
Але для цього треба знати закони 
природи. 

«Майстри» криміналу, як ви 
сказали, знаючи, що багато хто 
реагує на слово «пороби» відпо-
відним чином, видурюють в лю-
дей гроші, коштовності. Дехто з 
цих «майстрів» застосовує так зва-
ні психологічні трюки, або воло-
діє навиками гіпнозу. Хтось має 
сильну енергетику й шукає слаб-
ших. Тому, почувши про «пороби» 
і «можу відробити», потрібно оми-
нати таких «добродіїв».     

А ось словом можна багато зро-
бити, як доброго, так і злого. Можна 
людину навіть вбити. Мама ніколи 
не повинна клясти дитині чи гово-
рити погані слова у час молодого 
місяця. Бо набирається нова енер-
гетика і вона буде негативною. І 
станеться щось недобре. Особли-
во, коли мама скаже щось зле сино-
ві. Тому що між мамою і сином ніко-
ли не розв’язана пуповина. Завжди 
тримається енергетичний баланс. 
А між донькою і матір’ю він розри-
вається, коли донька сама стає ма-
мою. Так само, батько не може зло-
словити своїй доньці. Бо між ними 
теж існує вічна залежність. Вісімка. 
І, взагалі, будь-яке випущене нами 
слово - заряджене певною енерге-
тикою. 

- Якби люди знали глибше 
астрологію, можна було б 
уникнути певних проблем. 
- Звісно! І в школі колись бу-

дуть вивчати астрологію. Бо астро-
логія, Зодіак - це символ світобудо-
ви. Ми говорили про протилежні 
знаки. Є чотири євангелісти. Лука - 
Телець - доповнює Іоанна - Скорпі-

она. Марко доповнює Матвія. Водо-
лій і Лев. Світ побудований попар-
но. В дуалізмі. І ці дольки відповіда-
ють за все енергетичне, що робить-
ся на Землі. І що буде робитися. Все 
це - Космос. А Космос, за словами 
Піфагора - це великий порядок. І 
якби ми його дотримувалися, то 
життя на Землі текло б по-іншому. 
У спокійнішому руслі. Було б біль-
ше любові і менше сліз. Але люди-
на не лише будівничий, а й вели-
кий руйнівник…     

- Чи дано людині «прочита-
ти» Космос? 
- Так, але далеко не всім. Бо 

не всім можна відкривати таєм-
ниці. Творець відкриває таємни-
ці обраним, покликаним. Відколи 
існує світ, завжди були провидці. 
Пророки. У всіх релігіях все побу-
довано на пророцтвах. Пророк - це 
той, хто бачить на роки. Пророкує. 
Вони народжуються рідко. Одна 
людина на століття, а то й рідше.    

- Земля для українців - це та-
кож Космос. Святість. Укра-
їнець без землі - сирота. На 
наші чорноземи відкрили 
роти міжнародні корпора-
ції. Чи піде наша землиця в 
чужі руки? 
- Тарас Шевченко писав: «На 

нашій не своїй землі…» І це най-
страшніше. Гадаю, що в політиків 
знайдеться глузд, аби зберегти 
землю. Скуплена земля не прине-
се щастя українцям. А наші землі 
- від Дністра і до Дніпра - це солод-
кі чорноземи. Майже сімсот кіло-
метрів. Нема ніде в світі такої со-
лодкої землі, як українська. Наша 
земля апетитна для всіх, бо вона 
- рай. Україна - у раю. Рай на землі. 
У нас дві області можуть годува-
ти всю країну, якщо задіяти нор-
мальні технології. І ще дуже ціка-
вий факт: де компактно прожива-
ють українці, там, переважно, най-
кращі ґрунти. І в Канаді, і в США, і 
Південній Америці. Чорнозем сам 
притягує нас. Це, наче доля, яка 
веде українця туди, на той клап-
тик землі, де він повинен осісти. 

- Земля провадить нас…
- У світі немає нічого випадко-

вого. Невидима сила справді про-
вадить нас. Ми називаємо зем-
лю «матінкою». Це не просто по-
етичний образ. Земля береже для 
нас багатства. Які надра ми маємо! 
Вся таблиця елементів Менделєє-
ва - вивчена і не вивчена - є у на-

шій землі. І все це охороняє якась 
сила. А яка терпляча наша земля! 
Люди висушили болота, а це - ле-
гені землі. Вона ними «дихає». Ни-
щать дерева - земля немає що 
пити. Але вона нас годує. Терпить 
і годує.  А так все не буде!

Пригадую, мої дідусь і бабу-
ся, коли парувала навесні земля, 
брали її в пригорщу, нюхали і ці-
лували. Наша земля має унікаль-
ний запах. У старих людей треба 
вчитися, як любити землю. Вони 
віталися з природою - знімали 
шапку, коли приходили в ліс чи в 
поле. Треба поклонись землі, воді, 
вогню. Це - шана і дяка природі і 
Богові-Творцю.

- …і чистому повітрю. Чо-
тирьом природнім стихіям. 
Тим паче, ми всі належимо 
до котроїсь із них.   
- Чотири стихії у природі - це 

чотири потуги Господні, які при-
сутні скрізь. Вони мають магічні 
сили. Можуть давати підказки. Ми 
можемо отримувати від них допо-
могу. Але вони можуть людей і ка-
рати. За невігластво, жадобу, непо-
вагу до природи.  

- Як тут не згадати страж-
денні Карпати? Для Західної 
України карпатські гори, ліси 
– природня «стіна», оберіг. Ліси 
вирубують, гори лисіють. Клі-
мат змінюється. Вже не зна-
ти, чого чекати від погоди. 

- Смерічки, які асоціюються з 
гарною дівчиною чи молодичкою, 
винищують. Вмирають дерева і 
не народжуються гарні пісні. Кар-
патами ходить сум. А Тернопіль 
і околиці - найвищі над рівнем 
моря з усіх обласних центрів Укра-
їни. Ми стоїмо на протязі вітрів. І 
цей протяг закривали Карпати. За 
два роки можуть зникнути пралі-
си. Природа сама нам насадила їх. 
І цей безцінний дарунок ми не бе-
режемо. А природа киває пальчи-
ком. У нас не було дощів. Висохли 
криниці, джерела, ставки. Внаслі-
док посухи зникло понад двісті лі-
карських рослин. Це змусило б лю-
дей задуматись: а чого очікувати 
наступного року?

- Джерела плачуть сухими 
слізьми, а криниці вмира-
ють, як люди…      
- До речі, колись із цілющих 

джерел у наших Медоборах на-
бирали воду в дубові бочки і за-
лізницею перевозили до Від-
ня - імператору 
Францу-Йосифу. 

Іван КРУП’ЯК: 
«Нема ніде в світі 
такої солодкої землі, 
як українська»

Зорі падають на щастя. Але, здається, 
вони ще й падають з відчаю. Бо Небеса 
сумують через те, що коїться на Землі…
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Звісно, у них не 
менше проблем, 
ніж у жителів інших 

сіл. Хочеться роботи 
вдома, а не шукати її 
у світах. Забирають до 
армії хлопців і на війну 
на Сході нашої держави. І 
матері моляться про мир 
і спокій. 

Але село живе. Народжу-
ються у Глібові діти. Наступ-
ного року, як зауважила дирек-
тор місцевої школи Олексан-
дра Пунда, матимуть 14 пер-
шачків. Нині у школі навчаєть-
ся 57 дітей.

До речі, ще влітку педагоги 
і батьки тривожилися. Школа 
давно потребувала перекрит-
тя, через дірявий дах у примі-
щення затікала вода. 

- Протягом минулих років ми 
зверталися за допомогою в різні 
інстанції, - зауважує  директор 
школи. – Але, крім обіцянок, не 
отримали нічого.  Тому не віри-
лося, що наша школа у віддале-
ному селі може бути включена в 
інвестиційний проект.

Та саме так і сталося. За 
якихось два тижні до початку 
навчального року у школі роз-
почалися активні роботи з від-
новлення покрівлі. 

- Ми щиро дякуємо голо-
вам обласної держадміністра-
ції Степану Барні та облас-
ної ради Віктору Овчаруку, 
які популяризують інвести-
ційні проекти, що реалізують-
ся за рахунок коштів Держ-
фонду регіонального розви-
тку, - каже Олександра Луків-
на. – Особлива вдячність депу-
тату обласної ради з фракції 
Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність» по нашому окру-
гу Миколі Пилипіву, який по-
сприяв включенню школи в 
дану програму. Саме його іні-
ціатива і наполегливість зру-
шили справу з місця. Долучи-
лися і керівники Гусятинсько-
го району: голови РДА Віта-
лій Батіг та районної ради Ва-
силь Бойчук, начальник від-
ділу освіти Оксана Кащишин. 
Щире спасибі хочемо сказати 
сільському голові Надії Задо-
ріжній, керівнику ППДВ «Ме-

добори» Валерію Сосновсько-
му. Майстрам з підприємства, 
яке очолює Степан Турецький. 

Теплі слова на адресу усіх 
цих людей почули і від секрета-
ря сільської ради Марії Лафети. 
Адже 15 відсотків, а це приблиз-
но 140 тисяч гривень, для вті-

лення цього проекту мала зна-
йти саме сільська влада. Поло-
виною коштів посприяв згада-
ний уже Валерій Сосновський. 
Решта суми – якраз з Фонду ре-
гіонального розвитку. 

Нині у школі вже не пере-
ймаються, що у класи, коридор 

чи спортзал буде падати дощ 
чи залітати сніг. Діти весели-
ми зграйками поспішають на 
уроки, вчаться любити свою 
маленьку батьківщину і Укра-
їну. Їм є з кого брати приклад 
– на шкільних стендах портре-
ти Героїв, учасників АТО, ко-
лишніх випускників – Мико-
ли Михальчишина і Ігоря Яро-
шевського. А ще разом із сво-
їм учителем фізкультури Віта-
лієм Пирогом тішаться відре-
монтованим спортзалом. І не-
дарма: шкільна спортивна ко-
манда – частий переможець 
різних обласних змагань.

Утім, пощастило не тільки 
школі. За рахунок цього проек-
ту також перекрили дах примі-
щення сільської ради, пошти 
та ФАПу.   

В останньому у день нашого 
візиту зібралося чимало глібів-

чан. До жителів села якраз за-
вітали спеціалісти громадської 
організації «Ваш зір» (керівник 
проекту в Тернопільській об-
ласті Галина Ковальчук). Ме-
дики безкоштовно проводи-
ли огляд очної системи, брали 
аналіз крові на цукор. Завідую-
ча ФАПом Оксана Топоровська 
каже, що це дуже добре для жи-
телів віддаленого села. А пенсі-
онерка Наталія Сопінка заува-
жує, як приємно прийти у від-
ремонтований, що пахне сві-
жою фарбою, медичний пункт.

...Гронами калини квітне у 
ці осінні дні Глібів. Селяни до-
збирують останній врожай. 
Сподіваються на мир, на краще 
життя. На увагу держави. Гар-
ний початок у співпраці влади 
і громади уже є.

Зіна КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.

коли сміються діти...
Село живе, 

Позавчорашній похмурий день видався 
для нас теплим і світлим на зустрічі з 
гарними людьми у Глібові на Гусятинщині. 
На їхні щирі усмішки, віру, що все у нас буде 
добре, якщо самі не будемо байдужими.

Директор школи
Олександра Пунда.

Педагогічний колектив школи.

