
23 листопада - хмарно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-1, вдень 0-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.40, захід - 16.27. 

24 листопада - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 0-1, вдень 0-4 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.42, захід - 16.27.  

25 листопада - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.43, захід - 16.26.  

26 листопада - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 1-3 градуси тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 
16.25. 

27 листопада - хмарно, можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 1-2, вдень 2-7 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.46, захід - 16.24. 

28 листопада - хмарно, дощ, мокрий сніг, тем-
пература повітря вночі 0-4 градуси тепла, вдень 
0-3 градуси морозу. Схід сонця - 7.47, захід - 16.24. 

29 листопада - ясно, без опадів, температура 
повітря вночі 4-6, вдень 5-6 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.48, захід - 16.23. Новий місяць. 

Погода в Тернополі  
й області
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Заснований у червні 2013 року

У Тернополі вибухнули каналізаційні 
люки: двоє травмованих

12  
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”

За містом

24  
сторінки

Революція Гідності 
               триваєНевигаданий діалог з другом

Вогонь та дим. Зрадливо день сховався
За «беркутами» чорними, мов круки… 
- Ти був там, ти боровся і не здався.
Чому ж у тебе опустились руки
Тепер – коли країну розпинають 
На Сході - вороги, а тут - злодії? 
- Чому, чому? Я й сам уже не знаю… 
Може, тому, що втратили надію?
Не віримо словам, а справ так мало, 
Затуркали, принизили, украли,
Ніби й Небесна Сотня не злітала,
І «Плине кача» хлопцям не співали.
- Вогню немає вже, та знову день сховався
Тому - не час не бачити й не чути.
Раз українцем, друже, ти назвався,
Треба цей день знайти, і... повернути.

Добірка матеріалів з нагоди  
3-ї річниці Євромайдану - 2 стор. Фото Романа Грабежова.Фото Віктора Смоляка.

12-13 стор. 15 стор.

Журналістка «Нашого 
ДНЯ» побувала у Латвії на 
унікальному фестивалі
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Майдан був не 
за Європу - за Україну

Ніхто не думав, що день 21 листопа-
да 2013 року, коли відчайдухи-ідеалісти 
без політичних гасел і партійних пра-
порів вийшли, аби нагадати владі й чи-
новникам, що ті повинні прислухати-
ся до народу, змінить країну і світ. Що 
невдовзі вируватиме Майдан. У людей 
з дерев’яними  щитами пропаде страх. 
Ангелами злетить розстріляна Небесна 
Сотня...

Тепер дехто з вітчизняних горе-
політологів каже: українці вийшли на 
Майдан, аби отримати «безвіз». А недру-
ги в унісон запитують: і що, отримали?

Не за відсутність у паспорті візи і не 
за євроінтеграцію виходили на Майдан. 
За гідність! За свободу! За Україну! Адже 
там були люди різних статків, віку, ста-
тусу. І кожен, очевидно, розумів: куля не 
вибирає.       

…Минуло три роки. Як не прикро, 
жоден із підозрюваних у розстрілах Не-
бесної Сотні не покараний. За розпо-
відями родичів загиблих, нині є лише 
25 вироків суду. Переважно щодо так 
званих «тітушок», які отримали лише 
умовні терміни. До речі, хто ці міцні на-
хабні парубки? Вони матеріалізуються і 
після Майдану, особливо, якщо хтось із 
бізнесменів-політиків «наводить» лад 
на місці незаконної забудови або черго-
вого рейдерства.     

Стосовно ж розслідування у справі 
Небесної Сотні, у Департаменті спецроз-
слідувань Генпрокуратури кажуть: воно 
затягується, бо не вистачає слідчих. Аби 
провести експертизу куль, які витягли з 
тіл загиблих, необхідна спецтехніка. А 
такий мікроскоп в Україні один-єдиний! 
На новий прилад за три роки держава 
так і не виділила грошей. Отож, поясню-
ють юристи, без проведення цього до-
слідження неможливо точно сказати, 
хто саме і з якої зброї стріляв. 

Також у Генпрокуратурі кивають на 

суди: там затягують розгляд справ.
«Реформа» кишень - замість 
реформи країни 

Під час Майдану політики обіцяли 
швидке реформування держави. Укра-
їнці повірили. Адже заяви були зробле-
ні після загибелі Небесної Сотні. 

Обіцяли чесну владу. Побороти олі-
гархат. Захистити економіку від тиску 
податківців, митників, силовиків. По-
збавити преференцій «слуг народу». Ре-
форму судової системи. Боротьбу з ко-
рупцією і ще багато чого…

Три роки - не так уже й багато часу 
для змін, тепер виправдовуються полі-
тики. Все буде гаразд, але через… Коли? 
Втомившись очікувати, запитує пере-
січний українець, підраховуючи дебет-
кредит у своєму худенькому гаманці. 
Коли? Запитує суспільство, спостеріга-
ючи, як провалилася судова реформа, 
навіть не розпочавшись. А з нею й лю-
страція. Як у владі знову окопуються 
шанувальники Януковича. І як пухнуть 
«реформовані» кишені - від нардепів - 
до районних чиновників та мерів неве-
личких містечок.  

Понад 70 відсотків українців переко-
нані: рівень корупції в країні не знизив-
ся, а влада не хоче викривати хабарни-
ків. Про це йдеться у дослідженні «Ба-
рометр світової корупції» за 2016 рік, 
підготовленому міжнародною антико-

рупційною організацією «Transparency 
International». Більше половини спів-
вітчизників вважають корупцію однією 
з головних проблем у державі. І майже 
половина не сумнівається в тому, що на 
урядові рішення в країні впливають олі-
гархи. 86 відсотків негативно оцінили 
намагання влади викорінити корупцію. 
Найбільше хабарників, на думку україн-
ців, серед держслужбовців, нардепів, по-
датківців, суддів і поліцейських. До речі, 
президента і прем’єра корупціонерами 
назвали 60 відсотків респондентів.

Зараз Україна, Вірменія, Боснія і Гер-
цеговина, Литва, Молдова, Росія і Сер-
бія - найбільш корумповані країни в Єв-
ропі та Центральній Азії, повідомляє 
«Transparency International». І наша дер-
жава, серед перелічених, - найменш ак-
тивна у подоланні корупції. А поки не 
буде подолано корупцію, доти не здола-
ти економічну кризу.
Чимало нинішніх політиків 
майже не відрізняються від 
попередників

Президент Петро Порошенко, ви-
ступаючи на урочистостях з нагоди Дня 
Гідності та Свободи, заявив: за остан-
ні три роки країна не змогла підвищи-
ти життєвий рівень громадян. «Є одна 
дуже суттєва і головна перешкода, яка 
не дала більшості українців можливос-

ті відчути очевидне зближення з Євро-
пою. На жаль, за три роки за рівнем жит-
тя ми не наблизилися до європейських 
стандартів», - сказав глава держави. І по-
яснив це значними витратами на фінан-
сування Збройних сил. 

А в компанії «GFK», оцінивши купі-
вельну спроможність громадян 42 єв-
ропейських держав, констатують: зараз 
українці - найбідніші в Європі. Ми - на 
останньому місці у списку. І, зокрема, й 
через те, що за останні два роки неймо-
вірно подешевшала гривня.

Чимало політиків і чиновників у 
всіх бідах українців звинувачують ві-
йну. Списують на неї вкрадені гроші, 
огріхи у своєму керівництві тощо. Але 
проблема в іншому: за три роки піс-
ля Революції Гідності жодна реформа 
в Україні не доведена до кінця. Замість 
викорінювати з владної, судової та ін-
ших сфер «спеціалістів», які гальмують 
чи відверто саботують поступ держа-
ви, система бореться з добровольця-
ми, волонтерами, активістами. Чи були 
б ті «борці» зараз на своїх посадах, якби 
не Майдан? І чому самі не стали добро-
вольцями, коли почалася війна? А піш-
ли захищати Батьківщину, власне, чи-
мало майданівців…   

Водночас дехто з політологів нарі-
кає: проблема сучасної України в тому, 
що немає героїв. Як це - немає? Хіба 
українці, які боролись на Майдані, не ге-
рої? А хлопчиська, які котили шини у пе-
кло протистояння? А ті, що вже на небе-
сах? Ті, хто боронить Вітчизну на Сході? 
Хто допомагає армії? А школярики, які 
шлють на фронт малюнки і молитви?.. 
роблема сучасної України в тому, що чи-
мало нинішніх політиків майже не від-
різняються від попере-
дників. Іншим дехто із 
них був лише на сцені 
Майдану…

Ольга
ЧОРНА.

Ðåвоëþö³ÿ Ã³äноñò³ òðивàº… 
І триватиме доти, поки везуть зі Сходу домовини. Поки не 
покарають останнього злочинця, який убивав майданів-
ців, і тих, хто винуватців покриває. Поки «слуги народу», які 
прийшли до влади на крові українців, перестануть дурити 
націю псевдореформами і порожніми обіцянками. Поки в 
державі не буде справжньої еліти, роль якої зараз викону-
ють дядьки з мішками грошей... Правду кажуть, одним із 
досягнень Революції Гідності є те, що Майдан відкрив лю-
дям очі: злодій у вишиванці чи без вишиванки - це одна-
ково небезпечне зло.

На площі Героїв Євромайдану 
зібралися ті, хто три роки 
тому так само, з прапорами в 

руках, стояв на морозі. До пам’ятника 
загиблим поклали квіти.

Ділилися спогадами, згадували, як нама-
галися штурмом взяти будівлі, як потім вно-
чі розганяли студентів. Цей день, кажуть, для 
них є святом, хоч і з відтінком суму, але свято, 
бо люди боролися за свою гідність.

Вечір третьої річниці Майдану видався до-
щовим і тихим. Вогники свічок пробивалися 
крізь сутінки так само, як молоді люди з гаря-
чими серцями – крізь байдужість і безнадію. 
Сьогодні більше сотні з них дивляться на нас 
із небес. 

Фото Андрія БРИКА.

Âоãниê  ñв³÷êи
 ó  ëиñòоïàäовоìó  вå÷оð³

У день третьої річниці 
Революції Гідності, 
21 листопада, терно-
пільські волонтери 
запалили свічки та 
помолились за тих, хто 
загинув на Майдані. 
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Тернопільщина здолала 
негоду «тринадцятого»

За період негоди рятувальники Тернопільщини здійснили понад 
150 виїздів. Із снігового полону вивільнили 463 автомобілі, близько 
40 маршрутних та туристичних автобусів, майже 20 карет швидкої 
медичної допомоги. Надано допомогу 1826 особам, серед них - 
49 дітей. 14 хворих транспортовано до лікарень. Надано допомогу 
4 породіллям. До роботи з ліквідації наслідків негоди було 
залучено 130 одиниць техніки ДСНС та 460 рятувальників.

В деяких районах 
області випала 
місячна та 

півторамісячна норма 
опадів, а це - від 30 до 70 
см снігу. Ситуація, яку 
спричинила негода, була 
дуже складною, але з під 
контролю вона не вийшла 
і її вдалося стабілізувати. 
Для ліквідації наслідків 
стихії в області одразу 
створили оперативний 
штаб - скоординували 
дії обласної та районних 
адміністрацій, 
рятувальників, 
працівників служби 
автомобільних доріг, 
поліції та інших 
служб. До розчистки 
автошляхів долучилися 
й аграрії області. Коли 
автомагістралі звільнили 
від снігового полону, 
взялися допомагати 
й самому Тернополю. 
У дні негоди голова 
облдержадміністрації 
Степан Барна постійно 
виїжджав на дороги, 
провідав дітей в інтернаті 
у Новому Селі та тримав 
на контролі безперебійну 
роботу усіх соціальних 
закладів області.

Листопад вирішив випробувати 
наш край на стійкість та 
вміння оперативно реагувати 
у складних ситуаціях. 
Тернопільщину засніжило…

“

“Голова Тернопільської ОДА Степан Барна:
«Попри усі складнощі, стихія стала поштовхом до 
об’єднання зусиль та вироблення спільної стратегії дій. 
Ми працювали злагоджено – і це врятувало Тернопіль-

щину. Проаналізувавши ситуацію, ми зробили висновки і те-
пер знаємо, що треба покращити, аби подібні ситуації не по-
вторилися у майбутньому. Ця негода загартувала нас. 
Вона довела, що на Тернопільщині є сильна команда, 
яка вміє працювати в екстрених умовах».

Від снігових 
заметів 
розчищено 
близько 5 тис. км 
автодоріг. Над 
цим працювали 
більше 200 
одиниць 
техніки Служби 
автомобільних 
доріг та приватних 
господарств.

Відновлено 
електро-
постачання 
у 361 
населеному 
пункті. Це 
зробили 57 
бригад і 192 
працівники 
Обленерго.
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– Як діючий сільський голова, мо-
жете сказати, що цінного в Дедерка-
лах є сьогодні?

– Сьогодні я можу впевнено сказати, 
що Дедеркальська громада входить у 
п’ятірку кращих в області. І хоч у минулі 
десятиліття нам, як і в більшості укра-
їнських сіл, не вдалося втримати вироб-
ництво, та все ж зуміли зберегти всю 
інфраструктуру на нашій території. Це - 
лікарня, середня, музична та спортивна 
школи, відділення Ощадбанку, пожежна 
частина тощо. Остання, до речі, після ре-
формування у 2002 р. обслуговує чи не 
всю південну частину Шумського райо-
ну. Діє в нас і комунальне господарство, 
яке попри невелику кількість персона-
лу, забезпечує водопостачання і благо-
устрій навколишніх населених пунктів.

Усі ці об’єкти ось вже 4 роки працю-
ють за кошти бюджету сільської ради.

– Знаємо, що чимало об’єктів зараз 
відновлюєте. Що у вашому краї отри-
має нове обличчя найближчим часом?

–  У найближчих планах – капіталь-
ний ремонт вищезгаданого комуналь-
ного підприємства, реконструкція сис-

теми водопостачання. Також хочемо 
придбати техніку для ліквідації наслід-
ків природних катаклізмів, як, напри-
клад, снігових заметів.

Вже до кінця 2016 р. після рекон-
струкції відкриємо районний геріатрич-

ний будинок. 
– Як бачимо, на досягнутому не зу-

пиняєтеся – покращуєте роботу на-
явних об’єктів. Працюєте на перспек-
тиву?

– Звичайно. От наприклад, вже го-

товий спільний з дорожниками облас-
ті проект щодо відновлення дороги 
Дедеркали-Садки, тож сподіваємося, що 
у найближчі місяці відремонтуємо 6 км 
автошляху, який сполучає ці села. Тоді й 
відновимо автобусний рейс між ними.

Наразі маємо невирішені проблеми 
в с. Радошівка. Попри наявні дві водона-
пірні башти і свердловини, там відсут-
ній водогін, а криниці повисихали. Тож 
завдання на найближчий час – забезпе-
чити водою жителів цього села. Тут же 
- у напіваварійному стані міст і гребля. 
Відповідно, ми запланували реконстру-
ювати ще й 300 м мосту.

А от у Дедеркалах разом з Облавто-
дором готуємо проектну документацію 
на ремонт дороги від центральної ву-
лиці до кладовища, протяжністю півкі-
лометра. Підведемо й очисні споруди до 
оновленого геріатричного будинку.

Загалом, Дедеркальська громада, 
хоч і одна з кращих, але, як і всі, має ряд 
невирішених питань, над якими посту-
пово працюємо. У найближчій перспек-
тиві – збільшення кількості робочих 
місць завдяки відновленим об’єктам. 

Нàøà êоìàнäà 

Успішний досвід управління 
Дедеркалами Іван ДАНИЛЮК 
застосує і надалі

Іван Данилюк

Великі Дедеркали – в минулому районний центр, сьогодні – центр майбутньої терито-
ріальної громади. Крім цього села, в об’єднання увійшли чотири ближніх. Згодом пла-
нують розширити громаду ще кількома населеними пунктами.
Головою в с. Великі Дедеркали є Іван Федорович Данилюк. Він очолює сільську раду 
вже майже 20 років. Не проти управляти новоствореною громадою і далі. Іван Дани-
люк поділився з нами, яким бачить подальший розвиток рідних йому сіл.

Іван Данилюк оглядає приміщення для дитсадка в с.Великі Дедеркали

Понад 20 років 
пустувало та 
руйнувалося 

приміщення колишнього 
дитячого садка в селі 
Кривчики Збаразького 
району. 

З далекого 1995 року не лу-
нали у його стінах веселі дитя-
чі голоси. Неодноразово адміні-
страція місцевої школи зверта-
лася до різних владних інстан-
цій з проханням відновити та пе-
реобладнати це приміщення для 
потреб школи, однак ніколи не 
знаходилося необхідних коштів 
для вирішення цієї проблеми. 

Проте ситуація докорінно 

змінилася у 2016 році, коли ді-
зналися про проблему сільської 
громади та взялися її вирішу-
вати голови Збаразької райдер-
жадміністрації Анатолій Качка 
і районої ради Світлана Боднар, 
односельчанин, депутат Зба-
разької райради Валерій Сав-
чук та начальник управління 
освіти, молоді і спорту Збаразь-
кої райдержадміністрації Світ-
лана Демах. Завдяки небайду-
жому ставленню цих керівників 
до проблеми браку навчальних 
приміщень у місцевій школі, до 
неможливості здійснювати до-
шкільне виховання дітей від-
булися позитивні зміни. Зокре-

ма, заплановано провести ка-
пітальний ремонт приміщення 
дитячого садка та частково ре-
конструювати його у корпус №3 
Кривчиківської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів, а також 
відкрити групи для виховання 
дошкільнят. Зроблено перший, 
найважливіший, крок – заміне-
но покрівлю споруди, встанов-
лено сучасні металопластико-
ві вікна та двері на суму панад 
600 тис. грн., що запобігатиме 
руйнуванню будівлі та збереже 
її на майбутнє. А 9 листопада в 
навчальному закладі працюва-
ла комісія у складі очільників 
району та освітньої галузі, фа-
хівців архітектури, технагляду, 
адміністрації школи і прийня-
ла рішення про здійснення на-
ступного кроку для порятунку 
споруди: проектування і вста-

новлення систем електро- та те-
плопостачання (на листопадо-
вій  сесії районної ради на ці ро-
боти  було виділено понад 700 
тис. грн.). 

Із початком проведення 
ремонтно-відновлювальних ро-
біт у приміщенні колишнього 
недіючого дитсадка у жителів 
сіл Кривчики та  Лози  вперше 
за 20 років з’явилася надія на 
відновлення дошкільного вихо-
вання їхніх дітлахів. Учні споді-
ваються на довгожданне покра-
щення матеріально-побутових 
умов навчально-виховного про-
цесу у Кривчиківській загально-
освітній школі, що працювала 
без таких важливих приміщень 
як їдальня, спортивний, акто-
вий зали... 

Тому, користуючись нагодою, 
від імені адміністрації школи та 

батьківської громади сіл Крив-
чики і Лози дякуємо голові рай-
держадміністраці Анатолію Кач-
ці, голові районої ради Світла-
ні Боднар, начальнику управлін-
ня освіти, молоді та спорту рай-
держадміністрації Світлані Де-
мах, односельчанину, депутату 
районної ради від Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність» Вале-
рію Савчуку та усім іншим депу-
татам райради, які з розумінням 
поставилися до вирішення про-
блем сільської громади.

Попереду ще тернистий 
шлях до омріяного відкрит-
тя відновленої споруди, але ми 
знаємо, що розпочату справу до-
брий господар завжди доводить 
до логічного завершення.  

З вдячністю -  
директор Кривчиків-

ської школи Любов ЧАЧУХ.

Äоáðà ñïðàвà ïо÷инàºòüñÿ 
³ç çàвçÿòоñò³ ãоñïоäàðÿ
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Шановні краяни! 
В останню суботу листопада 

ми вшановуємо пам’ять  мільйо-
нів замордованих, невинно убі-
єнних українців, яких знищила 
жорстока більшовицька машина 
смерті. 

Масовий голод тридцять тре-
тього став результатом злочин-
ної сталінської політики, пере-
творення селян у рабів, а Сибір 
та Казахстан - у концентраційні 
табори. У результаті –мільйони 
людей було вбито, десятки міль-
йонів втратили здоров’я. Завдан-
ня російської  імперії радянсько-

го зразка було чітким: знищи-
ти українське селянство як клас. 
Врожайний 1932-ий для україн-
ських селян, які століттями пра-
цювали на землі і були добри-
ми господарями,  перетворився 
на рік нечуваного за масштаба-
ми мору – мільйони людей пух-
ли та помирали  від голоду. Не-
дарма полігоном для пекельного 
експерименту було обрано село, 
адже це  – колиска української 
нації, скарбниця  моральності та 
духовності, джерело українсько-
го буття.   Сталінський режим у 
нечувано жорстокий спосіб – ка-

тування голодом – винищував 
основу українства, колиску мови, 
культури, моральності, духу – 
українське село. 

Окрім фізичного винищен-
ня – геноциду, треба було уби-
ти в українцеві українця, його су-
часне і  майбутнє.  За останню ти-
сячу років населення  Землі не 
раз потерпало від голоду. Про-
те, аж трьох голодоморних навал 
лише за якихось двадцять з лиш-
ком років зазнала тільки житни-
ця колишнього СРСР – Україна 
(1921-1923, 1932-1933 та 1947 
рр.). Тому  переконаний,  що тако-

го широкомасштабного штучно-
го голодомору, такого геноциду, 
як на початку 30-х років ХХ сто-
ліття, не зазнав жодний народ.

