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

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

1 місяць – 16,96 грн.              3 місяці – 49,82 грн.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому поштовому відділенні або у листонош

20 вересня - хмарно з прояснен-
ням, дощ, температура повітря вно-
чі 10-11, вдень 17-20 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.00, захід - 19.21. 
Новий місяць.

21 вересня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 12-13, 
вдень 13-15 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.01, захід - 19.19. 

22 вереcня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 9-11, вдень 
14-16 градусів тепла. Схід сонця - 
7.03, захід - 19.16. 

23 вересня - хмарно, дощ, тем-
пература повітря вночі 11-12, 
вдень 11-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.04, захід - 19.14. 

24 вересня - хмарно з прояснен-
ням, дощ, температура повітря вно-
чі 7-9, вдень 12-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.06, захід - 19.12. 

25 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 6-9, вдень 13-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.07, захід - 19.10. 

26 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 8-10, вдень 13-18 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.09, захід 
- 19.08.
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Лілія БАБІНЕЦЬ: «Намагаюсь 
чути голос доброти і любові 
в усьому»

Василь Шкляр: "Земля, яка ненавидить Україну, 
не варта життів українських героїв"
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У смт Затока 
Одеської області 
відбулася щорічна 

всеукраїнська 
нарада-семінар 
для представників 
органів місцевого 
самоврядування 
районного та обласного 
рівнів. 

Головні питання, які пору-
шували на заході, зачіпають по-
точну діяльність та майбутні 
умови роботи місцевих пред-
ставництв у контексті децен-
тралізації. Інформували учас-
ників запрошені високопоса-
довці центральних органів вла-
ди та провідні експерти у галу-
зі місцевого самоврядування. У 
нараді-семінарі взяв участь го-
лова Тернопільської обласної 
ради, віце-президент Україн-
ської асоціації районних та об-
ласних рад  Овчарук.   Терно-
пільщину також представили 
семеро голів районних рад: Під-
волочиської - Ігор Монартович, 
Підгаєцької - Ірина Баран, Кре-
менецької - Володимир Стефан-
ський, Тернопільської - Андрій 

Галайко, Козівської - Петро Ре-
пела, Бережанської - Василь Бі-
лик, Монастириської - Володи-
мир Данилюк.

Нарада-семінар проводи-
лась у формі теоретичних за-
нять та практикумів, на яких об-
говорювались актуальні питан-
ня впровадження децентралі-
зації. Учасникам розповіли про 
оновлену нормативно-правову 
базу та як її застосовувати, на-
вчали налаштуванню комуні-
кацій, написанню інфраструк-
турних проектів, налагоджен-

ню співпраці з міжнародними 
організаціями та інше.

Присутні мали змогу обго-
ворити низку важливих тем, а 
також деякі резонансні проек-
ти нормативно-правових актів, 
навколо яких точаться гострі 
дискусії дотепер. Зокрема, це 
Закон «Про порядок утворен-
ня, ліквідацію районів, вста-
новлення і зміни меж», де мова 
йде про укрупнення районної 
ланки, шляхом їхнього злиття. 
Другий важливий законопро-
ект — «Про дотримання дер-

жавного нагляду (контролю) 
за відповідністю рішень орга-
нів місцевого самоврядування 
Конституції та законам Украї-
ни», що розроблений Мінрегі-
оном та у якому закріплюється 
процедура контролю за рішен-
нями ОМС. 

 Віктор Овчарук, модератор 
дискусійної панелі «Децентра-
лізація - основа для формуван-
ня ефективної системи терито-
ріальної організації влади", за-
значив: 

- Тема ефективної систе-
ми організації територіаль-
ної влади, без сумніву стоїть 
на порядку денному реалізації 
комплексних реформ в Укра-
їні. Ця проблема потребува-
ла вирішення давно, адже роз-
виток місцевого самовряду-
вання фактично здійснював-
ся лише на рівні територіаль-
них громад, міст обласного 
значення, оскільки переважна 
більшість територіальних гро-
мад через їх надмірну подріб-
неність та надзвичайно слаб-
ку матеріально-фінансову базу 
були неспроможними викону-
вати всі повноваження орга-

нів місцевого самоврядуван-
ня. Сьогодні Україна неухиль-
но спрямовує свої зусилля на 
реалізацію євроінтеграційного 
курсу, виконання міжнародно-
правових зобов’язань, в тому 
числі з питань розвитку місце-
вої і регіональної демократії. 
Важливу роль у цих процесах 
відіграє реформа місцевого са-
моврядування.

Окресливши загальні про-
цеси децентралізації та їх пе-
ребіг на Тернопільщині, голова 
обласної ради підсумував: 

- Звичайно, є і проблемні 
моменти. Триває клопітка ро-
бота щодо секторальної децен-
тралізації. Громади завершу-
ють формувати мережі закла-
дів галузей охорони здоров’я, 
освіти, культури, системи 
житлово-комунального госпо-
дарства та вчаться ефективно 
ними управляти. Наступний рік 
має стати вирішальним у завер-
шенні реформи, усунувши дуа-
лізм, зайву бюрократію в орга-
нізації влади та управлінні те-
риторіями. Водночас контроль 
держави має бути забезпече-
ний.

1 мільярд 167 мільйонів 473 тисячі 
400 гривень - стільки коштує цьогорічна 
робота Ради, підрахували аналітики гро-
мадської організації «Слово і діло». Суму 
вивели, грунтуючись на даних державно-
го кошторису і додаткових документах. 

У законодавчому органі країни на-
лічується 4388 працівників: 423 депу-
татів, 1692 помічників-консультантів, 
1055 працівників апарату Ради і 1218 
працівників підвідомчих підприємств. 
Їм виплатять за роботу в цьому році 
548,4 мільйони гривень. На зарплати 
піде 416,4 мільйони. На доплати й над-
бавки - 75,5 мільйонів. На премії - 27,3 
мільйони. І 29,2 мільйони - на матері-
альну допомогу. 

Один нардеп обходиться країні у се-
редньому в 65673 гривні на місяць, на 
рік - 788 тисяч. Але з преміями, надбав-
ками і матеріальною допомогою сума 
може сягати й мільйона.

Від депутатських мільйонів аж в 
очах рябіє. Приміром, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне за-
безпечення складає 251,7 мільйонів 
на рік. Як зазначають аналітики згада-
ної громадської організації, цих грошей 
вистачило б на оплату праці упродовж 
року 1831 фахівцеві ІТ-сфери. Юридич-
ні, перекладацькі та інші послуги варту-
ють 27,4 мільйони. А цих грошей достат-
ньо на річні зарплати 228 переклада-
чам. Науково-правове забезпечення ді-
яльності парламенту коштує 11,2 міль-
йони. Це - 69 річних зарплат для 69 се-
редньостатистичних юристів. 

У проекті бюджету-2018 запропоно-
вано ще збільшити витрати на фінансу-
вання парламенту майже на півмільяр-
да гривень. Зокрема, видатки на законо-
давчу діяльність зросте на 272 мільйо-

ни, а на матеріально-технічне забезпе-
чення - на 175 мільйонів.

Пропонують збільшити і фінансу-
вання Кабміну на 327 мільйонів. У бю-
джеті-2017 на утримання уряду перед-
бачено 1,18 мільярда гривень. Наступ-
ного року сума може сягнути 1,50 мі-
льярда. 

Державному управлінню справами 
для обслуговування і забезпечення ді-
яльності президента Петра Порошенка 
та його адміністрації Кабмін пропонує 
збільшити фінансування на 17,7 відсо-
тків - до 965,4 мільйонів гривень. Держ-
бюджет-2017 передбачав 746,6 міль-
йонів на обслуговування Порошенка й 
адміністрації. А в липні фінансування 
збільшили на 73,2 мільйони - до 819,9 
мільйонів гривень. 

А що «слуги» вділять для народу? 
Так, Кабмін запропонував Раді підвищи-
ти прожитковий мінімум на 153 гривні 
до кінця наступного року. Із 1 січня 2018 
року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777, з 
1 грудня - 1853 гривні, гласить проект 
Основного фінансового документа.

Для дітей віком до 6 років з 1 січня 
2018 року прожитковий мінімум складе 
1492 гривні, з 1 липня - 1559, з 1 грудня 
- 1626 гривень. Для дітей віком від 6 до 
18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гри-
вень, з 1 липня - 1944, з 1 грудня - 2027.

Отже, прожитковий мінімум україн-
ця зросте на кілограм ковбаси. Непога-
ної, хоча є і дорожча.     

Судячи з проекту бюджету-2018, слід 
готуватися до підвищення курсу дола-
ра. Прогнозований курс гривні на кінець 
наступного року складе 30,1 грн/$1.

Виходячи з цього, загальний роз-
мір прямого держборгу на початок 2019 
року сягне 1 трильйона 999,35 мільяр-
дів гривень, або 61,5 відсотків ВВП. Га-
рантований держборг складе 747,55 
мільйонів. А сумарний держборг - 84,6 
відсотків ВВП.

Як зазначив директор Інституту роз-
витку економіки України Олександр 
Гончаров, на кожного українця вже при-
падає 1760 доларів держборгу. 

Дохідна частина держбюджету-2018 
запланована майже у 1,12 трильйонів 
гривень (у 2017 році - 974 мільярди). 
Видаткова - 1,19 трильйони гривень 
(було 992 мільярди). Це - перший держ-
бюджет, який перевалить за трильйон. 

Інфляцію планують на рівні семи 
відсотків. Однак експерти прогнозують 
удвічі більше, пише «Сьогодні». 

Прем’єр Володимир Гройсман «ощас-
ливив», що за рік мінімалку планують 
підвищити на 523 гривні - з 3200 - до 
3723 гривень.

Про зростання пенсій стане відомо 

після прийняття закону про пенсійну 
реформу.   

На державну допомогу закладено 
112,7 мільярдів гривень. У тому числі на 
субсидії - 55,1 мільярда - на чотири мі-
льярди більше, аніж цього року. За сло-
вами міністра соцполітики Андрія Реви, 
кількість домогосподарств, які потре-
буватимуть субсидії у наступному році, 
може скласти 5-5,5 мільйонів. Олігархи 
можуть радіти. Адже держава, фактич-
но, субсидіює у кінцевому результаті їх-
ній бізнес.    

Влада доволі прихильно у фінансо-
вому плані ставиться до силовиків. Ви-
датки для силового блоку зростуть до 
165 мільярдів гривень - на 22 мільярди 
більше, аніж цьогоріч. Це складе п’ять 
відсотків ВВП. У тому числі армія отри-
має 60 мільярдів гривень - сума збіль-
шиться на 11 мільярдів. МВС, Держпри-
кордонслужбі і «надзвичайникам» пе-
редбачено 63,9 мільярдів гривень - біль-
ше на 10,8 мільярдів. 

Будівництво і ремонт доріг обійдеть-
ся у 2018 році 44 мільярди гривень - на 
12 мільярдів більше, ніж тепер. 

На освіту обіцяють виділити майже 
217,5 мільярдів гривень. На медицину 
- до 112,2 мільярдів. Культура отримає 
4,1 мільярда. 

До речі, Гройсман пообіцяв, що опо-
даткування не підвищуватимуть, а до-
ходи збільшаться за рахунок економіч-
ного зростання. В Україні й так подат-
ки - одні з найвищих у 
Європі. А процес їх спла-
ти - найскладніший.   

Віктор ОВЧАРУК: «Наступний рік має стати 
вирішальним у завершенні реформи децентралізації»

Держбюджет-2018: прожитковий мінімум 
українця зросте на кілограм ковбаси 

Українці витрачають на «слуг народу» шалені кошти. 
Держава оплачує їхню діяльність, оренду житла, проїзд 
у межах країни, телефонний зв’язок, роботу помічників-

консультантів, оренду приміщень для прийому 
виборців, канцтовари та інше. Щоправда, народні 

обранці відпрацьовують бюджетні гроші так собі…  

Ольга ЧОРНА.
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Розпочалася військова проща у су-
боту, 16 вересня, з молебню за мир. 
Власне, й тема цьогорічної прощі «Мир 
мій даю вам…» (Йн. 14, 27). Молилися 
за те, щоб нарешті у нашій країні завер-
шилася війна, і щоб військові поверну-
лися додому, до своїх родин.

За словами голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни, Всеукраїнське вій-
ськове паломництво – це чудова мож-
ливість зібрати українських військо-
вих разом.

«Останні три роки ця проща є осо-

бливо актуальною, тому що наша ар-
мія потребує не лише відновлення 
своєї обороноздатності та боєздатнос-
ті, а й моральної, психологічної підго-
товки і Божої підтримки, щоб і надалі 
відстоювати територіальну цілісність 
нашої держави в агресії з боку Росії. 
Сподіваюся, що сьогоднішнє молитов-
не єднання всіх видів військ у Зарва-
ниці дасть можливість нам ще міцні-
ше боронити нашу землю від ворога, 
який на неї зазіхає», – наголосив Сте-
пан Барна.

Водночас, він підкреслив, що для 
Тернопільщини велика честь прийма-
ти військових паломників з усієї Укра-
їни. Голова ОДА висловив шану та по-
дякував кожному солдатові, який за-
хищає територіальну цілісність нашої 
держави. Також окрему подяку висло-
вив матерям та дружинам військовос-
лужбовців, які підтримують своїх най-
рідніших у важкий для країни час.

«Сподіваюся, що Матір Божа Зарва-
ницька об`єднає українську армію та 
український народ і зробить нашу пе-

ремогу швидкою. Ми зможемо повер-
нути назад свою землю: Донецьк, Лу-
ганськ, Крим і Севастополь. Сьогодні 
на наших очах відроджуються військо-
ві частини у Тернопільській області, ко-
трі були знищені. Тому, впевнений, що 
на наступний рік – десяте паломництво 
- буде ще чисельнішим», – підсумував 
очільник Тернопільщини.

Під час прощі також помолилися за 
душі Героїв, які віддали своє життя, за-
хищаючи незалежність та цілісність 
України.

У області триває підготовка до від-
значення 75-ої річниці створення Укра-
їнської Повстанської Армії. Триденні за-
ходи, 13-15 жовтня, відбуватимуться на 
території колишнього штабу воєнної 
округи УПА «Волинь-Південь».

 Наразі  в Антонівцях облаштову-
ють криївку, конюшню та пекарню 
для того, щоб відтворити життя і по-
бут українських повстанців. Адже саме 
це село  було епіцентром зароджен-
ня національно-визвольного руху. Тут 

відбувався один з найбільших боїв між 
вояками УПА та НКВС. На даний час 
тут копають котлован для створення 
криївки. Планують, що вона складати-
меться з трьох кімнат. Її хочуть укріпи-
ти не лише деревом, а  й каменем.  За-
вершити роботи планують до 14 жов-
тня. 

- Дуже важливо, щоб цього року ми 
тут усі зібралися і не тільки словами, 
а й конкретними діями довели, що ми 
справжні українці, - зазначив під час 

інспектування спорудження музею го-
лова Тернопільської ОДА Степан Бар-
на. - Що ми пам’ятаємо наших героїв, 
які мають бути тут відображені у сте-
лах, камінні, пам’ятаємо про це місце, 
де мають виховуватися майбутні по-
коління. І це має бути постійно діючим 
центром патріотичного виховання мо-
лоді Тернопільщини та всієї України. 
Водночас, ми повинні пам’ятати, що 
тут буде куватися майбутнє нашого 
народу.