З учителем фізкультури Віталієм Пирогом.

Оксана Топоровська, Галина Ковальчук  
та Наталія Сопінка.

Начальник  
сільської пошти  

Світлана Романчук.
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Хілларі Клінтон перемогла  
в другому турі дебатів 

Кандидат у президенти США від Демо-
кратичної партії Хілларі Клінтон здобула 
перемогу в другому турі передвиборних 
дебатів. Про це свідчать дані опитування 
CNN/ORC, передає «Українська правда». 
Так, Клінтон підтримали 57 відсотків опи-
таних, республіканця Дональда Трампа - 
34. CNN повідомляє, що це сильний показ-
ник для Клінтон, однак, не такий гарний, 
як за результатами перших дебатів. Згід-
но з результатами опитування після пер-
шого туру дебатів, Клінтон підтримали 62 
відсотки опитаних, а Трампа - 27. 

У Польщі хочуть заборонити  
торгівлю у неділю

Сейм Польщі розглянув проект закону 
про заборону торгівлі в неділю у великих 
торговельних центрах і супермаркетах. 
Більшість партій виступили за подаль-
ший розгляд цього питання у парламенті. 
«Проведення неділі на прогулянках у тор-
говельних центрах не може здійснювати-
ся коштом відпочинку працівників торгів-
лі і їхніх сімей», - заявив представник ко-
мітету законодавчої ініціативи по забо-
роні торгівлі в неділю Альфред Буяра, ін-
формують іноЗМІ. Політик зазначив, що у 
Польщі треба врівноважити права спожи-
вачів і працівників торгівлі, як це є у кра-
їнах Західної Європи. І додав: працівники 
торгівлі вже 26 років чекають на цей за-
кон, оскільки відчувають себе громадяна-
ми нижчої категорії. В країні провели со-
ціологічне дослідження й з’ясували, що 
61 відсоток громадян не проти заборони 
торгівлі в неділю. Однак, це не поширю-
ється на невеликі магазини, заправки, ап-
теки і кіоски.

Морпіху пересадили  
донорські руки

У США вдруге пересадили донорські 
руки. Нові кінцівки отримав 31-річний ве-
теран Афганістану, повідомляє ТСН. Мор-
ський піхотинець на ім’я Джек втратив 
обидві ноги й руку в 2010 році. Другу руку 
змушені були ампутувати лікарі - туди по-
трапила інфекція. Чотири роки тому у ве-
терана з’явилася надія - медики пообіцяли 
йому допомогти. Операція дуже складна, 
тож підготовка тривала два роки. І наре-
шті чоловікові пересадили донорські руки. 
Над кожною кінцівкою команда із 12 хірур-
гів «чаклувала» по шість годин. Тепер Джек 
крізь біль вчиться керувати своїми нови-
ми руками і дякує близьким свого донора. 
«Той, кого ви любили, помер недарма. Що-
дня, дивлячись на свої нові руки, я дола-
тиму в собі біль, і ніколи не здамся, а буду 
пам’ятати його самовідданість і цей пода-
рунок до кінця свого життя», - сказав Джек. 
У майбутніх його планах - здійснити дитя-
чу мрію - стати кухарем.
Ну й мрії у столітніх американців!

У США поліція затримала 102-річну ба-
бусю за її власним бажанням. Адже жін-
ка ніколи не була у дільниці й дуже хотіла 
туди потрапити. Про це повідомляє ТСН. 
Мешканка притулку для літніх людей роз-
повіла персоналу, що мріє проїхатися на за-
дньому сидінні поліцейської машини і при-
міряти кайданки, бо за все своє довге жит-
тя такого досвіду не мала. Місцевий відді-
лок поліції вирішив втілити мрію бабусі й 
ввічливо затримав її. Пенсіонерку поката-
ли на поліцейській машині, поспілкували-
ся з нею і навіть зіграли у лото. А потім до-
помогли  повернутися до будинку.

В офшорах від сплати податків 
переховують до $25 трильйонів 

Уряди повинні більш активно бо-
ротися з шахраями, які ухиляються від 
сплати податків, розміщуючи не заде-
кларовані доходи в офшорах. Про це за-
явили правозахисники ООН, передає 
центр новин організації. Незалежний 
експерт з питання про наслідки зовніш-
ньої заборгованості для повного здій-
снення всіх прав людини Хуан Пабло Бо-
гуславскі та двоє членів консультатив-
ного комітету Ради з прав людини Обіо-
ра Окафор і Жан Зіглер закликали держа-
ви ліквідувати таємні «податкові гавані» 
і створити робочу групу ООН щодо запо-
бігання випадкам ухилення від сплати 
податків. Секретність, якою оповиті оф-
шорні зони, не дозволяє мати достовір-
ні відомості про розміри приватних стат-
ків, таємно виведених у «податкові га-
вані». Припускають, що в офшорах роз-
міщено від 7,6 трильйонів  до 25 триль-
йонів доларів. Частка не задекларованих 
коштів, які знаходяться на офшорних ра-
хунках, може скласти 80 відсотків. А це 
означає, що багато країн щорічно недо-
отримують сотні мільярдів доларів, які 
могли б бути спрямовані на соціальні 
проекти та боротьбу з бідністю.  

Фінляндія - найбезпечніша  
країна світу

Згідно з версією Всесвітнього еко-
номічного форуму, найбільш безпечною 
країною в світі є Фінляндія. Про це по-
відомляє видання «The Telegraph». Далі 
розташувалися представники Близько-
го Сходу - Катар і Об’єднані Арабські Емі-
рати. Варто зазначити, що майже полови-
на перших десяти країн рейтингу - євро-
пейські держави. Крім Фінляндії, безпеч-
ними є:  Ісландія, Австрія, Люксембург і 
Португалія. Норвегія і Швеція - сусіди фі-
нів - поділили між собою 18-е та 19-е міс-
ця. А найбільш небезпечні держави - Ні-
герія з Колумбією, Ємен з Пакистаном і 
Венесуела. Окремі країни, які мають не-
стабільну ситуацію, взагалі не врахову-
валися в дослідженні. Серед них, напри-
клад, Афганістан, Ірак та Україна. Рей-
тинг дослідники Світового економічно-
го форуму склали на основі ряду показ-
ників: рівень злочинності, довіра до полі-
цейських служб, імовірність проведення 
терактів тощо. 

У сусідній країні спаплюжили 
пам’ятник воїнам УПА

На сході Польщі вчинено черговий 
акт вандалізму проти пам’ятника україн-
цям. Про це повідомляє «Польське радіо». 
Так, голова Об’єднання українців у Поль-
щі Петро Тима заявив, що українська мен-
шина виявила зруйнований пам’ятник, у 
тому числі воякам Української повстан-
ської армії на цвинтарі села Верхрата Лю-
бачівського повіту Підкарпатського воє-
водства. «Це черговий акт наруги та зни-
щення українського місця пам’яті «неві-
домими» після подібних актів вандаліз-
му у селах: Грушовичі, Радруж, Молодич, 
Вербиця, Монастир, Пикуличі, Ліски», 
- зазначив Петро Тима. При цьому пові-
домляється, що відео знищення укра-
їнського пам’ятника знову розмістив 
на своїй сторінці у YouTube член право-
радикальної націоналістичної організа-
ції «Табір великої Польщі» Давід Гудзєц, 
який відомий своєю проросійською по-
зицією та активною підтримкою сепара-
тистів на Донбасі. Акції зі знищення укра-
їнських місць пам’яті набули в Польщі ха-
рактеру масової ліквідації українського 
історико-культурного спадку. У жодному 
з випадків польська по-
ліція поки не затримува-
ла зловмисників.

Безвізовий режим обговорять  
на саміті 24 листопада

У Євросоюзі підтвердили проведення 
саміту Україна-ЄС 24 листопада. Про це по-
відомляє «Європейська правда» з посилан-
ням на сайт Ради ЄС і Євроради. «У четвер, 
24 листопада, президент Європейської 
Ради Дональд Туск прийматиме 18-й саміт 
Україна-ЄС», - йдеться у повідомленні. На 
саміті він представлятиме ЄС разом із пре-
зидентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнке-
ром. Україну представлятиме президент 
Петро Порошенко. Теми, які обговорюва-
тимуться на саміті - безвізовий режим, ви-
конання Мінських угод, стан впроваджен-
ня реформ і антикорупційних заходів в 
Україні. Слід нагадати, саміт Україна-ЄС 
мав відбутися ще 19 травня, проте був пе-
ренесений на вересень за взаємною до-
мовленістю сторін. Пізніше його ще раз 
відтермінували.
МЗС закликало українців не їхати 

до Московії - навіть транзитом

МЗС України закликало громадян Укра-
їни утриматися від відвідання Російської 
Федерації. Про це заявили у прес-службі ві-
домства. «Міністерство закордонних справ 
України глибоко занепокоєне збільшен-
ням числа провокацій з боку російських 
силових структур стосовно громадян 
України. На території держави-агресора 
зросла кількість безпідставних затримань 
наших співгромадян. Російські правоохо-
ронні органи грубо поводяться з українця-
ми, застосовують до них неприпустимі ме-
тоди фізичного та психологічного впливу, 
тортури та інші дії, які принижують люд-
ську гідність. Громадянам України відмов-
ляють у доступі до них консулів та адвока-
тів», - йдеться у заяві. На думку МЗС, таки-
ми діями російська сторона грубо порушує 
універсальні норми міжнародного права 
у сфері дотримання прав і свобод люди-
ни. «Враховуючи зазначене, а також, зва-
жаючи на суттєво обмежені на даний час 
можливості української сторони забезпе-
чити належну безпеку наших співгрома-
дян на території РФ, МЗС закликає грома-
дян України утримуватися від поїздок до 
РФ», - наголосили у відомстві. Окремо ди-
пломати рекомендували українцям не їха-
ти через територію Росії навіть транзитом. 

Субсидія - це дотація бідності,  
а не економія

В Україні близько 5,2 мільйони до-
могосподарств, або третина від загаль-
ної кількості, витрачають більше 15 
відсотків своїх доходів на сплату житлово-
комунальних послуг. Про це заявив 
віце-прем’єр-міністр - міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Геннадій Зуб-
ко, повідомляє «Укрінформ». «Субсидії - це 
дотація бідності, а не захід для економії 
енергоресурсів. Заходи з енергоефектив-
ності - це не тільки економія, але й шлях до 
енергонезалежності», - сказав Зубко. І до-
дав: «Доходи сьогодні не дозволяють лю-
дям заплатити. Тому потрібно говорити 
про зростання доходів». 

170 нардепів отримують  
компенсацію за житло

Спікер парламенту Андрій Парубій і 170 
депутатів отримали по 11500-13800 гри-
вень кожен з держбюджету як компенса-
цію за оренду житла або готельного номе-

ра у вересні. Про це повідомляють «Україн-
ські новини». Депутатам передбачено 460 
гривень на добу в якості такої компенсації. 
Таким чином, більшість «слуг народу» за мі-
сяць отримали по 13800 гривень компенса-
ції. У фракції «Блок Петра Порошенка» ком-
пенсацію отримали 62 із 142 депутатів; із 
«Народного фронту» -  43 із 81; у «Самопо-
мочі» - 15 із 26;  в «Опозиційному блоці» - 
11 із 43 нардепів. У групі «Відродження» 
отримали компенсацію 10 з 23 депутатів; 
п’ятеро з 19 - із «Волі народу»; шестеро з 21 
депутата фракції Радикальної партії Ляш-
ка та п’ятеро із 19 нардепів з фракції «Все-
українське об’єднання «Батьківщина». Крім 
того, компенсацію отримали 13 із 42 поза-
фракційних депутатів.  

