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

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

1 місяць – 16,96 грн.
3 місяці – 49,82 грн.

6 місяців – 96,98 грн.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Настунине 
сватання 10-11 стор.

НОТАРІУС
Терещук Лілія Іванівна

Тел.: (0352) 43-31-31, (067) 350-05-01
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4  
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com

НОТАРІУСНОТАРІУС
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4 
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
46000, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4 
(у приміщенні головної пошти, ІІ поверх)
tereshchuk.liliya@gmail.com

У невеличкому  
селі Шляхтинці 
знають, як 
виростити 
щасливих 
людей
У маленькому дитячому 
світі, серед книжок, 
кипить робота.

10-11 стор.

Тернополянка Альона Харитонова 
створює незвичайні парфуми 
з натуральних інгредієнтів 3 стор.
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З часу набрання чинності Земельного кодек-
су України до нього внесено чимало  змін, при-
йнято ряд   Постанов Кабінету Міністрів Укра-
їни та підвідомчих актів Держкомзему (Держ-
земагенства), які регулюють питання викорис-
тання земель сільськогосподарського призна-
чення. Однак нормативно-правова база не в по-
вній  мірі вирішує проблемні  питання у форму-
ванні  земельного ринку, земельного кадастру, 
охорони земель, плати за землю, контролю за 
використанням земельних ресурсів.

Залишаються  відкритими окремі питан-
ня щодо  власності на землі,  використан-
ня земельних ділянок під запроектовани-
ми мережами польових доріг, господарськи-
ми будівлями і дворами (тваринницькі ферми, 
машинно-тракторні двори, літні табори для ви-
пасання худоби та інше) реформованих недер-
жавних сільськогосподарських підприємств. 

Запроектовані польові дороги не стали 
об’єктом  власності. Поряд з цим, переважну 
більшість таких запроектованих польових до-
ріг багато років  орендарі земельних часток 
(паїв) використовують під посіви сільськогос-
подарських культур, або чисті пари, включаючи 
посіви багаторічних трав у полях сівозмін. При 
цьому правовідносини щодо їх використання та 
оплати за них  не  врегульовані чинним законо-
давством.

Таким чином орендарями використовують-
ся земельні ділянки, за які фактично не сплачу-
ється ні земельний податок, ні орендна плата 
до бюджету будь-якого  рівня. Щороку від вико-
ристання земель, які віднесені під проектні по-
льові дороги, бюджети України різних рівнів 
недоотримують багатомільйонні надходжен-
ня. З урахуванням того, що загальна площа та-
ких доріг складає близько 2-3% площі кожного 
масиву, загальний їх обсяг в Україні перевищує 
500000 га.

Для прикладу, в одному з сіл Тернопільщини 
розпайована площа земельного масиву стано-
вить приблизно 1045 га, з яких 36,15 га (3,5%) 
становлять проектні польові дороги, призначе-
ні для проходу та проїзду власників земельних 

ділянок до цих ділянок для їх оброблення, посі-
ву та збору врожаю.

Орендар земельних ділянок (паїв), на під-
ставі договірних відносин з їх власниками, взяв 
в оренду земельний масив загальною площею 
1008,85 га (1045 га мінус 36,15 га), а фактич-
но використовує  1045 га. Враховуючи договір-
ні відносини,  орендар оплачує   орендодавцям  
плату лише за 1008,85 га, а за  площу в 36,15 га, 
яку орендар зайняв самовільно, а тому корис-
тується нею, офіційна плата не проводиться. І 
така ситуація  існує вже багато років  практич-
но по всій Україні.

Наведене свідчить, що щороку від викорис-
тання земель, які віднесені під проектні польо-
ві дороги, при оренді розпайованих земельних 
ділянок, бюджети різних рівнів недоотримують 
значні  надходження.

Наші попередні минулорічні звернення до 
обласної державної адміністрації та Головного 
управління Держгеокадастру у Тернопільській 
області з означеного питання не знайшли  під-
тримки та розуміння органів виконавчої влади 
у вирішенні цієї проблеми. 

Тому повторно звертаємось до влади облас-
ті і пропонуємо обласній раді та обласній дер-
жавній адміністрації прийняти  Звернення  до 
всіх орендарів земельних ділянок (паїв) в Тер-
нопільській області, які використовують проек-
тні польові дороги, з тим, щоб вони, використо-
вуючи проектні дороги і при цьому  офіційно не 
сплачуючи   визначеної плати, уклали договір 
з сільськими радами та об’єднаними громадами 
про оплату в місцеві  бюджети за користування 
вищевказаними землями. 

Важаємо, що ці кошти повинні бути на-
правлені на вирішення проблем сіл та на їх 
соціально-економічний розвиток. 

Також пропонуємо звернутись до Верховної 
Ради України  з пропозиціями для внесення не-
обхідних змін до чинного законодавства Украї-
ни, з метою врегулювання  питань  використан-
ня земельних ділянок під запроектованими ме-
режами польових доріг, господарськими будів-
лями і дворами. 

 Минулого року ми дві-
чі направляли  владі   облас-
ті листи стосовно  вирішен-
ня питання оплати за землю 
під проектними польовими  
дорогами. Центральна і міс-
цева влада  на словах декла-
рує свою турботу про  благо-
устрій і соціальний розвиток 
села, а  гроші, які  без великих 
проблем можна та потрібно  
залучити  - чомусь є недосяж-
ними.  Тому ми пропонуємо  
прийняти звернення  від вла-
ди області про потребу укла-
дення угод між орендарями 
земельних ланів і сільськими 
громадами на  добровільну 
оплату останнім за фактичне 
використання землі. Все тут 
чесно, адже землю викорис-
товують, а офіційно ніхто за 
неї не платить. 

Прошу ще врахувати, що 
розпочалась активна реклам-

на кампанія за зняття мора-
торію на продаж землі сіль-
ськогосподарського призна-
чення, з чим я, в наших умо-
вах,  категорично не погоджу-
юсь. Я розумію, що люди на 
руках мають документи про 
право власності на земельні 
ділянки (паї). І я також маю у 
власності таку землю, успад-
ковану від матері. Однак, 
при сьогоднішній  соціально-
економічній ситуації в на-
шій країні, при такій довірі до 
влади, яка є в даний час -  про-
даж землі допускати не мож-
на. Її скуплять хіба  лише олі-
гархи.

Зазначу,  що в Канаді, Із-
раїлі, країнах, які більше екс-
портують сільськогосподар-
ську продукцію,  ніж імпор-
тують - земля сільськогос-
подарського призначення  
не продається і понад 90% її  

належить державі, а решта - 
об’єднанням громадян.

Тому вирішення питання 
оплати за  землю під проек-
тними  польовими дорогами 
є особливо актуальним в да-
ний час і не розумію, як мож-
на говорити про продаж зем-
лі не вирішивши цієї пробле-
ми. 

Петро ЛАНДЯК, 
голова Тернопільської 

обласної організації 
політичної партії 

«Громадянська позиція» 

ГОЛОВІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРНІ С.С.
ГОЛОВІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ОВЧАРУКУ В.В.

ЗВЕРНЕННЯ
Ради Тернопільської обласної організації політичної партії 
«Громадянська позиція» до  Тернопільської обласної ради  

і Тернопільської обласної державної адміністрації

Землю використовують, 
а ніхто за неї не платить

Отримання Україною безвізового режиму 
з країнами Європейського Союзу є 
беззаперечним свідченням того, що 

запропонований керівництвом держави курс 
розвитку уже має практичний позитивний ефект 
для наших громадян. На цьому наголошує голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна.

Степан БаРНа: 
"БЕЗВІЗ – ЦЕ ВИкоНаННЯ 

ПоРоШЕНкоМ 
СВоЄЇ оБІЦЯНкИ"

Безвіз «на практиці» озна-
чає, що більше не треба буде 
платити консульський збір, 
збирати численні документи, 
вдаватися до послуг сумнів-
них візових центрів, платити 
гроші. 

Глава держави Петро По-
рошенко, для якого безвіз був 
основною обіцянкою під час 
виборів, заявив, що цю подію 
можна вважати поверненням 
України до історичного міс-
ця в складі країн Європи, а не 
лише про перетин кордонів 
без віз. Також Порошенко вва-
жає, що безвіз для українців 
варто по-філософськи сприй-
мати в якості остаточного 
оформлення розлучення з Ро-
сійською Федерацією. 

Варто зазначити, що цьо-
му рішенню передували вну-
трішні перешкоди в самій дер-
жаві. За словами Петра Поро-
шенка, деякі «єврооптимісти» 
привселюдно звертались до 
керівників Європейської ко-
місії та ЄС, закликаючи не по-
годжувати рішення про безві-
зовий режим з Україною. Крім 
того, свій вплив, як зауважив 
Петро Порошенко, мали такі 
зовнішні сили, як антиєвро-
пейські політичні діячі в краї-
нах Євросоюзу, які були проти 
безвізу з Україною. Адже по-
літикам безвіз не потрібен - 
вони подорожують з диплома-
тичним паспортом. Для укра-
їнців безперешкодною пере-
пусткою до ЄС стає біометрич-
ний паспорт. 

«На сьогоднішній день 
кількість українських гро-

мадян з відкритими шенген-
ськими візами складає близь-
ко 3,5 млн. осіб, а це близь-
ко 10% дорослого населення. 
Стільки ж уже отримали біо-
метричні паспорти», - зазна-
чає Степан Барна. - Цей доку-
мент дозволяє зранку, випив-
ши каву у Збаражі чи Чорт-
кові, увечері того ж дня пити 
пиво у Празі, або ж вино у Па-
рижі».

лише протягом минулого 
року наші співгромадяни пе-
ретнули державний кордон з 
країнами Європейського Со-
юзу понад 15 мільйонів ра-
зів. «Тобто, комунікація Укра-
їни з Європою є дуже тісною 
на практичному рівні. Що дає 
отримання безвізу? Тепер ми 
можемо говорити про реально 
відкриті двері у цивілізований 
світ», - вважає Степан Барна.

На його думку, з отриман-
ням Україною безвізового ре-
жиму з ЄС, можна очікувати 
суттєвого зменшення кількос-
ті відмов. 

«На прикладі дружньої 
нам Грузії бачимо, що за пер-
ший місяць безвізу на кордо-
ні повернули назад лише 26 
осіб,  або 0,2% . Для порівнян-
ня, до безвізу щомісяця відмо-
ву отримували 12% грузинів», 
- зазначає Степан Барна. 

Таким чином і українці 
спокійно можуть готуватися 
до подорожей й не боятися, 
що їм відмовлять у візі. «Саме 
поняття «віза» для українців 
стає таким самим анахроніз-
мом, як і «совок», - підсумував 
Степан Барна.  
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Живий запах 
із душею рослини

Альона захоплюється аромотерапі-
єю ще зі шкільних років. Натуральні за-
пахи цінує більше, ніж штучні, адже вони 
справжні і живі. Згодом зацікавилася на-
туральною косметикою – вирішила спро-
бувати виготовляти потрібні засоби са-
мотужки. 

- Спершу навчилася робити мило, - 
розповідає жінка. – Була приємно враже-
на результатом, тож вирішила не зупи-
нятися на досягнутому. Адже мило до-
статньо недовго контактує зі шкірою, а 
наше тіло потребує різноманітних засо-
бів для догляду. Згодом почала виготов-
ляти ароматичні олійки для тіла, волос-
ся або ж масажу. 

Альона помітила, що поєднуючи різ-
ні компоненти, можна створити дуже ці-
каві аромати і почала вивчати техноло-
гію створення натуральних парфумів.   
Інгредієнти для них можна придбати на 
спеціалізованих сайтах. Це різноманітні 
ефірні олії, смоли, екстракти, настойки 
різних рослин. 

- Кожен з них має свою особливу спе-
цифіку і характер, - додає майстриня. - До 
прикладу, ефірна олія гальбанума доволі 
різка і гостра, але вона додає цікавих но-
ток аромату. Дубовий мох відомий алер-
ген, але зовсім незначна його кількість 
додає запаху глибини. 

Натуральні парфуми відрізняються 
від класичних ароматів, до яких ми зви-
кли. 

- Вони поступово відкривають свій 
запах, - розповідає Альона. - Спершу, коли 
ви їх наносите, відчувається один аро-
мат. Далі запах приживається, починає 
гармоніювати з вашим тілом, розкрива-
ються ноти серця та кінцеві ноти. Від-
тінки запаху змінюються протягом кіль-

кох годин. Натуральні парфуми нестій-
кі. Однак я вважаю це плюсом. Адже жін-
ки – мінливі за характером. Вранці – один 
настрій, під вечір він змінюється. Сучас-
ний світ – надзвичайно динамічний. Ми 
постійно контактуємо з людьми. Відпо-
відно, наш стан протягом дня змінюєть-
ся. Аромат – як одяг. Ти його одягнув і, 
коли він тобі набридає, хочеться просто 
змінити. З натуральними парфумами це 
нескладно зробити.

Існує думка, що ефірна олія – це душа 
рослини. Тож парфуми з них пластичні і 
органічні. Вони взаємодіють з людиною, 
вибудовують певний зв’язок, поєдну-
ються з її енергетикою і позитивно впли-
вають на неї. Недарма ефірні олії вико-
ристовують в аромотерапії. Вони пози-
тивно впливають на фізичний і психоло-
гічний стан людини, можуть зцілювати 
від недуг. 

Базилік для роботи, а 
троянда – на побачення

Здається, Альона знає про аромати 
все. Тож вирішую випитати корисні та-
ємниці для читачів «Нашого ДНЯ». Якщо 
вам потрібно плідно попрацювати, то 
варто стимулювати мозок апельсинами, 
базиліком і гвоздикою. 

- Олія апельсина – універсальний 
продукт, який має бути у кожному домі. 
Вона піднімає імунітет, додає оптимізму 
і життєрадісності. Це недорогий продукт, 
але дуже корисний для кожного, - розпо-
відає жінка. 

Як же проводити таку терапію 
на робочому місці? Альона радить 
використовувати аромолампу, зви-
чайно ж, якщо ваші колеги не про-
ти, або ж просто вдихати цей аро-
мат. На шкіру ефірні олії наносити не 
варто, адже вони доволі концентро-
вані, тож можуть спричинити опіки. 
А от щодо базиліку – то можна кіль-
ка його гілочок просто поставити на 
своєму робочому столі для покра-
щення концентрації уваги. 

- Якщо ж у вас був дуже напру-
жений день, то варто ввечері змішати у 
рівній кількості олію лаванди і жасмину 
і додати цю суміш в  аромолампу, - роз-
повідає майстриня. -  Також можна зро-
бити розслабляючий масаж. Взяти 10 мл 
основи – це може бути олія  жожоба, ви-
ноградна або оливкова чи навіть соняш-
никова олія та додати по кілька крапель 
олії жасмину і лаванди. Чудодійну дію 
має також ванна з морською сіллю у по-
єднанні з ефірними оліями.  Для приго-
тування любовного чарунку варто взяти 
три краплі ефірної олії іланг-ілангу, дві 
краплі герані, по одній краплі олії карда-
мону, ромашки та ванілі. 

Альона Харитонова рекомендує про-
стий рецепт домашнього бальзаму для 
губ  «Довершена простота» з підручних 
засобів. Для його приготування потріб-
на 1 чайна ложка воску (воскова свічка 
є практично у кожного вдома), 1 чайна 
ложка вершкового масла, 1 чайна лож-
ка олії. Все це потрібно розтопити на во-
дяній бані, залити у будь-яку ємність. 
Можна взяти використаний тюбик пома-
ди або ж корок від пляшки. Коли застиг-
не, готове до використання. Для кольору 
можна додати трішки соку буряка або ж 
моркви. Таким бальзамом можна масти-
ти губи, а ще дуже корисно його викорис-
товувати для рук перед тим, як йти на го-
род. Він збереже їх від тріщин і переси-
хання. 

Диво-парфуми 
приносять заробіток 
і додають шарму

У доробку Альони є парфуми для 
здоров’я,  для любові і навіть для грошей. 

- Компоненти, які входять у них, ак-
тивують ті ділянки головного мозку, 
які відповідають за певні функції, - до-
дає вона. - До прикладу, грошові парфу-
ми покращують розумову діяльність, до-
помагають бачити можливості для заро-
бітку, приймати важливі рішення, гене-
рувати нові ідеї. Тобто, вмикається пев-
ний резерв організму, який дозволяє по-
дивитися на ситуацію під новим кутом 
зору. Тут поєднуються аромати базиліку, 
імбиру, кориці, гвоздики, кореня ветеве-
ру. Ноти цитрусових додадуть компози-
ції легкості. 

Парфуми любові розкривають при-
родну привабливість людини, роблять її 
відкритішою до спілкування. Жіночності 
додає олія троянди, іланг-ілангу, жасми-
ну, амбра.

- Мої парфуми, ніби маленька кно-
почка, яка допомагає людині, активізує 
ті функції, які у даний час їй необхідні, 
- розповідає тернополянка. - Однак, щоб 
вони принесли людині користь, виготов-
ляти їх необхідно у відповідному настрої. 
Ще дуже важливо – побачити саму люди-
ну і поспілкуватися з нею. Тоді можна пі-
дібрати запах індивідуально для кожно-
го. 

