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Заснований у червні 2013 року

18 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 7-10, вдень 5-10 граду-
сів морозу. Схід сонця - 8.03, 
захід - 16.52.  

19 січня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 11-15, 
вдень 8-15 градусів морозу. 
Схід сонця - 8.02, захід - 16.54. 

20 січня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 15-16, 
вдень 7-8 градусів морозу. 
Схід сонця - 8.01, захід - 16.56.  

21 січня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 6-7, вдень 3-6 градусів 
морозу. Схід сонця - 8.00, за-
хід - 16.57. 

22 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 5-6, вдень 
2-8 градусів морозу. Схід сон-
ця - 7.59, захід - 16.59. 

23 січня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 
6-11, вдень 1-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 7.58, за-
хід - 17.00. 

24 січня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-5, вдень 
0-2 градуси морозу. Схід сон-
ця - 7.57, захід - 17.02.

Погода в 
Тернополі  
й області

8-13  
стор.

«Колись за Маланку  
садили на 15 діб, 
а нині перебираються 
старі й малі»

На Тернопільщині 
в селах і містах 
оживають 
традиції 
столітньої 
давниниУчасниці хору «Голосинка», с. Жуків  Бережанського району.

Андріана  Миронів 
з  Горошової  Борщівського  району.
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Тернопільщина однією з перших в Україні підтримала вектор 
державної політики з передачі більших повноважень 
– адміністративних та фінансових – на місця. Реформа 

децентралізації, попри сумніви та критику її противників, була 
підтримана в Тернопільській області максимально. На сьогодні 
вже маємо 36 територіальних об’єднаних громад. 

«Ми не боїмося бути першопрохідцями у реформах. Шлях змін завжди ля-
кає – це природньо. Але на прикладі створення громад в Тернопільській облас-
ті ми довели, що навіть незвіданий шлях приносить свої позитивні плоди. Ми 
маємо беззаперечні факти, що реформа децентралізації покращує життя у ра-
йонах та селах. За минулий рік у розвиток інфраструктури громад було вкладе-
но 135 млн. грн., і це те, що не зникає, а залишається на роки, десятиліття», - за-
значив Степан Барна.

За його словами очікується, що у 2017 році громади отримають ще більшу 
підтримку – в межах 1,5 млрд. грн.

Тому, як наголосив Степан Барна, зараз дуже важливо проаналізувати по-
передній рік та оптимізувати менеджмент і освоєння фінансів у громадах. Він 
підкреслив, що підтримка буде надана усім громадам. 

«Водночас, враховуючи, що на Тернопільщині є малочисельні громади, – їм 
треба довести свою спроможність. Це означає, що протягом року треба показа-
ти максимальний ефект – проекти мають бути реальними, їх треба не просто 
розробити, але й вдало реалізувати. Якщо громада має зараз 2-3 тис. осіб, вона 
не вважається спроможною, але може такою стати за рахунок того, що люди 
із сусідніх сіл побачать в ній якісні зміни і забажають приєднатися. Тобто, ін-
струментів та механізмів, щоб жити комфортно, якісно – держава запропону-
вала багато. Шанс на успіх є у кожної громади, навіть малої, головне, правиль-
но його використати», - наголосив Степан Барна. 

Громади мають довести свою спроможність. Меха-
нізми та інструменти для цього є. тепер час працю-
вати багато та чесно, і думати на перспективу

Степан Барна: «навіть малі громади мають усі шанси
 на успіх, головне правильно ними скористатися» 

Степан Барна у Чернихівецькій громаді
 під час робочої поїздки у Збаразький район

ПРИМІТКА:
1. Тривалість робочого дня 6 січня, 7 березня, 8 травня, 27 червня, 23 серпня, 13 жовтня - 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3. У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.

ВИроБнИЧИЙ КалЕндар
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2017 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН

1

2 9 16 23 30 6 13 20 27 8 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 29 26 2 9 16 23 30
СБ 7 14 21 38 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
НД 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
СР 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ЧТ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
НД 2 9 16 23 30 6 13 29 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Кількість днів,
годин: січень лютий березень І 

квартал квітень травень червень ІІ 
квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІ

квартал жовтень листопад грудень ІV 
квартал ІІ півріччя 2017 

рік
календарних 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
робота в які не 

проводиться 11 8 9 28 11 11 10 32 60 10 9 9 28 10 8 10 28 56 116
святкових, 

релігійних свят 2 - 1 3 1 3 2 6 9 - 1 - 1 1 - - 1 2 11
вихідних 9 8 8 25 10 8 8 26 51 10 8 9 27 9 8 10 27 54 105

робочих днів 20 20 22 62 19 20 20 59 121 21 22 21 64 21 22 21 64 128 249
робочих годин 159 160 175 494 152 159 159 470 964 168 175 168 511 167 176 168 511 1022 1986

Традиційна різдвяна зустріч 
з Патріархом Блаженнішим 
Святославом Шевчуком 

відбулася у Києві, під час якої Отець і 
Глава УГКЦ розділив радість Різдва із 
гостями. 

На коляду з Блаженнішим прибули пред-
ставники духовенства, дипломатичного корпу-
су, влади, органів місцевого самоврядування з 

різних регіонів України. Серед запрошених був 
і голова Тернопільської обласної ради Віктор 
Овчарук.

Після привітального слова Патріарха між 
присутніми гостями розділили  просфору.

Звучало багато колядок.
«Надзвичайно тепла та родинна була різдвя-

на зустріч з Патріахом. Блаженніший побажав 
усім миру та Божих благодатей, знаком яких є 
просфора», - зазначив Віктор Овчарук.

віктор ов×аÐуÊ взяв ó÷асть 
ó просôорі з Ïатріарõом уÃÊÖ
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“Діти раді не тільки пода-
рункам, які їм привезли, а та-
кож спілкуванню. Половину 
фінансування нашому закладу 
виділяє держава, а решту – на-
дають спонсори. Тому для нас 
дуже важливою є ця допомо-
га. Продукти завжди потрібні. 
Ми попросили привезти яйця. 
Також представники партії за-
купили для нашого закладу 
фрукти. Тож до кінця січня бу-
демо забезпечені”, – каже го-
ловний лікар дитячого бу-
динку "Малятко" Інга Ку-
бей. – “Потреби закладу – різ-
ні. Окрім продуктів, часто по-
трібен одяг, взуття та інші 
речі. Про нагальні потреби за-
вжди краще запитати у нас. Ми 
завжди раді бачити тут гостей, 
свідомих громадян, які готові 
допомогти нашим дітям”. 

У дитячому будинку “Ма-
лятко” виховуються 

діти від двох місяців – до шес-
ти років. Представники “Солі-
дарності” відвідали вихован-
ців закладу у день проведен-
ня “Свята зими”, щоб не тільки 
привезти гостинці, а й підтри-
мати дітей-сиріт морально. За-
вітав на свято народний депу-
тат України Тарас Юрик. Після 
заходу він оглянув умови про-
живання дітей. 

– Активісти нашої партії 
наперед вивчили потреби за-
кладу, поспілкувавшись із го-
ловним лікарем цього дитя-
чого будинку. Відповідно до 
цих потреб і привезли сьогод-

ні гостинці, – зазначив на-
родний депутат України, го-
лова Тернопільської тери-
торіальної організації пар-
тії “Блок Петра Порошенка 
“Солідарність” Тарас Юрик. 
– Ми ведемо постійний про-
цес організації таких благо-
дійних акцій, щоб допомагати 

тим, хто потребує підтримки. 
Дуже важливо приділяти ува-
гу діткам, адже вони – наше 
майбутнє. Діти мають рости в 
умовах, що дають можливість 
добре навчатись і гарно відпо-
чивати. Так вони будуть рости 
хорошими громадянами на-
шої країни. 

До формування гостин-
ців для дітей-сиріт ак-

тивно долучилося молодіж-
не крило “Солідарності”. Час-
тину грошей, за які були при-
дбані продукти, зібрали моло-
ді активісти на благодійному 
ярмарку до Дня святого Мико-
лая. 

- Ініціатива зібрати до-
помогу для сиротинця нале-
жить нашим молодим акти-
вістам. Вони напередодні но-
ворічних свят зорганізува-

ли благодійний ярмарок. Зі-
браних ними коштів було не-
достатньо, щоб закупити для 
дитячого будинку необхід-
ні гостинці. Партія виділила 
потрібну суму. Закупили про-
дукти, фрукти, іграшки і все 
разом передали дітям, - за-
значив секретар Тернопіль-
ської міської ради, голо-
ва міської організації пар-
тії “Блок Петра Порошенка 
“Солідарність” Віктор Шу-
мада.

З продуктами харчування та іграшками 
завітали у дитячий будинок «Малятко» 
представники «БПП «Солідарність»

У Тернопільському 
обласному 
спеціалізованому 

комунальному 
дитячому будинку 
"Малятко" 
виховуються 42 
дітей-сиріт. До них із 
гостинцями завітали 
представники 
Тернопільської 
територіальної 
організації партії 
“Блок Петра 
Порошенка 
“Солідарність”. Вони 
привезли дітям 
продукти харчування, 
необхідні для 
щоденного раціону,  
а також набори 
групових ігор. 

Свято 
дитячих 

усмішок
У переддень Старого 

Нового року як завжди 
в Почаївському 

психоневрологічному будинку-
інтернаті відзначали  
свято Василя. 

До діток та внучат працівників за-
кладу завітали Дід Мороз зі Снігуронь-
кою та великим мішком подарунків. 
Проводили різні конкурси, змагання на 
кмітливість, лунали пісні, віршики, та, 
основне – колядки. Дід Мороз тради-

ційно роздавав дарунки і призи. Опіс-
ля на маленьких гостей чекала ще одна 
приємна несподіванка – солодкий стіл. 

Свято щасливих дитячих усмішок 
профінансоване та відбулося завдяки 
старанням голови профспілкового ко-
мітету Юлії Цісар. 

За щорічною традицією, приймав 
вітання з Днем ангела натхненник та 
організатор усього доброго, що відбу-
вається в установі,  Заслужений праців-
ник соціальної сфери України дирек-
тор Василь Антонович Мисько.
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Лише за один 
рік Туреччина 
побудувала 

330-кілометрову бетонну 
модульну стіну на кордоні 
з Сирією та Іраком. У 
генштабі цієї країни 
повідомили, що роботи 
зі встановлення споруди 
завершені. Також на 
відрізку довжиною 191 
км південного кордону 
турки протягли огорожу з 
колючого дроту. 

І хоча «велика турецька сті-
на» не має жодного відношення 
до України, проте її успішне і, го-
ловне, оперативне споруджен-
ня не може не викликати захо-
плення. Хочеш, не хочеш, а до-
водиться констатувати, що сер-
йозні та ефективні дії турець-
кої влади щодо зміцнення кор-
донів країни, а, відтак, гаранту-
вання безпеки її громадянам, не 
йдуть у жодне порівняння з пре-

вентивними заходами, які про-
тягом трьох років війни вживає 
український уряд.

Щоб не бути голослівним, 
варто пригадати, що у травні 
2015 року уряд Арсенія Яценю-
ка помпезно затвердив план ре-
алізації проекту "Стіна". Згід-
но з цим документом, будівни-
цтво так званого європейського 
валу мало тривати чотири роки 
(2015-2018) і обійтися платни-
кам податків у 4,1 млрд. гри-
вень. Масштабні роботи на кор-
доні України з Росією передба-
чали облаштування протитан-
кових ровів, будівництво мета-
левого паркану і рокадних доріг, 
розгортання систем оптико-
електронного спостереження. 
Цей комплекс різноманітних пе-
решкод та комунікаційних спо-
руд, на переконання тодішньо-
го глави Кабміну, мав би захис-
тити територію України від не-
санкціонованого перетину кор-

дону, незаконного переміщен-
ня товарів, зброї та наркотиків, 
а також від проникнення дивер-
сійних груп та нелегальних мі-
грантів. 

Загалом більше року – аж 
до своєї відставки з посади 
прем’єр-міністра – Арсеній Пе-
трович носився з ідеєю відгоро-
дитися від агресора, як курка з 
першим яйцем. І за весь цей час 
будівельники з різних регіонів 
України успішно зарили у зем-
лю на східному кордоні більше, 
ніж півмільярда гривень. При-
чому, дієслово «зарили» сміливо 
можна вживати у прямому зна-
ченні, оскільки «неприступний» 
вал ще й донині існує лише на 
папері. Насправді ж там, де він 
мав пролягти, вирили неглибо-
кий і неширокий рів, через який 
без проблем перескочить навіть 
російський заєць, та встановили 
невисоку сітку – придатну хіба 
що для вирощування квасолі чи 

інших бобових.
«Стіни» немає, грошей немає 

і Яценюка теж немає», - так сво-
го часу підсумувала побачене 
на власні очі народний депутат 
Олена Сотник.

«А хто буде відповідати за 
цю «творчість», яку за закона-
ми воєнного часу можна при-
рівняти до мародерства і вва-
жати підривом державної без-
пеки, поєднану з розкраданням 
фінансових коштів в особливо 
великих розмірах?» - доповнив 
її у соціальних мережах народ-
ний депутат Борислав Береза, 
поінформувавши, що у пошуках 
відповіді на це запитання дея-
кі парламентарі уже звернули-
ся до Національного антикоруп-
ційного бюро.

Заради справедливості вар-
то зазначити, що далеко не всі 
спеціалісти-техніки поділя-
ють скептицизм цих політиків. 
Адже, що не кажіть, а у 2015 році 

у Чернігівській та Харківській 
областях європейський вал про-
стягнувся майже на 230 кіломе-
трів, а на 75 з них встановили 
загороджувальну сітку. Також 
облаштували 120 кілометрів 
доріг, збудували опорні пункти 
для особового складу та інші за-
хисні споруди…

Відтак, у декого з оптиміс-
тів вже з’явилася надія, що до 
2018 року, а саме на такий пері-
од розраховано зведення євро-
пейського валу Яценюка, розпо-
чнуться роботи і в Донецькій та 
Луганській областях – саме там, 
звідки, напевно, треба було по-
чинати.

330 кілометрів кордону 
лише за рік… Височенні бетон-
ні блоки, вагою 7 тонн кожен… 
Це – у Туреччині. А ще тут опри-
люднили факти, які підтверджу-
ють ефективність цієї модуль-
ної загорожі: завдяки вжитим 
заходам у минулому році попе-
реджено 57 тисяч спроб неза-
конного перетину держкордону, 
причому більшість порушень - 
на кордоні Туреччини з Сирією. 
Затримано майже півмільйона 
осіб, серед яких громадяни 74 
країн світу. Більшість порушни-
ків - сирійці. А кількість найман-
ців, які намагалися долучитися 
до ІДІЛ, порівняно з 2015 роком 
зменшилася у сім разів.

Цікаво, скільки порушни-
ків кордону не змогли перетну-
ти «неприступний» європей-
ський вал? Чи їм і надалі, як за-
вше, легше домовитися з ким 
треба на пунктах пропуску, щоб 
вже за кілька хвилин опинитися 
в Україні чи… втекти з неї? 

Юрко СНІГУР.

Стіна і стінка,
або ×омó ßöåнюк ніколи нå станå тóрком

В Україні склалася хитка 
політична ситуація: у 
парламенті правлячої 

коаліції фактично немає, 
корупція роз’їдає уряд, а рейтинг 
президента тане швидше, ніж 
учорашній сніг. Нова команда, 
яку на вершину влади виніс 
Євромайдан, не спромоглася на 
реформи.

Із старих політичних партій до ВР 
потрапила тільки «Батьківщина». Юлія 
Тимошенко свого часу двічі була успіш-
ним прем’єр-міністром, і тепер її досвід 
міг би стати у пригоді, але нинішні кер-
маничі країни відтіснили леді Ю в опози-
цію. 

Ми поцікавилися в лідера «Батьків-
щини», який вихід із кризи вона бачить 
для України.

– Коли, на Вашу думку, завершить-
ся війна на Донбасі і як Ви бачите 
розв’язання цієї проблеми?

– Питання завершення війни 
взаємопов’язане з питанням перезаван-
таження влади. Поки український на-
род не прибере цих людей від влади, ві-
йна триватиме. Вони прикриваються ві-
йною, щоб далі грабувати Україну. Мож-
на брати гроші з бюджету, можна прода-
вати армії різний непотріб утридорога, 
можна займатися контрабандою з оку-
пованими територіями, можна Нацбанк 
поставити на службу заробітчанству од-
ного приватного банку. Такій владі ві-
йна потрібна іноді більше, ніж зовніш-
нім окупантам. 