Дорогі краяни !
Тернопільщину Бог зберіг від 

голодомору 32-33 років, бо вона 
не була у складі колишнього СССР. 
Та цей великий біль штучно ство-
реної трагедії, ця незагоєна рана 
ятрить серце кожної свідомої лю-
дини. У спільній молитві згадай-
мо усіх жертв голодоморів, запа-
лімо свічу пам’яті у власній осе-
лі та у своїй душі! Ми маємо усві-
домити: щоб цього більше не ста-

лося з нашими дітьми, внуками, 
правнуками, – маємо бути єди-
ні у захисті та розбудові Україн-
ської держави. Сьогодні складає-
мо співчуття нащадкам, родинам 
загиблих. Нехай Господь Бог при-
йме душі закатованих голодом до 
Царства Божого, а нас укріпить у 
вірі, надії та любові.

Для того, щоб продовжувати 
вкладати в медицину, нам 
потрібне чітке розуміння 

процесу втілення реформи. Про 
це заявив голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна за 
результатами виїзного засідання 
Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров’я, 
яке 21 листопада відбулося на 
Тернопільщині.

Тернопільська область зайняла ак-
тивну позицію щодо децентралізації. 
Незабаром майже 50% території буде 
покрито новоствореними громадами. «І 
на цьому шляху нам важливо знати, як 
має співіснувати сучасна система охо-
рони здоров’я з громадами. Тому на-
працювання нинішнього засідання бу-
дуть дуже важливі», - відзначив очіль-
ник краю.

При цьому Степан Барна підкрес-
лив, що стратегічним завданням Терно-
пільщини впродовж останніх двох ро-
ків було підняття третинного рівня на-
дання медичних послуг на якісно новий 
щабель. «Саме тому ми вклали близь-
ко 100 млн. грн. у третинний рівень ме-
дицини. В області з’явився сучасний пе-

ринатальний центр, на фінальній стадії 
реконструкція інфекційного відділен-
ня лікарні швидкої допомоги, в облас-
ній Університетській лікарні завершу-
ється створення сучасних кардіо- та діа-
гностичного центрів. Потрібно йти далі 
– вкладати фінансовий ресурс у вторин-
ний та первинний рівень медицини», - 
зазначив Степан Барна.

В цьому контексті, за словами го-
лови ОДА, постають прості, але ключо-
ві питання: скільки буде на Тернопіль-
щині госпітальних округів? Де будуть їх 

центри? На базі конкретно яких закла-
дів надаватимуться лікувальні послуги? 

«З огляду на це, нам потрібна чітка 
та зрозуміла концепція реформи охоро-
ни здоров’я. В наступному році Терно-
пільщина, за попередніми прогнозами, 
отримає близько 200 млн. грн. з Фон-
ду регіонального розвитку, ми вже має-
мо позитивну динаміку по місцевим бю-
джетах, буде фінансування і по грома-
дах. І зараз, коли розробляються проек-
ти на 2017 рік,  нам потрібно чітко ро-
зуміти: куди вкладати гроші, щоб вони 

були використані максимально ефек-
тивно», - наголосив Степан Барна.

Голова Тернопільської ОДА підкрес-
лив, що вкрай важливо в максимально 
стислі терміни виробити бачення кін-
цевого результату реформи охорони 
здоров’я, адже за кілька місяців її дове-
деться втілювати на практиці. 

«Найгірший сценарій може бути 
таким: ми разом із громадами, маю-
чи достатньо коштів і будучи готови-
ми вкладати їх у медицину, будемо де-
зорієнтовані і не зможемо цього зро-
бити через відсутність розуміння ре-
форми в Києві. Тому будемо змушені 
змінити орієнтири і спрямувати ре-
сурс, наприклад, на освіту чи на інф-
раструктуру. Тобто туди, де будемо 
більш впевнені у результаті і в тому, 
що кошти будуть використані ефек-
тивно. Ідеальний сценарій: це по-
дальший розвиток медицини на Тер-
нопільщині. Це втілення нашої стра-
тегії: фінансування третинного рів-
ня, потім вторинного, а далі – первин-
ного, аж допоки не переконаємося, що 
якісну медичну послугу отримує ко-
жен житель Тернопільщини», - акцен-
тував Степан Барна.

Çвåðнåннÿ ãоëови оáëàñно¿ ðàäи Â³êòоðà ÎÂ×ÀÐÓÊÀ 
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Степан БАРНА: «Нам потрібна 
чітка та зрозуміла концепція 
реформи охорони здоров’я,
щоб вкладені у медицину 
кошти не пропали даремно»

До кінця року у області 
запрацює єдиний 
диспетчерський центр 

надання екстреної медичної 
допомоги

На Тернопільщині планують об-
ладнати автомобілі «швидкої» GPS-
навігаторами, а всі виклики від населення 
звести в єдину службу. 

Як повідомили у прес-службі облдерж 
адміністрації, уже до кінця року на Тер-
нопільщині запрацює єдиний диспетчер-
ський центр надання екстреної медич-
ної допомоги. Він дозволить мінімізувати 
швидкість приїзду медиків до пацієнта та 
ефективно скоординувати роботу понад 

сотні машин швидкої допомоги
- Виклики від жителів Тернопільщи-

ни прийматиме єдина структура, – за-
значив директор департаменту охоро-
ни здоров’я облдержадміністрації Воло-
димир Богайчук. - Роботи щодо її ство-
рення розпочалися в серпні. Наразі у нас 
працює диспетчерська служба, проте 
вона не є одним цілим. Невдовзі єдино-
му диспетчерському центру підпоряд-
ковуватимуться всі медичні бригади, що 
функціонують в області.  

Диспетчери перенаправлятимуть ін-
формацію до карет «швидкої», локаліза-
ція яких відображатиметься на інтерак-
тивній карті. За словами Богайчука, наразі 

встановлюють необхідне для цього елек-
тронне обладнання.

- Подібні центри є у декількох облас-
тях України – Дніпропетровській, Харків-
ській, Полтавській, - додав Богайчук. - Тер-
нопільський відзначатиметься тим, що 
додатково матиме ще багато інших опцій, 
які значно покращуватимуть роботу екс-
треної медичної допомоги. Для прикладу, 
під час руху «швидкої» перемикатимуться 
світлофори, а самі транспортні засоби бу-
дуть оснащені GPS-навігаторами. 

Створення єдиної оперативно-
диспетчерської служби центру екстре-
ної медичної допомоги у Тернопільській 
області визнали пріоритетним у кон-

курсі відбору проектів, що фінансують-
ся з Фонду регіонального розвитку. Реа-
лізація проекту коштуватиме 7 млн. 600 
тис. грн. З них: кошти Фонду регіональ-
ного розвитку – 4,5 млн. грн., місцевого 
бюджету – 3,1 млн. грн.

  До слова, згідно даних центру екс-
треної медичної допомоги, всього в об-
ласті 128 автомобілів швидкої медич-
ної допомоги, з них 57 з терміном екс-
плуатації понад 10 років. Капітально-
го ремонту потребують 37 автомобілів, 
а підлягають списанню – 22. Загалом, 
для ефективної роботи служби екстре-
ної меддопомоги  в області необхідно 
ще 55 автомобілів.

Тернопільські «швидкі» осучаснять і обладнають GPS
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Олег Ляшко вийшов 
на політичну 
арену від Блоку 

Юлії Тимошенко, куди 
потрапив на її особисте 
запрошення ще у 2006 
році - як журналіст та 
редактор газети, що 
активно підтримувала 
лідерку БЮТ у боротьбі 
проти Кучми з 2000 року. 
Їх співпраця тривала 
до 2010 року, тому Олег 
Валерійович вважає, що 
Юлія Володимирівна 
скористалася 
його зусиллями та 
красномовством для 
того, щоб стати тим, ким 
вона є сьогодні.

Їх персональний конфлікт 
загострився після оприлюд-
нення відеозапису допиту Оле-
га Ляшка  середини 90-х років, 
який, нібито, злили в Інтернет 
керівники БЮТ.

Відтоді, якщо Ляшко і Тим-
ошенко й не воювали, то од-
нозначно зберігали винятко-
во озброєний до зубів нейтра-
літет.

Однак, ще ніколи керівник 
однієї фракції настільки від-
крито не використовував де-
путата іншої фракції у погано 
замаскованій політичній грі.

Конфлікт 17 листопада ви-
бухнув тоді, коли спікер надав 
слово Юлії Тимошенко, але, за-
мість виступу, вона несподіва-
но передала його Юрію Шухе-
вичу, народному депутату Ра-
дикальної партії Олега Ляш-
ка. Начебто син героїчного ко-
мандира Української Повстан-
ської Армії мав зачитати відо-
зву із закликом до імпічменту 
Президента.

Навіть, якщо це й так, за-
грози для влади немає. Для 
проведення такої ускладненої 
процедури бракує закону, та й 
у парламенті потрібно зібрати 
більше 300 голосів. Подібні за-
яви звучали не раз, але жодних 
наслідків це не мало. Тому, за 
словами Олега Ляшка, небез-
пека виникла б не для Прези-
дента, а для самого Юрія Шу-
хевича.

За інформацією лідера ра-
дикалів, сценарій, який при-
думали у Москві, передба-
чав вбивство старого Шухеви-
ча. Антипрезидентський ви-
ступ був необхідний, щоб про-
вину за його смерть покласти 
на владу і цим спонукати, при-
наймні, Західну Україну до ак-
тивної боротьби. За даними 
СБУ, планувалося силове захо-
плення органів державної вла-
ди. Це підтверджує і виявле-
ний у Жовтневому палаці арсе-
нал наметів, буржуйок, палива 
та іншої атрибутики мітинга-
рів, якої вистачило б на цілий 
майдан.

Таким був сценарій, чи ін-
шим, має розібратися СБУ. Од-
нак Олег Ляшко не став чека-
ти драматичної розв’язки і, пе-

реконавши свого депутата від-
мовитися від виступу, сам вий-
шов до преси та обізвав лідер-
ку «Батьківщини» «кремлів-
ською зозулею». Це - найбільш 
коректна фраза, що прозвуча-
ла з уст головного радикала. 
Крім того, для Юрія Шухевича 
Олег Ляшко попросив охоро-
ну, закликав позбавити Юлію 
Тимошенко українського гро-
мадянства і порадив їй отри-
мати російське.

Реакція Тимошенко була 
прогнозованою. Публічно вона 
заявила, що не образилася на 
«лисицю» та «кремлівську зо-
зулю». Щоправда, зробила це 
не на традиційному брифінгу 
перед десятками відеокамер, а 
у відеозверненні, записаному в 
партійному офісі.

Тим часом, того ж дня в 
«зеленому кабінеті» на Турів-
ській, де в розкішних кріслах 
засідали її найближчі радни-
ки, був детально розробле-
ний і запущений в дію план 
помсти Ляшку. Поінформова-
ні  розповідають, що на столі, 
крім паперів, як завжди, стоя-
ли кілька підносів з нарізани-
ми ананасами, свіжими перси-
ками та полуницями. Присут-

ні пили каву і фірмову Мор-
шинську, хоч сама Тимошен-
ко, коли сердиться, віддає пе-
ревагу дорогій французькій 
Evian.

Так чи інакше, під частуван-
ня і думається веселіше, тому 
компанія швиденько накида-
ла ідею білборду, на якому від 
імені Миколи Азарова Олега 
Ляшка називають подарунком 
для України. При цьому харак-
терна азарівська помилка на-
гадує лайливе слово, щоб нага-
дати Олегу Валерійовичу про 
найболючіше скандальне зви-
нувачення. Реалізував ідею по-
літтехнолог Михайло Подоляк, 
котрий успішно програв київ-
ські вибори Сергія Думчева.

Водночас, на всі телекана-
ли були відправлені депутати 
від «Батьківщини». Захлинаю-
чись праведним гнівом, вони 
розповідали про страшну об-
разу їх лідера, яку привселюд-
но назвали «лисицею». Але 
ніяк не заперечували, що вона 
є «кремлівською зозулею».

Так чи інакше, за політич-
ною тріскотнею, серйозного 
аналізу щодо використання 
Тимошенко у можливих пла-
нах Москви не відбулося. Од-

ним із тих, хто про це заявив, 
був Роман Безсмертний. В ефі-
рі одного з телеканалів він 
так прокоментував акції про-
тесту, котрі відбулися 15 лис-
топада: «З того, що я бачу, все 
виходить з середовища «Бать-
ківщини». Видно за почерком, 
що все трохи непідготовлене, 
але ідеї і лозунги кинули дуже 
перспективні. Тут можна гово-
рити про фальстарт Юлії Тим-
ошенко, тому що навряд чи 
вона радиться з партійним ке-
рівництвом».

Повз увагу ЗМІ пройшов і 
той факт, що промову про ім-
пічмент президента Юрію Шу-
хевичу написав його помічник, 
який раніше активно допома-
гав Віктору Медведчуку. Біль-
ше того, не говорили й про 
лист до Секретаріату ВРУ, яким 
сама Юлія Тимошенко проси-
ла надати перепустку цьому 
медведчуківському помічнику 
Олександру Білому. Хоча таку 
ж перепустку міг замовити і 
помічник Юрія Шухевича.

Звичайно ж, на пряме запи-
тання: «чому?», вона відповіла, 
що ця людина тепер працює у 
Юрія Шухевича. Ні, не лисиця 
відповіла, а Юлія Тимошенко, 
звісно. От тільки хто порадив 
дідові Шухевичу взяти на ро-
боту такого заслуженого спе-
ціаліста, вона не сказала.

Звичайно ж, у цій справі і 
досі більше темних плям, аніж 
об’єктивної інформації. Однак 
зрозуміло, що у суперечці двох 
опозиціонерів все ж чітко ви-
дно, хто першим почав. Не ясно 
тільки, хто насправді стоїть за 
цією комбінацією, яку випад-
ково вдалося зруйнувати всу-
переч планам Москви.

Петро СВІЧКА.

Ляшко обізвав Тимошенко лисицею. 
Опозиціонери визначають, хто радикальніший?

Немає сенсу переказувати 
всі образливі епітети, якими 
нагородив Олег Ляшко Юлію 
Тимошенко. Щоб зрозуміти 
цей вибух емоцій, треба 
знати передісторію та 
усвідомлювати наслідки 
такого конфлікту.

Заповіт – це особисте 
розпорядження особи 
(заповідача) щодо майна, 

яке їй належить, майнових 
прав та обов’язків на випадок 
своєї смерті. Право на заповіт 
має фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю. 
Право на заповіт здійснюється 
особисто, а отже вчинення 
заповіту через представника не 
допускається.

Спадкоємцями можуть бути одна 
або кілька фізичних осіб, незалежно від 
наявності у заповідача з цими особами 
сімейних, родинних відносин.  Спадко-
ємцями можуть бути інші учасники ци-
вільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач 
може без зазначення причин позбави-
ти права на спадкування будь-яку осо-
бу з числа спадкоємців за законом. У 
цьому разі ця особа не може одержа-
ти право на спадкування. Однак За-
повідач не може позбавити права на 
спадкування осіб, які мають право на 
обов’язкову частку у спадщині.

Якщо майно не було вказане у за-
повіті, воно спадкується спадкоємця-
ми за законом на загальних підставах. 
До числа цих спадкоємців входять та-
кож спадкоємці за законом, яким інша 
частина спадщини була передана за 
заповітом.

Варто також і розповісти, що іс-
нують заповіти з умовою. Заповідач 
може обумовити виникнення права 
на спадкування у особи, яка призначе-
на у заповіті, наявністю певної умови, 
як пов’язаної, так і не пов’язаної з її по-
ведінкою (наявність інших спадкоєм-
ців, проживання у певному місці, наро-
дження дитини, здобуття освіти тощо).  
Умова, визначена у заповіті, має існува-
ти на час відкриття спадщини.

Існує і заповіт подружжя. Вони ма-
ють право скласти спільний заповіт 
щодо майна, яке належить їм на пра-
ві спільної сумісної власності. У разі 
складання спільного заповіту частка  у 
праві спільної сумісної власності після 
смерті одного з подружжя переходить 
до другого з подружжя, який його пе-
режив. У разі смерті останнього право 
на спадкування мають особи, визначе-

ні подружжям у заповіті.
Секретний заповіт - це заповіт, який 

посвідчується нотаріусом без ознайом-
лення з його змістом.  Особа, яка склала 
секретний заповіт, подає його в закле-
єному конверті нотаріусові. На конвер-
ті має бути підпис заповідача.  Нотаріус 
ставить на конверті свій посвідчуваль-
ний напис, скріплює печаткою і в при-
сутності заповідача поміщає його в ін-
ший конверт та опечатує.

На завершення варто розповісти, 
що заповідач має право у будь-який час 
внести до заповіту зміни. Крім того, за-
повідач має право у будь-який час ска-
сувати заповіт. Також заповідач має 
право у будь-який час скласти новий 
заповіт. Заповіт, який було складено 
пізніше, скасовує попередній заповіт 
повністю або у тій частині, в якій він 
йому суперечить. Скасування запові-
ту, внесення до нього змін провадять-
ся заповідачем особисто.

Завідувач Першої  
Тернопільської державної  

нотаріальної контори  
О.  ДЗЮБАНОВСЬКА.

Особливості спадкування за заповітом Підприємці 
Тернопільщини  
сплатили 248,5 млн. грн.  
єдиного податку

Єдиний податок від малого 
підприємництва належить 
до тих податкових платежів, 

надходження яких стабільно 
і суттєво зростає та поповнює 
бюджети місцевих громад.

На початок листопада цього року май-
же 21 тисяча фізичних осіб – підприємців 
та 2909 юридичних осіб перебувають на 
спрощеній системі оподаткування.

Загалом до місцевих бюджетів Тер-
нопільщини від представників мало-
го підприємництва надійшло 248,5 млн. 
грн. єдиного податку, що становить май-
же 130 відсотків від очікуваних показни-
ків. Зокрема, фізичні особи – підприємці 
сплатили 128,3 млн. грн. єдиного подат-
ку, а юридичні особи – 120,2 млн. грн. Про 
це повідомили у відділі організації робо-
ти Головного управління ДФС у Терно-
пільській області .
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“Нарешті почали спілкуватися”
Тернопільські вчителі зауважують, що 

такі обміни потрібно проводити на дер-
жавному рівні - не лише для дорослих, а й 
для дітей. 

- Стереотипи, які в нас склалися, тре-
ба змінювати, - каже Ігор Думич. - Напри-
клад, у нас раніше любили повторювати, 
що в АТО воюють хлопці із Західної Укра-
їни. У тій школі, де ми жили, є музей, і там, 
крім історії регіону, - історія сьогодення. Є 
світлини випускників, які пішли воювати, 
і двоє з чорними стрічками.

Такої ж думки і луганські педагоги.  
- Цей проект дуже потрібний, - каже 

вчителька початкових класів у селі Нова Астрахань Наталя Захаренко. - 
Коли приїду, розповім дуже багато такого, чого у нас про Тернопільщину вза-
галі не знають. Мені тут усе сподобалось. Лячно їхати не було, хоч і думки про 
Західну Україну в селі в кожного різні. Хочу відзначити, що і діти, і вчителі - в 
нас і у вас однакові. Навіть підручники й навчальні плани не відрізняються. 
Добре, що ми нарешті почали спілкуватися.  

Унікальний проект “Змінимо Україну разом” об’єднав три області. 50 вчителів із лу-
ганських сіл і містечок, які зараз підпорядковані українській владі, протягом місяця вчи-
ли дітей на Тернопільщині та Львівщині. А педагоги звідси, у свою чергу, поїхали на Схід. 

Вчителі, які місяць провели на Тернопільщині, поділилися своїми враженнями від про-
екту. Українська мова, бажання миру, непоказний патріотизм і зворушливі історії про 
життя - гості доводять, що Луганщина - це зовсім не “русскій мір”, а великі відмінності 
між Сходом і Заходом існують лише у наших головах.

«Êîëè ¿õàëà äî Òåðíîïîëÿ, ìåíå 
ïåðåïèòóâàëè,÷è íå áîþñÿ»

Вчителі з Луганської області, які місяць вчили тернопільських школярів, розповіли про будні 
у прифронтовій зоні, що таке війна і чому не можна звикнути до страху в дитячих очах.

Коли лякає навчальна тривога
Людмила Бабичева впер-

ше на Західній Україні. Вона 
вчила дітей у школах Заліщи-
ків та в селищі Товстому. Роз-
повідає, що вже з перших го-
дин перебування на Терно-
пільщині відчула гостинність.  

- До участі в проекті я зго-
лосилася, навіть не порадив-
шись зі своєю родиною, - каже 
вчителька. - Хоча знайомі, 
коли їхала до Тернополя, пе-
репитували, чи не боюсь. У 
людей є стереотипи, що тут, 
можливо, вороже ставляться 

до мешканців Східної України. Не скажу, що в гімназії, де пра-
цюю, було багато охочих їхати сюди. Але коли вже звідси я ви-
силала фото, телефонувала до знайомих, то, напевно, набага-
то більше людей з мого навчального закладу захотіли побу-
вати на Західній Україні. 