Степан  БАРНА:  "Для  Тернопільщини  велика  честь 
приймати  військових  паломників  з  усієї  України" 

До Марійського духовного центру, що у 
селі Зарваниця Теребовлянського району, 
вже вдев’яте зібралося українське 
військо. Традиційно паломництво 
до чудотворної ікони Зарваницької 
Божої Матері тривало два дні. Участь у 
паломництві взяли голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна, начальник управління 
з питань внутрішньої політики, релігій та 
національностей облдержадміністрації 
Ігор Кульчицький, представники різних 
військових формувань, духовенство.

В Антонівцях відкриють музей УПА просто неба
У лісі на Шумщині облаштовують  криївку і пекарню.
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Вже тривалий час у соцмережах 
та ЗМІ обговорюють ідею 
впровадження карти 

тернополянина, зростання тарифів на 
проїзд для гостей міста та введення 
системи безготівкових розрахунків 
у громадському транспорті. У середу 
на засіданні виконавчого комітету 
планують прийняти остаточні 
рішення щодо втілення всіх цих 
планів у реальність. Тож хочемо чи не 
хочемо, а, вочевидь, таки доведеться 
іти в ЦНАП чи ЖЕК і виготовляти цю 
славнозвісну картку тернополянина, 
щоб не платити більше за проїзд у 
транспорті. Журналістка «Нашого 
ДНЯ» поспілкувалася з начальником 
управління транспорту, комунікацій 
та зв’язку Ігорем Мединським і 
дізналася з перших уст про те, що 
для цього потрібно, а  також про 
зміни, які чекають на тернопільський 
транспорт. 

- Чому у нашому місті впроваджують 
диференційовану систе-
му оплати за проїзд?

- Найперше, ми хочемо 
захистити своїх мешканців 
від того, щоб вони не пла-
тили більше. Друге, захис-
тити бюджет нашого міс-
та від того, щоб його кошти 
не витрачали на мешкан-
ців інших громад. Адже Тер-
нопіль пропонував об’єднатися всім у радіусі 
20 кілометрів. Але, на жаль, всі відмовилися, 
аргументувавши тим, що їм не вигідно, адже 
тут високі податки. Тож виходить, що з бю-
джету Тернополя повинні платити за освіту, 
медицину, витрати на пільгові перевезення 
людей, які не живуть у нашому місті. Це не-
справедливо. 

- Розкажіть детальніше про цей по-
діл?

- Спершу діятиме дворівневий диферен-
ційований тариф, згідно з яким власники 
електронного квитка «Соціальна карта тер-
нополянина» та проїзного електронного 
квитка їздитимуть у транспорті за нинішні-
ми цінами. Ті пасажири, що будуть розрахо-
вуватися готівкою, платитимуть 4 гривні у 
електротранспорті і 5 гривень у маршрутках. 
Трирівневий тариф почне діяти орієновно з 
січня 2018 року. Також ми будемо орієнтува-
тися на те, коли 60 відсотків жителів міста 
виготовлять картки тернополянина. Цей та-
риф означатиме, що коли в людини є елек-
тронний квиток «Соціальна карта тернопо-
лянина», вона платитиме за старими цінами 
без змін. Коли ж матиме електронний кви-
ток, платитиме 4 гривні у електротранспор-
ті та 5 гривень у автобусах. А за готівку про-
їзд вартуватиме в електротранспорті – 5 гри-
вень, а у автобусах – 6. 

- Які зміни це нововведення у перспек-
тиві дасть нашому місту?

- Впровадження електронного квитка до-
поможе з’ясувати точні доходи і витрати пе-
ревізників. По-друге, це допоможе дисциплі-
нувати водіїв. Адже тоді вони практично не 

будуть мати доступу до готівки. Вони отри-
муватимуть зарплату і премію. У договорі 
між водієм і перевізником буде чітко вказа-
но, скільки відсотків премії він втратить че-
рез порушення. Зрозуміло, тоді поменшає 
некоректних висловлювань, брудних марш-
руток і покращиться якість обслуговування 
тернополян. 

- Кондуктори у тролейбусах вже ко-
ристуються валідаторами. Як безготів-
кова оплата за проїзд виглядатиме на 
практиці у маршрутках?

- У тролейбусах поки що залишаться кон-
дуктори. Однак з часом ми також їх обладна-
ємо кількома валідаторами, щоб пасажири са-
мостійно могли валідувати свої картки і опла-
чувати проїзд. Це закордонна практика, до 
якої ми йдемо. Звичайно, виникатимуть якісь 
незручності та інші моменти. Але ми їх буде-
мо моніторити і старатися усунути. А от в ав-
тобусах вхід буде лише на передні двері. Там 
буде встановлений валідатор, тож кожен, хто 
заходить, зможе оплатити проїзд самотужки 
своїм проїзним квитком. Біля водія стоятиме 
спеціальний пульт, який буде сигналізувати 
оплатив пасажир чи ні. Якщо ж, до прикладу, 
на картці було недостатньо коштів для проїз-
ду, то про це також дізнається водій завдяки 
спеціальному світловому і звуковому сигналу. 
Водій зможе зателефонувати у контролюю-
чу службу і на наступній зупинці у транспорт-
ному засобі буде контроль. За безквитковий 

проїзд необхідно буде сплати-
ти штраф у 30-кратному розмі-
рі вартості проїзду. 

- Коли диференційована 
оплата за проїзд вступить 
в дію?

- Міська рада, перевізники 
та оператор електронних сис-
тем, який виграв конкурс у на-

шому місті, докладають всіх зусиль, щоб ми 
запровадили цю новацію з першого жовтня. 
Що стосується законодавчої бази, то цієї се-
реди внесемо на розгляд  виконавчого ко-
мітету ряд важливих рішень. Якшо їх при-
ймуть, тоді ми будемо практично на 100 від-
сотків готові. Стосовно навчання водіїв та 
кондукторів щодо користування прилада-
ми, які будуть застовувати для електронного 
квитка, то весь персонал електро- і автопе-
ревізників пройшов навчання. Що стосуєть-
ся видачі електронних квитків і встановлен-
ня обладнання у транспорті, то тут ми стара-
ємося підігнати оператора електронних сис-
тем, щоб він встиг до першого жовтня. 

- Яка ситуація з пільговиками? 
- Пенсіонери та пільговики "Соціаль-

ну карту тернополянина" отримають безко-
штовно, проїзд для них теж буде пільговим.  
Якщо вони не встигнуть оформити картку 
до 1 жовтня,  зможуть до  кінця року їзди-
ти за посвідченнями. У маршрутках, як і за-
раз, безоплатно зможуть їхати три  пільго-
вики одночасно. Учасникам бойових дій  не 
обов'язково виготовляти картку. Вони, неза-
лежно від прописки, матимуть безкоштов-
ний проїзд при пред'явленні посвідчення. 

- Хто має право на отримання "Соці-
альної карти тернополянина"?

- Люди, які живуть у Тернополі і мають 
тернопільську прописку. Ті, 
хто працює у Тернополі і ті, 
хто фактично мешкає у на-
шому місті, але тут не про-
писаний. 

 Назва підприємств  Адреса  № телефону
Приватне підприємство 
“Дружба-сервіс-житло-1”

Вул. Карпенка, 12 53-59-56

ПП “Східний масив” Пр. Ст. Бандери, 94  24-00-58
Господарське ТОВ “Мрія” Вул.

Кн. Острозького, 24
25-08-27

Керуюча компанія 
„КомЕнерго-Тернопіль”

вул. Чалдаєва, 1 
Вул. Д.Нечая, 31

25-99-98

Приватне підприємство 
“Благоустрій”

 Вул. 15 Квітня, 6  26-80-92

Приватне підприємство 
“Наш дім”

Вул. К.Савури, 3 24-34-75

Приватне підприємство
 “Сонячне”

Бул. С.Петлюри, 6 42-70-57

Дочірнє підприємство
 “Люкс-житло”

Вул. 15 Квітня, 15 26-11-24

Приватне підприємство 
“Люкс”

Пр. Злуки, 55 26-86-09

ПМП “СОВР” Вул. 15 Квітня, 10 26-82-02
Приватне підприємство 

“Вікторія-М”
Вул. Київська, 7 28-79-65

Приватне підприємство
 "ТернопільКомСервіс"

 Пр. Злуки, 2  23-21-59

Карта тернополянина: 
де, коли, скільки

У місті відбудеться справжня транспортна революція

Валідатори 
встановлять у 
197 автобусах і 
55 тролейбусах

Які документи необхідні для оформлення 
карти тернополянина?

• Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, сві-
доцтво про народження); 

• ідентифікаційний код; 
• для пільговиків - документ, що підтверджує право на пільговий 

безоплатний проїзд; 
• квитанцію про оплату вартості виготовлення картки (для осіб, 

яким передбачено виготовлення на платній основі). Вартість карти 57 
гривень. 

•  довідку з місця роботи, якщо особа офіційно працевлаштована у 
Тернополі, але тут не прописана;

• довідку, яка підтверджує фактичне місце проживання у Тернопо-
лі, якщо людина тут не прописана, але проживає. 

До слова, потрібно надати оригінали і копії паспорта та ідентифі-
каційного коду. 

Документи на оформлення «Соціальної 
карти тернополянина» можна подати в: 
• ЦНАПі (Центрі надання адміністративних послуг) за адресою вул. 

Князя Острозького 6, тел. 40-41- 93. 
• Управлінні соціальної політики міської ради за адресою: вул. Ли-

сенка 8, ІІ поверх, 30 каб. тел. 23-53-43;  
• Оператора електронних систем за адресою вул. Тролейбусна 7, 

тел.40-03-50, (067)2400356; 
• у 12-ти житлово-експлуатаційних установах: 

Також можете здати документи на оформлення «Соціальної 
карти тернополянина» у своїх ОСББ. За словами Ігоря Медин-
ського, він вже провів роз’яснювальну роботу з керівниками 
ОСББ міста. 

Електронні проїзні квитки вартуватимуть 20 гривень. Придба-
ти їх можна у торгових точках на зупинках громадського тран-
спорту. Також там можна буде поповнювати коштами електронні 
квитки. 

Із скаргами на перешкоди і труднощі у виготовленні «Соціаль-
ної карти тернополянина» можна звертатися в управління тран-
спорту, комунікацій та зв’язку за тел. 52-15-14 та на гарячу лі-
нію підтримки клієнтів ТОВ "Системний зв’язок": (0352)40-03-50, 
(050)040-03-50, (067)240-03-56. Юля ТОМЧИШИН.
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 Назва підприємств  Адреса  № телефону
Приватне підприємство 
“Дружба-сервіс-житло-1”

Вул. Карпенка, 12 53-59-56

ПП “Східний масив” Пр. Ст. Бандери, 94  24-00-58
Господарське ТОВ “Мрія” Вул.

Кн. Острозького, 24
25-08-27

Керуюча компанія 
„КомЕнерго-Тернопіль”

вул. Чалдаєва, 1 
Вул. Д.Нечая, 31

25-99-98

Приватне підприємство 
“Благоустрій”

 Вул. 15 Квітня, 6  26-80-92

Приватне підприємство 
“Наш дім”

Вул. К.Савури, 3 24-34-75

Приватне підприємство
 “Сонячне”

Бул. С.Петлюри, 6 42-70-57

Дочірнє підприємство
 “Люкс-житло”

Вул. 15 Квітня, 15 26-11-24

Приватне підприємство 
“Люкс”

Пр. Злуки, 55 26-86-09

ПМП “СОВР” Вул. 15 Квітня, 10 26-82-02
Приватне підприємство 

“Вікторія-М”
Вул. Київська, 7 28-79-65

Приватне підприємство
 "ТернопільКомСервіс"

 Пр. Злуки, 2  23-21-59

- Ліліє Степанівно, якось ви сказали, 
що мріяли стати журналістом. Та при-
святили своє життя медицині.

- У старших класах я мріяла бути філо-
логом, оскільки дуже любила літературу, 
обожнювала читати, занурюватись у світ 
героїв улюблених книг.  Із задоволенням 
писала твори. Про журналістику  стала ду-
мати вже тоді, коли навчалася у медичному 
виші. Батьки завжди мріяли, щоб я стала лі-
карем. Будучи слухняною дитиною, я піш-
ла в медицину. І ніколи про це не пошкоду-
вала! Отака життєва історія. Взагалі, меди-
цина – це така галузь, де неможливо бути 
байдужим і не любити людей, зупинятись 
у своєму розвитку. Медицина – гуманітар-
но орієнтована сфера людського буття, де 
у центрі – людина, її здоров'я, якість жит-
тя. Для мене все, що пов’язане з людиною, 
її проблемами – фізичними, ментальни-
ми, душевними і духовними – у пріоритеті, 
тому мій вибір – медицина. А журналістика 
і журналісти, справжні професіонали своєї 
справи, у великій пошані у мене. Це також 
гуманітарно орієнтована професія і надзви-
чайно важлива у наш складний час.

- У законі про медичну реформу ба-
гато уваги приділено сімейній медици-
ні. Чи справді цей напрямок стане поря-
тунком для української системи охоро-
ни здоров’я і для кожного пацієнта зо-
крема?

- Сімейна медицина – одна з можли-
вих форм ефективної організації надан-
ня первинної медичної допомоги, яка 
має бути наближеною до кожної люди-
ни. Можуть бути також інші форми – за-
гальна практика для дорослого населен-
ня, дільнична педіатрія та дільнична те-
рапія. У кожній країні це організовано 
по-різному. Головний критерій успішнос-
ті первинної медичної допомоги – задо-
воленість нею населенням. У сільській 
місцевості альтернативи «сімейці» не-
має, оскільки для того, щоб педіатр на-
брав для обслуговування 700-800 діток 
(а це норматив орієнтовний), необхідно, 
щоб він працював одночасно на п’ять-
шість і навіть більше населених пунктів 
(знаємо всі про тенденцію до «вимиран-
ня» і «постаріння» сіл). В умовах відсут-
ності транспорту і якісних доріг, дорого-
визни пального, великих відстаней між 
селами  така лікарська допомога не може 
бути наближеною, швидкою, а значить, 
ефективною. Сімейний же лікар обслуго-
вує від півтори тисячі населення від на-
родження до найстаршого віку, а це вже 
одне-три села. Значить, при такій сис-
темі більше шансів досягнути ефектив-
ної допомоги. Словом, форми первинки 
можуть бути різними, головний крите-
рій, як я зауважувала, задоволеність нею 

людьми. Для цього все має бути добре 
зважено і економічно прораховано.

- Однак вже сьогодні багато хто 
критикує запропоновану МОЗ модель 
медичної реформи, бо, мовляв, в її осно-
ві лежить велика соціальна несправед-
ливість. Малозабезпечені, хронічно хво-
рі люди  взагалі будуть позбавлені ква-
ліфікованого лікування, а, щоб потра-
пити до профільного спеціаліста, дове-
деться чекати місяці, тобто, швидше 
можна померти. Справжня реформа 
– це перехід до медичного страхування.