Що, на мій погляд, треба зробити. 
Перше: паралельно з Мінськими домов-
леностями, проти яких я виступила од-
разу, і які вважаю абсолютно проросій-
ськими, слід негайно сісти за стіл пе-
реговорів з країнами-учасниками Буда-
пештського меморандуму. Треба нага-
дати всім, хто був гарантом територі-
альної цілісності України, що гарантії на 
світовому рівні необхідно виконувати. 

По-друге, нам потрібно постачати 
в армію новітню зброю, а не збувати 
туди старі парашути, старі гелікоптери 
та іншу техніку. Усі знають, що сьогод-
ні, коли бракує засобів для боротьби на 
фронті, уряд продовжує продавати нові 
зразки зброї назовні й отримувати від 
цього «тіньові» відкати. 

Треба перезавантажити владу, щоб 
розпочати новий переговорний процес 
і добитися миру. 

– Чи підтримує «Батьківщина» 
проведення дострокових парламент-
ських виборів? 

– У розвинених демократичних кра-
їнах, коли підтримка політиків у сус-
пільстві падає нижче 10%, вони або самі 
йдуть, або з власної ініціативи прово-
дять дострокові вибори, щоб підтверди-
ти свій мандат довіри. 

Нині вже весь світ зрозумів, що в 
Україні встановлено корумпований ре-
жим. Він – не проєвропейський, він не 
служить людям і не реформує країну. 

Погляньмо на результати позачерго-
вих виборів до парламенту в семи окру-
гах. Ми змогли перемогти на двох, а на 

інших п’яти – перемогли гроші. І, якщо 
ми хочемо зруйнувати систему кланів, 
нам слід відмовитися від мажоритарної 
системи. Нам потрібно вдосконалити 
систему пропорційних виборів з відкри-
тими списками. Тоді ми зможемо зміни-
ти країну. 

– Чи планує Ваша політсила 
об’єднуватися з іншими опозиційни-
ми партіями, щоб досягти кращого 
результату на виборах? 

– Перебуваючи у в’язниці, я бачила, 
як режим Януковича знищує Україну. 
Тоді, щоб перемогти на парламентських 
виборах 2012 року, я наполягала, аби 
«Батьківщина» об’єдналася з рештою 
опозиційних сил. Я постійно писала про 
це листи із в’язниці, я просила нашу ко-
манду відкласти в сторону свої амбіції. 
У підсумку «Батьківщина» об’єдналася з 
«Народним фронтом» Арсенія Яценюка. 
Вони спільно пішли на вибори й вигра-
ли. Але, що сталося потім? А потім Арсе-
ній Яценюк увійшов у найтіснішу співп-
рацю з кланами. 

Вважаю своєю найбільшою помил-
кою взяття відповідальності за інших 
політиків – за Ющенка, за Яценюка.

Досить! Тепер команда «Батьків-
щини» відповідатиме лише за себе, за 
свою політику й за свою стратегію. А 
об’єднання з опозиційними демокра-
тичними силами може бути вже в но-
вому парламенті, коли відбудуться до-
строкові вибори. 

– Якщо владу в Україні буде зміне-
но, постане питання про реальну бо-

ротьбу з корупцією та перезапуск 
економіки, підвищення соціальних 
стандартів. Чи готова нинішня опо-
зиція взяти на себе відповідальність 
за країну?

– Передусім нам потрібно раз і наза-
вжди позбавитись від кланів, монопо-
лій, олігархії й почати будувати життя 
для всього українського суспільства. 

І ще одне: нам обов’язково треба змі-
нити стосунки між владою і людьми. 
Нам потрібна нова конституція Украї-
ни, яка визріє в інтелектуальних надрах 
суспільства, а не яку придумають полі-
тики. Протягом 25 років президенти, 
узурпуючи владу, так набридли наро-
дові, що не варто більше продовжувати 
цей пантеон. Це просто безглуздя! Нам 
потрібна сильна парламентська краї-
на, система якої буде набагато збалан-
сованіша, ніж будь-яка президентська. 
Це буде справді демократична система, 
через яку суспільство щодня братиме 
участь в управлінні країною.

Підготував 
Юрій БОГАТИРЬОВ.

Юлія тИМошЕнКо: «Батьківщина» 
піде на вибори самостійно»  
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Ще більш драматично роз-
вивалися події у Західних об-
ластях України і, зокрема, на 
Тернопільщині, де чи не все на-
селення повстало проти гні-
ту та активно підтримува-
ло протестувальників у сто-
лиці – і провіантом, і особис-
тою участю в акціях.

У перші дні Різдва 2014 
року в нашому краї зародив-
ся і переконливо заявив про 
себе ще один осередок всена-
ціонального руху опору – Тер-
нопільський автомайдан. Свій 
перших протестний захід 
його активісти провели під 
стінами будинку, у якому жив 
тодішній голова ОДА Вален-
тин Хоптян.

Коментар одного із спі-
ворганізаторів цієї акції 
Любомира Лівеля,  який не-
щодавно з’явився у соціаль-
них мережах, розкрив перед 
громадськістю хронологію 
цієї знакової події.  

- Не все було так просто, 
були зради в останній мо-
мент, багато хто не зміг пе-
ребороти свій страх. На жаль, 
до акції майже не долучили-
ся політики, громадські дія-
чі, депутати, - написав Любо-
мир Лівель. 

За його словами, ідея ав-
топробігу до резиденції Хоп-
тяна належала тодішньому 
народному депутату Михайлу 
Апостолу і планувався цей за-
хід зовсім не в Гусятині.

- Перед Новим роком Ми-
хайло Апостол запросив мене, 
Василя Ангелюка та Яросла-

ва Давибіду на зустріч, тоді й  
розробили цю операцію. План 
був такий: аби не допустити 
зриву акції, прийняли рішення 
формувати дві групи активіс-
тів. До першої групи залучили 
особливо перевірених людей, 
які поїдуть за будь яких умов, 
незалежно чи буде мати акція 
загальну підтримку, чи ні. До 
неї  приєдналися майже двад-
цять хлопців та дівчат з влас-
ними автомобілями. Коорди-
нацією "кістяка" зайнявся Ва-
силь Ангелюк. Михайло Апос-
тол взяв на себе технічну час-
тину (бензин та все інше) і за-
лучення преси. Я мав перего-
ворити з керівником штабу 
національного спротиву Іго-
рем Аніловським щодо форму-
вання другої групи доброволь-
ців, а також координації захо-
ду біля резиденції Хоптянів у 
Вікторівці. Ярослав Давибіда 

відповідав за безпеку заходу, 
захист від ДАЇ та інших струк-
тур. Він підтримував прямий 
зв’язок з нардепом Михайлом 
Апостолом та журналістами, 
також з ним приїхала група ак-
тивістів, навчених протидія-
ти провокаціям силових струк-
тур. У результаті план себе ви-
правдав, бо за день до виїзду 
багато хто відмовився від учас-
ті в автопробігу. До слова, Гуся-
тинський штаб національного 
спротиву зареєстрував дуже 
багато активістів (завдяки Іго-
рю Аніловському, Ігорю Ско-
пецькому, Олександру Палагу-
ті, Марії Загородній та Ігорю 
Бантроху). Проте, у день акції 
тільки з Копичинців та Увисли 
не прибуло більш, як двадцять 
автомобілів. І це - не враховую-
чи людей з інших сіл, які зголо-
силися попередньо. Проте, та-
кий розвиток подій ми перед-

бачали, тому й  не засмутили-
ся. Хоптяни тиснули, люди бо-
ялися... Не поїхали навіть кіль-
ка активістів, яких залучали до 
організації заходу. Але точно 
за графіком приїхала група Ан-
гелюка у повному складі, яка, 
без перебільшення, відігра-
ла ключову роль. Прибули ак-
тивісти з Гусятина, Хоростко-
ва, інших громад - прості хлоп-
ці та дівчата. З районних депу-
татів були лише Ірина Сукач, 
Ігор Аніловський і я, з міських-
сільських голів - лише Василь 
Ангелюк. Тодішня автоколя-
да показала справжнє обличчя 
багатьох. Загалом, у Вікторів-
ку прибуло більше 50 автомо-
білів (якщо рахувати «супро-
від» з СБУ, МВС і ДАЇ,  то набра-
лася сотня). Учасники автоко-
ляди продемонстрували тоді 
справжню українську натуру: 
сміливість, вихованість, гумор 

та жертовність, - зазначив Лю-
бомир Лівель.

- Про автоколяду в Гуся-
тинському районі, яка ста-
ла першою подібною акцією 
в Україні на місцевому рівні, 
повідомили всеукраїнські 
ЗМІ та Інтернет-ресурси. 
Зі сцени Майдану у столи-
ці про цю акцію розповів і я, 
наголосивши, що вона дала 
чіткий сигнал громадськос-
ті всіх міст і сіл України, як 
побороти диктатуру, - зга-
дує Михайло Апостол.

Він вважає, що всі учас-
ники тодішнього автопробі-
гу - наші справжні герої. Вони 
не тільки ризикували втрати-
ти свої авто чи роботу. Існува-
ла реальна небезпека їхньому 
життю та здоров’ю, адже на 
той час влада була ще надзви-
чайно сильною.

І хоча з тих переломних ча-
сів вже минуло три таких не-
легких для України роки, я ще 
й дотепер з глибокою вдяч-
ністю та повагою згадую ор-
ганізаторів автоколяди,  то-
дішніх моїх помічників Лю-
бомира Лівеля, Олександра 
Палагуту, Ярослава Давибіду, 
Василя Ангелюка, а також Во-
лодимира Козака та багатьох 
інших активістів, - наголосив 
Михайло Апостол та запропо-
нував у річницю перемоги Ре-
волюції Гідності всім учасни-
кам автопробігу до резиден-
ції Хоптяна зустрітися і прої-
хати колишніми шляхами.

Записав Юрко СНІГУР.

Ìиõайло аÏоСтоЛ: «у÷асники 
сі÷нåвого автопробігó äо рåзиäåнöі¿ 
ÕоÏтßНа – НаØі СÏÐавÆНі ÃÅÐо¯»

Три роки тому у період Різдвяних свят Революція Гідності вступила у завершальну фазу. І хоча на київських 
вулицях «Беркут» ще продовжував штурмувати повстанські барикади, а тітушки щоразу з більшою жорстокіс-
тю викрадали і катували активістів, українці зрозуміли: режим Януковича приречений і ось-ось впаде від ма-
сового спротиву народу. Та влада на місцях ще була сильною. Ставленики диктатора у регіонах робили все мож-
ливе, а подекуди й неможливе, аби втримати людей від поїздок на столичний Майдан, щоб залякати їх, змуси-
ти сидіти по домівках і покірно терпіти знущання та приниження. У хід пішло все – погрози, шантаж, провока-
ції, а навіть – підступні кримінальні переслідування.

Більше незахищених 
суспільних груп отримають 
доступ до БПД: Президент 

підписав закон, який вносить 
зміни до ЗУ "Про безоплатну 
правову допомогу"

Регіональний центр з надання безо-
платної вторинної правової допомоги у 
Тернопільській області інформує:

03 січня 2017 року Петро Порошен-
ко підписав Закон України «Про Вищу 
раду правосуддя», як повідомляє офіцій-
не інтернет-представництво Президента 
України. Цим документом, зокрема, вне-
сені зміни до Закону України «Про безо-
платну правову допомогу» в частині роз-
ширення кола осіб, які мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу. 
4 січня «Голос України» опублікував За-
кон України «Про Вищу раду правосуд-
дя», отже, зазначені зміни набрали чин-
ності 5 січня 2017 року.

Метою зазначених законодавчих но-

вел є посилення соціальних гарантій 
шляхом розширення кола осіб, які ма-
ють право на гарантовану державою без-
оплатну вторинну правову допомогу.

Насамперед, йдеться про внутрішньо 
переміщених осіб та осіб, які до сьогод-
ні лише претендували на отримання та-
кого статусу. Таким чином скористати-
ся кваліфікованою правовою допомогою 
тепер зможуть близько 1 700 000 людей 
– приблизно такою на сьогодні є кіль-
кість зареєстрованих внутрішньо пере-
міщених осіб.

Така ж соціальна гарантія встанов-
лена для осіб, які претендують на отри-
мання статусу учасника бойових дій. 
Крім того, безоплатна вторинна правова 
допомога ветеранам війни, у тому чис-
лі учасникам бойових дій (на сьогодні 
їх близько 275 000 осіб), іншим особам, 
на яких поширюється дія Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», надаватиметь-

ся не лише з питань їх соціального захис-
ту, як це було до прийняття зазначених 
змін, а й з будь-яких інших питань.

Також суттєво змінилися підходи до 
визначення рівня малозабезпеченості, 
що є критерієм для отримання безоплат-
ної вторинної правової допомоги не мен-
ше 10 000 000 осіб:

- по-перше, особа матиме таке право, 
якщо її дохід не перевищує двох прожит-
кових мінімумів;

- по-друге, враховуватиметься серед-
ньомісячний дохід особи, яка звертаєть-
ся за допомогою, а не середньомісячний 
сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.

Внесені зміни враховують об’єктивну 
потребу у забезпеченні доступу до без-
оплатної правової допомоги особам, які 
мають дохід, що дорівнює прожитковому 
мінімуму або навіть більше, проте є не-
достатнім, для самостійної оплати пра-
вових послуг. Крім того, прийняті зміни 
зроблять особу незалежною від доходів 

інших членів сім’ї у питанні звернення за 
безоплатною правовою допомогою. На-
самперед це уможливить звернення за 
такою допомогою осіб, законні інтереси 
та права яких порушуються в сім’ї.

Реалізувати своє право на безоплат-
ну правову допомогу можна через мере-
жу центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та їх струк-
турні підрозділи – бюро правової допо-
моги. Правові послуги надають адвока-
ти та штатні юристи центрів. Детальну 
інформацію з питань, пов’язаних з отри-
манням безоплатної правової допомоги, 
можна отримати за номером цілодобової 
телефонної лінії – 0 800 213 103 або на 
веб-сайтах Міністерства юстиції чи Ко-
ординаційного центру з надання право-
вої допомоги.

Зазначені зміни до ЗУ «Про Вищу 
раду правосуддя» набирають чиннос-
ті з дня, наступного за днем його опу-
блікування.

Як тернополяни можуть реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу 
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Голоси виборців 
справді золоті

Отже, Нацагентство з питань запобі-
гання корупції розподілило кошти, ви-
ділені з держбюджету на фінансування 
статутної діяльності політпартій у цьо-
му році. Це - 398 мільйонів гривень.

Найбільше отримає «Народний 
фронт» - 113,75 млн. Трохи менше «Блок 
Петра Порошенка» - 112,1 млн., «Само-
поміч» - 56,39 млн., «Опоблок» - 48,46 
млн., Радикальна партія Ляшка - 38,25 
млн., «Батьківщина» - 29,18 млн. Крім 
того, керівник НАЗК Наталія Корчак по-
відомила, що рішенням Нацагентства 
передбачається виділити 44,239 млн. 
«Об’єднанню «Самопоміч» за дотриман-
ня партією гендерної квоти на парла-
ментських виборах-2014.

Кожна партія має право відмовитися 
від державного фінансування своєї ста-
тутної діяльності. Цікаво, хто виявить-
ся героєм. 

Слід нагадати, парламент ухвалив 
у жовтні 2015 року закон про фінансу-
вання політпартій з держбюджету, згід-
но з яким з 1 липня 2016-го було вве-
дено держфінансування партій, пропо-
рційно рівню їх підтримки на виборах. 
За даними ЦВК, на позачергових парла-
ментських виборах-2014 в Україні про-
голосували 15 мільйонів 963 тисячі 312 
виборців. На закордонних дільницях 
- 40730. Загалом - 16 мільйонів 4 тися-
чі 42 виборці. 

Торік за третій і четвертий квартали 
згадані партії отримали з бюджету по-
над 140 мільйонів. Найбільше дісталося 
«Народному фронту» - 50 мільйонів 272 
тисячі гривень і «Блоку Петра Порошен-
ка» - 49 мільйонів 543 тисячі. «Опобло-
ківці» торік від коштів відмовилися.  

Голоси виборців справді золоті для 
партій. Бо це влада і гроші, гроші, гро-
ші… 
Щоб «догнати» 1990-і роки - 
треба десятиліття

Жоден український парламент та 
уряд не були ефективними менеджера-
ми для держави. Експерти заявили: жод-
на реформа в Україні не вдалася до кін-
ця. Не допомогли й іноземці. Одна з при-
чин - українська влада замахнулася зро-
бити за два роки те, на що Європі зна-

добилося 40 років. Водночас, змінювати 
своє мислення влада ще й не починала.