Обіцяють «віялові»  
вимкнення світла

В Україні вичерпуються запаси вугіл-
ля, що може призвести до нестачі елек-
трики для населення. Енергогенеруючі 
компанії теплових електростанцій не до-
тягують до плану накопичення вугілля 
на 340 тисяч тонн, який затвердило Мі-
ненерго. Про це повідомив заступник ди-
ректора з оперативного управління - го-
ловний диспетчер НЕК «Укренерго» Віта-
лій Зайченко, повідомляє «Вusinessua». 
За словами Зайченка, зокрема відставан-
ня щодо антрацитової групи складає 160 
тисяч тонн, газової - 180 тисяч тонн. 

Росія винна Україні 
трильйон доларів

За анексію Криму Росія повинна спла-
тити Україні один трильйон американ-
ських доларів. Таку думку виданню «Вго-
лос» висловив політтехнолог, директор 
компанії персонального й стратегічного 
консалтингу «Berta Communications» Та-
рас Березовець. Водночас, зазначає він, 
Росія заборгувала Україні і за Донбас, од-
нак щодо цього регіону точної калькуля-
ції поки немає. За словами Березовця, є 
різні оцінки: від 20 до 100 мільярдів до-
ларів. «Але це лише попередні цифри, бо 
лише один термінал Донецького аеропор-
ту потягне на 200-250 мільйонів євро. Про-
те є одне «але»: змусити Росію виплатити 
ці кошти дуже складно», - каже експерт. І 
прогнозує, що «поки Путін буде президен-
том Росії, доти країна-агресор ігнорувати-
ме усі рішення суду і вони нічого не будуть 
виконувати, а тому перспективи є непев-
ними. Проте це цілком реально після змі-
ни путінського режиму».

Штраф за «п’яну» їзду може  
зрости до 100 тисяч 

Якщо водіння у нетверезому стані при-
звело до ДТП з постраждалими - водієві 
може загрожувати в’язниця або штраф у 
розмірі 102 тисячі гривень. Таке посилен-
ня відповідальності за водіння у нетвере-
зому стані пропонується у доповнення до 
статті 286 Кримінального кодексу Укра-
їни, пише «Автоцентр». Як зазначається, 
внесення змін передбачає посилення від-
повідальності водіїв за керування автомо-
білем у нетверезому стані або у стані, ви-
кликаному вживанням наркотичних чи ін-
ших одурманюючих засобів, якщо вони за-
подіяли потерпілому тілесні ушкодження 
середньої тяжкості.

Пенсійний збір при обміні  
валюти скасують?

Комітет Верховної Ради з питань бю-
джету після розгляду підтримав законо-
проект, який передбачає скасування з 1 
січня 2017 року збору на обов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування з купівлі іно-
земної валюти у готівковій формі. Як пише 
«FinClub», раніше Нацбанк виступив за 
скасування пенсійного збору для населен-
ня при купівлі валюти у розмірі два відсо-
тки. Як відомо, з 2015 року парламент під-
вищив збір на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування з операцій ку-
півлі іноземної валюти фізичними особа-
ми з 0,5 - до двох відсотків. 

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА
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Струни серця
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Той гордий погляд твій іспанки
Мені спокою не дає,
Я цілував би аж до ранку
Лице смаглявеє твоє.

Хоча твої п’янкі принади
Хтось і ховав би під замком,
Тобі співав би серенади
По вечорах я під вікном.

Я б став на поклик твій тореро,
Й хоча до крові я не звик,
Узяв би шпагу і сомбреро – 
Нехай тремтить 

від страху бик!

Я не заснув би до світанку,
Я б шепотів ім’я твоє,
Твій гордий погляд і осанка
Мені спокою не дає.

***Не знаю, чи тобі сказати
Про ті чуття, що не сказав,
Чи й далі мучитись і ждати?
Коли б я знав…

Коли б я міг тебе забути
І не шукати більше стріч,
І лиш у спогадах спімнути
В осінню ніч…

Десь у душі – пекуча рана,
Тобою я весь час живу,
Тебе чомусь в думках, кохана,
Щораз зову…

Ти в сні хоч іноді явися,
Без тебе біль в душі щемить,
Тебе я кличу: відізвися,
В цю мить!

Та ні, пусті мої благання,
Нема в житті якихось див,
Ти – нерозділене кохання,
Тобою я лиш марно снив…

***Бажалось, чогось так бажалось,
Тривожилось серце дарма,
Нічого між нами не склалось
І винного в тому нема.
А нам би пройтись на світанні,
Сп’яніти від запаху трав,
Сказати слова полум’яні,
Що кожен в душі приховав.
Та вийшло не так, як хотілось,
Відваги забракло в серцях,
Розвіялось все, розлетілось,
Неспокій лишився у снах…

***Чомусь дороги наші розійшлись,
Їм не зійтись ніколи, це я знаю,
Та я чогось чекаю, як колись,
І знов тебе даремно виглядаю.
Ні, не вернути ці далекі дні,
Зосталась лиш 

у серці прикра мука,
Кудись поділись ночі чарівні
І розвела нас порізно розлука.
Без тебе я, мов той 

самотній птах –
Тебе зову, тебе журливо кличу.
До мене ти приходиш 

лиш у снах,
Така далека, ніжна й таємнича.
Напевно, ми, як річки береги,
Повік отак, біч-о-біч, маєм бути,
Та я, кохання сповнений жаги,
Тебе ніяк не можу позабути…

Ігор Топоровський. 
                                   м. Хоростків.

Невигадана історія
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Ви помічали, як з плином 
часу змінюються люди? Ні, 
не тільки зовнішньо, що 

цілком зрозуміло, а й внутрішньо. 
Невблаганний митець – Хронос 
– немов загострює і поглиблює, 
вигранює найсуттєвіше в 
характері. Тож одні ще більше 
лагіднішають, аж світяться 
доброзичливістю (мимоволі 
пригадую слова Олександра 
Довженка: “Стаю таким добрим, 
що птиці сідають на мою 
сиву голову”), спілкування з 
ними додає сил і снаги; інші 
– озлоблюються на всіх і вся, 
ненависть вихлюпує з них, 
після навіть короткої розмови з 
такими почуваєшся розбитим, 
забрудненим, хочеться вмити не 
лише руки, обличчя, а й, якби 
зміг, душу.

До перших належала моя мама, Цар-
ство їй Небесне; уособленням других за-
лишається ще жива (тому й змінюю її 
ім’я) моя тітка. Підстави для такого ви-
сновку сягають корінням у давно ми-
нулі дні. Запитаєте, навіщо я так ослав-
люю тітку, все ж таки рідня? Прикро, але, 
як мовиться, з пісні слів не викинеш. А 
якою була ця “пісня”, зараз судитимете 
самі. Може, вони, ті слова, підкажуть ко-
мусь, як не треба жити, застережуть від 
помилок – чи випадкових...

– Фросина через тиждень приїздить 
із Донецька, – мій тато подав мамі що-
йно прочитаного листа. – Просить, щоб 
я зустрів її у Ланівцях на вокзалі. Дове-
деться кланятися перед головою кол-
госпу, “виписувати” в конторі машину, а 
там ненажерливий бухгалтер злупить зо 
три шкури, бо вже другу хату почав буду-
вати, каже, що для сина, хоча він тільки 
п’ятикласник...

– А ти пам’ятаєш, чоловіче, як Фроси-
на сірники від нас ховала? – на мить по-
смутнішала мама. – І треба ж було доду-

матися до такого...
– Коли то було... – почав вечеряти 

батько. – А тепер привіт тобі передає, 
сама прочитаєш, тож забудь про ті сірни-
ки. Будемо морально вищими від неї, ми 
ж християни, маємо вміти прощати...

Ненька про сірники, може, більше і 
не згадала б, якби наступного дня, коли 
тата ще не було з роботи, я не причепив-
ся зі своїм запитанням:

– Мамо, а куди вона їх ховала? І коли 
то було?

– Нащо воно тобі? Багато знатимеш 
– швидко постарієш, – віджартувалася 
мати. – А ти лише в третьому класі...

Але мені дуже кортіло дізнатися про 
Фросинину схованку, і я раз у раз, так, як 
набридливе курчатко дзьобає квочку, 
нагадуючи про себе, клював маму тими 
запитаннями. Урешті вона не витрима-
ла:

– Ти ніколи не здогадаєшся, що Фро-
сина придумала. І я не могла второпа-
ти, де вона заникала сірники. Перешука-
ла всю хату, щоб запалити в плиті, татові 
обід зварити – марно. Сіла та й плачу. Оце 
так молоденька невістка – мені тільки 
сімнадцять минуло – зустрічає чолові-
ка з роботи! А мешкали ми разом з тато-
вою сестрою Фросиною, бо своєї хати ще 
не зліпили. Тоді з глиняних вальків сті-
ни викладали, цегла була великим дефі-
цитом. У батьківській хаті господарюва-
ла Фросина, хоча вона молодша від твого 
тата. Так склалося, бо їхніх батьків нім-
ці розстріляли, коли село палили, а тато 
тоді був на війні. Повернувшись у сорок 
шостому додому, незабаром мене засва-

тав, бо разом, як казав, легше біду дола-
ти. Почали ми в одній хаті з Фросиною 
хазяйнувати. І ось нема чим дрова під-
палити. Доведеться, думаю, йти до сусі-
дів – позичити кілька сірників, бо тоді, 
після війни, вони були майже на вагу зо-
лота. Витерши сльози, взялася вибирати 
з плити попіл. І – о диво! – разом з ним 
у старе відро впала коробка з сірника-
ми... Потім оповіла це татові, а він нака-
зав мовчати, поводитися так, ніби нічого 
й не сталося, щоб не скандалити в хаті. 
Але після того випадку ми через кілька 
днів перебралися жити до баби Улити. 
Бо ж Фросина від нас не тільки сірники 
ховала... А потім вона завербувалася, ви-
їхала в Донецьк. Там і заміж вийшла, бо 
тут, знаючи її характер, хлопці десятою 
дорогою обминали таку наречену...

Фросина, яку батько зустрів на вок-
залі, найнявши вантажне авто – свого 
“бобика” колгоспний голова не давав ні-
кому, – приїхала не сама, а з чоловіком-
“шахтьором” і дочкою. Жили у нас зо два 
тижні. “Шахтьор” глушив горілку й, бро-
дячи у пошуках пригод та співпляшни-
ків берегом річки, матюкався “вєлікім 
і могучім” так, що було чути на проти-
лежний берег, у Хмельницьку область. А 
мама все клопоталася, чим нагодувати 
гостей, щоб не почувались обділеними.

Про сірники в попелі не згадувала, 
але й залишатися наодинці з Фросиною 
уникала під будь-яким приводом: розмо-
ва у них не клеїлася.

Потім був і другий, і третій приїзд 
гостей із східного краю. Фросинина до-
чка підростала, навколо неї, надміру охо-

чої до хлопців, крутилися, мов мухи біля 
меду, сільські парубки, хоча вона, зача-
та, як проговорилася тітка, від п’яного 
батька, дуже заїкалась. А “шахтьор” не-
вблаганно спивався, чорнів на лиці, ста-
ючи схожим на отой “угольок”, який він 
довбав. Незабаром після третього повер-
нення від нас оковита таки добила його, 
і моєму татові довелося їхати у Донецьк 
на похорон.