- Запропонована МОЗ модель, на мій 
погляд, не є поганою. Її мета – якраз уник-
нути соціальної нерівності, зробити так, 
щоб кожна людина в Україні могла отри-
мати гарантований пакет медичних по-
слуг: на рівні первинної медичної допо-
моги та екстреної – повністю безкоштов-
ної у рамках пакету, на госпітальній ланці 
– частково безкоштовної – у рамках всьо-
го необхідного для ведення пацієнта з пев-
ним діагнозом, а частково – платної з ре-
гламентованим декларуванням переліку 
послуг та їх ціни. Все це під контролем цен-
трального органу-регулятора надання по-
слуг і їх замовника для уникнення коруп-
ції та зловживань. Реформа якраз і про-
понується для того, щоб малозабезпече-
ні люди могли гарантовано отримати без-
оплатну медичну допомогу. Це стосуєть-
ся й безкоштовних консультацій вузьких 
спеціалістів. Люди ж із вищими доходами 
завжди зможуть скористатися послуга-
ми приватної медицини, яка вже розвива-
ється і буде розвиватися надалі, оскільки 
це доволі прибутковий бізнес у більшості 
країн. Проведення зазначеної реформи та-
кож могло б частково фінансово розванта-
жити державну систему охорони здоров'я. 
Введення ж медичного страхування – дер-
жавного, приватного чи змішаного – це 
просто вимога часу для того, щоб фінан-
сово, матеріально-технічно забезпечи-
ти проведення запропонованої реформи. 
Інша річ – це зневіра населення у відпові-
дальності реформаторів, готовності їх дія-
ти економічно виважено, чесно, на користь 
українського народу, а не власного гаман-
ця. Крім того, кожні реформаторські дії ма-
ють бути добре обґрунтовані розрахунка-
ми та забезпечені адекватним фінансуван-
ням, щоб вони мали успіх.

- Ви часто буваєте за кордоном, бе-
рете участь у різних медичних фору-
мах. Чи не виникало бажання виїхати з 
України назавжди?

- Ні. Готова змінювати вітчизняну меди-
цину і життя на краще вже сьогодні, тут і як-
найскоріше. Я люблю українську землю, на-
ших людей,  хоча часто і в мене є нарікан-

ня щодо недосконалості нашо-
го життя, байдужості багатьох 
співвітчизників, а найголовні-
ше – щодо критичного рівня 
корумпованості практично в 
усіх сферах. Так склалося, що мій син про-
живає із сім'єю в Німеччині, де він безко-
штовно, отримавши грант, здобув вищу 
економічну освіту, працює у солідній фір-
мі, де понад 50 тисяч працівників, які тру-
дяться у 16 країнах. На жаль, України у цьо-
му переліку поки що немає, але я сподіваю-
ся, настане час, коли й мій син зможе пра-
цювати на Батьківщині. Знаю, що життя за 
кордоном більш організоване, забезпечене 
і прогнозоване не тому, що люди розумні-
ші чи закони кращі, а тому, що закони точ-
но виконуються, права простих людей за-
хищаються, праця чесно винагороджуєть-
ся, добре діє система недопущення і про-
тидії корупції. Досвід передових країн сві-
ту та Європи зокрема можна досить швид-
ко впровадити і в Україні, але на це має бути 
добра воля суспільства. Для цього до влади 
треба приводити чесних людей, професіо-
налів. Неприпустимо, коли при призначен-
ні на посаду працює принцип кумівства, ро-
динних зв’язків чи особистої відданості ке-
рівнику. Або коли за чесну позицію людину 
переслідують. Це дискредитує владу, у ціло-
му принижує значимість інституту держав-
ності, протирічить нормам демократії. Ска-
жу гостріше: у наш непростий для України 
час – це просто непатріотично. Саме тому 
жити в Україні, мати активну громадянську 
і професійну позицію, чесно працювати – це 
мій життєвий вибір і принцип.

- Ви – не тільки відомий науко-
вець, а ще й практикуючий лікар-
рефлексотерапевт.  

- Так, сьогодні я очолюю клінічну ка-
федру первинної медичної допомоги та сі-
мейної медицини, а практикую вже понад 
30 років як терапевт і 27 років як рефлек-
сотерапевт. Рефлексотерапія, класична аку-
пунктура або простіше – голкотерапія та 
інші методи рефлекторного впливу зба-
гачує можливість допомогти пацієнтам із 
дуже широким спектром проблем. Цей по-
тужний метод лікування дозволяє повніше 
зрозуміти людину, всебічно оцінити її стан, 
ефективно лікувати не лише саму хворобу, 
а й зцілює хворого в цілому. Тому голкореф-
лексотерапія є важливою складовою моєї 
професійної та життєвої реалізації. 

- Ви – тендітна, вродлива жінка. Од-
нак вас називають людиною сильного 
характеру. 

- Не знаю, чи я сильна жінка, але нама-
гаюсь «тримати удар» у житті, бути послі-
довною у відстоюванні своєї думки, однак 
не є впертою, прислухаюся до думки колег 

і оточуючих. Якщо відчуваю свою провину, 
знаходжу у собі силу попросити вибачен-
ня. Буває часом тяжко жити, оскільки не 
терплю фальші, лицемірства, а цього те-
пер, на жаль, багато. Однак батьки переда-
ли мені здатність бути оптимістом. 

- А коли, як мовиться, на душі непо-
года, де черпаєте натхнення?

- Слухаю музику, беру в руки хорошу 
книжку, займаюся фізичною роботою – 
прибираю, мию, люблю посадити рослин-
ку, підливаю квіти, яких у мене багато, ді-
люсь наболілим із своїми ближніми – чоло-
віком, батьком, дітьми, колегами. Найбіль-
ший натхненник у моєму житті – чоловік, 
він найкращий критик і порадник, людина 
із сильною позицією, він – як кажуть, «не 
добренький, а добрий».   Відпочиваю ду-
шевно, коли готую їжу, роблю це із задово-
ленням, особливо, коли вдома є діти, онуч-
ка, друзі, тобто коли є об’єкт моїх старань 
і бажання здивувати. Наукове натхнення 
отримую, коли спілкуюсь зі своїми учнями. 

- Чим керуєтеся у роботі, спілкуван-
ні з колегами?

- Скажу коротко: колег поважаю, при-
слухаюся до них, вчуся у багатьох із них, 
раджуся. Тих, із ким знаюсь роками,  про-
сто люблю, вони для мене близькі люди. 

- Де любите відпочивати? Наодинці 
з собою, з сім’єю, з друзями?

- Відпочиваю там, де мені душевно за-
тишно: з чоловіком, дітьми, серед квітів, 
слухаючи музику, спілкуючись з добрими 
людьми. Вдячна Богу, батькам і рідним, що 
моментів для відпочинку у моєму житті 
багато, я їх тонко відчуваю, на щастя, вони 
трапляються щодня.

- Чи вмієте прощати, а чого не тер-
пите в людях?

- Якщо хочеш бути щасливим і успіш-
ним, ти просто приречений прощати, про-
сто інколи це займає більше часу, ніж хо-
тілося б. У цілому ж я прощаю легко.  Не 
можу і просто не хочу прощати  зради, не 
терплю лицемірства і фарисейства, ску-
пості і заздрості. 

- Ваше життєве кредо?
  - Намагатись чути 

голос доброти і любові і 
в усьому, чути голос со-
вісті та справедливості – 
завжди.

«Наш ДЕНЬ» започаткував рубрику «Стиль життя», де відомі люди краю 
відверто відповідають на запитання про життя, роботу, особисте, про те, 

як вони стали тими, ким є. Сьогодні у нас в гостях Лілія БАБІНЕЦЬ, професор 
медичних наук, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги 

та загальної практики сімейної медицини Тернопільського державного 
медичного університету, віце-президент громадської організації 

«Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області».

Лілія БАБІНЕЦЬ: 
«Намагаюсь чути голос

доброти і любові в усьому»

Зіна
КУШНІРУК
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У серпні Тернопільський національ-
ний економічний університет удруге 
отримав логотип, офіційне право під-
готовки та реєстрації кандидатів для 
складання іспитів з англійської мови на 
міжнародний сертифікат «Cambridge 
English», засвідчене дипломом за під-
писом директора Мережевого центру 

оцінювання знань при Кембриджсько-
му університету Джуліет Вілсон.                                                       

Інтенсивні курси підготовки для скла-
дання таких іспитів з метою отриман-
ня міжнародних сертифікатів FCE (First 
Certificate in English) та PET (Preliminary 
English Test) організовуються для усіх 
бажаючих з 1 вересня цього року при 

Навчально-науковому центрі з вивчення 
іноземних мов Навчально-наукового ін-
ституту інноваційних освітніх технологій.

За додатковою інформацією можна 
звертатися у Центр з вивчення інозем-
них мов за тел.: (0352) 47-50-50 або за 
адресою: вул. майдан Перемоги, 3 (ІІІ 
корпус, а. 3107).

Тернопільський національ-
ний економічний універси-
тет прийняв у свою академіч-
ну спільноту військовослуж-
бовців, звільнених у запас і чле-
нів їх сімей, адже розпочав-
ся новий навчальний семестр 
за проектом «Україна - Норве-
гія». Проект є «довгожителем» 
у ТНЕУ й результативним на те-
ренах двох країн зі спільною іс-
торією та бажанням разом пра-
цювати. Його реалізовують за 
фінансової підтримки Міжна-
родного благодійного фонду 
«Міжнародний Фонд Соціаль-
ної Адаптації» та Королівсько-
го норвезького Міністерства 
закордонних справ.

Цьогоріч зала засідань Вче-

ної ради була по-особливому 
урочиста. Слухачі курсів, ви-
пускники минулих років, адмі-
ністрація вишу, професорсько-
викладацький колектив, 
студенти-волонтери, гості - 
наче велика дружня родина зі-
бралися за круглим столом об-
говорити сьогодення й вибуду-
вати плани на майбутнє. За тра-
дицією, під час відкриття, кра-
щі студенти Центру підготов-
ки офіцерів запасу ТНЕУ уро-
чисто внесли прапори Норвегії 
та України, звучали гімни двох 
держав, щирі слова вітань. 

«Я по-особливому ставлю-
ся до таких заходів, бо дивлю-
ся в очі людей, які бачили бага-
то горя й біди, пройшли не одне 

коло пекла, знають ціну життя. 
Ми хочемо допомогти вам від-
чути себе потрібними у суспіль-
стві, бути соціально захищени-
ми, реалізувати себе не тільки 
у військовій справі. Час, який  
ви проведете у Тернопільсько-
му національному економічно-
му університеті, - це можливість 
отримати нові знання й прак-
тичний досвід, поспілкувати-
ся й знайти однодумців, обгово-
рити спільні проблеми й знайти 
шляхи їх вирішення. Ми докла-
демо усіх зусиль, щоб ви відчули 
нашу родинну опіку, дієву допо-
могу й отримали корисні зна-
ння. Не бійтеся чогось нового, 
вам все до снаги», - сказав у ві-
тальному слові ректор ТНЕУ Ан-

дрій Ігорович Крисоватий. 
Керівник PR-відділу Між-

народного Фонду Соціальної 
Адаптації Ольга Філіна запевни-
ла присутніх у тому, що МФСА 
усіляко сприятиме розвитку 
проекту й спрямує свої зусилля 
на ще активніші дії щодо допо-
моги військовослужбовцям та 
членам їх сімей у кооперації з 
норвезькою стороною. 

Слід зазначити, що цього 
року у ТНЕУ розпочали навчан-
ня студенти коледжу, чия гру-
па матиме статус «норвезької». 
Юнаки і дівчата виступатимуть 
волонтерами проекту «Україна 
- Норвегія» й популяризувати-
муть його реалізацію у вищому 
навчальному закладі. 

У кожного з нас є день 
народження, коли ми 
радіємо духовною радістю. 

Добрі діти втішаються щиро, 
відзначаючи день народження 
своєї матері. Як же нам слід  
радіти, коли ми святкуємо день 
народження Преблагословенної 
Владичиці нашої Богородиці, 
Матері Господа і Спасителя нашого 
Ісуса Христа, Матері всього роду 
християнського!

Як же сталася подія Різдва Пресвятої 
Богородиці? Згідно з незмінним побож-
ним переданням, батько Діви Марії пра-
ведний Іоаким походив з покоління Іуди, 
потомка царя Давида, якому Бог обіцяв, 
що з його насіння народиться Спаситель 
світу. Мати – праведна Анна була з перво-
священицького роду Аарона. Були вони 
побожні і милосердні до вбогих. Найви-
щим духовним багатством була в них ла-
гідність, доброта і скромність. Та велике 
горе гнітило їх – вони були бездітні, а без-
дітність у народі вважалась ознакою гні-
ву Божого. Говорили – в кого немає дітей, 
той позбавлений надії, що в його потом-

стві народиться Месія. Тому до бездітних 
людей іудеї ставилися з погордою, як до 
грішників.

Одного разу на свято Оновлення хра-
му первосвященик Іссахар не прийняв від 
Іоакима жертви та ще й присоромив його 
привселюдно за бездітність. Жаль і туга 
сердечна засмутили праведних Іоакима 
та Анну. Щирою молитвою благали вони 
Всевишнього зняти з них гірку неславу 
людську і заприсяглися посвятити Бого-
ві для служби в храмі дитя, яке Той їм  по-
шле. Господь почув праведників.

Настав радісний день, коли в Анни на-
родилася донька, яку батьки назвали Ма-
рією. Своєю появою на світ Марія дала 
своїм батькам радісну вістку, що Бог не 
гнівається на них, а людям сповістила, що 
скоро настане день і зійде сонце – Христос 
Бог, а Вона приходить, як Христова Зірни-
ця. Така велика, така ясна, що всі дороги 
освітила, в гріховній пітьмі засвітила. Це 
була Пресвята і Преблагословенна Діва 
Марія, що від Неї мав народитися Господь 
наш Ісус Христос, Спаситель світу. Про це 
пророкував старозавітний пророк Ісая, 
який сказав: «Ось Діва прийме в утробі і 

народить Сина і дадуть Йому ім’я Емануїл, 
що означає – з нами Бог» (Іс.7, 14). Ці сло-
ва справдилися. Від Пречистої Діви Марії 
народився Син Божий, Господь наш Ісус 
Христос, а Вона стала Божою Матір’ю, чес-
нішою від Херувимів і славнішою від Сера-
фимів, сущою Богородицею.

Церква величає Марію, як Ту, Котру Бог 
підніс у небі, як найсвятішу від усіх Анге-
лів і святих. Господь Бог вінчав ЇЇ в небі не 
вінцем із золота чи діамантів, але вічним 
вінцем щастя і слави, вінчав ЇЇ Царицею 
Ангелів, патріархів, пророків і апостолів, 
Царицею мучеників і сповідників, Цари-
цею всіх святих, Царицею неба і землі.

Різдво Пресвятої Богородиці сповісти-
ло всім людям ту велику і невимовну ра-
дість, що всі ми маємо Преблагу Матір, не-
устанну молитвеницю за нас перед Сином 
ЇЇ,  Спасителем нашим.

Хто для нас опора в старості? Мати 
Божа! Хто наша потіха в журбі? Мати Божа! 
Хто безпорадним надія? Мати Божа! Вона 
«помічниця скривдженим, вбогих заступ-
ниця, засмученим утіха, голодним году-
вальниця, нагим убрання, хворим зцілен-
ня, грішним спасіння, християнам усім до-

помога і охорона» (з молитви до Божої Ма-
тері).

Тому по всі дні життя нашого прослав-
ляймо Матір Божу, Заступницю роду хрис-
тиянського, щоб Вона випросила нам лас-
ку в Бога і прощення наших гріхів. Нехай 
за молитвами Божої Матері Господь Бог, 
радість сповістивши світові Різдвом Бого-
родиці, подасть душам нашим велику ми-
лість.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки

журналістів України.     

Божа Мати – Христова Зірниця 

У ТНЕУ можна отримати міжнародні сертифікати FCE і PET

«Україна - Норвегія» - навчальний проект
 для військовослужбовців та їх сімей

Самозайнята 
особа. 