Найбільш провальною реформою 
експерти називають зміни в ЖКГ. Ціни 
на «комуналку» підвищили, а якість за-
лишилася майже на рівні «совка». Зате 
зарплата у менеджерів енергетичних 
держпідприємств зросла в рази. За що?

Викликає в експертів скепсис де-
централізація. Не принесли бізнесу по-
легшення податкові й митні реформи... 
Прижитися реформам не дає, перш за 
все, тотальна корупція. І її не зрушило 
навіть е-декларування. Бо жодної спра-
ви проти власників нажитого нечесним 
шляхом багатства НАЗК не ініціювало, а 
НАБУ - не відкрило. 

Тому, при нинішніх темпах реформ, 
для виходу на рівень 1990-х років нашій 
економіці знадобиться 40-45 років, по-
відомили в Інституті економіки та про-
гнозування НАНУ. При зростанні ВВП на 
три відсотки за рік, рівня 1990-го року 
українська економіка досягне аж у 2033 
році. Трохи швидше це станеться, якщо 
ВВП зростатиме на чотири відсотки - у 
2029 році. 

Катастрофічного падіння економі-
ка України зазнала у 2014-15 роках. Те-
пер, щоб отримати хоч якісь результати, 
зростання ВВП повинно складати 7-10 
відсотків на рік. Але, оскільки, як зазна-
чив голова Комітету економістів Украї-
ни Андрій Новак, у 2017 році країна жи-
тиме за «абсолютно нереалістичним» 
бюджетом, то й результати будуть від-
повідні. 

Сподівання, традиційно, на Міжна-
родний валютний фонд. Проте, за сло-
вами екс-заступника глави Нацбан-
ку Олександра Савченка, цьогорічний 
транш (якщо Україна його отримає), 
ймовірно, стане останнім. На зміну МВФ 
може прийти США. Нова адміністрація 
Штатів уже заявила про глобальні зміни 

у підходах до допомоги через міжнарод-
ні фінансові організації і фонди. 
Чому урядам 
все сходить з рук?

Жоден український уряд не відповів 
за свою (без)діяльність. Покритикува-
ли, потасували посади, хтось утік з кра-
їни... Уряд «реформатора» Яценюка, як 
відомо, допустив значне падіння еконо-
міки. А до чого доведе її уряд «реформа-
тора» Гройсмана?  

Експерти застерігають: подвоєна 
«мінімалка» знищить економіку Укра-
їни. Замість очікуваного зростання до-
бробуту громадян нововведення спри-
чинило масу проблем для малого й се-
реднього бізнесу. Воно загрожує масо-
вими звільненнями, відтоком працез-
датного населення за кордон, знищен-
ням середнього класу і небувалим спа-
дом економіки. З цього приводу сумно 
жартують: судячи з нововведень уряду 
Гройсмана, в Україні є один ворог - ма-
лий бізнес. Виходить, як зазначає «Ко-
рупція Інфо», у всьому світі середній і 
малий бізнес - це рушійна сила економі-
ки, а в Україні згадані бізнесмени саме ті 
шахраї, які не дають нормально розви-
ватися економіці.  

Шокують суми нових штрафів. За-
кону повинні дотримуватися всі. Але… 
За кожного неоформленого працівни-
ка підприємцю доведеться заплати-
ти 96 тисяч гривень штрафу. Стільки 
ж, якщо працівник оформлений на по-
ловину окладу, а працює повний робо-
чий день. За затриману платню підпри-
ємця оштрафують на 9,6 тисяч. За недо-
пуск до проведення перевірки з питань 
виявлення порушень щодо допуску пра-
цівника без оформлення, виплати зарп-
лати без обліку ЄСВ - штраф 320 тисяч... 

І для порівняння. Штраф за само-
вільне користування надрами - від 170 

до 510 гривень. За захоплення водних 
об’єктів - від 51 до 119. За самовільне за-
йняття земельної ділянки - від 170 до 
850 гривень. 

Кримінальні злочини також «варту-
ють» значно менше. За крадіжку мож-
на  відбутися штрафом до 850 гривень. 
За грабіж - від 850 до 1700. За шахрай-
ство - до 850 гривень.

Тим часом, лише за три тижні в Укра-
їні стало менше на 128 тисяч підприєм-
ців, яких зобов’язали платити щомісяч-
но єдиний соціальний внесок 700 гри-
вень, незалежно, є прибуток, чи нема. 
Експерти підрахували: кількість закри-
тих ФОП означає, що бюджет цьогоріч 
не отримає понад мільярд гривень ЄСВ. 
І мінімум 128 тисяч людей уже втратили 
роботу. Крім того, зростання «мінімал-
ки» означає збільшення цін і зниження 
попиту та прибутку. Це призведе до но-
вої хвилі закриття ФОП. Середній клас 
буде знищений. 

Зараз, за словами міністра соцполі-
тики Андрія Реви, рівень зайнятості в 
Україні складає 56 відсотків. Із 26 міль-
йонів людей працездатного віку - від 15 
до 70 років - зайнятими є трохи більше 
16 мільйонів. Наша держава посіла «по-
чесне» шосте місці у топ-15 країн втра-
чених можливостей. А для України з її 
демографічною та економічною кризою 
кожна підприємлива людина має бути 
на вагу золота.

Як пише блогер Сергій Іванов-
Малявін, говорити, що це були якісь 
«неякісні» ФОПи, означає абсолютно 
не розуміти природи підприємниць-
кої діяльності. Мільйони людей на пла-
неті зазнають невдачі у своїх бізнес-
починаннях чи проектах. Проте, в нор-
мальних країнах нікому не спадає на 
думку їх засуджувати за це чи ставити-
ся зверхньо. Там люди мають право на 
новий старт. Україців такого права вла-
да позбавила.

Блогер констатує: «Держава, яка зни-
щує потенціал дрібного бізнесу, якщо 
вона чомусь вважає себе капіталістич-
ною - капіталістичний 
виродок. Люди, які віта-
ють закриття ФОП, гідні 
цієї держави».

Наш ДеньНаш День6 Ðåалі¿

ольга Чорна.

Ïартіям багаті¿в - 398 мільйонів
 Ç біДНо¯ уÊÐа¯НСÜÊо¯ ÊаÇНи       

Політики і політика коштують українцям неймовірно 
дорого. Чимало прийнятих законів не працюють або ж не 
піддаються жодній критиці. Зате «слуги» народу дбають 

про свій добробут. Нардепи, приміром, купуючи голоси виборців 
за обіцянки, гречку, дитячі майданчики, завдяки своєму статусу, 
стають мільйонерами і мільярдерами, власниками прибуткового 
бізнесу тощо. А держава ще й дає з бюджету кошти на діяльність 
партій, які «окопалився» в Раді. Цифри вражають.

ОСНОВНІ СЛУЖБОВІ ОБОВ'ЯЗКИ  
ОПЕРУОПОВНОВАЖЕНОГО:

• приймати участь у  розслідуван-
ні кримінальних проваджень;

• проведення розшукових, у тому 
числі негласних, інших процесуаль-
них дій, відповідно до вимог КПК 
України;

• своєчасне реагування на заяви 
та звернення громадян.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
• громадянство України;
• вища освіта;
• знання Конституції Украї-

ни, ЗУ «Про Національну  поліцію», 
ЗУ «Про запобігання корупції» та 
кримінально-процесуального зако-
нодавства;

• вільне володіння українською 
мовою.

НЕОБХІДНІ ЯКОСТІ 
ТА НАВИЧКИ:
• висока мотивація та орієнтація 

на якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність 

систематизувати, узагальнювати ін-
формацію;

• неупередженість та порядність;
• самостійність, організованість, 

відповідальність;
• наполегливість, рішучість, стри-

маність, здатність швидко приймати 
рішення в умовах обмеженого часу;

• стійкість до стресу, емоційних та 
фізичних навантажень;

• вміння аргументовано вислов-
лювати свою думку;

• прагнення до розвитку та само-
вдосконалення;

• досвід роботи з ПК (офісні про-
грами, інтернет) на рівні впевненого 

користувача.
МИ ПРОПОНУЄМО:
• зарплату 10 000 грн. та соціаль-

не забезпечення згідно діючого зако-
нодавства;

• професійну підготовку за міжна-
родними стандартами;

• перспективу кар'єрного росту.
Прийом анкет триває з 16.01.2017 

до 26.01.2017 року за адресою м. Тер-
нопіль, вул. Галицька, 40, 3 поверх 
(сектор організації відбору та про-
ведення атестації поліцейських УКЗ 
ГУНП в Тернопільській області).

Для економії Вашого часу та зруч-
ності, уникнення черг, Ви можете за-
реєструватися за телефоном  0352-27-
15-40, 0676537728, де Вам буде при-
значено час для попередньої бесіди. 

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ:  050  425 46 
44;    050 425 48 44.

3 16  ПО  26 СІЧНЯ 2017 РОКУ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАБІР В ПОЛІЦІЮ 

НА ПОСАДИ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИХ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЗаПрошуЄМо на ВруЧЕннЯ 
ПрЕМіЇ іМЕні БратіВ лЕПКИХ

На відзнаку 25-річ-
чя з часу заснування Все-
української літературно-
мистецької премії ім. Бра-
тів Богдана і Левка Лепких 
22 січня о 14 годині в залі 
обласної філармонії відбу-
деться урочисте дійство.

У програмі:
– нагородження та вітання лауреатів цієї нагороди 

за 2016 рік;
– екскурс у історію премії;
– концерт колективів та солістів обласної філармо-

нії і аматорів.
Буде експоновано виставки екслібрисів заслужено-

го художника України Ярослава Омеляна і тематичну – 
до ювілею почесної відзнаки.

Запрошуємо на цю врочистість усіх лауреатів пре-
мії ім. Братів Лепких за минулі роки та родини тих, хто 
відійшов у засвіти, а також представників інтелігенції, 
працівників засобів масової інформації. Вхід вільний.

Громадська рада. 

nday.te.ua
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Попрощались з підприємництвом? 
Відзвітуйте!

Підприємці - загальносистемники, які знялися з 
держреєстрації, повинні подати до податкової інспек-
ції декларацію про майновий стан і доходи упродовж 30 
календарних днів від дня проведення держреєстрації 
припинення підприємницької діяльності. Це прописа-
но в оновленому п. 177.11 Податкового кодексу України.

У декларації відображаються доходи від проваджен-
ня підприємницької діяльності на загальній системі 
оподаткування за період з початку звітного року - до 
останнього дня календарного місяця, в якому проведе-
но державну реєстрацію припинення.

Як інформували в Тернопільській ОДПІ, нова фор-
ма декларації затверджена Наказом Мінфіну 15.09.2016 
року № 821.

Документальна планова перевірка 
суб’єкта господарської діяльності повинна 
бути передбачена у плані-графіку про-
ведення таких перевірок. Відповідно до 
внесених Законом № 1797 від 21.12.2016 
року змін до Податкового кодексу Украї-
ни, план-графік документальних плано-
вих перевірок на поточний рік оприлюд-
нюється на офіційному веб-сайті Держав-
ної фіскальної служби України до 25 груд-
ня року, що передує року, в якому будуть 
проводитися такі документальні плано-
ві перевірки. Тож, у світлі змін, побачити, 
кого перевірятимуть у 2018 році, можна 
буде до 25 грудня 2017 року.

До плану-графіка проведення доку-
ментальних планових перевірок відбира-
ються платники податків, які мають ри-
зик щодо несплати податків та зборів, не-
виконання іншого законодавства, контр-
оль за яким покладено на контролюючі 
органи. Періодичність проведення таких 
перевірок визначається, залежно від сту-
пеня ризику в їх діяльності, який поділя-
ється на високий, середній та незначний. 
Платників податків із незначним ступе-
нем ризику включають до плану-графіка 
не частіше, ніж раз на три календарних 
роки, із середнім - не частіше, ніж раз на 
два календарних роки, з високим - не час-

тіше одного разу на календарний рік. 
Податковим кодексом заборонено 

проведення документальної планової пе-
ревірки за окремими видами зобов’язань 
перед бюджетами, однак, це не стосу-
ється перевірок щодо правильності об-
числення, повноти і своєчасності сплати 
митних платежів, податків, зборів та єди-
ного внеску при виплаті (нарахуванні) 
доходів фізичним особам.

Детальніші консультації - у Центрі об-
слуговування платників за адресою: вул. 
Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ. 

Хто підпадає під документальну планову перевірку? 

розшукуємо родичів молодого чоловіка, якого зна-
йшли в Санкт-Петербурзі 18.06.2016 без документів

Про людину відомо небагато: вік - від 34 до 40 років, зріст 
приблизно 175-180 см, татуювань немає, група крові 3 негатив-
на, мочки вух зігнуті, є старий шрам від апендициту (можливо). 
Якщо хтось впізнає хлопця з фото, велике прохання повідомити 
організаторам пошуку. 

ДЛЯ РОДИЧІВ - волонтери групи пошуку готові надати мате-
ріальну та консультативну допомогу, організувати поїздку рід-
них в Російську Федерацію, зустріч і розміщення. 
ЗВЕртатИСЯ за тел. +380978530731;
у рФ: +79117732443,+79811591821, +79376591617. 

Лихо трапилося в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 
15 січня. Пожежу у храмі помітив паламар й повідомив про нещас-
тя рятувальників й поліцейських.

Версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, при-
чиною загорання стала ялинкова гірлянда. Завдяки тому, що поже-
жу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. 
Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести. Розмір завда-
них збитків ще встановлюється.

За даним фактом Заліщицькі поліцейські відкрили криміналь-
не провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу 
України - порушення встановлених законодавством вимог пожеж-
ної безпеки.

долю скандального 
доктора Пі вирішуватимуть 

у тернопільському суді
В апеляційному суді Тернопільської області по-

чинають розгляд апеляційної скарги Андрія Слю-
сарчука. Про це повідомляє прес-служба установи.

Сихівський районний суд Львова визнав Слю-
сарчука винним за ч. 1 ст. 119 (вбивство через не-
обережність), ст. 138 (незаконна лікувальна ді-
яльність), ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 (шахрайство), ч.  
4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінально-
го кодексу України та засудив до 8 років позбав-
лення волі.

Обвинувачений з вироком не погодився та 
оскаржив його, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Андрія Слюсарчука, відомого як 
«Доктор Пі», заарештували 14 листопада 2011 
року за звинуваченням у підробленні докумен-
тів і шахрайстві.

Зокрема, встановлено, що він оперував хво-
рих у Бродівській, Чортківській, Славутицькій та 
Кременецькій ЦРЛ. Слюсарчука звинувачують у 
тому, що його дії призвели до смерті потерпілих. 

У неприємну ситуацію по-
трапив житель Кременця на 
Різдво. Чоловік впустив до 
хати колядників, а невдовзі 
не дорахувався 100 гривень, 
які лежали в гаманці. Його 
спритні злодії викрали з ко-
моду в коридорі.  

Ще одна злодійська коля-
да завітала до мешканця села 

Біла Тернопільського райо-
ну. Колядники винесли з хати 
триста гривень, які лежали 
на столику в кімнаті. Саме 
там, де колядували незна-
йомці.

Правоохоронці заклика-
ють жителів області бути 
обачними, впускаючи до по-
мешкання незнайомців, на-

віть у святкові дні. Навіть се-
ред щедрувальників, які вже 
завтра постукають в ваші две-
рі можуть бути крадії та шах-
раї. Тому не залишайте в ко-
ридорі сумки з грошима та 
мобільними, не ставте на ви-
дному місці  готівку та при-
краси, які крадій може легко 
поцупити. 

Полював на тварин,
 а підстрелив себе

До лікарні потрапив 40-річний мисливець із 
села Литвинів Підгаєцького району. Чоловік на 
полюванні підстрелив самого себе.

Неприємність трапилася в урочищі Зарва, 
куди потерпілий з компанією мисливців відпра-
вився на полювання. Чоловік вистежив звірину, 
і став переслідувати здобич. Однак  перечепив-
ся та покотився в яр.  Під час падіння рушниця і 
вистрелила, пробивши руку наскрізь. Поранений 
зумів зателефонувати одному з товаришів та по-
прохав  підібрати його на дорозі. Сам вибрався з 
яру на шлях та сів в авто. Вже в транспорті по-
мітив, що кровить ще й живіт. Дробини пробили 
черевну порожнину.

Потерпілого з діагнозом нacкpiзне пopaнeння 
пpaвoї киcтi pyки, пpoникaюче пopaнeння 
чepeвнoї пopoжнини з пoшкoджeнням 
внyтpiшнiх opгaнiв було госпіталізовано y 
peaнiмaцiйнe вiддiлeння райлікарні. Пацієнта 
прооперували. Зараз його стан стабільний.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно з 
статтею 128 ККУ.