Альона зізнається, інтиїтивно відчу-
ває, який аромат підійде людині. Отри-
мавши парфуми, клієнти часто вражені, 
як вона зуміла підібрати так точно запах. 
Жінка переконана, це відбувається на 
підсвідомому рівні. Головне налаштува-
тися на іншу людину, відчути її. 

- Інколи створюю аромат, який мені 
не підходить і не імпонує. Зате для іншо-
го – це саме те, що потрібно, - зізнаєть-
ся парфумерка. - Я переконана, що за до-
помогою природи, її скарбів, ми можемо 
стати щасливими, наповнитися натхнен-
ням, повірити в себе, стати кращими

Альона мріє відкрити у Тернополі не-
величку крамничку з натуральною кос-
метикою – таке своєрідне аромокафе, 
куди кожен міг би прийти і замовити 
собі свій аромат та інші корисні засоби, 
навчитися власноруч їх виготовляти. 

- Дуже хотіла б зайняти певну нішу 
у сфері індивідуальної парфумерії, вдо-
сконалити свої вміння, щоб кожна жінка 
або чоловік завдяки моїм парфумам від-
чували гармонійний зв’язок з природою, 
- каже Альона Харитонова. -  Мені хочеть-
ся донести усім: світ довкола нас дуже 
живий, у ньому все взаємопов’язано. Вза-
ємодіючи з природою, з травою, квітами, 
деревами ми наповнюємо себе енергією. 
Нам потрібно відходи-
ти від синтетики, всьо-
го штучного. Ми живі іс-
тоти, тож нам потрібно 
взаємодіяти з живим. 
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Тернополянка створює незвичайні парфуми з натуральних інгредієнтів

Аромат – це особливий ідентифікатор 
людини, невід’ємна частина 
індивідуальності кожного з нас. Це 

ніби те невидиме вбрання, яке ми обираємо 
вранці, створюючи собі настрій на весь день. 
Альона Харитонова навчилася власноруч 
створювати парфуми і навіть змінювати 
з їх допомогою життя людей. У доробку 
тернополянки – парфуми для грошей, любові 
і навіть для здоров’я та ще кілька цікавих 
композицій. «Наш ДЕНЬ» познайомився з 
тернопільською парфумеркою та дізнався 
про таємничу дію ароматів і їх ефективне 
використання на щодень. 
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- Скасування візового режи-
му може призвести до зростан-
ня надходження коштів в Украї-
ну від наших заробітчан. Однак, 
в сьогоднішній ситуації, коли до-
бре розвинутий тіньовий валют-
ний ринок, скасування візового 
режиму практично не вплине на 
гривню в сторону її ревальвації 
(зміцнення), адже всі кошти, які 
надходять від заробітчан, не за-
тримуються в банках. Тому мож-
ливою є стабілізація курсу гривні 
до євро на готівковому тіньово-
му валютному ринку. У випадку, 
якщо буде введена заборона на 
виплату міжнародних переказів 
іноземною валютою, тоді зросте 
ймовірність збільшення золото-
валютних резервів України, що 
буде фундаментом стабільності 
гривні в цілому.

- Щодо євро. Чи існує ймовір-
ність девальвації євро проти 
долара. Як це може відгукну-
тися в Україні? 

- Політична нестабільність є 
одним із чинників негативного 
впливу на стабільність валюти, 
адже породжує панічні настрої та 
ажіотажний попит на валюту. Пев-
на політична нестабільність в Єв-
ропі, пов’язана з виборами та ви-
ходом Великобританії з ЄС, може 

призвести до девальвації євро, 
що на декілька центів підвищить 
ціни товарів, які імпортуються 
з ЄС в Україну, а це призведе до 
збільшення відпливу валюти за 
кордон і, відповідно, незначної де-
вальвації гривні по відношенню 
до євро. Однак, варто зазначити, 
що негативно вплине на вітчизня-
ну економіку і на нас з вами зрос-
тання цін на товари критичного 
імпорту, тобто, природного газу з 
країн Європи. Позитивним аспек-
том буде тенденція до імпорто-
заміщення європейських товарів 
українськими у зв’язку із їх мен-
шою вартістю на ринку.

- Які європейські чинники, 
крім політичних, можуть зму-
сити долар додати в ціні?

- Зниження цін на сирови-
ну, яка складає 80% українсько-
го експорту. Тобто, зниження цін 
на метали, соняшникову олію та 
пшеницю призведе до зменшен-
ня надходження в Україну екс-
портної виручки, що, в свою чер-
гу, зменшить кількість іноземної 
валюти на міжбанківському ва-
лютному ринку. Як відомо, змен-
шення обсягів іноземної валюти, 
порівняно з обсягом гривні, при-
зводить до девальвації (збіль-
шення вартості долара).

- І важливе питання для 
багатьох людей. Коли мож-
на прогнозувати завершен-
ня «банкопаду», а відтак, зрос-
тання довіри, до вітчизняних 
фінустанов?.  

- Виведення банків з ринку 
повинно було завершитися ще в 
2014 році. Однак, як показують 
численні дослідження як вітчиз-
няних, так і зарубіжних науков-
ців (які не підтримуються і не фі-
нансуються Національним бан-
ком і Міжнародним валютним 
фондом), «банкопад» був свідо-
мою акцією Національного бан-
ку України. Все залежить від того, 
коли буде обраний новий голова 
НБУ, зважаючи на розбіжності в 
парламенті, для обрання нового 
голови може не вистачити голо-
сів, а тому, як мінімум - до верес-
ня, очолювати Нацбанк буде ви-
конувач обов’язків за непрямого 
керівництва Гонтаревої. Є ризи-
ки виведення з ринку двох десят-
ків банків, що не виконають ви-
моги із збільшення капіталу піс-
ля 1 липня 2017 року (це офіцій-
на позиція НБУ). Тому, зважаючи 
на таку ситуацію, людям варто 
зберігати свої вклади в держав-
них банках або банках з великим 
західним капіталом. 

Курс гривні на українському готівковому ринку 
в травні перебуватиме в діапазоні від 26 до 27,5 
грн./дол., прогнозують аналітики. Але, в разі 

розвитку негативного сценарію, пов’язаного із впливом 
зовнішніх факторів, може скласти від 27,5 до 29 грн./
дол. Адже на вартість «зеленого» впливають не лише 
сезонні фактори, а й політична ситуація в ЄС. 

- Чи виграє гривня від скасування візового режиму з ЄС? 
Адже це, фактично, створить сприятливий ґрунт для зрос-
тання ділової активності та припливу інвестиційного ка-
піталу, - з таким запитанням "Наш ДЕНЬ" звернувся до  
РУДАНА Віталія Ярославовича, кандидата економічних наук, 
старшого викладача кафедри банківської справи ТНЕУ.

людям варто зберігати свої вклади 
в державних банках або банках 
з великим західним капіталом

На черговому пленарно-
му засіданні Тернопільської 
обласної ради були внесені 
зміни до обласного бюджету 
на цей рік. Майже 10 мільйо-
нів гривень  виділено для по-
треб медицини області. Понад 
7 мільйонів гривень надійде 
Тернопільській університет-
ській лікарні на завершення 
реконструкції приміщень для 
відкриття кардіохірургічного 
центру. 

«Головна причина більшос-
ті смертей жителів Тернопіль-
щини – серцево-судинні захво-
рювання. Саме тому створен-
ня такого центру у Тернопо-
лі  – було одним з найважливі-
ших завдань, - зазначив голова 
обласної ради Віктор Овчарук. 
– Минулого року було виділено 
21 мільйон гривень на  рекон-
струкцію приміщень кардіохі-
рургічного центру. Включати-
ме він і відділення невідклад-
ної допомоги, яке відповіда-
тиме усім світовим стандартам 
і щодо якості надання медич-
них послуг, і щодо  транспор-
тування хворих до самого від-
ділення. Для цього будується 
спеціальна естакада, як у клі-

ніках Європи. У цьому відділен-
ні працюватимуть кращі спе-
ціалісти, які зможуть надавати 
допомогу людям навіть з полі-
травмами.  У кардіохірургічно-
му центрі  буде  кардіохірургіч-
на операційна планова, кардіо-
хірургічна операційна ургент-
на, ангіографічна операційна, 
де використовуватиметься су-
часне обладнання для надання 
термінової допомоги пацієн-
там. Роботи із створення цен-
тру тривають».

Попереду ще одне важли-
ве завдання, стверджує очіль-
ник обласної ради, - забезпечен-
ня центру найсучаснішим об-
ладнанням.  Перші кроки для 
цього уже зроблені. Приміром, 
шведські кардіологи пообіцяли 
безкоштовно надати медичне 
устаткування для кардіохірур-
гічного центру – апарати для 
електрокоагуляції, апарат екс-
тракорпоральної оксигенації, 
електрокардіографи, кардіомо-
нітори, електропилу  для розрі-
зання грудини, інструменти для 
кардіохірургії тощо.

Окрім інших медичних за-
кладів, також надійдуть ко-
шти – понад 500 тисяч гривень 
-  Більче-Золотецькій обласній 
фізіотерапевтичній лікарні ре-
абілітації на придбання спеці-
альної медичної апаратури, яка 
буде використовуватися для 
учасників АТО та інших пацієн-
тів, що мають ризики зупинки 
дихання уві сні.

300 тисяч грн. виділено Тер-
нопільському обласному клініч-
ному перинатальному центру 
«Мати і дитина»  на придбання  
двох компресорів для надання 
дихальної підтримки недоно-
шеним та хворим новонародже-
ним дітям.

Віктор оВЧаРУк: «Реформування 
медичної галузі є одним з 

найпріоритетніших напрямків 
для Тернопільщини»

«Слуга народу» задекларував 
за минулий рік 586 квартир

Депутат Ірпінської міської ради, що 
на Київщині, Ігор Оверко у 2016 році 
мав у власності 586 квартир загальною 
площею більшою, ніж футбольне поле 
НСК «Олімпійський». Про це йдеться в 
його е-декларації, повідомляє «112.ua». 
400 квартир депутат продав, відповід-
но, у власності залишилося 186. За мину-
лий рік Оверко заробив лише близько 20 
тисяч гривень. Крім квартир, Оверко має 
п’ять житлових будинків, 18 земельних 
ділянок і понад 16 мільйонів гривень за-
ощаджень. Незважаючи на те, що Овер-
ко вказав продаж 400 квартир, вартість 
жодної з них не уточнив. Крім цього, полі-
тик задекларував 10 об’єктів незаверше-
ного будівництва. Сім’я депутата володіє 
п’ятьма дорогими автівками. Також Овер-
ко є бенефіціарним власником п’ятьох 
підприємств. 

Які гроші найчастіше 
підробляли за Гонтарєвої?

За даними Нацбанку, торік на кожен 
вилучений мільйон справжніх бан-
кнот було виявлено три фальшивки. 
500-гривневу купюру підробляли най-
частіше - 38,4 відсотки. Банкнота у 50 

гривень стала другою за популярністю у 
фальшивомонетників - 25,9 відсотків. 100 
гривень підробляли лише у 20,5 відсотках 
випадках, а 200 гривень - у 9,2 відсотках. 
Стати власником 20-гривневої фальшив-
ки можна лише у п’ятьох відсотках випад-
ків. А купюри у 10, 5, 2 і 1 гривню підро-
бляють найменше - 0,5 відсотків. Загалом 
торік в обігу перебувало 2767 мільйонів 
грошових одиниць, із яких 7750 - фаль-
шиві. 

«Бурштинові війни» можуть 
призвести до сепаратизму

Нині на півночі України виникла 
жахлива соціальна проблема. Зокре-
ма, «бурштинові війни» на Рівненщи-
ні можуть призвести до створення так 
званої «Поліської народної республі-
ки». Про це в ефірі телеканалу ZIK зая-
вив правозахисник Гліб Олійник. «Одна 
з найбільших проблем Рівненщини - це 
бурштин. За 2015 та 2016 роки за один 
день там видобувалося бурштину на 1,5 
мільйона доларів. А за рік - майже на 1,5 
мільярда доларів. Фантастична сума», - 
зауважує він. І переконує, що на півно-
чі України нині не існує політиків. На-
томість, діє «бурштинова влада», яка 
окупувала ці території. «Зовсім недав-
но там відбулася акція під патронатом 
людей Медведчука, які вимагали легалі-
зації бурштину. Ці люди плекають ство-
рення «Поліської народної республіки», 

- каже Олійник. І додає: якнайшвидше 
потрібно вжити належних заходів, які б 
перешкодили цьому. Адже чимало жите-
лів Рівненщини нині незаконно заволо-
діли зброєю.

арабські країни перестають
 визнавати українські 

медичні дипломи 
Чотири арабські країни тимчасо-

во або повністю припинили визнава-
ти дипломи українських медичних 
вузів, заявила міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич, повідомляє 
прес-служба міністерства. «Це, зокрема, 
Сирія, ліван, Ірак, Палестина та інші, звід-
ки в наші медичні виші традиційно приїз-
дить навчатися багато студентів», - зазна-
чила Гриневич. І пояснила, що підставою 
для таких рішень країни називають низь-
кий бал вступників до медичних ВНЗ та 
відсутність доступу до інтернатури. Гри-
невич відзначила, що в Україні медична 
освіта є найбільш рейтинговою на рин-
ку освітніх послуг для іноземних студен-
тів. Із понад 64 тисяч іноземців, які навча-
ються в Україні, майже 40 відсотків здо-
буває освіту саме за медичними спеціаль-
ностями. 

Маршрутки «зжерли» весь 
міський транспорт країни

Несправні маршрутки, які не від-
повідають вимогам безпеки в Україні, 

«зжерли» весь міський комунальний 
транспорт. Про це в ефірі ZIK заявив віце-
прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Чи-
новник упевнений, що в кожному україн-
ському місті повинен їздити спеціалізова-
ний транспорт: трамваї, тролейбуси і ве-
ликі автобуси. І зазначив: з бюджету дер-
жава щорічно виділяє величезні кошти на 
вирішення проблем з громадським тран-
спортом у кожному місті. У 2017 році в 
бюджеті передбачено 100 мільйонів гри-
вень саме на закупівлю громадського 
транспорту. 

Заморозки «встановили» 
рекордні ціни на овочі 

Вартість продуктів «борщового на-
бору» зросла на 78 відсотків - замороз-
ки вплинули на ринок. Рекордно збіль-
шились ціни на овочі. Капуста і морк-
ва подорожчали на 100 відсотків, цибу-
ля - на 77 відсотків, буряк - на 45 відсо-
тків, картопля - на 22 відсотки. Продав-
ці бідкаються: врожай цьогоріч буде по-
ганий і пізній. Зростання цін на молоду 
картоплю, капусту і моркву буде досить 
високим і майже утричі перевищить вар-
тість аналогічної продукції минулоріч-
ного врожаю, сказав директор Економіч-
ного дискусійного клубу Олег Пендзин, 
інформує телеканал «24». Експерти про-
гнозують: ціни на ринку стабілізуються 
не раніше липня. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Íîâèíè: Óêðà¿íà
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Тепер, завдяки 
старанням єдиного 
від Збаражчини 

депутата обласної ради 
від Радикальної партії 
Богдана Яциковського  
та за підтримки його 
ініціативи іншими 
обласними депутатами, 
одна з найстаріших в 
області - Киданецька 
церква-мандрівниця  
святого Дмитрія отримає 
друге життя.

-  Ця церква-мандрівниця 
завжди була берегинею села,- 
каже уродженець Киданців, 
депутат обласної ради Бог-
дан Яциковський. - Це одна 
з найстаріших церквиць-
мандрівниць області, де на 
Євангелії є підпис Андрея 
Шептицького, і яка нині потре-
бує повернення до первоздан-

ного вигляду. Реставрація цієї 
церкви – одна з перших обіця-
нок, яку я виконав. Тому я сьо-
годні  щасливий, що зміг долу-
читися до цієї духовної спра-
ви моїх земляків та моїх ви-
борців. Церква   отримала сут-
тєву матеріальну  підтримку  
від області  у рамках збережен-
ня культурної спадщини Тер-
нопілля.  Після моїх  звернень 
з цього приводу, як депутата, 
уже вирішено питання про ви-
ділення 300 тисяч гривень на 
фінансування реставраційних 
робіт унікальної церкви.

До доброї справи долуча-
ються й інші спонсори, у тому 
числі - мешканці Киданців. Піс-
ля виходу у світ книги  про рід-
не село  Ганни Чечоти «Кидан-
ці: від минувшини до сьогоден-
ня» односельці підтримали ініці-
ативу авторки  та  спонсора ви-
дання місцевого підприємця Ан-
дрія Строєвуса, котрі   запропо-
нували не продавати цю кни-
гу, а роздати безкоштовно одно-
сельцям, а пожертви мешканців 
Киданців за цей подарунок на-
правити на реставрацію церкви-
мандрівниці святого Дмитрія.

