
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
ДЕНЬНаш

№46 (178),16 листопада-22 листопада 2016 р. 
Заснований у червні 2013 року

Сотні сіл без електрики, 
більше тисячі людей у заметах

2  
стор.

індекс - 68710

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.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Сльози радості 
й щастя

10-11 стор.

Поважаймо працю хлібороба!

Щиросердечно вітаємо 
вас з професійним святом – 
Днем працівників сільсько-
го господарства, який увін-
чує напружений, сповне-
ний клопотами хлібороб-
ський рік.

Тернопільщина цьогоріч зробила свій вагомий вне-
сок у продовольчу безпеку держави, зібравши понад 
два мільйони тонн добірного збіжжя. Аграрники на-
шого краю серед тих, хто надає велику допомогу укра-
їнському війську, яка вимірюється десятками мільйо-
нів гривень, і роблять свій вагомий внесок у соціальний 
розвиток сільських територій.

Честь і хвала вам за ці благородні справи. А з 
нагоди свята засилаємо вам найщиріші побажан-
ня миру в Україні, міцного здоров’я, сімейного бла-
гополуччя, високих урожаїв, росянистих світанків і 
погожих днів. 

За дорученням президії - 
Микола ПИЛИПІВ, 

голова ради обласного 
об’єднання 

сільськогосподарських 
підприємств.

Хай сіється і щедро родить!

Дорогі краяни, земляки! 
Шановні пайовики!

У ці короткі листопадові 
дні ми знову підбиваємо під-
сумки нашої цілорічної на-
полегливої праці, дякуємо 
Господу за  духмяні короваї 
у кожній домівці. Разом ми 
змогли дбайливо догля-
нути землю і вона належ-

но віддячила нашим хліборобам налитим колосом. 
Спільно ми зуміли закласти надійну основу для того, 
аби щедро родила нива і у році наступному. 

Дорогі мої земляки! Немає більш почесного по-
кликання, ніж ростити хліб. Тож гордіться  своєю свя-
тою місією на рідній землі, у рідній країні. Хай вам за-
вжди вистачає снаги і здоров’я здійснити усе задума-
не, а добробут і злагода у родинах спонукають до но-
вих, гарних і великих справ. Божого вам благословен-
ня та вдячності від людей!

З повагою і найкращими святковими побажаннями – 
Антон БІЛИК, директор ПОП «Іванівське» 

Теребовлянського району, Заслужений працівник 
сільського господарства України, депутат обласної ради.

Тим, хто плекає поле Вітаємо!
Керівника ПОП «Іванівське» 

Антона Івановича Білика 
і його вірну супутницю життя, дружину 

Софію Юріївну 
з Днем працівників 

сільського господарства!
Людей, які усе життя закохані у землю, у 

дзвінкий пшеничний колос, вранішнє поле. Які 
ростять хліб і знають ціну кожної скибки. Вони 
ідуть поруч шість десятків літ...  

Плекати хліб, пройтися полем,
Любити землю серцем всім…
Ніде не вчать цього ніколи,
Бо народитись треба з цим!

Світанки лише там стрічати 
(Весна надворі, чи жнива),
Де хлібороби, як солдати,
Де піт і праця – не слова.

Тож в день святковий в Україні
Вітання ці від нас прийміть:
Зичимо Вашій всій родині
Ще многа–многа гарних літ!

Хай буде колос ваговитим,
В домівці - щастя, лад в сім’ї,
Земля, турботою зігріта,
Дарує щедрі врожаї!

З повагою – колектив 
ПОП «Іванівське» та друзі.

Діти, врятовані любов’ю
У Тернополі вперше святкуватимуть  
Міжнародний день передчасно  
народженої дитини 13 стор.

Шановні краяни! Дорогі 
працівники та пайовики 
фермерського господарства 
«Вікторія-92»!

Цьогорічне свято хліборобів ми знову зу-
стрічаємо у непростих умовах. На Сході Укра-
їни триває війна, там щодня хоробро дають 
відсіч агресору наші воїни-герої. Тим важли-
вішою сьогодні є наша праця – нелегка, але 
почесна, адже від неї великою мірою зале-
жить міць і боєздатність наших Збройних Сил 

і бойовий дух кожного військовослужбовця. 
Я щиро вдячний вам, дорогі мої друзі, коле-
ги, однодумці, працівники нашого господар-
ства за патріотизм, велику і вірну любов до 
землі-годувальниці, за сповнені тривог і на-
дій дні  і ночі, проведені у полі за кермом трак-
тора чи комбайна. Тож хай сіється і щедро ро-
дить у ваших домівках щаслива доля, хай у ва-
ших родинах панують злагода і благополуч-
чя! Здоров’я та успіхів, миру усім вам! 

Петро ПЕЛЯК, голова фермерського господарства «Вікторія-92», 
Заслужений працівник сільського господарства України.

Шановні працівники 
сільськогосподарських 
підприємств Тернопілля!



№46 (178)/16 листопада - 22 листопада 2016 р. Òема тиæняНаш ДеньНаш День2

На моє глибоке переконання, найго-
ловнішим завданням кожного президен-
та України є будівництво держави, тоб-
то такої системи влади, при якій запра-
цює ЗАКОН, коли на практиці, а не лише 
на папері, буде реалізоване право люди-
ни на її захист і на захист її інтересів!

Коли запрацюють ЗАКОНИ, постане 
лише одне завдання: як їх вдосконалю-
вати. Адже, з одного боку, змінюються 
життєві обставини і закони потрібно під-
правляти, а, з іншого боку, закони ство-
рюють люди і навіть при якнайкращих 
намірах (розумію, що у теперішньої вла-
ди цієї якості немає) створити ідеальний 
закон - неможливо!

Тому, в першу чергу, перед владою 
стоїть завдання запустити в ДІЮ ЗАКО-
НИ, задіяти механізми ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА. Закони мають діяти не вибірко-
во, а максимально, щоб в нас, як і у кра-
їнах Заходу, запрацювала система, при 
якій перед законом усі рівні.

Тепер про привід, який змусив мене 
написати те, про що я давно думаю.

Приводом стало вчорашнє - третє - су-
дове засідання за позовом нашої громад-
ської організації щодо примусового про-
ведення перерахунків за тепло за підсум-

ками минулого опалювального періоду.
Я допускав, що суддя може не розібра-

тися в тонкощах справи, тому ми ставили 
для себе як програму МАКСИМУМ - коли 
буде прийнято рішення про перерахунок 
тарифу з початку опалювального періо-
ду 2015-2016 років, тобто з жовтня, так і 
програму МІНІМУМ - коли суд зобов’яже 
міськтеплокомуненерго зробити перера-
хунок лише з 1 грудня 2015 року.

Але, щоб суддя повністю проігнорував 
рекомендації Міністерства регіональної 
політики і житлово-комунального госпо-
дарства, направлені всім обласним адмі-
ністраціям, про те, що перерахунок за те-
плопостачання потрібно проводити не 
з 19 грудня 2015 року (як це зробили в 
Тернополі), тобто з дати введення в дію 
Постанови уряду про щомісячні перера-
хунки, а з 1 грудня, не очікував!

У ряді областей не лише зробили пе-
рерахунки з 1 грудня, але й публічно від-
рапортувати перед людьми. Тернопіль в 
цьому відстав. Бачу, його підтримує місь-
кий суд!

Я не очікував, що для судді офіційна 
рекомендація міністерства - це нуль! Суд-
дя не звертає уваги на те, що якраз мініс-
терство є автором проекту Постанови 

уряду про перерахунки. Суддя не звер-
тає уваги на те, що вищевказане мініс-
терство має право відповідно до чинно-
го законодавства коментувати і давати 
роз’яснення з питань, віднесених до його 
відання. Суддя за три судових засідання 
нашої справи задав лише ОДНЕ ПИТАН-
НЯ! Решту часу він мовчав. Роблю висно-
вок, що ще перед початком справи, він 
знав, яке ухвалить рішення, переносячи 
на тривалі періоди судові засідання.

На чому ґрунтувалася наша ПРОГРА-
МА МАКСИМУМ? На наш лист, направле-
ний міністерству, про необхідність про-
ведення перерахунків за тепло з початку 
минулого опалювального періоду, тобто 
з жовтня 2015 року, міністерство відпо-
віло, що такий перерахунок може бути 
проведено лише у випадку (цитую лист): 
«зменшення виробництва і реалізації те-
плової енергії і послуг централізованого 
опалення, при відхиленні метрологічних 
умов від нормативних».

Ми якраз маємо такий випадок, адже 
у 2015 році обсяг виробництва і реалі-
зації теплової енергії населенню склав 
338,7 тис. Гкал., при плановому річному 
обсязі, закладеному в розрахунки тари-
фу, - 405,3 тис. Гкал., тепла, а середньо-

добова температура в жовтні минуло-
го року склала 6,9 градусів, а в листопаді 
– 4,4 градуси вище нуля, при розрахунко-
вій температурі тарифу - мінус 0,5 граду-
сів. Але розумію, що це для судді, видно, 
надто складно зрозуміти, якщо тут ще не 
діють якісь закулісні домовленості!

Тому ми невідкладно будемо подава-
ти апеляцію! Якщо судді попаде в руки 
мій допис, я йому пропоную не затягува-
ти і якнайшвидше підготувати паперо-
вий варіант рішення суду, адже терміни 
для оскарження – невеликі!

Петро ЛАНДЯК, депутат Терно-
пільської міської ради, голова ТОО 
Політичної партій «Громадянська 

позиція», голова Тернопільської 
міської громадської організації 

«Асоціація споживачів житлово-
комунальних послуг».

ÏлюВÎк Ó ÃÐÎмаДÓ!
- Змін немає. Судилища тривають, - саме так на своїй сторінці у соціальних мережах 
прокоментував Петро ландяк судове рішення за позовом Тернопільської міської гро-
мадської організації «асоціація споживачів житлово-комунальних послуг».

Хоч синоптики заздалегідь 
попереджали про погіршення 
погоди, мешканці Тернопілля 

відчули справжній сніговий 
апокаліпсис.   

Перший у цьому році снігопад, який почав-
ся ввечері 12 листопада і тривав півтори доби, 
спричинив транспортний колапс по всій облас-
ті. Поліція перекрила виїзди з Тернополя, а на 
автостанції було скасовано рейси у всіх напрям-
ках. Водіям, які вирушали в дорогу, рекоменду-
вали взяти з собою лопати. За дві з половиною 
доби тернопільські рятувальники вивільнили із 
заметів понад три сотні автомобілів і надали до-
помогу більш ніж півтори тисячі людей, які по-
трапили у снігову пастку. Застрягали в заметах і 
фури, і «швидкі» з породіллями. 

- Через снігопади в селі Рудники Підгаєцько-
го району не могли доправити до лікарні дити-
ну, яка потребувала негайної допомоги, - розпо-
відають в обласному управлінні ДСНС. - Праців-
ники служби порятунку допомогли медикам та 
хворому дістатися до закладу. З допомогою ря-
тувальників довезли до лікарні й двох породіль 
- із села Ласківці Лановецького району та міста 
Скалат.

На Тернопіллі застрягли у снігах і кілька ав-
тобусів із туристами. У Доброму Полі, що в Бу-
чацькому районі,  евакуювали групу зі 130 лю-

дей, які їхали на відпочинок із Запоріжжя до 
Верховини. 

Від світла відрізала негода мешканців трети-
ни сіл області. На ранок 14 листопада без елек-
трики перебували 276 населених пунктів. Та-
кож було вимкнено 124 повітряні лінії електро-
передавання і 1099 трансформаторних підстан-
цій, тобто кожна п’ята підстанція опинилася без 
живлення. На другий день після стихії без світла 
все ще були близько півсотні сіл області.  

Сильні заметілі в Україну приніс балканський 
циклон. За словами синоптиків, осінні хуртови-
ни не є чимось надзвичайним. Найраніше поді-
бні завірюхи спостерігали у 1997 році – 26 жов-
тня.

ÙÎ ÒÓÒ ДÓмаÒи? 
ØÓÔлюВаÒи ÒÐÅба!

У Тернополі випала місячна норма снігу. Тож 
тепер комунальники, які завжди, як у старі 
часи, працюють за планом, розгрібатимуть 

кучугури протягом наступних трьох декад. 
Принаймні, такі терміни можна спрогнозувати, 
спостерігаючи за роботою комунальних служб у 
перші після аномального снігопаду дні. 

Не можна сказати, що  міська влада  змирилася із неприбра-
ними проїжджими частинами вулиць чи стіжками протоптани-
ми слизькими тротуарами у більшості мікрорайонів. Судячи з 
повідомлень в інтернеті, мерія ще з минулої неділі розгорнула 
бурхливу діяльність у цьому напрямку – навіть міський голова 
взяв у руки шуфлю та поінформував тернополян про те, що вже 
у понеділок всі навчальні та дошкільні заклади міста працюва-
тимуть у штатному режимі.

Поки-що невідомо, що саме мав на увазі Сергій Надал під сло-
вом «штатний», проте вже вранці 14 листопада ця ситуація плав-
но переросла в екстремальну. І через відсутність транспорту на 
більшості ключових маршрутів, і через завалені снігом стоянки 
та пішохідні доріжки, і через слизькі, як скло, дороги. 

Усе це змусило міськраду видати ще один циркуляр, яким ко-
мунальників зобов’язали вночі посипати траси. Схоже цей «пла-
новий» захід мало чим допоміг, оскільки у вівторок, заповнені 
ще на кінцевих зупинках, маршрутки майже не зупинялися по 
дорозі навіть тоді, коли людям треба було вийти, наприклад, на 
Тарнавського, а не біля Універсаму. За свої гроші – довше їдеш, - 
іронізували оптимісти, тоді як песимісти зазвичай переходили 
на ненормативну лексику. 

Тим часам на сяких-таких дорогах міста щодня з’являється 
все більше відкопаних з-під снігу приватних автівок. Їх водії, 
щоб не забуксувати, не дуже то й зважають на людей, які, мов 
акробати на дроті,  балансують вкритими льодом і талою водою 
узбіччями. По-перше, тротуарів так ніхто і не розчистив, а, по-
друге, звисаючі з будинків бурульки при плюсовій температурі 
таять реальну небезпеку для всіх, хто може опинитися під ними.

 Відтак, можна сміливо констатувати, що вжиті заходи поки-
що  мало чим допомогли тернополянам добиратися на роботу 
чи з роботи, а екстреним службам вчасно прибувати на виклики. 
Тож, як свідчать факти, наперед задекларована готовність кому-
нальних служб до боротьби зі стихією виявилася, як завжди - ду-
тою. У такому випадку влада деяких міст, потерпілих від сніго-
паду, вже звернулася за допомогою до формувань Національної 
гвардії, військових, трудових колективів чи мешканців. У нас же 
вкотре сподіваються на новеньку шуфлю в руках мера. А хто ж 
буде шуфлювати?

Сотні сіл без електрики, більше тисячі людей у заметах 

Яê сніã на ãолову?
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Юрій Ништа: «Держслужба 
нині не для великих 
заробітків - хочеться реально 
полегшити життя людей»
Юрій Ништа, як і більшість членів команди голови ТОДА Степана Барни, прийшов на 
держслужбу в травні минулого року, коли очолив Теребовлянську РДА.  
Як сам зізнається, прийшов із бізнесу не заради високих заробітків, адже не той нині 
час та й не та посада -  хотів реально допомогти району, полегшити життя людей.  
І за короткий час вдалося вже чимало. Тож, слово - голові РДА.

“

“

“
“ “

“

Внесок у інфраструктуру - 
внесок у майбутнє!

- Часу  на розкачування у нас не було, 
фактично, з першого ж дня довелося вирі-
шувати проблеми, часом такі, що «висіли» 
роками, - розповів Юрій Михайлович. - Як 
приклад наведу школу-довгобуд у селі Со-
колів. На її відкриття місцеві селяни чекали 
чверть століття, а ми довели - коли працю-
вати спільно і віддано, то можна вирішити 
будь-які проблеми. У січні цього року школу 
здали в експлуатацію, а відкривати її приїхав 
навіть Президент України Петро Порошен-
ко. На завершення робіт ми залучили 5 міль-
йонів гривень з Держфонду регіонального 
розвитку та ще 0,5 млн. грн. додали з бюдже-
ту району.

Тепер маємо у Соколові зразкову школу з 
сучасним комп’ютерним класом та спортза-
лом з ігровим спецпокриттям. Ми також від-
ремонтували дорожнє покриття вулиці, що 
веде до школи, облаштували тротуар. Крім 
того, відремонтували в селі приміщення для 
пожежної частини і подарували їй спецавто-
мобіль ЗІЛ-131.

«Маємо у Соколові 
зразкову школу з сучасним 
комп’ютерним класом та 
спортзалом»
І за цей рік це не єдине новосілля. У Ми-

кулинцях почали працювати поліцейська 
станція та пожежно-рятувальний пост. У 
Ласківцях - центр культури і дозвілля з су-
часним комп’ютерним залом, бібліотекою 
та залом для занять хореографією і танця-
ми. У Струсові - пункт екстреної медичної 
допомоги, який обслуговує всю північно-
західну частину району.

Цьогоріч ми також залучили для потреб 
району близько 3,5 млн. грн. з Держфонду 
регіонального розвитку. За ці кошти здій-
снюється реконструкція очисних споруд 
Микулинців. Загальна вартість проекту 5 
млн. грн. і фінансується він у співвідношен-
ні 70 до 30 відсотків з Держбюджету та міс-
цевого бюджету. 

Ще понад 5,8 млн. грн. надані району 
в рамках субвенції з Держбюджету місце-
вим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій. Ці кошти залучені на енергозбе-
реження: утеплення фасадів та заміну вікон 
і дверей у школах, дитячих садочках, будин-
ках культури тощо. 
Лікарня - гордість району

- Суттєві капіталовкладення ми зро-
били і в районну лікарню. Лише з почат-
ку цього року з різних джерел витрати-
ли на неї близько одного мільйона гри-
вень. Тепер там в кожній палаті здійсне-
но сучасний євроремонт. Лікарня обладна-
на комп’ютерним томографом, апаратом 
для проведення операцій на варикозно-
розширених венах, висококласною діагнос-
тичною лабораторією, де можна зробити 
аналізи та всі види обстежень, що не посту-

паються рівню найкращих аналогів облас-
ного центру, також функціонує сучасне по-
логове відділення. 

«Районна лікарня 
обладнана комп’ютерним 
томографом, спецапаратом та 
висококласною діагностичною 
лабораторією»
Нарешті вдалося відкрити терапевтичне 

відділення райлікарні в с. Ілавче. Там уже 20 
років функціонувала лікарня, яку фінансува-
ла німецька благодійна місія з містечка Біле-
фельд. Щоправда, до останнього часу вона ді-
яла більше як реабілітаційний центр. І цього-
річ медзакладу надали статус відділення ра-
йонної лікарні.
Взялися за дороги,  
що не бачили ремонту…  
три десятиліття

- Негайного втручання потребували і до-
роги району. Деякі з них, як наприклад, у селі 
Вербівці, не ремонтувалися понад три де-
сятиліття, і коли там розпочали роботи, то 
люди просто плакали. 