Оперативники Тернопільського відділу поліції вийшли на слід ху-
лігана, котрий за одну ніч встиг пошкодити майно десятка тернопо-
лян. 18-річний парубок свій кримінальний вчинок пояснив тим, що 
випробовував на влучність та справність новопридбаний пневматич-
ний пістолет.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Тернопільсько-
го відділу поліції Андрій Гульоватий, п’ятнадцятого січня до право-
охоронців стали звертатися  жителі мікрорайону Дружба із заявами 
про пошкоджені вікна квартир та транспортних засобів. Оператив-
ним шляхом поліцейські встановили особу зловмисника, причетного 
до хуліганських дій. Ним виявився 18-річний тернополянин.

Зі слів молодика, напередодні, 14 січня, він придбав пневматичний 
пістолет.  Найперше випробував нову іграшку на вікнах сусіднього бу-
динку. Вистрелив по шибах і збагнув – зброя дієва, адже жителі квар-
тир, у вікна котрих поцілив, почали визирати на вулицю, не розумію-
чи, що діється. Захоплений влаштованим видовищем, зловмисник ви-
кликав таксі і подався до торгового центру, аби докупити куль для за-
ряджання – плани на вечір мав великі.

Від спокуси знову випробувати дію пневматики не стримався вже 
дорогою додому. Прямо з вікна таксі відкрив стрілянину по маршрут-
ному таксі, в якому їхали люди, і припаркованій легківці.

Похвалився вмінням влучно стріляти і перед друзями, з котрими 
того вечора ходив на дискотеку в нічний клуб. Дорогою пошкодив ві-
кна трьох автомобілів. Ще п’ять машин хуліган пошкодив, коли повер-
тався після нічних розваг.

 Загалом поліцейські задокументували десять фактів пошкоджен-
ня транспортних засобів і випадок стрільби по вікнах житлового бу-
динку. Сума збитків, завданих потерпілим, встановлюється.  Зловмис-
нику інкримінують частину першу статті 296 ККУ – хуліганство. Досу-
дове розслідування триває.

У цьому місці в понеділок, 
близько 7 год. 20 хв. син знай-
шов тіло 85-річної матері. За 
словами чоловіка, його матір 
мешкає у Тернополі та ходить 
на хутір годувати собак, що жи-
вуть у неї на дачі.

У неділю пенсіонерка та-
кож пішла туди, але додому не 
повернулася. Тому син пішов 
шукати матір наступного дня 
вранці. Підійшовши до села, на 
лісовій дорозі він побачив тіло 
без голови. На місце події одра-
зу викликав правоохоронців.

Як повідомив начальник 

обласного управління поліції 
Олександр Богомол, при попе-
редньому огляді слідчі встано-
вили, що на жінку, скоріш за все, 
напали собаки, бо навкруги ви-
явили багато слідів лап. Твари-
ни згризли голову та кисть руки 
загиблої. 

За попередніми результата-
ми експертизи у тернополян-
ки трапився серцевий напад. 
На запитання, чи була потерпі-
ла жива у той момент, коли тіло 
гризли собаки, судово-медична 
експертиза надасть відповідь 
не раніше, ніж за місяць», – ка-

жуть у поліції. 
Подія внесена до єдиного ре-

єстру досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 115 ККУ. Інцидент поки 
що кваліфікують як нещасний 
випадок. 

Через гірлянду спалахнула церква
і ÊоЛßДуваЛи, і ÃÐабуваЛи

Ïравооõоронöі спіймали 
стрільöя-õóлігана

неподалік тернополя собаки загризли літню жінку
 трагедія трапилась на хуторі шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків
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Блокпости й поліція з РПГ
Щоб добратися до Горошової з Тер-

нополя, не оминути село Устя. Перед 
в’їздом встановлений шлагбаум, а пе-
ревдягнені в поліцейських і військових 
юнаки перепиняють усіх водіїв, щоб 
провести "фейс-контроль". 

Один із охоронців, Назар, жартома 
простягає у вікно автомобіля відстрі-
ляний корпус РПГ і розпитує про мету 
візиту. Водії підіграють "патрульним", 
погоджуючись "дихнути в трубочку", а 
дехто дає символічну платню за проїзд. 

Назар розповідає, що військові га-
джети доводили до ладу з товариша-
ми. А от форма - справжня, він сам тіль-
ки недавно повернувся додому, відслу-
живши рік в АТО. Хлопці кажуть: за ко-
шти, які дають водії, хочуть купити апа-
ратуру для сільського будинку культу-
ри.

Цього року в Усті відновили свою 
Маланку. Староста села Надія Тим-
ків згадує, що колись гурт перебра-
них юнаків ходив у всі хати до незаміж-
ніх дівчат. Тепер вирішили збиратися в 
центрі всім селом. Тож наступного року 
туристів, які збираються на відомий 
уже фестиваль у Горошовій, запрошу-
ють помаланкувати і в Усті. 
Чорти, гетьмани і Маша 

Дорога до Горошової займає ще 
близько десяти кілометрів. Їхати до-
водиться доволі довго, адже автомо-
білі встигають перепинити на кількох 
інших "блокпостах". Дорогою до цен-
тральної площі, де відбувається свят-
кування, тим часом сходяться різнома-
нітні персонажі. Хто йде, а хто їде. Се-
ред карнавального транспорту - ліму-
зин, перероблений з двох стареньких 
"Волг", карети на мотоциклах і навіть 
велетенський корабель, під палубою 
якого схований сільський тракторець.

Потрапивши в Горошову, за вечір 
можна дізнатися все, що слід знати про 
українську політику. Вулицями села хо-
дить «нечисть» для відлякування злих 
сил з України, селяни у лікарських ха-
латах пропонують полікувати чинов-
ників, а для героїні російського муль-

тика Маші збирають гроші, щоб 
випровадити додому. 

Але, як зізнаються мешканці 
Горошової, від політики вже вто-
милися. Серед карнавальних пер-
сонажів нема ні Порошенка, ні де-
путатів, натомість поміж гостей 
ходять українські гетьмани, ко-
заки та яскраві казкові герої. На 
центральній площі "висадився" 
символ року – гігантський Півень. 
А всіх, кому забракло грошей на 
відпочинок у теплих країнах, за-
прошують хоч у думках погрітися біля 
піраміди. 

Повз нас проходять дівчата в хала-
тах медсестер. В руках тримають слоїк 
з написом - "На амбулаторію". Кажуть - 
амбулаторію в селі не могли добудува-
ти вже багато років, тож тепер збира-
ють гроші, аби нарешті вже облаштова-
не приміщення почало діяти.

Троє чоловіків у формі піратів го-
тують на вогні їжу біля  велетенсько-
го корабля з вітрилами. Житель села 
Володимир Гаврилів розповідає: торік 
із товаришами змайстрували самороб-
ний танк, а тепер вирішили змайстру-
вати мирний символ. 

- Робили його кілька днів. Вини-
кла ідея, і ми вирішили її втілити. Хо-
четься побажати Україні миру. А полі-
тикам – щоб дбали про країну або виї-
хали вже за кордон і дали дорогу моло-
дим, - каже чоловік. 
Всі дівчата в Горошовій 
чекають Маланку

Карнавал у Горошовій триває до 
ранку. А головна його частина почина-

ється близько півночі.
З центральної площі відділяєть-

ся гурт юнаків, серед них і Маланка. За 
традицією, виконує цю почесну місію 
хлопець, якого обирають усім селом. 
Процесія зі співами та музикою ходить 
від хати до хати, де є дівчата. Треба 
встигнути обійти усіх незаміжніх – від 
13 років, а це близько 60 дворів. 

Дмитро Яківчук розповідає: згодив-
ся бути Маланкою добровільно, хоч і 
незвично в такому вбранні.

- Маланку вдягають у старовинний 
український одяг, – каже він. – Мене 
перебирали більше трьох годин. У нас 
вважають, що кожен у родині має від-
бути Маланкою. Це ще від мого діда до 
тата перейшло, а від тата до мене.
Відлякують нечисть 
на рік наперед 

Традиція святкування Маланки 
корінням сягає ще в дохристиянські 
часи. Кажуть, свята Меланія замінила 
древній образ богині родючості. Взим-
ку богиня ховалася в царство мертвих, 
проте якось раз їй вдалося вирватися 
з потойбічних лабіринтів і ще взимку 

повернутися на землю. 
За нею були послані всі 
темні сили підземного 
царства. А люди, які ску-
чили за теплом і весною, 
переодяглися в костюми 
і маски, щоб заплутати 
нечисть і не дати відвес-
ти Меланію назад в тем-
ряву.

Раніше Маланку свят-
кували по всій Україні. 
До наших днів традиція 

"переберії", коли люди перевдягають-
ся у різних персонажів, в автентич-
ному вигляді збереглася лише в кіль-
кох селах. У Горошовій водять Малан-
ку вже понад сотню років. Жителі села 
зберегли традиції, незважаючи на за-
борону. За радянської влади, згаду-
ють старожили, учасників театралізо-
ваного дійства могли запроторити на 
15 діб за ґрати, а нині перевдягаються 
і старі, й малі. 

В Горошову на карнавал по-
українськи їдуть зі всієї України. Жи-
телі села влаштовують свято власни-
ми силами. Хоч навіть клубу, щоб про-
вести репетиції, в селі нема – сподіва-
ються на його добудову вже 30 років. 

Зранку учасники дійства сходять-
ся знову всі разом – палити дідух. На 
тому і скінчиться перевтілення місце-
вих парубків до наступних різдвяних 
свят. Самі горошівчани вірять, що сміх, 
гамір і веселощі в цю ніч відганяють 
злі сили на весь рік наперед. 

Антоніна БРИК.
Фото Андрія БРИКА.

«Êîëèñü  çà  Ìàëàíêó  ñàäèëè  íà  15  ä³á,
à  íèí³  ïåðåáèðàþòüñÿ  ñòàð³  é  ìàë³»  
Íà Òåðíîï³ëüùèí³ â ñåëàõ 
îæèâàþòü òðàäèö³¿ 
ñòîë³òíüî¿ äàâíèíè 

У Горошовій з вечора 13 січня і до пізньої 
ночі 14-го на вулицях бродять впізнавані 
персонажі української політики, ведмеді, 

відьми, чорти та інша буйна нечисть. Так в 
цьому селі над Дністром відзначають свято 
Маланки. 

Горошову називають тернопільським Ріо - і неда-
ремно. Святкують тут із розмахом і душею. При цьому 
так ретельно бережуть унікальні традиції, що зда-
ється, наче здійснюєш подорож віками у минуле.
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Путін офіційно став 
«головним негідником світу»

Президент РФ Володимир Путін очо-
лив список семи «головних негідників 
світу, які можуть зіпсувати 2017 рік». 
Рейтинг опублікував німецький журнал 
«Bild». У виданні згадали про агресію Росії 
на сході України та війну в Сирії. Не омину-
ли й потенційну небезпеку РФ у зв’язку з 
наявністю в неї одного з найбільших у сві-
ті арсеналів ядерної зброї. Другим «негід-
ником» став президент Туреччини Реджеп 
Ердоган, який прагне повернути в краї-
ні смертну кару. Трійку замикає глава Пів-
нічної Кореї Кім Чен Ин - він неодноразово 
заявляв про можливе застосування ядер-
них ракет. Четвертий - філіппінський пре-
зидент Родріго Дутерте, який зізнавався в 
убивствах людей і погрожував журналіс-
там. Марін Ле Пен посіла п’яту сходинку ан-
тирейтингу: її назвали «смертельною за-
грозою Євросоюзу». Шостий - президент 
Сирії Башар Асад, який понад п’ять років 
знищує цивільних людей задля утримання 
влади. Замикає рейтинг лідер терористич-
ної організації «Ісламська держава» Абу Ба-
кра аль-Багдаді.

Команда юристів Трампа стала 
кращою юрфірмою року в РФ
Юристи з фірми «Morgan, Lewis & 

Bockius», яких Дональд Трамп найняв, 
аби ті допомогли «ізолювати» політи-
ка від його бізнесу перед вступом на по-
саду президента США, отримали премію 
«Юридична фірма року в Росії-2016». Про 
це повідомляє «Індепендент». «Згідно з ін-
формацією сайту компанії «Chambers and 
Partners», яка проводить щорічну церемо-
нію вручення цих премій, правники Трам-
па удостоїлися нагороди за свою бізнес-
активність у Росії в 2016 році», - йдеться в 
статті. «Chambers and Partners» також ствер-
джує, що у «Morgan, Lewis & Bockius» «актив-
ний московський офіс», який «дає рекомен-
дації на найвищому рівні» у секторах енер-
гетики та банківської справи.

Поляки панікують: їхня країна - 
найбільш забруднена в Європі
Від забруднення повітря стражда-

ють жителі Варшави, Кракова, Катовіц, 
Кельц, пише «Експрес». Допустимі норми 
забруднення повітря у Кракові часом пере-
вищені на 700 відсотків, у Варшаві - на 800. 
Отруйним повітрям також дихають жите-
лі Підляського, Мазовецького, Лодзинсько-
го, Свентокшиського, Люблінського, Під-
карпатського, Сілезького, Нижньосілезько-
го, Опольського воєводств. Причиною є те, 
що багато людей досі опалюють будинки 
за допомогою старих печей або котлів, спа-
люють сухе листя і сміття. Люди ж звину-
вачують промислові підприємства. Фахівці 
запевняють: промисловість впливає мен-
ше, ніж, наприклад, велика кількість авті-
вок. Адміністрації кількох міст вже ініцію-
вали безкоштовний проїзд у громадському 
транспорті. Поляки ж панікують і заклика-
ють уряд терміново вирішити небезпеч-
ну проблему. В ООН визнали Польщу одні-
єю з найбільш забруднених країн на ціло-
му континенті.

Американський мільярдер 
економить на сніданках

Уоррен Баффет, голова інвестком-
панії «Berkshire Hathaway» і власник 

другого за величиною статку в світі, зі-
знався, що економить на сніданках у 
«McDonalds» в дні, коли фондовий ри-
нок падає. Про це повідомляє «Forbes». 
«МакМаффін з беконом, яйцем і сиром ко-
штує $3,17, - каже мільярдер. - Але, якщо 
ринок відкрився у мінусі, я оберу сендвіч 
за $2,95». Статки 86-річного Баффета оці-
нюють у $72,4 мільярди. За цим показни-
ком він поступається лише засновнику 
«Microsoft» Біллу Гейтсу зі статком у $83,9 
мільярдів.

Розрив між багатими і бідними 
сягнув рекордного рівня 

Розрив між найбагатшими та най-
біднішими людьми у світі сягнув ре-
кордного рівня, констатує міжнарод-
не об’єднання організацій у бороть-
бі з бідністю «Oxfam». Згідно з доповід-
дю, вісім найбагатших мільярдерів сві-
ту володіють багатством, яке перевищує 
статки 3,6 мільярда найменш забезпече-
них людей. У власності восьми найбагат-
ших людей планети у 2016 році налічува-
лося близько 400 мільярдів євро, а 3,6 мі-
льярда найбідніших людей світу мають 
у своєму розпорядженні близько 384 мі-
льярди євро. Один відсоток найбагатших 
людей світу має у своєму розпорядженні 
50,8 відсотка світових статків. У «Oxfam» 
закликають світових лідерів перейти від 
порожніх балачок навколо проблеми й 
почати робити реальні кроки для подо-
лання цієї загрозливої тенденції. «Це не-
пристойно, що таке багатство зосеред-
жене у руках кількох людей, коли десята 
частина населення планети живе на мен-
ше, ніж два долари на день», - зазначила 
виконавча директорка «Oxfam» Вінні Бя-
німа. На її думку, така нерівність, а також 
життя у злиднях сотень мільйонів людей 
призводять до підриву демократії та до 
розколу в суспільствах.
Сім країн ЄС збільшили закупівлю 

палива у «Газпрому» 
Торік сім країн Європи збільшили об-

сяги закупівлі газу в російського «Газп-
рому». Найбільший обсяг постачань при-
падає на Німеччину - 49,8 мільярдів кубо-
метрів. Це - рекордний показник за всі роки 
співпраці. Такі дані оприлюднив «Газпром», 
передає «Інтерфакс-Україна». У 2016-у най-
більше імпортували російський газ краї-
ни Північно-Західної та Центральної Євро-
пи. Експорт «Газпрому» до Великобританії 
склав 17,8 мільярдів кубометрів газу (зрос-
тання на 59,9 відсотків), до Франції - 11,5 
мільярдів кубів (18,1 відсоток), до Польщі 
- 11,1 мільярд кубів (24,2 відсотки), до Ав-
стрії - 6,1 мільярд кубів (37,9 відсотків), до 
Нідерландів - 4,2 мільярди кубів (77,1 від-
соток), до Данії - 1,7 мільярдів кубометрів 
(ріст на 156,2 відсотки). Україна вже більше 
року не купує газ напряму в Росії. Не планує 
і цьогоріч.  