Людмила Бабичева приїхала з селища Біловодськ. Воно 
розташоване недалеко від Станиці Луганської. Це за 30 кіло-
метрів від лінії розмежування. 

- На нашій території бойових дій не було, але ми бачимо 
все і чуємо, - зауважує жінка. - Весь час живеш в очікуванні не-
відомо чого. Чути постріли - вони наче грім. Коли сильніше, 
коли слабше, але є майже завжди. Вночі червоні відблиски від 
вибухів. До нас везуть і хлопців поранених, працюють волон-
тери. Раніше харчі на блокпости передавали. За 2,5 роки вже 
ловиш себе на думці, що дійсно звикаєш до війни.

Неможливо звикнути до страху в дитячих очах, зауважує 
вчителька. У 2014 році, розповідає, у їхній школі проводили 
навчальні тривоги. Дітей вчили спускатися на випадок небез-
пеки в підвали - такі місця обладнали для кожного класу. Дех-
то радів, що зірвався, наприклад, урок математики. Згодом 
почали приїжджати діти-біженці з окупованих територій. Ві-
йна, каже вчителька, - це коли після трьох дзвінків навчаль-
ної тривоги в дітей істерика, бо вони бачили жахливі речі на 
власні очі.

- У багатьох рідня, знайомі так і залишилися по той бік, 
- зауважує жінка. - Але це не значить, що вони всі продали 
Україну. Житло у когось там, інші обставини. Є люди вже в 
поважному віці, які не можуть залишити свої домівки. Рано 
чи пізно ця війна закінчиться, бо всі війни закінчувалися. 
Україна буде незалежна, ніхто не має права ступити на нашу 
землю. Тільки, на жаль, за це покладе життя не один, хто по-
винен жити.

Частина села в Україні, інша - в Росії 
Світлана Мерзодьєва викладає українську мову й літературу 

в найсхіднішому районі Луганщини - Міловському. З селища Мі-
лового починається Україна. Кордон проходить на одній вулиці 
- Дружби народів. Частина будинків - в Україні, а інша - вже Росія.

- Мені дуже сподобалося на Західній Україні, - розповідає вона. 
- Сподобалися люди. Дружнє ставлення до нас.  Я з колегами була 
в Бучацькому районі. Ми зрозуміли, що тут нас сприймають як 
своїх, рідних. У нас одній і ті ж проблеми й бажання. Наше най-
більше східне бажання - щоб був мир і не було смертей і страху.

Після місяця на Сході по-
вернулися додому і терно-
пільські вчителі. Ігор Ду-
мич, вчитель історії з Під-
гаєцького району, розпові-
дає - їхав без очікувань, але 
був здивований побаченим і 
почутим. 

- Я був в Сватовому, - 
каже він. - Виявилося, що 
діти прекрасно розуміють 
українську мову. Коли ми 
були в різних школах, інко-
ли я ловив себе на думці: якби не знав, що на 
Луганщині, то міг би подумати, що в терно-
пільській школі. Люди в селах теж розмовля-
ють українською. У райцентрі говорять часті-
ше суржиком, але засилля російської теж не-
має. Спершу була думка, що, можливо, нам по-
казують те, що нам приємно бачити. Але ми 
спілкувалися з багатьма людьми. Пенсіонери 
дещо, можливо, і шкодують за Союзом. Вони 
думають, що коли прийде Росія, то знов вер-
неться їхня молодість. Але молоді люди, ро-
ків 20-40, не прагнуть до Росії. Вони не гово-
рять про патріотизм, як у нас, хочуть спокою 
й миру, але в жодному разі не проти України. 

Сватове, як і багато інших східних міст і сіл, 
які залишились на українській території, по-
страждало від бойових дій. Рік тому вибухну-
ли склади з боєприпасами. Ігор розповідає: у 
восьмій школі, де він навчав дітей, вибуховою 
хвилею знесло 265 вікон з 267. 

- Зараз у школі вже нові пластикові вікна, 
- каже вчитель. - У самому місті є невеликі бу-
динки для переселенців і гуртожитки. Люди 
при потребі можуть жити в них якийсь час, 
адже зруйнована була не лише школа. Зараз 
у Сватовому заборонені феєрверки. Після цих 
вибухів діти були дуже налякані. Вони бачили, 
як горять будинки, нищаться їхні школи.

Школа без вікон: як відбудовують Схід 

Антоніна БРИК. Фото автора та Ігоря ДУМИЧА.

Вчителів із Західної України зустріли коро-
ваєм в одній із шкіл Сватівського району

Фото на згадку про флешмоб у школі №6 м. Сватове
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Станом на перше жовтня понад 195 тисяч 
домогосподарств Тернопілля отримали субси-
дії, тоді як торік їх було трішки більше 86 ти-
сяч. Відтак, показник щодо виконання завдань 
із надання субсидій в області становить вже 
85%. Водночас, оскільки пік звернень громадян 
здебільшого припадає на середину листопада, 
грудень та січень –очікується, що на Тернопіллі 
оформити субсидії забажають ще близько 55-60 
тисяч сімей. 

На перший погляд, таке високе всеукраїн-
ське визнання діяльності обласних чиновни-
ків в питанні соціального захисту наших краян 
можна вітати. Прапор їм у руки, чи, принаймні, 
грамоту!

З іншого боку, похвала Павла Розенка була б  
більш доречною, якби вона стосувалася не офі-
ційного узаконення бідності тернополян, а, на-
приклад, зростання їх добробуту. Адже, що таке 
«трійка кращих» в розумінні міністра? Три най-
занедбаніші регіони України, де люди не мо-
жуть самотужки вижити на мізерні зарплати 
чи пенсії, отож змушені просити милостиню від 
жебрацької держави.

Складається враження, що владу в Украї-
ні знову захопили більшовики, і оте їхнє «жити 

по-новому» - не що інше, як геноцид власного 
народу. Непідйомні комунальні тарифи, захмар-
ні ціни на товари першої необхідності, мізерні 
зарплати та пенсії і, як наслідок, крайнє зубо-
жіння нації на тлі мільярдних статків купки до-
морощених пристосуванців – такими є сумні ре-
алії через три роки після Революції Гідності.

У той же час, будь який публічний протест 
українців влада видає за саботаж з метою роз-
валити країну. Але яку? Олігархічну, розкраде-
ну, обдурену! 

«Правофлангова», за визначенням офіційно-
го Києва, Тернопільщина нині також пожинає 
гіркі плоди соціально-економічної та демогра-
фічної стагнації.  Лише  упродовж січня-вересня 
цього року з області виїхали майже півтисячі 
наших земляків. Ще 3394 людей – померли. За-
раз на території краю проживає 1 мільйон 62 
тисячі осіб, або трохи більше 350 тисяч серед-
ньостатистичних сімей з трьох чоловік. Більше 
половини з них були змушені оформити субси-
дії. Тож подяка від міністра за першість у рей-
тингу найбідніших – це, насправді, «Фількина 
грамота» – морально нікчемна відзнака від вла-
ди, продиктована її ж бездіяльністю.

Юрко СНІГУР.

«Ô²ËÜÊÈНÀ ÃÐÀÌÎÒÀ»,
 àáо Óçàêонåннÿ á³äноñò³

На початку листопада під час свого візиту на 
Тернопільщину віце-прем’єр-міністр України 
Павло Розенко щиросердно зізнався: торік у 

цій же порі він змушений був критикувати владу 
нашої області, бо за рівнем надання субсидій 
Тернопілля «пасло задніх». Тепер же, за його 
словами, ситуація змінилася кардинальним чином – 
наша область увійшла до трійки кращих.

У суботу, 19 листопада, 
Тернопільський обласний 
благодійний фонд «Апостол» за 

підтримки громадської організації «Ваш 
зір» в рамках постійно діючої програми 
«Добро людям» провели безкоштовний 
медичний огляд всіх охочих тернополян. 

- Кожна людина може прийти до нас і  пере-
вірити своє здоров`я, - розповідає керівник під-
розділу ГО «Ваш зір» Галина Ковальчук. -  Тут 
можна зробити миттєвий аналіз крові на цукор, 
отримати консультації лікаря-офтальмолога, те-
рапевта, педіатра, кардіолога, здійснити експрес-
діагностику на вміст цукру в крові та зробити 
електрокардіограму. 

Після обстеження за призначенням лікаря від-
відувачі безкоштовно отримали окуляри та про-

дуктові набори. Також усі, хто звернувся, отрима-
ли від БФ «Апостол» набір медикаментів, а на ді-
твору чекали  сюрпризи-подарунки до свят.

- Ми плануємо зробити такі прийоми регуляр-
ними, адже бачимо, що сьогодні прийшло дуже 
багато людей, - зазначила представник фонду 
«Апостол» Люба Паразінська. – Плануємо збіль-
шити кількість лікарів, які надаватимуть кон-
сультації. А також у Тернополі на вулиці Крушель-
ницької, 18 ми відкрили соціальний центр допо-
моги малозабезпеченим. 

Юля ТОМЧИШИН.

ÒÅÐНÎÏÎËßНÈ 
áåçêоøòовно ïåðåв³ðиëи 

ÑÂÎª ÇÄÎÐÎÂ’ß 
Завдяки благодійному фонду 

«Апостол» консультацію лікарів 
та продуктові набори отримали

 понад 400 містян

«Ëþäинà ðоêó 2016»

Стартував марафон одного з найпрестижніших 
конкурсів Тернопілля «Людина року». 

25 грудня ц.р. комісія, яку очолює відомий терно-
полянин Олег Караванський, визначить десятку лауреатів 
конкурсу, а засоби масової інформації оприлюднять імена 
переможців конкурсу. А номінація нагородження традицій-
но відбудеться у першій декаді лютого 2017 р. у приміщен-
ні Старого Замку у Тернополі. Тож подання на кандидатів 
конкурсу (виписки з протоколів загальних зборів колек-
тиву, біографію-характеристику і фото) просимо надсила-
ти на адресу: м. Тернопіль, вул. Замкова, 12, спортивна 
школа, з позначкою на конверті:  на конкурс – «Люди-
на року». 

Контактний телефон: (097) 576-15-66

Минулого тижня негода май-
же паралізувала життя міста. Піс-
ля снігопаду, який почався 13 
листопада, тернополяни кілька 
днів добиралися на роботу піш-
ки. Громадський транспорт май-
же не ходив. Причиною цього ста-
ли, зокрема, нерозчищені дороги. 

Тернополяни масово скар-
жилися на бездіяльність місце-
вої влади. Спершу в міській раді 
виправдовувались тим, що міс-
то опинилося в епіцентрі ци-
клону. Висота снігового покри-
ву сягала 60 сантиметрів, тоді 
як у сусідньому Львові та Івано-
Франківську – від 30 до 40. Та-
кої кількості снігу, який випав за 
один день, у Тернополі, за даними 
чиновників, не спостерігали за 
останні 15 років. Всього ж під час 
ліквідації наслідків стихії з міста 
вивезли 750 вантажівок снігу. 

Аби згасити хвилю громад-
ського обурення, міська рада за-
провадила безкоштовний проїзд 
у тролейбусах з 15 по 18 листопа-
да, пообіцяла компенсувати ви-
трати на лікування травмованим 
і звільнити від плати у ЖЕКи, 
якщо ті не розчищали двори. Ско-
ристатися безкоштовними тро-
лейбусами, однак, було пробле-
матично – на завалених снігом 
дорогах “рогатих” курсувало не-
багато, а деякі взагалі змінили 
маршрути. 

Через незадовільне приби-
рання міста під час снігопадів по-
дав у відставку головний кому-
нальник Тернополя. Начальник 
міського управління ЖКГ Мико-

ла Лесів попросив звільнення у 
вівторок під час наради в місь-
краді, яка стосувалася  вивчення 
незадовільної роботи усіх служб, 
які б мали прибирати місто.

– Комунальні структури були 
не готові до такої кількості снігу, 
зі стихією не впорались ні техні-
ка, ні люди. Тому сьогодні, не зні-
маючи з себе відповідальності, я 
прошу вибачення перед тернопо-
лянами, – сказав Лесів, подаючи 
заяву на звільнення. 

Водночас депутати міськради 
переконані, що відповідальність 
в першу чергу повинен нести за-
ступник міського голови Владис-
лав Стемковський, який курував 
напрямок ЖКГ.

Головна з причин, чому Тер-
нопіль не справився з очисткою 
міста, - неспроможність підряд-
ної організації належно викона-
ти свої договірні обов’язки. Вия-
вилося, що фірма-підрядник, якій 
доручили прибирання, фактично 
не була готова до таких робіт, не 
маючи достатньо техніки. 

У міській раді запевняють, що 
змусять підприємство відшкоду-
вати всі збитки, пов’язані зі сні-
гопадом у Тернополі. За словами 
начальника відділу технагляду 
Олега Вітика, підрядній організа-
ції виставили претензії на понад 
2 мільйони гривень. З них 450 ти-
сяч – за рахунок не доданих агре-
гатів, які вони декларували в тех-
нічному завданні. Ще 1 мільйон 
590 тисяч – за ненадані послуги, 
які натомість виконали підрядні 
організації.

Тернопіль оговтується 
від снігового колапсу

Відставка головного комуналь-
ника, претензії до підрядників 

і 750 вантажівок снігу 
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На горбку, в центрі села, 
красується церква Різдва 
Пресвятої Богородиці, 

яка збудована ще в 1894 році.
За цих 122 роки змінювалися і 

влада, і господарі на рідній землі, але 
наш храм завжди був діючим, бо щирі 
молитви до Бога оберігали його. За-
вжди жили в селі люди, які підтриму-
вали церкву. Були й такі, що із щирою 
молитвою ходили до святих місць. 
Так ми довідалися, що наш односель-
чанин з сім’ї Печерських ходив  на мо-
ління до Греції, на гору Афон. Саме 
він, надивившись там на чудесні хра-
ми, чудотворні ікони, всім серцем за-
хотів, щоб подібний образ був і в на-
шій церкві. І от священик Іван Шаф-
ранський склав прохання до Вселен-
ського патріарха, аби  ікона була до-
ставлена в наш храм.

 Прохання звичайних людей були 
почуті. І  найбільшою святинею на-
шого храму стала ікона Матері Божої 
Скоропослушниці, що була доставле-
на з гори Афон, з Греції, хресним хо-
дом у 1904 році. Від села до села, від 
міста до міста несли люди на руках 
образ Матері Божої, і в кожному по-
селенні щиро молилися, щоб Пре-
чиста Діва стала заступницею і Ско-
ропослушницею. Так протягом 1904 
року ікона мандрувала до нашого рід-
ного села. Спочатку образ Матері Бо-
жої був принесений до Почаївського 
Свято-Успенського Собору, де над ним 
щиро молилися монахи і прочани. А 
потім через Дзвинячу, Вишнівець, Ко-
тюжини, Передмірку ікона наближа-
лася до Борщівки. Щоб зустріти об-
раз  Пресвятої Богородиці, з  нашого 
села вийшов хресний хід з процесією 
на чолі зі священиком Іваном Шаф-
ранським. Ікону зустріли біля фігури 
у сусідній Передмірці.

Старожили згадують, що серед 
тих, хто брав участь у хресній ході, 
були Гнатко Бак, Йосип Закидаль-
ський, Прокіп Пальчик, Максим Маг-
дич.

З великим благоговінням і душев-

ним хвилюванням ікону Божої Мате-
рі доставили до нашого храму, де їй 
було відведено місце ліворуч від іко-
ностасу.

Люди щиро молилися тоді, і те-
пер ідуть на поклін до образу Пресвя-
тої Богородиці. А Мати  Божа допомо-
гає тим, хто складає молитви до неї. 
За це ікону в народі називають Ско-
ропослушницею, тобто люди вірять в 
те, що їхні прохання і подяки швидко 
знайдуть відгук в серці Матері Божої.

Хоч минуло 111 років, але образ не 
змінився і не постарів від часу. Фарби 
і позолота не втратили свого колори-
ту і до сьогодні, що  свідчить: чудодій-
на сила охороняла цю святу ікону від 
пошкодження протягом багатьох ро-
ків.

Кожної служби люди ідуть при-
клонитися до Матері Божої Скоропос-
лушниці, у храмі звучать псалми на 
прославляння Пресвятої Богородиці.

Наречені під час таїнства шлюбу 
підходять до ікони з молитвою про 
покровительство та заступництво 
над молодою сім’єю. І в цей час ве-
лично і неповторно звучать піснеспі-
ви церковного хору, а наречені стоять 
перед Божою Матір’ю на колінах.

А кожного року, 22 листопада, до 
нашої церкви з усіх навколишніх і від-
далених сіл приходять люди, щоб по-
молитися до чудодійної ікони, попро-
сити у Матері Божої заступництва. На 
службу також з’їжджаються священи-
ки всієї округи і хресним ходом обно-
сять образ  навколо храму. А люди, які 
особливо потребують допомоги, про-
ходять під іконою. Всі прихожани на-
магаються принести в цей день дару-
нок для Матері Божої: вишивані руш-
ники, стрічки, букети квітів... Бо всі 
хочуть свою маленьку часточку вне-
сти для прикраси святого місця. 

Антоніна САВРАК, педагог-
організатор, вчитель основ хрис-

тиянської етики Борщівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 

Я.  Горошка. Лановецький район. 

У селі Борщів-
ка на Лановеччи-

ні люди моляться 
до сторічної 

ікони 
Божої Матері 
з гори Афон

Село моє, моя колиско, 
Моя молитво, мій оберіг.
Схилюсь низенько
Тобі до ніг.
За ліс і річку, 
Що край села,
За ту дорогу,
Що в світ вела.

Шуміла буря -
І не одна,
Свій келих горя
Спило до дна.
Крізь роки смутку
Ще не було.
Ти рідну віру
Нам зберегло.

Старенька церкво,
В центрі села,
Твій дзвін врочистий
Чую здаля.
Село моє, моя колиско, 
Моя молитво, мій оберіг.
Схилюсь низенько
Тобі до ніг.

ßêà æ òè ãàðíà, Ðàäîñòå ìîÿ...

Яка  Ти гарна,
Радосте моя!
Пренепорочна,
Вибач, що беруся.
Твою красу оспівувати я…
Та чи спинитись? –
Ні, я не спинюся.
Яка ж ти гарна, 
Що іще додам?
Мій подив 
Не поміститься у слові.
Якщо не ти, 
Хто допоможе нам?
Великий Бог! 
Діла його чудові.
Яка ж ти гарна, 
Квітко чистоти,
Пренепорочна 
В зоряній короні,
Коли б не Ти, 
О, що, коли б не Ти?
Хто нас згадає 
При Господнім троні?!
Яка ж ти гарна, 
Матінко моя!
Пренепорочна, 
Вибач, що беруся
Твою красу оспівувати я.
Та чи спинюсь?
Ні, я не спинюся. 
Яка ж ти гарна, 
О Маріє-мати...

Цю історію я почув 
від своєї мами Лідії 
Яківни Коломійчук 

(Корогода), яка разом зі 
мною мешкала в с.Грибова 
Лановецького району. 
Родом мама з Довгалівки 
Білогірського району 
Хмельниччини. Вона вже 
у засвітах, але її розповідь 
закарбувалася  глибоко у 
моїй пам’яті та серці.

…Змалку Ліда з Марійкою 
були нерозлучними подруга-
ми. Жили одна від одної непо-
далік, ходили разом до шко-
ли. Дівчатка навчалися у тре-
тьому класі, коли у їхнє жит-
тя  увірвався «жовтий князь» 
- голод. Лідія помічала, що в 
селі відбувалося щось дуже 
страшне, чула, як батьки про 
це говорили, бачила, як плаче 
мама. Її дитячий розум  тоді не 
міг збагнути, про що йдеться? 
На їхньому столі завжди була 
їжа, бо ж тато Яків  Нетифоро-
вич, столяр, мав золоті руки, а 
мама, Ганна Іванівна, мала свій 
верстат, на ньому ткала рядна, 
тож сім’я не бідувала.

Як завжди дорогою до шко-
ли Ліда зайшла за Марійкою. 
Але подруги на подвір’ї не було 
«Проспала?» - подумала Лідоч-
ка,  відчиняючи дуже скрипучі 
двері сіней.

- Марійко, ти де?
У хаті стояла тиша. Тоді ді-

вчинка покликала подругу 
вдруге.

- Я тут, - озвалася, відхиля-
ючи фіранку з печі,  Марійка.

- Чому ти ще не зібрана? - 
спитала Лідочка.

-  Я чекаю на тата, – кво-
лим голосом відповіла Ма-
рійка. - Вони зараз принесуть 
мені щось поїсти, я поснідаю, 
тай підемо.

 Бувало, що Ліда не раз 
підгодовувала Марійку кус-
нем хліба або ж  печеною кар-
топлею, але цей раз у Ліди не 
було нічого з собою. Лідуся по-
мітила, як змарніла її подруга. 

Незабаром прийшов бать-
ко – теж змарнілий і сумний. 
Донька швидко злізла з печі 
й жадібно почала спостеріга-
ти за натрудженими  батьків-
ськими руками. Чоловік дістав 
із-під поли вже варений кор-
мовий  буряк і поклав його в 
миску. Мовчки взяв ніж, нарі-
зав його шматочками, не обчи-
щаючи.  Потім дістав із кише-
ні… шмаровидло, це таке гус-
те мастило, яке ми нині на-

зиваємо солідолом. Ліда ледь 
не скрикнула, коли Марійчин 
тато намащував цим шмаро-
видлом бурякові скибочки.