За цей рік поточний ямковий ремонт про-
ведено на семикілометровій ділянці від Стру-
сова до музею-садиби Йосипа Сліпого у с. За-
здрість. Разом з Іванівською громадою відре-
монтували п’ятикілометрову ділянку на в’їзді 
до с. Ілавче. Ямковий ремонт також здійснено 
на 25-кілометровій ділянці дороги Теребовля 
- Білобожниця. Поточний ремонт також про-
ведено на дорогах Могильниця - Ласківці (1,5 
млн. грн.), Городище-Зарваниця-Бучач та на 
30-кілометровій ділянці Галич - Сатанів.
Співпраця з громадами - 
нова сторінка держслужби

- Нині на території Теребовлянського ра-
йону існують аж чотири об’єднані територі-
альні громади (не в складі громад залиша-
ються лише сім сільських рад та одна селищ-
на). Дуже важко було поділити між новоство-
реними громадами ресурси та об’єкти району, 
але, на щастя, «зламані списи» вже позаду і те-
пер у нас гарні ділові стосунки. У 2016 на роз-
виток громад з Держбюджету район отримав 

понад 30 млн. грн., які ми й розподілили між 
громадами. Такі великі кошти - заслуга ре-
форми децентралізації. 

Найбільша серед районних громад - Те-
ребовлянська, поки найбільша й в усій облас-
ті. Ця громада об’єднує 26 населених пунктів, 
включаючи й райцентр Теребовлю, а на її те-
риторії проживають 31,5 тис. людей. На роз-
виток громади з Держбюджету ми передали 
майже 15 млн. грн. За ці кошти здійснюєть-
ся капремонт Теребовлянської ДЮСШ, Лош-
нівського будинку культури та ЦПРДЮ, а та-
кож ремонти доріг на вулицях Грушевського 
та Миколаєнко в Теребовлі. Кошти вклали і в 
розширення матеріально-технічної бази Те-
ребовлянського КП.

«Цьогоріч на розвиток громад 
з Держбюджету район отримав 
понад 30 млн. грн., які були 
розподілені між чотирма 
громадами»

Наступна громада - Іванківська - об’єднує 
чотири населених пункти та 3100 людей. Гро-
маді на розвиток надано з Держбюджету 4 
млн. грн. За ці кошти здійснюється капіталь-
ний ремонт даху школи в с. Ілавче, рекон-
струкція приміщення адмінбудинку та будин-
ку культури в с. Сороцьке, а також ремонт час-
тини дороги в с. Глещаве.

Золотниківська громада об’єднує 20 насе-
лених пунктів та 8 тисяч людей. На її розвиток 
було виділено майже 5,6 млн. грн. Ці кошти ви-
користані для реконструкції котельні Бенів-
ської та ремонту Бурканівської та Золотників-
ської ЗОШ, дитячого садочка в с. Багатківці та 
ще у кількох селах, реконструкцію покрівлі та 
утеплення фасаду адмінбудинку, а також водо-
гону в Маловодах. Крім того, за ці кошти відре-
монтували частину приміщення під поліцей-
ську станцію, закупили оснащення для пожеж-
них та місцевого комунального підприємства.

Нарешті Микулинецька громада об’єднує 
сім населених пунктів, у яких проживає 8 ти-
сяч людей. На її розвиток виділено 3,68 млн. 
грн., за які виконано капремонти у школах сіл 
Заздрості та Ладичина, а також частину робіт 
на вищезгаданому водогоні у Микулинцях.

До речі, саме у Микулинцях почала діяти 
перша в районі опорна школа. На школу вже 
виділено з держсубвенції на розвиток опо-
рних шкіл 1,5 млн. грн. на створення сучасних 
класів біології та хімії, а ще 1,5 млн. грн. надій-
де найближчим часом. Школі також подаро-
вано комп’ютерний клас та автобус.
Допомога для війська -  
у пріоритеті

- У районі створена спілка учасників АТО 
Теребовлянщини і ми завжди намагаємося 
першочергово вирішувати усі проблеми, які 
піднімають на її засіданнях. Будь-який учас-
ник АТО або члени його сім’ї можуть зверну-
тися до мене з питань, що їх хвилюють, і ми, 
по можливості, їх вирішимо. Особливо це сто-
сується актуального нині питання - забезпе-
ченням учасників АТО землею.

Ми відкрили меморіальні дошки усім 
шести загиблим у військових діях на Сході 
мешканцям Теребовлянщини. Намагаємося 
моніторити і вирішувати всі нагальні про-
блеми їх сімей. Співпрацюємо з вищеназва-
ною німецькою місією і забезпечуємо на свя-
та родини загиблих якісними продуктовими 
наборами.

Відзначу, що Теребовлянський район за-
вжди був одним із лідерів за темпами мобілі-
зації, навіть у найважчі періоди проведення 
АТО. Гадаю, що районний військовий комісар 
Олександр Кравець - справді на своєму місці і 
працює дуже плідно та фахово.

Відновлюється на території району і вій-
ськова частина, у якій будуть служити 600-
800 зброярів. Ми розпочинали з розчищення 
цілком занедбаного приміщення і території, 
тепер здійснюємо ремонт паркану, а на черзі 
відновлення казарми, котельні та їдальні.
Проблеми прочан -  
на контролі у голови  
Теребовлянського району

- Для нас дуже важливо полегшити шлях 
прочан до Зарваниці як під час Всеукраїн-
ської прощі, так і під час інших духовних за-
ходів. Для цього обладнуємо на шляху спеці-
альні бесідки, ремонтуємо дороги та продо-
вжили автостоянку поблизу духовного цен-
тру. Хочу висловити вдячність місцевим фер-
мерам, які дуже допомагають під час підго-
товки до прощі.

Крім того, у Теребовлянській військовій 
частині обладнали для духовних потреб вій-
ськових капличку з Образом Матері Божої Те-
ребовлянської.
Плани на 2017-й

- Головними пріоритетами на 2017 рік ми 
обрали три об’єкти районної інфраструктури. 
По-перше, хочемо знову запустити 25-метро-
вий плавальний басейн, також плануємо від-
крити сучасний тренажерний зал. Для цього 
підготували вже проектно-кошторисну до-
кументацію і тепер чекаємо фінансування з 
Держфонду регіонального розвитку.

Двома іншими проектами є реконструк-
ція даху та фасаду центральної районної бі-
бліотеки та будівництво біоенергетичного 
комплексу в с. Соколів. 
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- Ви служили на керів-
них посадах у Збройних силах 
України, очолювали Терно-
пільський аеропорт. Що вас 
спонукало рік тому взяти 
участь у місцевих виборах?

-  Справді, 28 років я прослу-
жив у Збройних силах на керів-
них посадах, офіцер запасу. Зго-
дом мене запросили в облас-
ну держадміністрацію і, оскіль-
ки служив в авіації, запропону-
вали роботу в Тернопільському 
аеропорту. Я довго думав над 
тим, чи йти на вибори у Вишнів-
ці, звідки сам родом. Але почав 
спілкуватися з мешканцями, 
вивчив ситуацію і побачив, що є 
перспектива покращення жит-
тя людей. 

- Уже рік ви на посаді се-
лищного голови Вишнівця. Що 
вважаєте своїм найбільшим 
здобутком?

- Кожному керівнику на ви-
вчення ситуації необхідний 
певний час. Я почав свою робо-
ту зі збільшення доходів місце-
вого бюджету, і це дало резуль-
тат. Для прикладу, бюджет се-
лищної ради в 2015 році стано-
вив 818 тисяч гривень, а в 2016 
році - 1 мільйон 617 тисяч. Тоб-
то збільшився удвічі.  Це най-
кращий показник в області. 

- Як вам, у нинішній нелег-
кий час безгрошів’я, вдалося 
цього досягти?

- Ми були практично перші 
в області, хто запровадив реє-
страційну службу. Це принесло 
близько 600 тисяч гривень до-
ходу. Раніше для реєстрації май-

нових прав наші мешканці їзди-
ли в Збараж або Тернопіль, за-
раз усе це працює у Вишнівці. 
Стараємося налагоджувати ро-
боту з місцевими підприємця-
ми. Збільшили акцизний пода-
ток з реалізації тютюну й ал-
коголю. Якщо у 2015 році отри-
мали 79 тисяч гривень дохо-
ду, то цього року - вже 100 ти-
сяч. Зросли також деякі місце-
ві податки. Торік ми отрима-
ли 382 тисячі гривень субвен-
ції, то цього року, навпаки, дали 
субвенцію районному бюджету, 
вперше за всю історію існуван-
ня селищної ради - це 105 ти-
сяч гривень. Гроші спрямували 
на нагальні потреби - утеплен-
ня загальноосвітньої школи й 
ремонт фасаду музичної, заку-
півлю апаратури для будинку 
культури, у дитячому садочку 
ввели посаду хореографа й за-
купили оргтехніку. Люди став-
ляться позитивно до змін і ба-
чать, куди йдуть кошти.

- Коли приїжджала у Ви-
шнівець, одразу поміти-
ла фонтан у центральному 
сквері, тротуари…

- За рік неможливо зробити 
кардинальні зміни, треба нако-
пичувати ресурси. Проте зна-
чну частину коштів, які отри-
муємо, стараємося спрямовува-
ти саме на благоустрій Вишнів-
ця. Почали велику реконструк-
цію скверу, облаштували фон-
тан, доріжки з тротуарної плит-
ки, залишилося здійснити ди-
зайнерські роботи, щоб люди 
могли нормально відпочивати. 

Уже цього літа було дуже при-
ємно бачити, як мами з дітьми 
у спеку проводять там свій час. 
Виклали бруківкою тротуари 
біля школи на вулиці Грушев-
ського, майдані Шевченка. Моя 
мета, щоб усі тротуари Вишнів-
ця були реконструйовані. Цьо-
го року почали і ремонт дитя-
чого майданчика, адже гойдал-
ки були вже небезпечні для ді-
тей. Окрім того, за кошти меш-
канців оновили освітлення на 
вулиці Шевченка. Сьогодні вся 
центральна частина вже освіт-
лена й ми замовили проектно-
кошторисну документацію, 
щоб освітити весь Вишнівець. 
Також здійснено важливу ро-
боту щодо розробки генераль-
ного плану забудови населених 
пунктів селищної ради. Рані-
ше цим практично ніхто не за-
ймався, а це створювало труд-
нощі для мешканців. Напри-
клад, унеможливило виділення 
земельних ділянок для індиві-
дуальної забудови. 

- Сьогодні на Тернопіллі іс-
нує проблема зі сміттєзва-
лищами. Як вирішуєте її у Ви-
шнівці?

- Коли я прийшов на поса-
ду, то вдалося узаконити місце-
ве сміттєзвалище. З’являються, 
на жаль, несанкціоновані ски-
ди відходів. Не вистачає техні-
ки, щоб організувати повноцін-
не вивезення сміття. Маємо ма-
ленький тракторець, але цього 
недостатньо. Встановити поки 
сміттєві контейнери нема мож-
ливості, але сподіваюся, що на-

ступного року зробимо це й на-
лагодимо повноцінну роботу 
з вивезенням відходів. Також 
проводимо нагальні ремонти у 
водопровідно-каналізаційному 
господарстві. Зокрема, зроби-
ли поточний ремонт насосної 
станції, виготовили проект на 
очисні споруди. 

- Ще одна проблема Украї-
ни - це дороги... 

- Дороги у Вишнівці в про-
блемному стані. Робимо те, що 
можемо, в межах нашого фінан-
сового ресурсу. Підсипали до-
роги від сіл, на деяких вулицях 
вдалося здійснити ремонті ро-
боти з катком. Провели ямко-
вий ремонт на майдані Шев-
ченка, підрихтували дорогу до 
лікарні. Недавно облаштува-
ли автобусну зупинку для меш-
канців навколишніх сіл і люди 
вже не мокнуть у дощ без на-
криття. 

На жаль, щоб провести опе-
ративно всі необхідні роботи, 
грошей не вистачає. Приміром, 
на балансі Вишнівця є місцева 
пожежна команда, яка обслуго-
вує практично піврайону, а фі-
нансування в основному йде з 
нашого бюджету. Ці кошти мож-
на було б використати на доро-
ги й благоустрій, але закрити 
пожежну команду - це злочин. 
Через спекотну погоду влітку 
виникає багато пожеж, а най-
ближчі рятувальні підрозділи 
- у Збаражі та Кременці.

- Ви були ініціатором 
створення на базі Вишнівця 
об’єднаної громади, а це пе-

редбачає нові вибори, хоч мо-
гли спокійно ще чотири роки 
займати посаду селищного 
голови. Чому вирішили піти 
на цей крок?

- Ми об’єдналися у складі Бо-
дацької, Старовищнівецької, Бу-
тинської сільських рад і Вишні-
вецької. Це було свідоме рішен-
ня. Я вивчав досвід уже створе-
них громад і побачив, що вимо-
ги часу диктують іти вперед. Це 
дозволить створити нові робо-
чі місця, дасть нам додаткові ко-
шти, зокрема, за рахунок дер-
жавних субвенцій - це близь-
ко мільйона гривень на тисячу 
жителів. Ці кошти будуть роз-
поділені для всієї об’єднаної 
громади. Загалом бюджет гро-
мад буде збільшено. Ми зможе-
мо брати участь у різноманіт-
них проектах і залучати інвес-
тиції для розвитку інфраструк-
тури та підприємництва. Сво-
го часу у Вишнівці був сирзавод, 
консервний завод, шкіргаланте-
рейна фабрика, два цегельні за-
води. Нині працює один із них, 
решта підприємств продані або 
перебувають у стадії ліквідації.  

- Вишнівець - особливе міс-
течко на Тернопільщині. Його 
окраса - старовинний палац. 
Чи заробляють мешканці на 
туризмі? 

– До нас приїжджають ту-
ристи і з Європи, з України. Про-
блема в тому, що Вишнівець не 
має свого готелю, який дав би 
змогу зупинятися на більш три-
валий час. Люди ідуть на екс-
курсію, а потім сідають в авто-
бус і їдуть. Нам треба затрима-
ти гостей хоча б на добу-дві. Для 
цього слід облаштувати готель-
ний комплекс, і ми зараз працю-
ємо щодо залучення інвестицій. 
Вишнівець має стати привабли-
вим туристичним містечком, із 
відремонтованими тротуарами, 
місцями відпочинку, це дасть 
змогу людям заробляти. Ми хо-
чемо стати прикладом із залу-
чення туристів в області. Цього 
року провели чимало фестива-
лів, концертів. Є бажання завер-
шити початі проекти і велике 
моральне задоволення від того, 
що у Вишнівці й навколишніх 
селах щось почало відбуватися. 
Переконаний, найближчим ча-
сом наша громада буде однією 
з найкращих на Тернопіллі. Це 
зробить не тільки голова, а самі 
вишнівчани.

Інна МАТУШ.

Олег СТеФаНСьКИЙ: 

«ВИШНІВеЦь 
має стати привабливим 

туристичним містечком»
Вишнівець - унікальне містечко не лише для Тернопілля, а й України. Його називають колискою козацької слави, адже 

саме тут мешкав Дмитро Вишневецький - засновник Запорізьької Січі. Сьогодні сюди приїжджають туристи з різних 
країн Європи - подивитися на красивий палац, прогулятися старовинним парком. Приїжджають - і їдуть, адже в місці з 
такою давньою історією навіть немає де розмістити туристів, каже Олег Стефанський. 

Мешканці Вишнівця рік тому довірили йому очолювати своє містечко. За цей час стали помітними суттєві пози-
тивні зміни – помаленьку оновлюють вулиці, дитячі майданчики. Зараз у Вишнівці готуються до об’єднання громад, що, 
як розповідає селищний голова, допоможе залучити інвестиції на потрібні для мешканців проекти. Олег Стефанський 
не приховує своїх амбіційних планів – повернути Вишнівцю шарм старовинного європейського міста та створити умо-
ви для розвитку навколишніх сіл. 

Сучасне і майбутнє древнього Вишнівця
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– Віталію Михайловичу,  сьогодні Ви 
позиціонуєте себе більше як громад-
ський діяч, аніж політичний. Однак ду-
мок про повернення в політику не зали-
шаєте? 

– Якщо говорити відверто, то політи-
ком у загальноприйнятому розумінні цьо-
го слова я ніколи й не  був. Тобто, не був ак-
тивістом в партійних процесах, не викрику-
вав лозунги і не боготворив партійних лі-
дерів. Чим цікавіша громадська діяльність 
– ти не повинен її обмежувати політични-
ми чинниками. Робиш те, що вважаєш ко-
рисним для людей і комфортним для влас-
ної совісті. 

Загалом, я досить скептично ставлю-
ся до сьогоднішньої політики і політиків. 
За 25 років незалежності в цій стихії мало 
що змінилося: пафосні гасла, гучні заяви, 
за якими немає реальних дій, а в результа-
ті – та ж сама тотальна корупція. Втім, і роль 
громадських активістів сьогодні теж зніве-
льована. Адже після Революції Гідності, як 
гриби після дощу, почали виростати усіля-
кі люстраційні та антикорупційні організа-
ції, частина з яких, на жаль, проводила свої 
акції виключно під замовлення та за гро-
ші. Тому слово «громадський діяч» сьогодні 
звучить хоч і краще, ніж «політик», але вже 
не набагато. 

Напевне, відповім так: у нинішньому 
розумінні цих слів сьогодні не вважаю себе 
ані політиком, ані громадським діячем. Я 
просто громадянин України, тернополя-
нин, який, як і багато інших українців, до-
кладає всіх можливих зусиль для покра-
щення нашого життя.

– Чи складно проводити громадську 
діяльність в нинішніх умовах? 

– Тернополяни дуже зневірені у різно-
го роду громадських організаціях та соці-
альних проектах. Відтак у всьому вбача-
ють політичну складову. Наприклад, коли 
я звернувся до одного телеканалу з про-
ханням висвітлити один із наших проек-
тів, мені виставили прайс з цінами полі-
тичної реклами. А на пояснення, що я ніку-
ди не балотуюся, мені відповіли: значить, 
колись будете…

Така ж ситуація з біл-бордами. У нас 
розроблена дуже цікава соціальна рекла-
ма проєвропейських цінностей. Ми вже по-
над півроку не можемо її запустити на ву-
лиці міста, оскільки ціни просто захмар-
ні. При цьому частина площин пустують 
і власники могли би тимчасово розмісти-
ти там корисні речі, скажімо, за символіч-
ну плату, але… 

У Європі громадська і політична діяль-
ності чітко розмежовані. У нас же вони, на 
жаль, досі тотожні в очах людей…

– Які стосунки у Вашої організації із 
владою?