Новий президент США віддасть 
свій бізнес у «сліпий» траст

Обраний президент США Дональд 
Трамп вирішив не продавати свій біз-
нес, обґрунтувавши це тим, що продаж 
навряд чи буде можливим. Про це по-
відомила його юрист Шері Діллон, пише 
«Європейська правда». Вона пояснила, 
чому було ухвалено рішення не продава-
ти бізнес. «Якщо президент Трамп про-
дасть свій бренд, він має отримувати ро-
ялті за його використання і не матиме 
можливості контролювати, чи не відбу-
вається його некоректне використання. 
Продаж бізнесу без бренду підірве вар-
тість активів. А президент Трамп не на-
лаштований руйнувати компанію, яку 
він збудував. Крім того, продаж всієї ком-
панії навряд чи є можли-
вим у принципі», - сказа-
ла вона. 

До Гааги, Росіє! 
Міністерство закордонних справ 

України подає позов до Міжнародного 
суду ООН у Гаазі проти Росії. Про це по-
відомила речник МЗС Мар’яна Беца, пе-
редає УНН. Росія має понести міжнарод-
ну відповідальність за вчинення актів те-
роризму та дискримінації. «Відповідаль-
ність РФ за скоєні злочини -  неминуча», 
- наголосила речник МЗС. Подати позов 
доручив МЗС президент Петро Порошен-
ко. А під час прес-конференції після зустрі-
чі з віце-президентом США Джо Байденом 
Порошенко розповів про втрати, понесе-
ні  Україною протягом трьох років агресії 
РФ. «За три роки війни Росії проти нашої 
держави було вбито десять тисяч людей», 
- сказав глава держави. 

«Безвіз»: серія №…
В ЄС пояснили ситуацію з «безві-

зом» для українців. Голова Представни-
цтва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгарел-
лі очікує на офіційне схвалення механізму 
тимчасового призупинення дії безвізового 
режиму ЄС із третіми країнами у лютому-
березні, що необхідно для початку міжін-
ституційних переговорів Єврокомісії, Єв-
ропейської Ради і Європарламенту для 
скасування віз для українців. Про це ди-
пломат сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода». 
«Я не можу назвати точну дату, але споді-
ваюся, що упродовж наступних кількох мі-
сяців буде формальне рішення, яке дозво-
лить українцям короткотермінове перебу-
вання у Євросоюзі без віз. Український на-
род на це заслуговує, адже Україна викона-
ла всі зобов’язання, всі умови, що їх вису-
нув ЄС», - сказав посол. 
Гройсман хоче позбавити людей 

допомоги з безробіття?
Уряд не буде утримувати неефектив-

ну Держслужбу зайнятості і «не збира-
ється утримувати безробітних». Замість 
цього пропонується забезпечити україн-
ців нормальними роботами і зарплата-
ми. Про це під час засідання Кабміну зая-
вив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 
«Я не збираюся утримувати службу зайня-
тості. Я не збираюся утримувати безро-
бітних. Я збираюся дати людям нормаль-
ну роботу і нормальну заробітну плату… Я 
вважаю, що треба змінити модель фінан-
сування: з моделі фінансування служби - 
на модель підтримки створення робочих 
місць», - сказав він.

За що міністри мають 
отримувати 100 тисяч на місяць? 

Зарплати держслужбовців повинні 
бути на порядок вищі тих, що встановле-
ні зараз. Таку думку висловив нардеп Ан-
тон Геращенко, повідомляє «Фінанси.ua». 
«Вважаю, наші громадяни повинні розу-
міти, що заробітна плата прем’єр-міністра 
у розмірі тисяча доларів - це просто фейк. 
І зарплата держслужбовця повинна бути 
досить висока, щоб могли приходити на 
роботу професіонали, юристи, економіс-
ти, фахівці, які працювали б, не отримую-
чи зарплату в конвертах або придумуючи 
собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б 
попрацювали на зарплату», - сказав Гера-
щенко. І назвав оптимальну, на його думку, 
зарплату для міністра: 100 тисяч гривень. 
«Це хоч якось відповідало б загальному 
рівню ситуації в Україні», - вважає нардеп. 
Зараз міністри отримують приблизно од-

накову зарплату з главою Кабміну Грой-
сманом - 35 тисяч гривень. 

Кожен українець «тягне» 
величезну суму держборгу

За підсумками 2016 року, на кожного 
працюючого українця припадає 116,7 
тисяч гривень держборгу, що дорівнює 
приблизно 36 новим мінімальним заро-
бітним платам (3200 грн.). Про це йдеть-
ся у проекті «Ціна держави». Так, торік бор-
гові зобов’язання кожного працездатного 
українця зросли на 20,5 тисяч. Із загальної 
суми боргу в 116,7 гривень, за даними про-
екту, 6,6 тисяч припадає на докапіталіза-
цію націоналізованого «ПриватБанку».

Із 56 найзаможніших 
посадовців на армію

 пожертвували тільки троє 
Із півсотні можновладців лише оди-

надцять відповіли на волонтерські 
звернення у рамках акції «Е-десятина» 
(пожертва 10 відсотків майна на ар-
мію), а надали допомогу троє з них. Про 
це повідомив фонд «Повернись живим» у 
«Фейсбук». Волонтери написали листи 56 
найзаможнішим посадовцям із пропози-
цією спрямувати десяту частину задекла-
рованих статків на потреби армії. Допомо-
гу надали: голова Дніпропетровської ОДА 
Валентин Різниченко (тепловізор «Народ-
ному тилу»), нардеп Ганна Гопко (перера-
хувала кошти на рахунок «Повернись жи-
вим») і старший слідчий департаменту 
спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Кри-
вобок (допоміг у придбанні для проек-
ту «Броня» 60 планшетів «SamsungGalaxy 
Tab3» з додатковими картами пам’яті). 

Для чергового траншу МВФ 
слід відкрити ринок землі 
й підвищити пенсійний вік 

Для продовження співпраці з МВФ 
Україні потрібно підвищити пенсійний вік, 
скоротити кількість держслужбовців і бю-
джетників, скасувати «спрощенку» й від-
крити земельний ринок. Про це йдеться в 
останній версії меморандуму про співпра-
цю України з МВФ, який є у розпоряджен-
ні «Економічної правди». Проект передба-
чає 12 структурних маяків, із них сім - нові. 
Зокрема, щодо пенсійної реформи, перед-
бачено поступове підвищення пенсійного 
віку: для чоловіків - на чотири місяці що-
року, починаючи з липня 2017, для жінок 
- на шість місяців після 2021 року, доти, 
поки для обох пенсійний вік не сягне 63 
років - у 2027-у. Також передбачається під-
вищення робочого стажу до 25 років з січ-
ня 2017 року із введенням мінімального 
страхового стажу на рівні 16 років. Зараз 
необхідний робочий стаж становить 15 ро-
ків з поступовим його підвищенням на рік 
доти, поки не сягне 35 років у 2036 році. 

Для кого криза, 
а в НБУ - захмарні премії

Новий склад Ради Нацбанку, сфор-
мований у кінці жовтня 2016 року, отри-
мав два мільйони гривень премії, про 
що його члени відзвітували у Єдиному 
держреєстрі декларацій осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Про це 
повідомляє «Фінанси.ua». Так, Голова Ради 
НБУ Богдан Данилишин торік 22 грудня 
задекларував отримання від НБУ 194,811 
тис. у формі «винагороди члена Ради НБУ». 
А 28 грудня повідомив про отримання ще 
154,85 тис. (сумарно 349,661 тис.). Інші 
члени Ради опублікували звіти про отри-
мання трохи меншої винагороди. Віктор 
Козюк отримав 312,855 тис. Стільки ж 
отримали Віра Ричаківська, Василь Фур-
ман і Олена Щербакова. Немає поки в реє-
стрі повідомлень про «істотні зміни» лише 
від заступника голови Ради НБУ Тимофія 
Милованова. Отже, весь склад Ради НБУ, за 
винятком глави Нацбанку, отримав премій 
1 мільйон 913 тисячі 936 гривень.

Óêðà¿íà Ñâ³ò

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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*      *      *
Ця незбагненна диво-таїна
Різдва святого... 

Що воно за свято?
Дарує душам радості сповна,
Теплом родинним осяває хату.
Молитва щира, 

щедрість Коляди,
Врочистий дзвін злітає 

над собором.
Скували землю 

справжні холоди,
Мороз по вікнах стелиться 

узором.
В Землі та Неба просимо, 

в Христа,
Щоб миру дарував нам і надію,
Любов нехай безмежна 

пророста,
Де він добро зернятками засіяв.
Це Божий світ, де кожен 

з нас дитя,
І ангели святі про це співають
У світлий день 

народження Христа
І вірою серця людські єднають.

*      *      *
Тишу розлило світання 

по темних кутках. 
Знову прокинулась. 

Теплі обійми і ти. 
Ніжне "люблю" заховалось 

у вуст пелюстках. 
Є інший спосіб вернутись, 

ніж просто прийти? 
Впевненість, спокій. 

І кавою сповнений дім, 
Ти над сніданком чаклуєш, 

мов справжній шаман, 
Повна гармонія, все, 

як у світі старім,
Вправно минуле заковтує 

час-пелікан. 
От відпиваю натхнення 

гарячий ковток, 
Щастя маленьким джерельцем 

у грудях звучить,
Щоб повернутись, 

достатньо зробити лиш крок, 
Щоб залишитись назавжди 

потрібна лиш мить… 
*      *      *

У кожнім "знову" є якась 
магічність,

Тікатимеш від себе й 
не втечеш.

Минулий рік перевіряв 
на міцність,

Водив по колу за межею меж.
Примушував вправлятися 

на влучність,
Над прірвою глибокою тримав,
Взаємних почуттів 

тонку співзвучність,
Вивчаючи на дотик, розпинав. 
Украй наївні! 

Ми й не опирались!
Розкрили душі – 

хай собі летить!
Усе, що дорогим обом здавалось,
Затяжка, дві… та й все – 

перегорить…
Теорія ймовірності зручної – 
В чеканні вічнім, 

як співпаде час,
Зійдеться простір 

з відстанню в двобої ,
Щоби байдужих поєднати нас… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ
Сокровенне

Добрий слід
З вінком терновим на чолі
У сні я бачила Ісуса.
«Залиш усе і вслід за мною йди».
Я крок зробила й зрозуміла, що боюся.
«Не бійся і не зволікай. Ходи».
Ступила кілька кроків
І назад вернулась.
«Ну, сміливіше йди за мною,
Не тремти!».
І зболений Ісус так ніжно усміхнувся,
Що промінь в моїм серці освітив.
Надходив мир і спокій в серце
Крок за кроком.
Я хвилювалась, щоб не збитися
З дороги ненароком.
Колючки повпивались 
Господу в чоло.
І краплі крові по лицю стікали,
Та радісно Ісусові було,
Що йду за ним, не збилась, не відстала.
Я заспокоїлась, притихла, заніміла.
Тут, з Господом, усе я зрозуміла.
Йому я виливала все, що наболіло,
Й душа, немов очищена була.
По-іншому побачила своє життя,
Всі мінуси свої, усе, чим завинила,
І що кому недодала…
Це був лиш сон.
Чи йду я з Богом по життю?
Чи не збиваюся, не збочую з дороги?
Беззаперечно, щиро вірую йому?
Чи вмію приглушити гнів й тривоги?
Чи  я ціную те, що маю?
І чи завжди на Бога покладаюсь?
Чи, може, пустоцвітом сходять мої дні?
Так хочу добрий слід лишити по собі!

Покійному  
брату Василю
Ніжно-сумовитий в лагідному червні
Розчинився ти у пелюстках троянди,
В ягодах суниці, травах споришу.
Всюди я тебе вбачала, 

криком небо розтинала…

«Відпусти, не плач, - у снах просив ти. -
Бо ж змінити щось нема в нас сили».
На все Божа воля, і своя дорога.
Ти тепер далеко – у обіймах Бога.
Живим лиш у снах ти можеш явитись.
Мені ж залишається тільки молитись…

*      *      *
Напиши сама своє щастя.
Хай усе тобі Богом воздасться:
Мирне небо, пахучі квіти,
Пісня в серці й бажання жити,
Слово ніжне і лагідні очі, 
Крила для польоту і жагучі ночі,
Духмяна хлібина й долоня відкрита,
Кришталеві роси і щира молитва,
Відданість друзів і вірне кохання.
Мета – розпізнати одвічні питання.
А ще – втішатися кожною дниною.
Хай допоможе тобі Господь
Бути просто людиною!

Наталя ДУША.    

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
фольклорно-етнографічний ансамбль 
«Андрузькі молодиці», село Андруга 
Кременецького району.

Я бачила її ще маленькою, 
коли навідувалася до 
своєї шкільної подруги 

Олі Гунько. Наталочка була 
наймолодшою дитиною у сім’ї. 
Щебетлива, цікава, вона засипала 
своїх сестер Олю і Стефу, а також 
брата Василя безкінечними 
«чому?». Сонечком ходила за 
кожним їх кроком. 

Мама  Парасковія тяжко хворіла і се-
стри часто заміняли її дівчинці, а коли 
одного березневого дня неньку у домо-
вині понесли на кладовище, стали На-
талочці підтримкою і опорою. Мабуть, 
тому Наталя не любить свято 8 Березня, 
бо у той день не стало її мами. Не знала 
тоді ні Наталя, ні інші діти, що молодим 
залишить білий світ і їхній батько Ярос-
лав, а  згодом 35-річним відійде у засві-
ти брат Василь. Втрата найрідніших лю-
дей змусила Наталю задуматися: чому 
Господь забирає найкращих? Може, там, 
на небесах, їм спокійніше, аніж у цьому 
непростому, несправедливому світі? Тут, 
де є:

«Люди і людиська,
Які не розуміють,
Як падають низько.
Яким все одно, що є Бог,
І яка Вкраїна.
В душі у них – вітер свище,
Чорная руїна…»
Наталя довго не наважувалася зізна-

тися навіть рідним, що тихими вечорами 
пише вірші. Сіяла між рядками свій біль, 
хвилювання, любов і каяття і на душі ста-
вало легше.

- Я пишу просто для себе, - мовила На-
таля несміливо, коли ми з нею зустрілися 
через десятиліття.

Симпатична, чорнява, з темними іс-
кристими очима, вона невпевнено пода-
ла свій блокнот. 

Зізнаюся, мала велику душевну насо-
лоду, коли читала-перечитувала її пое-
зії. Оскільки Наталя дуже набожна, у її ві-
ршах переважає релігійна тема, яку, вва-
жаю, не слід приховувати, щоб люди  за-
мислилися над сутністю життя, над тим, 
що кожен прожитий день наближає нас 
до вічності… Однак із захопленням чита-
єш і ліричні, і патріотичні вірші. А поезії, 
присвячені покійним рідним, проймають 
до сліз.

Попри важкі життєві випробуван-
ня, Наталя Душа не нарікає на долю, бо 
має улюблену роботу у Козівській сане-
підемстанції, хорошого чоловіка, доньку 
Марічку і сина Дмитра, яких вважає най-
більшим дарунком Бога, дружну родину.

Дуже хочеться вірити, що Наталя не 
залишить перо і ще неодмінно створить 
ту найкращу поезію, яка, мов пісня лебе-
дина, принесе в її оселю радість і тепло, 
зігріє серце і назавжди розвіє з душі пе-
чаль і тривогу…

Марія МАЛІЦЬКА.
смт Козова.

«Напишу своє щастя сама…»Про людей цікавих

«Тато знайшов чарівну паличку. 
Ту, що ви загубили…»

Помада Мари стала ще яскравішою. 
Декольте - глибшим. Погляд - спо-
кусливішим.   

- Пропаде Петро Іванович, якщо 
Мара його обкрутить, - казали на 
роботі.   

- А то, він не знає її вдачі…  
Коли Петро почав зустрічати-

ся з Маргаритою, співробітники ви-
несли вердикт: причарувала відьма 
чоловіка. А як представляв майбут-
ню «маму» Уляні, дівчина також по-
думала:

- Ну й, відьма…
Маргарита не намагалася заво-

ювати симпатію Петрової доньки. 
Навпаки, при кожній нагоді штри-
кала колючим словом. 