Вихопивши з татових рук 
буряк з мастилом, дівчинка по-
чала жадібно їсти.

- Хочеш? - спитала здивова-
ну Ліду, – їсти можна, бери… 

Ліда не знала, що це масти-
ло їстівне, і з жахом спостері-
гала за цією жахливою трапе-
зою..

- Я снідала, – тактовно від-
повіла.

 До школи того дня дівчат-
ка не пішли. Бо за кілька хви-
лин після сніданку Марійці 
стало погано. Дівчинка кор-

чилася, вхопившись за живіт, 
стогнала. Лідуся заспокоюва-
ла подругу, підносила до її по-
шерхлих губ горня з водою.  

Коли Ліда прийшла по обі-
ді додому й розповіла про це 
батькам,  її не сварили, але й 
нічого не пояснили. Тож ба-
гато запитань без відповіді 
вп’ялися в розум  дівчинки. І 
все життя виринав із пам’яті   
той буряковий «бутерброд» із 
шмаровидлом.

На жаль, мені не вдало-
ся дізнатися прізвище Марій-
ки. Знаю, що окрім неї, ще було 
п’ятеро братів і сестер. Її тата 
звали Андрій (Андрух), мама 
Ганна (Ґандзя), і ще дізнався, 
що ніхто із сім’ї не вижив. Чи, 
можливо, я помиляюся?

Якщо хтось пам’ятає ту 
сім’ю, їхню подальшу долю, 
прошу мені зателефонувати: 
0987406766 або 0979197461.

Мирослав 
КОЛОМІЙЧУК, 

член НСЖУ.
с.Грибова,

Лановецький район.

«Бутерброд» із шмаровидлом
Голодомор 1932-1933 років в Укра-
їні постійно залишається гіркою 

пам’яттю прийдешніх поколінь. Люди, 
котрі дивом вижили, розповідали  про 

це своїм дітям, а вони своїм.
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На дійство приїхали понад два десят-
ки родин, які пройшли неймовірне ви-
пробування долі. 510 грамів, 720, 880, 
1700… Ці цифри спершу злякали ново-
спечених матусь і татусів… А потім поча-
лася запекла боротьба за життя кожного 
немовляти. 

У минулому номері «Наш ДЕНЬ» пи-
сав про особливості передчасно наро-
джених дітей. А на Святі малюка, яке 
проходило у Тернополі, у розважально-
му центрі «Yo-Гурт», ми познайомилися 
з цими незвичайними сім’ями. Сьогодні 
це  - жваві і веселі хлопчики та дівчатка, 
які безтурботно бігають,  граються, беш-
кетують. А ще кілька років тому вони – 
маленькі і безпомічні лежали у кювезах, 
оточені різними медичними трубками і 
апаратами…

- Моя донечка народилася з вагою 
880 грам, - розповідає тернополянка Оля. 
-  Важко описати те, що нам довелося пе-
режити. Здається, ніби ти з дитям жи-
веш в окремому світі разом із своїми про-
блемами. Спершу боролися за життя. По-
тім за те, щоб донечка сиділа, говорила… 
У цей період мені дуже допомогла віра в 
Бога. Я багато молилася за здоров’я сво-
єї дівчинки і це додавало мені сил. Зараз 
нам вже 5 рочків. Сьогодні все це лише 
спогади – ми не можемо натішитися на-
шою малечею. З власного досвіду можу 
сказати, що об’єднання батьків передчас-

но народжених дітей дуже потрібне, аби 
можна було обмінюватися досвідом, під-
тримувати одне одного, радитися. 

Надія Кулик – тернопільська співачка 
та мама передчасно народженого синоч-
ка Андрійка. Жінка почала писати колис-
кові через сильні переживання за дитя  і 
у творчості знаходила сили та енергію у 
цей непростий період свого життя.  

- Моя донечка народилася з вагою 
чотири кілограми і не було жодних про-
блем. А ось через десять років поява на 
світ синочка стала для мене справжнім 
випробуванням, - розповідає Надія. - 
Коли я народжувала свого хлопчика, то 
кювезів ще не було у відділенні – тоді 
нам виділили один транспортний кювез. 
Я дуже сильно переживала, багато моли-
лася, щоб все було добре. Ми похрестили 
синочка у реанімації. Той місяць, коли він 
там перебував, здався нам вічністю… 

Трійнята: Ярослав, Станіслав та Вла-
дислав надзвичайно активні хлопчи-
ки, які практично не можуть всидіти на 
місці. Їхня мама Ірина Бабовал зізнаєть-
ся: спершу доводилося важко – потріб-
на була стороння допомога, адже малеча 
не спала одночасно. Однак, завдяки ліка-
рям, морально було легко, зазначає жін-
ка, адже про них турбувалися і опікува-
лися щохвилини. 

Дітки, які завітали на захід, отрима-
ли в подарунок іменні фоторамочки та 
тематичне печиво. Для них підготували 
смачне частування, цікаву розважальну 
програму і звичайно ж святковий торт. 

- Сьогодні особливе свято – каже ор-
ганізаторка дійства, завідуюча відділен-
ням інтенсивної терапії новонародже-
них Тернопільського перинатального 
центру «Матері і дитини» Неля Скубен-
ко. – У цьому залі стільки радості, лю-

бові та щирих емоцій. Так 
приємно бачити усіх цих 
діток, яких врятували сво-
єю великою любов’ю бать-
ки і лікарі. Я щиро вдячна 
усім небайдужим, хто долу-
чився до організації «Свята 
малюка». Сподіваюся, воно 
стане традиційним у нашо-
му місті.  

Закінчилося дійство 
флешмобом на Театраль-

ному майдані. Там зібрались ті, кому не-
байдужа проблема передчасно народже-
них малят, аби нагадати, що такі дітки 
при належному догляді, незважаючи на 
обставини, виростають здоровими. Лі-
карі перинатального центру «Мати і ди-
тина» та батьки з малятами випустили в  
небо білі кульки. 

- Це - як символ незахищеності недо-
ношених діток, їх вразливості, - пояснює 
Неля Скубенко. - Вони потребують нашої 
допомоги, особливої турботи і захисту. 

Після флешмобу будівлю драматич-
ного театру підсвітили 
фіолетовим кольором, 
який символізує перед-
часно народжених дітей. 
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Маленькі кольорові тваринки, 
зв’язані з ниток, допомагають перед-
часно народженим дітям почувати себе 
комфортно, як в утробі матері, і при-
швидшують одужання. Щупальця вось-
миніжок  нагадують дітям пуповину. 
Тому, перебуваючи у кювезі, коли дітки 
за них тримаються, заспокоюються і не 
видирають прилади і трубки. . 

Історія чудо-восьминіжок почалася 
в Данії ще в січні 2013. Тоді місцева ма-
туся, у якої народилася недоношена ди-
тина, зв’язала маленького восьминога 
і поклала іграшку біля маляти. Ефект 
здивував навіть лікарів – немовля пере-

стало виривати зонди і катетери, заспо-
коїлося. Згодом ці іграшки  стали попу-
лярними в клініках багатьох країн сві-
ту. У Тернополі восьминіжок популяри-
зує місцева майстриня, молода мама Ка-
терина Счастна.

- Я дізналася про цей проект в Інтер-
неті і вирішила приєднатися, - розпові-
дає Катерина. – Мені сподобалося цим 
займатися. Оскільки куратора у Терно-
полі не було, я запропонувала себе ви-
конувати ці обов’язки. З осені минулого 
року виготовила і передала в Тернопіль-
ський перинатальний центр “Мати і ди-
тина” близько сімдесяти в’язаних ігра-

шок. 
Створюють восьминіжок з бавовня-

них ниток.  Щоб зв’язати одну необхідно 
близько 4 годин. Діаметр голівки – 5 см, 
довжина – до 10 см, а щупальця, якщо  
розмотані, не більше 20 см. Обов’язково 
проводиться дезінфекція іграшки. Її пе-
руть у 60-градусній воді гіпоалергенни-
ми засобами і сушать природним мето-
дом.

- Створювати восьминіжок не склад-
но, - каже Катерина. - Участь у проек-
ті беруть не лише дорослі, а  й школя-
рі. В’язали іграшки учениці 8-11 класів 
тернопільських шкіл № 4 і 19  під керів-

ництвом вчителів трудового навчання 
Наталі Паляниці та Алли Ждахи. Також я 
проводжу майстер-класи серед всіх охо-
чих тернополян. 

Наразі проект активно працює в Киє-
ві, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, 
Чернівцях, Дніпрі, Вінниці та інших міс-
тах. Чудо-восьминіжками забезпечують 
новонароджених і у Тернополі. Катери-
на Счастна закликає всіх охочих долуча-
тися до цієї акції, аби чудо-восьминіжка 
була у кожного передчасно народжено-
го маляти. 

Юля ТОМЧИШИН.

×óäî-âîñüìèí³æêè äëÿ íåìîâëÿò
Катерина Счастна 

виготовляє іграшки,
які заспокоюють

У місті вперше відзначили 
Міжнародний День перед-
часно народженої дитини.

Юля 
ТОМЧИШИН.
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Понад 60 ідей для 
покращення 
рідного міста 

подали тернополяни 
у рамках проекту 
«Громадський бюджет». 
Цьогоріч кожен із 
жителів Тернополя 
отримав можливість 
вирішувати, куди 
витратити 1% коштів 
із міської казни, а це 5 
мільйонів гривень.

 
Протягом жовтня усі охо-

чі могли надсилати власні ідеї 
на суд номінаційного комітету,  
який, власне, і відбирав про-
екти для голосування. Це, так 
звана, виборча комісія, куди 
ввійшли представники депу-
татського корпусу, громад-
ськості та виконавчого коміте-
ту міської ради.

Всього подали  71 проект 
(48 великих і 23 малих) на за-
гальну суму 36 023 865 грн. А 
от реалізувати вдасться мі-
німум 4 великих та 10 малих 
проектів. 

Далі експерти ретельно 
проаналізували кожну ідею. 
Зокрема, відповідно до   зако-
нодавства та умов конкурсу і 
оприлюднили результати го-
лосування, яке тривало до 21 

листопада. Вчора вже стало ві-
домо, що обрали містяни. 

Щоправда, не обійшлося і 
без маніпуляцій та хитрощів. 
Одні  автори проектів обіцяли 
знижки на квитки на свої фес-
тивалі взамін на голоси. Інші 
привозили працівників для го-
лосування автобусами. Всі ці 
факти провокували бурхливі 
обговорення у соцмережах. В 
останній день голосування до-
велося чекати по кілька годин 
у черзі, щоб зробити свій ви-
бір. Та врешті, незважаючи на 
всі складнощі, переможців об-
рали. 

Згідно з повідомленням но-
мінаційного комітету, загалом 
проголосували 5 539 терно-
полян, які сумарно віддали 14 
365 голосів.

Отож, за попередніми ре-

зультатами, вже у 2017 році 
у Тернополі з’явиться соці-
альний мультиспортивний 
зал (882 голоси), молодіжний 
Центр – відкрита платформа 
для комунікації, навчання та 
втілення проектів (863 голо-
си), науково-демонстраційний 
освітній центр «Центр Науки» 
(836 голосів), а також буде зре-
алізовано проект «Чужих дітей 
не буває»  (830 голосів).

Щодо малих проектів, то 
кращими стали такі: «Чис-
ті парки – радість для кожно-
го» (317 голосів), облашту-
вання вуличних тренажерів у 
Старому парку (312 голосів), 
онлайн послуги для тернопо-
лян - 298 голосів, облаштуван-
ня спортивно-ігрового май-
данчика на вул. М.Кривоноса 
(162 голоси) та інші. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 11nday.te.uaÀêòóàëüíî

У Тернопільській ОДПІ 
відбувся сеанс телефонного 
зв’язку - «гаряча» лінія. На за-
питання відповідав заступник 
начальника відділу адміністру-
вання місцевих податків, еко-
логічного податку та рентної 
плати Орест ТОРУБА.

- Фірма - платник за спе-
ціальне використання води, 
оскільки до цього часу вико-
ристовувала її для виробни-
цтва бетону. Але весь чет-
вертий квартал і, напевно, й у 
2017 році, воду будемо брати 
із свердловини виключно для  
санітарно-гігієнічних потреб. 
Чи потрібно й надалі подавати 
до інспекції податкову декла-
рацію з рентної  плати за спе-
ціальне використання води, але 
вже - «з прочерками»?

- Якщо у суб’єкта господарю-
вання, зареєстрованого плат-
ником рентної плати, у звітно-
му кварталі відсутній об’єкт опо-
даткування з причини викорис-
тання обсягів води виключно 
для задоволення власних пит-
них та санітарно-гігієнічних по-
треб, то такий суб’єкт щокварта-
лу подає до податкової інспек-
ції декларації з рентної плати на-
ростаючим підсумком з початку 
року - до закінчення звітного (по-
даткового) року. Водночас, якщо з 
початку звітного року будете ви-
користовувати воду виключно 
для власних питних і санітарно-
гігієнічних потреб, то слід не піз-
ніше граничного терміну подан-
ня податкової декларації за пер-
ший квартал звітного року, пода-
ти до податкової інспекції  заяву 
у довільній формі, де повідомити 
про відсутність у вас у звітному 
році об’єкта оподаткування рент-
ною платою. У такому разі надалі 
подавати декларацію непотрібно. 

- Підприємець під кіос-
ком має землю, за яку сплачує 
до міського бюджету оренд-
ну плату. Чи буде порушен-
ням, якщо оренду сплачувати 
у межах місяця, але 30 або 31 
числа?

- Статтею 287 Податкового 
кодексу передбачено: податкове 
зобов’язання щодо плати за зем-
лю, сплачується рівними частка-
ми власниками і землекористу-
вачами земельних ділянок за міс-
цезнаходженням земельної ді-
лянки, щомісяця протягом 30 ка-
лендарних днів, які настають за 
останнім календарним днем по-
даткового (звітного) місяця. 
Сплата орендної плати 31 чис-
ла буде вважатись порушенням 
терміну. Якщо граничний строк 
сплати припадає на вихідний або 
святковий день, то останнім днем 
вважається операційний (банків-
ський) день, що передує вихідно-
му або святковому дню.

- Фірма, яка має невеликий 
готель і бар, встановлює ко-
тел на дрова й вугілля та будує 
піч - «тандир» для приготуван-
ня східних страв. Чи треба пла-
тити за забруднення податки?

- У даному випадку йдеться 
про викиди забруднюючих речо-
вин у повітря. Остаточний висно-
вок, з наданням відповідних до-
зволів, повинні зробити у депар-
таменті екології та природних ре-
сурсів в області, куди представни-
ку фірми слід звернутись. У Тер-
нополі - це на вулиці Шашкевича, 
3. Після отримання дозволу на ви-
киди, детальніше проконсульту-

ватись щодо ставок екологічно-
го податку, порядку подання звіт-
ності та строків сплати можна у 
нашому Центрі обслуговування 
платників, або за телефоном 43-
43-47.

- У яких звітних періодах, од-
ночасно з декларацією із рент-
ної плати за спеціальне вико-
ристання води, потрібно по-
давати копію дозволу на спе-
ціальне водокористування та 
статистичну звітність № 
2ТП-водгосп?

- При поданні платником 
рентної плати за спеціальне ви-
користання води першої подат-
кової декларації разом з нею по-
дається копія дозволу на спеці-
альне водокористування. Надалі 
така копія подається лише у разі 
внесення змін чи видачі протягом 
року нових дозволів на спеціаль-
не водокористування. Це перед-
бачено статтею 255 Податкового 
кодексу. 

Водокористувачі, які отри-
мали переоформлені дозволи на 
спеціальне водокористування, 
зобов’язані протягом 10 днів по-
відомити про це податкову ін-
спекцію та органи водного гос-
подарства. Копія звіту про ви-
користання води за формою № 
2ТП-водгосп (річна) з відміткою 
про одержання (штампом орга-
нізації, що належать до сфери 
управління Держводагентства, 
яка прийняла звіт, та датою при-
йняття) подається платником 
рентної плати разом із податко-
вою декларацією за рік.

- Підприємець має намір 
встановити у місті декілька 
білбордів. Чи потрібно плати-
ти податок за землю, на якій 
вони будуть розміщені? Якщо 
так, то на підставі чого його 
розраховувати?

- Плата за землю - це 
обов’язковий платіж у складі по-
датку на майно, що справляється 
у формі земельного податку або 
орендної плати за земельні ділян-
ки державної і комунальної влас-
ності. Враховуючи, що білборд - це 
тимчасова споруда, слід зверну-
тись до наказу Мінрегіонрозвит-
ку від 21.10.2011 року № 244 «Про 
затвердження Порядку розміщен-
ня тимчасових споруд для прова-
дження підприємницької діяль-
ності», де зазначено: підставою 
для розміщення тимчасової спору-
ди є паспорт прив’язки тимчасової 
споруди. Перш, ніж оформлювати 
паспорт прив’язки, суб’єкт господа-
рювання має отримати документи 
на землекористування.

Документи для отримання 
паспорта прив’язки мають місти-
ти дані щодо розміру земельних 
ділянок, які вносяться на підста-
ві отриманих суб’єктом господа-
рювання документів на право ко-
ристування земельною ділянкою. 
Внесення таких даних без наяв-
них документів на право земле-
користування тягне за собою ану-
лювання паспорта прив’язки. Та-
ким чином, якщо підприємець 
має паспорт прив’язки тимчасо-
вої споруди, то він повинен мати 
і правовстановлюючі документи 
на земельну ділянку (свідоцтво 
про право власності або користу-
вання чи договір оренди земель-
ної ділянки). На основі цих доку-
ментів буде розраховуватись пла-
та за землю.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 

Як оподатковуються білборди, 
«тандир», земля під кіоском…  Òåðíîïîëÿíè çðîáèëè ñâ³é âèá³ð

У місті визначилися, на що витратять 5 мільйонів

У вівторок, близько 17.30, у 
Тернополі вибухнули дванадцять 
каналізаційних люків на вулиці 

Чехова. Травми отримали двоє 
перехожих, на одному з потерпілих 
спалахнув одяг. Очевидці розповідають, 
що люки почали вибухати один за одним. 

– Я йшов забирати доньку зі школи. Автівку за-
лишив на вулиці Крушельницької і підіймався вго-
ру по Чехова. Аж тут за спиною почув вибух, - роз-
повідає тернополянин Ярослав Котись. – Оглянув-
ся і побачив полум’я, яке виходило з каналізацій-
ного отвору. Не знаю, що це таке, але було страшно. 
Найбільше хвилювався за доньку – як разом з нею 
будемо повертатися цією дорогою. 

Тернополяни, які живуть поряд, розповідають, 
що почули кілька вибухів. Один з люків знаходив-
ся за два метри від будинку і був практично закла-
дений бруківкою, тож каміння розлетілося в різні 
боки. 

Працівники рятувальнкої служби, які працю-
вали на місці події, попередньо встановили, що ви-
бухнула суміш газу. Природний газ накопичився в 
каналізаційних колодязях телекомунікаційних ме-
реж Тернопільської філії ВАТ «Укртелеком». Дето-
нація вибухової суміші відбулась після аварійних 
робіт, які проводила газова служба.

Постраждалі - тернополяни 1978 і 1988 років 
народження. Одного госпіталізували із забійними 
ранами та підозрою на перелом ноги. Інший отри-
мав опіки тіла від палаючого одягу.

У Тернополі 
вибухнули
каналізаційні 
люки:
ДВОЄ ТРАВМОВАНИХ
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О, та незабутня весна… Па-
хощі духмяного бузку забивали 
подих. І соловейки своїм гуч-
ним тьохканням відволікали 
дівоче серце від сумних думок. 
Та хіба їй легко було розмину-
тися з тим неспокоєм, що за-
володів її душею? Мами, рідне-
сенької, люблячої, уже немає. 
Тяжка недуга забрала її в моги-
лу. Батько занепав духом. Лише 
тітка, мамина сестра, виявила-
ся найбільш рішучою і прак-
тичною у цій складній ситуації. 
«Поїдеш працювати у село. Там 
більше зможеш заробляти. Я 
вже домовилась». І Тетянка по-
слухала. Як-не-як, освіта була 
за плечима.

І ось вже півроку вона у селі. 
«Що за характер у мене, що не 
можу зійтися з людьми, подру-
житися?» - не раз приходило їй у 
голову. Та дівчата, з якими пра-
цювала, таки знайшли стежину 
до її серця. Особливо одна – Ма-
рійка, що вразила Тетяну своєю 
щирою усмішкою, якимось не-
передбаченим чуттям того, що 
там у неї, Тетянки, на душі. Спів-
чувала. Потім між люди витя-
гла. Одного разу навіть позна-
йомила з Петром – сільським 
хлопцем. Дівчині ледь вдалося 
опанувати себе: видав густий 
рум’янець. «Скромна дівчина, - 
подумав Петро. - А яка гарна!» 
Відтоді він стишував хід біля бу-
динку, де працювала нова зна-
йома – білявка Тетяна.