- Вже третій рік поспіль наш 
осередок партії організовує та-
кий захід. Традиційно наші ак-
тивісти підходили до тернопо-
лян і пропонували заповнити 
вітальні листівки. Учасники ак-
ції вказували ім’я та адресу лю-
дини, яку хотіли привітати зі 
святом. Заповнені листівки ак-
тивісти доставили до усіх адре-
сатів, - розповів керівник се-
кретаріату Тернопільської те-
риторіальної організації Партії 
«Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Володимир Дзу-

дзило. – «Акція «Материнська 
пошта» має не лише інформа-
тивний, а й виховний характер. 
Захід нагадує тернополянам 
про те, що цьогоріч 14 трав-
ня в Україні відзначають День 
Матері і пропонує оригіналь-
ну форму привітання. Основна 
мета цієї акції – це шанування 
культу матері. Адже популяри-
зація загальнолюдських і наці-
ональних цінностей необхідна 
для виховання майбутніх по-
колінь. Саме на це спрямована 
«Материнська пошта». 

Äîáðа сïðава äåïóтата
îáëасíî¿ ðаäè 

На реконструкцію однієї з 
найстаріших церков Тернопільщини  
з обласного бюджету виділили 300 

тисяч гривень.

У Тернополі провели акцію 
«МаТЕРИНСЬка ПоШТа»

14 травня з нагоди Дня Матері Тернопільська 
територіальна організація Партії «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність» провела акцію 
«Материнська пошта». 

У селі Плотича 
Козівського 
району після 

святої літургії 
відзначили День 
Перемоги над 
нацизмом молитвою, 
тихим спомином, 
поетичними рядками 
і словами вдячності. 

Весна. Травень. Приро-
да пробуджується до жит-
тя. Її краса наповнює радіс-
тю світлий шлях кожного з 
нас. Проте життєвий шлях 
людини, мов на вишиван-
ці, мережаний червоними і 
чорними нитками. Радість 
і смуток переплелися у ці 
травневі дні – пам'ять і при-
мирення.

За давньою традиці-
єю в цей час плотичани від 

найменшого до найстар-
шого після Богослужін-
ня виходять з молитвою 
до пам’ятного  знака, щоб з 
християнського обов’язку  
згадати тих, хто на полі бою 
поліг, пропав безвісти, від-
давши своє життя за мирне, 
світле майбутнє.

У небесні простори зри-
нає поминальна молит-
ва з уст пароха о. Богдана 
Зінченка. Віршоване слово 
школярів (Богдана Ясінець-
кого, Соломії  Сичевської, 
Тетяни Садівник, Артема 
Паланіча, Дмитра Яцуха) до-
помогло на мить поринути 
у ті далекі буремні дні, оці-
нити подвиг наших героїв.

Мелодійний спів учасни-
ків церковного хору звору-
шив до глибини серця при-

сутніх, подаючи надію на 
кращі, світлі, мирні дні.

Слово сільського голо-
ви Світлани Савич, матері-
альна допомога від керів-
ництва ФГ «Вікторія-92» в 
особі  Олександра Пеляка і 
творча підтримка завклу-
бом Галини Ясінецької та 
бібліотекаря Іванни Сичев-
ської стали завершенням за-
ходу Дня пам’яті та прими-
рення. Отже, не забуваймо, 
пам’ятаймо про цей день, бо 
9 травня - не лише День Пе-
ремоги, а свято всього люд-
ства.

Іванна ЯРЕМА,
донька загиблого у 

Другій світовій війні 
Іллі Яреми.
с. Плотича 

Козівського району.  

Àêöåíтè nday.te.ua

ÏÀÌ’ßÒÜ ² ÏÐÈÌÈÐÅÍÍß 

Дорогу ціну заплатив 
народ України за участь 
у найстрашнішій за всю 
історію Другій світовій 
війні.
Не щезне з пам’яті 
людської. Не піде в 
забуття цей великий 
подвиг і велика трагедія 
нашого народу...

ÐÀÄ²ÑÒÜ ² ÑÌÓÒÎÊ, 
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Підготувала
ольга ЧоРНа.

«Батьківщина» спільно з Асоціаці-
єю фермерів розпочинає збір підписів 
громадян проти продажу сільськогос-
подарської землі. Про це заявила лідер 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко в пря-
мому ефірі телеканалу «ZІK».

«Головне стратегічне питання сьо-
годні – чи вдасться цій владі розпродати 
сільськогосподарську українську землю 
з молотка», – наголосила вона. За слова-
ми Тимошенко, «рішення про розпродаж 
сільськогосподарської землі вже ухвале-
не президентом, урядом Гройсмана та їх-
ньою кишеньковою більшістю в парла-
менті – відповідний законопроект внесе-
но на розгляд ВРУ».

«Аграрна мафія – родина Порошенко 
та ще десяток кланових родин – намага-
ються таким чином узаконити те, що вже 
прибрали до рук», – зауважила політик.

При цьому вона звернула увагу, що се-
лянам платять за пай максимум до 1 ти-
сячі доларів за гектар землі при реальній 
близько 70 тисяч євро за 1 гектар: «Вас об-
дирають нахабно і цинічно!».

Як переконана Тимошенко, сільсько-
господарська земля має бути в держав-
ній власності, «селянам треба дозволити 
продавати паї, але лише державі й лише за 
ринковою ціною».

«Вартість української сільськогоспо-
дарської землі – 3,5 трлн. євро. Це ВВП 
України за 40 років. Якщо у нас це забе-

руть за безцінь, у нас нічого вже не зали-
шиться», – пояснила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко вважає, що майбут-
нє України – це фермерські господарства, 
які зараз знищують і не дають їм розвива-
тися.

«Наше завдання – створити 2,5 млн. 
фермерських господарств, і, як в інших 
аграрних країнах світу, надати їм пільги 
та дешеві 3% кредити», – сказала політик.

При цьому Тимошенко нагадала, що 
президент за допомогою кишенькового 
суду, заблокував ідею «Батьківщини» про 
проведення Всеукраїнського референду-
му щодо заборони продажу сільськогоспо-
дарської землі. 

«Але ми не здалися. Сьогодні ми до-
мовилися з Асоціацією фермерів, що за-
мість референдуму починаємо збір під-
писів громадян проти продажу сільсько-
господарської землі. Ми хочемо підписа-
ми провести референдум, де кожна лю-
дина поіменно скаже нашому корумпо-
ваному президенту «ні» – продажу сіль-
ськогосподарської землі», – заявила голо-
ва партії.

лідер «Батьківщини» також підсуму-
вала: «Якщо Порошенко, Гройсман і вся 
їхня мафія не дослухаються до того, щоб 
не продавати сільськогосподарську зем-
лю, а віддавати в довгострокову оренду 
тільки фермерським господарствам, ми 
разом будемо піднімати народ!».

Þëіÿ ÒÈÌОØÅÍÊО: «Áатüêівùèíа» 
ÍÅ ÄОÏÓÑÒÈÒÜ ÏÐОÄÀÆÓ 

Ñ²ËÜÑÜÊОÃОÑÏОÄÀÐÑÜÊО¯ ÇÅÌË²

Ніхто з українських нардепів піс-
ля завершення каденції не виходить 
з парламенту бідним. А ті, хто проти-
рає штани у Раді два і більше сезонів, 
наживають казкові багатства. Вклав-
ши гроші у нечесну виборчу кампанію, 
через кілька скликань можна стати 
мультимільйонером - із приватним лі-
таком, яхтою та іншимм «забавками». 
Як, наприклад, це сталося свого часу із 
наймолодшим депутатом Віталієм Хо-
мутинником.

Крім того, нардепи мають величез-
ний вплив на місцеві органи влади, біз-
нес, правову систему тощо.  

Позитиву від діяльності своїх «слуг» 
народ, фактично, не відчуває. Як і держа-
ва загалом. Експерти кажуть: парламент 
- найбільше гальмо українських реформ. 

Фактично, система українського пар-
ламентаризму сходить нанівець. По-
перше, значно посилилася президент-
ська вертикаль влади. По-друге, в Раді 
відсутня ефективна робота. А такий ін-
струмент, як дискусії, нардепи майже не 
практикують. Навіщо? І так відомо, хто й 
за що має проголосувати. 

Крім того, український парламент 
вважають найбільшим бізнес-клубом Єв-
ропи. Бо в Раді зібралося чимало грошо-
вих мішків, а не політиків. Відбувається 
переділ державних грошей задля збага-
чення корупціонерів. Особливо це видно, 
коли Рада голосує за бюджет. У європей-
ських країнах політиків не допускають 
до посад, де вони мають конфлікт інтер-

есів. Для цього діє спеціальний етичний 
кодекс. В Україні ж усе навпаки. Хто очо-
лює парламентські комітети? Зацікавле-
ні персони… 

Крім того, депутати саботують робо-
ту в парламенті: або не ходять на робо-
ту, або демонстративно не голосують. 
З тієї причини Комітет виборців Украї-
ни закликає ЗМІ бойкотувати нардепів-
прогульників.  

У КВУ підрахували: в цьому році 
дев’ятеро нардепів пропустили майже 
90 відсотків засідань Верховної Ради. Це: 
Євген Мураєв, Семен Семенченко, Андрій 
Білецький, Ігор Шкіря, Дмитро Ярош, Єв-
ген Бакулін, Михайло Добкін, Олександр 
Онищенко та Сергій Клюєв. 

Частина «слуг народу» формально 
були присутні на пленарних засіданнях 
Ради, але систематично ігнорували голо-
сування. Так, 49 народних обранців про-
пустили понад 90 відсотків голосувань у 
Раді. Серед них, зокрема такі відомі полі-
тики, як Володимир Парасюк, Юрій Бой-
ко, Вадим Рабінович, Олександр Вілкул. 
Дмитро Добкін, Нестор Шуфрич, Вадим 
Новинський, Наталія Королевська.

Попри те, деякі зі згаданих депутатів 
з великим азартом відвідують політичні 
ток-шоу та ефіри на телеканалах, дають 
коментарі ЗМІ. Розповідають, як захища-
ють інтереси виборців, люблять Україну 
й тому подібне.  

Приміром, у КВУ зазначають: Семен 
Семенченко цьогоріч пропустив 95 відсо-
тків голосувань у парламенті, зате регу-

лярно був присутній на провідних теле-
каналах. Те ж стосується Юрія Бойка, Єв-
гена Мураєва, Вадима Рабіновича. «Скла-
дається парадоксальна ситуація, коли ВР 
для півсотні депутатів, насамперед, є ме-
дійним майданчиком або місцем для по-
літичної «тусовки». Попри повний бой-
кот парламентської роботи, багато  цих 
народних депутатів щомісяця проводять 
десятки годин у прямому ефірі», - кон-
статує голова КВУ Олексій Кошель.

Демократія, олігархія, війна і анар-
хія. Такий «політичний коктейль» су-
часної України. Експерти застерігають: в 
державі відбувається швидка реставра-
ція довоєнної системи. А регіональні елі-
ти майже не змінилися взагалі. «Західна 
Україна, Одещина, Харків. Там усі люди, 
які були при грошах і владі до 2013 року, 
залишилися, - сказав в інтерв’ю журна-
лу «Країна» письменник Володимир Єш-
кілєв.

Україна залишилася корупційною 
державою олігархічного типу. Питання 
лише в тому, на кого зорієнтовують по-
токи. Зараз відбувається переорієнтація 
частини України, її економіки, еліт на За-
хід. Але частина, зокрема на Сході країни, 
поки що орієнтується на Росію, наголо-
шує Єшкілєв. 

Поки політики бавляться у реформи, 
вирішують свої бізнесові питання і бі-
гають по телеефірах, 12 травня минуло 
три роки, відколи в Донецьку та луган-
ську були проголошені так звані «народ-
ні республіки». Закінчити війну швидко 

і без великих втрат не вдалося. Чимало 
політиків та владоможців піаряться на 
війні, хтось отримував чи й досі отримує 
фінансові дивіденди. А прості українці - 
домовини та поранених синів і чоловіків.    

Як пише на «Zaxid.net» Максим Ві-
хров, все, що є на окупованих територі-
ях - промисловість, людські та природні 
ресурси - знищується методично і з ве-
ликим знанням справи. «Русскій мір» ви-
явився не менш руйнівним, ніж чорно-
бильський атом: окупована частина Дон-
басу стає зоною відчуження, малопри-
датною для життя. 

Доки триватиме це божевілля на Схо-
ді - невідомо. А депутати, представники 
влади, деякі політексперти просторіку-
ють про «відновлення» Донбасу. «Мод-
на» тема. Хоча спершу треба вигнати 
московських окупантів і закінчити війну. 
Коли ж волонтери звернулися до нарде-
пів за допомогою для армії, ті зробили 
вигляд, що не почули. 

Буде найсумніше, якщо на наступ-
них парламенських виборах українці 
знову дадуть шанс отримати депутат-
ські мандати нинішнім «слугам», які, на-
обіцявши золоті гори, народ обманули. 
люди мали б пам’ятати: нинішній укра-
їнський парламент - це гальмо реформ, 
розчарування виборців і 
закритий бізнес-клуб ба-
гатіїв.

ДЕМокРаТІЯ, олІГаРхІЯ, ВІЙНа І аНаРхІЯ -
 «політичний коктейль» сучасної України 

Журналістська спільнота Тернополя 
обурена позицією окремих власників та 
редакторів інформаційних ресурсів, які пе-
ріодично публікують однакові тексти, на-
писані так званими експертами, що дис-
кредитують певних людей. У нашому про-
фесійному середовищі ні для кого не се-
крет, що матеріали у кращих традиціях 
темників Януковича надходять від людей, 
які називають себе представниками місь-
кого голови і начебто відповідають за ін-
формаційну політику міської ради. 

Заявляємо: віртуальні профілі, які 
створюють у соцмережах певні особи, та 
примітивна інформаційна атака спрямо-
вані на те, щоб ввести в оману тернополян 
і заплутати у реальних процесах, які від-
буваються в місті, та відвернути увагу від 
важливих аспектів життєдіяльності міста. 

Закликаємо тернополян бути обачни-
ми у виборі інформації, чітко розмежову-

вати замовні публікації і авторські матеріа-
ли. Ставмося з повагою до тих, хто у непро-
стих умовах намагається донести правду, 
та не піддаваймося на провокації. Шкодує-
мо, що деякі люди перетворили наш фах на 
аморальний бізнес, порушуючи усі стандар-
ти журналістської етики і професійної чес-
ті, розмінюючи свою совість і повагу колег.

Просимо Тернопільську міську раду не 
вплутувати у свої ігри творчих працівни-
ків редакцій, які мимоволі стають заруч-
никами ситуації і змушені читати прини-
ження на свою адресу від спеціально на-
вчених людей у соцмережах. 

Вимагаємо у міського голови Надала 
С.В. також переглянути свою підпільну ін-
формаційну політику, спрямовану на па-
плюження доброго імені осіб, незгідних з 
його методами управління. Це не робить 
честі владі одного із найпатріотичніших 
міст України.

ВІДкРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
до міського голови Тернополя, депутатів Тернопільської 

міської ради, журналістів і тернополян

Наталка Колтун, власний кореспондент філії НСТУ "Українське радіо"; Тетяна Вер-
бицька, директор газети "Номер один"; Анжела Кардинал, голова ГО "Тернопільський 
Прес-клуб"; Ірина Белякова, журналіст Медіа Корпорації "RIA"; Андрій Вацик, власний 
кореспондент "УНІАН" в Тернопільській області; Віталій Попович, головний редактор 
тижневика «Номер один»; Світлана Гуменна, журналіст; Андрій Шкула, кореспондент 
Медіа Корпорації "RIA";Любов Вовк, журналіст ГС "Рада бізнесу Тернопілля"; Олеся Крас-
новська, власний кореспондент газети "Експрес"; Тетяна Колеснік, журналіст тижневи-
ка "Номер один"; Назарій Наджога, журналіст-фрілансер; Світлана Мичко, власний ко-
респондент газети "Україна молода"; Любов Красновська, ТОВ "Радіо ТОН", редактор тер-
нопільських новин; Зоряна Гарасимів, журналіст газети "Номер один"; Надія Греса, ре-
дактор інтернет-видання "Погляд"; Світлана Гривас, журналіст Медіа Корпорації "RIA"; 
Роман Якель, власний кореспондент газети "Дзеркало тижня"; Ірина Прокопенко, голо-
вний редактор  "RIA плюс" та te.20minut.ua; Олег Удич, член НСЖУ; Андрій Щесняк, ре-
дактор інтернет-видання "Політерно"; Ірина Юрко, інтернет-видання "Погляд"; Зоряна 
Яремишин, власний кореспондент 24 каналу; Яна Полухіна, журналіст ТОВ "Радіо ТОН"; 
Михайло Яремишин, власний кореспондент 112 каналу; Тетяна Тарасенко, журналіст; 
Зіна Кушнірук, головний редактор газети «Наш ДЕНЬ».

ЗАЯВА ВІДКРИТА ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ, 
НЕБАЙДУЖИМИ ТЕРНОПОЛЯНАМИ.

#за_честь_професії #моя_совість_чиста
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Про перспективу і молодь 
- Романе Івановичу, ваш навчальний 

заклад - серед найстаріших в облас-
ті. Колись в Чорткові була цісарсько-
королівська чоловіча вчительська се-
мінарія. І сьогодні ви навчаєте май-
бутніх педагогів. Які традиції збере-
гли і що нового впроваджуєте у підго-
товці вчителів?

- Дійсно, в Чорткові з 1908 року діяла 
чоловіча вчительська семінарія з поль-
ською мовою навчання. Наш коледж не 
є прямим наступником цієї семінарії, але 
те, що у місті вже протягом цілого сто-
ліття готують учителів, свідчить про на-
ступне: у Чорткові є дух учительства, а 
добрі традиції навчати когось вчити ін-
ших не лише зберігаються, а й розвива-
ються. 