Залишившись удовою, Фросина, пра-
цюючи прибиральницею, не могла звес-
ти кінці з кінцями й повернулася до на-
шого села. Тут кілька разів переселялася 
з хати у хату, перед тим неодмінно про-
сячи в моїх батьків “капнути грошей на 
купівлю”. І тато з мамою відривали де-
щицю від своєї скромної вчительської 
платні, хоча знали: то – “на вічне віддан-
ня”. А Фросина ніяк не могла вжитись із 
сусідами: то чужі кури на її городі тлум-
ляться, то воріженьки дерева в тітчино-
му садку чимось поливають, і вони вси-
хають, то хтось на величину сірникової 
коробки межу підорав, тому й урожаю не 
вистачить... І зяті, а було їх троє чи четве-
ро, не могли прижитися в цій родині: всі 
вони, судячи зі слів тітки, виявилися не-
робами, спроможними тільки на те, щоб 
дітей множити.

Якось тато не витримав і кинув спе-
ресердя:

– Фросино, якщо тебе послухати, то в 
нас у селі живуть не нормальні люди, а 
суцільні виродки.

Але грошей сестрі знову дав.
Змінивши кілька хат у селі, Фросина, 

вкотре позичивши у моїх батьків якусь 
суму “на нове обійстя”, перебралася з до-
чкою та внуками на хутір посеред поля, 
де вже, здавалося б, ніхто й ніщо не за-
вадить жити так, як тітка бажала. Але 
через кілька місяців вона монотонно-
набридливим, як осінній дощ, голосом 
бідкалась у нас: і картопля в неї дріб-
ненька, і кури не несуться, і компотів на 
зиму не накрутила, бо не мала з чого, та 
й слоїків не вистачає... Тато змушений 
був шукати підводу, бо всього того, чим 

поділивсь із сестрою, вона б і за кілька 
разів не донесла на хутір.

Так повторювалося  з року в рік. Коли 
тата не стало, Фросина деякий час не на-
важувалася навідуватися до мами, а по-
тім таки напросилася нарвати вишень. 
Згодом черговий зять пропив тітчину 
пенсію, і мама поділилася своєю. Опісля 
виявилося, що молока від двох Фросини-
них корів “не вистачає” внукам, бо “тре-
ба ще щось і продати, аби якусь копійку 
мати”. 

Повторила ті слова й під час цьо-
го приходу, і мама покивала головою на 
знак згоди. Два сивих пасма давно не ми-
того волосся, що вибилося з-під хустини, 
коли тітка вкладала в широченну сум-
ку подаровані харчі, робили її схожою на 
відьму. Принаймні, такою малюють цю 
представницю дідькового кодла у збір-
никах казок. Подібності з відьмою дода-
вало те, що на верхній щелепі було тіль-
ки два зуби, до того ж, металевих, котрі 
іклами стирчали з боків.

...Аж перехилившись набік од сум-
ки, наталованої молоком, сиром, смета-
ною та іншими продуктами, Фросина 
скрипнула хвірткою і щезла за обліпле-
ними білим цвітом вишнями – живим 
пам’ятником батьковій любові до садів-
ництва. Дивлячись їй услід, мама зітхну-
ла, мабуть, знову спогадавши колишнє.

– А я б на вашому місці кинув би на 
дно банки зі сметаною сірника, – не 
втримавшись, буркнув я. – Може, то на-
гадало б Фросині про її схованку в попе-
лі.

– Навіть думати про таку помсту гріх, 
– махнула рукою мама. – Та й Фроси-
на, либонь, і не пам’ятає про ті сірники. 
Хіба Господь їй нагадає... А вона хай їсть 
на здоров’я те, що я їй наладнувала, до-
чку та внуків пригостить. Молоко в на-
шої корови добре, жирне...

І мама обережно здмухнула з плеча 
своєрідне вітання від батька – кілька пе-
люстин вишневого цвіту. Мовби не хоті-
ла зробити їм боляче.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Невигадана історія

Баба Поліна не могла 
прийти до тями: тендітні 
голівки чорнобривців, 

айстр, полум’яних жоржин 
лежали на квітнику, перемішані 
із землею. Чия жорстока рука 
відважилася знищити таку 
чарівну красу? Поліні захололо у 
жилах, підкосилися ноги. За свої 
кошти насіння купувала, сіяла, 
прополювала, поливала. Садила і 
ранні, і пізні квіти, щоб до пізньої 
осені милували око. Комусь на 
день народження, чи на якесь 
інше свято квітів треба – питають 
дозволу у баби Полі. 

Сусідка Ірина за букет, що нарвала 
доньці на Першовересень, коробку цуке-
рок їй принесла. Старенька не взяла. Вона 
рада, що мешканці їхнього будинку не хо-
дять за квітами на ринок. Ще й квіткову 
композицію допоможе скласти. Дуже лю-
бить, коли хтось навідується до неї. Для 
гостей завжди знайде щось смачнень-
ке, адже колись  працювала кухарем у за-
водській їдальні. Коли у страшній автока-
тастрофі загинули її чоловік і донька, так 
і зосталася одна. Кажуть, час лікує рани. 
Однак, Поліна впевнена – не лікує, тільки 
притишує біль, а рани не загояться ніколи.

Щовечора вона бере до рук фотогра-
фію рідних людей і розмовляє з ними. Роз-
повість про день минулий, про плани на 
завтра. Просить не ображатися на неї, що 
Господь так довго не відпускає її до них. 

Худенька, як стеблина, з блідим, посіче-
ним рівчачками, обличчям і купою боля-
чок, а Бог тримає її на цьому світі. У свої 80 
баба Поліна є ватажком у їх будинку. Мо-
лоді часто приходять до неї за порадою, чи 
щось позичити. Знають: у неї завжди є «за-
начка». 

Колись мешкала вона із сім’єю у своїй 
хаті. Разом з чоловіком сад посадили, кри-
ницю викопали, допоки одного злощасно-
го дня не приїхав у їх містечко новий го-
лова. Став наводити свій порядок. Костел 
знищив. А кілька хат на їх вулиці визнав 
аварійними, переселивши мешканців у ко-
муналки. На їх місці парк посадив. 

Поліна думала, що тоді збожеволіє. 
Хата, хоч і невеличка була, а своя. Покій-
ний чоловік золоті руки мав. Чи залатати, 
чи заліпити щось треба – все зробить аку-
ратно, майстерно. Яка ж вона аварійна?

І подвір’я їхнє – як писанка. Хто не йде – 
заглядається. Скрізь чистенько, гарненько. 
Квіти аж до морозів цвітуть. Звідси прово-
дила в останню путь 
свого Матвія зі Світ-
ланкою. Ліпше б по-
мерла разом з ними, 
аніж одній переселя-
тися з рідної хати.

Спочатку Поліна 
ніяк не могла звик-
нути до нового по-
мешкання. Десь щось 
грюкне – вона здри-
гається. Через сті-
ну чує сусідський те-
левізор – заснути не 
може. Але кому пожа-
лієшся? Тут усі на од-
накових правах. Не-
дарма кажуть: своя хата – своя правда. 

Тепер саму слух підводить, то телевізор 
голосно включає. Може, комусь теж це за-
важає? Але – квіти… Кому заважали квіти?

Поліна із червоними від сліз очима піш-
ла до сусідки Ірини – може та бачила, хто 
познущався над квітами.

Іру застала якусь понуру, розгублену. 
«Не хотіла вам казати, але коли вже при-
йшли…», - сказала після довгої паузи. І роз-
повіла, що Анна з першого поверху серди-
то шмагала сапою по квітах, ніби хотіла 
знищити свого лютого ворога. Ірина нама-
галася зупинити її. Де там! Анна ще й на неї 
сапою замахнулася!

Поліна не могла повірити в почуте. Ко-
лись сусід Богдан привів до себе молодень-
ку інтернатську дівчину, батьків якої по-
збавили батьківських прав. 

«Займіть місце матері Ані на нашому 
весіллі», - попросив Богдан. Поліна радо 
прийняла пропозицію. Анюта чимось на-
гадувала їй покійну донечку. Така ж тен-
дітна, кучерявенька, з великими голуби-
ми очима. Вона щедро обдарувала моло-
дят, весільний рушник вишила. А коли на-
родилася маленька Надійка, часто залиша-
лася глядіти її, якщо Аня просила.

«Мабуть, Анна забула, як ви допомага-
ли їм. Приїхала з-за кордону – ніби підмі-
нили її. Мов несамовита верещала, що ви 
бур’ян посадили під її вікнами», - різала 
Поліну по живому Іра. 

Старенька попросила таблетку «валі-
долу». Їй стало зле. Заледве зайшла у свою 
квартиру. У неї піднявся тиск. Ірина уже 
й пошкодувала, що розповіла Поліні про 
Анну. Хіба не знала, як та любить її?

Кілька днів баба Поля пролежала. Гір-
кий клубок ніби застряг у грудях, хоча і на-
магалася заспокоїти себе – після шторму 
буря припиняється.

Пригадувала, як зривала бур’яни під 
вікнами Анни, коли вони всім сімейством 
поїхали за кордон. Тоді і зародилася в неї 
ідея – квіти насадити. Для усіх буде. І Анна 
зрадіє, коли приїде. Похвалить її, подякує, 
- мислила. На жаль, не так сталося, як га-
далося… Вона ніколи не простить Анні її 
вчинку. Ніколи!

Минув рік, як востаннє Поліна бачила 
Анну. Втікала від неї, мов злодій. Згодом та 
знову за кордон подалася.

Вчора, коли баба Поля замітала 
подвір’я, запримітила, як хтось відсував 
штори у їх квартирі. Може, Анна? Давно 
кортить Поліні поговорити з нею. Що ж, 
хай відпочине з дороги. Тоді й піде до неї. 
Усе-таки щодня зі свого другого поверху 
попри її двері проходить. Тільки Анну ніх-
то не бачив. Це насторожило бабу Полю. 

Може, щось сталося?
Два «я» бороли-

ся усередині старень-
кої. Одне кричало: кого 
жалієш? Черству, ні-
кчемну істоту, що пра-
цю твою спаплюжила? 
Інше заперечувало: за-
глянь до сусідки, треба 
ж уміти прощати.

Своїми підозрами 
поділилася з сусіда-
ми. Ті лишень знизува-
ли плечима: забагаті-
ла Анна, тому й сусідів 
цурається. Це її право, а 
нам на роботу пора. 

Посеред ночі розбудив Поліну якийсь 
протяжний стогін. Спохопилася. Може, це 
– сон? Смикнула себе за волосся. Ні, вона 
не спить. Стогін повторився. Йшов знизу. 
Тіло старенької затремтіло, як у пропасни-
ці. Ватяними ногами опускалася сходина-
ми. З усієї сили гримала у двері Анни. Од-
нак, ніхто не відчиняв.  І тоді Поліна зате-
лефонувала на «швидку».

Та приїхала із поліцією. У присутності 
понятих відчинили двері. Бліда, як полот-
но, лежала Анна на підлозі, ні на що не реа-
гувала і важко дихала. Її слід було терміно-
во госпіталізувати.

…Коли Анна у реанімації розплющи-
ла важкі повіки, побачила ридаючу бабу 
Полю.