Уляна часто ходила на мамину 
могилу - посумувати і все розпові-
сти. Їй здавалося, мама чує її. І ста-
вало легше. От, тільки тато давно 
сюди не навідувався…

…Уляна запросила Дениса додо-
му, знаючи, що батько з мачухою на 
роботі. Як на зло, Маргарита забула 
якісь папери. І… 

Вродливий, статний гість одра-
зу впав Маргариті в очі. Забувши, 
що потрібно повертатися на робо-
ту, вона зголосилася заварити для 
Дениса чай «за особливим рецеп-
том». І не забула розстебнути ще 
один ґудзик на своїй блузці. А на 
прощання «подарувала» таку спо-
кусливу посмішку і неоднозначний 
погляд, що «трохи фотограф, тро-
хи поет, а за фахом - історик» відчув 
себе водночас і в пеклі, і в раю. Дар-
ма, що Маргарита старша за Дени-
са. Він уже подумки писав їй вірші…            

Увечері Маргарита сказала чо-
ловікові, що Уляна приводить у 
квартиру невідомо кого, замість 
того, аби бути в університеті. Пе-
тро «висповідав» доньку. А мачуха 
фантазувала наступну зустріч з Де-
нисом…

…Уляна побачила їх випадково. 
У Денисовій автівці. Мачуха з її ко-
ханим пристрасно цілувалися. Ва-

галася: підійти, чи ні? Підійшла. 
Відкрила двері. Глянула на обох. Ні-
чого не сказала. Пішла геть. 

Їй було шкода батька. І себе. Де-
нис перестав телефонувати. Навіть 
не вибачився. Читала рядки його 
останнього вірша - подарував лис-
тівку на день народження: «Доля 
пише поему, чисту, як сповідь, і за-
прошує тебе в мої сни…». Хотіла ви-
кинути Денисові вітання. Переду-
мала… 

Маргарита розповіла чоловіко-
ві про нове захоплення. І мовила:

- Я йду до Дениса. І йду з роботи. 
Петро нетямився від цього од-

кровення. Просив прощення у по-
кійної дружини і в Уляни. А в Уля-
ниній душі зламалась якась деталь-
ка. Мабуть, та, що відповідає за віру 
і довіру. Стала жорстка й підозріли-
ва. Їй здавалося, що в кожній люди-
ні живуть Маргарита і Денис, які 
можуть зрадити, обманути… 

Петро прилаштував Уляну на 
гарне місце. Вона робила кар’єру, за-
бувши про особисте. Невдовзі ста-
ла заступником в одному з поваж-
них управлінь. Підлеглі її не люби-
ли. Називали сніговою королевою 
(їй про це донесли): вродлива, але 
холодна. Знали: знайти співчуття 
чи відпроситися з роботи у сніго-
вої королеви - майже марна справа. 
Сама ж довго затримувалась на ро-
боті. Її ніхто не чекав, крім батька…

…Уляна завжди на Різдво навід-
увалась на мамину моглилу. Прино-
сила кутю, щоб розговілася мамина 
душа. Ще з дитинства клала шма-
точки булки і яблука для птахів. 

- На вулиці слизько, сніг падає. 
Може б ти не їхала своєю машиною 
на цвинтар, - радив простуджений 
батько. - Дороги так-сяк прогорну-
ті. Візьми таксі.

- Не хвилюйся, тату.  
Ледве дісталася до цвинтаря. 

Назад було ще важче: зірвалася за-
вірюха. Її автівка «висіла» на «хвос-
ті» у швидкої допомоги. Раптом 

«швидку» занесло і вона влетіла в 
кучугуру снігу. Уляна також зупи-
нилася. 

- Допоможіть, будь ласка! - по-
стукав у вікно її автівки незнайо-
мий чоловік. - Доньку веземо до лі-
карні. Температура висока. Задиха-
ється. А тут таке… 

Лікарка, незнайомець і хворе ді-
вча перемістились в Улянине авто. 
Машина ледве повзла засніженою 
дорогою. 

- Мама ваша де? - запитала Уля-
на.

- В село поїхала. Вибратися не 
може. А тут таке… Якби хто знав… 
Настуні тільки п’ятий рік… 

Наступного дня Уляна пішла до 
лікарні провідати дівчинку. Біля 
ліжка сидів батько маленької. Їй 
трішки стало легше. 

- А ви хто? - тихо запитало ді-
вчатко.  

- Снігова королева.
- З казки?
- Авжеж. 
- А де ваша чарівна паличка?
- Я… її загубила. В снігу… 
Дівчинка усміхнулася, закрила 

очі і засопіла.
Настин батько провів Уляну на 

вулицю. Запитав, де працює. 
- І серед чиновників добрі люди 

є, - мовив. - Дякую вам. 
…В обідню пору в очікуванні 

ліфта зібралося чимало працівни-
ків. І Уляна серед них. Відчинилися 
двері, з кабіни вистрибнуло дівчат-
ко і кинулося до Уляни:

- Снігова королева! 
Услід за малою вийшли чоловік 

і жінка. 
Уляниних підлеглих розібра-

ла цікавість. Ліфт поїхав порожній. 
Дорослі дякували начальниці за 
чийсь порятунок. А дівча дістало 
з торбинки щось схоже на олівець. 
Простягнуло Уляні.

- Тато знайшов чарівну паличку. 
Ту, що ви загубили…

Ольга ЧОРНА. 

Ох, і тріскучий мороз 
видався на Різдво. 
Незабаром – Святвечір. 

Сонце вже котилося додолу, ще 
мить – і небо всіялося зорями.

- Мамо, мамо, а що то за зірка так 
світить? Найдужче за всі, -  п’ятирічний 
Михайлик нетерпляче смикав матусю 
за рукав.

- То Вифлеємська зоря, сину. Спові-
щає людям шлях до місця народження 
Ісуса – нашого Спасителя.

- А чому Спасителя? – не вгавав Ми-
хасько. – Ти ж мене теж від усіх спасаєш, 
то й ти – спаситель?

- От, шибеник. Ти що таке кажеш? То 
Бозя, вона любить нас.

- Та ні, не любить, он Павлика лю-
бить, у нього іграшок багато і на море 
він їздив, далеко-далеко, на новій тато-
вій машині. А нас не любить, бо нема у 

нас навіть цукерок, і тата нема…
Ліда ніжно пригорнула до 

себе хлопчика, важко зітхнула і 
мовила:

- І в тебе все буде, синку, по-
терпи, треба заслужити.

- Не хочу терпіти, а Павлик 
чому не терпить?

- Маленький ти ще в мене, ви-
ростеш - зрозумієш. Неважливо, 
хто ми у цьому світі – президент 
чи двірник, багатий чи бідний, 
бо якщо у душі нема спокою, ні-
які гроші не допоможуть. Тлінне 
то все, Михаську.

Але хлопчик ніяк не хотів ро-
зуміти маминих слів, особливо 
тоді, коли Бозя забрала неньку 
до себе, і він, десятирічним хлоп-
чаком, потрапив до дитячого бу-

динку. І тоді, коли його ровесни-
ків брали у сім’ї, а Михаська об-
минали. І коли, подорослішав-
ши, важко працював, але нічого 
не міг добитися у цьому житті.

І тоді пообіцяв сам собі – до-
сягну успіху, усім покажу, що 
можу, що я не гірший. Ну, не лю-
бить мене Бог, то сам доб’юся.

Сказано – зроблено. Зібрав 
усю внутрішню волю – вивчив-
ся, за кордоном побував, вдало 
одружився, діти народилися, дім 
купив, автомобіль дорогий, на 
курорти шикарні їздив. Усе було, 
тільки єдиного не мав – спокою. 
То переживав, щоб компаньйо-
ни не підставили, то щоб воро-
ги у тенета не заманили, то щоб 
злодії в дім не залізли, то щоб 

банк не обвів круг пальця, щоб 
дружина-красуня коханця не за-
вела…

Якось поверталися з коле-
гами додому – підписали вигід-
ний контракт, добряче посиділи 
у ресторані. Далі усе пам’ятає, як 
у сні – різкий скрегіт гальм, фари 
зустрічного автомобіля, крики 
про допомогу. Коли отямився, на 
дорозі лежали закривавлені тіла 
і потрощені вщент авто. Поволі 
підвівся на ноги. Оглянув себе, 
порухав руками-ногами. Цілий, 
не болить… Нічого не розумів. 
Раптом десь згори пішло таке 
світло, від якого Михайла аж за-
сліпило. Спробував підвести по-
гляд – не вийшло. Затулив очі ру-
ками. І тоді почув голос: «То що, 

Михаську, не любить тебе Бог?». 
Злякався, впав навколішки, мо-
лився, як міг.

У тій страшній аварії заги-
нуло шестеро людей.  Травми 
були, як сказали лікарі, несуміс-
ні з життям. Лише Михайло вці-
лів, без жодної подряпини, без 
найменшої ранки. Тільки в душі 
щось перевернулося, іншим став, 
і спокій невимовний душу запо-
лонив. І кожного разу, на Святве-
чір, коли, разом з родиною, ви-
ходить зустрічати Вифлеємську 
зорю, повторює своїм дітям ма-
мині слова, сказані кілька деся-
тиліть тому:

- Неважливо, хто ти у цьому 
світі – президент чи двірник, ба-
гатий чи бідний, бо якщо у душі 
нема спокою, ніякі гроші не до-
поможуть. Тлінне то все, діти. А 
Бог любить нас, це вже я точно 
знаю…

Алла ОМЕЛЬЧУК.

Кого любить БОГ?Невигадане

Зимовий вечір спивав сльози. 
Спогади визирали з кожної щіли-
ни пам’яті… Вона перебирала старі 
листівки. Він завжди вітав її вірша-
ми. «Я шукав тебе тисячу літ. У між-
чассі, міжсвітті, між тривог і доріг. 
Я бродив поміж веснами. Об літо 
надії палив. Осінь гоїла рани до-
щами… Серед заметілей тебе я зу-
стрів. Білий світ вальсував під не-
бесний оркестр. І сніжинки ставали 
сонцями…». 

Колись він їй казав: 
- У тебе душі надміру. 
Тепер про неї кажуть:
- Душі немає…
…Улянин залицяльник був стар-

шим за неї майже на двадцятку. А 
вона - дев’ятнадцятилітнє дівчись-
ко. Вродливе, із звабливими ямоч-
ками на щоках, з небесно-синіми 
очима, із серцем, відкритим для ко-
хання. 

Денис був трохи фотографом, 
трохи поетом. А за фахом - історик. 
Робота й познайомила його зі сту-
денткою Уляною. 

Денис холостякував. Колись не 
вберіг своє кохання. Студентка з 
довгою русявою косою чимось на-
гадувала дівчину з юності. Поду-
мав: може, це доля. 

Уляні подобалась увага Дени-
са Володимировича. Згодом зрозу-
міла: закохалася. Ось тільки не на-
важувалася сказати про це вдома. 
Батько ще може зрозуміти. А мачу-
ха… Якщо у світі існують відьми, то 
Уляна знала напевно: її мачуха Мар-
гарита - одна з них. 

Після смерті матері Маргари-
та почала обкручувати Уляниного 
батька. То краватку поправить. То 
про доньку запитає. То кине спів-
чутливий погляд на вдівця… 

Маргариті на роботі «приклеї-
ли» прізвисько Мара. За те, що була 
жагучою брюнеткою з темними 
циганськими очима. І тяжко ужива-
лася з людьми. Чоловікам Мара по-
добалася. Але вони її боялися. А жі-
ноцтво Мару терпіти не могло. Ка-
зали: швидше Баба-Яга заміж ви-
йде, аніж Мара. 

І ось овдовів заступник шефа. 

«Нова радість стала», -
Вертеп колядує,
І народжений Ісусик
Цю колядку чує.
А мелодія духовна
До небес злітає,
Щоб рясніла Божа ласка
В нашім ріднім краї. 



№3 (187) / 18 січня-24 січня 2017 р. №37 (66)/ 10 вересня – 16 вересня 2014 р.Наш ДеньНаш День12 nday.te.ua Спорт

6 січня цього року Валерію Ва-
сильовичу мало б виповнитися 
78. Проте, вже майже 15 років його 
немає серед нас, а тому про непе-
ресічний талант цього футболіс-
та і тренера доводиться лише зга-
дувати. «Ми живі доти, доки про 
нас пам'ятають», - саме так напи-
сано на могилі Лобановського на 
Байковому кладовищі. Тож не за-
буваймо про те, чим він збагатив 
український футбол.  

Валерій Васильович народив-
ся у Києві. У футбол почав грати з 
дитинства і вже у 18-річному віці 
дебютував у столичному «Дина-
мо». Саме у цьому клубі «Лобан», 
як його зазвичай називали вболі-
вальники, провів більшу частину 
своєї ігрової кар’єри, хоча завер-
шував її в одеському «Чорномор-
цеві» та у донецькому «Шахтаре-
ві». Як гравець Валерій Лобанов-
ський провів 253 матчі у найви-
щій лізі чемпіонату СРСР  і забив 
71 гол.

Уже в 29 років численні трав-
ми змусили Лобановського пові-
сити бутси на цвях, а щоб не по-
ривати з футболом, розпочав тре-
нерську діяльність. Першою ко-
мандою, яку він вивів на поле у 
цій якості був дніпропетровський 
«Дніпро». Сталося це у 1968-му. 
Вже через три роки цей першолі-
говий клуб фактично увірвався у 
вищий дивізіон радянського фут-
болу і посів почесне шосте місце, 
випередивши уславлені москов-
ські «Динамо» та «Спартак».

Після такої вдалої роботи у 
Дніпропетровську його запроси-
ли очолити київське «Динамо» і 
20 жовтня 1973 року він дебюту-

вав на посаді головного тренера 
рідного клубу проти львівських 
«Карпат». До речі, той сезон «Ди-
намо» завершило на другому міс-
ці, а через рік - у 1974 році - кияни 
виграли чемпіонат і здобули Ку-
бок СРСР.

Наступною віхою у кар’єрі 
Лобановського-тренера стало за-
воювання динамівцями у 1975 
році Кубка володарів кубків і Су-
перкубка УЕФА.

У 1976 році Валерія Васильо-
вича призначили наставником 
збірної СРСР, а київське «Динамо», 
чия висока ігрова форма була без-
сумнівною, стало її базовим  клу-
бом. Турнір у відбірковій групі 
до чемпіонату Європи радянські 
футболісти виграли, але у плей-
оф поступились майбутнім чемпі-
онам – Чехословаччині.  

Єдиним пріоритетом стала 
Олімпіада. Проте у півфіналі олім-
пійська збірна СРСР програла май-
бутнім чемпіонам - збірній НДР, а у 
матчі за «бронзу» перемогла бра-
зильських олімпійців з рахунком 
2:0, що означало перший успіх Ло-
бановського на посаді головного 
тренера збірної Радянського Сою-
зу. Після цього він покинув збірну, 
оскільки тренування двох команд 
водночас негативно впливало на 
результати київського «Динамо».

На початку 80-х кияни двічі 
поспіль ставали чемпіонами СРСР, 
а тому тодішнє керівництво краї-
ни знову захотіло бачити Валерія 
Васильовича на чолі збірної, од-
нак це мало чим допомогло незі-
граним радянським футболістам 
з різних команд.

Тим часом, після кількох про-

валених сезонів, «Динамо» зно-
ву у повен голос заявило про себе 
як про європейський клуб. Навес-
ні 1986-го кияни вдруге виграли 
Кубок володарів кубків, а їх тре-
неру вже втретє довірили готува-
ти збірну до Чемпіонату світу. Тоді 
й з’явився жартівливий вислів: 
«Збірна СРСР – це київське «Дина-
мо», ослаблене гравцями з інших 
команд». Але, навіть незважаючи 
на це, вже у 1988 році збірна стала 
віце-чемпіоном Європи.

Про Лобановського пишуть 
книги та знімають фільми. Його 
вважають своїм вчителем цілі по-
коління українських футболістів, 
які зараз успішно працюють на 
тренерських посадах. Тренер збір-
ної України 2000-2001 років Вале-
рій Лобановський – Герой Украї-
ни.

Уперше серйозні проблеми 
з серцем виникли у нього ще у 
1988 році - відтоді під час усіх по-
їздок Лобановського супроводжу-
вала дружина Аделаїда. Другий ін-
фаркт стався восени 2001 року. 