– Знаєте, чим відрізняються європейці 
від нас? Вони вважають владу найнятими 
громадою менеджерами для управління 
фінансами та ресурсами цієї громади. Тоб-
то, усі свої кроки щодо розподілу бюджету 
чи втілення в життя тих чи інших проектів 
влада повинна узгодити безпосередньо із 
людьми, які проживають у даній місцевос-

ті. Згадайте хоча б референдум у Нідерлан-
дах щодо підписання угоди між Україною 
та Євросоюзом… Влада мусила насамперед 
запитати думку свого народу. Громадські 
організації – це об’єднання, які не тільки 
допомагають владі втілювати в життя ті 
чи інші суспільно значимі проекти, а й ви-
ражають думку рядових європейців та на-
віть здійснюють моніторинг ефективності 
чи контроль влади.

А у нас? Представники влади після ви-
борів автоматично стають небожителями, 
яким плювати на думку свого народу чи 
окремої громади. Жодного впливу на ро-
боту центральної влади, її структур чи ор-
ганів місцевого самоврядування народ не 
має. Та й, чесно кажучи, не дуже стараєть-
ся мати. Власність громади міста чи облас-
ті взагалі сприймається як «нічия», а отже 
- безконтрольна. «Нехай краде, тільки хай 
щось для нас зробить», – цей звичний для 
українців вираз є просто абсурдним для 
європейців. 

Як на мене, громада і громадські органі-
зації мають стояти над владою і мати на неї 
повний вплив. Чиновник, лишень запідо-
зрений у хабарництві чи інших протиправ-
них діях, має автоматично подавати у від-
ставку. Проекти, подані громадськими ор-
ганізаціями, мають виноситися на розгляд 
суспільства і депутатів, а не припадати пи-
лом у шухлядах, бо «це - не наш піар»…  Од-
нак для того, щоби так сталося, нам потріб-
но самим починати змінювати свою мен-
тальність, своє ставлення до влади, яку ми 
обираємо, і до людей, яким ми довіряємо 
управляти своїм майном.

– Ви про себе голосно заявили на 
останніх місцевих виборах. Вас називали 
одним із кандидатів на посаду мера, хоч 
Ви особисто цього ніколи і не озвучували. 
В останній момент Ви зійшли з дистан-
ції. Чому? 

– Як я вже казав, мою громадську діяль-
ність деякі політики одразу назвали перед-
виборчим піаром і «записали» в кандидати 
на міського голову. Очевидно, вони дійсно 
так думали, хоч я жодного разу не заявляв, 
що кудись збираюся балотуватися. Може і 
боялися як опонента. З виборчої дистанції 
не сходив, бо на ній і не був. Просто так ви-
йшло, що створення «Тернополя Європей-
ського» співпало із місцевими виборами. 
Своїми проектами ми дуже хотіли досту-
катися і до діючої влади, і до майбутніх де-
путатів, аби вони могли силою своїх посад 
втілити в життя ті ідеї, які ми пропагували 
і які здобували суспільну підтримку. Однак 
тоді кожен наш крок сприймався виключ-
но з політичної точки зору. Втім, минув час, 
і сьогодні я бачу, що чимало наших проек-
тів поволі починають втілюватися в життя. 
Це радує, хоч і шкода втраченого досі часу.

– Які Ваші політичні амбіції сьогодні? 
– Наразі я залишаюся громадським ді-

ячем, бізнесменом, тернополянином, але 
тільки не політичною фігурою. Я хочу, 
щоби мої діти жили у Тернополі. Хочу, аби 
наше місто було по-справжньому європей-
ським. Готовий над цим працювати і залу-
чати однодумців. А політичні амбіції – це 

для тих, хто любить Тернопіль тільки на 
словах і тільки перед виборами.

Не раз чув версії, що я, начебто, готуюся 
балотуватися до парламенту на позачерго-
вих виборах. Одразу скажу: допоки там за-
мість законів для людей ухвалюють закони 
«під себе», я не готовий бути учасником та-
ких процесів.

Що найцинічніше, подібні законопроек-
ти нам подають як, начебто, вимогу закор-
донних донорів та Євросоюзу. Насправді ж, 
закладають у зміст зовсім інші пункти, які 
навіть суперечать європейським правам 
людини.

Ось візьмемо до прикладу законопро-
ект, який дуже активно лобіюється партією 
«Народний фронт» – закон про спецконфіс-
кацію. Його широко рекламували як закон, 
що дозволить повернути в Україну вкраде-
ні мільйони Януковича. Коли ж проект при-
йняли у першому читанні, суспільство жах-
нулося. Адже відтепер майно людини мо-
жуть арештувати, навіть якщо вона випад-
ково виявилася свідком якогось злочину. 
Або забрати все нажите навіть за дрібне ху-
ліганство, якщо цього захоче слідчий. І все 
це – без жодного рішення суду. Ніяк інак-
ше, як узаконення банального рейдерства 
з боку правоохоронців, я цей закон назва-
ти не можу. 

Тому, ще раз наголошую: я не бачу себе 
частиною такої системи і такого парла-
менту.

– Дочасні вибори до Верховної Ради: 
бути чи не бути? 

– Сьогодні провідні політологи уже вго-
лос говорять про те, що переобрання парла-
менту неминуче. Як бачимо з останніх голо-
сувань, особливо за підняття нардепівської 
зарплати, перевибори можуть бути уже най-
ближчим часом, адже межа людського тер-
піння вже на грані. Інша річ, чи змінить-
ся щось під куполом ВР після переобран-
ня парламенту? Практично не створено но-
вих політичних сил, немає нових облич, а ті, 
що були, встигли себе дискредитувати. І це 
- страшно. Адже за нове життя в Україні від-
дали своє життя її кращі сини. На Сході ги-
нуть тисячі наших воїнів, у той же час коруп-
ція продовжує розквітати пишним цвітом, а 
західні партнери, дивлячись на е-декларації 
нової влади, втомилися допомагати країні, 
яка сама собі не може дати ради. 

Серйозним поштовхом до початку пере-
виборів стала і популістська заява прем’єр-
міністра про підняття мінімальної зарпла-
ти до 3200 гривень. Тому що вона не тіль-
ки не має під собою жодного економічно-
го підґрунтя, а й взагалі може призвести до 
дефолту. Фахівці вже склали перелік втрат 
економіки України від такого кроку: масо-
ве звільнення працівників, різке збільшен-
ня виплати зарплати в конвертах, стрибок 
цін на усі товари та послуги, включно з ко-
мунальними платежами, ріст курсу долара 
та знецінення гривні і багато інших наслід-
ків. Чи народ пробачить Кабміну, де згід-
но е-декларацій, працюють тільки дола-
рові мільйонери, своє подальше зубожін-
ня? Впевнений, що навряд. Дай Бог, щоби 
все закінчилося лише перевиборами, а не 

черговим національним повстанням про-
ти влади.

–  Як можете оцінити роботу влад-
ної вертикалі на Тернопільщині? 

– А як можна оцінювати свято під час 
війни? Хабарництво – на тлі зубожіння 
простих людей? Кумівство і поруку – в час 
тотального безробіття і еміграції профе-
сіоналів та й просто робочих ресурсів? Я 
би сказав так: влади, у прямому розумін-
ні цього визначення, немає ні в Києві, ні на 
місцях. Є чергова політична узурпація ста-
рих схем відкатів і контролю тіньових фі-
нансових потоків. Є дуже багато слів, піару, 
реклами, але жити по-новому чомусь по-
чали тільки ті, хто зараз біля корита, а не 
прості українці. 

Всі ви, напевно, слухали виступ Міхае-
ля Саакашвілі, коли він подав у відставку 
з посади голови Одеської ОДА. Весь той не-
гатив, який він озвучив, має місце не тіль-
ки на Одещині, а й у кожній області України. 

Чим сьогодні може похвалитися вла-
да? Взяти, для прикладу, споживчий кошик. 
Його вартість за останні роки зросла міні-
мум удвічі, а ціни на окремі продукти і ліки 
– більш ніж втричі. Що там казати – карто-
пля і та подорожчала у 4 рази! При цьому 
мінімальна зарплата (в доларовому еквіва-
ленті) зменшилася у 2,5 раза. Тобто ми мо-
жемо говорити про те, що купівельна спро-
можність українців за нової влади впала 
приблизно у 10 разів! 

Попри це, ми повинні говорити не лише 
про центральну владу, а й про місцеву. Ска-
жімо те, що на Тернопільшині за статисти-
кою найдорожчі в Україні хліб, макарони 
та гречка – це вже недопрацювання не По-
рошенка чи Гройсмана, а їх ставлеників на 
місцях.

– Ваш батько – Михайло Цимбалюк – 
відома в Україні людина. Сьогодні він - го-
лова львівської «Батьківщини». Чи впли-
ває цей фактор на Ваш світогляд? 

– Якщо настане час, коли я буду гото-
вий робити політичний вибір, звісно, бать-
кова думка буде для мене важливою. Од-
нак, це не означає, що зроблю такий же ви-
бір. Все буде залежати від моїх особистих 
поглядів на певну партію чи політично-
го лідера. У нашій сім’ї прийнято радити-
ся, обмінюватися думками, але кожен по-
важає вибір іншого. 

– Якби зараз Вам запропонували 
державну роботу. В якому кріслі себе 
бачите? 

– Бути сьогодні на державній роботі – це 
стати частиною системи. У нинішній систе-
мі себе не бачу. Навіть у тих структурах, які 
зараз тільки створюються і позиціонуються 
як проєвропейські і незалежні. Чи в тих, які 
очолюють іноземці, котрі залишили на сво-
їй вітчизні не надто добру згадку про себе, а 
тут нам подаються як великі реформатори. 
Як і раніше, щоб очолити держструктуру, по-
трібно бути частиною (явною чи прихова-
ною) правлячої партії, залежати від політич-
них чинників чи слова наближених до пер-
ших осіб держави людей. Все це не додає ро-
боті ефективності. А працювати як-небудь 
на таких посадах в нас є кому і без мене. 

Віталій Цимбалюк:
«Я не бачу себе 

частиною цієї системи»
Голова ГО «Тернопіль Європейський» Віталій Цимбалюк може очолити один із осе-
редків політичних партій та готуватиметься до парламентських виборів. Такі чутки 
останнім часом ширяться Тернополем, провокуючи ще більше домислів та припу-
щень. Що із цього є правдою, ми запитали у самого Віталія Цимбалюка.
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Рішення Європейської комісії, 
яким російському Газпрому 
дозволено збільшити 

прокачку газу по трубопроводу 
OPAL в обхід України, прямо 
загрожує нашим національним 
інтересам і економічній безпеці.

 Також євробюрократи під вигадани-
ми приводами вкотре відмовляють нам у 
наданні безвізового режиму, хоча всі умо-
ви для цього нами були виконані рік тому.

Євробюрократи водять нас, україн-
ців, навколо пальця, тому що їм це дозво-
ляє робити наша влада, яка неспромож-
на ефективно і наполегливо відстоюва-
ти наші національні інтереси. У мене не-
має жодних приватних чи комерційних 
інтересів ні в Росії, ні в Європі, ні в оф-
шорах, тому я нікому не дозволю три-
мати українців за дурнів. Місце Украї-
ни в Європі, але не на будь-яких умовах, 
як це нам пропонують. Тому я вимагаю 

від Єврокомісії негайно виконати свої 
зобов’язання перед Україною, або нехай 
ідуть до біса зі своїми принизливими для 
українців умовами.

А від Президента і уряду знову вима-
гаю ініціювати перегляд угоди про зону 
вільної торгівлі в частині радикального 
збільшення квот на безмитне постачан-
ня продукції наших виробників на рин-
ки Євросоюзу. Поки що справді вільною 
торгівлею тут і не пахне. Натомість вла-

да в обмін на черговий кредит, який нам 
треба буде повертати з процентами, хоче 
позбавити тисячі українців роботи і за-
робітку, відновивши варварський вивіз 
з України необробленого лісу-кругляку і 
продаючи нашу землю. Але ми нікому не 
дозволимо позбавляти українців достой-
ного життя, перетворивши нашу рідну 
країну в сировинний придаток.

Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії.

Олег лЯШКО: 
«або Єврокомісія виконає свої 
зобов’язання перед Україною, 

або хай йде до біса!»

Товар закуплено: 
інформацію - 

до податкової
В управлінні податків і збо-

рів з фізичних осіб Тернопільської 
ОДПІ поінформували: якщо під-
приємство чи фізична особа - під-
приємець здійснюють закупівлю 
товарно-матеріальних цінностей 
(послуг) в іншого підприємця, тоді 
виникає обов’язок відображення  
ними суми виплаченого доходу у 
розрахунку за формою № 1ДФ.

Довідником ознак доходів вста-
новлено, що дохід, нарахований 
(виплачений) самозайнятій особі, 
відображається в такому розрахун-
ку з ознакою доходу «157».

Також зазначають, що неподан-
ня податковим агентом звітнос-
ті про суми доходів, нарахованих 
(сплачених) на користь платника 
податків, зокрема фізичної особи - 
підприємця, є порушенням поряд-
ку подання інформації про фізич-
них осіб - платників податків, й до 
такого податкового агента засто-
совують штрафні санкції у розмі-
рі 510 гривень. Це передбачено п. 
119.2 Податкового кодексу Украї-
ни. У разі повторного притягнен-
ня до відповідальності за відповід-
не порушення протягом року дове-
деться сплатити уже 1020 гривень.

Детальніше - у Центрі обслу-
говування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1 та за телефоном: 
43-46-10.

Послуги й товари 
для аТО - до витрат 

фірми
Уряд постановою від 26.10.2016 

року № 758 затвердив перелік то-
варів, виконаних послуг, наданих 
послуг за кодами, згідно з Держав-
ним класифікатором продукції та 
послуг ДК 016:2010, вартість яких 
на період проведення АТО вно-
ситься до інших витрат звичайної 
діяльності або на вартість яких не 
проводиться коригування фінан-
сового результату до оподаткуван-
ня.

До переліку, зокрема входять: 
спеціалізовані засоби індивідуаль-
ного захисту, технічні засоби спо-
стереження, лікарські засоби, засо-
би особистої гігієни, продукти хар-
чування, предмети речового забез-
печення тощо, добровільно пере-
дані для цілей проведення АТО.

Згадана постанова набрала 
чинності 2 листопада 2016 року.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 

Улюблена фраза українського 
політикуму «Америка нам 
допоможе», тепер звучить 

на мотив відомого вітчизняного 
«політхіта» «Усе пропало!» - «Трамп 
нам не допоможе». 

Перемога республіканця-мільярдера До-
нальда Трампа на президентських виборах у 
США поставила на вуха Україну і світ. Адже со-
ціологи і політологи хором пророкували без-
перечну «victory» (перемогу) тітоньці Хілларі. 
Багато хто сподівався, що вона, немов казкова 
фея, помахом руки з балкона Білого дому по-
верне у світ мир і порядок. Перемога «доброї» 
місіс Клінтон не входила у плани Росії. Зате 
«брутальному мачо» містеру Трампу депута-
ти Держдуми РФ аплодували стоячи. І диви-
на: нікого з жителів Мордору не вхопив «атак 
серця». Забули, що президент-республіканець 
Рональд Рейган приклався до розвалу СРСР, 
американці-імперіалісти вмить стали друзя-
ми, і вже «Аляска не наша», а «Трампнаш»…           
«Крутизна» Європи залежить 
від америки? 

Новий господар Білого дому наробив пере-
полоху в ЄС. Особливо - стосовно ролі НАТО і 
безпеки Європи. Трамп під час виборчих пере-
гонів наголошував: серйозно подумає, чи при-
ходити на допомогу членові НАТО, наприклад, 
одній із країн Балтії, якщо на неї нападе Росія. 
Немов натякнув: дбайте про себе самі. Амери-
ка ж може дозволити собі побути «стурбова-
ною», як, приміром, Європа, коли Путін «від-
жимав» Крим і пішов війною на Донбас.     

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер роз-
пачливо заявив: «Обрання Трампа становить 
загрозу для міжконтинентальних відносин». 
І додав: «Нам потрібно навчити обраного пре-
зидента, що таке Європа і як вона працює». Ну 
й дипломатія у брюссельського посадовця! 
Така ж, як і «крутизна» Європи без допомоги 
Америки.   

А чому так сполошився український полі-
тикум? Відразу почали рахувати, скільки мі-
льярдів міжнародної допомоги країна може 
не отримати за Трампа-президента. По-перше, 
доки наша влада «розкриватиме рота» на за-
кордонні позики, замість того, щоб почати за-
робляти гроші самій? По-друге, не Трамп роз-
крадав українську казну і не його обов’язок 
її наповнювати. По-третє, четверте і п’яте… У 
Вашингтоні знайомі з е-деклараціями наших 
нардепів, міністрів та інших чиновників. І, на-
певно, з тим, що українські судді та прокуро-
ри володіють електростанціями, готелями, 
торгово-розважальними центрами. Приміром, 

суддя Вищого спецсуду Михайло Вільгушин-
ський - власник  трансформаторної підстан-
цієї і цілої лінії електропередач. На Заході такі 
речі неприпустимі. А от, скажімо, українсько-
го художника Сергія Пояркова це зовсім не ди-
вує. За його словами, крім політиків і міністрів, 
судді - його постійні клієнти. І купити за п’ять 
тисяч доларів на подарунок колегам  картину 
чи статуетку з бронзи - для них елементарна 
дрібничка…

Повертаючись до тітоньки Хілларі… Саме 
президент-демократ Білл Клінтон, чоловік 
Хілларі, підписав Будапештський меморан-
дум, де гарантована цілісність України. І саме 
демократи були при владі, коли Росія цю ці-
лісність порушила. Барак Обама проігнорував 
зобов’язання перед Києвом за Будапештським 
меморандумом про захист територіальної ці-
лісності України. І благословив «мінський 
формат», «перемир’я» за яким означає для на-
шої держави продовження війни, колосальні 
людські жертви і економічні втрати.   

А тепер невеличкий екскурс в історію. Че-
рез півроку після російсько-грузинської війни 
тодішня держсекретар Хілларі Клінтон зустрі-
лася в Женеві зі своїм російським колегою Сер-
гієм Лавровим. Передала вітання з Вашингто-
на і символічну кнопку-символ перезаванта-
ження американсько-російських відносин. На 
вулицях грузинських міст ще не встигли при-
брати руїни розбомблених російською авіаці-
єю будинків. Країна оплакувала загиблих. За-
мість санкцій для Кремля, Клінтон запропону-
вала умиротворення. Тоді й з’явилися прогно-
зи: Україна у планах Путіна - наступна…

…Політична мапа світу змінюється. Деякі 
сусіди України розвертають голоблі на Моско-
вію. Як от Молдова, де президентом став про-
російськи налаштований політик. Молдавани 
вже й не проти відмовитися від асоціації з ЄС. 
Цікаво, від безвізового режиму також? У Бол-
гарії в президентах ходитиме соціаліст, також 
симпатик Кремля. Невже болгари проводити-
муть свій Brexit щодо виходу з Євросоюзу? З 
лукашенківською Білоруссю все зрозуміло. А 
ось з Польщею - не все… 

Тож Україні слід покладатися на себе і на 
свій народ, а не на Вашингтон чи Брюссель. Це 
мали б усвідомили ті, хто нині при владі. А не 
прикривати огріхи своєї (без)діяльності зби-
тою фразою: «Путін нападе!». Він уже напав…            
Президент-мільярдер хоче 
один «бакс» платні на рік   

Чого очікувати від 45 президента США? 
Прогнозувати важко. Як кажуть, річ дасть-
ся знати в пранні. А Трамп - у політиці. Він усе 

життя «робив» гроші. І досить успішно. Не лю-
бить невдах. Його коронна фраза: «Ти звіль-
нений!». Звучить цинічно, але для американ-
ців - звично. 