Марійці довелося докласти 
чимало зусиль, щоб «витягти» 
Тетяну на сільські танці. Дівчи-

на подобалася Петрові все 
більше і більше. Вони час-
то прогулювалися, і хлопець 
розповідав їй про свої намі-
ри досягти кращого в житті. 
«А що,  коли він поїде звід-
си і я його більше не поба-
чу?». Серце забилося в три-
возі. Вона сама не усвідоми-
ла, як уступила його чолові-
чим потягам…

Коли дитя дало про себе 
знати, вирішила нічого Пе-
трові не говорити. Адже він 
мріяв про світле віконечко 
із своєї Лановеччини у ши-
рокий світ. І невдовзі виїхав на 
Черкащину. Як пережила Тетяна 
розлуку, то лише їй відомо. Зго-
дом - і подрузі Марійці.

Приїжджаючи на вихідні до-
дому, не відкривалася ні бать-
кові, ні братові. Але ж так дов-
го не могло тривати. Першою 
помітила її становище тітка. О, 
які гіркі слова Таня почула від 
неї. Слова ганьби, принижен-
ня ніби вдавлювали її невисоку  
постать у підлогу. Сорому, який 
принесла дівчина родині, тіт-
ка не могла стерпіти. «Віднині 
ноги моєї у вашій хаті не буде!» 
- заявила категорично.

Батько і брат змушені були 
взяти над Танею опіку. Чолові-
чі руки невміло допомагали пе-
ленати маленького Петрика, за-
колисувати, коли Таня, працю-
ючи, заробляючи на прожит-
тя, тяжко зморена, засинала си-

дячи. Перевелася на роботу до-
дому, в містечко. А воно неве-
личке. Чутки, плітки розліта-
ються миттю. Скільки погірд-
ливих поглядів вона відчува-
ла на собі… Однак, міцно стис-
нувши зуби, терпіла. Всю свою 
любов віддавала Петрусеві. А 
хлопчик, викапаний батько, ріс 
красенем. Вдивляючись у його 
карі очі, Тетяна згадувала най-
солодші миті свого життя і не 
каялася. «От тільки Петро не 
знає, що у нього є син… І не зна-
тиме»,- вирішила. «Неправиль-
но це,- втлумачувала їй подруга 
Марійка. - Батько повинен зна-
ти, що у нього є син». Таня стоя-
ла на своєму.

Ішли роки. Коли Петрусеві 
було за тринадцять, Тетяна тяж-
ко захворіла. Невиліковно. На-
віть передбачаючи сумний кі-
нець, не зважувалася відкрити-
ся рідним, хто батько її синоч-

ка. Так і померла з таєм-
ницею на устах.

Марійка вирішила ви-
правити Танину помил-
ку. Так, вона вважала це 
помилкою. І себе винною 
в певній мірі. Адже саме 
вона познайомила подру-
гу з Петром. Жінка пові-
домила чоловіку про со-
роковий день після смер-
ті Тетяни і про те, що вона 
залишила сиротою ЙОГО 
сина.

Хіба можна передати 
словами, що відчув Пе-

тро, отримавши таку звістку! 
Схвильований, збуджений, від-
крившись своїй дружині, він по-
спішав на першу зустріч із си-
ном, на знайомство з ним. Сер-
це стискалося від переживань. 
Син… Його син… І коли він його 
побачив, то  ніби зустрів себе у 
п'ятнадцять...

Як тільки поховали Тетяну - 
не витримало серце у батька. І 
коли Петро довідався про нове 
горе в сім’ї його сина, приїхав 
знову. Тепер уже з дружиною і 
меншим братиком Петруся.

Сусіди плакали, спостеріга-
ючи такі незвичні зустрічі. Пе-
тро разом з дружиною і тепер 
уже з двома синами поїхав на 
Лановеччину, аби познайоми-
ти свою матір з другим онуком. 
«Чому, чому це сталося лише те-
пер, коли Тетяни немає?», - сум-
но запитували очі старенької. 

Вона знала її дівчиною. Та й в 
засвіти Тетяна пішла ще так 
рано…

А тітка, рідна тітка!.. Навіть 
на похорон Тетяни не прийшла, 
не то щоб доглянути за тяжко-
хворою племінницею… Бувають 
же такі черстві натури.

Не знати, як складеться 
доля Петруся. Батько, відомий 
керівник великого підприєм-
ства, признав сина. Признала 
його батькова сім’я. І це – по-
людськи.

- Тетянко, будь спокійна за 
сина, - шепочуть губи подруги 
Марійки, споглядаючи світлини 
їхньої молодості.

Олена РУТЕЦЬКА,
м. Збараж.

Невигадана історія « за сина...»

Струни серця

І заспіває 
знову Україна
Ми всі жили спокійно, 

мирно, тихо,
Світило сонце нам і вабив 

мрій політ.
А за дверима чатувало лихо,
Воно у спину дихало, 

ішло за нами вслід.
Війна нависла хмарою 

над рідним краєм,
Чужинця чобіт рідну землю 

осквернив,
І мати сина в домовині 

зустрічає,
Він мріяв, вірив й так любив, 

та не дожив.
І плаче за синами Україна,
І сонце вже так ясно не сія,
Та українці лише стануть 

на коліна
Перед героями, що за свободу 

там стоять.
Бо лише волі дух гуртом 

нас всіх єднає,
Це він чужинців проганяв 

від нас не раз,
І знову нам яскраво сонечко 

засяє,
Нам об’єднатись заповів 

пророк Тарас.
Ми всюди разом, 

всюди брат – за брата,
Ми любим край наш, 

ми – одна сім’я,
І єдності ланцюг розірве врата,
Тримаймось разом, 

Батьківщина в нас одна.
Бо лише разом - ми велика сила,
Нас дух Майдану Волі окриля.
Ми переможемо війну, 

і заспіває знову Україна,
І оживе свята її земля!

Таня ШЕВЧУК.
с. Новосілка 

Підволочиського району.

*     *     *
Сивим попелом, 

немов туманом,
Доля коси посріблила,
Смуток в серце поселила,
Тугу розсіяла у домі.
Сповила душу і печаль…
Але життя іде, життя триває
І не питає чому й якого кольору
Її туга… печаль…
Склоняє упокорено коліна
І руки човником склада,
А очі дивляться на Бога-сина
Й молитву тихо-тихо 

шелестять уста.

*      *      *
Навчи мене, Боже, молитись,
Дай серденьку мир, доброту.
Навчи мене, Боже, молитись,
Коли промовляєш в тиші
І кличеш з любов’ю: прийди.
Прийди у смиренні й покорі,
У радості, смутку чи в горі
І жаль покаяння мені принеси.
Навчи мене, Боже, молитись,
Щоб крила в молитві були.
Незримий вогонь в душі запали,
Руку мені простягни,
Щоб за неї мені ухопитись
І променем світла 

до тебе прийти.
Ганна ШУТУРМА.

с. Слобідка 
Заліщицького району.

Притча про кохання
Коли любов 
не потрібна нікому 

Голуб покохав дівчину. Щоранку він 
всідався на гілці яблуні, яка росла 
навпроти вікна і будив її радісним 

воркуванням.

Дівчина виглядала у вікно і їй приємно було чути 
ніжний голос птаха.

– Ворку! – виспівував голуб. – Ворку! 
Птах ніби кликав її випурхнути через відчинену ква-

тирку вікна і всістися разом з ним на гілці яблуні. Але 
дівчина зовсім не звертала уваги на пристрасний по-
клик його закоханої душі. Вона лише привітно махнула 
йому рукою і стала розчісувати гребенем своє золотис-
те волосся, що хвилями спадало їй на плечі.

Голуб і собі починав перебирати дзьобиком на гру-
дях і на крильцях своє попелясте, з рудим відтінком, 
пір’ячко, намагаючись якнайкрасивіше причепурити-
ся перед дівчиною, але їй було байдуже до нього. Вона 
розчісувала волосся і милувалася собою, поглядаючи у 
дзеркало.Незвичайна краса засліплювала їй очі і вона, 
як і всі вродливі дівчата, не бачила навкруг себе нікого, 
хто би міг покохати її. Це дуже засмучувало птаха і одно-
го разу, коли дівчина стояла біля вікна, він не витерпів і 
спробував через кватирку залетіти у кімнату.

– Ще цього не вистачало! – вигукнула невдоволено 
дівчина. – Ану геть звідси!

І голуб покірно повернувся на гілку яблуні, але з 
того дня він вже більше не будив дівчину кожного ран-
ку радісним воркуванням. Птах сидів на гілці і тужив. 
Він страждав від нерозділеного кохання. Його малень-
ке серце плакало, бо в ньому була тільки любов, непо-
трібна нікому…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.  м. Хоростків.

На фото Віктора СМОЛЯКА: бібліотекарі Шумської центральної бібліотеки 
Наталія Командирчик та Лариса Синюк.

гніздечкоСімейне

Місто, як завжди, виявило-
ся не готовим до зими. Перший 
сніг, про який повідомляли мало 
не за кілька тижнів, накрив ве-
личезною шапкою несподівано й 
невчасно. І здавалося б – скільки 
того снігу! Взялися б гуртом і від-
кидали враз. Але то лише фанта-
зії. Неземна краса повітряних по-
цілунків неба землі далека від ро-
мантичних настроїв. Повна пара-
лізованість. Транспорт в заторах. 
Народ гребеться, мов у сипучих 
пісках, у суцільній мокрій каші. 
Брудно-білий покрив, скидається 
на невипрану постіль, яку недба-
ло кинули на світ. 

"Брррр! Не люблю я таку пого-
ду! – бурмотіла під ніс Дарія, пере-
скакуючи з одного крижаного ост-
рівця на інший. – Взуття мокре, 
ноги промерзли, сама уже, як бу-
рулька! Не люблю зими! Добре, хоч 
п’ятниця сьогодні!".

…Інша справа за містом. Куди 
не глянь – сліпучо-білим свіжим 
простирадлом сніг. Від тієї неза-
йманості аж дух перехоплює! Лиш 
де-не-де малесенька пташка по-
ставить підпис лапкою, чи полох-
ливе зайча залишить слід. Тиша і 
спокій.

Дарія усміхнулася теплому спо-
гаду. Прибігла на роботу, заварила 
собі ароматного чаю і знайшла в 
телефоні номер Юри. 

- О-о-о, скільки лєн, скільки зін! 
– почула в трубці коронну фразу 
свого знайомого.

- Привіт, ледарям! 
- Хто ледар? Працюю по повній 

програмі. Привіт, Дашко! 
- Настрій як? Ти за мною не ску-

чив іще?
- Дуже! І настрій, і скучив! Ми 

з тобою тисячу років не бачилися, 
чи більше?

- Ну, не тисячу, але рік точно. 
Тому й телефоную, – Дарія відчу-
ла, як гаряча хвиля чи то від чаю, 
чи від його голосу, огортає за пле-
чі. – Юр.., хотіла запитати: ти не хо-
чеш зробити мені одну послугу…

- Кажи, я уже звик, що про мене 
згадують, лише коли щось треба. 

- А ти будинок свій в селі не 
продав іще?

- А-а-а-а… От ти про що… Ду-
мав, забула усе… Даш, я так часто 
згадував нашу поїздку, ти не уяв-
ляєш… – нотки ніяковості, викли-
кані її несподіваним запитанням, 
чулися в голосі. – Ні, не продав. Усе 
на місці. Давно, правда, там не був.

- То коли їдемо? – Даша не з тих 
жінок, що чекають знаків, сама за-
вжди робить перший крок. – Може, 
на вихідні, га? Там, мабуть, неймо-
вірно зараз.

Юрка довго не треба було 
вмовляти. 

- Завтра о десятій заберу 
тебе біля дому. До зустрічі!

Ще кілька хвилин жінка 
сиділа, замріяно притиснув-
ши трубку до грудей. Вони 
давні друзі. Важко сказати 
навіть скільки років знайомі, 
ніби усе життя спілкуються. 
Але жодного разу не було такої си-
туації, щоб стосунки виходили за 
межі дружніх. 

Стара дідова хата в Острів-
цях за сорок кілометрів від міс-
та завжди слугувала їхній ком-
панії за дачу. Влітку гуртом туди 
з’їжджалися рибку половити, 
шашликів посмажити, погомоні-
ти про буття, посидіти під гітару 
до світанку, накупатися вдосталь в 
кришталевих водах місцевого ста-
ву, підзарядитися позитивом, блу-
каючи мальовничими бережками. 
А на зиму місцина порожніла. 

Минулого року саме в таку 
пору в Юри трапилася незаплано-
вана відпустка. Вирішив поруши-
ти традиції, хіба ж лише влітку зу-
стрічатися? Обдзвонив усіх друзів, 
запросив на гостину. Дровець на-
рубав, напалив, як слід, стареньку 
баньку, провізії заготував на кіль-
ка днів. Усі обіцялися бути, а в ре-
зультаті ніхто не приїхав. Лише Да-
рія. 

Ті кілька днів, проведені нао-
динці з Юрком, перевернули усі її 
уявлення про почуття. Вона і не 
знала, що той непримітний хлоп-
чина, якого вона знає багато ро-
ків, уміє бути таким ніжним, та-
ким люблячим і романтичним. 
Тоді Юра зізнався, що все життя 
кохає її. А Дарія не на жарт зляка-
лася і на світанку просто втекла 
з його дому. Чого втекла, зараз і 
сама не може пояснити. Напевно, 
занадто неочікуваними були його 
зізнання в її розпланованому і ви-
важеному житті. Здавалося, наві-
що їй – успішній, нічим не обтяже-
ній, це його кохання? Ці умовнос-
ті, зобов’язання… Злякалася, що не 
справиться… Та й не могла тоді від-
повісти йому взаємністю. Зникла, 

мов розчинилася. 
Юра ображено мовчав. Мучив-

ся, але не телефонував і не писав. 
Не розумів, чого вона так з ним 
вчинила, чим образив її, у чому за-
винив. Але не допитувався. Такий 
уже має принцип – нічого і ніко-
го не затримувати в житті, що має 
бути твоїм – неодмінно буде. 

Після Даріїного дзвінка саме 
про це й думав. Навіть не уявляв, 
що таке колись може трапитися. 
Вона сама подзвонила! Уява повер-
тала у минулорічну зиму, коли в 
його обіймах грілася дівчина мрії…

По червоному носику Даші ста-
ло зрозуміло, що завчасно вибігла 
до десятої. 

- Чекаю усього кілька хвилин, а 
уже замерзла, уявляєш! Морозець, 
ух! Привіт!

- Привіт, радий бачити. Ти по-
гарнішала, Даринко! – відчував, 
що з першого погляду до дна ско-
лотив у своїй душі давні почуття.

- Ой, а до цього була гірша? – 
віджартувалася. – На дорогу диви-
ся, слизько ж, мабуть. 

Дарина поводила себе так, ніби 
й не було між ними цього року 
мовчання. Весело щебетала про 
новини, спільних знайомих. Юра 
крадькома позирав на неї й важ-
ко зітхав.

- А ти все мовчиш і мовчиш! 
Розповідай! – Даша сіла впівобер-
та. – Юр.., я скучила, правда! 

- Відчуваю, – усміхнувся, – флю-
їди і усе таке, аж мороз по шкірі.

- От ти зі своїми жартами! А про 
мороз… Там хатина, мабуть, нахо-
лола, доведеться нам кочегарити 
довго. Глянь, тут уже й слід від ав-
тівки є, хтось, крім нас, в Острівці 
добивався такою погодою.

Даша навіть не підозрювала, 
що Юрко уже по другому колу мо-

тає в село. Як він міг дозво-
лити собі привезти свою ко-
ролеву снігову в закинуту з 
літа хату? Він тішився з її ди-
тячого щебетання і лише під-
такував. Хай то буде сюрп-
ризом. Цього разу він її ніза-
що не відпустить! Відігріє ко-
жен змерзлий пальчик, обці-
лує кожну клітиночку тіла. 

Думав, за рік забудеться, викине її 
з голови. А тут… чого вартий лише 
її запах, який упізнав би серед ти-
сячі інших!

- Боже, яка тут благодать! – у 
Дарії навіть слів не вистачало, 
щоб висловити захоплення від по-
баченого. – Розчинитися б у цьо-
му просторі! Злитися з ним! Кож-
ну деталь, кожен промінчик, кож-
ну тінь, кожен міліметр… геть усе 
запам’ятати!

- Даринко, ти, як дитинча мале, 
реагуєш! Радий, що причетний хоч 
трохи до цих вражень.

- Хоч трохи? Юро, Юрчику, 
Юрочко! – Дарія обвила чоловіка 
за шию. – Дорогий мій, най-най-
най! Ти ж знаєш, який я упертюх! 
Мовчала не тому, що не хотіла тебе 
чути, а все чекала, що ти першим 
озвешся! Тепер зрозуміла, що без-
глуздо відмовлятися від того, хто 
робить тебе щасливою! Юро, я так 
хочу повторити ті миті, які пере-
жила з тобою у цій казковій хати-
ні. Ти приймеш мене?

Зупинився просто посеред 
поля. Торкнувся її вуст і аж зажму-
рився від очікуваної насолоди.

- Як же довго я чекав! 
Вечірнє сонце червоним золо-

том розливалося над селом. Загра-
ли, заіскрилися сніги вогненно-
жовтою гамою. Вечір недбало роз-
лігся попід поодинокими хатами й 
деревами аж до річки. Легенький 
димок з комина розрізав рівним 
стовпом посіріле небо. Блимала 
за віконцем хатини свічка, танцю-
вали по стелі тіні тих міських вті-
качів, які заблукали в своїх почут-
тях, щоб знову віднайти одне од-
ного і водночас загубитися від ці-
лого світу… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Етюд
…Він знову постукав у Її 

життя. Напівзабутий, напівпро-
щений, з ранніми сивинами на 
скронях. Вона ж Його не чекала.

- Привіт! Не міг тебе забути. 
Раніше нам не судилося бути 
разом. І ось тепер...

- Пам’ятаєш пізню осінь, яка 
зупиняла тебе холодним до-
щем з клаптями мокрого снігу, 
коли йшов з моєї долі? 

- Я тоді заблукав у своїх по-
чуттях.  

- Не виправдовуйся. Ти за-
блукав у тенетах іншої жінки. 

- Це була омана. Я повернув-
ся…

- Час спалив мости і місточ-
ки.  

- Зараз я тут, перед тобою… 
Ти бачиш мене, чуєш. 

- Це відлуння минулого…
- Ти ж кохала… 
- Кохання залишилося у то-

му, промерзлому до сліз, сльо-
тавому вечорі. А, може, його й 

не було. Може, це була наша ви-
гадка. Я була твоєю грішною 
праведницею, а ти - моїм зрад-
ливим листопадом. 

- Я не можу відпустити тебе.
- Хіба можна втримати ми-

нуле, яке обернулося у спогад?       
- Отже, не простила… 
- А ти знаєш, яке на смак 

прощення? Настояне на сльо-
зах. На ароматі неподарованих 
квітів. Пахне кавою, пригото-
ваною ніччю. Жменькою осін-
нього тепла, зітканого із втом-
леного сонця й картопляного 
диму, біля якого сподіваєшся 
зігрітися…

- Я повинен піти?
- Так. Іди.
- Колись ти сказала: сенс 

бут тя в тому, що кожен пови-
нен шукати і знайти свою за-
гублену в світах половинку. Не 
знайшовши її, ми залишаємось 
уламком людини, яка не знає 
щастя… 

- Я - щаслива. 
- У кутиках твоїх очей трем-

тить печаль… Якщо ніч забуде 
приготувати тобі каву, поклич 
мене… 

Вона рвучко зачинила двері. 
Як він колись свою душу…

Ольга ЧОРНА.

Зрадливий листопад

Новела За містом
“ “...Вечірнє сонце червоним 
золотом розливалося 
над селом. Заграли, 
заіскрилися сніги вогнен-
но-жовтою гамою. Вечір 
недбало розлігся попід 
поодинокими хатами й 
деревами аж до річки...

“ “... А тітка, рідна тітка!.. 
Навіть на похорон 
Тетяни не прийшла, 
не то щоб доглянути 
за тяжкохворою 
племінницею…  
Бувають же такі  
черстві натури ...

nday.te.ua

У них професія 
потрібна, 

З людьми вони 
завжди привітні, 
Рекомендують 

залюбки 
Читати корисні 

книжки.
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ООН визнала окупацію 
Криму Московією

Український проект резолюції «Си-
туація з правами людини в Автоном-
ній Республіці Крим та місті Севасто-
поль (Україна)» в ООН підтримали 73 
країни, 23 - проти, серед них Росія і Бі-
лорусь. Про це повідомили у постійному 
представництві України в ООН. Резолю-
ція підтверджує територіальну цілісність 
України, невизнання анексії Криму, закли-
кає РФ надати безперешкодний доступ 
для моніторингу та містить звернення до 
Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини підготувати окремий тема-
тичний звіт щодо ситуації в Криму. Доку-
мент засуджує примусове залучення жи-
телів окупованого Криму до служби в ро-
сійських ЗС всупереч Женевській конвен-
ції. Уперше в документах ООН Росію  на-
звали державою-окупантом, а АР Крим i м. 
Севастополь - тимчасово окупованою те-
риторією. 