- Випускники вашого коледжу ста-
ють студентами найкращих україн-
ських вишів. Як вдалося створити у 
Чорткові потужний освітній центр? 
І які, на вашу думку, перспективи роз-
витку освіти в невеликих українських 
містах? Адже, наприклад, у Франції 
практично однакова якість навчання 
як у столиці, так і в провінціях.

- З січня 1940 року в стінах педшколи, 
потім училища, тепер коледжу готують 
учителів. Шляхом наполегливої праці, 
передачі досвіду поколінь, доброго під-
бору педагогічних кадрів, вступу на на-
вчання розумних, творчих молодих лю-
дей і створилася Чортківська учитель-
ка школа. У нас справді висока якість на-
вчання і виховання. Ми раді та вдячні 
водночас, що батьки довіряють нам сво-
їх дітей. 

Найплідніша співпраця за останнє 
десятиріччя в нас склалася з Тернопіль-
ським національним педагогічним уні-
верситетом. У приміщенні коледжу діє 
Чортківський навчальний центр дистан-
ційних комунікацій Прикарпатського на-
ціонального університету ім. Стефани-
ка. У нас є зручна, прагматична ступене-
вість. Наші випускники по обраній спе-
ціальності вступають у виші ΙΙΙ-ΙV рів-
ня акредитації одразу на третій курс для 
продовження навчання. 

Щодо розвитку освіти у провінції - 
відповім коротко. Думаю, що сумна пер-
спектива саме в невеликих українських 
міст, якщо в них  не буде ліцеїв, училищ, 
коледжів, якщо в них не буде ядра, згуст-
ку прогресу - нашого студентства, нашої 
прекрасної молоді.     

Чи може хтось уявити Чортків без сту-
дентів педагогічного, медичного,  еконо-
мічного коледжів? Я – не можу.  Бо місто 
стане сумнішим, старшим, сірішим. 

Про гарний сюжет 
і гарний бюджет 

- Сьогодні в Україні впроваджують 
концепцію нової школи, яка потребує 
і нового вчителя. Як ви її оцінюєте? 
Якого вчителя сьогодні готує ваш за-
клад?

- Ви знаєте, на мою думку, концепцію 
придумати не важко.  Важче її розробити. 
А ще важче впровадити в життя, реалізу-
вати. Педагогічна нива дуже чутлива до 
тих, хто її оре, засіває, вирощує врожай, 
збирає. А ще вона хоче сприятливої «по-
годи» (політичної, економічної, соціаль-
ної, культурної, демографічної). 

До 12-річки ставлюся дуже стримано. 
А сучасного вчителя готуємо так, щоб міг 
творчо, високопрофесійно реагувати на 
всі вимоги часу педагогічного сьогоден-
ня і на перспективу. 

Знайомий кінорежисер якось влучно 
сказав: для кіно дуже добре, коли є гар-
ний сюжет, але ще краще, коли і гарний 
бюджет для нього. Так само і з концепці-
єю. 

- Недавно у вашому закладі були 
гості з Франції, які, стоячи, аплоду-
вали творчим колективам учили-
ща. Чому ви стільки уваги приділяєте 
культурі? І як це сприяє формуванню 
особистості студентів?

- Спочатку почну сухо, офіційно: на-
родна художня студентська мішана хо-
рова капела, народний художній жіно-

чий хор «Берегиня», народний художній 
мішаний хор «Brevis», народний худож-
ній хор «Юність», народний художній во-
кальний ансамбль «Веснянка», народ-
ний художній танцювальний ансамбль 
«Яблуневий цвіт», народний художній ду-
ховий оркестр, народна художня студія 
ужитково-прикладного мистецтва «Со-
няшник», чоловіча хорова капела, сту-
дентський фольклорний гурт «Василь-
ко»… І все це під керівництвом таланови-
тих, творчих, досвідчених і молодих ке-
рівників у нас співає, грає, танцює, малює, 
вишиває…. На якому рівні це твориться у 
нас? Банально, але правдиво і щиро ска-
жу – на високому. Про це - відгуки ком-
петентних культурних діячів, нагороди з 
міжнародних, всеукраїнських, регіональ-
них, конкурсів, фестивалів.

Чому стільки уваги приділяємо куль-
турі? А чи можна уявити вчителя, вихо-
вателя без культури, тобто безкультур-
ного? Ні, це нонсенс. А отже в нас ство-
рено добрий ґрунт, середовище, коли мо-
лоді люди,  опановуючи професію, збага-
чують себе культурно. Більше скажу: нам 
стало «тісно» у Чорткові.

З пропозицією відвідати з концер-
тами сусідні райони я звернувся до го-
лови Тернопільської ОДА Степана Бар-
ни. Уважно вислухавши, Степан Степано-
вич відразу зробив зауваження: «А чому 
лише до сусідів?» - і одразу запропону-
вав зробити концертно-мистецьку ак-
цію з ідеєю єдності, віри у нездоланність, 
перемогу нашого народу. Так зародився 
наш обласний мистецький тур під патро-
натом керівника області. До речі, Степан 
Степанович теж -  педагог за професією, 
вихованець сім’ї, де панував дух вчитель-
ства – добре розуміє потреби тих, що на-
вчають, і тих, хто навчається. 
Про доброго 
вчителя і владу

- Як ви самі формувалися як люди-
на, керівник, педагог? Які уроки жит-
тя для вас були найважливішими? 

- Я народився справді з любові моїх 
добрих батьків – мами Катерини і батька 
Івана. Це вони навчили мене читати, лю-
бити рідну землю, мову, пісню,  поважати 
людей. Мати бачила мене лікарем, бать-

ко – священиком, а вийшов – вчитель. Я 
вдячний за вчителя. 

Життя давало багато уроків. Працю-
ючи перші роки у школі, я був дуже вимо-
гливим і строгим. І одного разу на уроці 
перед опитуванням підійшов до дошки 
учень (прізвище і  ім’я його я пам’ятаю 
досі) і каже: «Ставте мені двійку, ніж я 
маю старатися, мучитися, а потім все 
одно її одержати».

Ці слова хлопчини мене змінили, 
дуже, на все життя. Зі всіх якостей най-
головніші риси, які мають бути у справж-
нього вчителя, - це доброта і любов до ді-
тей. 

8 травня цього року - рівно 8 років я 
на посаді директора. Щасливий і гордий, 
що вдалося багато зробити для розвитку 
закладу. Щиро дякую педагогічному ко-
лективу, працівникам коледжу і особли-
во студентам за співпрацю, розуміння і 
підтримку. 

- Ми звикли порівнювати себе з 
мешканцями країн, які вважають 
розвиненими. Ви жили деякий час у 
США. Чого, на вашу думку, все-таки не 
вистачає українцям і українській сис-
темі освіти?

- Так, волею долі я декілька років про-
жив в іншій країні, в іншому суспільстві. 
Навіть певний час працював в одній з 
тамтешніх суботніх українських шкіл. 
Система освіти у США є вузькоспеціалі-
зованою, зі своїми конкретними перева-
гами  і певними недоліками. В Україні діє 
добра система освіти. Але її треба вива-
жено інтегрувати в європейську освіт-
ню систему. Обов’язково слід враховува-
ти один момент: щоб із сучасним, інтен-
сивним гойданням колиски не загубити 
дитину. Іншими словами - зберегти на-
ціональне педагогічне надбання, що ви-
різняє нас в добру сторону від педагогі-
ки інших народів. Дуже мудро писав наш 
Кобзар – і чужому научайтесь, й свого не 
цурайтесь.      

- Наостанок поділіться, як вдаєть-
ся підтримувати заклад у такому 
гарному стані в наш непростий час? 
Як будуєте свої стосунки з владою? 

- Майже всі, хто приходить у наш за-
клад, кажуть, що у нас гарно. Можли-
во це не скромно, але багато змін відбу-
лося саме в останні роки. Засновником і 
власником коледжу є Тернопільська об-
ласна рада, у галузевому відношенні ко-
ледж підпорядкований  управлінню осві-
ти і науки Тернопільської ОДА. В нас  до-
брі відносини з керівництвом і депутата-
ми облради. Дякуємо за підтримку і ро-
зуміння. 

За розміром грошових вкладень у га-
лузь освіти нинішній керівник облас-
ті Степан Барна, на мою думку, позитив-
но відрізняється від своїх попередни-
ків. Відкриття нових шкіл, капітальні ре-
монти шкільних приміщень, нові дахи, 
енергозберігаючі вікна, ремонти коте-
лень, сучасне обладнання  для навчаль-
них кабінетів, комп’ютерні класи – дале-
ко не повний перелік добрих і потрібних 
справ, які справді робляться у шкільни-
цтві Тернопілля. Хотілося б попросити 
від майже тисячного колективу праців-
ників і студентів нашого коледжу спри-
яння у виділенні коштів для перекриття 
шатровим дахом приміщення студент-
ського гуртожитку. Від такої співпраці 
лише виграє справа навчання, вихован-
ня дітей, молодої України. 

Інна МАТУШ.

Роман Пахолок: «Чи може хтось уявити
Чортків без студентів? Я – не можу.  

Бо місто стане сумнішим, старшим, сірішим» 
Мешканці Європи гордяться 

своїми вишами з давньою і 
багатою історією. В Україні 

у тернопільському Чорткові є свій 
унікальний освітній центр. Вже 
століття тут навчають учителів. 
Сьогодні традиції продовжує 
Чортківський педагогічний коледж 
імені Олександра Барвінського. 
Серед майже 800 його студентів 
понад 130 закінчили школи з 
відзнакою. Це - кожен шостий. 

Директор коледжу Роман ПАХОлОК 
розповів «Нашому ДНЮ» про те, як створи-
ти потужну освітню спільноту в маленько-
му містечку і як це може змінити життя са-
мого міста.

На  фото:  у  квітні  в  Чортківському  коледжі  
зустрічали  членів  гуманітарної  асоціації  з  Франції ,  
які  допомагають  українським  діткам  коштами  на  дорогі  операції.
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Десятки художніх колективів, у тому числі й 
дитячих, відомі співаки, поети,  танцювальні ан-
самблі також творчо вітали тернополян зі сце-
ни «співучки». 

«Ùîá ðîáèòè äîáðî – òðåáà ëþáèòè 
ëþäåé, øàíóâàòè ¿õ, áàæàòè ¿ì äîáðà»

Упродовж двох днів на мистецькому фестивалі «Співоче 
поле. Тернопіль» найчастіше звучало слово «єднання». 
Причому, лунало воно з гучномовців не як абстраго-
ваний від реалій іменник, а як необхідна дія, нагаль-
на потреба, єдиний орієнтир на шляху українців до 

розбудови незалежної і сильної держави.
Організовуючи дійство саме у День Матері, на-

ціональна компанія «Оболонь» та Ліга підприємців «Українська справа» постави-
ли собі за мету об’єднати тернопільську громаду у найсвятіших почуттях до рідної 
мами, неньки України. Українською піснею, поезією, танцями, забавами, вишиванками 
організатори фестивалю живили те, що Господь генетично вклав у серця і душі українців – вели-
ку любов до отчого краю. 

- Чи то зі сцени, а чи очі-в-очі ми ще раз переконали учасників та гостей фестивалю, що Украї-
на як держава, а українці як нація відбудуться лише тоді, коли всюди й повсякчас будемо підтри-
мувати все українське, - сказав голова правління Ліги підприємців Михайло Ратушняк.   

За його словами, «Українська справа» уже не вперше виступає ініціатором та співорганізато-
ром подібних культурно-мистецьких масових заходів, які гуртують краян. За підтримки учасни-
ків Ліги виходять у світ першодруки українських письменників, відбуваються концерти україн-
ських артистів, зводять нові українські храми, волонтери доставляють на передову гуманітар-
ні вантажі, а українські воїни отримують необхідні прилади та невійськову техніку. 

- Один з моральних авторитетів нашого часу Любомир Гузар сказав: «Щоб робити добро – 
треба любити людей. шанувати їх, бажати їм добра».  «Українська справа» завжди і у всьому на-
магається бути здібним учнем цієї величної духовної науки, - зазначив Михайло Ратушняк.

«Мистецтво єднає Україну»
Минулої неділі у рам-

ках фестивалю «Співоче 
поле. Тернопіль» пройшов 
черговий етап Всеукраїн-
ського творчого марафо-
ну. Цього разу відданість 
українській пісні та хорео-
графії зібрала у парку На-
ціонального Відроджен-
ня народні художні колек-
тиви і окремих виконавців 
з  Тернопілля, Києва і Ки-
ївської, Хмельницької, Ві-
нницької, Житомирської 
та Донецької областей.

У Тернополі приймали творчих гостей марафону «Мистецтво 
єднає Україну» поет-пісняр Іван Кушнір, переможець міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів Ярослава Декалюк та член правління 
ліги підприємців «Українська справа» ресторатор Ігор Парій.

кубок «Сталева рука» 
об’єднав двох майстрів спорту

Під час мистецького фестивалю відбувся перший відкритий 
турнір з армспорту на кубок ліги підприємців «Українська спра-
ва». Участь у змаганнях взяли всі бажаючі у різних вагових кате-
горіях. А заслужені нагороди переможцям вручали вихованець 
чемпіона світу Андрія Пушкаря, майстер спорту, багаторазовий 
чемпіон України та неодноразовий срібний призер Кубка світу се-
ред професіоналів з армспорту Вадим Стецюк та від засновників 
кубка «Сталева рука» - голова правління ліги підприємців, теж 
майстер спорту, щоправда, з шашок - Михайло Ратушняк.

Упродовж двох днів на мистецькому фестивалі «Співоче 

ли собі за мету об’єднати тернопільську громаду у найсвятіших почуттях до рідної 

На Співочому полі обласного центру під егі-
дою національної компанії «Оболонь» відбувся 
уже дев’ятий Всеукраїнський фестиваль наці-
ональної вишивки і костюма «Цвіт вишиван-
ки». Благодійний однойменний фонд, який очо-
лює Євген Філь, та Ліга підприємців «Україн-
ська справа» презентувати тернополянам і 
гостям дійства Міжнародний рушник єднання 
довжиною понад 12 метрів. 

На один край цього полотна українські умільці 

нанесли візерунки народної вишивки, популярної 
на Тернопіллі та в Прикарпатті. На іншому - за спри-
яння Всесвітнього Конгресу Українців та інших між-
народних громадських організацій - розмістяться 
взірці вишивки майстрів української діаспори.

Після презентації на фестивалі рушник мере-
житимуть вишивальниці з усіх областей України, 
а потім він помандрує аж за океан, щоб його поба-
чили та доповнили своїми орнаментами українці, 
які проживають у Канаді.

Міжнародний рушник з’єднає український цвіт в усьому світі

«Схід і Захід – єдині»
14 травня на Співочому полі Тернополя 

Ліга підприємців «Українська справа» вру-
чила ключі від автомобіля волонтерам з 
козацько-десантного екологічного осередку.

Група «Схід і Захід – єдині» постійно тран-
спортує нашим воїнам на передову гуманітар-
ні вантажі. Останнім часом для того, щоб опе-
ративно виконувати цю почесну місію, козацькі 
волонтери були змушені щоразу «латати» своє 
стареньке і вже зовсім заїжджене авто. Тепер, 
завдяки підтримці «Української справи», вони 
зможуть відвідувати вояків частіше.

Пророче шевченкове слово і твори укра-
їнських майстрів гумору звучали з уст народ-
ного артиста України, Героя України Анато-
лія Паламаренка, а молодь розважав популяр-
ний гурт «Тартак». У перший день мистецько-
го фестивалю ресторатор Ігор Парій  за під-
тримки телеведучого Кості Грубича встано-
вив новий гастрономічний рекорд з приготу-
вання древньої української страви - шпундри і 
безкоштовно частував нею гостей дійства. Ко-
заки розіграли кубок з гирьового спорту «Бо-
гатир Тернополя». Михайло Ратушняк проде-
монстрував майстер-клас гри у шашки…

І це далеко не всі цікавинки, які презен-
тували тернопільській громаді організатори 
фестивалю та їх партнери. А головне - вони 
щедро дарували людям добро, бо люблять і 
шанують їх.  
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Нацрозвідка СШа 
назвала мету Росії щодо України

Розвідка США вважає стратегіч-
ною метою Росії щодо України не дати 
нашій державі інтегруватися в захід-
ні структури. Таку заяву зробив дирек-
тор національної розвідки США Ден Ко-
утс, повідомляє «Інтерфакс». «За нашою 
оцінкою, стратегічна мета Москви в Укра-
їні - підтримувати довгостроковий вплив 
на Київ і протистояти спробам України ін-
тегруватися в західні інститути», - сказав 
він. Окрім того, за словами Коутса, росій-
ська сторона чинить «військовий і дипло-
матичний» тиск на Київ, аби змусити ре-
алізувати Мінські угоди «в російській ін-
терпретації».