«Це – ваша рятівниця. Якби не вона, то 
через годину-другу врятувати вас ми б уже 
не змогли», - сказав лікар.

Робота за кордоном на хімічній фабриці 
отруїла організм Анни і вона тривалий час 
провела у лікарні. Поки не приїхав додому 
Богдан, Поля і в їх квартирі поприбирала, і 
щодня навідувала Аню.

Осінь цього року тепла, сонячна. На 
подвір’ї їх п’ятиповерхівки  знову цвітуть 
осінні квіти. Тільки тепер засівала їх баба 
Поліна не сама. З Анною. 

Радіє старенька від барвистої краси. Від 
того, що Господь оберігає її від гніву, обра-
зи, злості. Дає збагнути: людям властиво 
помилятися. І хто з нас – не без гріха? Голо-
вне – уміти прощати, нести людям добро. 
І тоді хочеться обійняти весь світ. А ще – 
жити, жити, жити. І це – важливо…

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Етюд
Кава, дощ і Вона
Дощ стукав у напівсонне вікно. 

Просився на каву. Дощ був 
закоханий у Неї. Розумів Її 

меланхолійний настрій і тихий смуток. 

…Дощ зустрічав Її з далеких доріг, вимальо-
вував у небі веселку. Вистукував веселу мело-
дію на клавішах зеленого листя. А вранці чекав, 
коли Вона відкриє вікно, аби посмакувати запа-
хом смачної, приготовленої Нею, кави і подару-
вати Їй свіжі аромати трав, дерев, квітів, вми-
те сонце і сліпучно-білі випрані хмари. Він знав: 
Вона любить настояні до росі і дощі ранки й ві-
татися з сонцем.     

…Дощ проводив Її у світи. Спостерігав, як що-
разу, перед мандрами, Вона готує міцнющу каву. 
І гріє біля гарячого горнятка душу. Вистукував 
сентиментальну мелодію на клавішах опалого 
жовтого листя. У ній було стільки ностальгії! 

- Вона повернеться, - шепотіла осінь. Й засті-
бала світу останній невідірваний гудзик промо-
клого розхристаного плаща.    

- Вона - птаха, - зітхав дощ.  
- То не спиняй Її…
…Осінь і дощ сиділи на мокрій лавці. Вона 

пройшла повз них. Залишила шлейф терпкува-
тих парфумів і кави. Вітер шарпнув парасоль-
ку, аби дощ подарував Їй поцілунок перед розлу-
кою.…

Ольга ЧОРНА.                          

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:
 тернополянка Христина Ванькевич.

Сірники в попелі

Тоді хочеться жити...

“ “... Робота за кордоном на 
хімічній фабриці отруїла 
організм Анни і вона 
тривалий час провела у 
лікарні. Поки не приїхав 
додому Богдан, Поля і в їх 
квартирі поприбирала, і 
щодня навідувала Аню...

У віночку зі стрічками,
де вербові коси
спрагло ловлять 
вечорами
кришталеві роси,
запишалась 
дівчинонька,
наче ружа красна… 
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Туреччина – Україна - 2:2
Якби українці й турки реалі-

зували бодай половину створе-
них у матчі гольових нагод, раху-
нок міг би стати не 2:2, а щонай-
менше -  5:5.

Вже зі старту як «червоно-
білі», так і «синьо-жовті» вклю-
чили максимальні швидкості, на-
магаючись недовго затримувати-
ся у центрі поля.

Ближче до закінчення пер-
шого тайму українці двічі заби-
ли впродовж трьох хвилин. Спо-
чатку з пенальті, а згодом – з гри.  
Авторами голів, які подарували 
українським вболівальникам на-
дію на загальний успіх збірної, 
стали Андрій Ярмоленко та Ар-
тем Кравець. 

Кілька хвилин турки прихо-
дили до тями, відтак узяли в об-
логу наші ворота. Перед самісінь-
ким свистком на перерву, скорис-
тавшись невпевненими діями 
П’ятова при виконанні стандар-
тів, господарі забили «гол у роз-
дягальню».

У другому таймі українці й 
не думали відсиджуватися в обо-
роні і створили не один момент, 
щоб збільшити розрив у рахунку. 
Найреальніші шанси були у Крав-
ця та Сидорчука.

Та все ж турки організува-
ли набагато більше небезпечних 
атак і на 81 хвилині арбітр при-
значив 11-метровий у ворота 
П’ятова. На жаль, наш голкіпер не 
зумів завадити  господарям по-
ставити крапку у цьому поєдин-
ку - 2:2.

Україна – Косово – 3:0
Збірна України здобула свою 

першу перемогу під керівни-
цтвом Андрія Шевченка. У 3-у 
турі відбірного етапу до ЧС-2018 
українська збірна впевнено пере-
могла Косово. Шевченко вирішив 
не дивувати сюрпризами і випус-
тив той же склад, який грав про-
ти Туреччини. Наша команда зі 
старту взяла м’яч під свій контр-
оль і вже на 4-й хвилині створи-
ла перший момент: Ярмоленко у 
своєму фірмовому стилі змістив-
ся з флангу ближче до центру, од-
нак пробив неточно. На 16-й хви-
лині нагадав про себе і Коноплян-
ка, втім його удар з вигідної пози-
ції також пройшов повз ворота. 

Перший гол наші футболісти 

забили аж після того, як мало не 
пропустили у свої ворота. Зінчен-
ко здорово вирізав м’яч на Крав-
ця, який з середньої дистанції та 
не без допомоги захисника номі-
нальних гостей таки пробив гол-
кіпера косоварів. 

Після перерви гра ще біль-
ше пожвавилася. Косовари ціл-
ком очікувано атакували. Ко-
манди почали грати на зустріч-
них курсах і ближче до середи-
ни другого тайму наші суперни-
ки майже вирівняли відсоток во-
лодіння м’ячем. Не обійшлося і 
без гострих моментів біля воріт 
П’ятова. Проте, за 10 хвилин до 
завершення основного часу укра-
їнці таки зібралися і забили ще 
двічі. Спочатку Андрій Ярмолен-
ко одним дотиком зупинив м’яч, 
а другим - розстріляв ворота су-
перника, а згодом Руслан Ротань 
без шансів для голкіпера пробив 
з дальньої дистанції. У підсумку 
збірна України довела справу до 
перемоги. 

Після зустрічей національної 
збірної України з командами Ту-

реччини і Косово, статистика на-
шої команди зазнала змін.

Отже, станом на 10 жовтня 
2016 року, збірна Україна взяла 
участь у 235 офіційних матчах. 
Матчі 2-го і 3-го турів відбору 
до ЧС-2018 команда Андрія Шев-
ченка провела без поразок. Нато-
мість, нічия з Туреччиною стала 
67-ю, а впевнена перемога в мат-
чі з Косово – 105-ю в активі нашої 
збірної.

Окрім трьох очок, здобутих 
у матчі проти Косово, футбо-
лісти збірної України підкорили 
ще й кілька статистичних вер-
шин. Так, гол Андрія Ярмоленка 
став для нього уже 28-м у синьо-
жовтій формі. Це - на 20 менше, 
ніж у Андрія Шевченка. Втім часу, 
аби наздогнати свого нинішнього 
наставника, у лідера “Динамо” ще 
вистачає.

Також Ярмоленко зміцнив 
своє лідерство у рейтингу най-
кращих асистентів збірної – на 
його рахунку  тепер 16 гольових 
передач.

Окрім того, у матчі Україна – 
Косово півзахисник “Дніпра” Рус-
лан Ротань став найстаршим 
автором голу “синьо-жовтої” ко-
манди серед гравців, які не завер-
шили кар’єру.

А взагалі в історії збірної Укра-
їни дніпрянин поступається лише 
Андрію Шевченку. Руслан забив 
гол-красень, коли йому виповни-
лось 34 роки і 345 днів. Шевчен-
ко востаннє відзначався за збірну 
України у віці 35 років і 256 днів на 
Євро-2012.

Загалом на рахунку ветера-
на “Дніпра” 8 голів у 90 матчах за 
“синьо-жовтих”.
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Гра 3-го туру Ліги чемпіонів проти “Бенфіки” стане со-
тою на відкритому 5 років тому після капітальної рекон-
струкції НСК “Олімпійський”. Сумарно за цей час матчі “Дина-
мо” на арені відвідали 2 550 690 глядачів. У середньому на гру 
киян за цей період приходило 26 570 уболівальників. Два євро-
кубкових матчі пройшли без глядачів.

Олена Костевич стала призер-
кою фіналу Кубку Світу з кульової 
стрільби, який приймала італійська 
Болонья. Українка завоювала «брон-
зу» у стрільбі з 25-ти метрів з пістоле-
та. А перемогу ще до останнього під-
ходу до вогневого рубежу забезпечила 
собі Анна Коракакі з Греції.

Українка Дарина Зевіна знову завоювала «золото» етапу 
Кубку Світу, випередивши лідерку загального заліку угор-
ку Хоссу на двохсотметровій дистанції на спині лише на 
0,23 секунди. Ще одну дуель  влаштували ці спортсменки і на 
дистанції п’ятдесят метрів на спині. Тут українці довелося за-
довольнитись “сріблом”.

Українська дзюдоїстка із Запоріж-
жя Інна Черняк за успіхи на Паралім-
піаді-2016 в Ріо повторно отримала 
орден Княгині Ольги III ст., замість 
квартири. Інна з сестрою-близнючкою, 
її мама з вітчимом і старша сестра з чо-
ловіком та їх трирічним сином мешка-

ють у двокімнатній хрущобі... Днями вона була запрошена на 
прийом до президента. Він вручив спортсменці… орден Княги-
ні Ольги ІІІ-го ступеня. До речі, таку ж нагороду Інна отримала 
ще у 2013 році за перемогу в Казані

Генеральна прокуратура України повідомила про під-
озру 5 посадовцям Всеукраїнського центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт для всіх” Міністерства молоді та 
спорту України та 5 підприємцям. Їх звинувачують у розтраті 
державних коштів, призначених на подарунки для дітей - вихо-
ванців дитячих спеціалізованих закладів і шкіл-інтернатів, та 
службовому підробленні. 

Колишній головний тренер збірної Росії з футболу італі-
єць Фабіо Капелло вважає росіян відсталими. “Важко зро-
зуміти росіян. У них є деяке відставання через комунізм і дик-
татуру, які були там, а це дуже погано. Вони більш закриті, ніж 
інші”, - сказав Капелло.

Паралімпійський чемпіон з 
Львівщини Андрій Демчук у рамках 
благодійної акції «Здійсни мрію» 
виставив на аукціон свій фарто-
вий жилет, у якому завоював «зо-
лото» у фехтуванні на шаблях серед 
спортсменів-візочників категорії А. 
Футболіст «Динамо» Андрій Ярмолен-
ко, дізнавшись по це, викупив жилет. 
Гроші пішли на допомогу дітям, а жи-
лет Ярмоленко повернув спортсмену.

Пітер Ф’юрі - дядько та тренер чемпіона світу за версі-
ями WBA і WBO Тайсона Ф’юрі погодився з тим, що ці ти-
тули не варто утримувати у його племінника після другої 
відмови боксера зустрітися в рингу з Володимиром Клич-
ком. Британець висловив переконання, що інші бійці повинні 
отримати можливість поборотися за чемпіонські пояси, яки-
ми зараз володіє його підопічний. “Але Тайсону слід дозволити 
поборотися за них після повернення на ринг, - зазначив Ф’юрі-
старший. -Я побачу його в залі у березні або квітні 2017 року. 
Він відновить кар’єру”.