Хто вона?
Як інформували у від-

ділі реєстрації та обліку 
платників Тернопільської 
ОДПІ, стаття 14 Податково-
го кодексу України дає ви-
значення, що самозайнята 
особа - це платник подат-
ку, який є фізичною особою 
- підприємцем або прова-
дить незалежну професій-
ну діяльність за умови, що 
така особа не є працівни-
ком в межах такої підпри-
ємницької чи незалежної 
професійної діяльності. 

Незалежна професійна 
діяльність - участь фізич-
ної особи у науковій, літе-
ратурній, артистичній, ху-
дожній, освітній або викла-
дацькій діяльності, діяль-
ність лікарів, приватних 
нотаріусів, приватних вико-
навців, адвокатів, арбітраж-
них керуючих (розпоряд-
ників майна, керуючих са-
нацією, ліквідаторів), ауди-
торів, бухгалтерів, оцінщи-
ків, інженерів чи архітекто-
рів, особи, зайнятої релігій-
ною (місіонерською) діяль-
ністю, іншою подібною ді-
яльністю за умови, що така 
особа не є працівником або 
фізичною особою - підпри-
ємцем та використовує на-
йману працю не більш як 
чотирьох фізичних осіб.

Також, у відділі повідо-
мили, що усі само зайня-
ті особи повинні перебува-
ти на податковому обліку в 
органах ДФС, подавати від-
повідну звітність та спла-
чувати належні платежі до 
бюджету.

Детальніше - у Центрі 
обслуговування платників.

Завтра  - Різдво Пресвятої Богородиці
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Антоніна БРИК.

Зерно з Тернопільщини,
 яке врятувало від голоду 

- Я родом із Черкащини, але в часи Го-
лодомору мій дідусь дістався Тернопіль-
щини і приніс додому торбинку кукуру-
дзи, не з’ївши жодної зернинки. Він по-
мер, але завдяки тій кукурудзі вижили 
мої бабуся і мама. Мабуть через ту куку-
рудзу у мене виник якийсь містичний 
зв'язок із вашою землею. Хто знає мої іс-
торичні романи, то пам’ятає, що вже в 
"Чорному вороні" отаман  переводить че-
рез Збруч свою кохану з немовлям і спро-
ваджує їх на Тернопіль, а сам повертаєть-
ся до Холодного Яру, щоб сповнити гасло, 
яке було написане на бойовому прапорі: 
"Воля України або смерть". Герой іншого 
повстанського роману "Маруся" - сотник 
УГА Осип - родом із села Ладичин Тере-
бовлянського району. 

Мій новий повстанський роман "Тро-
ща" теж більше ваш, аніж мій, бо напи-
саний про бандерівське підпілля тер-
нопільського краю. Коли я збирав ма-
теріал для книжки, а це події 1947 року, 
коли УПА перейшла в збройне підпілля, 
то довго шукав універсальну людську 
історію, а романіст не покликаний ви-
словити просто героїчний пафос епохи, 
мене цікавила глибока людська драма. 
І я її знайшов - на межі Теребовлянсько-
го і Козівського районів. Перед селом Іш-
ковим відкривається величезна долина 
над річкою Стрипою, і в тих очеретах був 
дуже важливий пункт зв’язку, де перехо-
вувалися наші хлопці-повстанці. Їх було 
оточено, взято в залізне кільце, і саме 
там відбулася ця драматична історія. 
Зраду, яку неможливо 
виправдати, але можна зро-
зуміти 

- Троща – це очерети, і ця назва лягла 
мені на душу. Бо троща – це не лише міс-
це дії, а бійня, трощення людських доль 
у житті. 

Мій новий роман великою мірою і 
про зраду. Він починається з того, що 
воїн УПА, відсидівши свої стандартні 25 

років, приїжджає в місто на Сході, бо їх, 
цих хлопців, не пускали повертатися в 
рідні краї. І от він у тому місті заходить 
на цвинтар і випадково натрапляє на мо-
гилу товариша, який загинув у трощі в 
1947 році. А тут він на фотографії - з по-
гонами офіцера й орденом бойового чер-
воного прапора. І все перевертається у 
пам’яті цього чоловіка з ніг на голову, бо 
вони вважали зрадником одного, а те-
пер виявилося, що був інший. Це справ-
ді були часи, настільки пронизані аген-
турою, що тяжко було вже розрізнити, 
де свій, а де чужий. Тому я кажу, що зраду 
неможливо виправдати, але її іноді мож-
на зрозуміти. Бо ніхто з нас не знає, як би 
він повівся у тому чи іншому станови-
щі, коли забирають його дружину, дітей, 
матір, сестру і ставлять перед вибором 
– або вони зараз будуть знищені, або ти, 
чоловіче, щось нам кажи. Хоча, звичайно, 
є величний подвиг тих, хто не зламався.
Чому нема художніх 
книжок про Майдан 
і війну на Сході 

- Мене часто питають, коли я напи-
шу про теперішні події. Я не працюю на 
конвеєр і ніколи себе не силую. Про Май-
дан і про сучасну війну художні речі тре-
ба писати з відстані часу. Сьогодні тре-
ба все зафіксувати на документальному 
рівні. Це наша величезна ганьба, що у 21 
столітті маємо сотні людей безвісти зни-
клих, починаючи з Майдану. Хоча я напи-
сав повість "Чорне сонце" про хлопців з 
батальйону "Азов", з якими маю близькі 
стосунки. Вони, власне, самі написали цю 
історію своїми вчинками.

Я познайомився з одним хлопчиною, 
ще коли презентував "Чорного ворона", 
у Кривому розі. Тоді важко було, а це ще 
був режим Януковича, домовитися за 
залу. Цей хлопець, вперше в житті, вдяг-
нув краватку й костюм і прийшов до ди-
ректора криворізького театру зі слова-
ми, що очолює молодіжну партію регі-
онів й отримав наказ провести презен-
тацію "Чорного ворона" в театрі. Дирек-
тор так розгубився, що одразу дав дозвіл. 

Минув час – і я його зустрів на 
Майдані, в перших лавах, а піс-
ля того він пішов у "Азов".  І це 
він зі своїм батьком зробили 
пам’ятник Святославу Хоро-
брому, який є культовим у наших вояків, 
і поставили його в Маріуполі на місці, де 
знесли Леніна. 
Як воїни вертаються
 птахами на могили

- У повість "Чорне сонце" я не ввів 
один дуже драматичний момент, бо по-
думав, що люди мені не повірять. Мене 
завжди звинувачували у художньому пе-
ребільшенні. Що у мене красиві україн-
ські герої й відразливі вороги. Але які ж 
могли бути загарбники красиві для тих 
людей, яких вони грабували, ґвалтува-
ли? Але сталася одна дивовижна історія, 
яку я часто згадую. В "Азові" служив мій 
земляк-черкащанин Сергій Амброс. Він 
дуже любив птаха – сокола. Все про ньо-
го вивчав і мав навіть татуювання. Ска-
зав одного разу: "Коли зі мною щось тра-
питься, не журіться за мною, я стану со-
колом". Амброса смертельно поранили в 
Широкиному, осколок влучив йому в сер-
це. Лікарі в Маріуполі боролися за його 
життя, а хлопці сиділи на базі й чекали 
доброї звістки, що Амброса врятовано. 
Раптом вони почули шум крил, і на пе-
рило, на балкончик, сів птах – сокіл. Не-
вдовзі їм сказали, що Амброс помер. Далі 
була дивовижа, коли його ховали в Чер-
касах. Жалобна процесія, яка зібралася 
на майдані, опустилася на коліна, і хтось 
раптом вигукнув - подивіться у небо. 
Люди звели очі й побачили, що над ними 
кружляє сокіл.
Два кити, на яких 
тримається російський світ  

- Знаю, що на передовій мої рома-
ни, особливо "Чорний ворон", читають. 
Коли підходять хлопці в Києві й кажуть, 
що прочитали й перейшли на українську, 
для мене більшої похвали нема. 

Я завжди кажу, що російський світ 
тримається на двох китах – це російська 
мова і російська церква. Скрізь, де вони 

панують, окупант має право прийти і ка-
зати, що це моє. Тому російськомовний 
патріот України – це нонсенс. Просто є 
такі, які ніколи не жили в україномов-
ному середовищі, але не мають знева-
ги до мови. Вони кажуть - наші діти бу-
дуть розмовляти українською. А є інші, 
хто каже – я воюю на вашому боці й за 
російську мову. Треба розуміти, що це 
боротьба за російський світ. Російсько-
мовна людина завжди мала більше пе-
реваг на українській землі. Вчителі ро-
сійської отримували доплати. Людина в 
Києві, яка ніколи не переходила на ро-
сійську, повірте моєму досвіду, ніколи не 
могла зробити кар’єру. Тому так сталося, 
що бути російськомовним на українській 
землі було вигідніше, ніж українцем.
Не наш Крим і нашу місію 

- Я часто кажу непопулярні речі й 
знаю, що багато хто зі мною не погодить-
ся. Ми говоримо про деокупацію Криму. 
Але Крим ніколи не був наш. Якщо він був 
наш 26 років незалежності, чому ж цей 
Крим не українізували? Чому не займа-
лися Донбасом? Я в дев’яностих роках 
казав, що якщо не проводимо гуманітар-
ної політики в Криму й на Донбасі, тре-
ба від цих земель відмовитися, бо буде ві-
йна. Та земля, яка ненавидить Україну, не 
варта життів українських героїв. Я зовсім 
не схильний до того, щоб віддавати наші 
території. Забирати їх в інших спосіб, на 
наших умовах, завдяки нашій силі, а не 
ганьбі. Не треба чекати манни небесної, 
треба сподіватися на свої сили, будувати 
міцні кордони і в межах цих кордонів бу-
дувати державу, до якої захочуть приєд-
натися. Українці пережили апокаліптич-
ні загрози, коли згину-
ли сотні націй і народів, 
а якщо ми вбереглися, 
то це не випадково. Нам 
уготована своя місія. 

Василь ШКЛЯР: "Земля, 
яка ненавидить Україну, 

не варта життів 
українських героїв"

Василя Шкляра цілком заслужено називають батьком українського бестселеру. З пре-
зентаціями він часто буває і на Тернопільщині. Багато подій, які описує у книжках, від-
бувалися тут, у наших селах і містечках. Кілька років тому його роман "Чорний Ворон" 
спричинив вибух на вітчизняному книжковому ринку. А в 2011-му  письменник відмо-
вився від Шевченківської премії через тодішнього міністра-українофоба Дмитра Та-
бачника. Цього разу Василь Миколайович презентував для тернопільських читачів 
свій новий роман "Троща". Спілкуючись із читачами, письменник розповів про…

Вихід кожного його твору стає справжньою 
літературною подією, а він сам відверто говорить 

про ситуацію в країні, політику і людські стосунки.
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Рукавичка

Осінь – дочка Діда Мороза. Стар-
ша дочка, бо є ще в нього молодша 
доня – Весна. В Осені коси заквітчані 
пшеничними колосками й червони-
ми ягідками калини. Ходить Осінь лу-
гами, берегами. Де зітхне, там холодом 
війне.Любить Осінь ночами сидіти на 
березі ставка. А вранці над водою під-
німається сивий туман і довго не роз-
ходиться. Оце й починається Осінь. 

Бояться Осені пташки. Як тільки 
побачать її ластівки, злітаються і про щось тривож-
но радяться. А журавлі піднімаються високо в небо й 
тривожно курличуть. 

Любить Осінь заходити в сад-
ки. Доторкнеться до яблуні – яблу-
ка жовтіють.

А дятли радіють, зустрівшись 
із Осінню: голосно щебечуть, пере-
літають із місця на місце, шукають 
поживи на деревах. 

Сьогодні теплий, сонячний 
день. Низько стоїть сонце – світить, 
але не дуже гріє. Сіла старша донь-
ка Діда Мороза під стогом сіна, роз-

плітає косу, гріється. Співає пісню про срібні паву-
тинки.

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

У вільну хвилинку – для розуму розминка
У пошуках горішків
Любі друзі, допоможіть білочці якнайшвидше дістатись до 

горішків. Проведіть її лабіринтом з гілочок.

Нещодавно старовинне 
містечко Збараж 
гостинно зустрічало 

гостей на третьому 
Всеукраїнському історично-
фольклорному мистецькому 
фестивалі  «Від Середньовіччя 
– до сучасності». 

Завітали на свято не лише місцеві 

жителі, а й гості з інших міст. Присутні 
мали змогу насолодитися захоплюючим 
лицарським турніром, відвідати фоль-
клорне дійство «На Старий Лад». Ярма-
рок, майстер-клас, конкурси та змаган-
ня – стали чудовим доповненням атмос-
фери святкування.

На сцені фестивалю виступили Оле-
на Волович, Сергій Бацман та ансамбль 

«Краяни», гурт «Львівський експромт», 
дует «Коханий, Кохана» та інші.

А також на гостей дійства чекав ко-
зацький стіл та різні смачні  частування.

Інсценізовані лицарські бої додали іс-
торичного присмаку духу Середньовіччя 
замковому святу і стали головною окра-
сою світлин присутніх.

- Вже втретє в Збаражі відбуваєть-

ся цей фестиваль, - ділиться враження-
ми один із організаторів дійства, україн-
ський діяч культури Сергій Бачинський. 
- Ми хочемо, аби цей захід став гарною 
щорічною традицією. До речі, фестивалі 
схожого формату будуть проводитися у 
всіх замках Тернопілля, щоб популяризу-
вати славетне історичне минуле. 

Юлія НАГОРНА.

У Збаражі відроджують традиції Середньовіччя

Як починається осінь

Яке воно щастя, я знаю,
Це – коли сонечко сяє, 

Коли мама мені усміхається,
Коли з друзями весело граюся…

На фото Івана ПШОНЯКА: малята із с. Поділля Підволочиського району.
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У світі йде пропагандистська  
війна на замовлення Кремля

Кампанія дезінформації, організо-
вана Кремлем, становить серйозну не-
безпеку для всіх 57 країн, які входять в 
ОБСЄ. Її ведуть фінансовані Росією ЗМІ 
та приватні компанії. Такий висновок 
зробили члени Комісії з безпеки і спів-
робітництва в Європі, відомої як Гель-
сінська комісія США, повідомляє «Голос 
Америки». «На наших очах інформація 
перетворюється у зброю», - кажуть вони. 
І зазначають, що Кремль розглядає США, 
як «основну ворожу силу». «Мета Крем-
ля - замінити світовий порядок захід-
ного, демократичного зразка на такий, 
який складається з держав-панів і країн-
васалів», - заявив один із американських 
сенаторів.