7 травня 2002 року Лобанов-
ському стало погано під час ка-
лендарної гри чемпіонату України 
у Запоріжжі. Його госпіталізували 
з діагнозом інсульт та прооперу-
вали, однак 13 травня увечері він 
відійшов у засвіти. У Києві попро-
щатися з геніальним наставни-
ком прийшло, за різними оцінка-
ми, від 60 до 150 тисяч людей. Ще 
мільйони сумували за ним у різ-
них куточках України, країнах ко-
лишнього Союзу та в усьому світі. 

Лобановський живий доти, 
доки про нього пам'ятають… 

Лобановський 
живий, 
поки його 
пам’ятають

Офіційний сайт УЄФА опублікував прізвища десяти тренерів, які зробили найбільший вне-
сок у розвиток футболу з часу заснування Союзу європейських футбольних асоціацій (1954 рік). 
У цей перелік увійшов і легендарний тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський, якого 
спортивні журналісти назвали футбольним науковцем. Окрім нього у топ-десятку також по-
трапили: Браян Клаф, Йохан Кройф, Вісенте дель Боске, сер Алекс Фергюсон, Еленіо Еррера, Удо 
Латтек, Рінус Міхелс, Жозе Моурінью, Арріго Саккі.

НовиНи біатЛоНу
Чоловіча збірна України по-

сіла четверте місце в естафеті 
на етапі Кубка світу в німецько-
му Рупольдингу. У першій поло-
вині гонки українці йшли у «ме-
дальній» зоні. Артем Прима при-
пустився лише одного прома-
ху на стійці і зумів передати ес-
тафету Сергію Семенову п`ятим. 
На другому етапі українець двічі 
промахнувся у стрільбі лежачи та одного разу на стійці, однак до-
дав у швидкості і зумів передати естафету Семакову другим.

На першій стрільбі Володимир бив без промаху, а на стійці 
заробив два штрафних кола і у результаті Віталій Кільчицький 
прийняв від нього естафету шостим. Шансів поборотися за ме-
даль у нього було небагато, проте на трасі Віталію вдалося обі-
йти двох суперників і перетнути фінішну стрічку четвертим.

  
Українські біатлоністки також не можуть «добігти» до по-

діуму етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Якщо в чо-
ловічій естафеті четвертий результат був за щастя, то у жінок 
він засмутив українських вболівальників. З першого етапу укра-
їнки перебували серед лідерів. Ірина Варвинець була влучною 
на обох вогневих рубежах. Щоправда, на останньому колі Іри-
на втратила швидкість і передала естафету лише десятою. Юлія 
Джима на першій стрільбі використала два додаткових патро-
ни, але не вибула з ТОР-10, а, навпаки, відправила Меркушину на 
трасу третьою. 

Свій етап Анастасія пройшла майже ідеально. На стрільбі 
вона закрила всі мішені і після стійки навіть вийшла на друге 
місце з відставанням від лідера лише на 3,9 секунди.

За медаль на останньому етапі мала поборотися Олена Під-
грушна. На першій стрільбі вона використала один зайвий па-
трон і відстала від лідируючої норвежки вже 16 секунд. На фі-
нішній прямій Підгрушна з француженкою влаштували гонку за 
«бронзу». На жаль, Олена поступилася і завершила естафету чет-
вертою.

На цьому ж етапі Кубка світу у спринтерській гонці Дми-
тро Підручний показав сьомий результат, Артем Прима був 35-
м, Віталій Кільчицький - 47-м, Сергій Семенов - 48-м, а Володи-
мир Семаков - 61-м.

Ще гірше у спринті виступили українки. Найкращий резуль-
тат наших біатлоністок продемонструвала Юлія Джима – 11 міс-
це. Валентина Семеренко – на 30 позиції.

Понад 170 біатлоністів з різних країн підписали звернен-
ня до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з вимогою більш 
«сміливих кроків» щодо росіян.

На їх переконання, союз біатлоністів повинен принаймні 
частково припинити виступи спортсменів, яких підозрюють у 
вживанні допінгу.

Раніше IBU тимчасово відсторонив від участі у змаганнях під 
своєю егідою росіянок Яну Романову та Ольгу Вілухіну, а неза-
баром планує наступне обговорення звіту Всесвітнього антидо-
пінгового агентства.

Спочатку Міжнародна фе-
дерація футболу презентува-
ла символічну збірну-2016, до 
якої потрапили: воротар - Ма-
нуель Нойєр (Баварія); захис-
ники - Даніел Алвес (Ювен-
тус), Жерард Піке (Барселона), 
Серхіо Рамос (Реал), Марсе-
лу (Реал); півзахисники - Лука 
Модрич (Реал), Тоні Кроос 
(Реал), Андрес Іньєста (Бар-
селона); нападники -  Ліонель 

Мессі (Барселона), Луїс Суарес 
(Барселона), Кріштіану Ронал-
ду (Реал).

Найкращим гравцем за 
версією ФІФА став володар 
«Золотого м’яча» минулого 
року Кріштіану Роналду. 

Найкращі вболівальники - 
прихильники «Ліверпуля» та 
дортмундської «Боруссії».

Кріштіану роналду - 
найкращий гравець 2016 року

У Цюриху відбувся гала-вечір ФІФА, на якому 
назвали кращих з кращих за підсумками року, 
що минув.
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Автентичні колядки, народне вбрання 
та незвичайні герої вертепів. Минулої 
неділі у центрі Тернополя відбулося 

свято зимового календарно-обрядового 
фольклору «Нова радість стала». Близько 
сотні учасників презентували тернополянам 
і гостям міста незвичайний парад вертепів, 
відродили давні різдвяні традиції, 
колядували та щедрували. 

У святковому дійстві взяли участь 14 колективів з 
Підволочиського, Бережанського, Кременецького, Бу-
чацького, Лановецького, Гусятинського, Козівського, 
Підгаєцького, Збаразького та Тернопільського райо-
нів області. Кожен з них  отримав грамоти й відзнаки.

Традиція проведення цього свята бере початок у 

далекому 1989 році. Тоді учасники виступали у палаці 
культури «Березіль» ім. Л. Курбаса, який згодом все ж 
не міг вмістити всіх охочих бути присутніми на дійстві.

Цього ж дня колядували і щедрували і в  районах 
Тернопільщини - на сценах Гусятинського, Зборівсько-
го районних будинків культури, Микулинецького, Ви-
шнівецького міських будинків культури. Та наймасш-
табніше різдвяне дійство відбувалося просто неба - на 
тернопільському Театральному майдані.

Учасників свята привітали керівники міста і області. 
Голова Тернопільської ОДА зазначив, що цьогоріч 

Тернопільщина займає першість у багатьох особли-
востях, пов’язаних з відзначенням Різдва.

- У тернопільській церкві святого Апостола Пе-
тра - найбільша в Україні різдвяна шопка. Розміще-
ний на Софіївській площі п’ятиметровий дідух, виго-

На Театральному майдані

З нетерпінням чекали 
цих радісних днів 
учні ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 м. Копичинці, бо для 
них це час див, казкових 
мрій, родинного єднання, 
колядок, що лунають 
звідусіль. 

Як і щороку, школярі ста-
ранно розучували їх, прикра-
шали святкову залу витинан-
ками з паперу, фольги, щільної 
накрохмаленої тканини, ком-
позиціями з ялинкових гіло-
чок…

А посприяли у цьому учням 
добрі, безкорисливі люди, які 

вміють дарувати радість ін-
шим. Підприємці нашого міс-
та: Підлипський І. І., Липка В. 
Б., Тимчишин В. І., Круць І. І., 
Маркушевський М. З., Черниш 
С. М. і колишній випускник 
школи Мацієвський М. Й. на-
дали щедру матеріальну до-
помогу на придбання декору 
для оформлення зали, солодо-
щів для дітей. Та найбільшим 
дарунком від них школі була 
різдвяна шопка.

Дякуємо усім Вам, щирі 
люди, за добро, подароване ди-
тячим серцям. Нехай Всевиш-
ній посилає Вам довгі і щасли-
ві роки життя, радість від кож-

ного прожитого з користю для 
людей дня. Хай защедрить Вас 
і Ваші родини своїми багатими 
милостями і віддячить за гар-
ні справи сторицею.

Довголіття Вам, світлих і 
радісних днів, зігрітих люд-
ською любов’ю та Божою бла-
годаттю, міцного здоров’я, до-
бробуту і злагоди. Нехай кож-
на започаткована Вами справа 
буде вдалою і успішною. При-
йдешній рік хай буде світлим, 
щасливим та  мирним! 

З повагою і вдячністю - 
вчителі та учні ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 м. Копичинці.

Новорічна 
щедрість

Вже новий 2017 рік ступив на поріг наших осель і осяяло 
душі людей світле свято Різдва Христового.

У різдвяному дійстві взяли участь колективи з усієї області

товив майстер з Тернополя - Ярослав Осадца. Різдво - це 
невід’ємна складова нашої самобутньої культури, ко-
лискою якої було, є і буде Тернопілля, - зазначив Степан 
Барна.

Районне фольклорне свято коляди відбулося у ми-
нулі вихідні і в Шумську. Більше дясятка колективів ра-
йону виконували різдвяні пісні, відроджували україн-
ські традиції та обряди.

Фото Івана ПШОНЯКА.

відбувся парад вертепів



№3 (187) / 18 січня-24 січня 2017 р.18 Сма÷на сторінкаНаш ДеньНаш День nday.te.ua

Гуляш з кролятини
ПОТРІБНО: тушка кролика - 1 шт., цибу-

ля ріпчаста - 2-3 шт., борошно - 1 ст. ложка, 
часник - 3-4 зубчики, томатна паста - 2-3 ст. 
ложки, сіль, паприка, розмарин, чорний ме-
лений перець - за смаком, олія для обсмажу-
вання, вода - 2 склянки.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку промити, зрі-
зати м'ясо з кісток та замочити в прохолод-
ній воді на добу. Воду періодично необхід-
но змінювати. Замочене м'ясо висушити 
паперовим рушником і нарізати середніми 
шматочками. Спочатку обсмажити на ско-
вороді з невеликою кількістю олії нашат-
ковану цибулю і дрібно порубаний часник. 
Коли вони стануть світло-коричневого ко-
льору, додати м'ясо, посолити, поперчити, 
заправити паприкою і розмарином. Обсма-
жувати м'ясо протягом 10-15 хвилин. До 
смаженого м'яса додати півтори-дві склян-
ки води, томатну пасту, висипати борош-
но і як слід перемішати. Зменшити вогонь, 
накрити сковорідку кришкою і дати м'ясу 
трохи протушкуватися. Обов'язково дода-
ти 4-5 листочків лаврового листа. Тушкува-
ти м'ясо протягом години до повної готов-
ності. Прикрасити готову страву рубаною 
зеленню і подати до столу.
Кролик з картоплею 
в духовці

ПОТРІБНО: кролик - 1-1,5 кг, картопля - 
6 штук, помідор - 4 штуки, бекон - 150 г, ци-
буля ріпчаста – 2 штуки, вино біле сухе - 0,5 
столової ложки, оливкова олія – для сма-
ження, розмарин, майоран, сіль, мелений 
чорний перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку кролика до-
бре промити під проточною холодною во-
дою, потім осушити паперовим кухонним 
рушником і розрізати на порційні шматоч-
ки. Покласти в глибоку миску, залити ви-
ном, додати майоран і розмарин. Накрити 
кришкою і залишити маринуватися міні-
мум на годину. Помити картоплю і помідо-
ри. Картоплю очистити від шкірки, наріза-
ти на середні шматочки. Помідори обдати 
окропом і зняти з них шкірку, м'якоть нарі-
зати часточками. Цибулю дрібно нарізати. 
Змішати в окремому посуді подрібнену кар-
топлю і цибулю, приправити їх сіллю, дода-
ти багато чорного меленого перцю, злегка 
заправити рослинною олією. Бекон нарі-
зати дуже тоненько. Коли м'ясо добре про-
сочилося, обернути кожен шматочок беко-
ном. Деко застелити пергаментним папе-
ром для випікання. Викласти на нього шма-
точки загорненого в бекон кролика, потім 
розкласти картоплю з цибулею і помідора-
ми. Духовку розігріти до 250 градусів. Випі-
кати приблизно 1 год. Час повного приго-
тування страви буде залежати від особли-
востей вашої духовки, а також від розміру і 

ваги кролика. Коли м'ясо буде легко відді-
лятися від кісточки, кролик готовий. Пода-
вати до столу гарячим, прикрасити зелен-
ню.

Кролик у сметані
ПОТРІБНО: кролик – 1,5-2 кг, ріпчаста 

цибуля – 2 штуки, морква - 2 штуки, смета-
на (20% жирності) - 500 мл, тепла відфіль-
трована вода - 400 мл, чорний мелений пе-
рець, майоран, сіль – за смаком, лавровий 
лист – 2 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку кролика до-
бре промити під холодною проточною во-
дою, осушити паперовим рушником, по-
різати порційними шматками. Шматки 
м'яса трохи посолити, приправити за сма-
ком чорним меленим перцем. На сковороді 
обсмажити з обох боків до золотистого ко-
льору, додати майоран і зняти з вогню. Ріп-
часту цибулю нарізати півкільцями. Морк-
ву натерти на крупній тертці. У баняк з тов-
стим дном спершу викласти обсмаженого 
кролика, а зверху додати овочі та лавровий 
лист. Сметану перемішати з водою до од-
норідної маси і цією сумішшю залити кро-
лика з овочами. Тушкувати на середньо-
му вогні близько години. При необхіднос-
ті доливати у баняк теплу воду. Коли кро-
лик буде готовим, коли м'ясо з легкістю від-
ділятиметься від кістки. Готову страву зня-
ти з вогню, накрити кришкою і дати насто-
ятися приблизно 20 хвилин. Потім розклас-
ти м'ясо по порційних тарілках і подавати 
до столу. 

Кролик у вині
ПОТРІБНО: кролик – 1-1,5 кг, цибу-

ля ріпчаста – 2-3 штуки, часник – 4 зубчи-
ки, помідори – 2 штуки, вино біле сухе – 0,5 
склянки, маслини чорні - за бажанням, пе-
рець чорний мелений, чебрець, сіль – за 
смаком, маленький лавровий лист – 1 шту-
ка.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку кролика роз-
різати на порційні шматочки (передні та за-
дні ніжки, спинку розділіть на кілька час-
тин). Шматочки м'яса добре промити під 
струменем холодної води і обсушити папе-
ровим рушником. Поставити сотейник на 
середній вогонь, додати олії, викласти шма-
точки м'яса і обсмажити з усіх боків до утво-
рення рум'яної скоринки. У сотейник дода-
ти 2/3 склянки чистої води, зменшити во-
гонь і тушкувати приблизно 30-40 хвилин. 
Поки тушкується м'ясо, очистити цибулю і 
нарізати великими шматочками, приблиз-
но на 6-8 частин. Зубці часнику відділити 
один від одного, але не очищати від луш-
пиння. Цибулю і часник додати в сотейник. 
Тушкувати до м'якості м'яса, так, щоб кіст-
ка відходила від м'яса, а виделкою було лег-
ко проткнути. Це займе приблизно годину, 
може трохи більше, залежно від якості кро-
лика. Помідори нарізати невеликими ку-
биками, додати в сотейник до кролика. По-
солити страву, приправити все чебрецем 
і чорним перцем, додати лавровий лист, і 
приблизно жменю маслин. Добре все пере-
мішати. Тепер влити півсклянки вина в со-
тейник, збільшити вогонь і готувати м'ясо 
ще хвилин 5-10. При цьому не накривати 
сотейник кришкою, щоб вивітрився алко-
голь. Після цього накрити кришкою, змен-

шити вогонь і тушкувати 10 хвилин. Гото-
ву страву розкласти по порційних тарілках 
і подавати до столу в гарячому вигляді. 