У Румунії протягом п’яти днів проходив Чемпіонат Сві-
ту з самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат, на яко-
му українська збірна виборола відразу 20 нагород  - 3 золоті, 7 
срібних та 10 бронзових.

Змагалися у файному місті
Четвертий Всеукраїнський турнір з вільної бо-

ротьби серед юнаків та дівчат відбувся у Тернопо-
лі. За Кубок міського голови змагалися 90 юних 
спортсменів Мелітополя, Броварів, Бурштина, Ві-
нниці, обласного та районних центрів Тернопіль-
щини.
ФК «Тернопіль» здобув очко

9 жовтня, на Тернопільському міському стаді-
оні відбувся матч 13-го туру Першої ліги між ФК 
«Тернопіль» та «Оболонь-Бровар» з Києва. Гра за-
вершилася нічиєю 0:0.

Наш клуб взяв у чемпіонаті лише шосте очко, 
але це аж ніяк не покращило його становища – му-
ніципали  й надалі залишаються на останньому 
місці у турнірній таблиці.

Тернополяни тріумфували на 
чемпіонаті України 

Сім золотих та дві срібні нагороди здобули 
представники Федерації кікбоксингу Тернопіль-
щини на Чемпіонаті України, що завершився у Хар-
кові.

У різних вікових та вагових категоріях участь 
у Чемпіонаті взяли понад сім сотень кікбоксерів з 
усієї України. Тернопільщину у Харкові представ-
ляли 12 кікбоксерів, сімом з яких вдалося виборо-
ти чемпіонські звання. 

Змагання у Харкові були відбірними для участі 
у Чемпіонаті Світу з кікбоксингу, який відбудеть-
ся 25-30 жовтня у Італії. Відтак, за їх підсумками до 
складу збірної України увійшли п’ятеро тернопіль-
ських спортсменів. 

ЧС-2018, груповий етап                   АРЕНА                                                                                     

Турків не втримали, 
косоварів - дотиснули
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Опеньки можна  
збирати і взимку

Тернополянин Олександр 
Столяров збирає гриби з самого 
дитинства. Знання та любов до 
цієї справи йому передали батьки. 

- Перші свої гриби я збирав на 
Черкащині у Холодному яру, звід-
ки родом мій батько. Це були бе-
рестяки. На Тернопіллі багато лю-
дей їх не знають. Вони ростуть по 
всьому місту на стовбурах листя-
них дерев. Наукова назва – труто-
вик лускатий. 

В арсеналі пана Олександра – 
десятки книг про гриби, сотні фо-
тографій його знахідок – усі систе-
матизовані та підписані. Це справ-
жній фотоархів грибних скарбів 
нашого краю. 

- Усім початківцям, які хочуть 
навчитися збирати гриби, потріб-
но знати три речі: коли збирати, 
де і що, - запевняє Олександр Сто-
ляров. 

Він переконаний: збирати 
гриби можна цілий рік та всюди 
- і у місті, і в лісі, поблизу пеньків, 
на деревах, у траві. Навіть взим-
ку у Тернополі є шанс знайти зи-
мові опеньки або вербівки. Рос-
туть вони біля пеньків у гідропар-
ку Топільче та й взагалі – по всьо-
му місту. Весна – час глив, далі 
з’являються печериці, трутовики 
сірчано-жовті. Останні цього року 
збирали на вербах у скверику не-
подалік пам’ятника Данилу Га-
лицькому. 

Коли чую про гриби у місті, на 
зелених зонах обабіч доріг відра-
зу ж перепитую, чи не шкідливо їх 
їсти, адже тут їздить багато авті-
вок і повітря не найчистіше. Олек-
сандр Столяров переконаний – 
можна і треба. Він не погоджуєть-
ся з думкою, що гриби вбирають в 
себе всі шкідливі речовини.  

- По-перше, грибниця – це 
сплетення тоненьких ниточок, 
які через свій розмір практично 
нічого в себе ввібрати не можуть, 
- переконаний він. -  По друге, 
гриб виростає за одну ніч. Скільки 
отрути і радіації він може накопи-
чити за такий короткий час? Біль-
ше ніж картопля, морква, буряк 
за все літо? Відповідь однознач-
на - скоріше всього ні. Коли вибух-
нув Чорнобиль, я виготовив при-
лад, шо вимірює радіацію. Переві-
рив гриби і не виявив шкідливих 

речовин. А ось у овочах з городу 
рівень радіації перевищував нор-
му. І по-третє, з моїх спостережень 
роблю висновок – гриби просто 
не ростуть там, де забруднено, де 
смітник, і, якщо на місці грибни-
ці накидати сміття, а особливо на-
лити помиїв, вона не родитиме і, 
зазвичай, просто гине.
За один раз -  
123 боровики

Всього на світі більше 100 ти-
сяч видів грибів. Близько трети-
ни з них – не їстівні. Інколи гриб-
ники між собою жартують: «Гри-
би можна їсти всі, але деякі з них 
лише один раз».  Тому варто бути 
дуже обережними під час тихо-
го полювання і класти у кошик 
лише ті гриби, у яких ви впевне-
ні на сто відсотків. Звичайно, най-
більшою цінністю в наших краях 
є білі гриби. Пан Олександр роз-
повідає, що успішно збирає їх на 
Тернопіллі. Хоч більшість людей 
переконані - вони ростуть лише в 
Карпатах і Поліссі. 

- Тільки потрібно знати, коли 
за ними йти, де вони ростуть і 
мати навички у пошуці, - додає 
він. -  Особистий мій рекорд бі-
ляків – 123 за один раз. Надіюсь, 
поки що. Білі гриби люблять во-
логу, парку тиху погоду, найкра-
ще з туманом. І щоб температура 
була вище 15 градусів. Можна їх 
знайти там, де ростуть дуби, буки, 
граби, берези, сосни. Я завжди їх 
збираю у Струсівському лісі. 

По якості на білі схожі: гриб 
баран і оленячі ріжки. Це рідкісні 

гриби, занесені у Червону книгу 
Європи, але  в наших лісах вони 
зустрічаються досить часто. Пан 
Олександр показує світлини. Ці 
гриби ростуть сім’ями у букових 
лісах і чимось схожі на корали. 

По гриби пан Олександр за-
звичай ходить з дружиною. У ви-
хідні приєднуються діти і внуки. 
Це справжнє родинне захоплен-
ня. Кожен сезон має свої особли-
вості та фаворитів. 

- Влітку надзвичайно бага-
то грибів. Ми збираємо підберез-
ники, лисички, сироїжки, - розпо-
відає чоловік. – Восени вируша-
ємо за маслюками у молоді со-
снові ліси та за рижиками – у мо-
лоді ялини. Також у цю пору рос-
туть вовнянки, рядовки фіоле-
тові та сивульки, опеньки, білі 
та оливково-зелені грузді. Виру-
шати на тихе полювання потріб-
но на світанку, адже ростуть гри-
би вночі.  Щоб гриби смакували, їх 
потрібно правильно приготувати. 
У родині Олександра Столярова 
цим займається дружина. 

- Не варто гриби варити дуже 
довго – адже вони втрачають 
смак, - каже він. Якщо ви впевне-
ні у грибах – а без цього їх навіть 
не варто починати готувати – від-
варіть, злийте першу воду. Знову 
залийте водою, закип’ятять, хай 
повариться ще хвилин 10. Юшку 
злийте – її можна використати 
для приготування перших страв. 
А гриби далі можна тушкувати 
та готувати з них все, що хочете. 
Гриби ми сушимо у духовці. Важ-

ливо, щоб вона була відкрита і во-
лога випаровувалася. Температу-
ра – 100 градусів на 1,5-2 години. 
Далі досушуємо на сонці. 
На Тернопіллі ростуть  
і трюфелі

Щоб знайти рідкісні гриби, не 
обов’язково їхати у Карпати чи за 
кордон. Олександр Столяров нео-
дноразово повертався з лісу з над-
звичайно цікавими знахідками. 
Головне, бути уважним і навчи-
тися по-особливому відчувати ліс. 

У 2010 чоловікові вдалося 
знай ти на Тернопіллі білий трю-
фель. Це дуже дорогий гриб і ко-
штує більше 2000 доларів за кіло-
грам. Росте у дорослих букових і 
дубових лісах під землею. 

- Я знав про цей гриб, але ніко-
ли не думав, що він росте і у нас, 
на західній Україні, - розповідає 
тернополянин. -  Натрапити мені 
на нього допоміг випадок – коп-
нув ногою кротовиння, а звід-
ти гриб викотився. Схожий він за 
зовнішнім виглядом на земляну 
грушу – топінамбур. На розріз, як 
мармур кремово-білого кольору 
з коричневими розводами, а на-
сичений грибний аромат, як тіль-
ки розріжеш, розноситься по всій 
кімнаті. На смак він, як молодий 
горіх. Варити і смажити його не 
треба – вживають сирим. Ми ку-
штували цю диковинну для на-
ших країв страву, намастивши то-
ненький шматочок чорного хлі-
ба оливковою олією і поклавши 
зверху тоненько нарізаний білий 
трюфель. 

Не знаєш – не бери
Найважливіший закон гриб-

ників - не знаєш, не впевнений, 
не бери і будь уважним. Хоч трохи 
сумніваєшся - викинь. 

- Стає страшно, коли на за-
лізничній станції, чекаючи по-
їзд, щоб їхати додому, в чужих ко-
шиках бачиш білий панцирний 
мухомор або бліду поганку, взя-
ті, як печериці, зелений мухомор 
замість голубінки (світло - зеле-
на сироїжка),  несправжні опень-
ки замість справжніх, - розповідає 
пан Олександр. -  Починаєш пояс-
нювати, що такі гриби брати не 
можна. Інколи люди так обурю-
ються, не вірять, що ледь до бій-
ки не доходить. А один отруйний 
гриб може забрати життя не лише 
грибника, а й його рідних. Тож у 
таких справах потрібно бути над-
звичайно обережним.

Одна з основних ознак отруй-
ного гриба – його ніжка виростає 
ніби з мішечка – має подвійний 
обідок. Так печерицю можна від-
різнити від блідої поганки. 

А ще є гриби гнойовики, які 
дуже поширені на Тернопільщині. 
Вони ростуть на добре підживле-
них гноєм грунтах. Це їстівні гри-
би і молодими чудово смакують. 
Однак їх у жодному разі не мож-
на поєднувати з алкоголем, адже 
тоді ними можна отруїтися. Їх на-
віть використовували в давнину 
щоб вилікувати чоловіків від ал-
коголізму.  

Цьогоріч, кажуть грибники, 
через посуху гриби не вродили. 
Хоча досвідчені збирачі переко-
нані, що і в неврожайні роки за-
вжди можна щось знайти. У цю 
пору гарно ростуть маслюки. Осо-
бливо зараз, після рясних дощів і 
незначного потепління варто ви-
рушати до лісу у пошуках гриб-
них скарбів. Пан Олександр також 
збирається, хоч зізнається, вели-
ких очікувань не має, адже погода 
росту грибів не сприяє. 
Наш ДЕНЬ зичить 
шанувальникам тихого 
полювання успіху,  
повних 
кошиків  
та цінних 
знахідок! 