Працюватиме президентом Трамп безко-
штовно. «Я думаю, що мені слід взяти, за зако-
ном, один долар. Отже, я візьму один долар на 
рік», - сказав ведучому програми «60 хвилин» 
на каналі «CBS News». І поцікавився, яка взага-
лі у президента зарплата. Коли той відповів, 
що 400 тисяч доларів на рік, Трамп знову наго-
лосив, що не буде її отримувати.

Епатажний мільярдер любить гарних жі-
нок, а вони - його. Був тричі одружений. Дві 
дружини - європейки. Колишня - Іванна Зель-
нічкова з Чехії. Теперішня - Меланія - зі Слове-
нії. 

Трамп не палить і не п’є. Каже, ніколи й не 
пробував. Це допомагає тримати себе в тонусі. 

…Чи варто радіти Росії з приводу перемо-
ги Трампа? Мабуть, ні. Він не з тих, кому мож-
на диктувати. І найперше відстоюватиме ін-
тереси своєї країни. За нашими мірками він 
- «американський націоналіст». Пообіцяв аме-
риканцям відновити велич США. Тож дружба 
з будь-яким закордонним лідером чи країною 
триватиме доти, доки це вигідно Штатам.   

Що означатиме перемога непередба-
чуваного Трампа для України? В одному з 
інтерв’ю «NBC» він сказав, що наша держа-
ва не входить до його зовнішньополітичних 
пріоритетів. Після різкої критики американ-
ських експертів із зовнішньої політики змі-
нив свою риторику. 

За словами екс-посла США в Росії Майкла 
Макфола, Трамп не визнає анексії Криму. Але 
й не буде підтримувати ідею допомоги україн-
ському уряду. 

Тим часом голова Верховної Ради Андрій 
Парубій вважає, що перемога Трампа відкри-
ває нові можливості для України. Бо Респу-
бліканська партія США традиційно підтримує 
Україну і визначає співпрацю з нашою держа-
вою одним із пріоритетів зовнішньої політи-
ки.

Загалом, Трамп-кандидат і Трамп-
президент - речі різні. Виборчі гасла - одне,  ре-
альні справи - інше. Хто-хто, а українці в цьому 
переконуються щоразу. Тим паче, на Трампа-
президента величезний вплив матиме респу-
бліканське оточення. Може й, 
Будапештський меморандум 
йому дадуть прочитати…       

Ðіч дастüся знати в ïранні, 
а ÒÐамÏ - В ÏÎл²ÒиЦ²

Ольга
ЧОРНа.
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«людина 
роêу 2016»

Стартує 
шестинедільний 
марафон одного 

з найпрестижніших 
конкурсів Тернопілля 
«Людина року». 

25 грудня ц.р. комісія, яку 
очолює відомий тернополя-
нин Олег Караванський, ви-
значить десятку лауреатів 
конкурсу, а засоби масової ін-
формації оприлюднять імена 
переможців конкурсу. А номі-
нація нагородження традицій-
но відбудеться у першій дека-
ді лютого 2017 р. у приміщен-
ні Старого Замку у Тернопо-
лі. Тож подання на кандидатів 
конкурсу (виписки з протоко-
лів загальних зборів колекти-
ву, біографію-характеристику 
і фото) просимо надсилати 
на адресу: м. Тернопіль, вул. 
Замкова, 12, спортивна шко-
ла, з позначкою на конверті:  
на конкурс – «Людина року». 

Трьох мужніх жінок із 
ювілеями привітав голова 
обласної ради 

Віктор Овчарук.  
Відзнаку «Подяка голови Тернопіль-

ської обласної ради» вручено з нагоди 
90-річчя від дня народження багаторіч-
ному політичному в’язню, члену ОУН-УПА 
Стефанії Джоджик.

З нагоди 85-річчя від дня народження 
таку ж відзнаку отримала багаторічний 
відповідальний секретар Тернопільської 
обласної організації Всеукраїнського то-
вариства політичних в’язнів і репресова-
них, ветеран ОУН-УПА Віра Зарихта.

За багаторічну плідну громадську і де-
путатську діяльність, патріотизм, особис-
тий внесок у справу утвердження україн-
ської держави та з нагоди   70-річчя від 
дня народження цінний подарунок (го-
динник) від голови Тернопільської облас-
ної ради вручено Марії Крупі.

«Українські жінки завжди були при-
кладом незламності духу та відданого 
служіння нації, - наголосив під час наго-
родження голова обласної ради Віктор 
Овчарук. – Ризикуючи власним життям, 
Ви стали на шлях боротьби та утвер-
дження нашої незалежності, становлен-
ня нашої держави.  Ви боролися, як кож-

на мати, за краще майбутнє для своїх ді-
тей, онуків. І у них Ви бачили краще май-
бутнє для усієї нашої держави. Низький 
уклін Вам за жертовність та незламність. 
Новим поколінням потрібна Ваша життє-
ва мудрість, знання, поради,  Ваш розум 
та досвід.  Нехай Господь дарує Вам довгі 
роки!»

Віêтор ÎВ×аÐÓк: «Óêраїнсüêі æінêи завæди 
були ïриêладом незламності дуõу 

та відданоãо слуæіння нації»

Навів порядок у школі, 
навести лад вдасться й 
у громаді, переконаний 

директор Борщівської ДЮСШ 
Віктор Голубець.  На його думку, 
школа, лікарня чи будь-яка 
інша бюджетна установа – це 
зменшена модель суспільства: 
зі своїми проблемами та 
потребами. Понад 20 років 
Віктор Голубець успішно 
керує школою, а завдяки  
молодому оточенню розуміє, 
яким майбутнє покоління хоче 
бачити своє місто. 

- Що, на Вашу думку, потрібно для 
того, щоб Борщівська громада успіш-
но розвивалась?

- Багато що залежить від керівника. 
Передусім він повинен мати досвід. Бу-
дучи директором спортивної школи, я 
чітко розумію, що моє завдання - ство-
рити комфортні умови для занять, адже 
це безпосередньо впливає на спортив-
ні результати дітей. Разом з тим, нама-
гаємося економити в ДЮСШ, адже не-
відповідально ставлячись до споживан-
ня енергоносіїв, ми годуємо російсько-
го окупанта. На заощаджені кошти за-
куповуємо інвентар або преміюємо пра-
цівників. Таким чином кожен наш спів-
робітник знає, що зекономлена копій-
ка може стати надбавкою до його окла-

ду, відтак, ми ніколи не маємо проблем 
із виплатою зарплат чи оплатою кому-
нальних послуг. Є чіткий порядок.  У 
громаді – аналогічно - тільки забезпе-
чивши комфортне життя людей, можна 
говорити про розвиток. Порядок буде 
там, де є господарник і, я вважаю, що го-
лова громади передусім має бути таким. 

Також важливо налагодити контакт 
з людьми. Щодня мене оточують, діти, 
молодь та їхні батьки. Спілкуючись з 
ними,  чітко розумію, яким вони хочуть 
бачити своє  місто чи село. І я б не хотів, 
щоб наші обдаровані, розумні діти по-
кидали свою домівку задля того, щоб 
класти дах і прибирати у будинку поля-

ка чи італійця. Тим паче, що нині є по-
треба у кадрах. Знайти хорошого спеці-
аліста на робочу професію не так про-
сто. Тому я хочу створити всі умови для 
того, щоб молодь не виїжджала за кор-
дон у пошуках кращого життя, а достой-
но почувала себе вдома.

- Якби Ви балотувалися на голову 
громади, інтереси якої партії хотіли 
б представляти?  

- Я би йшов від «Блоку Петра Поро-
шенка». Чому? Тому що я людина спра-
ви, а не балачок. І не хочу відноситись 
до тих, хто ходить і нарікає на «пога-
ну владу»,а сам при цьому пальцем до 
пальця не вдарить. Звичайно, не все 

зараз ідеально, але як може бути по-
іншому, коли на території нашої краї-
ни триває війна?! Я впевнений - був би 
на місці Петра Порошенка інший керів-
ник держави - Швейцарією чи Німеччи-
ною ми б точно одразу не стали. Мій син 
зараз служить у Збройних силах. І хто б 
там що не говорив, він тепло одягнений, 
ситий і добре озброєний. Ще два роки 
тому цього не було. 

- Як реагують люди на створення 
громади?

- Загалом - позитивно. Досвід сусід-
ніх об’єднаних громад показав, що ре-
форма децентралізації ефективна, адже 
за кошти, виділені державою на розви-
ток громад, та внутрішні податкові над-
ходження ремонтують дороги, буду-
ють школи та лікарні, освітлюють ву-
лиці. Люди розуміють, що об’єднання 
дає більше можливостей. Відтак, до нас 
мають приєднатися 8 навколишніх сіл: 
Королівка, Стрілківці, Пищатинці, Ви-
січка, Верхняківці, Цигани, Мушкатів-
ка, Слобідка. У кожному з цих населе-
них пунктів проблеми аналогічні, тому 
після об’єднання, коли бюджет громади 
збільшиться,буде реальна можливість 
вирішити їх.  Після обрання голови 11 
грудня важливо, щоб люди підтрима-
ли його та були активними, бо в громаді 
керівник – це передусім рупор інтересів 
людей і, якщо вони мовчатимуть, зміни-
ти щось на краще буде непросто. 

Наøа êоманда 
Директор Борщівської ДЮСШ Віктор Голубець: 

«Розвиток громади 
залежить від її керівника» Віктор Голубець

Віктор Голубець зі своїми підопічними 
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24 роки тому в селі Вікторів-
ка Козівського району було ство-
рене господарство «Вікторія-92». 
Після роздержавлення радгос-
пу Петро Іванович взяв в обробі-
ток 100 га сільськогосподарських 
угідь. Так виникло фермерське 
господарство, яке з часом почало 
обробляти до трьох тисяч гекта-
рів орендованих земель і за сво-
їми виробничими показниками 
стало одним з кращих. За висо-
кі врожаї сільськогосподарських 
культур «Вікторія-92» одержала 
ряд державних відзнак і нагород, 
а її керівник Петро Пеляк у 2006 
році отримав звання Заслуженого 
працівника сільського господар-
ства України. У 2015 році його ім’я 
було занесене до книги «Золота 
еліта Тернопілля». 

Фермерське господарство «Ві-
кторія-92» з кожним роком розви-
вається і нарощує виробничі по-
тужності. За власні кошти створе-
на потужна матеріально-технічна 
база, придбана високоефективна 
ґрунтообробна та посівна техніка 
закордонного виробництва. Вона 
дає змогу успішно обробляти зем-
лі пайовиків Вікторівки, Плоти-
чі та інших сіл району. За оренду 
паїв господарство у повному об-
сязі та своєчасно розраховується 
з їх власниками.

Роботу зі складною техні-
кою впевнено освоїли сільські 
механізатори, переважно моло-
ді хлопці – Віталій Кривокуль-
ський, Юрій Корчук, Михайло Пе-
ляк, Андрій Топоровський, Борис 
Шарван, Іван Полиняк, Михайло 
Стасишин, Олег Дядьо. Люблять 
і добре знають свою роботу водії 

Юрій Криницький, Ярослав Ліш-
нянський, Михайло Починок.

Виробничо-технологічні про-
цеси забезпечують висококвалі-
фіковані спеціалісти: Олександр 
Пеляк, Федір Головацький, Олег 
Дмитришин, Володимир Штогун, 
Людмила Івахів, Мирон Івахів, Ва-
силь Головацький, Нестор Пеля-
чик, Олександр Лабівський, Ми-
хайло Мельник. Вони впроваджу-
ють новітні технології, викорис-
товують оригінальні засоби за-
хисту рослин та якісне насіння, 
що забезпечує високі врожаї. 

Основні потужності госпо-
дарства розташовані у Плотичі. 
На окраїні села сформоване ціле 
виробничо-технологічне містеч-
ко. Тут розташована ремонтна 
майстерня, склад для зберігання 
міндобрив, токове господарство. 
З 2013 року діє зерносушильний 
комплекс – комп’ютеризована га-
зова сушарка американського ви-
робництва. Завдяки їй зерно від-
повідає усім світовим стандартам 
і конкурентоспроможне на сіль-
ськогосподарському ринку. 

Фермерське господарство і 
надалі розширює інфраструкту-

ру. Зараз у Плотичі триває рекон-
струкція колишньої колгоспної 
контори, де буде адміністратив-
не приміщення. Зокрема, тут об-
лаштують робочу їдальню з кух-
нею, житловий блок для праців-
ників, побутові кімнати й робочі 
кабінети для спеціалістів.

У господарстві постійно пра-
цюють над розвитком і радіють 
високим результатам праці, адже 
це – робота усієї команди. Вселя-
ють надію та оптимізм і цьогоріч-
ні показники урожайності.

Так, за словами Петра Івано-
вича, урожайність озимих цього-
річ склала: пшениці – 84,1 центне-
ра з гектара, ячменю – 85,2, ріпаку 
– 40. Рекордним став урожай яро-
го ячменю – 86,1 центнер з гекта-
ра. Вирощують і сою, соняшник, 
кукурудзу, яка також потішила 
високим врожаєм – 102 центнери 
з гектара.

Окрім виробництва, значну 
увагу керівництво господарства 
приділяє  популяризації здорово-
го способу життя в селі. Для цьо-
го у Вікторівці побудований спор-
тивний комплекс, де молодь за-
ймається різними видами спор-

ту. Проводять змагання, щорічні 
сільські спартакіади, різні свят-
кові заходи. У 2016 році відкрили 
міні-стадіон зі штучним покрит-
тям, де дипломований спеціаліст 
Борис Палюх тричі в тиждень 
проводить тренування з футбо-
лу для дітей з Вікторівки, Теофі-
пілки й селища цукровиків. Такий 
же міні-стадіон планують побуду-
вати наступного року і в Плотичі. 

Господарство надає матері-
альну підтримку і спортивним ко-
мандам з інших сіл. Вікторівець-
кі спортсмени у 2015 році виборо-
ли звання «Краще спортивне село 
Тернопільщини» і відстоювали 
честь області на Всеукраїнських 
змаганнях, де вибороли серед 24 
команд дев’яте місце. 

«Вікторія-92» постійно займа-
ється благодійністю, надає гро-
шову та матеріальну допомогу 
школам, дитячим садкам, лікар-
ні, закладам культури, церквам, 
одиноким і літнім жителям сіл, 
Збройним силам України. Жерт-
вує на соціальні заклади, інші гро-
мадські потреби, зокрема, для 
встановлення ігрових майданчи-
ків, упорядкування сільських до-

ріг, автобусних зупинок. З допо-
могою підприємства обгородже-
но кладовище у Плотичі.

Відчувають підтримку госпо-
дарства воїни АТО. За словами го-
лови «Самооборони Козівщини» 
Романа Мица, Петро Пеляк по-
стійно долучається до допомоги 
бійцям на передовій.

Відчутною є співпраця і з гро-
мадами сіл, де господарство орен-
дує і планує орендувати земель-
ні паї. 

- Петро Пеляк – це добрий гос-
подар, який постійно дбає про 
рідне село, - каже сільський го-
лова Вікторівки Віра Коропець-
ка. - Він розвиває соціальну сферу, 
опікується місцевим навчально-
виховним комплексом. Особли-
ву увагу і турботу Петро Іванович 
приділяє стареньким і одиноким 
мешканцям, завжди відгукується 
на прохання про допомогу.

Наступного року у Вікторівці 
відзначатимуть 25-річчя відкрит-
тя церкви святого Миколая. Пе-
тро Пеляк узяв на себе всі витра-
ти на оновлення і ремонт храму. 
Сільські майстри вже відремонту-
вали церковну дзвіницю, а брига-
да будівельників перекрила купо-
ли. Долучилося господарство і до 
реставрації трираменного хрес-
та, який встановили на верхньо-
му куполі церкви. Зараз це найви-
ща точка навколишніх сіл.

Петро Іванович піклується і 
про змістовний відпочинок усьо-
го колективу. Організовує поїзд-
ки визначними місцями нашо-
го краю – у Марійський духовний 
центр у Зарваниці, Почаївську 
лавру, Маневський Хрестовозд-
виженський монастир. Працівни-
ки «Вікторії-92» разом із керівни-
ком побували в Карпатах, разом 
піднімалися горою Маковицею до 
скель Довбуша. 

Неодноразово люди задуму-
ються про те, як досягти успіху. 
Мабуть, відповідь на це запитан-
ня наочно відображена у робо-
ті колективу фермерського гос-
подарства «Вікторія-92». Тут ніх-
то не женеться за славою, а вмі-
ло, фахово виконує поставлені за-
вдання. Успіх сам знаходить їх як 
нагорода за важку й щоденну, але 
таку благородну працю на землі. 

Оля ПОПАДЮК.

Ще з дитинства 
батьки 
прищепили 

Петру Пеляку любов до 
хліба та рідної землі. З 
Петром Івановичем – 
людиною працьовитою і 
закоханою в хліборобську 
справу – завжди цікаво 
розмовляти. Від нього 
по-особливому пахне 
хлібом і він щиро ділиться 
своїм досвідом, який 
здобув протягом багатьох 
років, очолюючи успішне 
фермерське господарство.
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Україна
У скільки обійдуться 

автівки міністрів?

Видатки держбюджету на утриман-
ня автопідприємства секретаріату Каб-
міну цьогоріч затверджені у сумі 32,895 
мільйонів гривень. Таку інформацію на-
дав прес-секретар прем’єр-міністра Дми-
тро Столярчук на запит «Радіо Свобо-
да». На балансі підприємства є 117 ав-
томобілів, серед них - «Mercedes-Benz», 
«Skoda Octavia», «Toyota Land Cruiser», 
«Volkswagen Passat», «Toyota Coaster». 
Прем’єра Володимира Гройсмана обслу-
говує броньовик «Mercedes-Benz S600 
Guard». Протягом року заплановані видат-
ки на урядову автобазу зросли. У червні 
Столярчук повідомив, що на автопідпри-
ємство можуть витратити 27,1 мільйона 
гривень. До кінця року з бюджету на функ-
ціонування уряду і його секретаріату нада-
ли 188 мільйонів гривень.