Уже й французи збідніли
Цьогоріч більше третини францу-

зів відчували себе бідними: не могли 
лікуватися або нормально харчувати-
ся. Про це йдеться опитуванні, проведе-
ному Ipsos-SFP, дані якого публікує AFP. 
37 відсотків французів зазначили, що їм 
знайома «ситуація бідності». Французи 
вважають бідною людину, яка отримує 
у місяць менше 1113 євро. А Національ-
ний інститут статистики визнає рівнем 
бідності щомісячний дохід у 1015 євро. 
19 відсотків французів регулярно пози-
чають гроші. 43 відсотки - урізали бю-
джет на відпустку і культурне дозвілля. 
39 відсотків - економлять на здоров’ї і 
житлі. Нестабільна зайнятість вселяє за-
непокоєння французам: 84 відсотки ду-
мають, що їхні діти можуть зіткнутися з 
бідністю.
США хочуть розширити заборону 

на в’їзд для іноземців
Адміністрація США розглядає варі-

ант посилення заборони на в’їзд у краї-
ну для іноземних громадян, заявив рад-
ник президента з нацбезпеки Герберт 
МакМастер. «Якщо ви не можете ефек-
тивно перевіряти людей, щоб зрозумі-
ти, хто в’їжджає у вашу країну, то ви не 
повинні дозволяти людям з цієї країни 
приїжджати», - сказав МакМастер в ефі-
рі телеканалу «АВС». Раніше президент 
США Дональд Трамп, коментуючи теро-
ристичну атаку у лондонському метро-
політені, заявив, що заборона на в’їзд 
до Штатів для іноземних громадян має 
бути набагато жорсткішою.

У Латвії розробили інструкцію з 
розпізнавання шпигунів

Поліція безпеки Латвії опублікувала 
адресовані посадовцям державних і му-
ніципальних установ поради, як розпіз-
нати іноземних шпигунів, повідомляє 
«Delfi.lv». Радять звертати особливу ува-
гу на іноземців, які ведуть себе фамі-
льярно й привітно, намагаються швидко 
перейти на неформальний стиль розмо-
ви, встановлюють контакти у соціаль-
них мережах, намагаються викликати 
реакцію, апелюючи до ідеологічних пе-
реконань. Також слід насторожено ста-
витися до іноземців, які ставлять запи-
тання про ситуацію в країні, на роботі, 
особисту фінансову ситуацію. Шпигунів 

цікавить не лише секретна інформація, 
але й відомості про повсякденну діяль-
ність посадовців, ділових партнерів у 
недержавному секторі, кадровий склад 
установ, технічне оснащення тощо. Іно-
земні шпигуни можуть видавати себе 
за дипломатів, співробітників держав-
них і муніципальних установ, правоохо-
ронців, підприємців і журналістів. Про 
будь-які підозрілі контакти з іноземни-
ми громадянами просять повідомляти 
негайно.
Терористи планують отруювати 

європейцям воду і продукти 
МВС Франції підготувало секретний 

прогноз, де йдеться, що мусульманські 
терористи у Європі перейдуть до ударів 
з потенційно величезним збитком і, по-
рівняно, нескладною організацією, ін-
формує «Le Parisien». Поліція робить ви-
сновок, що це призведе до зростання 
атак з боку терористів-одинаків. У зві-
ті закликають посилити заходи безпеки, 
здатні запобігти або обмежити подібні 
атаки. Вирішено посилити охорону за-
лізниць, шкіл, університетів і туристич-
них об’єктів. Також не відкидають ймо-
вірності нападів на автомобілях. 
Цьогорічна зима може видатись 

найсуворішою за останні  
100 років

Кліматологи попереджають про 
найсуворішу зиму за останні 100 років 
- Земля перебуває на межі нового льо-
довикового періоду. Про це стверджує 
британський кліматолог Джеймс Мед-
ден, передає «Mirror». За його словами, 
після дуже холодної зими планету очі-
кує феномен «мінімум Маундера» - пері-
од довготривалого зменшення кількос-
ті сонячних плям, який тривав із 1645 
по 1715 роки, що збігся з малим льодо-
виковим періодом. Метеорологи про-
гнозують: ця зима буде ще й затяжною 
- аж до квітня. У Європі очікується бага-
то снігу, сильні вітри, морози до 30 гра-
дусів. Науковці пов’язують таке явище з 
новим кліматичним циклом, у який вхо-
дить Земля. Також має серйозний вплив 
і температура води у Тихому океані, яка 
різко зросла на один градус. Джеймс 
Медден додав: через зниження сонячної 
активності у 2030-2040 роках на Землі 
може настати п’ятий льодовиковий пе-
ріод.

В Америці найгірші умови  
для батьківства

Дослідження «Expert Market» визна-
чило, в яких країнах найлегше бути бать-
ками, а де складніше. Аналізували дані 
Світового банку і Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку, пише 
immigrant.today. Зокрема, середньоріч-
ний робочий час батьків; кількість опла-
чуваних щорічних робочих днів, дозво-
лених законом у кожній країні; оплачу-
вану відпустку для матерів і батьків. Ре-
зультати дослідження, яке охопило 37 
країн, засвідчили: США є країною з най-
гіршими умовами для батьківства. Зо-
крема, у Штатах відсутнє поняття про 
законну відпустку по догляду за дити-
ною. А декретна відпустка складає у се-
редньому всього 2,8 тижнів. Також аме-
риканські роботодавці не зобов’язані 
сплачувати щорічну трудову відпустку. 
Кращі країни для батьківства: Фінлян-
дія, Естонія, Австрія, Японія, Франція, 
Німеччина, Швеція, Норвегія, Люксем-
бург і Словаччина. Крім США, до найгір-
ших країн для батьківства потрапили: 
Мексика, Коста-Ріка, Канада, Чилі, Ізра-
їль, Туреччина, Ірландія, Нова Зеландія і 
Швейцарія.

В Україні найвищі в Європі  
тарифи на світло

Тарифи на електроенергію в Україні є 
найбільшими в Європі. Про це повідомив 
голова Національної комісії, що здійснює 
регулювання у сфері енергетики і кому-
нальних послуг, Дмитро Вовк. «Тривалий 
час, протягом 25 років, були дуже теплі і 
батьківські слова про захист споживача. І 
зараз тарифи на електроенергію в Украї-
ні найвищі в Європі», - сказав він.

У міністерствах - нові вакансії  
із платнею до 50 тисяч 

Кабмін оголосив конкурс на нові по-
сади у 10 міністерствах. Зарплата - до 50 
тисяч гривень. Стати держслужбовцем 
може кожен охочий, для цього необхід-
но пройти конкурс, повідомляє «Сніда-
нок з «1+1». Під час конкурсу враховува-
тимуть фаховість претендента на поса-
ду, чи зможе він змінити країну на кра-
ще і чи є патріотом держави. Конкурс від-
критий і для новачків, і для тих, хто за-
раз працює в міністерстві. Проводиться у 
кілька етапів: спочатку перевірка на во-
лодіння державною мовою, заповнення 
декларації, а потім іспит на знання зако-
нів, тестування на аналітичне мислення, 
практична гра та співбесіда. На деякі по-
сади потрапити можливо навіть без до-
свіду роботи - достатньо вищої освіти і 
вільного володіння українською мовою. 
Також уряд запустив спеціальний пор-
тал, де розміщуватимуть актуальні ва-
кансії. 

Як часто незаконно шастають  
через наш кордон?

Аналітики редакції «Слово і Діло» по-
цікавились інформацією про криміналь-
ні та адміністративні справи, пов’язані з 
незаконним перетином кордону за ни-
нішній і минулий роки. Кримінальної 
відповідальності за безпосередньо пе-
ретин державного кордону українським 
законодавством не передбачено. За ор-
ганізацію такого перетину для третьої 
особи передбачене позбавлення волі на 
термін до дев’яти років. За 2016 рік було 
183 кримінальних правопорушень за ст. 
332 КК України «організація незаконно-
го переправлення осіб через кордон». 
Адміністративних справ - 21600. За пер-
ші шість місяців цього року незаконно 
намагалися потрапити в Україну близь-
ко 25 тисяч осіб. За шість місяців цього 
року зафіксовано 137 кримінальних пра-
вопорушень за посередництво у перети-
ні кордону.

Гонтарєва - вбивця  
вітчизняної економіки

До падіння курсу національної валю-
ти призвели не лише Революція Гіднос-
ті та втрата експортного потенціалу з 
Донбасу. Головна причина здешевлення 
гривні - некваліфіковані дії голови НБУ 
Валерії Гонтарєвої, заявив український 
бізнесмен Сергій Дядечко, передає «Те-
леканал 24». Гонтарєва, за його слова-
ми, є «вбивцею української економіки». 
«Якщо людина забороняє платити ди-
віденди з прибутку, зі сплачених подат-
ків, виплачувати дивіденди на Захід, за-
бороняє повертати відсотки за кредита-
ми нерезидентам України, повністю за-
регульоване все валютне законодавство 
- це вбивця економіки… Людину привез-

ли з Космосу, вона вбила все, що могла 
вбити і поїхала далі відпочивати в Кос-
мос. Вона… нічого не розуміє в економі-
ці. Будь-яка бізнесова людина усвідом-
лює, що сьогоднішній курс у 25 гривень 
до долара - це курс імені Гонтарєвої і від-
кат з нього вже неможливий», - конста-
тував Сергій Дядечко.

Українські та російські  
мільярдери й політики купували 

у Кіпру паспорти ЄС
Із 2013 року Кіпр заробив близько 

чотирьох мільярдів євро, надаючи своє 
громадянство багатим жителям Росії та 
України. Йдеться про мільйонерів, які го-
тові були за паспорт ЄС викласти як мі-
німум два мільйони євро. Головна умова 
для отримання громадянства - необхід-
ність купити нерухомості на два мільйо-
ни євро, або інвестувати у державну ком-
панію чи держоблігації на суму 2,5 міль-
йонів євро. Жодних умов щодо необхід-
ності знання мови чи місця проживан-
ня не існує, окрім візиту раз на сім років. 
Лише за 2016 рік Кіпр видав більше 400 
паспортів, пише «The Guardian». Таким 
чином громадянство Євросоюзу отри-
мали російські олігархи та представни-
ки української еліти, яких звинувачують 
у корупції. У ЄС із тривогою ставлять-
ся до цієї ситуації і вимагають, щоб Кіпр 
та Португалія, де практикується схожий 
принцип надання громадянства, краще 
ставилися до безпеки. 

Візьми, небоже,  
що вже німцеві не гоже 

Україна розраховує отримати німець-
кі старі електрички. Про це повідомив 
міністр інфраструктури Володимир Оме-
лян, передає «LIGA.net». «Зараз ведемо 
переговори з Німеччиною. Сподіваюся, 
вдасться отримати від них старий рухо-
мий склад, щоб хоча якось стабілізувати 
ринок приміських перевезень. Заберемо 
все, що дадуть», - сказав Омелян. За його 
словами, списані електрички в Німеч-
чині перебувають в кращому стані, ніж 
українські після реставрації. «Я не впев-
нений, що вдасться це зробити до кінця 
року. Розумію, що люди їздять у нелюд-
ських умовах. Абсолютно неправильний 
підхід, коли ми звітуємо про ремонт де-
сяти вагонів, а їх тисячі… Проблема - від-
сутність власного виробництва електри-
чок», - зазначив міністр.

Які продукти найбільше  
фальсифікують?

Найпоширеніші фальсифікати в Укра-
їні - молокопродукти і м’ясні вироби. 
Таку думку висловила керівник відділу 
тестування пестицидів НДЦ НСЕ «ТЕСТ» 
Ніна Кільдій, повідомляє «ГолосUA». 
«Найпоширеніший фальсифікат - це під-
міна основної сировини в «молочці» - мо-
локо намагаються замінити рослинними 
жирами, і в ковбасі, де намагаються замі-
нити м’ясо. Плюс те, що стосується барв-
ників, ароматизаторів, підсилювачів 
смаку, консервантів. Вони зустрічають-
ся в абсолютно різних продуктах харчу-
вання», - зазначила експерт. За її слова-
ми, значна проблема - наявність харчо-
вих добавок. Часто трапляється, що на 
етикетці заявлений один консервант, а 
насправді їх два. Наприклад, у томатних 
пастах часто виявляють і консерванти, і 
барвники, всупереч вказівці «натураль-
ний продукт». У майонезі ж може бути 
різний вміст яєць.

Янукович вкрав у держави  
$40 мільярдів

Збиток, нанесений економіці Україні 
президентом-утікачем, можна порівняти 
із розміром річного бюджету держави. 
За час керівництва країною Віктор Яну-
кович незаконно привласнив собі акти-
ви на суму 40 мільярдів доларів. Про це 
заявив під час форуму YES генпрокурор 
Юрій Луценко.

Україна Світ

Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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І треба ж було мені так 
вляпатися?! Хоча в 
тому більше винна 

Катька, моя сусідка. То 
вона мені нарадила, коли 
я збиралася до санаторію, 
сказати там, що не маю 
чоловіка. Був – і загув. 
Вигнала, бо пиячив. Тобто 
розлучена.

Колись, шептала мені на кух-
ні Катька, почула вона розмо-
ву двох підтоптаних ловеласів. 
Вони теж, як і я, підліковувати 
болячки збирались. А заодно й 
позалицятися до чужих жінок, 
бо дружини, бачите, їм набрид-
ли. Проїлись, як капусняк. Отож 
ті хлопи радилися між собою, на 
яких бабів у санаторії западати. 
І дійшли до висновку, що тільки 
– на заміжніх, тих, котрі тихо-
мирно зі законними чоловіка-
ми живуть. “Чого б це? ” – зди-
вувалась я тоді. А Катька пояс-
нила, себто передала мені те, 
що почула від шукачів амурних 
пригод. Мовляв, із розлученою 
чи вдовою заводити романчик 
небезпечно, бо вона може мати 
свій ґешефт, вигідний для себе 
розрахунок. Повірить у любов, 
а потім приїде. Забажає влас-
ну подальшу долю влаштувати. 
Пояснюй тоді дружині, що то 
за одна з претензіями на її за-
конного чоловіка! Котрий удо-
ма – тихіше води, нижче трави, 
а там, виявляється, розгулявся. 
Ще й наобіцяв хтозна-що, бо аж 
сюди претендентка на спільне 
ліжко приперлася. Чи ще й зава-
гітніє, втративши від бурхливо-
го кохання голову, отака спра-
гла за ласкою й обнадієна.

А для тієї, яка має чолові-
ка і не збирається з ним пори-
вати, гульнути поміж лікуваль-
ними процедурами – то задля 
спортивного азарту. Щоби фор-
му не втратити. «Досвідом» зба-
гатитись. А потім сказати, що в 
журналі вичитала. Чи відомсти-
ти чоловікові за якісь там його 
походеньки, бо шило з мішка 
врешті-решт вилізло. От такі 
жінки безпечні для тимчасових 
романів.

– Тож тобі, – підсумувала 
Катька, виглянувши перед тим 
у вітальню, чи мій Дмитро не ві-
дірвався від телевізора й не по-
чує, – найдоцільніше буде ка-
зати, що ти – розлучена. Вдо-
ва – то гріх, можна, не дай, Боже, 
накаркати, а розлучена – цілком 
доречно. А ще як обмовишся, що 
поперла геть свого бухарика, бо 
забагато заливав за комір, то 
ніхто й не подумає клинці до 
тебе підбивати. Боятимуться...

Так я й зробила. Видала ту 
леґенду сусідам по палаті у са-
наторії. Та кільком із тих самців, 
які кидали на мене хтиві погля-
ди. Допомогло! Вмить од натя-
ків вилікувалися. Після першої 
ж словесної процедури. Навіть 
обминати мене почали. Мабуть, 
страхувалися, щоб “ота, яка чо-
ловіка з дому вигнала”, себто 
я, не кинулась їх заарканюва-
ти. Кілька днів спокою мала. А 
потім принесло на мою пофар-
бовану голову отого сміливця 
з Донеччини. Для Сергія Анто-
новича, так його звати, логіка 
ловеласів, яку мені Катька ви-
клала, була невідомою. Чи його 
десь у шахті привалило. Він, по-
чувши мою, білими нитками 
шиту, історію про вигнаного чо-
ловіка, тільки втішився:

– Как мнє повезло. Всю 
жизнь мєчтал на западєнкє же-
нітса! 