У Польщі хочуть вимагати 
реституцію від України

У Польщі підготовлені перші два по-
зови в суди Львова і Тернополя про рес-
титуцію - вимогу відшкодувати збит-
ки нащадкам польських власників ма-
єтків на територіях, які зараз нале-
жать Україні. Про це пише «Prawica». Слі-
дом підуть ще два позови, - у Київ і Хар-
ків. Вони стосуються виплати збитків від 
неотриманого прибутку через конфіска-
цію засобів виробництва або повернення 
власності, наприклад, житлового будинку, 
прилеглих господарських будівель, угідь у 
Тернопільській, Волинській, Рівненській, 
Харківській областях, у Києві. При немож-
ливості повернути товарні цінності у на-
туральному вигляді, позивачі мають на-
мір повернути їх вартість у грошовому ви-
раженні. 

Трамп формує 
антиросійську адміністрацію
Американський журналіст Ендрю 

Рот звернув увагу, що перемога Дональ-
да Трампа найбільше засмутила укра-
їнців. Про це він пише у «The Washington 
Post». Тривога українців щодо перемо-
ги Трампа полягає у страхах залишитись 
сам-на-сам з російською агресією. «Але ні-
чого не втрачено. Для цього існують дві 
умови. Перше - новообраний президент 
перебільшував, роблячи імпровізовані за-
яви під час кампанії, які не відображають 
його реальної зовнішньої політики. І дру-
ге - довга лава запасних «республіканців-
яструбів», які підштовхнуть зовнішню 
політику Трампа від Росії у бік України», 
- пише американець. У Росії вже почали 
критикувати Трампа через те, що він від-
дає керівні пости найбільшим противни-
кам РФ. 

Канадійці по вуха у боргах 
Агентство дослідження кредито-

спроможності «TransUnion» вказує, що 
середній борг пересічного канадійця 
збільшився на 2,3 відсотки, порівняно 
з аналогічним періодом минулого року, 
повідомляє viscti.ca. Це борги, які не 
включають іпотечні кредити на купівлю 
будинку. У середньому кожен дорослий 
громадянин Канади має заборгованість 
у банку приблизно $21686. З цієї суми на 

кредитні картки припадає близько $3954, 
що показує збільшення боргу за рік на два 
відсотки. «TransUnion» очікує, що серед-
ній борг канадійців збільшиться до кінця 
наступного року до $22 тисяч на людину. 
Агентство вказує на деяку небезпеку. Ба-
гато людей поки що можуть оплачувати 
свої борги, але їх бюджети вкрай напру-
жені. Мільйон канадійців не зможуть по-
гашати кредити, якщо процентна ставка 
збільшиться хоча б на відсоток. 

У Швейцарії проблема: банки 
шукають спадкоємців мільярдів

Відомі на весь світ банківські уста-
нови Швейцарії стурбовані незвичай-
ною проблемою: у них скупчилися сотні 
рахунків, власники яких не приходили 
за своїми грошима вже понад півстоліт-
тя. Суми на них складають від 500 швей-
царських франків - до кількох мільярдів 
доларів. Їх готові віддати законним спад-
коємцям, якщо вони заявлять про себе і 
підтвердять спорідненість з померлими 
вкладниками. Про це повідомляє by24. 
Відповідний закон прийняв швейцар-
ський парламент. На сьогодні списки неза-
требуваних вкладів, опубліковані на спе-
ціальному сайті dormantaccounts.ch, ста-
новлять уже 197 сторінок. 

Меркель має шанс стати 
канцлером учетверте

Більшість німців хотіли б знову ба-
чити Ангелу Меркель на посаді канцле-
ра. Про це свідчать результати соцопиту-
вання, проведеного інститутом «Emnid», 
повідомляє «Німецька хвиля». Так, 55 від-
сотків опитаних висловилися за те, щоб 
Меркель знову очолила німецький уряд. 
Порівняно з серпнем цього року, рейтинг 
канцлерки ФРН суттєво зріс. Парламент-
ські вибори у Німеччині відбудуться у 
2017 році. 
Багатії живуть довше за бідняків

Тривалість життя найбагатших лю-
дей на 10 років більша, ніж у найбід-
ніших.  Такі висновки американських 
вчених, пише «MedikForum». Результа-
ти дослідження засвідчили, що жінки, які 
живуть у найбільш забезпечених шта-
тах США, можуть розраховувати прожи-
ти до 83 років. Водночас, середня трива-
лість життя представниць слабкої статі з 
бідних штатів складає 76 років. У чолові-
ків ця різниця ще більш виражена. Чолові-
ки з багатих штатів живуть у середньому 
79,3 роки, а з бідних - 69,8 років.

У Лівії спалахнула
 війна через… мавпу

У Лівії міжплемінний конфлікт із за-
стосуванням військової техніки розго-
рівся через напад мавпи на школярок. 
У результаті цього випадку загинули що-
найменше 20 людей і близько 50 отрима-
ли поранення, пише «АР». У місті Сабха на 
півдні країни ручна мавпа напала на шко-
лярок, яких вів по вулиці виходець з пле-
мені Ауляд Сулейман. Тварина зняла з го-
лови однієї з дівчаток хустку. Через це 
представники племені вбили мавпу і ще 
трьох осіб з іншого племені. На другий і 
третій дні конфлікту члени обох племен 
вивели на вулиці танки, міномети та інше 
важке озброєння. 
У Японії встановили золоту ялинку 

Ювелірна крамниця оригінально 
підготувалася до нового року в Япо-
нії -  зробили ялинку із золота. Коштов-
не дерево прикрасило вітрину крамниці у 
Токіо, повідомляє ТСН. Висота незвичної 
ялинки складає два метри. Витратили на 
неї 19 кілограмів золота, яке вартує май-
же два мільйони доларів.  Власники крам-
ниці пояснили, що хочуть по-особливому 
відзначити 90-річчя свого бренду. А та-
кож дорогою прикрасою бажають Японії 
яскравого та багатого наступного року.

Підготувала 
Ольга ЧОРНА. 

Україна
МВФ не вимагає підвищувати 

пенсійний вік 
Міжнародний валютний фонд не ви-

магає підвищення пенсійного віку для 
українців. Про це заявила заступник мі-
ністра фінансів Оксана Маркарова, повідо-
мляє «Дзеркало тижня». «Є вимога збалан-
сувати Пенсійний фонд. Звичайно, це мож-
на зробити за допомогою підвищення пен-
сійного віку, але це не єдиний шлях. Для 
збалансування можна зробити всіх платни-
ками Пенсійного фонду», - сказала чинов-
ниця. Однак, зазначила: не можна гаран-
тувати, що підвищення пенсійного віку не 
відбудеться у майбутньому. 

Хліб подорожчає на 1,5-3 гривні

У найближчі місяці хліб «Україн-
ський» зросте в ціні у середньому на пів-
тори, а дорожчі сорти - на дві-три грив-
ні, повідомили у Всеукраїнській асоці-
ації пекарів. Пояснюють це збільшенням 
вартості енергоносіїв і борошна. «Насправ-
ді, немає передумов для такого суттєвого 
подорожчання хліба. Це - чистої води змо-
ва. Адже борошно підвищилося в ціні на 3-4 
відсотки. Останні кілька років ринок прода-
жу хліба укрупнювався. Зараз його контро-
люють серйозні підприємства. Думаю, вони 
просто вирішили додатково заробити й до-
мовилися між собою про підвищення вар-
тості хліба», - сказав експерт аграрних рин-
ків Микола Солодар. За його словами, під-
приємствами, які хочуть підвищити ціни, 
має зайнятися Антимонопольний комітет.

Чоловіки-депутати 
не поважають жінок

Парламент відправив на доопрацю-
вання законопроект «Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньо-
му насильству та боротьбу з цими яви-
щами» (Стамбульська конвенція). За це  
проголосували 249 нардепів. Конвенція 
впроваджує підхід до боротьби з насиль-
ством щодо жінок і домашнім насильством, 
посилює захист від дискримінації за ґен-
дерною ознакою тощо, повідомляє «РБК-
Україна». За відхилення конвенції розкри-
тикувала колег-нардепів заступник спіке-
ра Ірина Геращенко: «Мені сумно, що сучас-
ні українські політики, які не соромлять-
ся мати коханок чи кілька шлюбів, спокій-
но ставляться до інших біблійних гріхів, бо 
ніколи не бачила таких палких дискусій на-
вколо тем «не вкради», «не пий», «не обжи-
райся», «не бреши», демонструють стільки 
стереотипів до загальноприйнятої термі-
нології міжнародних документів і на пато-
логічному рівні бояться слова «гендер».  

Кому з підприємців дозволять
 не платити нову «мінімалку»?
Мінфін планує зберегти для плат-

ників єдиного податку першої групи рі-
вень мінімальної зарплатні у 1600 гри-
вень. Таким чином, цієї категорії підвищен-
ня «мінімалки» до 3200 гривень не тор-
кнеться, повідомив заступник міністра фі-
нансів Євген Капінус. До першої групи на-
лежать фізособи-підприємці без найманих 
працівників з оборотом до 300 тисяч гри-
вень на рік. Платники другої групи - до 10 
найманих працівників з обігом у 1,5 мільйо-
на будуть платити єдиний податок, розра-
хований, виходячи з мінімальної зарплатні 
у 3200 гривень.

Відновлення Донбасу не по кишені
Необхідні для відновлення інфра-

структури Донбасу 20 мільярдів дола-
рів є непідйомною сумою для України. 
Таку думку висловив заступник міністра з 
питань тимчасово окупованих територій і 
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука 
в ефірі «Skrypin.ua». «Ця цифра непідйом-
на навіть для наших міжнародних партне-
рів», - зазначив він. Варто нагадати, глава 
Донецької військово-цивільної адміністра-
ції Павло Жебрівський заявив, що на будів-
ництво нової інфраструктури Донбасу по-
трібно більше 20 мільярдів «зелених». 

НАТО не прийде боронити 
нашу країну

НАТО не може надати Києву пряму 
військову допомогу у протидії агресії Ро-
сії, оскільки Україна не є членом Альянсу. 
На цьому в ефірі телеканалу «СВС News» на-
голосив глава військового комітету НАТО 
генерал Петр Павел. «Україна не є членом 
НАТО, тож на неї не поширюється дія п’ятої 
статті Північноатлантичного договору. Це 
означає, що ми не можемо робити більше, 
ніж уже робимо: допомагати Україні впо-
ратися з ситуацією, сприяючи їй на бага-
тьох рівнях у підвищенні власних оборон-
них можливостей, та підтримувати її у вій-
ськовій, економічній та політичній сферах. 
Однак, прийти обороняти її ми не можемо», 
- сказав генерал. 

Закордонних фахівців 
олігархи просто використали 
Десант іноземних фахівців в Украї-

ні використали, як ширму для публіки, 
бо насправді олігархічна влада навіть не 
збиралася проводити реформи. Про це в 
ефірі інформаційно-аналітичного ток-шоу 
«Почути Україну» на телеканалі ZIK зая-
вив політолог Валентин Бушанський. «Їх 
використали для проформи. Логіка влади 
така: хочете європейських змін і таких са-
мих перспектив? Хочете повірити, що старі, 
зашкарублі українські олігархи здатні про-
дукувати щось прогресивне - ось вам, будь 
ласка, Саакашвілі, Квіташвілі, гарні грузин-
ській дівчата... Це блеф, бо ніхто жодних ре-
форм й не думав робити… Тепер, коли по-
ступу немає, країна у кризі, все намагають-
ся списати на цих «варягів». Ними прикри-
лися», -  зазначив політолог. 
У Карпатах на свята аферисти зда-

ють в оренду котеджі-примари
Сумлінні мешканці Карпат поперед-

жають українців про аферистів. Зло-
чинці створюють сайти з котеджами-
примарами. Таких неіснуючих котеджів 
щороку більшає, повідомляє ICTV. Люди 
вносять передплату, а вже на місці, пере-
важно це 30-31 грудня, з’ясовують, що за-
броньованого житла просто немає. Схеми 
реалізовують немісцеві, тож знайти афе-
ристів складно. Нині шахраї знову активі-
зувалися - сезон розпочався. Вони розмі-
щують відповідні оголошення в Інтернеті. 
Щоб не втрапити в халепу, фахівці радять 
бронювати житло тільки на перевірених і 
офіційних сайтах. Запитувати рекоменда-
ції у знайомих, зателефонувати у сільську 
чи міську ради й пересвідчитись, чи є у них 
така садиба.

Чого найбільше 
бояться наші люди?

Найбільше українці бояться подаль-
шого економічного падіння, агресії Ро-
сії та колапсу влади. Про це свідчить до-
слідження Інституту публічної політики і 
консалтингу «Інполіт», повідомляє УНІАН. 
Згідно з даними дослідження, 58 відсотків 
опитаних бояться знецінення української 
валюти щодо інших валют. Майже 46 від-
сотків респондентів бояться колапсу вла-
ди, який призведе до подальшого погли-
блення кризи. Також 42 відсотки українців 
боїться зовнішньої агресії з боку Росії. Крім 
того, деякі опитувані остерігаються зрос-
тання корупції.

Україна Світ
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Незабутні враження залишили се-
редньовічні вулички серця Риги – Старо-
го міста, з його неповторною архітекту-
рою,  маленькими сувенірними крамнич-
ки та кав’ярнями. Величний Домський со-
бор, де один з найкращих органів світу і де 
ми мали насолоду послухати концерт духо-
вної музики.

Юрмала... Місто у Латвії, відоме не тіль-
ки «Новою хвилею». 30-кілометрова Ризь-
ка затока вабить туристів найбільше, звіс-
но, влітку. Але запах моря і хвої, мокрих від 
дощу вузеньких вуличок, на яких туляться 
дерев’яні будинки і будиночки, які не мож-
на ні зносити, ні перебудовувати, лише 
реставрувати... А ще рвучкий вітер з хо-
лодного Балтійського моря із змерзлими 
лавочками на пляжі і затишні крамнички, 
де вам пропонують найперше оригінальні 
вироби із знаменитого чорного чи зелено-
го бурштину... Усе це здається доброю каз-
кою. 

Як і поїздка в Естонію, де наша делега-
ція побувала у Центрі української культу-
ри у Таллінні і де, особисто для мене, пода-
рунком долі стала зустріч із його керівни-
ком Анатолієм Лютюком. Розповідь про це 
– тема окремої публікації, адже так просто 
любити Україну тут, вдома, часто на сло-
вах. І так непросто – любити її насправді, 
у чужій країні, збираючи щоразу допомогу 
на сотні тисяч євро для наших бійців у так 
званому АТО. І везучи цю допомогу особис-
то за більш, як тисячу кілометрів.

І подорож на круїзному лайнері з Риги 
до Стокгольма, де у рамках фестивалю та-
кож тривали «Дні української культури на 
Балтійському морі».

А тепер про сам  фестиваль. Засновни-
ком і невтомним його організатором є ке-
рівник Українського центру молоді та ді-
тей Латвії пані Ольга Берга, активістка 
української діаспори у Латвії. Родом з Во-
лині, пані Ольга після закінчення навчання 
потрапила за розподілом у Ригу. І ще на по-
чатку 90-х була членом різних патріотич-
них товариств, які підтримували незалеж-
ність України, незалежність Латвії. 

Цього разу учасників фестивалю гос-
тинно прийняв Ризький культурний центр 
«Ільгуціемс», керівником якого є Ієва Бер-
ценя. Як зазначила пані Ольга, між їхніми 
організаціями склалася гарна співпраця у 
різних проектах на підтримку України. До 
речі, в «Ільгуціемсі» навчають різних на-
родних ремесел. Тут і вишивка, і гончар-
ство, і в’язання крючком, і плетіння з лози 
та соломки...  

Щодо самого Міжнародного фестивалю 
творчості української молоді «Балтійські 
зорі»,  то, як зазначає Ольга Берга, він є ба-
гатонаціональним. 

- До нас приїжджали молоді талан-
ти з Естонії, Литви, Польщі, Швеції, 
Словенії,Сербії, України. Ми об’єднуємо тих, 
хто любить Україну. Ставимо собі за мету 

популяризувати українську мову, культуру, 
традиції, а також залучати молодь до робо-
ти в діаспорі.

Цьогоріч фестиваль тривав кілька 
днів. Україну своєю творчістю презентува-
ли дитячо-юнацькі вокальні та хореогра-
фічні колективи з Дніпра, Одеси, Харкова. 
«Мамині слова, мамині пісні. Україна – це я. 
Україна – це ти!», - разом з артистами спі-
вав весь зал. 

А відкрила заключне відділення кон-
церту наша Уляна Перхалюк, бандуристка, 
викладач Теребовлянського училища куль-
тури, майстер народної творчості (вишив-
ка). Тепло зустрічали глядачі відому тер-
нопільську поетесу  Олександру Кару, яка 
вразила присутніх ще й своїм колоритним 
строєм. Нагороджували щирими оплеска-
ми письменника з Криму Віктора Стуса, по-
еток із Закарпаття та Івано-Франківщини 
Марію Грицан, Ірину Яськів...

Особливе замилування серед відвідува-
чів фестивалю викликали роботи відомого 
краєзнавця, дослідниці історії Борщівської 
вишиванки, колекціонерки самобутніх ста-
ровинних сорочок Віри Матковської. Свої 
роботи представив Заслужений майстер 
народної творчості, художник-іконописець 

Володимир Шерстій. Зачаровували екс-
клюзивом і витонченістю вироби з вовни 
народної майстрині Тетяни Охрицької, які 
купують модниці не лише Тернопілля чи 
України, а й Європи та США. Роботи з бісе-
ру, ручна вишивка сумок, туфельок та ще 
багато цікавого демонстрували учасни-
кам фестивалю львівські майстрині Галина 
Матвіїв-Герега, Леся Сенів, Ірина Галущак... 

Найкращих чекали нагороди, дипло-
ми та премії фестивалю. А на завершен-
ня – дводенна подорож на круїзному ко-
раблі Рига-Стокгольм-Рига. І продовжен-
ня фестивалю «Днів української культу-
ри на Балтійському морі». Знову трепетно 
й ніжно звучали струни бандури й пісні у 
виконанні Уляни Перхалюк. Чесно, це було 
дуже класно. Адже на кораблі тисячна різ-
ношерстна глядацька публіка. І наша бан-
дура, і наші діти у вишиванках. І рідні мело-
дії українською...

Свою розповідь про «Балтійські зорі» 
не завершую сьогоднішньою публікаці-
єю. Адже на фестивалі зустріла також дві 
неймовірні жінки Марію Карпусь, родом з 
Житомирщини, і пані Аню з Іванівки Тере-
бовлянського району. Обидві – десятиліт-
тя прожили в Ризі. Й обидві, коли в Україну 
прийшла війна, зі своєї невеликої пенсії ви-
діляють кошти на закупівлю різних потріб-
них речей для наших бійців. Збирають по-
жертви і серед знайомих, друзів. Історії цих 
жінок вразили мене до глибини душі. Але 
це – тема іншої розмови.

Свята закінчуються швидко. Та піс-
ля них залишається особливий після-
смак. Щирості людських стосунків, частин-
ки України у далекій Латвії, неповторного 
шарму Балтійського моря, 
запаху маленьких кав’ярень 
у Старому місті Риги, таєм-
ничих шпилів давніх дзві-
ниць...

хто любить Україну
Як                                    об’єднали тих,

Журналістка «Нашого ДНЯ» побувала  
у Латвії на унікальному фестивалі 

Усе гарне, на жаль, 
дуже швидко 
закінчується. 

Так можу сказати 
про тижневу поїздку 
до Латвії на  шостий 
фестиваль творчості 
української молоді 
«Балтійські зорі». 
Залишилися неймовірно 
позитивні емоції від 
теплих зустрічей з 
цікавими небайдужими 
людьми, які далеко від 
Батьківщини люблять 
Україну всім серцем.

Зіна КУШНІРУК.

«Балтійські зорі»



№47 (179)/23 листопада - 29 листопада 2016 р. Наш ДеньНаш День16 Ñïоðònday.te.ua
Матчі чвертьфіналу 

Кубка України
26 листопада (субота)
Миколаїв - Іллічівець 17:00
30 листопада (середа)
Полтава - Шахтар 13:00
Нафтовик-Укрнафта - Динамо 17:00
Дніпро - Ворскла 19:00

Контрольний 
і завершальний

У своєму останньому матчі року, що минає, збірна 
України виграла у команди Сербії з рахунком 2:0

І хоча на стадіоні в Харкові проходив товариський по-
єдинок, наші футболісти грали у повну силу. Більше того, 
наставник «синьо-жовтих» Андрій Шевченко дав можли-
вість показати свою майстерність найближчому резерву: 
Бойку, Федецькому на лівому фланзі, Кривцову, Малише-
ву, Шахову, Караваєву, Циганкову, Зозулі, Бесєдіну… 

Саме ці «новачки» так чи інакше причетні до двох 
голів українців: Шахов зорієнтувався у моменті, коли 
Зозуля дещо перетримав м’яч, а Бесєдін віддав переда-
чу на Ярмоленка, після чого арбітр призначив пеналь-
ті у ворота сербів.

Відтак, перша збірна завершила 2016-й на оптиміс-
тичній ноті.

 
Прем’єр ліга, 15 тур

ШАХТАР - КАРПАТИ - 2:1
Донецький “Шахтар” встановив новий рекорд чем-

піонату України, забиваючи у 35 матчах поспіль. Ця се-
рія донеччан розпочалася ще 28 серпня 2015 року. По-
передній рекорд також належав “Шахтарю”. З 2 жовтня 
2011-го до 11 листопада 2012 року донецький клуб за-
бивав у 34 матчах УПЛ.