Країною прокотяться 
масові звільнення

Анонсоване прем’єром Володими-
ром Гройсманом підвищення зарплати 
українцям має суттєву перешкоду - біль-
шість підприємств не мають коштів, не-
обхідних для збільшення виплат пра-
цівникам. Тому, очевидно, частина з них 
просто втратить роботу. Таку думку висло-
вив директор економічних програм Цен-
тру Разумкова Василь Юрчишин, зазна-
чивши, що збільшення доходів від податку 
з фізичних осіб було б можливим, якби під-
приємства мали додаткові вільні кошти. 
Тому ризики, що збільшення мінімалки 
удвічі закінчиться масовими скорочення-
ми на підприємствах - дуже високі. «Тобто, 
замість трьох робочих з маленькою зарп-
латою на заводі залишать двох з підвище-
ною. Надії на те, що ситуація з безробіттям 
залишиться незмінною - ілюзорні», - ска-
зав Юрчишин. 
Волонтери просять посадовців по-
жертвувати е-десятину на армію

Українські волонтери і ветерани АТО 
закликають посадовців «пожертвува-
ти» частину задекларованих статків на 
потреби армії. Про це пише на своїй сто-
рінці у Фейсбук координатор з реклами та 
ЗМІ благодійного фонду «Повернись жи-
вим» Тетяна Сакура. За давньою україн-
ською традицією прийнято жертвувати 10 
відсотків від своїх доходів на добрі справи. 
Перші листи волонтери надішлють у про-
відні парламентські фракції. Також писа-
тимуть нардепам і чиновникам, регуляр-
но публікуючи звіти та їхні відповіді. Зо-
крема, вже підготували листи-звернення 
для рекордсменів за кількістю задекла-
рованих об’єктів нерухомості: нардепам 
Дубневичам, Нестору Шуфричу, Сергію 
Таруті, Віталію Хомутиннику, міністру-
колекціонеру вин Арсену Авакову та ін-
шим топ-посадовцям.

Депутати отримали 2,4 мільйони 
надбавок за інтенсивність праці

Депутати Верховної Ради отримали 
у жовтні 2,365 мільйонів гривень надба-
вок за інтенсивність праці. Про це йдеть-
ся у відповіді апарату Ради на запит «Укра-
їнських новин». Також парламентарі отри-
мали у жовтні 58415 гривень у якості до-
плати за ранг. 35163 гривні склала надбав-
ка за вчений ступінь. Іще 1145 гривень - за 

використання іноземної мови. Загальна 
сума нарахованої у жовтні зарплати нар-
депам склала 6 мільйонів 878 тисяч 696 
гривень.

Дефіцит Пенсійного 
фонду - 150 мільярдів

Дефіцит Пенсійного фонду стано-
вить близько 150 мільярдів гривень, за-
явив заступник міністра фінансів Євген 
Капінус. За його словами, така сума дефі-
циту була передбачена проектом держ-
бюджету. Однак, міністерство розраховує, 
що реальний дефіцит не перевищить про-
гнозні показники. За словами прем’єра Во-
лодимира Гройсмана, дефіцит Пенсійного 
фонду у 2017 році очікується на рівні 156 
мільярдів гривень. 

У Раді готують вихід із СНД
У парламенті зареєстрований про-

ект постанови про припинення учас-
ті України у Співдружності незалежних 
держав. Проект подав депутат із фрак-
ції «БПП» Андрій Антонищак. «Військові 
дії РФ на території України, сприяння се-
паратизму та тероризму в східному регіо-
ні грубо порушують права людини й осно-
вні свободи, призводять до загибелі укра-
їнських військових і цивільних громадян, 
дестабілізують політичну та економічну 
ситуацію. Це порушує всі принципи та умо-
ви угоди про створення СНД. Подальша 
участь України в органах СНД - недоціль-
на», - заявив парламентарій. І додав: при-
пинення участі в організації є не стільки 
правом, скільки обов’язком України. Про 
те, що Україна може вийти з СНД, заявляв 
міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Слуги народу» тишком 
підвищать собі платню 

Народні обранці таки отрима-
ють підвищені оклади, оскільки вони 
прив’язані до мінімальної зарплати, яку 
планують удвічі збільшити найближ-
чим часом. Однак, це відбудеться без за-
йвого шуму, припускає екс-міністр еко-
номіки, президент Центру ринкових ре-
форм України Володимир Лановий. «Буде 
підвищення зарплати у депутатів, бо вони 
теж прив’язані до мінімальної платні, яка 
збільшиться удвічі. Тобто, тихо, негласно, 
кулуарно, в тіні, робиться підвищення бю-
джетникам... Нагадаю, що зарплата зросте 
навіть у помічників депутатів, по-моєму, 
до 23-25 тисяч гривень», - сказав Лановий 
у інтерв’ю радіостанції «Голос столиці».

Які вказівки наші парламентарі 
отримують у Москві? 

Перший віце-спікер Верховної Ради 
Ірина Геращенко просить, щоб депута-
ти провели наради у фракціях і отрима-
ли пояснення, чому деякі їхні представ-
ники їздять у Росію. Про це вона сказала 
на Погоджувальній раді, пише «Українська 
правда». «Я підтримую всі заяви, що в умо-
вах війни з РФ нам варто дотримуватись 
політичної гігієни… Я, як людина, яка кож-
ні два тижні їздить до Мінська, дуже час-
то зустрічаю там представників багатьох 
фракцій, у тому числі з опозиції, демокра-
тичних, які потім пересідають у літаки на 
Москву. Тому вважаю, слід провести нара-
ди всередині цих фракцій і запитати, що ці 
шановні політики роблять в Москві, і які 
вказівки вони там отримують», - зазначи-
ла Геращенко. 
Права водія - за новими правилами 

Головний сервісний центр МВС Украї-
ни планує дозволити підготовку до здачі 
на права екстерном без навчання в авто-
школі. Про це повідомляє «Автоблог». Но-
вовведення може вступити в дію у 2017 
році. Передбачається, що теорію людина 
зможе вивчити самостійно, а необхідні 40 
годин практичного водіння потрібно буде 
пройти у інструктора з відповідною лі-
цензією. Опісля учень отримає навчальну 
картку з дозволом на допуск до здачі іспи-
тів у сервісному центрі МВС.

Україна

Село – колиска україн-
ської нації, земля – її багат-
ство, а сильні громади – її 
гордість. Дотримуючись та-
ких істин, продовжує буду-
вати свою стратегію робо-
ти партія «Батьківщина» та 
її лідер. 

Наприкінці жовтня в Києві відбулося Все-
українське селянське віче, на якому в при-
сутності аграріїв, делегатів віча з усіх куточ-
ків України лідер партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко презентувала нову масштабну 
програму розвитку села.

У стратегії передбачається створення  
державою умов для розвитку аграрної галу-
зі України, здатної конкурувати з  агровироб-
ництвом у таких країнах-лідерах, як США, Ка-
нада, Норвегія та Данія.

Програмою визначені ключові кроки, 
які мають бути покладені в основу дер-
жавної стратегії розвитку села:

1.Формування селянина-господаря та роз-
виток сімейно-фермерського устрою госпо-
дарювання;

2.Збереження та розвиток поселенської 
мережі;

3.Впровадження прозорих земельно-
орендних відносин;

4.Ефективне землекористування, захист 
прав власників паїв;

5.Державна підтримка дрібних товарови-
робників та поглибленої переробки;

6.Відшкодування відсотків на аграрні кре-
дитні програми;

7.Стале оподаткування: єдиний податок 
з 1 га;

8.Підвищення рівня оплати праці в АПК;
9.Децентралізація податків і зборів на рі-

вень громад;
10.Якісні освітні і медичні послуги;
11.Розвиток сільської інфраструктури, 

соціально-інженерних мереж.
Як заявила лідер «Батьківщини» Юлія 

Тимошенко, сьогодні врятувати українське 
село можна шляхом надання фермерам до-
ступу до дешевих кредитів, введенням єди-
ного податку з одного гектара та ухваленням 
закону про сімейні ферми. Ці кроки дадуть  
поштовх для відродження аграрного сектору 
і життя сільських громад.

«Нам потрібно прийняти закон про стра-
тегію розвитку села, де буде сформульовано 
новий устрій аграрного сектору, планомір-
ний розвиток сімейного фермерства. Такий 
закон ми зобов’язані напрацювати, щоб ви-
рвати село з рук тих, хто хоче розвивати лише 
аграрну мафію, аграрні холдинги, аграрні мо-
нополії», – наголосила вона.

При цьому політик вкотре звернула увагу 
на те, що продаж сільськогосподарської зем-
лі є неможливим до того часу, поки в Україні 
не будуть створені цивілізовані правила для 
аграрного ринку. Вона звернула увагу, що в 
Україні 42 мільйони гектарів, тобто 72 % те-
риторії країни – це родюча земля.

«Земля не може бути товаром до того 
часу, поки наші сімейні фермери не будуть 
мати можливості та гарантії, як зберегти 
цю землю в своїх руках, передати в спадщи-
ну своїм дітям, обробити її і дати країні най-
вищий рівень заможності», – пояснила Тим-
ошенко.

Під час віча також відбувся з’їзд з ухва-
лення рішення про участь партії «Батьків-
щина» у виборах об’єднаних громад.

«Ми сьогодні йдемо в бій, ми сьогодні 
йдемо перемагати!» – заявила у виступі Юлія 
Тимошенко.

Голова партії уточнила, що вибори від-
буватимуться 11 та 18 грудня і «Батьківщи-
на» висуває більше 4 тисяч кандидатів у де-
путати та 184 кандидати на посади голів 
об’єднаних громад.

Лідер «Батьківщини» запевнила присут-
ніх, що в партії є всі шанси на перемогу, на 
відміну від провладних партій, які руйнують 
країну.

«Ніякого самовисування. Ми будемо бра-
ти відповідальність! Ми йдемо служити гро-
маді! Ми йдемо служити людям!» – запевни-
ла Юлія Тимошенко.

Відтак, 7 листопада відбулася конфе-
ренція Борщівської районної організації ВО 
«Батьківщина».

Учасники конференції висунули кан-
дидатів на вибори до Борщівської міської 
об’єднаної територіальної громади.

Кандидатом на посаду голови територі-
альної громади обрали члена партії «Батьків-
щина».

Також конференція затвердила список 
кандидатів в депутати.

«Наш лідер Юлія Тимошенко презентува-
ла нову масштабну програму розвитку села. 
Вона передбачає створення з боку держави 
умов для розвитку аграрної галузі України. 
А це, без перебільшення, важливий і необхід-
ний крок для збереження українського села, 
української  землі, а як наслідок – української 
нації. І ми на місцях зробимо все від себе за-
лежне для реалізації цієї програми», – під-
креслив голова Тернопільської обласної ор-
ганізації ВО «Батьківщина» Василь Деревля-
ний.

Як перший заступник голови Тернопіль-
ської обласної ради Василь Деревляний нага-
дав,  що ще у грудні минулого року фракція 
«Батьківщина» одностайно підтримала про-
граму розвитку об’єднаних територіальних 
громад. Ця програма дала фінансові можли-
вості для створення та розвитку об’єднаних 
громад в області.

«Ми від самого початку виступали за 
об’єднані громади, але шляхом добровіль-
ного об’єднання людей в різних населених 
пунктах, без тиску з боку зацікавлених влад-
них структур. Тому й надалі сприятимемо 
розвитку таких добровільних об’єднань, ста-
новленню гідного життя на селі, збереженню 
землі та розвитку сільського господарства», 
- підкреслив політик.

Про правильність обраних пріоритетів 
у діяльності Юлії Тимошенко та її команди 
свідчать кілька переконливих  фактів. По-
перше, партія, як і її лідер, знаходяться на ви-
соких щаблях рейтингів довіри та підтрим-
ки українців. По-друге, політичні опоненти 
бояться «Батьківщини» та різними брудни-
ми методами намагаються усунути конку-
рента. Про це, до речі, свідчать шпальти чи не 
всіх обласних газет за минулі  тижні, які ряс-
ніли абсурдними звинуваченнями, наклепа-
ми та «чорним піаром» проти Тимошенко та 
її партії. 

Чи є сенс спростовувати брехню у політи-
ці, сперечатися про те в кого більша чи мен-
ша декларація, чистіша совість чи, взагалі, є 
здоровий глузд? В умовах нашої сучасності та 
загального рівня політичної еліти - це не ло-
гічно, а розумні люди й самі взмозі відрізнити 
де лукавство, а де істина.

Питання збереження та розвитку 
УКРаїНСьКОГО Села 

на першому місці у «Батьківщині»
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*     *     *
Сніг на трояндах, 

на хризантемах…
Ой, листопаде, осені смутку!
Білими фарбами холодно, 

щемно -
і по асфальту, і по деревах…
То привілеї зими - малювати
надто нудні 

чорно-білі офорти.
Сонячно-радісні 

змерзли троянди.
На порцеляну хрустку 

стали схожі.
Ой, листопаде, осені смутку!
Вже під дощем мокнуть 

змерзлі троянди...
Крапля за краплею, 

повагом, лунко
кроки свої лічить осінь. 
Останні...

*     *     *
Шипшинові коралі 

зима вдягнула гречна
і білою вуаллю ляга 

сніжок на плечі.
Адажіо, ноктюрни - 

в концертах сніговиці.
Від холоду ховаю долоні 

в рукавиці.
А в хаті - тепло-тепло 

і пахне вечір літом,
таїться липень в дровах, 

у чашці - чай  із квітів.
Зима у шибку стука: 

запрошує до танцю
розкішна королева, 

мов зі сторінки глянцю. 
Величності зимовій 

відмовлю. Вип’ю чаю. 
Зроблю іще горнятко, 

бо знаю, знаю, знаю:
в наш теплий дім спішиш 

ти під музику завії.
Зима - нас поєднала, 

а літо - досі гріє. 
*     *     *

У двері стукала зима.
Торкавсь мороз 

до шиби пензлем.
У білизні холодних фарб
на склі світився 

сад химерний.
Ми ж, сидячи біля каміну,
на ту красу хіба зважали?
Живі сади давно зів’яли...
«Навіщо нам ті мертві 

квіти?
Коли б скоріш настало літо!
Цвіли б троянди, маки в полі
і не на вікнах, а на волі
малі б метелики 

тремтіли!» -
отак з тобою гомоніли
ми, сидячи біля каміну.
Та на слова примхливі наші
мороз лише всміхався наче,
і на скляному полотні
творив шедеври чарівні.

Лариса 
МИРГОРОДСЬКА. 

(Із книги 
«В оркестрі дня»)
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Федір повернувся 
додому змучений до 
решти. Цілу зміну 

відцигикав і був як рак 
печений, якому всеодно, 
у якому казанку його 
варять. Скинув черевики 
на ганку, шкарпетки, одна 
з яких вже просилася на 
пенсію через віконце на 
пальці, постояв босоніж на 
бетонній стяжці. Остигав.

Його улюбленець – Барон, 
статний вівчур, підвискував з 
радощів, що господар прийшов. 
Може, й пограється з ним.

Та Федору не хотілося і паль-
цем рухнути. Він був з тих, хто 
упевнений: як постелиш, так по-
тім і вигрієшся. Тому працював 
тяжко і в цеху, і вдома, коло обі-
йстя. Бувало, вертаючись зі змі-
ни, частенько доводилось обхо-
дити птицю, підсапувати городи-
ну – та що тільки не доводилось…

Його дружину, Лізу, Єлизаве-
ту, як вона представлялася при 

знайомстві, мати навчила од-
ному: «хоч до сивої коси сиди, 

а за ледащо не йди». І Єлизавета 
дочекалася свого Федора, який 
годив їй, як лихій болячці. Спо-
чатку закохався в її дощ з русяво-
го волосся, в її кругле личко, кру-
глі щічки, округлі ніжки та ще ба-
гато чого. А потім з‘явилася Олю-
ся – маленька копія тещі, така ж 
капризуля та впертюха. І ці три 
жінки різного віку та однакових 
натур гідно керували Федором 
одна наперед другої. 

Отож ще завидна, остигнув-
ши кілька хвилин та переку-
ривши, Федір подався звичним 
маршрутом до своєї чергової змі-
ни вдома. Насовпався, накрек-
тався, ще й пальця притиснув, аж 
згадав усі міцні, як махорка, дідо-
ві приповідки до такого випад-
ку. Знов остигнув на ганку, вже 
втретє цього тижня думаючи над 
тим, що зумів він у своєму житті 
вкласти руку в осине гніздо.

- Лізо, що там в нас повечеря-
ти знайдеться? – гукнув у пройму 
дверей. Та жінка не відповіла. Фе-

дір зайшов до хати – наче 
й не до своєї: такого рей-
ваху давно не бачив. А 
Ліза вийшла до нього із 

закладеними спе-
реду руками:

- А що ти хо-
тів 

на вечерю, як води в нас не було…
І тут Федора аж підкинуло. 

Він мовчки вхопив відра і погнав 
до криниці. За кілька хвилин 
дійшов до помпи, що була нижче 
вулицею, набрав води, вернув-
ся до хати і вилив серед кімнати. 
Знову вхопив відра і поки жінки 
стояли в ступорі на мокрій під-
лозі – залив в кімнату нову по-
рцію води.

Ото знявся лемент, але Федір 
наполегливо носив і носив воду. 
Десь після сьомого разу сили 
його залишили, він кинув відра, 
щиро загнув слівце:

- Ото, дорогенькі, маєте воду…
І пішов спати, бо зранку його 

чекала зміна. Удосвіта Федір пі-
шов на роботу, навіть не переку-
сивши, принципово. Тільки під 
ніс собі бубонів: «Надіявся дід на 
обід, та й без вечері спати ліг…»

Ввечері Барон скакав, як мале 
цуценятко, аби лизнути госпо-
даря хоч в руку. А Федір курив і 
остигав. Все як завжди. Тільки 
Єлизавета, побачивши у вікно 
чоловіка, притьмом кинулася 
гріти вечерю, підпихаючи в пле-
чі малу Олю, щоб та кликала тата 
поїсти.

Зоряна ЗАМКОВА.

Життєві сюжети

На фото Івана ПШОНЯКА: директор Козівського РБК Світлана Андрушків, методисти РБК Іванна Луцишин, 
Іванна Андрушко, Марія Бінер, художник Оксана Чижевська та методист Галина Кавка.

Народну спадщину, 
як скарб безцінний,

У Козові шанують й нині, 
Традиціям, яким століття,
Продовжують 

тут довголіття.
І оживають у цім краї 
Пісні батьків, яких співають
На вечорницях й просто так.
І це вже дуже добрий знак.

гніздечкоСімейне

Вночі приснився 
Оксані дивний 
сон. Ніби йде 

вона босоніж теплою 
втоптаною стежкою, 
розуміючи, що тут – 
вічний світ, і шукає 
свого сина Дениса. 
Бачить своїх знайомих 
і близьких, тих, хто уже 
назавжди відійшов 
у вічність, а сина 
нема. Раптом  її очі 
зупиняються на двох 
знайомих обличчях. 
Оксана пильно 
вдивляється у них та 
впізнає свого Дениса і 
його друга, який помер 
від оковитої через два 
роки після сина.