У Голландії асфальт 
самовідновлюється 

і заряджає авто
Голландські вчені розробляють ас-

фальтове покриття із системою під-
зарядки для електрокарів і бетоном, 
який самовідновлюється. За повідо-
мленням «The Verge», нове дорожнє по-
криття вирішить проблему заторів, ско-
ротить кількість аварій і допоможе заоща-
дити на ремонтних роботах. Першим про-

ектом вчених стало асфальтове покрит-
тя зі сталевими волокнами, які забезпе-
чують електропровідність. Під впливом 
магніту асфальт і волокна в його скла-
ді нагріваються, а дрібні тріщини затягу-
ються. Щоб провести ремонт дороги, не 
потрібно її перекривати і замінювати по-
криття - досить прогнати дорогою елек-
тромагнітну машину. Вчені також плану-
ють удосконалити технологію і викорис-
товувати сталеві волокна в асфальті для 
підзарядки електрокарів. Поки авто стоя-
тиме в заторі або перед світлофором, воно 
зможе підзарядитися. Інший проект - вдо-
сконалений бетон з підвищеною міцніс-
тю. Пропонується вводити до складу бе-
тону спеціальну бактерію, яка виробляє 
карбонат кальцію, а він, у свою чергу, за-
повнює тріщини при їх виникненні. Такі 
бактерії живуть понад 200 років. 

Італійське село пропонує 2000 
євро тим, хто туди переїде 

Мер віддаленого гірського села в 
Італії пропонує 2000 євро для тих, хто 
переїде туди жити. У такий спосіб місце-
ва влада намагається врятувати село від 
перетворення у привид. Ті, хто оселиться 
у Борміда, розташованого 420 метрів над 
рівнем моря, у північно-західній області 
лігурії і населенням 394 людини, будуть 
платити 50 євро на місяць за оренду жит-

ла, інформує «The Guardian». Спокусли-
ва ініціатива є спробою мера Даніеле Га-
льяно вдихнути життя у село, населення 
якого скоротилося в останні десятиліт-
тя, оскільки молоді люди їдуть, щоб зна-
йти роботу у найближчому великому міс-
ті Савона, або за його межами. Як вигля-
дає життя у Борміда? Менеджер «Oddone 
Giuseppe», одного з чотирьох ресторанів 
міста, сказав: «Тут немає особливо що ро-
бити. Але життя просте і природне: у нас 
є ліси, кози, церква, і багато хорошої їжі. 
Життя, безумовно, позбавлене стресу».

Нарешті чехи позбавили Сталіна 
почесного громадянства 

Влада чеського міста Ческе-
Будейовіце позбавила Йосипа Сталі-
на і лідера Компартії Чехословаччини 
Клемента Горвальда почесного грома-
дянства. Таке рішення ухвалила міська 
рада, повідомляє «Depo.ua». Дискусії про 
позбавлення Сталіна і Горвальда цього 
звання почалися навесні. При цьому гла-
ва Ческе-Будейовіце Їржі Свобода висту-
пав проти ініціативи. 

Меланії Трамп встановлять 
пам’ятник у Європі

У Боснії і Герцеговині може з’явитися 
пам’ятник дружині президента США 
Меланії Трамп. Монумент у вигляді ту-
фельки хоче встановити директор взут-

тєвої фабрики «Бема» навпроти свого під-
приємства, повідомляє «Newsweek». Взут-
тєва фабрика, якою володіють боснійські 
серби, пошила дві пари взуття для Ме-
ланії Трамп на знак підтримки її чолові-
ка. Технічний директор фабрики Марин-
ко Уміцевіч хотів побувати на інавгурації 
президента США, однак втілити намір не 
вдалося, бо йому відмовили у видачі аме-
риканської візи. Тож Уміцевіч на знак по-
ваги до першої леді США планує встано-
вити їй пам’ятник поруч з будівлею фа-
брики в місті Баня-лука.

Інавгураційний костюм 
Макрона - за 450 євро, у дружини - 

вбрання напрокат
Новообраний президент Франції 

Еммануель Макрон був одягнений у 
костюм, вартістю 450 євро. А його дру-
жина Бріджит-Марі-Клоді Макрон - у 
вбрання, взяте напрокат, повідомляє 
«Reuters». «Факт, що у команді Макрона 
розкрили деталі стосовно вартості його 
темного костюма для інавгурації, і те, що 
лавандовий наряд від луї Віттона на його 
дружині Бріджит був узятий напрокат з 
будинку моди, сам по собі вартий уваги», - 
зазначає агентство. До слова, попередник 
Макрона Франсуа Олланд був розкрити-
кований за витрати на майже 10000 євро 
у місяць на перукарню.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Íîâèíè: ñâ³ò

У Тернопільському національному еко-
номічному університеті вперше відбулися 
ІІІ Міжнародні змагання кінологічних ко-
манд. В урочистому відкритті заходу взяли 
участь ректор ТНЕУ, професор Андрій Кри-
соватий, в.о. голови Державної фіскальної 
служби України Мирослав Продан, голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна, техніч-
ний аташе відділу боротьби з наркотика-
ми ВМО Вай Мінга Йена та інші високопо-
важні гості.

На змагання приїхали представники кі-
нологічних команд митних служб  із вось-
ми країн - Азербайджану, БолгаріЇ,  Грузії, 

Молдови, Польщі, Словаччини, Туреччи-
ни, правоохоронних органів та організацій 
України – Державної прикордонної служ-
би, Національної поліції, Служби авіаційної 
безпеки Державного підприємства міжна-
родного аеропорту «Бориспіль», Держав-
ної фіскальної  служби України.

- Проведення міжнародних кінологіч-
них змагань вперше на Тернопільщині є 
підтвердженням тісної співпраці, направ-
леної на покращення кадрового забезпе-
чення державної фіскальної служби і зміц-
нення іміджу України як європейської дер-
жави, - зазначив Андрій Крисоватий. 

- Тернопіль обрали місцем проведення 
змагань  завдяки тому, що департамент кі-
нологічного забезпечення державної фіс-
кальної служби України плідно співпра-
цює з Тернопільським національним еко-
номічним університетом. Значна кількість 
випускників цього вишу працевлаштована 
у департаменті кінологічного забезпечен-
ня, а студенти проходять у ньому передди-
пломну практику, - додав Мирослав Про-
дан. - Є взаємодія, взаєморозуміння і ми за-
доволені рівнем фахівців, які закінчують 
цей заклад. Тому саме Тернопіль став міс-
том, у якому вирішили провести такий ма-
совий захід.

 На змагання прибули майже три де-
сятки кращих собак Європи. 

- Разом із своїми тренерами вони шука-
ли наркотики, зброю та контрабандні ци-
гарки в автівках, багажі та приміщеннях, - 
розповідає  суддя міжнародних змагань кі-

нологічних служб Дмитро Суржа. - Претен-
денти на перемогу повинні не лише точ-
но віднайти сховок, а й зробити це якомо-
га швидше. До прикладу, собака із Словач-
чини зуміла знайти у багажі цигарки за 6 
секунд. 

Дмитро Суржа відзначив високий рі-
вень підготовки змагань і надзвичайно по-
тужну матеріально-технічну базу Терно-
пільського національного університету. 

Організатори переконані, такі змаган-
ня – чудова можливість для кінологів обмі-
нятися досвідом і напрацюваннями, а та-
кож налагодити співпрацю між митними 
органами різних країн. Вейсел Гюнгор ра-
зом зі своїм собакою Одіном приїхав з Ту-
реччини. Він розповів, що у їхній країні до-
сить серйозно ставляться до кінологічної 
служби і спрямовують на її розвиток зна-
чні кошти. Одін вміє шукати наркотики. За 
словами Вайсела, нещодавно на кордоні з 
Іраном його чотирилапому другу вдалося 
виявити контрабандне перевезення 800 
кілограмів героїну. 

Тетяна Мельник із Бориспільського ае-
ропорту приїхала на змагання з чотирила-
пою колегою Еліс. Це - німецька вівчарка, 
яка народилася в аеропорту. Вона спеціалі-
зується на пошуку зброї. Тетяна зізнаєть-
ся, щоб Еліс виконувала накази, потрібно 
з нею подружитися, знайти спільну мову. 
Собака повинен хотіти для вас щось зроби-
ти – звичайні накази і примус тут не діють.

ІІІ Міжнародні змагання кінологічних 
команд тривали два дні.  Першу сходинку 

у них здобули дві українські команди і бол-
гарська. Зокрема, у пошуку наркотичних 
засобів стали кращими інспектор-кінолог 
Иво Стойнев зі службовим собакою Рові 
з Болгарії. У пошуку зброї та набоїв – ко-
манда аеропорту «Бориспіль» – інспектор-
кінолог Тетяна Крючкова зі службо-
вим собакою Томасом. У пошуку тютю-
нових виробів – команда ДФС України 
– інспектор-кінолог Ігор Ганжа зі службо-
вим собакою Кнутом. Переможців нагоро-
дили медалями та подарунками

Юля ТОМЧИШИН.

Êіíîëîãè ç вîсüìè êðа¿í 
ÇÌÀÃÀËÈÑß Ó ÒÍÅÓ

Протягом двох 
днів службові 
собаки демонстру-
вали свої вміння у 
пошуку наркотич-
них засобів, зброї, 
набоїв та тютюно-
вих виробів. 
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На ярмарку 
війни
Повзе біда із 

смертоносним жалом,
На тілі вбитих – 

рани-ордени. 
Торгують забороненим 

товаром
На ярмарку війни.

Перепустку туди дають 
з відваги,

Димлять з буржуйок 
сиві полини,

Життя і смерть невтомно 
важать ваги

На ярмарку війни.

Там блазень зраді коси 
розплітає,

Заброди випасають бур’яни,
В кофтині миру день 

дірки латає
На ярмарку війни.

Раїса ОБШАРСЬКА, 
м. Чортків.
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Богданна з Остапом 
готувалися до 
весілля - віддавали 

доньку заміж. А майже 
посеред подвір’я майстри 
зводили високий 
дерев’яний паркан. 
Володька, рідний брат 
Богданни, відгороджував 
від сестри свою частину 
обійстя. 

- Не можеш зачекати кіль-
ка днів? - запитав Остап, шва-
гро, коли Володька привіз із 
міста двох чоловіків. - І, вза-
галі, чим ми тобі не вгодили? 
Матір доглянули. Поховали по-
людськи. А ти… Згадав, що був 
сином, коли вирішив майже 
половину хати відсудити? Те-
пер, перед Софійчиним весіл-
лям, ще й подвір’я ділиш. Ти ж 
їй не тільки рідний дядько, а й 
хресний. 

Володька вдав, що не чув 
Остапа. 

- Працюйте! - кинув май-
страм і поспішив до автівки. 

Чолов’яги взялися до робо-
ти… 

…Дарка з Миколою тяжко 
працювали, щоб дітей вивчити 
і допомогти облаштувати жит-
тя. Володька, старший син, піс-
ля одруження осів у місті. Бать-
ки стягнулися на хату. Щось 
свати підкинули. І син з неві-
сткою вселилися в нову три-
кімнатну квартиру. 

Хоча від села до міста рукою 
подати, Володька не був час-
тим гостем у батьківській осе-
лі. Як жартували сусіди, приїж-
джав лише «урожай збирати». 
Дарка з Миколою клали в сум-

ки молоко, сир, сметану, 
яйця, картоплю та іншу 
всячину. І затарений 
син відбував до міста. 

…Богданна також в 
місті роботу мала. Але 
після заміжжя залиши-
лася жити з батьками. 
Остап працював інже-
нером на будівництві. Порадив 
хату підрихтувати й добудува-
ти ще дві кімнати. Дарка з Ми-
колою раділи, що зять тяму-
щий і робітний. Дістали «зана-
чку», щоб і свою лепту вклас-
ти. Невдовзі оселя виглядала, 
як лялька. 

Дарка з Миколою вважали, 
що нікого з дітей не обділили. 

…Миколу хвороба застала 
зненацька. Ніколи на здоров’я 
не скаржився, і раптом страш-
ний діагноз. Син уже був при 
посаді, тож Дарка попроси-
ла, аби поговорив з ким треба, 
щоб гарного лікаря призначи-
ли і догляд був відповідний. 

- Це все коштує гроші, мамо. 
Якщо зможете платити, то все 
влаштую. 

- Богданка з Остапом допо-
можуть. А ти?..

- Ви ж знаєте, ми нову ма-
шину купили. Тепер, як кажуть, 
сидимо на дієті. 

Про «дієту» Володька збре-

хав. Просто, чим більше стат-
ків мав, тим скупішим ставав. 
Купівля автівки стала просто 
відмовкою. 

Миколине лікування витяг-
нуло чималі гроші, але не зара-
дило. 

Після батькового похоро-
ну Володька й далі приїжджав 
«збирати урожай». Дарка тро-
хи мала образу на сина. Але ні-
коли й словом про це не обмо-
вилася.   

Якось не стримався Остап:
- Ти б, швагре, хоча б щось 

допоміг коли-небудь...  
- Я тут не господар. Хата і 

город дісталися тобі з сестрою. 
Та й часу нема. Дачу будую. 

- Не ти будуєш, а тобі буду-
ють. 

- Хто як вміє, так і піє. 
…Коли Володька женив мо-

лодшого сина, Дарка на забаві 
не була. Із синових  слів зрозу-
міла: їй там не місце. 

- Ви ледве хворі ноги пе-
реставляєте, - опустивши очі, 

«шкодував» Володька  матір. - 
А від гучної музики голова роз-
болиться. 

- Так, так, тяжко вже мені на 
забави ходити, - тихо сказала 
Дарка. Про себе ж думала: син 
її соромиться.    

…Невдовзі, коли не ста-
ло матері, Володька завітав на 
обійстя. Окинув пильним оком 

господарку. Пройшовся сад-
ком і городом. Остап спосте-
рігав за швагром і відчував: 
щось задумав. 

- Ти б того… щось зрих-
тувала братові, - мовив до 
Богданни. 

- Вона зобов’язана? - 
втрутився Остап. - Знаєш, як 
люди про твої гостини ка-
жуть? Приїжджаєш «урожай 

збирати».  
- А ти тут взагалі ніхто, - 

огризнувся Володька і подався 
до автівки. 

…Селом пішла чутка: Во-
лодька хоче батьківську хату 
ділити. «По-доброму» Богдан-
на віддати шмат площі не ба-
жає, тому буде судитися.   

- Чому вона має дарувати 
Володькові півхати? Йому по-
кійні Дарка з Миколою кварти-
ру в місті купили, - обговорю-
вало новину село. 

- Володька дачу вигнав на 
два поверхи. І ще мало.

- Буде так, як він захоче. Бо 
в чиновниках ходить. А вони 
свого добиваються.

- Тепер модно в селі хату 
мати.  

- Ага, хату розбрату… 
…Богданна з Остапом суд 

програли. 
- І що ти будеш зі своєю пло-

щею робити? - запитала Во-
лодьку сестра.

- Циганам здам, щоб не ту-
сувалися в посадці біля села, - 
реготнув у відповідь. 

…Володька на весілля не 
прийшов. І в село голови не по-
казував. Відсуджені квадратні 
метри стояли пусткою. 

…Майже через три роки Во-
лодьчиним обійстям зацікави-
лися покупці. Богданна не зна-
ла, що брат виставив на продаж 
частину батьківської хати. По-
дейкували, націлився на вищу 
посаду. Треба комусь «руку по-
золотити». Сподівався, що охо-
чі швидко клюнуть на пропо-
зицію, адже село при місті.   

Але когось із покупців не 
влаштовувала ціна, для інших 
площа була замала. Ще й су-
сідка - пенсіонерка баба Тось-
ка відлякувала приїжджих сво-
їми розповідями. Мовляв, не 
буде щастя людям, які куплять 
той кавалок хати. Бо Володька 
неправдою відібрав його у се-
стри. А та прокляла брата. 

Насправді ж баба Тоська 
«віддячувала» Володькові за 
те, що коли вибивали вхід до 
відсудженої частини хати, по-
шкодили її паркан і витопта-
ли квітник. Замість полагодити 
чи хоча б вибачитись, Володька 
бабі Тосьці нахамив. От і приду-
мала лякалки про прокляття… 

Богданну серце боліло, 
коли бачила, як чужі люди 
оглядають хату. Одна з кімнат, 
які дісталася братові, була ма-
миною. У ній вона і померла. 

Порадившись з Остапом, 
вирішили викупити у Володь-
ки відсуджені «квадрати». По-
годився. Але попередив: ціни 
не скине і чекати на гроші дов-
го не буде…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Щаслива Настуня 
заклопотано 
дріботіла по 

кімнаті, у якій лежали 
позв’язувані у клуночки 
речі та провітрений від 
нафталіну одяг. У голові 
крутилася мелодія із якоїсь 
пісеньки, яку вчора почула 
по «колгоспнику», а на устах 
блукала хитренька усмішка. 
І це тільки подумати, як 
вона прославилася на все 
село: після сімдесяти її 
ще покликали заміж! Аж 
тепер вкуситься за язик 
та довготелеса Рузька, у 
якої Настуня жила після 
повернення із Сибіру. 

Ще поки була жива Каська – 
Рузина мама – у хаті було спокій-
но. Каська вміла гасити вогонь су-
перечок не тільки словами, але і 
поглядом. А Рузька на матір зо-
всім не придалася. Вона – викапа-
ний Йосип: така ж висока і навіть 
так похитується ходячи, як він. Ді-
вкою мала одного кавалера, який 
задивлявся більше на маєтки, аніж 
на Рузю, але спритна Надька ско-
ро відбила його та женила на собі. 
Тепер живуть собі на другому кін-
ці села, а Рузя із Настунею поділи-
ли хату на дві половини і так терпі-
ли одна одну.