тушкований кролик
ПОТРІБНО: кролик – 1,5-2 кг, борошно 

пшеничне - 2 столові ложки, сухий чебрець 
- 1 чайна ложка, часник - 2 зубчики, лавро-
вий лист – 1 штука, лимон – 1 штука, біле 
сухе вино - 250 мл, оливкова олія - 50 мл, гір-
чиця - 1 столова ложка, оливки зелені - 100 
г, петрушка – 1 пучок, сіль, мелений чорний 
перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку кролика до-
бре промити під холодною проточною во-
дою, потім обсушити паперовим рушником 
і розрізати на порційні шматочки. Лимон 
також помити і нарізати невеликими ски-
бочками. Часник очистити від лушпиння і 
нарізати. Усе скласти у глибоку миску, до-
дати сухий чебрець і лавровий листок, ре-
тельно перемішати руками, щоб спеції до-
бре просочили м'ясо. Накрити миску криш-
кою і залишити маринуватися мінімум на 4 
години. Якщо є час, то краще покласти мис-
ку в холодильник на всю ніч. Коли м'ясо 
промаринувалось, кожен шматочок обва-
ляти в пшеничному борошні і обсмажити 
на олії на добре розігрітій сковороді до зо-
лотистого кольору. Далі перекласти м'ясо 
у форму для запікання, залити маринадом, 
додати гірчицю та вино. Добре перемішати. 
Духовку розігріти до 150-160 градусів, фор-
му зі стравою накрити кришкою чи щільно 
фольгою і запікати приблизно 50 хвилин, 
залежно від щільності м'яса. Коли м'ясо 
буде готове, то кістки від м'якоті легко від-
ділятимуться. Після цього, відкрити криш-
ку і додати оливки, знову накрити і готува-
ти ще приблизно 10 хвилин. Готову страву 
можна прикрасити подрібненою зеленню.
Кролик у вершково-
гірчичному соусі

ПОТРІБНО: кролик – 1,5 кг, цибуля ріп-
часта – 1 шт., морква – 1 шт., цибуля-порей  
– 1 стебло, часник – 3 зубчики, селера (сте-
бло) – 1 шт., вершки (33%) – 200 мл, гірчиця 
гостра – 1 столова ложка, гірчиця солодка – 
1 столова ложка, гірчиця з зернами – 1 сто-
лова ложка, вино біле сухе – 200 мл, коньяк 
– 50 мл, бекон – 100 гр., чебрець – 1 чайна 
ложка, зелень петрушки – 1 пучок, лавро-
вий лист – 2 шт., сіль, перець чорний меле-
ний – за смаком, масло вершкове – 40 гр., 
олія рослинна.

ПРИГОТУВАННЯ: розділити тушку 
кролика на 6-8 шматків і добре їх промити 
під холодною проточною водою. Після чого 
обсушити і натерти з усіх боків сіллю і чор-
ним перцем. Сковороду поставити на серед-
ній вогонь і добре розігріти, додати олію та 

шматок вершкового масла, обсмажити кро-
лика до золотистого кольору з обох боків. 
Після чого змастити шматочки трьома ви-
дами гірчиці, перекласти  в форму для запі-
кання і відправити  в духовку, заздалегідь 
розігріту до температури 200 градусів, на 
20 хвилин. Тим часом у сковороді, де сма-
жився кролик, обсмажити дрібно наріза-
ний бекон, далі додати подрібнені цибулю, 
цибулю-порей, стебла селери, моркву і час-
ник. Смажити близько 3 хвилин, потім за-
лити все коньяком і тушкувати протягом 
2-4 хвилин. Додати до овочів вино, довес-
ти до кипіння і залити кип'яченою водою 
(близько 200 мл.), та продовжити тушкува-
ти 5 хвилин, далі додати лавровий листок, 
чебрець і дрібно нарізану петрушку. Діста-
ти з духовки кролика і полити його засмаж-
кою з овочів (вона повинна бути рідкою). 
Потім накрити форму кришкою або фоль-
гою і знову покласти тушкуватися в духо-
вку хвилин на 45 (до тих пір, поки м'ясо не 
стане м'яким). Готового кролика переклас-
ти на сервірувальне блюдо. А овочеву за-
смажку з-під нього процідити за допомо-
гою кухонного ситечка, отриману рідину 
вилити в сковороду і поставити уваритися 
на середньому вогні. Додати вершки і туш-
кувати близько 5 хвилин. Готового кролика 
полити соусом і подати на стіл.

Кролик, запечений в рукаві
ПОТРІБНО: тушка кролика свіжого – 1,5 

кілограма, сметана 20% жирності – 300-400 
грам, часник великого розміру – 4-5 зубчи-
ків, олія оливкова – 100-150 гр., масло верш-
кове – 50-100 гр., вино біле сухе – 200-250 
мл, базилік сушений, сіль, чорний мелений 
перець, червоний мелений перець – за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: тушку кролика до-
бре промити, обсушити паперовим рушни-
ком і порізати порційними шматками. Тим 
часом приготувати маринад. Часник дріб-
но нарізати і викласти у глибоку миску, до-
дати сіль, чорний і червоний перці за сма-
ком, половину оливкової олії, все добре пе-
ремішати. Перекласти шматочки кролика 
в ємність з маринадом і ретельно обмака-
ти кожен шматочок у суміші спецій з олі-
єю. Миску з кроликом у маринаді накри-
ти харчовою плівкою і залишити марину-
ватись у холодильнику на 3-5 годин. Коли 
кролик добре замаринується, обсмажити 
кожен шматочок на добре розігрій сково-
роді з вершковим маслом та олією до зо-
лотистої скоринки. Далі викласти кроли-
ка у вогнетривку посудину та приготувати 
соус. На ту ж сковороду, де смажився кро-
лик, вилити вино і уварити його упродовж 
5-7 хвилин. Потім додати сметану і добре 
перемішати все. Посолити, поперчити і 
тушкувати на невеликому вогні 2-3 хвили-
ни. Увага: якщо соус виходить дуже густий,  
його можна розбавити невеликою кіль-
кістю кип'яченої води. Готовим соусом за-
лити шматочки кролика. І тепер найціка-
віше – покласти ємність з кроликом в ру-
кав для запікання і добре упакувати. Далі 
запікати кролика в рукаві в заздалегідь ро-
зігрітій до 200°С духовці приблизно 1,5 го-
дини. Потім дістати кролика, розрізати ру-
кав і знову покласти в духовку на 30 хви-
лин, щоб страва підрум’янилась. 

«Êðîëèêè – 
öå íå ò³ëüêè 

ö³ííå õóòðî…»

Жарти жартами, 
але після святко-
вих застіль дуже 
хочеться чогось 
смачненького, але 
щоб і не жирного, 
і не важкого, тому 
страви з дієтично-
го м’яса кролика 
дуже виручать.
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Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного ко-

льору, випуск – 2013 року, пробіг – 13 ти-
сяч кілометрів, у дуже хорошому стані. 
Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-
48-15.

---------------------------
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 ме-

трів від центральної дороги (с. Біла Тер-
нопільського району, вул. Дорошенка);

Дачу  у  с. Біла Тернопільського  райо-
ну (на виїзді з Білої в Плотичу з правого 
боку другий ряд),  6 сотих. Телефонува-
ти: 0972951366.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та 

штукатурні, євроремонт, будівельні ро-
боти. Помірні ціни.  

Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.
---------------------------
Виконання декоративних робіт.  Ав-

торське декорування та індивідуальний 
взірець для погодження фактури і ко-
льору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. 

Безкоштовна консультація. 
Інформація за тел.  (067) 98-58-

829.
- Розочко, у нас є щось випити?
- Чай цейлонський.
- А що-небудьь міцніше?
- Ну… візьми новий пакетик.

  
Дівчина прийшла до ворожки й каже:
- Мене кохають двоє хлопців. Кому з 

них пощастить?
Ворожка розклала карти й уважно по-

дивилася на дівчину.
- Пощастить Ігореві, бо з тобою одру-

житься Дмитро.
  

Розмовляють дві матері другокласни-
ків.

- Ти своєму синові математику зроби-
ла?

- Так.
- Дай списати.

  
- Я вчора з кумом горілки випив і 

вранці наче заново народився. 
- Що, так добре було? 
- Ні, у капусті знайшли.

  
Північний Кавказ. Розгублений паці-

єнт запитує у стоматолога: 
- Чому у вас лише кілька зубів? Ви ж 

- лікар. 
- Ну, ви ж знаєте наші закони: кров за 

кров, зуб за зуб.
  

У столиці Московії провели опитуван-
ня на тему: «Як ви ставитесь до україн-
ців, які приїжджають до Москви?» 40 від-
сотків відповіли: «А шо нам, хай їдуть». 
Інші 40: «Слюшай, дарагой, пусть едут». 
20 відсотків сказали: «А нам всьо равно, 
ми нє мєстниє».

  
Розмовляють двоє українців у Мага-

дані. 
- Ти знаєш, я вчора київське телеба-

чення дивився. 
- Як ти його тут зловив? 
- А я на антену шматок сала причепив.

  
Чоловік раненько збирається на ри-

балку. Дружина спросоння запитує: 
- Ти куди? 
- На рибалку. 
- Злови, будь ласка, щуку, кілограм ка-

расів, мішок картоплі й пакет молока.

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
З 18 по 24 січня
Овен

Провідна роль цього тижня на-
лежить родині, особистим i діловим 
відносинам. Можливі деякі пробле-
ми і втрати на роботі, у стосунках iз 
друзями та знайомими.
Телець 

Попереду особисті та суспільні 
зміни. Чималу роль у вашому жит-
ті вiдіграють непередбачені ситуа-
ції та неординарні особистості. При-
йде час переосмислення цінностей.
Близнюки 

Тиждень обіцяє активну пере-
будову будинку, а можливо, і змі-
ну житла. Ви зможете переїхати, по-
міняти місце проживання, сміливо 
плануйте ремонт оселi.
Рак 

Можливо, доведеться 
вирiшувати як свої, так і чужі про-
блеми, брати участь у життi друзiв i 
колег. Розраховуйте на визнання за-
слуг i чималий прибуток.
Лев 

З’являться сильні друзі, могутні 
покровителі. Ви знайдете духовну 
підтримку, отримаєте матерiальну 
допомогу. Наприкiнцi тижня чекай-
те приємнi новини. З близькими па-
нуватиме розуміння та гармонія. 
 Діва 

Ви станете надійною опорою 
для інших людей. Це може бути 
як матерiальна, так i моральна 
пiдтримка. Будьте уважнi до влас-
ного здоров’я.
Терези 

На перше місце вийдуть питання 
релігії, загальнолюдської моралі. Ви 
сіятимете зерна вічної мудрості. Це 
принесе чималий прибуток, однак і 
витрати будуть значними.
Скорпіон 

Друга половина тижня - це пе-
ріод віддачі й загального визна-
ння. Навколо все постійно зміню-
ватиметься. Події, які відбудуться 
у вашому життi, стануть доленос-
ними.
Стрілець 

Ваші партнери активно підніма-
тимуться, їх варто підтримати, по-
ступитися, де потрібно, і допомага-
ти. Іноді виникатиме відчуття, що 
сім’я поступово віддаляється від 
вас.
Козеріг 

Якщо ви самотнi, то займiться 
пошуками ідеального партнера. 
При цьому уникайте випадкових 
зв’язкiв. Стосунки з колегами зна-
чно покращаться.
Водолій 

Обговорюйте з близькими всі 
проблеми, не варто ізолювати ді-
тей від себе і від сім’ї. Бережіть сво-
їх коханих, подбайте про їхнє життя, 
здоров’я та справи.
 Риби 

Вiдбудуться зміни в особистих 
стосунках, на роботі, а також у жит-
лових питаннях. Вам треба підла-
штовуватися під обставини, нама-
гатися змінюватися у кращий бік і 
міняти все навколо.

Â³òàºìî!
Чудову подругу, класну жінку, гарну маму

Ангеліну Василівну Горобець
з Тернополя 

з Днем народження!
З’явилась ти по Божій ласці,
І знову день, немов у казці,
І гарна спогадів картина,
Ти – ніжна матері дитина.
З Тобою будні – справжнє свято,
Тож май його завжди багато.
З тобою свято – справжній рай,
Життя розвеснений розмай.
Тож хай квітують матіоли
В оселі затишної долі,
Нехай ялин крислаті віти
Тепленьким привітають вітром.
Здоров’я, радості, удачі,
Все, що бажаєш, - у придачу.

З повагою – подруги Олена, Аліна і Соня.

Â³òàºìî!
Дорогого чоловіка, люблячого батька та дідуся,

дбайливого господаря, доброзичливого зятя, свата
Кирлан Івана Олексійовича 
з села Плотича Козівського району
з Днем ангела!  

Став ангел небесний в цей день охоронцем,
Щоб життя світилося тільки ясним сонцем,
Щоб промені щастя завжди усміхались,
Щоб усі мрії й надії збувались.
Не сумуй, рідненький, що роки, як птиці,
І що спокій Тобі невсипущий лиш сниться.
Ми з Тобою завжди нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, грієш домівку.
Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,
Хай Тебе оминають і біди, і горе.
Щоб здоров'я було, щоб жив не тужив,
Ти найбільшого щастя в житті заслужив.
Нехай для Тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди,
Хай Бог на небі
Тебе завжди рятує від біди!

З любов'ю і повагою: дружина Антоніна, син Ігор з дружи-
ною Олею, дочка Надія з чоловіком Миколою, внук Святослав, 

мама Надія, тато Василь з села Плотича Козівського району, 
свати з хутора Горби та з села Криве Козівського району.

 Â³òàºìî!
Любу донечку, милу 

сестричку, гарну, добру 
онуку

Софійку Сидорчук 
із с. Вікнини 

Збаразького району 
з 19-річчям!

Нехай заплітає доля
Роки у косицю життя.
Нехай на барвистім полі
Квітнуть Твої літа.
Хай усмішка така мила
Не сходить із уст Твоїх,
Щоб в радості завше жила,
Й Господь щоб Тебе беріг!
Щоб Ти кожної миті відчула
Богородиці щиру опіку,
Хай Мати Пречиста дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку!
З любов’ю – тато Василь, мама Людмила, брат Василь, 

бабусі Ніна і Надя, дідусі Микола і Леонід.  

Зять нового президента США походить з 
Тернопільщини, пишуть «Вести». За інформа-
цією видання, Джаред Кушнер, чоловік Іванки 
Трамп, є нащадком українських емігрантів по 
лінії матері.

Бабуся Джареда, дід і прадід вижили під час 
Голокосту і приєдналися до партизанів, які пе-
реховувалися в лісах на кордоні Білорусі та 
України. Є дані, що дід його мами Давид Штад-
тмауер народився у Підгайцях Тернопільської 
області.

Приблизно у 20-х роках Штадтмауери пере-
бралися до Америки і поселилися в Нью-Йорку. 
І вже там батьки Джареда познайомилися.

За словами місцевих жителів, в 1991 році 
мама зятя Трампа Сирил приїжджала в село Ба-
хів (8 км від Ковеля Волинської області) на від-
криття меморіалу у пам’ять про жертв Голокос-
ту, також шукала могилу своєї родички, тітки 
бабусі.

Традиційно з  нагоди 
свята Хрещення 
Господнього 19 січня 

у Тернополі відбудеться 
міжконфесійне водосвяття.

Як повідомив начальник управ-
ління з питань внутрішньої політи-
ки, релігій та національностей ОДА 
Ігор Кульчицький, об 11.30 процесій-
на хода вирушить від Архикатедраль-
ного Собору Непорочного Зачаття Ма-
тері Божої.

О 12 годині на Набережній ста-
ву, біля пам’ятного знака, встанов-
леного на честь хрещення Київ-
ської Русі, розпочнеться водосвят-
тя. Здійснять його священнослужи-

телі різних конфесій Тернополя.
«Вже традиційно, з 2008 року, у 

Тернополі  ми проводимо міжконфе-
сійне водосвяття. Таке дійство в нас 
проходить двічі на рік – з нагоди свя-
та Водохреща та Хрещення Русі. Така 
традиція має  важливе значення для 
утвердження міжконфесійної згоди 
та порозуміння в області», - підкрес-
лив Ігор Кульчицький.

У храмі Воздвиженння Чес-
ного Хреста (Надставна церк-
ва) з 6.00-9.00 год. – (біля каплич-
ки) Повечір’я, Утреня, Свята Літур-
гія, 9.00-11.00 – Свята Літургія., об 
11.00 – освячення води біля хреста 
у парку Топільче. Моржування.

Â³òàºìî! 
Доброго сина і чоловіка, турботливого 
батька і дідуся, щиру, порядну людину

Василя Денисовича Шведа 
із с. Вікнини Збаразького району 

з ювілеєм!
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Невтомному серцю – тільки тепла.
Щоб його не краяли ані біль, ані жаль,
Щоб сповнились тисячі мрій і бажань.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно і світло,
Ти – гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті та в мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба.
Щоб в тиші життєвій і вихорі днів
Господній промінчик опікою грів.

З повагою і любов’ю – дружина Марія, мама Ольга, 
сини Андрій, Віталій, Василь,  невістки Люда і Валя, 

онуки Ілля та Евеліна.

Íà Âîäîõðåùà â³äáóäåòüñÿ 
ì³æêîíôåñ³éíå îñâÿ÷åííÿ âîäè

У Трампа знайшлися 
родичі в Підгайцях 

з Днем народження!