На голому столі перед 
ними стоять два келихи і 
пляшка горілки. До них під-
ходить хтось третій, розливає 
те питво у келихи та запоро-
шує випити. Але у відповідь 
зустрічає лише їх печальний 
приречений погляд. «Синку!», 
- кричить Оксана і прокида-
ється. На душі стає невимов-
но тяжко – сон вкотре повер-
нув її у той страшний день, 
коли її єдиний син Денис на-
клав на себе руки…

Після скорочення на робо-
ті Денис почав їздити на заро-
бітки в Чехію. Оксана із неві-
сткою Іванкою чекали на ньо-
го, хвилювалися: чи здоро-
вий, чи не важко йому там?

 А коли Денис приїжджав 
додому, влаштовували справ-
жнє свято. Готували його 
улюблені страви, налива-
ли домашнє вино. Не відала 
Оксана, коли з покійним чо-
ловіком виноградник садила, 
що цілющі грона принесуть їй 
стільки горя. Спершу вино Де-
нис відкривав тільки на свят-
кові події, потім – щодня « для 
апетиту». Згодом йому хоті-

лося вже чогось міцнішого, 
щоб гріло душу і дурманило 
розум. Вписався у компанію 
сільських пияків, які чекали 
його із заробітків, як дощу у 
спеку. Виманювали Дениса 
з хати: « Не гоноруйся! Хіба 
шкода друзям могорич поста-
вити?». Раз – могорич, другий 
– могорич, і став він заходи-
ти у запої. «Який толк із тво-
їх заробітків, сину», - ганьби-
ла його Оксана.

Іванка теж вмовляла 
спам’ятатися: діти ж у них не-
забаром народяться – шість 
років чекали цього свята, тож 
майбутній син має гордити-
ся татком, а не соромитися 
його…

Одного вечора Іванка дов-
го переконувала чоловіка. Той 
поклявся зав’язати з окови-
тою. Ще раз поїде на заробіт-
ки, а всі кошти потратить на 
сім’ю. Буде допомагати дру-
жині із синочком. Усе, як і ко-
лись, в них буде добре. Іван-
ка повірила коханому, склала 
йому важку сумку, провела…

Однак, Денис слова не 
дотримав. Повернувшись, 
знову спішив у п’яну ком-
панію. В Іванки пальто 
замале стало, та й до по-
логового будинку бага-
то чого купити треба. Але 
поїздку у місто Денис що-
разу відкладав. «Рятував» 
друзів, яким, як і йому, 
щодня треба було похме-
литися. Його гаманець 
швидко тоншав. І тоді од-
ного вечора, коли Денис 
завалився у хату, заледве 
тримаючись на ногах, Іванка 
заховала гроші у стодолі, до-
поки іще всі не пропив. Хай 
думає, що загубив, чи обікра-
ли його.

Мов несамовитий мету-
шився Денис, шукаючи гама-
нець. Нишпорив у кожному 
куточку, бігав до бару, де вчо-
ра пиячив з компанією, - гро-
шей не було. Іванка тишком 
усміхалася. Була впевнена – 
це стане чоловікові доброю 
наукою. Врешті, він і сам це 
визнав: «Все це – клята горіл-
ка! Я ж стільки планів на ці 
гроші мав!».

Опівночі, коли дружина 
вже міцно спала а з  сусідньої 
кімнати чулося сонне сопіння 
матері, Денис святково вдяг-
нувся та вийшов з хати…

Вранці Оксана почула істе-
ричний крик сільської фель-
дшерки Ліди, котра поспі-
шала на виклик. Боса, про-
стоволоса, вибігла Оксана на 
подвір’я. На старій яблуні, 
біля якої застигла, як нежива, 
Ліда, висіло тіло Дениса… 

«Нема більше мого сокола! 
Нема більше синочка!», - би-

лася у розпачі зчорніла Окса-
на. Невимовний відчай шма-
тував до крові Іванну. Вона 
ж хотіла витягнути чолові-
ка з трясовини, що втягува-
ла його все глибше і глибше, а 
вийшло он як… Тепер до кін-
ця життя буде з’їдати її сум-
ління, мов в’їдливий хробак, 
буде ввижатися посиніле Де-
нисове обличчя, вирячені 
очі…

Чи зізнаватися їй в цьому 
мамі Оксані, котра щодня хо-
дить на могилу сина? Не може 
змиритися, що поховали його 
без священика, мов злочинця, 
чи тварину якусь – подалі від 
інших могил…

Коли привезли з полого-
вого будинку малого, Окса-
на стала вишукувати в онуко-
ві риси його батька: «Глянь, 
Іванко, в  Андрійка і ямочки, 
як у тата, і родимка біля вуш-
ка». Оксана і ночами вставала 
до малого, сама купала, пеле-
нала…

«Ти відпочивай, щоб мо-
локо було. Мене не було кому 

жаліти, то знаю, як це», - ка-
зала Оксана. За приємними 
клопотами ніби притихло 
їх велике горе, якби не той 
злощасний день, коли Окса-
на наводила лад у стодолі і 
знайшла Денисів гаманець. 
Сильний, протяжний зойк по-
котився подвір’ям, вдарив у 
шибку. Мов несамовита, вле-
тіла Оксана до хати, з усієї 
сили вдарила Іванку по об-
личчю. «Злодійка! Обікра-
ла мого сина! В могилу його 
поклала!». Малий Андрій-
ко здригнувся в колисці, зай-
шовся плачем. У Іванки від 
страху задерев’яніло усе тіло 
і пропало молоко. Надворі, 
мов із відра лив дощ, як роз-
лючена Оксана виштовхувала 
Іванку з малям у ніч… Іванна 
плакала, просила вислухати 
її, але Оксана ніби не чула не-
вістки, ані переляканого кри-
ку онука…

Багато років ноги носи-
ли її на цвинтар щодня, де на 
вилицюватій гранітній пли-
ті дивляться на неї, мов живі, 
Денисові очі. Поруч – могила 
чоловіка, а ще є відгороджене 
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Федорова 
наука

“ “...А Федір курив і 
остигав. Все як завжди. 
Тільки Єлизавета, 
побачивши у вікно 
чоловіка, притьмом 
кинулася гріти вечерю, 
підпихаючи в плечі 
малу Олю, щоб та 
кликала тата поїсти...

Вона була птахою…Етюд
Його осінь 

чимчикувала 
парком. У жовтих 

черевичках, червоному 
капелюшку, з букетом 
хризантем, подарованих 
листопадом. Вітер 
бавився її волоссям. 
Здіймав золоту заметіль 
з опалого листя. 
Сонячне проміння 
перечіплювалося 
через напівсонне гілля. 
Повітря пахло груднем…  

…Він знає: у минулому 
житті вона була птахою. А 
тепер вона - осінь. Їй личать 
теплі кольори і терпкуватий 
аромат парфумів. Вони ма-
ють запах пізніх квітів,  хо-
лодних дощів і ранішньої па-
морозі…

…Вона була птахою, яка 
не літала у вирій. Любила 
своє гніздо, небо і зорі над 
ним. І його - незатишно-
го, непостійного. Він каяв-
ся і грішив. Грішив і каявся. 
Коли повертався, обіймала 

його своїм коханням… Про-
щала… А якось сказав, що 
йде назавжди. До іншої… 

Ніч наливала у келих сму-
ток. Гіркий і холодний. Вона 
чекала ранку. Боліли крила. 
Більше не могла бути пта-
хою…

…Він шукав дорогу в її 
сни, аби сказати, що не став 
щасливим. Хотів поверну-
тися під клаптик її неба. Не 
знайшов ні гнізда, ні її… 

…Зустрілися посеред 
життя і падолисту. Він ски-

дався на втомленого журав-
ля, який не зміг злетіти. 

- Давно тебе не бачив. 
- Справді, минула ві-

чність. Як ти? 
- Часто думав про тебе…    
Короткий день квапив за-

кінчувати розмову. 
- Бувай! - махнула на про-

щання рукою. 
- Ти схожа на осінь…   
Її очі засміялися літом… 

Ольга 
ЧОРНА. 

“ “...«Я – онук ваш, Андрій. 
Не проженете мене, 
бабусю?», - хлопець 
тормосив за худенькі 
плесі розгублену Оксану, 
взяв її руку у свою долоню 
і підвів до хвіртки, де 
стояла зніяковіла Іванка...

місце для неї. Щоб там, у засві-
тах, були вони вкупі…  

Останнім часом стали силь-
но боліти ноги, і Оксана рідше 
приходить на кладовище, але 
помічає, що хтось доглядає за 
могилами. 

У скрині, де Оксана зберігає 
всі речі, що милі її серцю, ле-
жать листи від Іванки. Жоден 
Оксана не відкривала, глибоко 
присадила в душі гнів і образу 
на невістку. І ось цей сон… Що 
б означав він? Вона щовечора 
молиться за душу сина, чому ж 
тоді такими печальними очи-
ма він дивися у сні?

Рвучкий вітер колихав бі-
лими березами на подвір’ї, 
коли у двері постукала пош-
тарка. «Вам лист, пані Окса-
но», - мовила. Нікому їй писа-
ти! І листа навіть у руки бра-
ти не хоче! Мабуть, лист знову 
від Іванки. Тільки нема їй про-
щення! Поштарка розгублено 
дивилася на Оксану, яка сер-
дито буркотіла і буркотіла, і 
поклала листа на стіл у ганку.

Два тижні той лист уже мо-
золить очі Оксані, але про-
читати його немає бажання. 
Одна лишень Зірка, кізонь-
ка, розуміє її. Вона розмовляє 

з козою, мов з людиною, 
бо впевнена – ця диваку-
вата тваринка відчуває її 
настрій, розуміє слова.   

Оксана розповіла їй і 
про сон, що не йде з голо-
ви, і про лист, який досі 
не прочитала. Враз за 
спиною почула до болю 
рідний голос: «Можна до 
вас, бабусю?». Оксана по-
вільно звелася зі стіль-
чика, чистенькою мар-
лею витерла вим’я Зір-
ки, а потім озирнулася. 

За кілька кроків від неї стояв 
симпатичний чорнявий хлоп-
чина, викапаний Денис. Мов із 
зоряних світів повернувся. 

«Воістину, дивні діла твої, 
Господи», - перехрестилася 
Оксана і заклякла на місці.

«Я – онук ваш, Андрій. Не 
проженете мене, бабусю?», - 
хлопець тормосив за худенькі 
плесі розгублену Оксану, взяв 
її руку у свою долоню і підвів 
до хвіртки, де стояла зніякові-
ла Іванка.

«Доброго дня, мамо. Бачу, 
ви не чекали нас. Мабуть, лист 
не дійшов. Утім, багато я їх 
надсилала. Не знаю, чи про-
стили ви мені, чи потрібно 
було… Та Андрійко давно уже 
просив поїхати до вас». 

Оксана відчуває, як десь бе-
реться у ній дивовижна сила, 
щоб міцно-міцно пригорнути 
до себе Андрійка з Іванною, 
як враз духовне прозріння те-
плою хвилею огортає її змо-
рене серце, а з глибокий очей 
горошинами котяться сльози 
радості і щастя…

Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

Ліричним рядком
*     *     *

Ти назавжди зi мною залишишся
В мрiях, серцi, у думах, вiршах.
Стрiлки, хоч i поволi, а тиснуться,
Вiдмiряючи пройдений шлях.

Скiльки там ще його в нас попереду?
Скiльки в кожного з нас зокрема?
Понедiлок, вiвторок i середу
Грудня вкрала зрадлива зима.

Ми ж, у власних все тонучи клопотах,
Й не помiтили вкрадених їх,
А дерева розпродали золото
I воно впало листям до нiг.

У болотi звалялось, снiжинами
Соромливо прикрилось на нiч.
Рiч не в тiм, що йдемо 

ми стежиною,
Що коротка вона - в тому рiч.

Та не в тому печаль, що короткими
Народились зимовi цi днi,
А у тiм, що не зможемо довго ми
Грiтись свiтлом в чужому вiкнi.

Ще розлуки чатують попереду
Як зробити, щоб їх не було?
Понедiлок, вiвторок i середу
Вже прожили всiм бiдам назло.
                             Олег ОЛЬЖЕНКО.
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аРеНа
 Українська 

жіноча коман-
да з фехтування 
на шпагах завою-
вала «золото» на 
етапі Кубка сві-
ту в Китаї. Наші 
шпажисти Олена 
Кривицька, Анфі-
са Почкалова, Ксе-
нія Пантелєєва та 
Фейбі Бежура у фіналі другого етапу Кубка світу перемогли збірну 
Кореї.

Також Фейбі Бежура виграла срібну медаль в індивідуальних 
змаганнях. Українка виграла 5 дуелей з 6 на груповому етапі, у пів-
фіналі сенсаційно обіграла лідера світового рейтингу росіянку Тетя-
ну Логунову, а у фіналі поступилася американці Ганні ван Бруммен.

Дві українські спортсменки - Юлія Джима  та Олена Підгруш-
на - розіграли «золото» у гонці з масовим стартом на  передсезонних 
змаганнях з біатлону у Норвегії.

Юлія Джима настільки добре бігла, що навіть дозволила собі 
не закрити останню мішень у стрільбі стоячи. Олена Підгрушна не 
вгналася за подругою, проте відправила в ціль усі двадцять патронів 
і фінішувала другою.

Загалом у ТОП-12 підсумкового протоколу одразу п’ять українок 
– приємні новини перед стартом розіграшу Кубка світу, до якого за-
лишилося лише два тижні.

У фінальний день змагань Чемпіона-
ту світу з боротьби самбо, що проходив у 
столиці Болгарії Софії, молодший сержант 
ЗС України Світлана Ярьомка здобула пе-
ремогу. Армійська спортсменка виборола 
«золото» у ваговій категорії понад 80 кг.

В Італії відбувся 
Чемпіонат світу з ги-
рьового спорту. Від 

України у змаганнях взяли участь 50 спортсменів. 
Тернопільський національний технічний універ-
ситет імені Івана Пулюя тут достойно представив 
аспірант Роман Сіправський, ставши чемпіоном 
світу в абсолютній категорії у поштовху за до-
вгим циклом. У складі збірної України у команд-
ній естафеті він виборов срібну медаль.

Збірна України в рамках 
відбору до ЧС-2018 
перемогла в Одесі 

Фінляндію з рахунком 
1:0. Єдиним м’ячем у 
зустрічі відзначився Артем 
Кравець.

Підопічні Андрія Шевченка 
активно розпочали зустріч та мо-
гли відкривати рахунок вже на 
4-й хвилині, однак Кравець піс-
ля передачі Бутка з лінії воро-
тарського майданчика пробив у 
стійку воріт. Після цього Украї-
на продовжувала нагнітати си-
туацію поблизу воріт Градецкі та 
напрацювала на свій гол. Героєм 
епізоду став Євген Коноплянка, 
який класно розібрався на лівому 
фланзі з суперником, увірвався в 
карну зону гостей та віддав гені-
альну передачу на Кравця, який, 
так би мовити, замкнув дальній 
кут воріт.

Фіни спромоглися на гостру 
відповідь після помилки Кучера, 
який неакуратно віддавав пере-
дачу на П’ятова та дозволив пе-
рехопити м’яч нападнику гостей. 
На щастя форвард збірної Фін-
ляндії не зумів обіграти голкіпе-
ра “Шахтаря”, який ногою перевів 
м’яч на кутовий.

Збірну України цей епізод зо-
всім не засмутив і вона продовжу-
вала тероризувати володіння Гра-
децкі. До речі, фінський голкіпер 
в кінці першого тайму парирував 
непоганий удар Коваленка метрів 
з 20-ти і лише поглядом провів 
м’яч після пострілу Коноплянки 
поруч із ближньою стійкою.

Зі старту другої половини 
гри “синьо-жовті” продовжува-
ли володіти ініціативою, однак 
до справді небезпечних момен-
тів справа не доходила. А от фіни 
провели майже гольову атаку, 
проте їх гравець якимось дивом 
з кількох метрів не влучив у во-
рота господарів. Також не менш 
гострим був удар головою фін-
ського футболіста на 72 хвилині 
зустрічі – м’яч пролетів поруч зі 
стійкою.

Підопічні Шевченка, яким 
бракувало динаміки в атаці, зу-
міли гостро відповісти лише на 
80-й хвилині. Бутко віддав іде-
альний пас на Коноплянку, а той 
метрів з 10-ти не зумів переграти 
Градецкі, який врятував фінів від 
другого гола.

У підсумку Україна здобула 
непросту перемогу та, набрав-
ши 8 очок, вийшла на друге міс-
це у Групі I, випередивши на один 
пункт Ісландію. Першими йдуть 
хорвати. Саме вони чекають на 
українців 24 березня 2017 року, 
щоб з’ясувати між собою фут-
больні стосунки.

До речі, після перемоги над 
Фінляндією, збірна України ви-
йшла на 5 місце серед других 
команд у відбіркових групах ЧС-
2018.

Наразі найкращою у рейтин-
гу других команд є збірна Італії 
(10 очок), а Україна посідає 5-е 
місце (8 очок). Випереджають 
“синьо-жовтих” Греція (10 очок), 
Португалія (9 очок) та Сербія (8 
очок). 

Новини боксу
Денис Берінчик виграв 

свій п’ятий бій на професій-
ному ринзі. У Броварах укра-
їнцю не було рівних у поєдин-
ку з іспанцем Хуаном Окура.

Для 28-річного Берінчи-

ка цей бій став другим у ни-
нішньому році. У квітні він но-
каутував аргентинця Гарсію, 
який до цього не знав гіркоти 
поразок.

Олександр Усик знайшов 
заміну боснійському боксе-
ру, який відмовився з ним би-
тися. Протистояти Олексан-
дру буде південноафрикан-
ський боксер Табісо Мчуну. Су-
перник українця вже встиг за-
знати 2 поразки, провівши 19 
боїв. Поєдинок між боксера-
ми заплановано на 17 грудня 
в Лос-Анджелесі.

Володимир Кличко 
отримав відзнаку від Асоціа-
ції спортивної преси Німеччи-
ни за досягнення у сфері бла-
гочинності. Кличка відзначи-
ли за його доброчинний фонд, 
який понад 10 років підтри-
мує науку та спорт.