А позавчора до Настуні прихо-
див свататися Стефань. То нічого, 
що він молодший від неї на сім ро-
ків, але живе у хаті сам і ще ходить 
вночі сторожувати колгоспну ху-
добу. То свіжа копійка і якесь зер-
но все ж є. А тут із Рузькою мусила 
трохи мучитися, бо не дуже люби-
ла робити коло землі, але садила і 
кавальчик бараболі , і якісь грядки.

Рузька не дуже ділилася, а їсти 
треба мати щодня з чогось зва-
рити. Хоч якусь копійчину до не-
величкої пенсії Настуня заробля-
ла сама – у Сибірі навчилася шити 
на машинці, а в селі треба було ко-
мусь пошити чи сукенку, чи якусь 
камізельку. Тому жінки часто при-
носили роботу Настуні, тай віддя-
чували хто грошима, а хто - моло-
ком чи сиром, яйцями та маслом. 
Бо своїх курей Настуня не трима-
ла – господарка не для неї.

Молодою дуже любила танці. 
Часто її, ще молоду дружину, при-
возив Іван на танці із Вікторівки 
до села. Сам сідав у куточку, а вона 

перетанцювала майже зі всіма 
сільськими парубками. Коли по-
верталася до нього, то чоловік не 
раз вже дрімав під звуки музики.

Та й тепер із вискоком бігала 
на весілля, аби лише хто запросив. 
Ноги самі починали дріботіти, 
тільки-но зазвучали перші звуки 
музики і Настуня із цікавістю об-
дивлялася на гостей, прицілюю-
чись із ким можна піти до танцю.

Стефань танцювати не вміє. 
Хоч і живе він на другому кін-
ці села, але Настуня не раз бачи-
ла його з подвір’я своєї родички, 
до якої заходила інколи у неді-
лю з церкви. Та і те, що Стефань 
вибрав Настуню – дяка її. То Ганя 
нарадила йому оженитися, коли 
побачила, що той після смер-
ті жінки не може сам дати ради 
ні собі, ні невеличкій господар-
ці. А ще трохи прихвалила Насту-
ню, що та має на книжці пенсію, 
декілька канацких хустинів, та й 
живу копійчину заробляє на ма-
шинці. А зранку ще може зварити 
якусь миску зупи, щоби після ро-
боти теплої з’їв. 

На свої літа Настуня вигляда-
ла жвавою та доглянутою. Взут-
тя носила тільки на високих об-
цасах. Ще дівкою сказав їй Мико-
ла, що високі обцаси роблять її по-
дібною до молодої вишеньки, яку 
так і хочеться зірвати. І хоч женив-
ся Микола на Вірці, яка мала на 
два морги поля більше за Насту-
ню, але його слова запали назав-
жди їй у серце, як і любов до висо-
кого взуття.

Чорні шкіряні чоботи і бронзо-
ві мешти Настуня поставила збо-
ку біля клуночка із сукенками, які 
любила приміряти перед люстер-
ком на свята та щонеділі. Деякі су-
кенки мусила доштуковувати, бо 
вже стали завузькими, але вона 
дуже любила їх. 

Тепер, коли є нагода відчути 
себе господинею у новій хаті, На-
стуня знов прикупить собі трохи 
одягу, нехай лише добереться до 
Стефаньових грошей – знайде на 
що їх потратити.

А що – комусь пощастило бути 
щасливим замолоду, а їй доля 

усміхнулася на поважні літа. Бо мо-
лодою за Іваном недовго життя її 
тішило. 

Із Вікторівки москалі вивози-
ли всіх, коли вони прожили разом 
лише п’ять років. Велика госпо-
дарка, яка перейшла їм від батьків, 
зразу ж зробила куркулями їхню 
сім’ю для нової влади, а ті вивезли 
разом із ними ще вісім господарів.

Тай вивозили так поспішно, що 
ввечері попередили всіх бути го-
товими їхати до поїздів, а вдосвіта 
під’їхала машина і дві пари коней 
і криками підганяли скоріше ви-
ходити. Брали із собою лише най-
необхідніше, а за господарку ка-
зали, що подбає колгосп. Подбав, 
що залишилося лише три хати се-
ред поля, а від їхньої лише камінь 
на тому місці, де був в’їзд у ворота. 
У пам’яті оживає ще й досі той ле-
мент, коли прощалися із подвір’ям. 

Декілька разів приходила туди, 
де колись було її обійстя, подиви-
лася на пшеницю, яка зеленіла на 
його місці, втирала сльози, які на-
бігали на очі, тай поверталася до 
Касьчиної хати.

Незмінною залишилася тільки 
долина, де дотепер пастухи із села 
пасуть худобу.

У зимному Сибіру щастя не за-
знала. Там залишила могили бать-
ків, єдиного сина та Іванову.

Повернулася із Сибіру із неві-
сткою та внуком на руках. Молоду 
Галю посватав хлопець із сусідньої 
вулиці, а Настуня так і залишилася 
у чоловікової родички, яка жила з 
дочкою на краю села.

За вікном заскрипів віз. Від-
чинилися двері і до кімнати зай-
шов Стефань. Сказав звичне «Сла-

ва Йсусу Христу», огля-
нув Настунині пожит-

ки, взяв два клунки у руки і попро-
сив її йти до воза. Настуня огляну-
ла хату, почекала поки він повино-
сить все на віз і зачинила за собою 
двері. Рузька провела її поглядом 
через фіранку. Але Настуня гордо 
подивилася у бік вікна і навіть не 
кивнула головою.

Нова господарка вразила На-
стуню. Великі напівпорожні кімна-
ти та ванькир нагадали її хату у Ві-
кторівці. Але різке кудкудакання 
під столом скоро вивело із розду-
мів. Придивившись, побачила на-
криту решетом квочку. У ній аж 
щось перевернулося: «Що вона ще 
й повинна доглядати тут дріб?» - 
Та ніколи того не буде. Нехай тіль-
ки Стефань піде на ферму, - вона 
знає, що зробити, щоб не вилізло 
жодне курча із насиджених яєць.

Настуня вправно порозкла-
дала одяг у напівпорожній шафі і, 
відчувши голод, підійшла до кухні 
у ванькирчику. Проти її каструль 
Стефаньові виглядали такими, 
ніби їх щойно витягнули із юхта 
з сажею. Вона гидливо подивила-
ся на них, зняла ганчіркою у ста-
ре відро і винесла його до стодоли. 
Потім витягнула із свого клуночка 
чистий посуд та, милуючись ним, 
поставила на плиту, розпалила у 
грубці дрова.

Зайшов Стефань із відром ви-
полосканої бараболі. Настуня 
вправно почистила її, поставила 
варитися на розігріту від вогню 
плиту, біля якої присів Стефань, 
побачила троє яєць у мисці – всма-
жила їх і вечеря наповнила апетит-
ним ароматом хату.

Марія ГУМЕНЮК.

Струни серця

*     *     *
Коли ми втечемо в літо,
Печаль нас не буде знати.
Я стану для тебе цвітом,
Ти будеш для мене грати
На срібній віолончелі
Під небом, де зорі сяють.
В саду ясени веселі
Гілками в такт закивають.
Кохання магічний космос
Затопить серця трунком.
П’янкі відчуття шості
Посіємо, як медунки.
Солодкі жаги перлини
Не втомимося спивати.
Я з вітру вуаль накину,
Ти будеш для мене грати.

*     *     *
Наповнене серце тобою, 
Як білими квітами сад.
Прилину до тебе весною, 
Не буде дороги назад.

Намолена мною ікона,
До щастя надуманий 

шлях.
Любові жертовні закони
Читай у зелених очах.

Солодке моє надвечір’я,
Не знайдеш мене у журбі,
Чому ж сивина білим пір’ям 
Лягає на скроні тобі?

Чому тебе сумнів долає,
Я ж, ось вона – 

вся із пісень.
Чого ж чорна хмара ховає
Твій, святом заквітчаний, 

день?
Хіба ти не бачиш – кохаю, 
Хіба ти  не чуєш – люблю,
Вбирає оманливим раєм
Жага моя душу твою.

*     *     *
У танку весняних 

теплих злив
Зацвіли каштани на узбіччях.
Їхні білі ароматні свічі
Світанковий промінь 

запалив.
Забринів долиною туман,
Полонила серце ностальгія,
Теплий вітер поцілунки сіяв
І писав по листі наш роман.

Я тоді не вірила ніяк,
Що любов буває 

швидкоплинна,
Та каштан схилився 

до калини
І на вушко ніжно щось 

шептав.
*     *     *

Мене покинуть мрії – 
заспіваю,

Мене залишить сон – 
вина наллю.

Зів’януть квіти – 
свіжих назбираю,

Погасне сонце – свічі запалю.

Мене забудуть рідні – 
я пробачу,

Покинуть діти – 
поблагословлю.

Мене забудуть друзі – 
я заплачу,

Мене покинеш ти, 
то я помру.

Раїса ОБШАРСЬКА, 
м. Чортків.

Невигадане

“ “

…Володька на весілля не 
прийшов. І в село голови 
не показував. Відсуджені 
квадратні метри стояли 
пусткою...

“ “Декілька разів приходила 
туди, де колись було її 
обійстя, подивилася на 
пшеницю, яка зеленіла 
на його місці, втирала 
сльози, які набігали на 
очі, тай поверталася до 
Касьчиної хати.

гніздечкогніздечкоСімейне

Весна без тата… 
Вроді й небагато 
Спливло часу з тих 
чорних-чорних днів, 
Коли дівчатка 
залишилися без тата,
А вже весна 

і знову сад зацвів...

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Сашуня та Юлія - діти воїна Юрія 
Коваля з міста Ланівці, який загинув 
від кулі ворожого снайпера під 
Мар’їнкою Донецької області.

Ніжні промені весняного 
сонечка грайливо 
переливалися на світлих 

стінах храму, вкриваючи їх легкою 
позолотою. Усміхнений  ранок, 
вмитий чистими росами, урочисто 
зустрічав людей на порозі святині 
і ласкаво запрошував у святково 
прибране приміщення. 

Люди, весело усміхаючись, проходили між 
рядами і розсідалися на лавах. Прихожани тихо 
гомоніли, очікуючи молоду пару, яка в той день 
мала шлюбувати у храмі, даючи обітницю вір-
ності. 

Служитель, котрий мав звершувати обряд 
вінчання, зі свого місця уважно спостерігав за 
людьми, що наповнювали церкву. Він нама-
гався вловити їхній настрій, відчути їх почут-
тя й переживання. Та мимоволі його погляд, з 
ледь помітними для сторонніх іскорками суму, 

знову й знову зупинявся на тому ряду, де сиді-
ла його дружина з маленькою незрячою доне-
чкою. Крихітка притулилася до мами, а та, ніж-
но пестячи світлі пасма доньчиного волосся, 
щось тихо нашіптувала їй на вушко. «Знову від-
творює для нашого янголятка картину оточую-
чого середовища», - з гіркуватим щемом у серці 
подумав служитель і, обійнявши теплим погля-
дом своїх найдорожчих у світі кровинок, продо-
вжив спостерігати за прихожанами в храмі.

Раптом хтось навстіж одчинив важкі дубові 
двері і на порозі, злегка спираючись на надійну 
натруджену руку батька, з’явилася винувати-
ця урочистостей – незвичайної вроди нарече-
на. Сонячні промінці заплуталися у складках її 
ніжно-білого плаття, додаючи дівчині ще біль-
шої чарівності і якогось незбагненного таємни-
чого сяйва, яке, наче випромінювалося з глибин 
її чистої юної душі. Обережно ступаючи, батько 
з урочистим піднесенням, гордістю та неприхо-

ваною радістю вів свою доньку до вівтаря, щоб 
від сьогодні  вручити її в руки молодого обран-
ця. 

Усміхаючись, з легкою задумою на облич-
чі, служитель ішов назустріч молодим людям. 
Ледь помітним поглядом знову обійняв дру-
жину і донечку. Мимоволі болюче запитання, 
яке він старанно ховав від світу на денці сер-
ця, спливло у його голові: чи поведе він коли-
небудь через роки свою незрячу донечку до ві-
втаря?

Запитання так і залишилося без відповіді. 
Лише грайливі сонячні промінчики обцілову-
вали покриті першою памороззю сивини скро-
ні служителя, немов намагалися обігріти його,   
зболену переживаннями, душу і вселити бодай 
ледь жевріючий промінчик надії. Адже кожен з 
нас все-таки створений для щастя!

Оксана ҐУДЗЬ.
с. Огризківці Лановецького району.    

Настунине сватання

розбрату
Хата 

Думки вголос Потаємні надії батька
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Поєдинок-реванш 
між Володимиром 
Кличком і чемпіоном 

світу за версіями IBF, 
WBA та IBO у суперважкій 
вазі Ентоні Джошуа може 
відбутися у столиці Вельсу 
наприкінці жовтня. Про 
це повідомив промоутер 
британського боксера Едді 
Хірн.

«Думаю, що Кличко пого-
диться на матч-реванш, тому ми 
вже розглядаємо можливі місця 
проведення бою», - сказав він.

Така впевненість видатного тренера 
не може не дивувати. З іншого боку, ба-
гато видатних чемпіонів надважкої ка-
тегорії завершили кар'єру поразками, 
але назавжди залишилися справжніми 
легендами боксу.

Після поразки від Ентоні Джошуа Во-
лодимир Кличко перебуває у роздумах, 
чи погоджуватися йому на реванш. Не-
залежно від рішення 41-річного україн-
ського боксера та результату ймовірно-
го повторного бою з британцем, він уже 
заслужив місце серед найвидатніших 
важковаговиків у історії боксу. 

МОХАММЕД АЛІ
Американський боксер Мохаммед Алі 

за свою кар'єру зазнав п'ять поразок і три 
з них припали на її фінішний відтинок.

У 1978 році поразки роздільним рі-
шенням суддів легенді боксу завдав 
леон Спінкс, але за півроку Алі взяв у 
нього реванш і мав піти з боксу у статусі 
переможця та чемпіона світу.

Проте, у 1980 році, у 38-річному віці 
він повернутися на ринг. У поєдинку 
проти молодого чемпіона ларрі Холмса 
ветеран виглядав безпорадно, що зму-
сило його секунданта викинути білий 
рушник після 10-го раунду. Це була пер-
ша у кар'єрі дострокова поразка Алі, піс-
ля якої багато глядачів на трибунах не 
стримували сліз.

Але й на цьому видатний америка-
нець не зупинився та провів у 1981 році 
ще один поєдинок – проти канадця Тре-
вора Бербіка. У США Алі навіть не вдало-
ся отримати ліцензію на його проведен-
ня, через стан здоров'я, але дозвіл дали 
на Багамах. Видатний боксер програв од-
ноголосним рішенням суддів та оголо-
сив про завершення кар'єри. А через три 
роки у нього діагностували невиліковну 
хворобу Паркінсона.

МАЙК ТАЙСОН
"Залізний" Майк Тайсон став сим-

волом світового боксу другої половини 
1980-х, коли він одного за одним змітав 
суперників з рингу та був здатен доміну-
вати у надважкій вазі ціле десятиліття.

Проте наркотична залежність та 
ув'язнення за зґвалтування у 1992 році 
зламали кар'єру неймовірного нокаутера.

Після виходу на волю Тайсон ще зміг 
собі повернути чемпіонський титул, про-
те швидко його втратив у бою з Еванде-
ром Холіфілдом, більше запам'ятавшись 
диким вчинком з відкушеним вухом су-
перника.

У 2002 році Тайсон провів свій остан-
ній чемпіонський бій, поступившись но-
каутом британцю ленноксу льюїсу. А за-
вершив він кар'єру ще двома достроко-
вими поразками.

У 2014 році "Залізного Майка" нока-
утував британець Денні Вільямс, а через 

рік переміг технічним нокаутом малові-
домий ірландець Кевін Макбрайд.

ДЖО ФРЕЙЗЕР
Джо Фрейзер у 1970-і роки був найза-

пеклішим ворогом Мохаммеда Алі. Про-
ти нього він провів три поєдинки, які 
стали класикою світового боксу. У пер-
шому з них переміг Фрейзер, завдав-
ши легенді першої у кар'єрі поразки. По-
тім Алі взяв реванш, хоча про закономір-
ність тієї перемоги сперечаються досі.

І, нарешті, у 1975 році відбувся сла-
ветний "Триллер у Манілі". У запеклому 
поєдинку на Філіппінах Фрейзер відмо-
вився від продовження матчу перед за-
ключним 15-м раундом через гематому, 
яка закрила йому око.

Переміг Алі, але пізніше з'ясувалося, 
що й у його куті планували відмовитися 
від продовження бою. Після цього Фрей-
зер програв ще одному культовому бок-
серу того часу - Джорджу Формену і пі-
шов з боксу переможеним.

За п'ять років Джо Фрейзер провів 
ще один поєдинок, але реабілітуватися 
за поразки не зміг. Хоча суперник був зо-
всім іншого калібру – нікому невідомий 
Флойд Каммінгс - саме він домінував у 
ринзі та вів за очками. Підсумкова нічия 
радше була даниною поваги Фрейзеру, 
ніж справедливим підсумком зустрічі.