Результати інших матчів туру:
ВОРСКЛА - ДНІПРО - 1:2;
ЗІРКА - ВОЛИНЬ - 2:0;
ДИНАМО - СТАЛЬ - 2:1; 
ОЛІМПІК - ЧОРНОМОРЕЦЬ - 1:0;
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ - 1:2.
Становище команд за набраними очками:
1. Шахтар              41
2. Динамо              33
3. Зоря                     30
4. Олімпік              26
5. Олександрія    24
6. Чорноморець 19
7. Ворскла             16
8. Сталь                  14
9. Зірка                   14
10. Волинь              9
11. Дніпро               8
12. Карпати           4 

Як починали, 
так і закінчили

У матчі 20 туру ФК «Терно-
піль» поступився другій команді 
першої ліги рівненському «Вере-
су» - 0:1. 

Ще у першому таймі суперник 
спіймав тернополян на контрата-
ці і  відкрив рахунок. У другій по-
ловині зустрічі муніципали по-
вністю переграли гостей, проте, 
нерідко через заангажоване суд-
дівство на полі, в кінці поєдинку 
вони залишилися у меншості. 

На жаль, календарний фут-
больний рік ФК «Тернопіль» закінчив, як і розпочав, 
прикрою поразкою. Тепер на футболістів чекає велика 
перерва, щоб зробити належні висновки.

Бутафорна команда
У Криму заявили про створення власної футболь-

ної збірної, що може грати з командами “ДНР” та “ЛНР”. 
Головним тренером команди призначений екс-гравець 
та тренер сімферопольської «Таврії» Валерій Петров.

До складу збірної увійдуть 30 чоловік: 24 футболіс-
ти і 6 - персонал команди. 

Голкіпер київського 
«Динамо» Олександр 
Шовковський у грудні 

планує завершити ігрову 
кар’єру. Своє рішення він 
пояснив так:

- А якщо я скажу, що втомився? 
Мені в січні виповниться 42. На-
справді для гравця це дуже багато. 
Я не готовий вкладати стільки сил 
для того, щоб щось комусь довести, 
зі шкіри лізти, щоб конкурувати з 
молодими. Я вже не можу.

Олександр грає за «Динамо» у ви-
щій лізі з 1994 року. Він входить у трій-
ку футболістів, що провели найбільше 

матчів за національну збірну України. 
Є одним із чотирьох воротарів за всю 
історію футболу, які зіграли 100 та 
більше матчів у Лізі чемпіонів та од-
ним із шести футболістів, які зіграли 
у Лізі Європи у віці понад 40 років.

Загалом у Єврокубках Шовков-
ський зіграв 127 матчів, у 36 з яких 
відстояв свої ворота «на нуль». Він 
- єдиний воротар, який на Чемпіона-
тах світу з футболу не пропустив 
жодного м’яча у серії післяматчевих 
пенальті (ЧС-2006).

Шовковський йде, не обіцяючи повернутися

Збірну ветеранів України за-
просили на міжнародний тур-
нір «Кубок легенд 2016», який 
26-27 листопада відбудеться 
у Чикаго. У змаганні візьмуть 
участь вісім команд.

Україну, крім ветеранської 
збірної, представлятиме одесь-
кий «Чорноморець». Решта ко-
манд з різних міст США – «Ди-
намо» (Лос-Анджелес), «Карпа-
ти» (Коннектикут), «Чикаго Кон-
некшн», «Чикаго Юнайтед», а та-
кож ветерани футболу Польщі та 
Болгарії.

До складу збірної України уві-
йдуть зірки вітчизняного футбо-
лу останніх десятиліть: Мирон 
Маркевич, Віктор Мороз, Едуард 

Цихмейструк, Іван Яремчук, Сер-
гій Нагорняк, Володимир Єзер-
ський, Віталій Косовський, Віта-
лій Рева, Сергій Беженар та інші.

Тренери - Анатолій Дем’я-
ненко і Володимир Лозинський.

На «Кубку легенд» ветеран-
ська збірна України потрапила 
в одну групу з «Динамо» (Лос-
Анджелес), «Чикаго Коннекшн» 
та збірною Польщі.

Дві кращі команди кожної з 
груп вийдуть до півфіналу, пере-
можці якого і зустрінуться в фіна-
лі. До участі допущені футболіс-
ти віком 40 і більше років, проте, 
у складі кожної з команд на поле 
одночасно можуть вийти двоє 
гравців, старші 35 років.

«Êóáоê ëåãåнä»
 ñòàðòóº ó Øòàòàõ

Важкоатлетка Лариса Соловйова встановила 
світовий рекорд у присіданні зі штангою на Чемпіона-
ті світу з пауерліфтингу в Орландо, США. Українка ви-
конала вправу з вагою 241 кг, що майже в чотири рази 
перевищує її власну (63 кг). Сумарний результат ви-
ступу Лариси Соловйової склав 641 кг: в становій тязі 
штангістка перемогла у своїй категорії з результатом 
220 кг, у жимі лежачи вона підняла 180 кг.

Жіноча збірна України з баскетболу гарантува-
ла собі поїздку на континентальний чемпіонат у 2017 
році. Синьо-жовті не залишили шансу Німеччині. Це 
вже п’ята  перемога у 5 матчах відбору. У середу наша 
команда битиметься за престиж та перше місце у квар-
теті. А от квиток на Євробаскет в українських баскетбо-
лісток вже у кишені.

У німецькому Кот-
бусі завершилися зма-
гання першого етапу 
Кубка світу зі спортив-
ної гімнастики, за під-
сумками яких скарб-
ничка збірної України 
поповнилася трьома 
нагородами. У вправах 

на кільцях та в опорному стрибку не було рівних нашо-
му Ігорю Радівілову, який здобув медалі найвищого ґа-
тунку. У вправах на брусах його дружина Ангеліна Кис-
ла посіла третє місце.

Українські фігуристи перемогли майже в усіх ка-
тегоріях на міжнародних змаганнях у Мінську. Іван 
Павлов став першим серед чоловіків, Анна Хниченкова 
- серед жінок. Олександра Назарова і Максим Нікітін взя-
ли “золото” серед танцювальних пар. Ще на одну найви-
щу сходинку п’єдесталу піднялася Анастасія Архипова.

В Бухаресті завершилися змагання Кубка євро-
пейських націй зі спортивної боротьби. На престиж-
ному турнірі українська команда з греко-римської бо-
ротьби здобула срібні нагороди. Чоловіча та жіноча ко-
манди України з вільної боротьби вибороли бронзові 
медалі.

Колишній президент Федерації футболу Венесу-
ели Рафаель Есківель, фігурант справи про корупцію 
у ФІФА, зізнався в отриманні хабарів. Він - один з чи-
новників, яких заарештували торік у швейцарському 
готелі. До теперішнього часу у справі проходять близь-
ко 40 осіб і організацій.

Американська влада екстрадувала Есківеля в США 
в березні 2015 року. Він заявив в бостонському суді, що 
визнає вину за пред’явленими йому звинуваченнями 
та погодився повернути $16 млн.

Рафаель Есківель розповів слідству, що отримував 
гроші за продаж прав на трансляцію футбольних мат-
чів південноамериканських турнірів Copa Libertadores 
і Copa America. Нині йому загрожує по 20 років в’язниці 
за кожним з трьох звинувачень. На сьогодні у спра-
ві про корупцію в ФІФА провину визнали 19 осіб і дві 
компанії.

Олександр Гвоздик 
виграв бій достроково

Бій Гвоздик 
– Чілемба відбу-
вався в амери-
канському Лас-
Вегасі. Українець 
отримав свою 
дванадцяту пере-
могу на професій-
ному рингу, 10 із 
них він завершив 
достроково.

У цьому ж поє-
динку український чемпіон вигравав раунд 
за раундом, але після восьмої трихвилин-
ки команда суперника викинула на ринг бі-
лий рушник. Малавієць відмовився продо-
вжити бій, сказавши, що зламав руку.

Володимир Кличко 
і надалі найкращий

Популярне боксерське видання The 
Ring оголосило десятку головних дійових 
осіб абсолютної вагової категорії. Украї-
нець залишається першим у найпрестиж-
нішому дивізіоні. Топ-десятку Володи-
мир очолює уже 600 тижнів поспіль – це 
11 з половиною років. Другим у рейтин-
гу журналу йде Деонтей Вайлдер. Третій 
– Кубрат Пулєв. А потенційний суперник 
Кличка - Ентоні Джошуа - лише на п’ятому 
місці.

АРЕНА
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Цілющі  краплини 

Кількість цукру в крові залежить не 
тільки від фізичної активності і 
спадкових факторів, а й, звичайно, від 

раціону харчування. Щоб відчувати себе 
добре, потрібно постійно стежити за його 
рівнем.

Шпинат
Шпинат надзвичайно багатий 

на амінокислоти, він також є дже-
релом кальцію, магнію і калію, які 
сприяють зниженню тиску. Крім 
цього, в шпинаті міститься бага-
то клітковини, яка добре знижує рівень цукру в крові.

Авокадо
Авокадо є джерелом мононенаси-

чених жирів, необхідних для нормаль-
ного функціонування серця. Цей плід 
також багатий на клітковину, аміно-
кислоти, вітаміни групи В, мінерали, 

такі як магній і калій, які є хорошою альтернативою 
майонезу і сиру особливо для людей, які страждають 
від цукрового діабету.
Риба

Дослідження вчених до-
вели, що риба зменшує ри-
зик захворювання на діабет. 
Тільки готувати її потрібно 
на пару або запікати в духовці, але не в якому разі не 
смажити.

Мигдаль
Мигдаль містить набагато більше 

білка і клітковини, ніж будь-які інші 
види горіхів. Він також є рекордсме-
ном за наявністю калію і магнію, які 

добре знижують кров’яний тиск і  рівень цукру в крові.

У чому користь?
Сало позитивно впливає на стан 

всіх тканин, не дає внутрішнім ор-
ганам і системам передчасно старі-
ти і зношуватися. Також його можна 
використовувати як засіб проти за-
порів, тільки для цього його треба 
їсти на сніданок. Невеликий шмато-
чок сала спровокує відтік жовчі, це 
посилить травлення і прискорить 
проходження їжі по кишечнику.

Сало корисне для судин, воно очи-
щає їх від холестерину, попереджає 
наростання холестеринових бляшок 
на стінках, а також чудово виводить з 
організму різні токсини і отрути.

Доведено, що в невеликих кіль-
костях сало покращує мозкову ді-
яльність і може стати гарною пожи-
вою організму в особливо напруже-
ний період. Також сало є неймовір-
но корисним продуктом, з великим 
енергетичним потенціалом. Якщо 
вас чекає важка робота, тривала по-
їздка, фізичні навантаження, реко-
мендується перед цим поїсти сала. 
При цьому шлунок не буде пере-
вантажений, а енергії буде стільки, 
ніби ви щільно пообідали.
Скільки калорій в салі?

Калорійність сала досить висо-

ка - в межах 800-900 калорій на 100 
грамів. Така ж калорійність будь-
якої олії. Але навіть прихильни-
ки дієт не виключають олію зі сво-
го раціону, навпаки, всім відома її 
харчова цінність. Так само і з салом, 
якщо в міру - воно корисне, але при 
зловживанні перетворюється на 
лютого ворога. Дієтологи дозволя-
ють вживати на день 30 грамів сви-
нячого сала. Якщо ви працюєте фі-
зично, то порцію можна збільшити 
до 50 грамів. Їсти сало рекоменду-
ють зранку, а не ввечері – в цьому 
випадку велика ймовірність того, 
що сало піде вам тільки на шкоду, а 
не користь.

Вигляд сала також має велике 
значення. Найбільш цінне свиня-
че сало, яке приготоване методом 
сухого засолювання, так вдаєть-
ся зберегти всі корисні речовини, 
адже продукт залишається, по суті, 
без змін. А ось копчене сало, мари-
новане і тим більше смажене стрім-
ко втрачає свої корисні властивос-
ті та перетворюється в джерело по-
рожнього жиру.

Поєднувати сало слід з рослин-
ними продуктами – огірками, по-
мідорами, капустою, цибулею, зла-
ковими хлібцями. А от їсти з карто-

плею, білим хлібом, кашами не вар-
то, буде дуже калорійно.

Купуючи сало для засолювання 
на ринку обов’язково запитуйте ве-
теринарні сертифікати, бо будете 
вживати сало майже в сирому ви-
гляді й воно повинно бути “чистим”, 
без паразитів. Колір має бути білим 
або злегка рожевим, жовтий відті-
нок видає вік сала, воно або старе, 
або злежане – таке вам не потрібно.
Шкода сала

Найбільшу шкоду сало прино-
сить при його необмеженому спо-
живанні. Але не всім людям сало, 
навіть у маленьких кількостях, буде 
корисним. Його слід повністю ви-
ключити з раціону при захворюван-
нях печінки, жовчного міхура, при 
порушення холестеринового і жи-
рового обміну, ожирінні. Не можна 
давати дітям до трьох років, їх під-
шлункова залоза не витримає тако-
го навантаження.

Всім іншим у холодну пору реко-
мендують перетирати сало з імби-
рем, корицею та гвоздикою. Цю су-
міш слід вживати по 4 чайні ложки 
на добу. Вона допоможе зміцнити 
організм, наситити його корисни-
ми речовинами.

Вітамін С
Вітамін С ефективно бореться з ін-

фекціями і сприяє загоєнню ран. Він міс-
титься в багатьох овочах і фруктах, тому 
восени варто збільшити кількість їх вжи-
вання. Запасайтеся лимонами, саме час 
пити чай з ароматною цитрусовою ски-
бочкою.
Імбир

Імбир здавна використовують для лі-
кування простудних захворювань і гри-
пу. Він також має сечогінну дію, здат-
ний зменшити нудоту різного походжен-
ня, знизити больові відчуття при остео-

артрозі. Імбир застосовують при розла-
дах травлення, а також для профілакти-
ки онкозахворювань.
Кориця

Кориця давно використовується в 
якості антибактеріального і протигриб-
кового засобу. Ця спеція є прекрасним за-
собом для попередження цукрового діа-
бету.
Лавровий лист

Лавровий лист бореться з різними мі-
кробами і грибками, захищаючи і зберіга-
ючи корисне для організму середовище.

Мед
Мед успішно бореться з бактеріями, 

вірусами і грибками. Ефективний при за-
пальних процесах, загоєнні і знезаражен-
ні ран. Мед - природний антиоксидант, 
який може допомогти в протистоянні 
злоякісним утворенням.
Хрін

Корінь хрону - це продукт з яскраво 
вираженими профілактичними і анти-
бактеріальними властивостями, потуж-
ний імуностимулятор, який дозволяє ак-
тивізувати захисні сили організму і до-
помогти йому подолати інфекцію. Хрін 
чудово лікує захворювання верхніх ди-
хальних шляхів, горла і навіть сечовивід-
ної системи.
Часник

Часник лікує стрептокок, нормалізує 
тиск, знімає зубний біль, допомагає при 
діабеті, алергії і навіть серцевих захво-
рюваннях. Щоденне вживання часнику 
підвищує працездатність організму. Час-

ник очищує судини і активізує розумову 
діяльність.
Евкаліпт

Евкаліпт має спектр антибактеріаль-
ної дії на організм людини. Його засто-
сування дозволяє знищити інфекцію на 
шкірі, допомагає при кашлі. За допомо-
гою евкаліпта можна перемогти вірус і 
нейтралізувати хвороботворні мікроби.
Ехінацея

Ехінацея - це противірусний, імунос-
тимулюючий, антиоксидантний при-
родний препарат, який має антисептичні 
властивості. За допомогою ехінацеї ліку-
ють золотистий стафілокок, герпес, гри-
бок Candida, інфекції, що викликають за-
хворювання сечовивідної системи, отит, 
синусит, а також мікози і сінну лихоман-
ку.
Яблучний оцет

Яблучний оцет володіє антибактері-
альними властивостями, має противірус-
ну і антигрибкову дію.

ÑÀËÎ çì³öнþº оðãàн³çì
Незважаючи на загальновідомі негативні власти-

вості цього продукту, він є частим гостем нашого обі-
днього столу. Хтось не звертає увагу на застереження і 
їсть його в своє задоволення, а хтось у муках відмовля-
ється – адже шкідливо. Не так давно з’явилася інфор-
мація, що, виявляється, сало надзвичайно корисне й ті, 
хто його споживає, і живуть довше, і не хворіють, і ви-
глядають більш молодо. Чого ж у салі більше - корис-
ті чи шкоди?

Сало – це підшкірний шар жиру, в якому зберігаються 
різні біологічно активні речовини, жиророзчинні вітамі-
ни, мікроелементи, кислоти, антиоксиданти. Тож сало 
можна розглядати з тієї точки зору, що це просто жир, а 
отже, це шкідливо, веде до атеросклерозу та ожиріння.

Однак, слід зважати й на хімічний склад. Свиня-
че сало багате вітамінами А, Е, F, D, B4. Мінерали пред-
ставлені в незначній кількості (крім селену), більшої 
уваги заслуговують кислоти, конче необхідні для люд-
ського організму. Вони живлять і відновлюють всі тка-
нини, покращують роботу головного мозку, серця, вну-
трішніх органів, позитивно впливають на стан судин, 
беруть участь в процесі кровотворення, виводять з ор-
ганізму шкідливий холестерин, омолоджують. Жирні 

кислоти дуже цінні, при їх нестачі виникає безліч про-
блем зі здоров’ям.

Мікроелемент селен присутній в салі у досить ве-
ликій кількості. Це корисна речовина, сильний антиок-
сидант, необхідний для повноцінного функціонування 
серцево-судинної системи.

Лецитин, який також міститься в свинячому салі, 
забезпечує еластичність кров’яних судин і захист клі-
тинних мембран. Каротин також є хорошим антиокси-
дантом, а ще він потрібен для підтримки здоров’я орга-
нів зору, попередження розвитку короткозорості, дале-
козорості та інших подібних проблем. Отже, якщо бра-
ти до уваги хімічний склад, можна сказати, що сало пра-
цює на зміцнення організму. 

Як знизити 
рівень цукру 

в крові 
народними 

засобами

ÒÎÏ-10 ïðоäóêò³в, ÿê³ вðÿòóþòü в³ä çàñòóäи
При застуді не обов’язково 
відразу бігти в аптеку і ви-
трачати купу грошей на 
ліки, які до того ж дале-
ко не завжди виявляються 
ефективними.
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Закуска під горілочку
ПОТРІБНО: картопля -2-3 шт., 

моцарела -150 г, філе оселедця -1 
шт., цибуля -1/3 шт., сіль та па-
прика за смаком, оливкова олія 
-1-2 ст. ложки.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
відварити в мундирі, остудити, 
почистити, порізати кружечками 
і обсмажити на олії до легкої ско-
ринки. Тоді викласти картоплю 
на тарілку і посипати сіллю та 
паприкою. На картоплю виклас-
ти шматочки моцарели, на неї 
– кільця цибулі. Зверху покласти 
по шматочку оселедця. Збризну-
ти усе оливковою олією.
Роли по-українськи

ПОТРІБНО: картопля варена 
-3 шт., морква варена -1 шт., буряк 
варений - 1 шт., філе оселедця -1 
шт., яйце -1 шт., сіль, перець, ма-
йонез, цибуля - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: з картоплі 
зробити пюре, відварені овочі на-
різати тонкими брусочками.  На 
бамбуковий килимок розкласти 
харчову плівку, на неї викласти 
рівномірним шаром пюре, зверху 
овочі і порізане яйце, зверху ви-
давити тонкою смужкою майо-
нез, покласти смужку оселедця.   
Загорнути за допомогою килим-
ка як суші, нарізати на порційні 
шматки, зверху викласти шма-
точки оселедця і кілечко цибулі.
Картопляні оладки 
з оселедцем

ПОТРІБНО: оселедець соле-
ний - 1 філе, цибуля червона - 1 
шт., яйце - 1 шт., варена картопля - 
2 шт., сіль, перець, зелень - за сма-
ком, борошно чи сухарі для пані-
рування.