Олександр СТОЛЯРОВ: 
«Гриби можна 
збирати весь рік»
Таємниці тихого полювання 
від тернопільського грибника
Традиційно восени розпочинається грибний сезон. Щоправда, цьогоріч через аномальну 

спеку та різке похолодання врожай грибів незначний.  Та незважаючи на це, шанувальники 
тихого полювання вирушають у різні куточки області у пошуках маслюків, опеньок, печериць 

та рижиків. Сьогодні збирання грибів – це не тільки смачна вечеря і заготівлі на зиму, а також 
активний відпочинок на свіжому повітрі, дружнє спілкування, особливий вид осіннього дозвілля, 
який неможливо оминути увагою.  «Наш ДЕНЬ» розшукав одного з найдосвідченіших грибників 
Тернопільщини та дізнався, які гриби варто шукати у лісах області, а які можна знайти і в центрі 
файного міста, про правила і табу тихого полювання та унікальні знахідки. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Олександр Столяров  
із двокілограмовим  
грибом-дощовиком.

Тамара Столярова і велика сім’я  
білих грибів.

Так ростуть гриби 
на деревах у парку 
"Топільче".
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Гратен з цукіні

ПОТРІБНО: 600 г цукіні, 1 ч. л. 
солі, 100 г твердого сиру, 2 ч. л. 
картопляного крохмалю, 1/8 ч. л. 
меленого мускатного горіха, 120 
мл вершків 36-40% жирності.

ПРИГОТУВАННЯ: цукіні порі-
зати скибочками по 3 мм, поміс-
тити в друшляк і посолити. Пе-
ремішати, встановити друшляк 
над мискою й залишити на годи-
ну. У мисці змішати твердий сир, 
картопляний крохмаль і мускат-
ний горіх. Розігріти духовку до 
175°C. Віджати зайву рідину з цу-
кіні. Викласти 1/3 цукіні рівним 
шаром на дно форми для випіч-
ки. Посипати 1/3 сиру. Викласти 
ще по два шари цукіні і сиру. За-
лити вершками. Поставити в ду-
ховку і випікати до готовності цу-
кіні і щоб сир підрум'янився.
Суп-гуляш

ПОТРІБНО: 1 болгарський пе-
рець, 1 ріпчаста цибуля, 2 карто-
плини, 2 помідора, 1 ст. л. томат-
ної пасти, 3 зуб. часнику, 0,5 ч.л. 
кмину, 1 ч. л. солодкої паприки, 
сіль за смаком, близько 800 мл 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: бланшовані 
помідори, цибулю і перець нарі-
зати кубиками. Викласти на ско-
вороду, додати томатну пасту, па-
прику і трохи води, потушкува-
ти 10 хвилин під кришкою, пе-
ріодично помішуючи. Кмин роз-
терти у ступці. Нарізати карто-
плю кубиками. Помістити тушко-
вані овочі в каструлю, додати до 
них картоплю, сіль і гарячу воду. 
Варити близько півгодини до го-
товності картоплі. Заправити суп 
кмином і видавити часник за 5 
хвилин до закінчення готування.
Запечений гарбуз

ПОТРІБНО: 1 маленький гар-
буз або 1/4 великого гарбуза, 1 
ст. л. оливкової олії, морська сіль, 
мелена гвоздика, мелена кориця, 
мелений мускатний горіх, 1 ст. л. 
коричневого цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти ду-
ховку до 200°C. Металевою лож-
кою вибрати насіння і м'якоть. 
Порізати гарбуз скибочками за-

втовшки приблизно 2,5 см. Пере-
класти скибочки гарбуза на деко. 
Скропити оливковою олією і на-
терти з обох боків. Приправити 
сіллю, цукром і іншими спеціями. 
Випікати 20-25 хв., в залежності 
від товщини скибочок.
Хрусткі "Картопляні 
квіточки"

 ПОТРІБНО: картопля (8 шт.), 
50 г вершкового масла, кімнат-
ної температури, 3 ст. л. оливко-
вої олії, 2 ч. л. солі, 1 ч. л. свіжозме-
леного білого перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: змастити 8 
формочок оливковою олією. По-
крити дно пергаментним папе-
ром. Почистити картоплю і по-
різати уздовж максимально тон-
ко, використовуючи для цього 
шатківницю. Відразу ж помісти-
ти скибочки картоплі у велику 
каструлю. Промити і залити хо-
лодною водою. Довести до кипін-
ня, додати 1 ч. л. солі і зменшити 
вогонь до середньо-високого. Го-
тувати 4-5 хв., щоб скибочки за-
лишалися цілісними. Процідити 
і перекласти на деко. Дати тро-
хи охолонути. Просушити. Розі-
гріти духовку до 200°С. У неве-
ликій мисці ретельно переміша-
ти вершкове масло і оливкову 
олію. Змастити картоплю з обох 
сторін. Приправити сіллю і пер-
цем. Сформувати з скибочок тро-
яндочки в приготованих формоч-
ках для випічки. Посолити.

Поставити формочки на деко 
і випікати 30 хв. Потім збільши-
ти температуру до 220°C. Випі-
кати ще 10-15 хв., поки красиво 
підрум'яниться.
Гречані млинці  
з виноградом  
і фетою

 ПОТРІБНО: для млинців - 60 
г гречаного борошна, щіпка солі, 
1 яйце (збити), 240 мл молока, 
вершкове масло.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 200 г вино-
граду, 1 маленька головка черво-
ної цибулі або 2 головки цибулі-
шалот, 20 г вершкового масла, 
кілька гілочок свіжого чебрецю, 
цедра від 1/2 лимона, сіль, пе-

рець, 100 г фети, 2 ст. л. меду.
ПРИГОТУВАННЯ: для млин-

ців у великій мисці змішати гре-
чане борошно і сіль. Зробити за-
глиблення і додати яйце. Посту-
пово збити, доливаючи молоко, 
поки сформується однорідне тіс-
то. Розігріти сковороду і змасти-
ти вершковим маслом. Посма-
жити млинці приблизно по 1 хв. 
з кожного боку. Для начинки ро-
зігріти духовку до 180°C. Виклас-
ти млинці в 4-6 формочок для 
випічки. У сковороді розтопити 
вершкове масло і підсмажити по-
дрібнену цибулю, поки вона ста-
не м'якою і підрум'яниться. До-
дати виноград, чебрець, лимон-
ну цедру, трохи солі і перцю. Готу-
вати на невеликому вогні, поки 
виноград стане дуже м'яким. Пе-
рекласти приготовану начинку у 
формочки з млинцями. Посипа-
ти фетою і полити медом. Випіка-
ти 10-12 хв. Подавати страву те-
плою.
Смажені банани  
з вівсяними  
пластівцями

ПОТРІБНО: 8 міні-бананів, 
35 г пшеничного борошна, 25 г ві-
всяних пластівців, 1 яйце, 1 ст. л. 
меду, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: у сотей-
ник налити  олію до рівня 2,5 
см. Розігріти на середньому вог-
ні до 170°C. Приготувати решіт-
ку, покриту паперовим рушни-
ком. Приготувати три миски (з 
борошном, яйцем і з вівсяними 
пластівцями). Яйце збити. Спо-
чатку обваляти очищені бана-
ни в борошні. Потім вмокнути в 
яйце, після чого обваляти в вівся-
них пластівцях. Обсмажити, поки 
поверхня підрум'яниться. Пере-
класти на решітку, покриту па-
перовим рушником. Перекласти 
в сервірувальну тарілку і поли-
ти медом. Можна подавати з мо-
розивом.
Марокканський 
морквяно-буряковий 
салат

 ПОТРІБНО: 3 моркви, 1 буряк 
середнього розміру, 50 г родзи-

нок, 1/2 ч. л. солодкої паприки, 
1/4 ч. л. меленої зіри, 1/4 ч. л. ко-
риці, невелика щіпка солі, неве-
лика щіпка каєнського перцю, 2 
ст. л. лимонного соку, 2 ч. л. меду, 
2 ст. л. листя свіжої м'яти.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву й бу-
ряк почистити і потерти. Морк-
ву перекласти в миску середньо-
го розміру. Буряк промити холод-
ною водою. Просушити паперо-
вими рушниками і додати в мис-
ку з морквою. Додати родзинки і 
акуратно перемішати. У невели-
кій мисці збити паприку, зіру, ко-
рицю, сіль і каєнський перець. 
Додати лимонний сік і мед. Зби-
ти до однорідної консистенції. 
Полити салат приготованою за-
правкою і акуратно переміша-
ти. Дати настоятись 1 год. перед 
подачею до столу. Можна поста-
вити на деякий час в холодиль-
ник або залишити при кімнат-
ній температурі. Перед подачею 
до столу додати трохи подрібне-
ної м'яти.
Оладки з цукіні, 
грецькими горіхами 
та лимоном

ПОТРІБНО: для оладок - 
450 г цукіні, сіль, свіжозмелений 
чорний перець, жменя цибулі-
різанця, 3 яйця, 75 г вівсяних ви-
сівок, 1/2 жмені кропу, 1/2 жме-
ні листя петрушки, 2 ст. л. листя 
базиліку, 70 г грецьких горіхів, 
оливкова олія. 

ДЛЯ СОУСУ - 500 мл йогур-
ту, 2 подрібнені зубчики часни-
ку, 2 ст. л. свіжовіджатого лимон-
ного соку, 1/2 жмені подрібнено-
го листя м'яти та 2 ст. л. листя пе-
трушки, сіль, свіжозмелений чор-
ний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: для соусу пе-
ремолоти всі інгредієнти за до-
помогою кухонного комбайна 
до однорідної консистенції. По-
ставити в холодильник. Для ола-
док помістити терті цукіні в мис-
ку. Посолити і залишити на 30 хв. 
Віджати максимальну кількість 
рідини. У великій мисці ретельно 
змішати потерті на грубій терт-
ці цукіні, подрібнену цибулю-
різанець, збиті яйця, вівсяні ви-
сівки, подрібнені кріп, петрушку 
та базилік, сіль і перець. Додати 
грецькі горіхи, перед подачею їх 
слід підсмажити і теж подрібни-
ти. Розігріти оливкову олію в ско-
вороді на середньо-високому вог-
ні. Порціями посмажити оладки. 
Викладати їх в гарячу олію при-
близно по 1 ст. л. з гіркою. Підсма-
жити до готовності і щоб вони 

підрум'янилися, по 3-4 хв. з кож-
ного боку. Подавати відразу після 
приготування з соусом. 
Яблучний салат  
з руколою і селерою

 ПОТРІБНО: 1/4 ч. л. дрібно-
зернистої морської солі, лис-
тя розмарину, 1 маленька голо-
вка часнику, 1 ч. л. цукру, 120 мл 
сметани, 2,5 ст. л. білого винного 
оцту, свіжозмелений чорний пе-
рець, за смаком, 3 великі стебла 
селери, 2 яблука, 4 жмені листя 
молодої руколи або салату, 70 г 
грецьких горіхів, фундука, мигда-
лю або кедрових горіхів.