ДЖОРОДЖ ФОРМАН
Американець Джордж Форман - лю-

дина з епохи Алі та Фрейзера. Першому 
він поступився у легендарній "Рубці у 
Джунглях". У іншого – виграв обидва по-
єдинки, по суті, відправивши Фрейзера 
на пенсію.

У 1977 році завершити кар'єру вирі-
шив сам Формен, але через 10 років по-
вернувся і зумів знову добитися чемпі-
онського поєдинку. У 42 роки він боксу-
вав проти чинного чемпіона світу – Еван-
дера Холіфілда і дав йому справжній бій, 
поступившись лише за очками.

Форман все ж здійснив свою мрію і, 
нокаутувавши Майкла Муррера, став у 
45 років найстарішим чемпіоном світу в 
надважкій вазі.

Боксував "Великий Джордж" до 48 
років та пішов переможеним. В остан-
ньому бою у 1997 році його здолав Шен-
нон Бріггс.

ДЖО ЛУЇС
Американець Джо луїс був найкра-

щим важковаговиком світу 1930-40-х 
років. Він володів чемпіонським титу-
лом майже 12 років – цей рекорд досі за-
лишається непобитим.

луїс оголосив про завершення 
кар'єри у званні чемпіона, але потім ви-
рішив повернутися і у підсумку пішов 
переможеним. Спочатку у нього виграв 
Еззард Чарльз, а в останньому бою луї-
са переміг інший легендарний америка-
нець – Роккі Марчіано.

У 30-у турі чемпіона-
ту України серед команд 
Першої ліги муніципали 
на виїзді поступилися ки-
ївській «Оболоні-Бровар» 
– 0:2.

ФК «Тернопіль» зіграв 
два різних тайми. Якщо в 
першому він здебільшо-
го оборонявся, то в друго-
му створив кілька гострих 
моментів, які, на жаль, не 

реалізував. 
А пропустили гості на 

початку кожного з таймів. 
Доживемо, а чи поба-

чимо?
Голова Національної 

суспільної телерадіоком-
панії України Зураб Ала-
санія зізнався, що, навіть 
ризикуючи посадою, від-
мовиться у 2018-у тран-
слювати Чемпіонат світу з 

футболу, який відбудеть-
ся у Росії.

«Я запитав у великих 
футбольних ієрархів, чи 
підтримають вони мене, 
якщо українська збір-
на таки потрапить до фі-
нальної стадії Чемпіона-
ту? Вони кривляться і ка-
жуть: "Дай Бог, Україна 
не потрапить", – розповів 
Аласанія.

Ìат÷-ðåваíø ìіæ 
Êëè÷êîì і Äæîøóа 
ìîæëèвèé?

Прем’єр-ліга, 29 тур
Волинь – Сталь – 0:1;
Олімпік – Динамо – 2:1;
Зоря – Олександрія – 1:0;
Чорноморець –Шахтар – 0:3;
Ворскла – Зірка – 1:1;
Дніпро – Карпати – 2:3.
Через борги із зарплати "Волинь" по-

збулася ще 6 очок та вилетіла з Прем'єр-
ліги. Клуб покарала ФІФА через забор-
гованість перед своїм екс-футболістом 
боснійцем Сашою Стевічем. Таким чи-
ном луцька команда із 7 очками опус-
тилася на останнє місце у турнірній та-
блиці та втратила шанси піднятися на 
"рятівне" 10 місце.

Без надії на збереження прописки у Першій лізі

аРЕНа
Завершився щорічний канадський 

міжнародний турнір з художньої гімнас-
тики "Koop Cup". Україну на цьому старті 
представляла одна з кращих юніорок Олек-
сандра Яремчук. Вона впевнено впоралася з 
усіма видами програми, допустивши лише 
дрібні помилки у вправі з булавами, але це 
не завадило українці зайняти перше місце у 
багатоборстві. В Україну Олександра везе 4 
золота (багатоборство, обруч, м'яч, стрічка) 
та срібло у вправах з булавами.

На Чемпіонаті Європи з карате 
збірна України виборола шість меда-
лей. Особливо відзначилися україн-
ські дівчата, які володіють ефектною 
технікою виконання складних уда-
рів. Катерина Крива, Анастасія Мястков-
ська, Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлю-

га не тільки виграли в турчанок фінал 
командних змагань, а й здобули в інди-
відуальних змаганнях золото і дві брон-
зові нагороди. Потішили своїми виступа-
ми і чоловіки. Станіслав Горуна свій фі-
нал програв італійцю. Проте, крім інди-
відуального «срібла», Станіслав допоміг 
чоловічій команді здобути ще й бронзо-
ву нагороду. Загалом же українці на чем-
піонаті Європи посіли четверте загаль-
нокомандне місце. 

На етапі Кубка світу з фехтування 
на шаблях українка Ольга Харлан ви-
борола золоту нагороду. У фіналі вона 
перемогла угорку Анну Мартон. Доречно 
зазначити, що для Ольги виступ у Тунісі 
став першим міжнародним турніром піс-
ля операції на правому плечі.

Найвідоміші 
футбольні 
династії  України

Продовження. Поч в  №19

Бойки

Денис Бойко переживає не найкращі 
часи. Пішовши із "Дніпра" у 2015-у, гол-
кіпер так і не став основним ні в "Бешик-
таші", ні в "Малазі". Батько футболіс-
та – Олександр Григорович – знає сво-
го сина, як ніхто інший. Він вважає, що 
Денис демонструє свої найкращі якос-
ті лише тоді, коли відчуває повну довіру 
тренерського штабу. А от, якщо потрібно 
доводити – проявляється психологічна 
нестабільність.

Сам Олександр Бойко свого часу 
пройшов університети у Валерія лоба-
новського. Він був захисником (щоправ-
да – не основним) у "Динамо" 70-х – по-
чатку 80-х. Потім виступав за "Металіст" 
і "Буковину", а закінчував у фінському 
КПТ-85.

олійники

Ще кілька років тому вінгер Денис 
Олійник вважався одним із найяскраві-
ших талантів українського футболу. Піс-
ля "Динамо" та "Арсенала" він опинився 
у вмілих руках Мирона Маркевича і став 
гравцем основи зіркового "Металіста", 
який регулярно грав у єврокубках. Пере-
хід у "Дніпро" не пішов Олійнику на ко-
ристь. У вінгера виник конфлікт із го-
ловним тренером Хуанде Рамосом – він 
опинився у "дублі" команди. Довелося 
рятувати кар’єру у голландській Ереди-
візі. Олійник відіграв два класні сезони в 
арнемському “Вітессі", але зараз сидить 
у глухому запасі "Дармштадта".

Та вірить, що у його сина все піде на 
лад, Віктор Олійник – знаменитий хав-
бек "Буковини", "Зірки" і запорізько-
го "Металурга" 80-90-х, про гарматний 
удар якого ходять легенди.
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Д озвілля дітей є однією з 
головних переваг життя у 
місті. Але – не в Шляхтин-
цях. Маленькі мешкан-

ці села після школи, забувши про 
комп’ютери й телевізори, поспіша-
ють у… бібліотеку. Тут на них чекає 
цікавий світ, який вони самі ство-
рюють. А ще – обмінюються нови-
нами та спілкуються з друзями.

Від Тернополя до Шляхтинців 
– півгодини їзди автомобілем. Чи-
мало батьків возять дітей на гурт-

ки до обласного центру. Останнім 
часом, проте, багато з них надають 
перевагу рідному селу. 

Після обіду до бібліотеки схо-
дяться діти. Кожен тримає в ру-
ках невеликий пакунок, у яко-
му – різнокольорове начиння для 
рукоділля. Наступну годину, а то 
й більше, вони виготовлятимуть 
свої шедеври. 

Маленький дитячий центр у 
селі самотужки створила бібліоте-
кар Наталя Винарчук. Прийшов-

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬСоціум 13

«Тут цікавіше, 

У кожного села чи містечка є свої 
постаті, герої, які століттями 
вплітають золотий віночок у 

літопис рідного краю.

У нашому надзбручанському селі леген-
ду творить неординарна постать -  краєзна-
вець, літературознавець, 105-літній мешка-
нець, багаторічний старший братчик хра-
му святих Петра і Павла - Микола Пилипо-
вич Тимчук.

І ось, 9 травня, у День Перемоги учас-
ники ДТК «Писанка» вирішили подарува-
ти хороший настрій ветеранові. Завітавши 
на подвір’я пана Миколи, одразу можна за-
уважити, що тут мешкають дбайливі ґаз-
ди, адже усе родинне гніздо Тимчуків купа-
ється у квітах, цвітуть дерева і кущі. А ста-
рі ялиці-осокори, ровесники ветерана, в уні-
сон із весняним вітерцем виграють мажор-
ну мелодію, вітаючи теж керманича роду. І 
це велика заслуга доньки - Галини Микола-
їв ни, яка проживає з батьком.

Квартет читців колективу «Писанка»: 
Адріана Задорожна, Софія Хомик, Олена-

Аліна Леськів, Інна-Марія Комар, у напро-
чуд дивовижних вишиванках, декламували 
поезії-вітання, автором яких є франківська 
поетеса Віра Михайлівна Багірова. А також 
юні мельпоменівці представили на театраль-
ний кін інсценізацію «Розтерзали Україну». 
Від побаченого дійства, мелодійних декла-
мацій Микола Пилипович не стримував сліз, 
адже не сподівався такої душевної уваги.

Щирими словами вдячності ветерана 
привітала наставниця і засновниця колек-
тиву «Писанка» Ольга Ігнатівна Кульба-
ба: «Ваша праця на мистецькій ниві рідно-
го краю залишила вагомий доробок у від-
родженні стародавніх традицій українсько-
го народу. Адже жодні мистецькі фестини на 
теренах села чи на районних сценічних під-
мостках не обходились без вашого коректу-
вання, батьківської допомоги». Усі учасники 
святкової імпрези побажали Миколі Пили-
повичу ще довгих років життя під мирним 
небом України, співаючи «Многоліття».

Христина-Марія БІЛА, 
учасниця ДТК «Писанка».

с. Мовчанівка Підволочиського району.                                                                

105-літньому ветерану заспівали «Многая літа»

У невеличкому  
селі Шляхтинці 
знають, як 
виростити 
щасливих людей

як вдома з телевізором  
і комп’ютером»

ши сюди працювати, вона виріши-
ла, що заохотити дітей до читан-
ня можна, лише коли їх зацікави-
ти. Так при бібліотеці виник гур-
ток "Умілі руки", де є всі умови для 
того, щоб діти розвивалися та рос-
ли щасливими.

Пані Наталя розповідає: сама 
зацікавилася рукоділлям, коли в 
неї народилася друга донечка. 

- Я подивилася, які гарні речі 
продають у місті, - розповідає вона. 
-  Різні прикраси, сувеніри можуть 

подарувати гарний настрій, хо-
четься, щоб і в твоєї дитини такі 
були. Але ціни на таку красу дово-
лі високі. І я зрозуміла, що можу і 
сама зробити таке. Виявилося, що 
це приносить ще й неабияке задо-
волення – творити щось своїми ру-
ками. Дівчатка, які приходять у бі-
бліотеку по книжки, якось застали 
мене за такою роботою, і попроси-
ли навчити і їх.

Створеними виробами діти по-
хвалилися в школі – й інші теж за-

хотіли зробити щось своїми рука-
ми. Коли таких охочих стало бага-
то, пані Наталя вирішила об’єднати 
їх у гурток. Тепер, зізнаються бать-
ки, діти поспішають у бібліотеку, а 
не до телевізорів і комп’ютерів. А 
заодно читають книжки, які беруть 
після гуртка додому. 

- Мені про гурток розповіли од-
нокласниці, показали свої гарні ви-
роби - і я теж захотів, - розповідає 
Остап Климишин. - Раніше нічо-
го не робив подібного, тут вперше 
спробував і вдалося.

- Ходжу сюди вже чотири місяці, 
- ділиться Настуся Цьвігун. - Мені 
подобається. Робила підкову, сніго-
вичка, Діда Мороза, ялинку, коши-
чок. Тут цікавіше, ніж дивитися те-
левізор. Свої вироби потім дарую, а 
деякі зберігаю. 

- Вдома за комп’ютером не так 
цікаво, як тут з друзями пізнава-
ти щось нове, - погоджується з нею 
Аліна Ткач. - Чекаю заняття, щоб 
сюди прийти. 

- Самій вдома буває сумно або 
нудно, а тут можна поспілкуватися 
з друзями, новинами якимись обмі-
нятися, - додає Ліля Кацаба.

У маленькому дитячому світі, 
серед книжок, кипить робота. Тен-
дітні пальці обережно розрізають 
тканину чи папір, склеюють, при-
крашають. І невдо-
взі з хаосу створю-
ється справжнє ма-
леньке диво.

Антоніна  
БРИК.
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Томатний суп з морепродуктами

ПОТРІБНО: 4 помідори, 200 г заморо-
жених морепродуктів, 1  морквина, 1 ци-
булина, 100 г рису, 1 пучок базиліку, 100 
мл білого сухого вина, 2 зуб. часнику, 4 ст. 
л оливкової олії, 0,5 ч. л цукру, сіль, чор-
ний перець

ПРИГОТУВАННЯ: помити і почистити 
цибулю і моркву. Нарізати овочі дрібними 
кубиками. Помідори очистити від шкір-
ки. Обсмажити моркву і цибулю в розігрі-
тій оливковій олії приблизно 7 хвилин. 
Базилік помити, обсушити і розібрати на 
листочки. Два помідори і половину пуч-
ка базиліку дрібно порізати і відправити 
у сковороду, де смажиться цибуля і морк-
ва. Коли овочі будуть готові, дати їм тро-
хи охолонути і перекласти у блендер. По-
трібно їх подрібнити в пюре.

Коли все буде готове, перелити пюре в 
каструлю з товстим дном, додати 2 склян-
ки води і довести до кипіння.

У сковороді розігріти оливкову олію 
і просмажити рис приблизно 3 хвилини. 
Влити у сковороду вино, засипати цукор 
і тушкувати на повільному вогні близько 
3 хвилин. Перелити вміст сковороди в ка-
струлю, де вариться овочеве пюре. Через 
10 хвилин додати в суп морепродукти.

Два помідори, що залишилися, розрі-
зати на четвертинки і видалити насіння. 
М'якоть нарізати соломкою, часник очис-
тити і дрібно посікти. Також подрібнити 
базилік. Додати овочі і базилік у суп, про-
варити ще 5 хвилин. Страву можна пода-
вати. Стежте, щоб суп був дуже гарячим, 
з ним ідеально смакують шматочки хліба, 
підсмажені на оливковій олії.
Рис з овочами і куркою

ПОТРІБНО: 400 г відвареного рису, 
1/2 моркви, 1/2 ріпчастої цибулі, 2 пір’їни 
зеленої цибулі, 3 листочка капусти, 1/2 
курячої грудки, 3 ст. л. соєвого соусу.

ПРИГОТУВАННЯ: курку порізати 
дрібними шматочками. Найкраще три-
кутниками з діагоналлю 1 см та товщи-
ною 3-4 мм. Обсмажити на добре розігрі-
тій пательні на великому вогні, додавши 
2-3 ложки олії. Обсмажувати треба до ста-
ну, поки всі шматочки не побіліють й на-
половину не випарується сік з м’яса.

Викласти курку з пательні в окремий 
посуд та вилити туди ж сік з м’яса.

Овочі нарізати дрібними шматочками: 
капусту – квадратиками; ріпчасту цибу-
лю – як зазвичай, коли вона обсмажуєть-
ся для інших страв; зелену цибулю – впо-

перек, моркву – дрібно впоперек. На до-
бре розігріту пательню налити 2-3 столо-
ві ложки олії, висипати овочі та обсмажу-
вати на великому вогні 2-3 хвилини. Коли 
овочі обсмажаться (морква стала солодка, 
капуста – ще хрумкотить, але вже не має 
яскравого смаку, що притаманний сирій), 
додати шматочки курки й сік з м’яса, пе-
ремішати й обсмажувати разом ще секунд 
тридцять.

Додати рис, влити соєвий соус, все пе-
ремішати та обсмажувати ще 2 хвилини.
капустяно-рисова 
запіканка з м'ясним фаршем 

ПОТРІБНО: 1 середня білокачанна ка-
пуста, 1 скл. рису, 500 г м'ясного фаршу, 1 
морква, 2 цибулини, 1 помідор, спеції, 3 ст. 
л. сметани, сіль, 3 ст. ложки кетчупу, со-
няшникова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: розібрати капусту 
на листочки, залити їх окропом на 15 хви-
лин. листочки стануть м'якими. Відвари-
ти до повної готовності рис. Обсмажити 
на сковорідці цибулю і моркву, додати до 
них нарізаний кубиками помідор. Зміша-
ти вміст сковорідки з фаршем і рисом. 

Солити за смаком, посипати спеціями. 
Можна додати ще сире яйце. Переміша-
ти фарш. Змастити маслом чашу мульти-
варки, викласти на її дно капустяне лис-
тя, щоб утворилися бортики. Класти на 
листя шар фаршу, полити його соусом з 
кетчупу і сметани. Можна розбавити соус 
кип'яченою водою, щоб він не був густим. 
Накрити фарш капустяним листям. Ви-
класти на них знову ж шар фаршу, соус і 
капустяне листя. Якщо готувати запікан-
ку в духовці, тоді її можна посипати тер-
тим сиром, а якщо в мультиварці, то поси-
пати не потрібно.