Òаêа ваæлива 
«м²Н²малка»

Болгарія і Молдова 
«підмочили» імідж ЄС

Президентські вибори у Болгарії 
та Молдові стали справжнім випробу-
ванням для Євросоюзу, які у підсум-
ку завдадуть удару його іміджу. Про це 
йдеться у статті британської газети «The 
Guardian». Адже підсумки всенародного 
волевиявлення у цих країнах наочно про-
демонстрували: місцеве населення віддає 
перевагу виключно проросійським кан-
дидатам, і всі зусилля Брюсселя, спрямо-
вані на зміцнення ЄС, в Болгарії та Молдо-
ві зазнали нищівної поразки. У результа-
ті, Москва значно розширить свій вплив 
у Східній Європі. Багато болгар з подачі 
кандидата-переможця Румена Радєва ви-
словилися за зняття санкцій проти РФ, а 
молдавани обрали Ігоря Додона виключ-
но через його наміри інтегрувати Молдо-
ву в Митний союз. Видання  підкреслює: 
таким чином інтереси ЄС у згаданих регі-
онах виявилися під загрозою. Радев і До-
дон планують найближчим часом відно-
вити активні контакти з Кремлем.
Хто скуповує квартири у Польщі?

Серед іноземців українці та німці 
найактивніше скуповують нерухомість 

у Польщі. Про це повідомив Пйотр Кіян-
ка з краківської девелоперської групи 
«Geo», передає «Польське радіо». Найчас-
тіше українці купують квартири у Крако-
ві. Здебільшого, розплачуються готівкою, 
рідше оформляють для цього кредит. На-
ших співгромадян у Польщі цікавить не 
тільки власне житло, а й приміщення під 
офіси. 

У СШа може з’явитися 
ще один штат

Жителі американського округу Ко-
лумбія підтримали на референдумі 
зміну адміністративного статусу на 
штат.  Про це повідомляє «The Washington 
Post». Референдум провели напередод-
ні паралельно з президентськими вибо-
рами у США. Тепер Конгрес повинен роз-
робити законопроект із надання Колум-
бії статусу 51 штату. Потім проект пови-
нні підтримати Сенат, Палата представ-
ників і президент. Як відомо, в округ Ко-
лумбія входить столиця США Вашингтон, 
а також місто Джорджтаун і графство Ва-
шингтон.

Буддист одружився на… кобрі 
У Південно-Східній Азії чоловік 

одружився на триметровій кобрі, яка, 
на його думку, є реінкарнацією його за-
гиблої дівчини. Про це повідомляє «Daily 
Mail». Чоловік сказав, що знайдена ним 
змія дуже схожа на його покійну дівчину, 
яка загинула близько п’яти років тому. А 
оскільки він буддист і вірить у реінкарна-
цію, то вирішив одружитися з нею. Тепер 
чоловік проводить зі змією весь свій час. 
Разом з нею дивиться телевізор, влашто-
вує пікніки, займається фітнесом, а також 
укладає плазуна в своє ліжко.

«арабська весна» влетіла 
Близькому Сходу у шалені гроші 

Економічна і соціальна комісія для 
Західної Азії ООН представила звіт, 
в якому зазначено, що втрати кра-
їн Близького Сходу у 2011-2015 роках 
склали 614 мільярдів доларів. Про це 
пише ВВС. Це перша оцінка збитку, підра-
хована авторитетною міжнародною ор-
ганізацією. При оцінці використовува-
лися й непрямі ефекти: наплив біженців, 
скорочення переказів трудових мігран-
тів, спад у туристичному бізнесі. Як відо-
мо, хвиля протестів у країнах арабсько-
го світу почалася у 2011 році. Зіткнення 
громадян з владою призвели до зміни ре-
жимів у чотирьох країнах і війни в Лівії, 
Сирії, Ємені. У Сирії протести переросли 
в громадянську війну, до якої зараз залу-
чені Захід і Росія. Економічні втрати цієї 
країни оцінюють у 259 мільярдів доларів. 
У країнах, де в результаті протестів змі-
нилася влада, нові лідери так і не змогли 
впоратися з проблемами. 

Злочинні імміграційні 
клани творять у Німеччині 

«справжній жах»
Кримінальна ситуація в Німеччині 

стає гострішою через наплив мігран-
тів, які займаються злочинною діяль-
ністю. Деякі райони міст, включаючи 
Берлін, стали небезпечними для німець-
ких громадян і туристів. Наплив іммі-
грантів з Африки, Азії та Близького Схо-
ду, документи яких не перевіряли, при-
звів до того, що деякі райони країни пе-
ретворюються у неконтрольовані дер-
жавою зони. Корінні німці й навіть полі-
ція побоюються потрапляти туди, пише 

Immigrant.today. Влада заперечує існуван-
ня таких районів, але конфіденційні по-
відомлення поліції та розповіді місцевих 
жителів підтверджують: у частині вели-
ких міст поліцейські не в силах підтриму-
вати закон. Кримінальні мігранти узур-
пували контроль над вулицями. Примі-
ром, вулиці міста Marxloh - під контролем 
ліванських кланів, які не визнають ні-
мецьку поліцію. Там - грабежі, наркотики, 
вимагання. Корінні жителі і бізнесмени 
залякані, бояться з’являтися на вулицях 
з настанням темряви. Люди, які користу-
ються трамваями у вечірній і нічний час, 
описують свій досвід як «справжній жах».

Щодня через політиків 
помирає 400 дітей

Хоча з 2000 року смертність від кору 
знизилася на 79 відсотків, ще й досі від 
цього інфекційного захворювання що-
дня помирає близько 400 дітей. Про це 
йдеться у звіті ВООЗ. Світовій спільноті не 
вдається остаточно перемогти захворю-
вання не через брак знань чи необхідних 
коштів, а через нездатність керівництва 
країн гарантувати вакцинацію кожній ди-
тині, повідомляє «Reuters». «Без політич-
ної волі діти продовжать вмирати від хво-
роби, якій можна легко запобігти без вели-
ких грошових витрат, - заявив голова іму-
нізаційного напрямку ЮНІСЕФ Робін Нан-
ді. - Завдяки масштабній кампанії з вакци-
нації у 2000-2015 роках, вдалося запобігти 
близько 20,3 мільйонам летальних випад-
ків серед дітей. Проте досі у багатьох кра-
їнах діти не отримують необхідні щеплен-
ня». Торік близько 20 мільйонів дітей не 
були щеплені проти кору, в результаті 134 
тисячі з них - померли. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Світ
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У кювезі –
як в утробі матері

Передчасно народжене немовля – не 
просто маленька дитина, а й незріла. Усі 
її органи та системи не готові до існу-
вання поза організмом матері. Аби такі 
дітки вижили і росли здоровими, потрі-
бен оптимальний температурний режим 
і догляд, спеціальне обладнання, золоті 
руки персоналу. Усе, що замінить матусю 
на цьому життєвому етапі.

 У відділі інтенсивної терапії новона-
роджених Тернопільського перинаталь-
ного центру «Матері і дитини» з 2008 
року дарують шанс на життя передчас-
но народженим малятам. За 8 років ді-
яльності тут виходили кілька сотень та-
ких дітей. 

- У нас впроваджені найсучасніші тех-
нології та методи лікування, - розповідає 
завідувач відділенням, лікар вищої кате-
горії Неля Скубенко. -  Діти поступають 
з пологової зали та операційної із дотри-
манням кроків «теплового ланцюжка», 
поміщуються в кювез або на столик з пі-
дігрівом. У кювезах температура 35-37 
градусів та вологість 80%. Обов’язково 
проводиться екранування (затемнен-
ня) кювезів та столиків, щоб зменшити 
шкідливий вплив яскравого світла на не-
зрілі оченята малят. Ми якомога швид-
ше стараємось розпочати годування ди-
тини. Починаємо з материнського моло-
ка, якщо мама може зцідити хоча б кіль-
ка крапель. Або годуємо високоадапто-
ваними молочними сумішами, які мають 

підвищений вміст білка, щоб малюк мав 
змогу набирати вагу.     

У відділенні застосовують метод 
«мама-кенгуру» – коли дитина трива-
лий час (скільки породілля зможе) знахо-
диться на грудях матері, чує биття її сер-
ця і найніжніші слова, які може сказати 
тільки ненька.

 - Діти знаходяться у нас до того часу, 
поки зможуть самостійно дихати, обхо-
дитися без додаткової подачі кисню, по-
чинають набирати вагу, - додає Неля Ску-
бенко. -  І тоді наступає радісний пере-
можний етап для батьків та всього пер-
соналу – разом з мамою маля перево-
диться до обласної дитячої лікарні для 
подальшого лікування.
«Сила волі батьків 
здатна робити дива»

Тернопільським лікарям вдалося ви-
ходити  навіть зовсім крихітних малюків.  
Найменші з них важили всього 510 грамів. 
Тепер Іванці вже близько 6 років, Ані – 4.  
Лікування передчасно народжених діток 
тривале –  інколи немовлята перебувають 
у відділенні інтенсивної терапії не один мі-
сяць, а, буває, й півроку.  А ще – доволі до-
роговартісне. 

- Ми надаємо допомогу цим немовля-
там не по годинах чи хвилинах, а  по се-
кундах, - каже Неля Володимирівна. - Роз-
раховуємо  терапію, постійно відстежу-
ємо їх стан. Це цілодобовий догляд. Для 
нас ці  малюки стають як рідні. До кож-
ного потрібен свій підхід, терпіння, своє 
чуття, дотик і любов. Коли потім бачимо 

їх здоровими і щасливими, то радості не-
має меж. 

Лікувальний процес для таких не-
мовлят не закінчується у медичному за-
кладі. Вони потребують особливого до-
гляду і реабілітації і поза його межами.

- Потрібно дуже багато зусиль, ста-
рань, коштів, аби покращити їх здоров’я 
і  реабілітувати те, що було ушкоджене, - 
додає лікар. -  Але якщо сумлінно працю-
вати, то результати вражають. Сила волі 
батьків здатна робити дива. Ми спілкує-
мося з багатьма родинами, радіємо їх успі-
хам і черпаємо у них енергію для своєї ро-
боти, вчимося у них. Хочемо створити у 
Тернопільській області або у Західному 
регіоні асоціацію батьків недоношених 
дітей, адже їм дуже потрібна підтримка 
одне одного, обмін досвідом, спілкування. 

До слова, лише з 2008 року  дити-
ну, яка народилася з вагою менше кіло-
грама, в Україні почали вважати живою 
людиною. До цього часу таких новона-
роджених реєстрували як плід. І лише, 
коли маля  прожило тиждень, отримува-
ло статус дитини. Та незважаючи на за-
конодавчі колізії, медики, не покладаю-
чи рук, борються за найменших новона-
роджених. Наразі в Україні рекордом вва-
жається врятоване дитя вагою 490 гра-
мів у Житомирі. А ось у США лікарі вихо-
дили 270-грамове маля. 

У четвер, 17 листопада, у Тернополі 
вперше відзначатимуть Свято малюка 
з нагоди Міжнародного дня передчасно 
народженої дитини. 

- На нього  запрошені родини, в яких 

народились недоношені дітки. І яких ви-
ходили у нашому відділенні інтенсивної 
терапії новонароджених перинатально-
го центру, - розповіла Неля Скубенко. – Ці 
діти зараз живуть повноцінним життям. 
Загалом вже погодились приїхати понад 
25 родин.  

Свято малюка 17 листопада у розва-
жальному центрі Yo-Гурт, що на вул. 15 
Квітня (корпус заводу «Оріон) проходи-
тиме з 14 до 17 год. А о 18.00 відбудеться 
флеш-моб на знак єдності з міжнародною 
спільнотою, аби привернути увагу до про-
блем передчасно народжених дітей.

- У цей час наш драматичний театр 
буде підсвічений фіолетовим кольором, - 
повідомила Неля Володимирівна. – А ко-
лектив перинатального центру разом з 
батьками і дітлахами випустить у пові-
тря білі кульки. 

До слова, одночасно схожий флеш-
моб відбуватиметься у більшості облас-
них центрів України. Зокрема, у Києві фі-
олетовим сяятиме стела на Майдані Не-
залежності, а у Львові –оперний театр.

Колектив перинатального центру 
«Матері і дитини» запрошує тернопо-
лян долучитися до відзначення цьо-
го дня і разом підтримати дітей, які 
отримали шанс на життя завдяки про-
фесійній турботі меди-
ків та величезній лю-
бові батьків. 

Ä³òè, 
âðÿòîâàí³ 

ëþáîâ’þ
У Тернополі вперше святкуватимуть Міжнародний день 
передчасно народженої дитини

Малюків, які з’явилися на світ передчасно, називають «нетерпляч-
ки», ранні пташки або «поспішайки». З перших хвилин вони потребують 
особливого догляду і турботи. Раніше  терміну народжується приблиз-
но кожне десяте немовля. У світі - це понад 15 мільйонів дітей на рік. На 
Тернопіллі –  близько двох сотень. З них - кожне друге маля бореться за 
життя з вагою до 1 кілограма.

 17-го листопада – Міжнародний день передчасно народженої дити-
ни. Це свято вже три роки відзначають в Україні. Цьогоріч започатку-
вали цю традицію і в Тернополі. 

Юля 
ТОМЧИШИН.

Страшна дорожньо-транспортна пригода 
сталася цими днями на шляху до Кременця. 
Автомобіль Opel Vivaro із чотирма 

пасажирами поблизу села Великий Кунинець 
виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. 

Найбільше постраждав голова Кременецької райдержад-
міністрації Сергій Сімчук, який їхав у автівці. Він перебуває 
у надзвичайно важкому стані, за його життя зараз борються 
медики. Після аварії Сергій Сімчук впав у кому. Його рідні та 
близькі просять допомоги, адже потрібні значні кошти на лі-
кування. У сорокарічного керівника району троє діток, най-
меншому немає ще й півроку. 

Просять допомогти коштами на лікування 
голові Кременецької РДа

Для поповнення через відділен-
ня ПриватБанк, термінали ПриватБанк, 
Приват24 достатньо номера карти: 
5168757307133654.

Одержувач платежу – ПриватБанк.
МФО банку – 305299.
Код ЄДРПОУ одержувача – 14360570.
Код ЄДРПОУ банку -14360570.
Рахунок одержувача – 29244825509100.
Ін.код. – 5168757307133654
2907218704.
На ім’я Сімчук Ганна Іванівна.
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Грибний крем-суп
ПОТРІБНО: 500 г шампіньйонів, 2 неве-

личкі цибулини, 2 ст. л. борошна, 50 г верш-
кового масла, 600 мл курячого, овочево-
го або м’ясного бульйону, 200 мл вершків 
(можна 10%), сіль і перець до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: дрібно нарізати ци-
булю. Гриби нарізати пластинками. В ка-
струлі з товстим дном розігріти 2 ст. л. олії. 
Покласти цибулю і смажити, помішуючи, 
близько 3-4 хвилини. Додати гриби і сма-
жити ще близько 5-7 хвилин.

В іншій каструлі (сковорідці) розтопити 
вершкове масло, вмішати в нього борош-
но і обсмажити впродовж двох хвилин. По-
тім поступово, постійно помішуючи влити 
бульйон і довести його до кипіння. Додати 
шампіньйони і цибулю, перемішати і знову 
довести до кипіння. Подрібнити за допомо-
гою погружного блендера. Додати сіль і пе-
рець до смаку і тримати суп на маленькому 
вогні ще 7 хвилин. Потім влити вершки, ще 
раз довести до кипіння і зняти з вогню. По-
давати, посипавши сухариками або рубле-
ними грецькими горіхами.
Сирний суп з броколі

ПОТРІБНО: 5-7 печериці, 2 плавлених 
сирки, 200 г броколі, 2 картоплини, 1 морк-
вина, сіль, олія для обсмажування. 

ПРИГОТУВАННЯ: печериці порізати, 
обсмажити 5-10 хвилин. Морквину натер-
ти на тертці і теж обсмажити. Броколі по-
ділити на суцвіття. Можна брати свіжу бро-
колі (в сезон), можна і заморожену. Поріза-
ти картоплю. У киплячу воду додати всі ін-
гредієнти, посолити і варити протягом 10 
хвилин.

Тим часом натерти сирки на крупній 
тертці. І додати в суп.

Варити ще хвилин 5, поки сирки не ро-
зійдуться. Посипати сушеним кропом (при 
бажанні) і дати потомитися супчику ще 
кілька хвилин. Подавати сирний суп з суха-
риками або грінками.
Суп з хребта лосося

Це корисний і смачний супчик, який го-
тується дуже швидко.

ПОТРІБНО: 1 хребет лосося, 1 морква, 1 
цибулина, 1 велика картоплина, 100 г рису, 
кріп, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: в холодну воду по-
класти хребет лосося, очищену цибулю і 
моркву, трохи солі і довести до кипіння. Як 
вода закипить, зменшити вогонь і варити 
40 хвилин. Вийняти моркву і хребет, буль-
йон процідити, покласти туди нарізану кар-
топлю і рис, варити до повної готовності. 
Тим часом, відварену моркву дрібно порі-

зати, відокремити м’ясо лосося від хребта. 
Коли картопля і рис будуть готові, додати 
до них моркву і м’ясо риби. Залишити ще на 
три хвилини. Готовий суп можна подавати 
із зеленню.
Салат з картоплі

ПОТРІБНО: 3-4 картоплини (варена чи 
запечена), жменька оливок, 5-6 шт. в’ялених 
помідорів, 0,5 шт. болгарського червоного 
перцю, 0,5 шт. червоної ріпчастої цибулі, 1 
ч. л. лимонного соку, олія (з в’ялених помі-
дорів), петрушка, сіль, перець чорний меле-
ний.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю запекти 
чи відварити в шкірці, почистити. Перець і 
картоплю порізати кубиками. Оливки роз-
різати навпіл. Синю цибулю злегка прома-
ринувати в лимонному соці. В’ялені помідо-
ри розрізати поперек. Змішати картоплю, 
оливки, перець, помідори та цибулю. Запра-
вити олією з в’ялених помідорів, посолити, 
поперчити, притрусити петрушкою. 
Пікантний салат 
з корейською морквою

ПОТРІБНО: 300 г філейної ковбаски, 
300 г шампіньйонів, 1 цибулина, 3 яйця, 1,5 
скл. корейської моркви, 2 ст. л. олії, сіль, зе-
лень кропу і петрушки

ПРИГОТУВАННЯ: готувати моркву по-
корейськи бажано звечора.

Цибулю порізати півкільцями і обсма-
жити в олії, додати почищені і порізані ски-
бочками шампіньйони і смажити все разом 
на середньому вогні, щоб випарувалася рі-
дина, охолодити. Круто зварені яйця і ков-
басу порізати соломкою. Всі складові змі-
шати.
Овочевий салат

ПОТРІБНО: 4 великі морквини, 1 корінь 
петрушки, середнього розміру, 1 невеличка 
селера, 3 яйця, 1 яблуко, 1 банка консерво-
ваного горошку – 400 г, 6 квашених огірків.