ПРИГОТУВАННЯ: варену кар-
топлю натерти, посолити, попер-
чити. Додати яйце, перемішати.  
Сформувати оладки, обваляти в 
борошні чи сухарях та обсмажити 
до золотистого кольору. Філе осе-
ледця нарізати, цибулю порізати 
кільцями. На кожен картопляний 
оладок покласти шматок оселед-
ця, кільце цибулі та прикрасити 
зеленню.
Оселедець 
маринований зі сме-
таною та яблуком

ПОТРІБНО: філе слабосоле-
ного оселедця - 5 шт., яблуко - 1 
шт., сметана - 2-3 ст. ложки, житні 

хлібці для подачі, діжонська гір-
чиця - 1 ст. ложка, цукор - 2 ч. лож-
ки,  яблучний оцет - 2 ст. ложки, 
молоко для замочування оселед-
ця, кріп для прикраси, сіль і чор-
ний мелений перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: філе осе-
ледця промити холодною водою 
і замочити в молоці. Потім нарі-
зати скибочками. Яблуко натер-
ти і змішати зі сметаною, гірчи-
цею, цукром і оцтом. Приправи-
ти сіллю і перцем. У суміш додати 
оселедець, перемішати. При пода-
чі закуску з оселедця викласти на 
житні хлібці. Прикрасити кропом.
Салат 
«Пташине гніздо»

ПОТРІБНО: оселедець (мало-
сольний) - 150 г, картопля - 5-6 
шт., морква - 3 шт., мариновані 
огірки - 2-3 шт., яйця - 2 шт., пе-
репелині яйця (варені) - кілька 
штук, яблука - 3 шт., майонез - 
250 г, лимонний сік - 0,5 ч. ложки.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю, 
моркву, яйця відварити, остуди-
ти, почистити і порізати невели-
кими кубиками. Яблука почис-
тити і натерти на крупній тертці. 
Оселедець і огірки порізати дріб-
ними кубиками. У майонез дода-
ти лимонний сік, перемішати. На 
блюдо викласти салат шарами 
(оселедець, картопля та огірки, 
яйця, яблука), змастити майоне-
зом. У центрі салату зробити не-
велику виїмку. Викласти очище-
ні перепелині яйця. За бажанням 
прикрасити зеленню і журавли-
ною. Поставити салат ненадовго 
в холодильник.
Салат «Альфа»

ПОТРІБНО: оселедець - 1 шт., 
морква невелика - 1 шт., мари-
нований огірок - 1 шт., марино-
вані гриби - 100 г, зелене яблуко 
- 1 шт., цибулина маленька - 1 шт., 
яйця - 2 шт., майонез за смаком, 
зелень для оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ: відварити 
моркву і яйця, остудити. Части-
ну моркви нарізати невеликими 
кубиками, частину - кілечками, з 
яких зробити квіточки або зіроч-
ки для прикраси. Яблуко почис-
тити, видалити серцевину, нарі-
зати кубиками, збризнути лимо-
ном, щоб не потемніло. Огірок, 
варені яйця і гриби також нарі-
зати невеликими кубиками. Ци-
булю дуже дрібно нашаткува-

ти. Оселедець очистити від шкі-
ри і кісток, нарізати невелики-
ми шматочками. Всі підготовле-
ні продукти з’єднати, заправити 
майонезом, прикрасити морквою 
і зеленню.
Закуска 
з буряка і оселедця

ПОТРІБНО: філе оселедця 
- 120 г, буряк (варений) - 100 г, 
яблуко (зелене) - 0,5 шт., марино-
вані огірки - 2-3 шт., цибуля порей 
(біла частина) - 30 г, зелень кро-
пу і петрушки (подрібнена) - 2 ст. 
ложки, сметана (жирна) - 200 г, 
натуральний йогурт - 100 г, же-
латин - 10 г, консервована куку-
рудза для прикраси, вода (холод-
на) - 0,5 склянки.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки і ци-
булю дрібно порізати. Також по-
дрібнити оселедець, яблуко і бу-
ряк. Додати зелень, перемішати. 
Желатин залити водою, дати на-
брякнути. Підігріти до повного 
розчинення (до кипіння не дово-
дити). Остудити. Сметану зміша-
ти з йогуртом і додати желатин, 
розмішати. Сметанну суміш до-
дати до нарізаних інгредієнтів, 
перемішати. Розкласти по фор-
мах. Поставити в холодильник на 
ніч. Потім перевернути на блю-
до і прикрасити зеленню і куку-
рудзою.
 Салат закусочний
 з оселедцем

ПОТРІБНО: оселедець соле-
ний - 300 г., цибуля червона - 1 
шт., огірки корнішони маринова-
ні - 100 г, перець болгарський - 1 
шт., салат - 3 листки, лимон - 1 шт., 
зелень, сіль та перець - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: на блюдо 
викласти листки салату, збризну-
ти лимоном. Оселедець порізати 
на шматки. Цибулю та корнішони 
нарізати кілечками, перець – ма-
ленькими кубиками. Зелень по-
дрібнити. З’єднати ці інгредієнти, 
за бажанням посолити і попер-
чити. Викласти суміш на блюдо з 
листками салату. Подавати зі ски-
бочками лимону.
Оселедець під 
яблучно-брусничним 
мусом

ПОТРІБНО: філе оселедця - 1 
шт., яблуко (зелене) - 2 шт., цибу-
ля - 1 шт., брусниця - 1 склянка, 

цукор - 2 ч. ложки, сік лимона - 2 
ст. ложки, сметана - 2 ст. ложки, 
зелень петрушки для прикраси.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука 
очистити. Одне яблуко з брусни-
цею подрібнити блендером. До-
дати сметану, 1 ст. ложку лимон-
ного соку і 1 ч. ложку цукру. Зби-
ти мус і охолодити. Друге яблу-
ко і маленьку цибулину поріза-
ти дрібними кубиками. Цибулю 
замаринувати в суміші лимонно-
го соку і цукру. Філе оселедця по-
різати невеликими шматочками. 
На дно креманок викласти трохи 
оселедця, зверху яблука з мари-
нованою цибулею і мус. Прикра-
сити ягодами брусниці і петруш-
кою. Охолодити і подавати.
Яйця, фаршировані 
оселедцем

ПОТРІБНО: яйця - 5 шт., варе-
ний буряк - 1 шт., філе оселедця - 
1 шт., сік лимона - 0,5 шт., сметана 
- 2 ст. ложки, зелень кропу - кіль-
ка гілочок, ікра - 1 ст. ложка, сіль і 
чорний мелений перець - за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця від-
варити, облити холодною водою, 
почистити, кожне розрізати на-
впіл. Жовтки вийняти і в окре-
мій мисці добре розім’яти вил-
кою. Буряк натерти на крупній 
тертці або порізати дрібними ку-
биками. Покласти в миску і зали-
ти 1 л крутого окропу. У миску до-
дати білки і залишити на 1 годи-
ну. Від філе оселедця відрізати 10 
тонких смужок, решту покласти в 
блендер, подрібнити. Переміша-
ти зі сметаною і жовтками. Дода-
ти лимонний сік, порізаний кріп 
(залишити трохи для оздоблен-
ня), посолити, поперчити і до-
бре перемішати. Поставити масу 
в холодильник. Білки вийняти 
з бурякової води, обсушити і ви-
класти на тарілку. На кожну поло-
винку викласти фарш, прикраси-
ти ікрою, шматочком оселедця і 
кропом.
Незвичні роли

ПОТРІБНО: оселедець соле-
ний (філе) - 170 г, сир - 100 г, огі-
рок свіжий - 1 шт., сіль - за смаком, 
каперси та зелень петрушки для 
оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ: огірок по-
різати повздовж тонкими плас-
тинками і добре присипати сіл-
лю, щоб він пустив сік і став гнуч-
ким. Потім промити й обсуши-
ти на паперових рушниках. Філе 
оселедця порізати повздовж на 
смужки товщиною 1,5-2 см. Кож-
ну смужку оселедця згорнути ру-
летиком і обгорнути пластинкою 
огірка. Щоб роли не розвалюва-
лись, скріпити їх зубочистками. 

Обережно наповнити сиром не-
заповнений простір у ролах. Ви-
класти готові роли на тарілку, 
прикрасити каперсами і зеленню.

* Коли обгортатимете руле-
тики філе огірком, намагайтесь 
зміщувати філе до одного боку – 
легше наповнювати роли сиром з 
одного боку, аніж з двох.

* До сиру в цьому кулінарному 
рецепті за бажанням можна до-
дати подрібнений часник, зелень, 
спеції та прянощі.
Канапе «Троянди»

ПОТРІБНО: хліб житній - 8 
скибок, філе оселедця - 8 шматоч-
ків, картопляне пюре - 8-10 ст. ло-
жок, шпинат - 8 листочків, верш-
кове масло - 50 г, зелена цибуля 
- 2-3 пір’їни, сіль - за смаком, лис-
тя салату для оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
пляне пюре викласти у конди-
терський мішок і витиснути на 
деко, застелене пергаментним 
папером, 8 трояндочок. Випіка-
ти їх у попередньо розігрітій до 
180 С духовці 15-20 хвилин (до 
утворення золотистої скорин-
ки). Зелену цибулю помити, об-
сушити, нарізати і збити у блен-
дері до однорідного стану. Масу 
посолити за смаком. За допомо-
гою склянки вирізати зі шмат-
ків хліба кружальця діаметром 
5-6 см, намастити на них масля-
ну масу і викласти по шматочку 
оселедця. Листя шпинату поми-
ти, обсушити і викласти на осе-
ледець, а зверху – картопляні 
трояндочки. Оздобити канапе 
листям салату.
Салат «Ромашки
для коханої»

ПОТРІБНО: філе оселедця - 
150 г, цибуля - 1 шт., рис варений 
- 3/4 склянки, яйця варені - 3 шт., 
оцет - 1 ч. ложка, майонез, чорний 
мелений перець та сіль - за сма-
ком, листя салату та зелена цибу-
ля для оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю по-
чистити, нарізати півкільцями 
або чвертькільцями, злегка по-
солити, полити оцтом, додати 
одну-дві чайні ложки кип’яченої 
води і залишити щонайменше 
на півгодини. Листя салату по-
мити, обсушити і викласти на та-
рілку. Далі викладати салат ша-
рами: філе оселедця, маринована 
цибуля, рис, терті жовтки. Кожен 
шар, окрім верхнього, посолити 
і поперчити до смаку і змастити 
майонезом. Білки нарізати кру-
жальцями і, надрізавши зовнішні 
краї, зробити квіточки. Викласти 
їх по всій поверхні салату, а поміж 
квіточками посипати подрібнену 
зелену цибулю.
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У холодну пору хочеться поласувати чимось не тільки смачним і ко-
рисним, але й дуже поживним, аби організм наповнився енергією та 
міг боротися з холодом. Пропонуємо вам добірку смаколиків з осе-
ледцем. Так-так, саме з оселедцем, з якого можна приготувати без-
ліч страв, а не тільки звичну шубу.

ï³ä øóáîþ ³ áåç
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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
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 

2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошо-
му стані. Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-48-15.

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.  

Якщо Ви енергійні, відповідальні, 
комунікабельні, креативні, тоді завітайте в 

редакцію газети «Наш ДЕНЬ». 

Запрошуємо на роботу 
рекламних агентів.

Резюме надсилайте на скриньку: 
nday-te@ukr.net

Детальніше за телефоном:
 (0352) 40-77-60

ГОРОСКОП
З 23 по 30 листопада
Овен. Цього тижня можуть 
виникнути певні проблеми, 
пов’язані з дорогою, тран-
спортними засобами, а також 
фінансовими вкладеннями. 
Ближче до вихiдних чекайте 
важливi новини.
Телець. Настав перiод, коли 
можна займатися плануван-
ням свого майбутнього, вирі-
шувати всі важливі питання. 
Удача супроводжуватиме вас 
у всiх справах. Покровителі та 
друзі стануть основною під-
тримкою.

Близнюки. Колеги 
пiдкинуть непогані пропози-
ції та ідеї. Ви успішно впорає-
теся з усіма проблемами та но-
вими справами. Короткочасні 
поїздки принесуть чимало за-
доволення.
Рак. Друзі особистими на-
працюваннями й раніше отри-
маним досвідом, це допомо-
же вирішити нагальні питан-
ня. Вас помітять і належно від-
значать, але доведеться проя-
вити себе.
Лев. Покровителі простяг-
нуть вам руку допомоги, за-
лишаючись при цьому непомі-
ченими. Щоб досягти певних 

успiхiв, скористайтеся порада-
ми досвiдчених людей. Відчу-
ватимете тепло і розуміння з 
близькими людьми. 
Діва. Старі стосунки зали-
шаються незавершеними, а 
нові поки ще не зовсім скла-
лися. Тож не варто залишати 
без уваги ситуації, які відбу-
ваються у вашому житті. Цьо-
го тижня не вирушайте у дале-
кі поїздки.
Терези. Робочi та особис-
ті проблеми виб’ють вас iз 
рiвноваги, але друзі допо-
можуть владнати ситуацiю. 
Наприкiнцi тижня чекайте 
сильних емоційних пережи-
вань, проблем iз дітьми та ко-

ханою людиною. 
Скорпіон. Доведеться зга-
дати про старі борги, обіцян-
ки та зобов’язання. Чим біль-
ше доброго ви встигли зроби-
ти колись людям, тим більше 
відплати можете очікувати. 
Утримайтеся вiд далеких по-
їздок.
Стрілець. Фінансові труд-
нощі нарештi зникнуть, гро-
шей буде стільки, скільки буде 
потрібно. У любові настане пе-
ріод відплати, колишні при-
хильники нагадають про себе.
Козеріг. Вам необхiдно по-
збутися деяких сумнівних 
зв’язків. Це пов’язано, перш за 

все, з тим, що фінансові про-
блеми та меркантильні ін-
тереси впливатимуть на ваше 
особисте ставлення до оточу-
ючих.
Водолій. Саме в цей час 
з’явиться гостра необхідність 
зробити важливий життєвий 
вибір, швидше за все, йдеть-
ся про партнерiв. У вихiднi до-
звольте собi розслабитися.
Риби. Займіться вирішен-
ням сімейних проблем і пи-
тань, присвятіть якомога 
більше часу дітям, вони цьо-
го потребують. Додатковi 
обов’язки можуть позначити-
ся на самопочутті.
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Â³òàºìî!
Найдорожчих у світі батьків 

Марію Олексіївну 
та Василя Євста-
ховича Онищуків 
із села В.Вікнини Зба-

разького району,   
які святкують 

40-річчя 
подружнього життя.
Сорок літ пліч-о-пліч Ви прожили,
Все хороше й неприємне Ви на двох ділили.
Дозвольте Вас, рідненькі, привітати,
Від щирого серця Вам побажати:
Живіть не менше, як до 100 літ,
Не знайте горя, лиха й бід.
Своєї мудрості Ви нас навчайте,
Порадами завжди допомагайте.
Спасибі, рідненькі, що живете на світі.
За добре серце, за очі привітні,
За руки такі роботящі,
За душу чутливу, турботу і поміч,
За щирість, за ласку, за скроні сивенькі,
За все найдорожче - уклін Вам низенький.
Тож весілля золоте бажаємо зустріти
І всю велику родину у гості запросити.
Хай Мати Божа Вас оберігає,
Здоров’я міцного Господь посилає
На многії, многії літа.

З повагою і любов’ю – сини, дочки, зяті,
 невістки а також 24 внука.  

        Добре слово про гарну людину

Â³òàºìî!
Гарну людину, добру маму і бабусю

Віру Іванівну Буцик 
із с. Білозірка Лановецького району 

з ювілеєм!
Хоч осінь стоїть на порозі,
Та все ж це – пора золота,
Від щирого серця бажаєм
Мудрості, сили, достатку й добра!
Хай сонце Вам світить в віконце,
А лихо повз дім проліта!,
Здоров’я міцного і Божої ласки
Сьогодні ми зичим на довгі літа.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
Пречиста Діва береже від зла,
Бажаєм щастя, спокою і миру,
Радості земної і тепла!
Нехай Вас завжди люди шанують,
А біди, невдачі десь інде мандрують!

З повагою - сім’я Довгалюків з Лановець.

Â³òàºìî! 
Директора Тернопільської 
обласної експерименталь-

ної школи мистецтв
Остапа Івановича 

Гайдукевича
з Днем народження,

 яке він відзначив 21 листопада!
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У радості і злагоді прожить. 
Бо працю собі Ви нелегку обрали, 
Вона потребує сил і тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця – це доля, яку Вам дав Бог!
Тож від щирого серця ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай доля прихильною й доброю буде,
Хай завжди з повагою ставляться люди,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба!

З повагою – учні 4-го класу і батьки.

Â³òàºìî!
Гарну, щиру людину

Антоніну Михайлівну 
Снімщикову

із с. Вікнини на Збаражчині
з ювілеєм!

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
І гарних друзів, і найкращі мрії!
Нехай здоров’я завжди гарним буде,
За справи добрі хай шанують люди.
А матінка Божа, Цариця Свята
Дарує благі і многі літа!

З повагою – рідні та друзі.

Все хороше й неприємне Ви на двох ділили.Все хороше й неприємне Ви на двох ділили.
Дозвольте Вас, рідненькі, привітати,Дозвольте Вас, рідненькі, привітати,

Спасибі, рідненькі, що живете на світі.Спасибі, рідненькі, що живете на світі.

За щирість, за ласку, за скроні сивенькі,За щирість, за ласку, за скроні сивенькі,
За все найдорожче - уклін Вам низенький.За все найдорожче - уклін Вам низенький.За все найдорожче - уклін Вам низенький.
Тож весілля золоте бажаємо зустрітиТож весілля золоте бажаємо зустріти
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17 листопада 2016 
року минуло 33 роки, як 
директором Почаївсько-
го психоневрологічно-
го будинку-інтернату 
став Василь Антонович 
Мисько - людина з вели-
кою відповідальністю, 
високою мораллю, еру-
дит, умілий організатор, 
товариш, який ніколи не 
підведе, люблячий бать-
ко, щасливий дідусь і ке-
рівник з великими плана-
ми на майбутнє!

За багаторічний життєвий 
шлях зроблено чимало: побудова-
но, проведено реконструкцію жит-
лових корпусів, повну заміну систе-
ми опалення,  газифікацію будинку 
із збереженням котельні на тверде 
паливо. Під керівництвом Василя 
Антоновича установа однією з пер-
ших перейшла  на тверде опален-
ня в зв’язку з подорожчанням газу. 
Відкрито швейну майстерню, кім-
нату гігієни, збудовано капличку на 

честь Святого Миколая, де щонеді-
лі проводяться святі служби. Дві-
чі проведено ремонт дахів будинку-
інтернату. Силами працівників за-
кладу  збудовано два літні павіль-
йони, відкрито стоматологічний 
кабінет, кімнату для відвідувачів 
і найголовніше – підтримуються 
гарні стосунки із сусідами - монаха-
ми Свято-Духівського Скиту.

На 2017-2018 роки запланована 
побудова адміністративного кор-
пусу і багато інших добрих справ. 

Тож бажаємо шановному Васи-

лю Антоновичу, Заслуженому пра-
цівникові соціальної сфери Украї-
ни, міцного здоров’я, творчого на-
тхнення, успіхів в роботі і особис-
тому житті, миру, добра, родинно-
го тепла. Хай Господь Бог допома-
гає в здійсненні планів покращити 
життя працівників і проживаючих 
в будинку-інтернаті, долею обділе-
них одиноких!

З повагою - колектив 
Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату.

Â³òàºìî!
Колектив ФК «Вікнини» вітає

 із Днем народження
 гравця команди  Михайла Анатолійовича Шведа!

Â³òàºìî!
Добру, віруючу людину, хориста церковного хору 

храму св. вмч. Георгія Побідоносця 
із с. Вікнини Збаразького району 
Мойсея Федоровича Медвідя 

та його чудову дружину 
Олену  Трохимівну із золотим

 ювілеєм подружнього життя!

Сьогодні всі спішать 
Вас привітати,

Бо Ви дочекались знаменної дати!
50 років – час весілля золотого,
Час подяки Небу й Богу,
За роки, спільно прожиті,
За сумні й хороші миті.
Тож будьте щасливі завжди,
Здоров’я  з роси і води!

Нехай нива життя золота
Золотить і надалі всі Ваші літа.
Хай під вікнами сад молодий
Дарує Вам кришталики води,
А ми Вам хочем щиро побажати
Ще стиглих яблук кошики зібрати.
Хай Мати Божа Вам допомагає,
Господь завжди в опіці має!

З повагою – регент хору матушка
 Тетяна і хористи.

Хай світ Твого оточення
Тобою зачарується,
Усе, що заплановано,
В житті реалізується!
Хай кожна мить Твого життя
Приносить задоволення,
Хай усмішка не сходить з уст – 

Вітаєм з Днем народження!
Хай завжди сяють очі,
Хай весело живеться,
Хай множиться удача,
Здоров’я додається!
Хай радість в дім приходить,
Любов хай серце гріє,

В душі триває свято
Та здійснюються мрії!
Щоб Ти кожну мить відчував 
Богородиці щиру опіку,
Бог із неба Тобі хай дарує
Щастя,  миру і довгого віку!

Â³òàºìî!
Доброго товариша і хорошу людину

Петра Степановича Гавриляка
з Тернополя

з Днем народження!
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Нехай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою – друзі з Тернополя та Борщова.

У четвер, 24 листопада, 

у Палаці Культури «Березіль» 
відбудеться «Український Реквієм» (пое-

тичний текст Назара Федорака, автор ідеї 
та втілення Михайло Перун), присвячений 
голодоморам, депортаціям та репресіям у 

ХХ столітті.
Участь у заході візьме заслужена академіч-

на капела України «Трембіта» та Академічний 
симфонічний оркестр Луганської обласної фі-
лармонії. Диригент Назарій Яцків.

Солісти: Світлана Мамчур, Тетяна Вахнов-
ська, Олег Лихач, Ігор Міхневич.

Орган – Надія Величко.
«Український Реквієм» – твір, присвячений 

пам’яті жертв репресій, депортацій та голодо-
морів ХХ століття в Україні, це новий доробок 
серії «Духовна музика України».

Початок о 17:00 год. Вхід вільний.

із с. Вікнини на Збаражчинііз с. Вікнини на Збаражчині

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Ні грама бід, ні крапельки страждань!Ні грама бід, ні крапельки страждань!
Життя хай квітне, мов вишневий сад,Життя хай квітне, мов вишневий сад,