Готувати капустяно-рисову запіканку 
40 хвилин в режимі «випічка». Потім за-
лишити на 20 хвилин трохи охолонути в 
чаші. Вийняти її за допомогою контейне-
ра від пароварки і перекласти на блюдо. 
Полити сметаною.
кабачки з рисом і грибами

ПОТРІБНО: 2 кабачки, 200 г грибів,1 
цибулина, 1 болгарський перець, 3-4 помі-
дора, 2 ст. л. рису, 50 г голландського сиру, 
3 ст. л. сметани, 1 ч. л. борошна, 4 ст. л. олії, 
щіпка меленої паприки,  мелений духмя-
ний перець за смаком, чорний мелений 
перець за смаком, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: кабачки розріза-
ти уздовж навпіл і видалити серцевину. 
Дрібно порізати цибулю. Болгарський пе-

рець порізати невеликими кубиками. Та-
кож дрібно порізати гриби. Сир натерти 
на крупній тертці.

Помідори бланшувати 2 хвилини, зня-
ти шкірку і потерти на дрібній тертці.

Відварити до готовності рис. У сково-
роді на розігрітій олії спасерувати цибулю 
5 хвилин. Додати болгарський перець і 
обсмажувати 5 хвилин. Потім додати гри-
би і тушкувати під кришкою 10 хвилин. У 
готові овочі додати рис, спеції, посолити і 
перемішати.

Кабачки викласти в змащене олією 
деко, наповнити овочами і відправити у 
розігріту до 180°С духовку на 10 хвилин.

Сметану змішати з протертими помі-
дорами, паприкою і борошном, посоли-
ти, поперчити. Отриманим соусом залити 
зверху кабачки, посипати тертим сиром і 
випікати ще 15 хвилин.
Різотто з білими грибами

ПОТРІБНО: 200 г рису (арборіо), 200 г 
білих грибів, 50 г пармезану, 100 мл біло-
го сухого вина, 5-6 гілочок петрушки, 3 ст. 
л. олії оливкової, сіль, перець білий.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю почистити 
і дрібно нарізати. Обсмажити на олії до 
м'якості, не зажарювати. Додати рис, пе-
ремішати і обсмажувати 5 хвилин. Посо-
лити і поперчити. Влити в рис половину 
склянки білого сухого вина. Рис повинен 
повністю увібрати його, після цього по-
трібно додати воду або грибний відвар. 
Гриби попередньо обсмажити до напівго-
товності. Після того, як вся рідина вбрала-
ся, можна додавати крупно нарізані гри-
би.

Додавати бульйон невеликими по-
рціями, приблизно по 50 мл. Всього піде 
близько 0, 5 л. рідини. Більше не потрібно. 
За 5 хвилин до готовності додати петруш-
ку і натертий пармезан.

Перемішати, потримати до загусання і 
можна подавати.
Телятина з рисом в горшечках 

 ПОТРІБНО: 400 г телятини, 6 ст. л. 
консервованого горошку, 6 ст. л. тертого 
твердого сиру, 3 помідори, 2 болгарських 
перці, 2 цибулини, 3 ст. л. рису, 3 зуб. час-
нику, 3 ст. л. олії, 1 скл. м’ясного бульйону, 
сушений базилік та сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: телятину помити 
й нарізати невеликими кубиками. Помі-
дори та перець помити, почистити. Пе-
рець нарізати тонкими смужками, а помі-
дори натерти на великій тертці. Цибулю 
та часник почистити та дрібно нарізати. 
У три порційних горшечки влити по чай-

ній ложці олії й покласти по столовій лож-
ці промитого рису. Посолити і посипати 
базиліком за смаком. Тоді викладати ша-
рами: третину телятини, половину пер-
цю, помідорів та цибулі з часником, знову 
третину телятини, решту овочів, решту 
телятини. Насамкінець в кожен горшечок 
налити по 1/3 склянки м’ясного бульйо-
ну, покласти по 2 ст. ложки консервовано-
го горошку та по 2 ст. ложки тертого твер-
дого сиру. Кожен шар посолити та посипа-
ти сушеним базиліком за смаком.

Горшечки накрити кришками і поста-
вити у попередньо розігріту до 180° С ду-
ховку на 40-50 хвилин. Опісля кришечки 
зняти й залишити горшечки в духовці ще 
на 20 хвилин, щоб повністю википів буль-
йон і зарум’янився сир.

Можна готувати страву за цим кулі-
нарним рецептом не порційно, а у формі 
для запікання, накривши її кришкою чи 
загорнувши фольгою.
Рисовий пудинг з вишнями

ПОТРІБНО: 400 г вишень, 100 г рису, 
500 мл молока, 100 мл вершків, 200 г цу-
кру, 10 г ванільного цукру, 1 ст. ложка 
крохмалю, щіпка солі, 100 мл кип'яченої 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко довести до 
кипіння. Додати у нього 2 ст. ложки цукру, 
ванільний цукор, рис і перемішати. Вари-
ти рисову кашу на повільному вогні, весь 
час помішуючи, поки рис не розвариться, 
приблизно 40 хвилин. Стежити, щоб мо-
локо не втекло, а рис не пригорів. Готову 
рисову кашу остудити і збити міксером. У 
вершки додати 1 ст. ложку цукру і збити 
міксером у щільну піну. Акуратно ввести 
збиті вершки в остиглий рис і переміша-
ти.

Приготувати вишневий соус. Для цьо-
го вишні помити, очисти від кісточок, по-
сипати цукром і залишити на 20 хвилин 
до появи соку.

Потім вишні з соком відправити на 
вогонь, довести до кипіння і варити 10 
хвилин. Крохмаль розвести холодною 
кип'яченою водою і перемішати до роз-
чинення грудочок. Тонкою цівкою влити 
крохмальну воду в киплячий сироп. Готу-
вати вишневий соус на повільному вогні, 
не доводячи до кипіння, поки він не загус-
не.

Подавати рисовий пудинг з вишневим 
соусом в теплому або холодному вигляді.

ÐÈÑ: 
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ШВИДКЕ І ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ. 

Індивідуальний підхід до клієнта.

Польські візи!!! 
НЕДОРОГО.

Тел.  (098) 707-68-17 Галина, 
e-mail.: gz7907@ukr.net.

nday.te.ua

Продаю
1-кімн. квартиру в центрі Теребовлі, 

4/5,  загальна площа 32 кв.м.,  індивідуаль-
не опалення. Тел. (096)405-53-44.

***
Саджанці малини. Надаємо консультації 

з вирощування. Телефон: (067) 784-71-36.

Котел КЧМ-5, не новий. 
Телефон: (097) 139-68-62.

Êàëåéäîñêîï

Утеплення будинків! 
Декорування фасадів!

ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 
КОМПЛЕКС ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Прошу повернути за винагороду
Втрачені документи - паспорт грома-

дянина України, посвідчення водія та два 
техпаспорти на ім’я Луцик Михайло Во-
лодимирович із с. Кривчики Збаразько-
го району. Винагороду гарантую. 

Телефон: (098) 324-25-96

17 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
вночі 8-13, вдень 12-16 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.27, захід - 21.00. 

18 травня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 6-11, вдень 11-16 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.26, захід - 21.01. 

19 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 7-13, вдень 13-17 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.25, 
захід - 21.02.  

20 травня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-

чі 8-13, вдень 14-17 граду-
сів тепла. Схід сонця - 5.24, 
захід - 21.04. 

21 травня - хмарно, 
дощ, температура пові-
тря вночі 8-13, вдень 16-17 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.23, захід - 21.05. 

22 травня - хмарно, 
дощ, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 15-16 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.21, захід - 21.06. 

23 травня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 11-13, вдень 14-16 
градусів тепла. Схід сонця - 
5.20, захід - 21.07. 

Погода в Тернополі й області

Петро Порошенко 
підписав указ про 
заборону доступу 

до російських соціальних 
мереж «ВКонтакте» і 
«Одноклассники», а також до 
сервісу «Яндекс» в Україні.  

Відповідний указ з'явився на 
сайті Президента України у вівто-
рок 16 травня. 

 Тим самим глава держави ввів 
у дію рішення РНБО "Про застосу-
вання персональних спеціальних 
економічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій)" від 28 квітня 
2017 року.

 Ці санкції, зокрема, передбача-
ють блокування доступу до росій-
ських соціальних мереж «ВКонтак-

те» і «Одноклассники». Крім цьо-
го санкціями забороняється доступ 
до всіх сервісів «Яндекса», окрім го-
ловної сторінки пошукової системи.

 Доступ до соцмереж заблокова-
ний в рамках обмежень, накладе-
них на Mail.Ru Group. Провайдери 
також повинні будуть заблокувати 
доступ до самого сайту Mail.ru.

 Крім цього, в Україні також бу-

дуть заблоковані сайти антивірус-
них компаній «Лабораторія Каспер-
ського» і DrWeb.  Також санкції вве-
дені проти російських телекана-
лів РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ 
Плюс», ТНТ, РЕН і «Звезда».

 Провайдери виконуватимуть 
рішення Ради нацбезпеки і оборо-
ни протягом місяця. Тож у користу-
вачів є час, щоб скопіювати свої дані 
зі сторінок заборонених соцмереж. 

 Зазначимо, що для соцмере-
жі "ВКонтакте" український ри-
нок є другим за розмірами після ро-
сійського. За статистикою, сайтом 
"ВКонтакте" в Україні користують-
ся 5,4 млн. осіб, "Одноклассниками" 
- 3 млн. Натомість, у Facebook зареє-
стровано 2,1 млн. осіб.

Президент заборонив «Одноклассники» і «ВКонтакте»
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Овен
Найвірніше рішення — жити 

згiдно з законами. Мудрі вчин-
ки, гнучкість, обачність, спо-
кій та витримка повинні супро-
воджувати вас упродовж усього 
тижня.
 Телець 

Доля прихильно ставиться 
до тих, хто допомагає ближнім. 
Благодійність тільки вітається. 
Цього тижня вас супроводжува-
тиме удача.

 Близнюки 
Не робiть підлості та не зло-

словте. Дуже хороші плоди при-
несе духовний саморозвиток. 
Медитації та східні практики — 
найкращі заняття для організа-
ції дозвілля.
Рак 

Тиждень обіцяє удачу в сімей-
них стосунках. Дехто з вас одру-
житься. Зміцнення сім’ї та наро-
дження дітей – важливі напрямки 
для представникiв вашого знаку.
 Лев 

Цього тижня вас чекає уда-
ча. Можлива зміна раніше намі-

ченого курсу. Несподіванок і по-
трясінь не варто чекати.
Діва 

Не давайте приводів для 
ревнощів. За вашу необачність 
може послідувати відплата. У сі-
мейних стосунках конструктив-
ні діалоги допоможуть уник-
нути проблем і знизять рівень 
агресивності.
Терези 

Сприятливий перiод для лю-
дей iз розвиненою інтуїцією. Ви 
зможете досягти вершин. Стане 
в пригоді ваше вміння бути в то-
нусі. Відсутність паніки та про-
думані дії принесуть свої плоди.

 Скорпіон 
На вас чекають найприєм-

ніші клопоти, які можуть бути 
пов’язані з облаштуванням по-
буту. Можете сміливо втiлювати 
ідеї — наприклад, зайнятися ре-
монтом квартири.
Стрілець 

Питання кар’єри відійдуть на 
другий план. Пріоритетним на-
прямом стане ваше особисте жит-
тя. Ваша невгамовна енергія буде 
спрямована в потрібне русло і 
принесе відповідні результати.
Козеріг 

Друзі знайдуть у вас під-

тримку та опору, ви налагоди-
те родинні зв’язки. Вiзьмiть на 
себе відповідальність за тих, хто 
живе поруч iз вами.
 Водолій 

Станеться потужний прорив 
у вашiй кар’єрі, попереду профе-
сійне зростання. Робота і ще раз 
робота — все інше піде на дру-
гий план.
 Риби 

Ви матимете багато нових 
знайомих, серед яких будуть як 
особисті контакти, так і профе-
сійні. Втрачені зв’язки поступо-
во відновлюватимуться.

ГОРОСКОП
з 17 до 23 травня

Замість концертного залу – затишний 
сквер, замість сцени – літня естрада 
і сотні вдячних слухачів. Цієї неділі 

у Бучачі відбувся вже традиційний 
фестиваль духової музики. У ньому 
взяли участь 12 колективів не лише 
із Тернопілля, а й з Хмельницького та 
Івано-Франківська. «Бучацькі фанфари» 
дивували публіку як класикою, так і 
джазом. Серед учасників і глядачів –люди 
різного віку. Наймолодшому оркестранту 10 
років, найстаршому – 78. 

Розпочалося свято на Майдані Волі, після чого ор-
кестри пройшли маршовою ходою по вулиці Галицькій 
до міського скверу, де відбувалася основна частина дій-
ства. 

Під час фестивалю бучаччани могли почути виступи 
десяти духових оркестрів, а також побачити видовищне 
дефіле ансамблів барабанщиць Звенигородського сіль-
ського клубу та “Кралі-vi” Тернопільської школи №24. 
Відразу ж після повернення із зони АТО на свято при-

їхав військовий оркестр Тернопільської  44-ї окре-
мої артилерійської бригади  під керівництвом Тара-
са Когута. 

- Колись у кожній школі, установі, заводі чи фа-
бриці був свій оркестр, - розповідає організатор 
фестивалю Йосиф Кошик. – Сьогодні таких колек-
тивів залишилося дуже мало. Але, тим не менше, вони 
збереглися, працюють, розвиваються і радо діляться 
своєю творчістю. Я вірю, що наш фестиваль буде роз-
ширюватися. Адже духова музика – універсальна. Вона 
зрозуміла і близька всім і не залишає байдужим нікого.

На сцені виступають як оркестр ветеранів, так і ко-

лектив школярів. Людей різ-
ного віку об’єднує її велич-
ність Музика. Цьогоріч впер-
ше на сцені «Бучацьких фан-
фар» звучить джаз у вико-
нанні оркестру “Проскурів 
СІТІ-БЕНД” Хмельницького 
музичного училища. 

- Сьогодні ми виконували 
сучасний і класичний джаз, 
італійську музику та україн-
ський джаз, - розповідає керів-
ник колективу Леонід Олій-
ник. - Такі фестивалі дуже по-
трібні для розвитку музикан-
тів, колективів, для міста. Тут 
панує творча атмосфера – хо-
четься дихати, грати, дивува-
ти публіку. У Європі такі захо-
ди часто відбуваються – це чу-

дова практика, яку варто впроваджувати в Україні.
Окрім гучних оплесків учасники фестивалю отрима-

ли подяки і нагороди за високий професіоналізм, вико-
навську майстерність та внесок у справу розвитку духо-
вого музичного мистецтва України. 

Юля ТОМЧИШИН.

Â³òàºìî!
Гарну, порядну людину, доброго сина, чоловіка і батька

Сергія Олександровича Розевика
із с. Печірна Лановецького району

з 45 річчям!
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Прийми вітання наші щирі,
Нехай щаслива буде кожна мить!
Нехай здоров’я й успіх прибувають,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить!
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрий і багатий,
Бажаємо з роси й води
Любові й злагоди у хаті.
Живи щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Господь хай береже від бід
У нашій славній Україні!

З любов’ю - батьки, брат Микола із сім’єю. 

Â³òàºìî!
Людину, у якої воістину золоті руки і добре, 

співчутливе серце, того, хто щодня спішить 
на допомогу іншим, хірурга Тернопільського

 онкологічного диспансеру
 Миколу Васильовича Подоляна 

з 60-річчям!
Прийміть у цей день вітання найкращі,
Бажаємо миру, спокою і щастя!
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Щоб сонячний настрій у серці не згас,
І щедра доля всміхалась не раз.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
На многая-многая літ!

З повагою - голова правління 
з реабілітації жінок «Донна» 

Марія Линда.

Â³òàºìî!
Дорогу маму, дружину, бабусю, добру і чуйну людину

Любов Іванівну Шойду
з Киданців Збаразького району,

яка 15 травня святкувала свій 60-річний ювілей!
Найдорожча, найрідніша в світі,
Сьогодні Вас вітають Ваші діти
І чоловік, і внуки, і родина.
Кохана, люба наша, Ви – єдина.
Хоч срібні нитки заплелися в коси,
Та Ви для нас є молодою досі.
Низький уклін Вам, люба мамо,
Людської щирості й тепла,
Здоров’я просимо від Бога,
Земного щастя і добра.
Щоб не торкалась скронь зими пороша,
Щоб Ви пройшли через усе життя
Така, як є – привітна і хороша,
Матусю наша дорога.

З любов’ю і повагою – чоловік Яків, сини Роман, Сергій, дочка 
Люда, невістки Надя, Оксана, зять Михайло, онуки Софійка, Денис, 

Даринка, Давидко, Маргаритка, Матвійко і вся велика родина.  

«Áó÷àöüê³ ôàíôàðè» äèâóâàëè òàëàíòàìè
Вже вп’яте на Тернопіллі 

відбувся фестиваль 
духової музики 