А йому років під п’ятдесят, 
при ньому все, що для такого 
віку характерне: і  черевце, і ли-
сина.

– Та гляньте на себе в дзер-
кало, – кажу залицяльникові. – 
Яка вже женячка, коли, наче в 
тому анекдоті: гарбузик виріс, а 
хвостик, либонь, уже всох...

І чого мене язик засвербів 
таке ляпнути? Сергій Антоно-
вич розчервонівся, почав ру-
ками розмахувати, загудів, як 
травневий хрущ:

– Да, я хотєл іменно западєн-
ку! Поетому і берьог сєбя всє еті 
годи. Я єщьо... – і запнувся, сло-
во шукаючи. Врешті видряпав 
із-під залишків волосся: – Ето... 
нєрастрачений.

Донецький “пару-

бок”, мабуть, таки щиро зако-
хався у мене, бо такої уваги, як 
від нього, я не мала навіть від 
свого чоловіка двадцять років 
тому. Коли він, тоді третьокурс-
ник політехнічного, почав упа-
дати за мною – ледь опіреною 
першокурсницею. Принаймні, 
компліментів «санаторний на-
речений» за два тижні, що муси-
ла зустрічатися з ним і в їдаль-
ні, й на процедурах, і перед кабі-
нетами лікарів, наговорив біль-
ше, ніж мій Дмитро за все жит-
тя. Та й подарунками, чого прав-
ду таїти, не обділяв, а я не дуже 
відмовлялася. “Возьмітє, Аллоч-
ка, очень вас прошу, всю жизнь 
мєчтал такой женщінє, как ви, 
даріть...” От і брала, не хотіла 
мрію новоспеченого кавалера 
вбивати.

Ні, ви не подумайте... В усьо-
му іншому – як скеля. Непри-
ступна та міцна. Вистояла пе-
ред натиском вітрів, бур, хвиль. 
“Оце можна, а оце – вже ні. Сло-
ва шрамів на вухах не залиша-
ють, а руки про собі тримайте, 
Сергію Антоновичу. В нас, за-
хідняків, так не заведено, щоби 
відразу руками лапати. Кажете, 
не відразу? То для вас не відра-
зу, а для мене відразу. І натяки 
свої облиште, бо для мене від-
лік часу для чогось серйозного 
після місяця починається...”

Отак і гралась, як кішка з ми-
шею. Думала, на цьому все й за-
кінчиться. Ні, не думала – була 
переконана в тому. Навіть не 
попрощалася, коли від’їжджала 
зі санаторію. Навіщо якусь на-
дію давати?

І раптом – дзвінок у двері. 
Перед порогом він, донецький 
претендент на руку. З-за букета 
знайоме червоненьке обличчя 
виглядає. І голос такий самий 
улесливий:

– Здрастуйтє, Аллочка! Я 
всьо-такі разискал вас... Пріш-
лось в канцеляріі санаторія ваш 
адрєс покупать...

Я подумки чортихнулась. 
Але до квартири впустила. Щоб 
сусіди не побачили. А в голові 
ніби  джмелі гудуть: гарячково 

виходу шукаю. Ось-ось мій Дми-
тро з ринку прийде, ниньки він 
залишився доторговувати в на-
шій халабуді, бо я вже задубіла 
від холоду. А мій чоловік удвічі 
вищий од залицяльника. І ваги 
набрав після того, як перестав 
боксом серйозно займатися. Не 
інакше як швидку доведеться 
викликати...

А непроханий гість тим ча-
сом:

– У вас, Аллочка, так уютно... 
Я всю жизнь о таком мєчтал. 
Правду говорят, что на Западє 
женщіни – атлічниє хозяйкі...

І хустинкою піт із лисини ви-
тирає. 

У моїй голові одне: “Оце вля-
палась! От Катька нарадила. 
Стривай-стривай... Катька по-
верхом вище мешкає. У квар-
тирі також затишно. Ще краще, 
як у мене, бо дітей нема, не смі-
тять, не перекидають нічого. На 
вроду Катька не гірша від мене. 
Личко збережене. Теж невисо-
ка. Формами така сама пишна. 
І за віком ми ровесниці. Тільки 
й різниці між нами, що Катька – 
розлучена. Є вихід!”

– Тримайте міцніше букета, 
– кажу до кавалера рішуче. – І 
шапку свою дорогу знову одяг-
ніть.

– Зачєм, Аллочка? – розгу-
блено він.

– Зараз на шостий поверх 
піднімемося… 

– А моя мєчта о западєнкє? – 
простогнав.

– Збудеться ваша мрія, збу-
деться.

...Через місяць Катька запро-
сила нас із Дмитром на весілля. 
Щасливішого чоловіка, як Сер-
гій Антонович, я не бачила. А 
потім вони з моїм Дмитром по-
товаришували. Сподіваюся, но-
вий мешканець Тернополя не 
розкаже про наші з ним перемо-
вини у санаторії. А те, що, при-
ходячи в гості з дружиною, впіз-
нає на мені деякі свої подарун-
ки – не біда. Ніщо так не збли-
жує друзів, як таємниці.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

Струни серця
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Колись прабабуся 
розповідала 
маленькій Любі, 

що ангели гортають на 
Небі Книгу людського 
життя. В когось у ній 
багато сторінок, в іншого 
- менше, а в декого - лише 
одненька. 

Книга життя прабабусі Мотрі 
мала багато сторінок. Вона про-
жила мало не сотню літ. 

Мотря сиділа на вересне-
вому осонні, біля неї бавила-
ся Люба. Старенька погладила 
малу по голівці і тихо мовила:

- Скоро закриє ангел мою 
книжку. Життя згоріло, мов сір-
ник…

Над ранок Мотря відійшла у 
засвіти…

…Люба була розумницею. 
Вчилася правильно розставляти 
розділові знаки у Книзі її жит-
тя і в шкільному письмі. В шко-
лі дівчину хвалили. Батьки гор-
дилися. Здавалося, їй минув не 
дванадцятий рік. У Люби було 
стільки дорослих думок…    

…Діагноз прозвучав так, 
наче розколовся навпіл Всесвіт. 
У голові в Марини гуділо, шу-
міло, вона не могла прийти до 
тями. 

- Лейкемія? Чому? Звідки? 
Може, це помилка?

Лікар співчутливо дивився 
на жінку. Медсестра тримала на-
поготові нашатирний спирт. 

- Романе, це ж неправда? - за-
питувала в чоловіка. - Любця у 
нас одна. Ні, ні…  

Роман опустив голову. Дру-
жина не повинна бачити його 
сліз.

Почалося лікування…
- Мамо, чому ти не кажеш, що 

я помру? - якось запитала Люба.
- Що ти таке говориш, доню! 

Лейкемія лікується. Я щойно з 
лікарями говорила…

- Втішаєш…
Хвора дівчинка почала вес-

ти щоденника. Батьки прочита-
ють його пізніше, коли ангел за-
криє на Небесах Книгу доньчи-
ного життя. 

«Я чула, як мама молилася, 
щоб Бог дозволив мені ще трохи 
прожити. А в мої сни приходить 
прабабуся Мотря. І кличе, кли-
че мене… Мамо, відпусти мене 
туди, де немає болю. Я знаю, ти 
сумуватимеш без мене. І тато та-
кож. Шкода, що ви не народили 
братика або сестричку...»

«Мама скаржилася сусід-
ці, що дуже дорогі ліки. Плака-
ла. Казала, що позичила багато 
грошей. Доведеться татові їхати 
на заробітки, аби віддати бор-
ги. Я сказала мамі, що не боюся 
смерті. Душа не вмирає, розпові-
дала прабабуся. А ще казала, що 
душі прилітають з Небес на ве-
ликі свята. І моя буде прилітати 
додому. А ще я буду спостерігати 
з якоїсь далекої планети за зем-
лею і за всіма…»

«Сьогодні до мене прийшла 
Соня. Моя подруга. Передала 
привіт від Олька. Так назива-
ють Олега, однокласника. Олько 
мені подобається. Але він цього 
не знає. Шкода його залишати… 

Соня добра. А її батько - ні. 
П’є і б’є маму. Соня його боїться. 
Мама втікає з хати, а Соня хова-
ється на балконі. Соні без мене 
буде сумно і самотньо. Мені без 
неї також. Я сказала Соні, що 
коли мене не стане, хай вибере 
на небі зірку, яка їй подобається. 

Це буду я. Соня зможе розпові-
дати мені все-все. Соня плакала. 
Від моїх слів і через батька. Він 
був п’яний і вдарив її…»

«Сьогодні мені було боляче. 
Потім я довго спала. Коли про-
кинулася, побачила заплака-
ну маму. Вона розмовляла з лі-
каркою. І не бачила, що я вже не 
сплю. Лікарка казала, що закор-
доном є більше шансів для ліку-
вання. Але це коштує великих 
грошей…»

«До мене приходили одно-
класниці. Принесли анкету, щоб 
я заповнила. Що я мала написа-
ти?..»

«Зі мною розмовляв свя-
щеник. Про життя і про Бога. У 
мене гарний настрій. Я знаю, що 
ТАМ мені буде добре. ТАМ бага-
то світла. Ні, священик мені цьо-
го не говорив. Це я собі так ска-
зала…»

«Хрещена подарувала мені 
м’яку іграшку - тигреня. Воно 
кумедне, усміхнене. Я люблю 
іграшки. Але я вже велика. У лі-
карні, в сусідній палаті, лежала 
дівчинка Яринка. З інтернату. У 
неї немає тата і мами. Її ніхто не 
провідував. І їй не дарують ігра-
шок. Мамо, знайди Яринку і від-
дай їй тигреня. І купи їй, будь 
ласка, цукерків. Смачних. Шоко-
ладних…»

«Мамо, хай Соня вибере з 
моїх речей все, що захоче. Книж-
ки, іграшки, одяг. Вони бідують, 
бо її тато все пропиває. Ти часто 
це казала…» 

«Мені перестали снитися 
сни, тому ночі дуже довгі…»

Любі трішки полегшало. 

«…Нарешті мені приснив-
ся сон. У ньому було гарно, як у 
казці. Я бачила ангелів. Вони до 
мене усміхалися. І було так те-
пло… Може, я не помру? Праба-
буся казала, коли сняться анге-
ли, має трапитись щось добре. 
А сьогодні мені легше. Якщо я 
буду жити, мама буде щасливою. 
І тато. І Соня…»

…Вересневий вечір квапив 
на спочинок сонце. Ангел за-

крив Любину Книгу життя. Ді-
вчинка залишила світ цього ж 
дня, що й прабабуся Мотря…

…Марина перечитувала 
доньчин щоденник. 

Треба купити шоколадних 
цукерків і знайти Яринку. Ліка-
рі мають знати адресу інтерна-
ту. Тигреня не забути б. І покли-
кати Соню, аби щось собі вибра-
ла…  

…Соня заховалася від п’яного 
батька на балконі. Було проход-
но. І повні очі сліз. Осіннє небо 
засвітило безліч зір. Ось вона - 
велика, яскрава, найкраща зір-
ка. Соня помахала їй рукою. Зір-
ка моргнула. Дівчинка усміхну-
лася… 

Ольга ЧОРНА.

Бувальщина

Сокровенне

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
співочий гурт «Небеса» християнського 
центру «Небеса», керівник Еймі Андрощук  
(м. Ланівці).
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«Мамо, відпусти мене туди, 
де немає болю…»

Яка чудова мить-краса
Прекрасні створює етюди:
Коли співають «Небеса»,
То на землі радіють люди.

Танго осені
Ти не сумуй, що літа вже нема
І осінь ніжні барви вистеляє,
Ти не журись, що срібна сивина
Вже де-не-де 

в волоссі проглядає.
У квітах осені принада 

є також,
Вони чарують душу кольорами,
Тож свого серця більше 

не тривож,
Бо ще не все загублено роками.
Бо що літа? Вони, як чар весни,
Що наші очі мило забавляє,
Це мрії наші і казкові сни,
Що нам життя, 

як дар свій, посилає.
Ще знов не раз відлетять 

журавлі,
І свій прихід ще осінь знов 

відзначить,
Й пташиний плач десь 

згубиться в імлі,
Й дощами осінь, як завжди, 

заплаче…

Прощання з 
журавлями
Чую: «кру!» вдалині,
Чую крик журавлів,
Що у вирій ключем 

відлітають.

Чи ж усі вони з тих,
Що летять в чужину,
Вернуть разом 

до рідного краю?

Довгий шлях й чужина,
Непривітна, сумна,
Багатьох з них,
Як мла ця, поглине.

Тож чому вільний птах,
Покидаючи край,
Ген, за море, щоосені лине?
Чую: «Кру!» Чую плач.

Вже не бачу я їх.
Пролетіли вони наді мною
І понесли на крилах 

тужливих своїх
Пісню тиху, сповиту журбою…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
м. Хоростків.

Ліричним рядком
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- Татку, візьми мене на плечі, я хочу дістати 
неба.

- Сідай, маленька.
- Татку, я впала. Розбила колінце. Боляче. 
- Зараз я прикладу подорожник і він забере 

твій біль. 
- Татку, ти обіцяв мені принести щось від 

зайчика. Забув?
- Зайчик віддав подаруночка іншій дівчинці, 

бо вона плакала. А завтра дасть тобі.
- Татку, як мені назвати нову ляльку?

- Як нашу маму, донечко.
- Татку, скажи моєму вушкові «на добраніч».
- На добраніч, моє сонечко. Хай тобі  

присниться добра фея. 
- І вона…
- Цілу ніч буде водити тебе чарівними каз-

ками…
Ранок постукав у вікно. Сон зістрибнув  

з подушки і утік назад у Її дитячу мрію.  
Вона ніколи не бачила свого батька… 

Ольга ЧОРНА.              

Етюд Сон утік в Її дитячу мрію… 

Осінній дарунок
Свобода осінніх полів
Широка така, наче мрія.
Вже вирій зове журавлів,
А ще навкруги зеленіє.

Бог золота лиш де-не-де
Торкнувся гіллястого лісу,
А бабине літо пряде
Веселе мереживо з кісок.

Хизується гордий будяк
Пухнастою шапкою цвіту,
І сонце усміхнено так
Ласкаво та приязно світить.

Біліють ромашки в стерні,
Жоржинами пахне, й ожини – 
Осінній дарунок мені
Цієї погідної днини.

*     *     *
Чаклує осінь в жовтій 

паранджі
Хмеліє клен, лапаті тягне руки
До білої берізки. Уночі 
На скрипці вітер грає 

довгі муки.
Мовчать луги, 

до лісових палат
Сховалися всі літні 

таємниці.
Він і вона приходять 

в пишний сад,
Вуста єднають 

і стають, як птиці.
Поверне в дійсності, вколе, 

наче ніж,
Забута хустка на кущі калини,
Закрутиться земля 

ще шаленіш,
Застугонять по рейках 

дні невпинні.
*     *     *

В неділю осінь прикрашала сад
Жовтогарячим, 

бурим і багряним.
Складала листя то вінком, 

то в ряд.
Спалахували роси полум’яно.

Їй вітер-капосник 
не помагав,

Лиш пустував, 
немов хлоп’я безвусе.

Перевертав листки, 
гілки шмагав,

Ховався в реп’яховому 
кожусі.

По сивочолім небі хмари гнав,
Збивав грушки, усміхнений 

і босий.
Він хризантему сонячну зірвав
І осені заплів у довгі коси.