ПРИГОТУВАННЯ: зробити за-
правку. Для цього в ступці з тов-
качиком розтовкти морську сіль, 
подрібнений розмарин, почище-
ний часник і цукор. Додати сме-
тану і оцет. Збити, спробувати і 
приправити за смаком. Зміша-
ти селеру (порізану тоненькими 
скибочками), яблука (кожне роз-
різати на 6 частин і теж порізати 
тоненькими скибочками), листя 
руколи або салату, більшу части-
ну горіхів. Додати половину за-
правки. Перемішати і додати ще 
необхідну кількість заправки. По-
сипати горіхами і листям селери. 
Подавати відразу після приготу-
вання.
Картопляно-гречані 
котлети

ПОТРІБНО: 150 г гречаної кру-
пи, 3 картоплини, 2 ст. л. борош-
на, 1 ст. л. олії, сухі трави (кріп, 
петрушка), спеції (чорний меле-
ний перець, карі, куркума), сіль 
за смаком, 400 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: гречку про-
мити, залити водою, довести до 
кипіння, посолити і варити до го-
товності на мінімальному вогні. 
Гречана каша має повністю роз-
варитися. Картоплю натерти на 
середній тертці і відтиснути сік. 
Змішати гречану кашу з карто-
плею, посолити, додати спеції і 
збити блендером до однорідної 
липкої маси. Сформувати невели-
кі пласкі котлетки, обваляти в бо-
рошні. Обсмажити вегетаріанські 
котлети в олії під кришкою по 3-4 
хвилини з кожного боку до золо-
тистої скоринки.

Вегетаріанські страви для всіх: 

Хтось не їсть м’яса з ідейних переконань, хтось – у піст або ж під час 
дієти. Іноді дається взнаки брак коштів. А часом вдома – лише овочі. 
Все це не так важливо. Головне питання, яке часто не дає спокою 
багатьом: що приготувати без м`яса швидко і смачно. Сьогодні ми 
розповімо рецепти страв, які будуть до смаку всій родині. 

і швидко смачно 
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Допомога в оформленні віз.
МОЖЛИВІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ 

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

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

т. (096) 653-52-28, (099) 056-82-40.

Оренда
Винайму однокімнатну квартиру у центрі або в 

районі Східного масиву у Тернополі. Телефонувати: 
(098) 92-01-501.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

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

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

Продаю
Земельну ділянку 0,12 га під забудову в селі Біла 

Тернопільського району. Тел.: (097)29-51-366.

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

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

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

Знайомства
Чоловік віком 47 років, матеріально забезпе-

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

Оголошення

- Сусіди не скаржаться, коли ти з пер-
форатором працюєш?

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

  
- Куме, чули, що в Росії будуть прово-

дити наступні вибори по-новому, як ніде 
у світі? 

- Тобто, як?
- Для підтвердження переобрання Пу-

тіна буде достатньо кивнути телевізору.
  

Поліцейський складає протокол огля-
ду місця події:

- Чоловік, 40 років, на голові сліди 
ударів тупим предметом - сковородою. 
За словами дружини, відмовився купува-
ти їй таблетки для схуднення, заявивши, 

що в її віці це вже не має значення. 
- Так і запишемо: самогубство.

  
Чоловік прийшов додому і побачив за 

шторою босі ноги. Запитує  дружину:
- Це що таке?!
- А ти думаєш, що всі мої прикраси, 

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

лату?
- Це що таке?

- А, як ти думаєш, чому ти отримав 
таку високу посаду?

- Я останній раз запитую: чому году-
вальник босоніж стоїть?

  
Чоловік прийшов до магазину з дру-

жиною. Поки та розглядає товари, він ти-
хенько каже до продавщиці:

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

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

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
З 12 по 18 жовтня
Овен

Друга половина тиж-
ня успішна для розширен-
ня діяльності, продажу або 
придбання частини бізне-
су. Може виникнути бажан-
ня погнатися за двома зай-
цями і при належній вправ-
ності хоч один, але буде ваш. 
Однак нічого подібного не 
дозволяйте собі в особистих 
стосунках. 
Телець 

У діловому партнер-
стві намітяться нові цілі і 
з'являться нові обличчя. 
Можна надалі мати справу 
з тим, хто опинився поруч, 
прийшов на допомогу, заці-
кавлений у вашому успіху. 
У вихідні можуть спалахну-
ти конфлікти з рідними, щоб 
скоріш їх вирішити, будьте 
мудрими. 
Близнюки 

На цьому тижні вас від-
відає чудовий настрій, що 
змусить взяти за справи, які 
давно потребують вирішен-
ня. Удача на вашому боці. За-
цікавленість колективни-
ми справами допоможе ви-
рішити особисті питання. А 
от у вихідні пора гарно від-
почити.
Рак

У першій половині 
тижня сприятливі зміни в 
кар'єрі, однак ваш емоцій-
ний стан бажає кращого. Із 
рідними можливі конфлік-
ти і навіть ультиматуми. Тож 
доведеться задіяти свій ди-
пломатичний талант, аби ро-

бити те, що хочеться. Цього 
тижня вам не завадить від-
починок. Займіться домаш-
німи справами, покупками.
Лев

Цього тижня завершите 
робочі справи, які давно від-
кладали на потім. Чудова на-
года для планування поїз-
док і втілення ваших задумів 
у життя. Можна вирішувати 
питання нерухомості. У ви-
хідні зустріньтеся з друзями 
або влаштуйте собі гарну по-
їздку. З близькими людьми 
буде розуміння і гармонія.
Діва

Прагнення свободи до 
добра не приведе. Вихід за 
рамки правил загрожує гро-
шовими втратами. Однак в 
другій половині тижня кон-
куренти допоможуть вам 
виділитися та показати свої 
навички. Можливі конфлік-
ти із коханими, тому будьте 
терплячими.
Терези

Якщо ви довгий час від-
чуваєте втому, то саме за-
раз пора змінити обстанов-
ку. Поїздка, навіть ділова, до-
поможе вам знайти нові сти-
мули та інтереси. У подруж-
жя можуть не збігтися пла-
ни на вихідні. Для жінок су-
бота і неділя – вдалі дні, а от 
чоловікам в цей час необхід-
на підтримка.
Скорпіон

Вам щаститиме у всьому, 
за що б не взялися. Але якщо 
виникнуть побоювання, то 
краще підстрахуватися. Ри-
зик на цьому тижні виправ-
даний, інтуїція допоможе 
зробити правильний вибір, 
але не ризикуйте велики-

ми сумами грошей. У середу 
можна оформити замовлен-
ня, вирішити юридичне пи-
тання, підписати договір. 
Стрілець

Події цього тижня дода-
дуть адреналіну. Ви будете 
готові вплутатися в супе-
речку, але ту саму енергію 
відмінно можна використа-
ти на благо кар'єрі чи капі-
тальному ремонту житла. 
Вибирайте заняття, де ви 
можете з кимось позмагати-
ся, презентувати свої талан-
ти, кинути виклик.
Козеріг

Це тиждень руйнування 
старого і змін пріоритетів. 
Не дивуйтеся, якщо вам різ-
ко набридне ваше захоплен-
ня. У другій половині тижня 
зробіть ставку на вирішення 
професійних задач. Не слу-
хайте побоювань близьких, 
які не дають вам рухатися 
вперед. 
Водолій

У кар'єрі можливі змі-
ни, які викличуть порушен-
ня звичного ритму. Бажано 
знизити тиск, стримати ба-
жання і м'якше ставитися до 
оточуючих. У четвер ваша рі-
шучість буде творити чуде-
са. Очікуються великі витра-
ти, тому робіть їх з розумом.
Риби

Корисно те, що очищає 
ваше життя, починаючи від 
простого прибирання до 
очищення організму і фай-
лів у комп'ютері. У четвер ро-
біть те, що важко і не хочеть-
ся.  Зробите - і отримаєте сво-
боду на вихідні. Неділя обі-
цяє успіх у таємних симпаті-
ях, спілкуванні на відстані.

12 жовтня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 3-5, 
вдень 6-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.33, 
захід - 18.33. 

13 жовтня - хмарно, 
можливий дощ зі сні-
гом, температура пові-
тря вночі 0-2, вдень 3-4 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.35, захід - 18.31.  

14 жовтня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 3-8 градусів 

тепла. Схід сонця - 7.36, 
захід - 18.29.  

15 жовтня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.38, 
захід - 18.27. 

16 жовтня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 1-2, вдень 
4-8 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.40, захід 
- 18.25. Повний місяць.

17 жовтня - хмарно 

з проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 
3-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.41, захід 
- 18.23. 

18 жовтня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура по-
вітря вночі 0-1, вдень 
4-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.32, захід 
- 18.35.

Погода в Тернополі й області

             Вітаємо!
Найкращу  

у світі маму,  
кохану бабусю і прабабусю
Катерину Ільківну 

Панькевич 
із села Мілівці 

Чортківського району 
з Днем народження, 

яке вона 
відзначатиме 

13 жовтня!
Наша люба матусенько, всім дорога,
Непідвладні над Вами літа,
Ви такі у нас мудро-красиві,
І душею, і серцем вродливі.
Звеселяйте ще довго нам хату,
Ви для нас так зробили багато!
 За усе, що ми в спадок дістали,
За усе, що ми маємо й мали,
Вам велике спасибі і шана
За життя у добрі, без обману.
Проживайте і довго, й щасливо,
І здоров’я - велику Вам зливу,
І усмішок ранкового сонця,
І відкритого всюди віконця.
З Вами – ми діти маленькі,
Живіть до ста літ, дорогенькі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На радісний вік, на мир і добро!
З любов’ю і вдячністю - доньки 
Світлана, Ганна, Ванда, Люба, 
сини Василь та Іван,  
внучка Ванда з чоловіком  
Стасом, правнуки  
Сергійко і Даня. 

Спинити час ніщо не в змозі -
І шумить ліс, і квітне сад.
На сонячнім вашім порозі
З’явилось цілих 70!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Усі ми щиро Вас вітаєм,
Добра і щастя Вам бажаєм.
Хай оминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла.
Хай щастя панує у Вашому домі, 
Достаток і радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі 
Хай Бог посилає і Вас береже. 
З любов'ю - дочка Тетяна, зяті Павло та Станіслав, 
онуки Степан і Наталя, правнук Максим.

Вітаємо!
Сьогодні відзначає свій п’ятдесят дев’ятий день 

народження відомий український педагог, історик, 
громадський діяч 

Роман Євстахійович Півторак.
У цей день за святковим столом, як завше, 
збереться його велика родина, сини, онуки, вірні та 
надійні друзі. У неповторну днину осінньої розповені 
ми щиро вітаємо Вас!
У затишку осені ніжно-барвистім,
У зливі щасливій поваги й тепла
Прийшов з падолистом врочистим 
Цей день за найменням Життя...
Тож ми Вам вітання даруємо щиро,
Бажаєм, щоб доля ще довго цвіла,
Здоров міцного, радості, миру,
В дарунок несемо суцвіття добра. 
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії майбутні літа!

 З любов’ю до Вас, дорогий батьку і учителю – сини Святослав та 
Олександр, онуки Олеся, Ромчик і Уляночка,  
Ваші побратими – українські козаки, вдячні учні та студенти.

До цих гарних слів приєднується і колектив 
«Нашого ДНЯ». Зичимо Вам, шановний Романе 
Євстахійовичу, міцного здоров’я, Божого 
благословення, надійних людей поруч!

Творчих задумів, наснаги, 
Теплих слів, вітань, поваги! 
Нових звершень і досягнень, 
Перемог й високих прагнень!

У всіх справах процвітання,
До мети йти – без вагання,
Успіхів, удач багато,
Хай життя буде, як свято!

 Вітаємо
Чудового батька 
та люблячого 
дідуся
Андрія 
Арсенійовича 
Русіна 
з Тернополя 
з 70-річчям