ЗАПРАВКА: 2 - 4 ст. л. майонезу, 2 - 4 ст. 
л. йогурту або сметани, 2 ч. л. діжонської гір-
чиці, сіль, цукор, перець - до смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: овочі (моркву, пе-
трушку, селеру) - відварити. Яйця зварити, 
яблуко очистити від шкірки, огірки можна 
також почистити, якщо шкірка груба.  Всі 
складники нарізати кубиками, викласти в 
миску та перемішати. 
лазанья з соусом 
бешамель

ПОТРІБНО: 0,5 кг листків для лазаньї, 
0,5 кг свинячого фаршу, 300 г печериць, 5 ст. 
ложок томатної пасти, 50 мл оливкової олії, 
1 цибулина, 4 зубці часнику, 100 г пармеза-
ну, 0,5 л молока, 100 г вершкового масла, 50 

г борошна, мускатний горіх, базилік, сіль, 
перець чорний мелений. 

ПРИГОТУВАННЯ: часник і цибулю по-
чистити і дрібно нарізати, обсмажити до зо-
лотистого кольору на оливковій олії. Пече-
риці нарізати кубиками і додати до цибулі 
і часнику, все разом тушкувати 5-7 хвилин. 
Додати до грибів м’ясний фарш і продовжи-
ти тушкувати, помішуючи. Додати томат-
ну пасту, сушений або свіжий нарізаний ба-
зилік, сіль і перець, перемішати і тушкува-
ти 30-35 хвилин. Поки фарш з грибами бу-
дуть тушитися, можна приготувати соус бе-
шамель.

Для цього розтопити масло в каструль-
ці і перемішати з борошном, злегка обсма-
жити. Довести до кипіння молоко з мускат-
ним горіхом, трохи остудити і тонкою ців-
кою, постійно помішуючи, влити в борош-
но з маслом. Дуже важливо, щоб при цьому 
не утворилися грудки, не забувати помішу-
вати! Довести суміш до кипіння і прибрати 
з вогню. Посолити за смаком. Соус готовий. 
У форму, в якій буде запікатися лазанья, ви-
класти листи для лазаньї, частину м’ясного 
фаршу. Накрити наступним листом і ви-
класти шар соусу бешамель. Потім знову 
викласти шар фаршу і шар соусу, посипати 
тертим сиром. Останній шар також поси-
пати пармезаном. Поставити в розігріту до 
180 °С духовку і запікати 40-45 хвилин.

Гуляш зі свинини 
ПОТРІБНО: 600 г свинини, 2 цибули-

ни,1 ст. ложка томатної пасти, 2 ст. ложки 
олії,1 ст. ложка борошна, спеції за смаком, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ:  м’ясо порізати на ку-
бики завбільшки один сантиметр. Протя-
гом п’яти хвилин смажити їх на дуже силь-
ному вогні у невеликій кількості олії, після 
чого зменшити газ і додати в гуляш масло 
і дві великі цибулини, нарізані, як для під-
жарки. Гуляш смажити аж до набуття цибу-
лею золотистого кольору. Після цього нали-
ти у сковороду дві-три склянки теплої води, 
досипати борошно, додати томатну пасту, 
необхідні спеції за смаком і добре перемі-
шати. Підлива має вийти густою і однорід-
ною. Після отримання бажаної консистен-
ції потрібно додати ще склянку води. Коли 
підлива почне кипіти, накрити сковорідку 
кришкою і зменшити вогонь майже до мі-
німуму. Через 10-15 хвилин гуляш буде го-
товий. Цю страву можна подавати із будь-
яким гарніром. Підлива надасть ідеально-
го смаку й аромату як макаронам і картоплі, 
так і будь-якій каші. 
Філе скумбрії з овочами

ПОТРІБНО: 3 скумбрії, 1 середня морк-
ва, 1 середня петрушка, четвертинка неве-
ликої селери, четвертинка невеличкої са-
войської капустини, 1 середня цибулина, 1 
цибуля-порей, сухі трави: чебрець, базилік, 
орегано, петрушка. А також - сік половини 
лимона, сіль, перець, кукурудзяна олія.

ПРИГОТУВАННЯ: скумбрію розморози-
ти, почистити, помити, зняти шкірку і від-
ділити від хребта і решти кісточок. Готове 

філе посолити з внутрішньої сторони, по-
перчити, натерти сухими травами і соком 
лимона, залишити на 15 хв. Тим часом та 
крупній терці натерти моркву, петрушку, 
селеру, порізати півкільцями цибулину, ка-
пусту і поставити тушити на кукурудзяній 
олії. Порей порізати. На фольгу покласти 
одну половинку скумбрії (1 філе), виклас-
ти тушковані овочі, на них порей, зверху 
покласти другу половинку скумбрії. Фоль-
гу загорнути пакетиком і покласти у фор-
му для запікання. Поставити у духовку на 
середню температуру на 20 хв. Потім фоль-
гу відкрити і залишити у духовці ще на 5-10 
хв. Таке філе смакує і гарячим, і холодним.
Картопляні кошики

ПОТРІБНО: 200 г грибів, 100 г шинки, 1 
цибулина, олія для смаження.

Для кошичків: 500 г картоплі, 70 г сиру, 
50 г вершкового масла, 4 яєчних жовтки, 
сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ:  картоплю почисти-
ти, нарізати кубиками і відварити з дода-
ванням солі. Поки відварюється картопля, 
приготувати начинку для кошиків. Гриби 
обсмажити на маслі. Шинку та цибулю по-
різати кубиками, додати до грибів, посоли-
ти, поперчити, обсмажити все разом. Охоло-
дити.

Готову картоплю збити в пюре, додати 
вершкове масло, яєчні жовтки і дрібно на-
тертий сир. Все це ретельно збити. За допо-
могою кулінарного шприца видавити кар-
топляне пюре кружечками на заздалегідь 
підготовлений харчовий папір для випічки. 
Кошики змастити яєчним жовтком.

Поставити деко в духовку при тем-
пературі 180 градусів. Коли кошички 
підрум’яняться, дістати деко і наповнити 
кошики начинкою, посипати тертим сиром, 
і знову в духовку, але вже з начинкою, на 15 
хвилин.
І на десерт
Кексики із згущівкою

ПОТРІБНО: 3 яйця, 200 г цукру, 3 ст. л. 
сметани, 50 г масла, 1 ч. л. соди погасити ли-
монним соком або оцтом, 1 скл. борошна, 
200 г вареного згущеного молока для на-
чинки.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром, 
додати сметану і розтоплене масло, знову 
збити. Всипати погашену соду і борошно та 
збити до однорідної маси.

У паперові формочки викласти чайну 
ложку(повну) тіста, потім пів чайної ложки 
згущеного молока, а зверху знову прикрити 
чайною ложкою тіста.

Випікати 15-20 хв. при температурі  200 
градусів.

Дуже часто трапляться так, що навіть у досвідчених господинь виникає за-
питання: «Що ж це приготувати на обід, щоб потішити своїх рідних». Коли 
у голові не з’являються нові ідеї, а каструлі на кухні порожні, читайте «Наш 
ДЕНЬ». Ми підібрали для вас добірку смачних ідей для обіднього меню. 

Ñìà÷í³ îá³äè 
íà ùîäåíü
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Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

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

Перевезення людей на роботу в Польщу. Є різні ва-
кансії. Телефон: (096) 0622190, Андрій. 

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

Продаю
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів від цен-

тральної дороги (с. Біла Тернопільського району, вул. 
Дорошенка);

Дачу у с. Біла Тернопільського району (на ви-
їзді з Білої в Плотичу з правого боку другий ряд),  
6 сотих. Телефонувати: 0972951366.  

Дозвілля

ГОРОСКОП
З 16 до 22 листопада 
Овен 

Вам здаватиметься, що ото-
чуючі люди несправедливі, на-
магаються до вас чіплятися че-
рез дрібниці. Спокійно реагуй-
те на складні ситуації – і успіх 
буде на вашому боці.
Телець 

Фінансові втрати обернуть-
ся прибутком. Однак варто про-
явити розсудливість і еконо-
мію. Допомога може прийти вiд 

малознайомих людей.
Близнюки 

Цей тиждень варто присвя-
тити родинi. Проявіть інтерес 
до батьків, які потребують ва-
шої допомоги та підтримки.
Рак 

Будьте уважнi у сімейних 
справах та побутi. Не варто пус-
кати на самоплив і кар’єрні мо-
менти. У вихідні відпочиньте – 
ви це заслужили..
Лев 

Стосунки з близькими за-
знають суттєвих змiн. До вас 
прийде взаєморозуміння, ви 

станете набагато гармонійніші 
й відчуєте справжнє плече опо-
ри.
Діва 

Нові знайомства відкриють 
черговий потік перспектив. На-
решті прийде визнання за ко-
лишні досягнення і заслуги, а за 
ним — i фiнансовi винагороди.
Терези 

У вас виникне необхідність 
приймати серйозні рішення, 
які стосуватимуться кохання та 
дітей. Щодо професiї та кар’єри 
доведеться зробити важливий 
вибір.

Скорпіон 
Друга половина тижня при-

несе успіх у будь-якій галузi. 
Вам нададуть допомогу навіть 
ті люди, від яких ви не очікува-
ли ніякої підтримки. Сміливіше 
беріться за справи.
Стрілець 

Що стосується роботи, то в 
жодному разі не дозволяйте су-
єті панувати над вами, визна-
чайте для себе лише головні 
пріоритети.
Козеріг 

Сміливо присвячуйте свiй 
час активним заняттям, побу-

товим справам і різним ціка-
вим проектам. Але не переста-
райтеся, навіть у розвагах має 
бути межа.
Водолій 

Цього тижня очікується 
творчий потік, різні новатор-
ські та авангардні ідеї. Вас ото-
чуватимуть люди, вiд яких за-
лежить ваша подальша доля.
Риби 

Можливі розбіжності з на-
чальством і співробітниками. 
Відкладіть подорожі, дорога 
буде не зовсім вдалою. У вихiднi 
влаштуйте сiмейне свято.

Погода в Тернополі й області
16 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, 

вночі 8-9, вдень 1-4 градуси морозу. Схід сонця - 7.29, за-
хід - 16.35. 

17 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 3-4, вдень від 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.31, 
захід - 16.33.  

18 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 2-3, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.33, за-
хід - 16.32.  

19 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, 
вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.34, захід - 16.31. 

20 листопада - хмарно, можливий дощ, вночі 1-4, 
вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.36, захід - 16.30. 

21 листопада - хмарно, без опадів, вночі 2-5, вдень 
4-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.37, захід - 16.29. 

22 листопада - хмарно, без опадів, вночі 1-4, вдень 
2-4 градуси тепла. Схід сонця - 7.39, захід - 16.28.
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Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосеред-
ньо у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. 

Ціна привітання - від 50 грн.

  

Â³òàºìî!
Щирих друзів, хороших людей

Антоніну та Борислава 
Довгаль

із села Вікнини на Збаражчині
з 35-річчям подружнього життя!
Цей ювілей – весела, гарна дата,
І сумніватись тут не слід,
Отож прийміть найкращі побажання
Благополуччя, щастя на багато літ.
Хай квітує любов на життєвому полі,
Хай світанки дарують наснагу щодня,
Хай крізь хмари й туман посміхається доля,
Килимами дороги встеляє весна.
Хай дім Ваш наповниться світлом,
Цілющі джерела здоров’я дають,
На многії літа з калиною й хлібом,
Зозулі хай щастя-добро накують.
Хай Бог Вам сотворить свою щедру ласку,
Життя Ваше спільне оберне на казку,
І вірим, що в чарах сімейного зілля
Діждетеся ще золотого весілля!

З повагою – друзі.

Â³òàºìî!
Доброго господаря і керівника, щиру, 

надійну людину,
голову Вишнівецької селищної ради

Олега Петровича 
Стефанського

з Днем народження!
Бажаємо сили, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Нехай міцним здоров’я завжди буде,
Щоби в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З повагою – виконавчий комітет, депутати Вишнівецької селищ-
ної ради Збаразького району, керівники місцевих підприємств. 

Â³òàºìî!
21 листопада святкуватиме свій 70-річний ювілей

дорогий чоловік, люблячий татусь, дідусь, прадідусь 
Анатолій Андрійович Мукоїда 

з с. Бодаки Збаразького району.
Уже на скронях сивина вінком сплела волосся,
Внуки вже дорослі, правнуки ростуть,
Тернистим шляхом у житті Вам йшлося,
Та Ви, мов зірка ясна, нам осявали путь.
Спасибі Вам, татусю і дідусю, за те, що Ви нас любите,
Що вибавили нас і вивели в життя,
Раділи з нами у щасливий час.
Простіть, рідненький, як щось не так зробили,
За ночі, що не спали через нас.
Ми дякуємо Господові нині,
Що Ви є разом з нами у цей час.
Ми з Днем народження Вас хочем привітати,
І побажати Вам здоров’я  і добра.
Щоб Господь Бог Вам сили дав багато,
І Матір Божа хоронила від зла.
Живіть ще сотню літ для нас, рідненький,
Нам зігрівайте душі і серця.

З повагою і любов’ю  - дружина, дочки,
 зяті, внуки і правнуки.

Â³òàºìî!
Доброго чоловіка, чудового 

сім’янина і батька
Олега Олексійовича Іваника 

старшого водія ДПРЧ-18 (Козова)
з  Днем народження!

Хай життя квітує, як вишневий сад,
Хай у долю ллється щастя зорепад,
Хай несуть лиш радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Іще раз вітаєм із цим гарним святом,
Здоров’я бажаєм і добра багато,
Щоб лихо й хвороби завжди обминали, 
Зозуля сто років життя накувала.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує весел і многі літа.  

З повагою – колектив працівників 
служби цивільного 

захисту у Козівському районі 
та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини.

Â³òàºìî!
У листопадову пору свій день наро-
дження зустрів мудрий керівник, 
добрий сім’янин, порядна людина, 

голова фермерського господарства 
«Вікторія-92»

Петро Іванович Пеляк!
Працю собі Ви нелегку обрали,
Вона потребує сил і тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця – це доля, яку Вам дав Бог.
Тож хай щедрим колоссям врожаїться поле,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й удача не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки. 
Хай Вас зігріває людська теплота,
За все, що зробили за свої літа!
Щасливих сто років зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!

З повагою – колектив фермерського 
господарства «Вікторія-92».

З любов’ю – дочки Наталя і Оленка, зяті Андрій і Володя, 
внуки Дем’ян, Маркіян, Анатолій, Анастасія і вся родина.   

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді та радості прожить.
Хай буде доля, як волошка в житі,
Душа хай буде завжди молода.

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії  і благії літа!

Тож хай щедрим колоссям врожаїться поле,Тож хай щедрим колоссям врожаїться поле,

14 листопада відсвяткува-
ла свій День народження

Діана Михайлівна 
Пришляк

з села Плотича 
Козівського району.

З Днем народження Тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми  Тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила,
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Хай твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел Твій хоронитель
Хай буде з Тобою завжди!
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку,
Бог із неба Тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

З любов’ю – мама і друзі.   

Â³òàºìî!
8 листопада  відсвяткувала  свій  ювілей  

Леоніда Іванівна Слюсарчук  
з  Вишнівця Збаразького району.

Для  когось  вона  Леоніда  Іванівна, а  для  нас, родини, наша  
Льоня. Великої  душі  людина, завжди  енергійна, гостинна, 
чуйна, щира. Вміє  не тільки  дати  мудру  пораду, а й подати  
руку  допомоги в тяжку  хвилину. Вона є взірцем не  лише  для 
нас, дорослих, а й для  наших  дітей. Люблять  і  поважають  
племінники свою  тьотю  Льоню, стараються  навідати  її, 
а  вона  знаходить  для  кожного  з них  ключик  для  спілку-
вання.
У  моєї  Льоні  порядок  не  тільки в хаті, а й на  подвір’ї  і  на  
городі. Чого  лише  вона не вирощує на  своїй  присадибній  ді-
лянці, а  різнобарвні  квіти  є  чарівною  окрасою  її  госпо-
ди. Ще й пасіку  сама  доглядає, тож квітковий  мед і в неї на 
столі, і в  сестри  Віті, брата  Васі, у  мене, бо  любить  обда-
ровувати  сестра усіх  нас  плодами своєї праці . Двері  її осе-
лі  завжди  відкриті не лише для  родичів, а й  для  друзів, яких  
у  неї  так  багато!
Поміж  щоденними  клопотами  ювілярка  завжди  знахо-
дить  час  для  спілкування  по  інтернету  зі своїми  дітьми  
та  онуками. Але  на  тім  не зупиняється: дивись  вже й улю-
бленого  торта  випікає для  внука  Ілюші  і  передає  сумку  в  
Іспанію  до  сина  Василька. А  по закінченні  осінньо-польових  
робіт  поспішає  в Польщу  до  дочки  Люди,  де  її з  нетерпін-
ням  чекають  внуки  Ромчик і  Давидко. 
У минулому  наша  Льоня  вчитель  біології, нині  пенсіонерка-
домогосподарка, активна  учасниця  церковного  хору. Тож  з  
роси і  води  Тобі, наша  люба  сестро!
Спинити  час  ніщо  не взмозі... У вирій  знов  птахи летять, 
А  на  твоїм, Льоня, порозі   з’явилось  світлих  65! 
Тож будь  здорова і  не знай  в  житті  ні  смутку,  ані  бід,
У  серці  молодість  плекай   й  живи  до  ста  щасливих  літ!!! 
З  ювілеєм!!!
Двоюрідна  сестра  Галя, с.Котюжини Збаразького  району.

З любов’ю – мама і друзі.   З любов’ю – мама і друзі.   

Â³òàºìî!
Чудову, милосердну жінку, члена обласного відділення громадської організації «Донна»

Галину Василівну Куприк
 з Днем народження та 50-річчям праці старшою медсестрою

 у Збаразькій школі-інтернаті.
Що можна побажати жінці,
Яка сіє розум і тепло? 
Аби в житті її світлиці
Ніколи смутку не було.
Не плакав день дощем холодним,
І не ридала в тузі ніч,
І складнощі, які завгодно, 

Скидала із тендітних пліч.
Нехай втішає кожна днина,
В ній - сонця злива золота,
А доля, іноді примхлива,
Зодягне в гарний цвіт літа.
Навіє радощів і щастя,
Насипле статку і добра,

Розсіє із життя ненастя,
Щоб завжди була молода!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла,
Бажаю Вам здоров’я, спокою 

і миру,
Радості земної і тепла.

З повагою – Марія Володимирівна Линда, голова обласного відділення
 громадської організації жінок-інвалідів «Донна».

З любов’ю – дочки Наталя і Оленка, зяті Андрій і Володя, З любов’ю – дочки Наталя і Оленка, зяті Андрій і Володя, 

Вік щедрий, як калинове суцвіття,Вік щедрий, як калинове суцвіття,

Хай буде доля, як волошка в житі,Хай буде доля, як волошка в житі,

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.Хай обминають горе і біда.
Хай Матір Божа Вас охороняє,Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилаєІсус Христос здоров’я посилає
На многії  і благії літа!

Â³òàºìî!
14 листопада відсвяткувала ювілей дорога мама і бабуся 

Надія Дмитрівна Берестянська
 з села Варваринці Теребовлянського району. 