Летять листки
Веселки помережили 

каштани,
Гойдає осінь човен золотий.
Летять листки. 

Я згадую, коханий,
Як їх колись збирав 

для мене ти.
Летять листки для тебе 

і для мене,
Поодиноко ми тепер живем.
Займається вогнем 

трава зелена,
Багрянцями палає 

тихий сквер.
Стою сама в обіймах 

листопаду,
Віддавши душу тисячі вітрам.
Курличе даль мелодією згадок
Про те, що вдвох 

намріялося нам.

Раїса ОБШАРСЬКА.
м.Чортків.
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Результати матчів:
Олександрія – Сталь – 4:1;
Маріуполь – Зірка – 1:0;
Верес – Ворскла – 1:0;
Зоря – Карпати – 0:0;
Олімпік – Динамо – 1:2;
Чорноморець – Шахтар – 0:0.
"Гірники" так і не змогли за-

бити воротарю одеситів Олек-
сандру Гутору. Рекордна гольо-
ва серія "Шахтаря" в чемпіонаті 
України розпочалася 9-го трав-
ня 2015 року в матчі з "Говер-
лою" (7:3) й тривала 34 гри. За 
цей час донеччани забили у во-
рота суперників 93 м'ячі. До по-
чатку серії востаннє без голу 
"Шахтар" йшов з поля 4-го трав-
ня 2015-го, коли на виїзді не 
зміг забити "Волині" (0:0).

В той же час, перервалася 
пропускна серія "Чорноморця" в 
матчах чемпіонату проти "Шах-
таря". Вона тривала з 5-го жов-
тня 2008-го року. За цей час ко-
манди зіграли між собою 18 по-
єдинків, а одесити пропустили 
від "гірників" 44 м'ячі.

Після 9 туру гравець київ-
ського "Динамо" Віктор Циган-

ков очолив список бомбардирів 
Прем'єр–ліги. Він зумів відзна-
чився черговим забитим голом 
"Олімпіку". Кількома турами ра-
ніше Циганков залишив свій ав-
тограф у воротах "Олександрії" 
та оформив хет-трик у матчі з 
львівськими "Карпатами". Піс-
ля звітного поєдинку в активі 
гравця "Динамо" вже 5 забитих 
м`ячів. Серед найближчих пе-
реслідувачів у бомбардирській 
гонці партнер по "Динамо" Дьє-
мерсі Мбокані, а також Марлос і 

Моха з "Шахтаря" та "Олімпіка", 
відповідно.

А найкращим гравцем 9 
туру експертна рада визна-
ла білоруського голкіпера "Чор-
номорця" Аляксандра Гутара, 
який у матчі з «Шахтарем» від-
бив кілька «мертвих» м’ячів. 

Наразі турнірну таблицю 
знову очолило "Динамо", яке 
наздогнало "Шахтар" за кіль-
кістю очок, однак у киян кра-
ща різниця забитих і пропу-
щених голів.

Ліга чемпіонів
У стартовому матчі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Хар-

кові переміг італійський "Наполі" з рахунком 2:1.
Донеччани впевнено розпочали матч і відкрили рахунок на 15-й 

хвилині – відзначився Тайсон.
Ще комфортнішою стала перевага господарів у рахунку на 58-й 

хвилині, коли прекрасну флангову передачу Тараса Степаненка голо-
вою замкнув Факундо Феррейра.

"Наполі" скоротив відставання на 71-й хвилині – пенальті у ворота 
господарів реалізував Аркадіуш Мілік.

Відрадно, що перший виступ українського клубу у Лізі чемпіонів 
завершився перемогою над однією з найсильніших команд Італії.  Чи-
мала заслуга у цьому  голкіпера гірників. Андрій П’ятов проводив юві-
лейний 100 матч в єврокубках. Він надійно зіграв і на лінії воріт, і при 
старті атак «Шахтаря», майстерно допомагаючи своїм захисникам 
виходити з-під пресингу «Наполі», тож на рівні з Тайсоном заслужив 
звання кращого гравця матчу.

Наступний матч гірники зіграють в Англії 26 вересня проти «Ман-
честер Сіті».

Ліга Європи
«Зоря» програла «Естерсунду» у першому турі групового ета-

пу Ліги Європи з рахунком 0:2. Луганці двічі пропустили у друго-
му таймі після помилок у захисті. Причому другий гол влетів у во-
рота «Зорі» вже на компенсованій арбітром четвертій до основно-
го часу хвилині. 

У матчі першого туру групового раунду Ліги Європи «Динамо» 
– «Скендербеу» зафіксовано рахунок 3:1 на користь господарів.

Протягом стартових хвилин кияни дуже багато дозволяли гос-
тям. Відтак албанці спочатку завдали декілька неточних ударів по во-
ротах Коваля, а згодом – «розписалися» у воротах господарів. В ата-
ці "Динамо" не відзначалося націленістю на реалізацію своїх шансів. 
Така відверта гра в півноги з неприхованою недооцінкою опонента 
змусила понервувати і провести команду на перерву гучним свистом 
"Олімпійського". За відведені 15 хвилин тренери "Динамо" "розбуди-
ли" футболістів, відновили концентрацію та врегулювали ігрову дис-
ципліну. На другий тайм вийшла інша команда, яка вже не імітувала 
рух на полі, а грала на результат.

"Динамо" почало швидше думати, а тому Скендербеу, який у пер-
шій 45-хвилинці почувався комфортно, відразу знітився. Албанці від-
ставали на один-два кроки від киян, пізно реагували на ігрові ситуації.

28 вересня «Атлетік» екзаменуватиме «Зорю», а «Партизан» буде 
господарем матчу проти «Динамо».

На етапі Кубка світу зі спортивної гімнас-
тики «FIG World Challenge Cup», який відбувся 
у Парижі, українські гімнасти завоювали вісім ме-
далей. Олег Верняєв виборов золото у категорії 
бруси та бронзу у вправах на кільцях та в опорно-
му стрибку. Срібну медаль у скарбничку збірної 
України виграли Петро Пахнюк у вільних впра-
вах та на брусах, а також Ігор Радівілов в опорно-
му стрибку. Серед жінок відзначилася Діана Ва-
рінська, яка виграла бронзові нагороди на брусах 
та у вільних вправах.

Екс-чемпіон світу Віктор Постол переміг 
узбека Дамшідбека Наджідміддінова, побував-
ши у ході бою у нокдауні. Наджіміддінов працю-
вав другим номером. Постол не форсував події 
та атакував з дальньої дистанції. Узбецький бок-
сер намагався витягати українця на себе, вибуха-
ючи блискавичними контратаками і одна з них 
в 5 раунді завершилася точним влучанням, піс-
ля якого Постол опинився у важкому нокдауні та 
ледве протримався до гонгу. Проте надалі украї-
нець  взяв бій під контроль та впевнено набирав 
очки, Наджіміддінов відповів на це лише брудни-
ми прийомами. Поєдинок завершився перемогою 
Постола одноголосним рішенням суддів.

Українець Василь Ломаченко і кубинський 
боксер Гільєрмо Рігондо зустрінуться 9 грудня 
на нью-йоркській арені "Madison Square Garden". 
Поєдинок між двома двократними олімпійськими 
чемпіонами пройде у ваговому ліміті до 59 кг. Гі-
льєрмо Рігондо здобув 17 перемог (11 нокаутом) 

у 18 боях. При цьому один поєдинок був визнаний 
таким, що не відбувся, через те, що кубинець за-
вдав вирішального удару після гонгу.

Міжнародний турнір з боксу серед юніо-
рів 2001-2010 р.н. завершився на Вінничині. 
В змаганнях взяли участь понад 150 найсильні-
ших боксерів з України, Узбекистану, Молдови, 
Білорусії та Польщі. Хороші результаті показали 
учні-спортсмени Тернопільської обласної ДЮСШ 
з літніх видів спорту. Так, у ваговій категорії 24 
кг чемпіоном став Захар Фірман, срібними при-
зерами були Артем Сорочан (вагова категорія 30 
кг), Едуард Шмигельський (вагова категорія 42 
кг),Тарас Кордупель (вагова категорія 46 кг), На-
зар Кордупель (вагова категорія 48 кг), а «брон-
за» дісталася Маркіяну Собчаку (вагова катего-
рія 28 кг). Тренуються боксери під керівництвом 
тренерів-викладачів спортивної школи Анатолія 
та Руслана Фірманів.

Стадіон "Шахтар" у Донецьку занепадає. 
Так, футбольне поле, як і глядацькі ряди, поросли 
деревами та бур’янами, а газон вигорів на сонці. 
Окрім того, на фото помітно, що на багатьох три-
бунах відсутні пластикові сидіння.  

13 вересня у столиці Перу Лімі відбула-
ся 131 сесія Міжнародного Олімпійського ко-
мітету (МОК), на якій вирішувалася доля міст-
господарів Олімпійських ігор 2024 і 2028 років 
відповідно. Її учасники протокольно підтверди-
ли своє попереднє рішення від 11 липня та визна-
чили Париж місцем проведення Олімпіади-2024, а 
Лос-Анджелес отримав певні гарантії від МОК на 
проведення Олімпіади-2028.

Тернопільський національний економіч-
ний університет організовує Кубок ТНЕУ «Уні-
верситетська морська миля» з веслування на 
драгонботах.  Спортивне дійство відбудеться 20 
вересня 2017 року й триватиме з 14 до 18.00 год. 
в акваторії Тернопільського ставу між Острівцем 
Кохання та пристанню для катера. Захід приуро-
чений Міжнародному дню студентського спорту. 

«Нива» перемогла «Ниву»
16 вересня футбольний клуб "Нива" в дванадцятому турі 

другої ліги вдома здобув мінімальну перемогу над вінниць-
кою "Нивою-В" - 1:0.

Друге побачення тернопільської і вінницької "Ниви" у чем-
піонаті знову ознаменувалося емоціями, вилученнями та ін-
тригою. Перемогу господарям приніс точний удар Ігоря Гатали, 
який реалізував вихід віч-на-віч з воротарем.

Незадовго після взяття воріт суперники зробили другий 
вагомий подарунок нападникам господарів, однак цього разу 
хтось із захисників гостей головою виніс м'яч на кутовий з по-
рожніх воріт.

У другому таймі кілька гострих моментів створили гості, які 
всіма силами намагались відігратися. Натомість, тернополяни 
теж мали нагоди збільшити рахунок. Приблизно за десять хви-
лин до завершення матчу стався неприємний епізод, який за-
кінчився вилученням Ігоря Вонса. Проте перебувати в чисель-
ній більшості вінничанам довелося цілих дві хвилини, допоки 
їх захисник теж не отримав друге попередження за зрив атаки 
у центрі поля.

До основного часу матчу арбітр компенсував сім хвилин і на 
другій доданій "Нива" могла остаточно зняти усі питання про 
переможця, але, на жаль, надійно зіграв голкіпер "Ниви-В". 

Наступний поєдинок у чемпіонаті тернопільська "Нива" теж 
проведе вдома. У неділю, 24 вересня, наша команда зустрінеть-
ся із чернівецькою "Буковиною".

Єврокубки Прем’єр-ліга, 9 тур

АРЕНА
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Атеросклероз 
давно називають 
хворобою століття, 

і пов'язаний він з 
підвищеним рівнем 
холестерину в крові 
людини, через яке і 
виникає забруднення 
судин.

Винні в цьому ми самі зі сво-
їм абсолютно неправильним і 
нездоровим способом життя – 
малорухливість і відверта об-
жерливість негативно познача-
ються на нашому здоров'ї. Щоб 
цього уникнути, потрібно пере-
глянути своє ставлення до хар-
чування і поміняти підхід до 
свого повсякденного раціону.

Але є такі продукти, які на-
віть допоможуть очистити 
кровоносні судини і понизи-
ти рівень холестерину в крові 
– вони такі собі природні «йор-
жики», які здатні видаляти хо-
лестеринові бляшки з крово-
носних судин.

Чудовими засобами є цибу-
ля і часник. Так, часник чудово 
покращує стан судин. А цибу-
ля ведмежа або черемша - не-
замінні помічники в бороть-

бі із зайвим холестерином. По-
трібно листя цибулі ведмежої 
настояти на горілці у пропорції 
1 до 5 і потім приймати такий 
еліксир по 40 крапель на день 
протягом 3-6 місяців. У цьому 
випадку починають працюва-
ти ефірні олії, які містяться в 
цибулі.

А тепер згадаємо досвід 
французів та італійців, які вжи-
вають багато жирної їжі і за-
пивають її сухим червоним ви-
ном. Статистика стверджує, що 
ці нації в 10 разів рідше страж-
дають від інфаркту, ніж народи, 
які вживають інші спиртні на-
пої. А пояснення просте – саме в 
червоному вині, особливо при-
готованому з гілочками, міс-
тяться поліфеноли – дивовижні 
речовини, які успішно борють-
ся зі шкідливим холестерином. 
Можна замінити вино соком з 
темних сортів винограду, але 
ефект буде слабшим.

Ще одним корисним засо-
бом для чищення судин є зеле-
ний чай. Чудово знижують рі-
вень холестерину і такі пряно-
щі, як імбир і куркума – їх варто 
додавати в страви частіше.

Осінні фрукти - яблука, 
журавлина, ківі - не тіль-
ки смачні, але й багаті віта-
мінами і антиоксидантами, 
які підвищують імунітет, 
уповільнюють старіння і мо-
жуть допомогти в боротьбі 
з раком.

З осінніх овочів особливо 
варто виділити всі види ка-
пусти, гарбуз і патисон. Ка-
пуста містить глюкозино-
лати, також допомагає в бо-
ротьбі з онкологічними за-
хворюваннями, а різнови-
ди гарбуза багаті на альфа- і 
бета-каротин, корисні для 
очей.

Пропонуємо огляд най-
смачніших овочів і фруктів, 
які варто вживати в їжу 
саме зараз.

Яблука

Осінні сорти яблук особливо 
багаті антиоксидантами, тому 
можуть допомогти запобігти 
хронічним хворобам і сповіль-
нити старіння. Також у сезон-
них яблуках високий вміст фе-
нольних смол і флавоноїдів.

Айва, родичка яблука з квіт-
ковим присмаком, теж зараз у 
сезоні. Вони прекрасно допо-
внюють одне одного у джемах, 
желе та інших десертах.
Буряк

Цей невибагливий овоч 
може бути доступний весь рік, 
але найкорисніші його влас-
тивості виявляються в осінніх 
плодах. Вибираючи буряк, вар-
то шукати пружні, гладкі коре-
неплоди з насичено зеленим ба-
диллям. При цьому стебла бажа-
но відразу ж обрізати, оскільки 
вони можуть втягувати з пло-
ду корисні поживні речовини, 
включаючи бетаїн - з'єднання, 
що сприяє профілактиці хво-
роб серця і печінки. Нітрати, що 
містяться в буряку, посилюють 
приплив крові до мозку і потен-
ційно здатні знизити ризик роз-
витку безумства. 
Хурма

Терпкість стиглого плоду 
хурми припаде до смаку не всім. 
Тому деякі вважають за краще 
купувати нестиглі плоди, щоб 
дати їм дозріти трохи при кім-
натній температурі. За своїми 
корисними якостями хурма ви-
переджає навіть яблуко, в ній 

міститься велика кількість кліт-
ковини, антиоксидантів і міне-
ралів.
Брюссельська капуста

Як і звична білокачанна, її 
мініатюрна версія - брюссель-
ська капуста - містить велику 
кількість вітамінів А і С, і може 
похвалитися високою концен-
трацією протиракових глюко-
зинолатів, які, до речі, і нада-
ють цим овочам їхній особли-
вий аромат.  
Цвітна капуста

Цей овоч містить вітаміни К, 
С і багато клітковини. Як і інші 
з сімейства хрестоцвітних, цвіт-
на капуста багата глюкозинола-
тами, тому ефективна в профі-
лактиці раку легенів. Особливо 
корисна цвітна капуста в сиро-
му вигляді.  
Журавлина

Найсприятливіший період 
для журавлини - з жовтня по 
листопад. Але лише п'ять відсо-
тків її врожаю надходять на ри-
нок свіжими, інші 95 відсотків 
сушать, консервують, вичавлю-
ють у соки.

Дослідження показують, що 
журавлинний концентрат допо-
може запобігти інфекції сечови-
відних шляхів, а свіжа журавли-
на використовується для профі-
лактики захворювань порожни-
ни рота. Також доведено, що з її 
допомогою можна уповільнити 
розростання раку молочної за-
лози, товстої кишки, передміху-
рової залози і раку легенів.
Інжир

Плоди інжиру мають відхар-
кувальну, проносну, протиза-
пальну і дезінфікуючу дію. До-
помагають при захворюваннях 
горла і каменях у нирках. А ще 
в інжирі міститься триптофан - 
речовина, яка необхідна для хо-
рошого функціонування голов-
ного мозку. Крім того, фіги - гар-
не джерело заліза, кальцію, фос-
фору і клітковини.

Цей фрукт чудово поєдну-
ється в стравах з іншими сезон-
ними продуктами, на кшталт 
яблук і мигдалю. Інжир вжива-
ють у свіжому, сушеному і кон-
сервованому вигляді. Зі свіжих 
плодів варять варення, джем, 
повидло, желе і пастилу. Його 
також використовують для при-

готування страв із м'яса і птиці.
 Виноград

Останнім часом про користь 
вина заявили багато дослідни-
ків. Виявляється, що виноград 
також містить більшість ко-
рисних якостей, приписуваних 
вину. Так, доведено, що вжи-
вання винограду знижує ри-
зик утворення тромбів, зни-
жує рівень поганого холестери-
ну, а також підтримує здоровий 
кров'яний тиск.  
Ківі

Дивофрукт родом із Нової 
Зеландії містить велику кіль-
кість вітамінів, зокрема вітамі-
ну С, тому вважається ефектив-
ним засобом підвищення імуні-
тету. Його сезон, що ніби спеці-
ально розрахований на період 
холодів і застуд, триває з верес-
ня по грудень.
Цибуля-порей

Цей різновид цибулі прода-
ється в супермаркетах цілий 
рік, але найбільш ароматний він 
навесні та восени. Це прекрас-
не джерело пребіотиків, які до-
помагають регулювати функції 
кишечника. Перед приготуван-
ням потрібно відрізати корені й 
кінчики стебел, потім переріза-
ти його по центру уздовж і про-
мити під водою. Особливо добре 
він підійде до тушкованих гри-
бів.    
Патисон

На зміну літнім кабачкам во-
сени приходять патисони. Різ-
них форм, кольорів і розмірів ці 
овочі одночасно і поживні, і де-
шеві, і корисні. У патисонах міс-
титься багато калію, завдяки 
цьому їхнє вживання в їжу під-
вищує м'язову витривалість і 
прибирає відчуття втоми.
Солодка картопля

Осінь - пік сезону цього аро-
матного помаранчевого плоду. 
Як і гарбузи, солодка картопля 
багата на бета-каротин, що за-
хищає організм від дефіциту ві-
таміну А, такого важливого для 
гарного зору і збереження мо-
лодості. Солодка картопля та-
кож є потужним джерелом віта-
міну С. Її корисно їсти в запече-
ному вигляді, тоді шкірка кар-
топлини може містити майже 5 
грамів клітковини.

Як стверджує відомий екс-
перт зі здорового способу жит-
тя Хайді Пауелл, усього 500 мл 
води, випитої протягом години, 
здатні прискорити обмін речо-
вин на 30 відсотків. А це може 
призвести до природної втрати 
ваги. Такий ефект пов'язаний із 
дією на організм водорозчинно-
го ферменту ліпаза, який допо-
магає спалювати жир.

ПІДВИЩИТЬСЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ

Вода необхідна для нормаль-
ного функціонування клітин, ось 
чому важливо заповнювати запа-
си рідини під час тренування та 
фізичної роботи. Як показують 
дослідження, зневоднення знижує ефективність такої діяльності 
та негативно позначається на продуктивності людини. 

ЗНИКНУТЬ НАБРЯКИ НАВКОЛО ОЧЕЙ
Експерти вважають, що кількість випитої рідини безпосеред-

ньо пов'язана з виникненням набряків навколо очей. Такий симп-
том найчастіше виникає через високий вміст натрію в їжі. Якщо 
при цьому не пити воду, то наслідки для організму можуть бути 
плачевними. 

СКОРОТИТЬСЯ КІЛЬКІСТЬ КАЛОРІЙ У РАЦІОНІ
Персональний тренер Кара Гріффін зазначає, що вода здатна 

замінити солодкі напої. Крім цього, важливо пам'ятати, що рідина 
міститься у більшості продуктів, які ми їмо. Наприклад, кавун, диня 
і огірки більш ніж на 90 відсотків складаються із рідини. Тому вжи-
вання таких напоїв заповнює водний баланс в організмі.

Якщо хочете схуднути, їжте менше продуктів із високим вміс-
том солі. Адже вони не тільки погіршують наш зовнішній вигляд, 
але і підвищують апетит. Чим менше солі ви вживаєте, тим краще 
очищається ваш кишечник, а тіло позбавляється від токсинів.

ГАЙДА НА РИНОК: 
чим корисні сезонні 

овочі та фрукти?
Незважаючи на те, що в сучасному світі практично всі плоди природи 

можна знайти на полицях крамниць майже протягом усього року, 
експерти все частіше говорять про користь саме сезонних продуктів. На 

щастя, осінь - якраз період великої кількості корисних смаколиків.

Що станеться, коли щодня 
випивати три літри рідини?

Про користь води для організму
 знає кожна людина

Природні "йоржики" 
для чищення судин
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Перець 
смачно консервуєм - 
до зими його готуєм

Болгарський перець – надзвичайно смачний і корисний овоч. 
Червоний, оранжевий, жовтий, зелений - він може прикрасити 
будь-який стіл і максимально урізноманітнити меню, а корисні 
властивості болгарського перцю здатні не тільки відновити 
сили і зміцнити організм, але і позбавити від недуг. У цьому овочі 
містяться вітаміни А, С, Р, мінеральні солі, клітковина, білки, 
вуглеводи, алкалоїди. При такому багатому складі, калорійність 
болгарського перцю - всього 28 калорій на 100 г свіжого продукту, 
його можна сміливо вживати всім, хто знаходиться на дієті,  
бажає скинути вагу і зберегти стрункість фігури.

Перець Перець 
смачно консервуєм - смачно консервуєм - 
до зими його готуєм
смачно консервуєм - 
до зими його готуєм
смачно консервуєм - 
до зими його готуєм

– надзвичайно смачний і корисний овоч. 
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Болгарський перець – надзвичайно смачний і корисний овоч. 
Червоний, оранжевий, жовтий, зелений - він може прикрасити 
Болгарський перець – надзвичайно смачний і корисний овоч. Маринований перець

ПОТРІБНО: солодкий пе-
рець. Для маринаду: 1 л води, 
250 мл оцту 9%, 200 г цукру, 1 ст. 
л. солі. В кожну банку: кружечок 
цибулі, 1/2 ч. л. зернят гірчиці, 1 
лавровий лист, 1/2 ч. л. духмяно-
го перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
розрізати на 4 частини кожен, 
видалити насіння. Розкласти у 
банки четвертинки перців, ци-
булю, зерна гірчиці, запашний 
перець і лавровий лист. Перець 
укладати щільно, щоб якомога 
більше помістилося в банку.У не-
великій каструлі довести до ки-
піння всі інгредієнти для мари-
наду, мішати до повного розчи-
нення цукру. Зняти з вогню і роз-
лити гарячий маринад у банки з 
перцем. Закрутити кришкою. 
На дно великої каструлі поклас-
ти кухонний рушник або спеці-
альну решітку для пастериза-
ції. На рушник (або на решітку) 
поставити банки з перцем, так, 
щоб вони не торкалися одна од-
ної. Залити теплою водою до 3/4 
висоти банок. Довести до кипін-
ня воду, зменшити вогонь, щоб 
вода спокійно побулькувала і 
пастеризувати 5 хв. з моменту 
закипання води. Банки акурат-
но вийняти, витерти насухо, пе-
ревернути догори дном і зали-
шити так до охолодження. Ма-
ринований перець буде готовий 
через 1-2 тижні.
Маринований перець 
особливий

ПОТРІБНО: 3 кг болгарсько-
го перцю, 1,5 скл цукру, 2 ст. л. 
солі, 0,5 склянки 9%-го оцту, 1 
склянка олії, гіркий і духмяний 
перець горошком, 1 л води.

ПРИГОТУВАННЯ:  просте-
рилізувати банки і кришки. Пе-
рець помити, очистити від пло-
доніжок і насіння. Розрізати на 
смужки. Підготувати маринад. У 
воду помістити цукор, сіль, оцет, 
олію і довести до кипіння. Пе-
рець розділити на кілька порцій. 
Кожну порцію опустити у кипля-
чий маринад і варити під криш-
кою протягом 5 хв. з моменту за-
кипання. Розкласти по банках 
горошинки гіркого і запашного 
перцю, болгарський перець, за-
лити маринадом і закатати. Бан-
ки перевернути униз кришками, 
накрити рушником і залишити 
до повного охолодження.

Ратунда з медом  
або цукром

ПОТРІБНО: на 5 літрових ба-
нок - 5 кг ратунди, 2 кг цибулі, 1 
скл. оцту, 1 скл. олії, 1 скл. нату-
рального меду (або цукру), 3 ст. 
л. солі, лавровий листок, перець 
чорний.

ПРИГОТУВАННЯ: солодкий 
перець почистити та порізати на 
4 частини. Потім додати решту 
складових та кип’ятити протя-
гом 25-40 хв., розкласти у банки 
та закрутити.
Салат з квасолі  
і болгарського перцю

ПОТРІБНО: на 7 літрових ба-
нок - 5 кг болгарського перцю, 
3 кг помідорів, 2 кг цибулі ріп-
чатої, 500 г квасолі, 300 г цукру, 
100 г солі, 200 мл оцту 9%, 0,5 л 
олії.

ПРИГОТУВАННЯ: залити во-
дою квасолю, відварити до го-
товності (близько 1 год). Почис-
тити, вимити перець, нарізати 
соломкою. Цибулю нарізати пів-
кільцями. Вимити помідори, на-
різати дольками. У великій мис-
ці перемішати перець, цибулю, 
помідори і квасолю. Заправи-
ти їх цукром, сіллю, оцтом, олі-
єю. Перекласти суміш у кастру-
лю, накрити кришкою і довести 
до кипіння. Салат з квасолі з бол-
гарським перцем варити з мо-
менту закипання близько 1 год. 
Гарячим салат розкласти у під-
готовлені банки і закрутити.
Перці у томаті  
на зиму

ПОТРІБНО: 3 кг солодкого 
перцю, 2 кг томатів, 1,5 ч. л. солі, 
0,5 ч. л. оцту.

ПРИГОТУВАННЯ: помі-
дори змолоти на м’ясорубці, 
кип'ятити близько 15 хв. По-
тім сік потрібно посолити. Піс-
ля промивання з перців видали-
ти насіння і плодоніжки, підго-
товлені овочі додати в ємність з 
киплячим томатним соком і ва-
рити ще близько 20 хв. Додати 
оцет. Цілі перці розподілити по 
банках, залити маринадом. Бан-
ки закрутити і закутати, допоки 
не охолонуть.  

Перець з медом

ПОТРІБНО: 5 кг перцю гру-
бого, м’ясистого ( почищеного і 
порізаного на частини). Мари-
над: 1 л води, 200 г оцту, 200 г 
цукру, 2 ст. л. солі без верху, 1/2 
склянки олії, 2 ст. л. меду. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець, 
почищений та порізаний, кину-
ти в окріп на 2 хв., витягнути за 
допомогою друшляка і занурити 
в холодну воду.

Гарячу воду з бланшування 
(1 л) взяти для маринаду  Перець 
накласти в банки (щільно), мари-
над закип'ятити і залити перець.

Стерилізувати 10-15 хв. Воду 
з бланшування залишити, на ви-
падок, якщо не стане маринаду. 
Має вийти 10 півлітрових банок. 
Перець дуже смачний та запаш-
ний, без сторонніх спецій та при-
прав. Можна використовувати 
як самостійну страву, так і до різ-
них салатів, начинок в піцу і т. д.
Перець гіркий  
на зиму

ПОТРІБНО: 200 г гіркого 
перцю, 200 мл води, 200 мл оцту, 
2 ст. л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець на-
різати кружальцями . Від насін-
ня не очищати. Скласти в підго-
товлену банку і залити гарячим 
звареним маринадом. Накрити 
кришкою і простерилізувати 10-
15 хв. Це все розраховано на пів-
літрову банку.
Заготовка  
для фарширування

ПОТРІБНО: на 3 літрову бан-
ку - 1 ст. л. солі, 1 ст. л. оцту, 1 ст. л. 
цукру, 2 лаврові листки, 4 горо-
шини чорного перцю, окріп. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець по-
мити, відрізати хвостики, вибра-
ти серединки. Щільно напхати 
(один в один) у банку, додавши 
прямо сюди  всі складники та за-

лити окропом. Стерилізувати 10 
хв. у киплячій воді. Закрутити та 
перевернути верх дном і накри-
ти теплою тканиною. Викорис-
товувати для фарширування, 
а також цей перчик підходить 
взимку для салатів.
Печений перець  
в лимонному  
маринаді

ПОТРІБНО: на 800 г сирого 
перцю: 150 мл соку з перців, 1 ст. 
л. лимонного соку, 3 ст. л. олив-
кової олії, 1 ч. л. солі, 3 ч. л. цукру 
або меду, 3 зубчики часнику, 1/2 
ч. л. сухого базиліка, 1 лавровий 
листок.

ПРИГОТУВАННЯ: вибрати 
м’ясистий перець, протерти су-
хою салфеткою, мити не можна. 
Перець покласти в рукав для запі-
кання і відправити у духовку при 
250 С, пекти до готовності. Потім 
залишити ще в рукаві на 30 хв. 
Після цього буде легше зніматися 
шкірка. Почистити акуратно пе-
рець і розрізати його. Робити це 
над тарілкою, щоб зберегти сік, 
який витікає. Розмішати маринад 
і залити ним перець, складений в 
банку. Як перець охолоне поста-
вити в холодильник на 12 годин. 
Періодично потрібно стрясати 
банку, бо мало маринаду, щоб він 
встигав покривати весь перець.
Перець в желатині

За допомогою цієї універ-
сальної заготовки можна органі-
зувати ціле фуршетне асорті з бу-
тербродів або використовувати в 
якості добавок до маринадів, соу-
сів та заправок до м’ясних страв. 

ПОТРІБНО: 300 г солодко-
го або болгарського перцю (су-
міш жовтого, червоного і оран-
жевого), 0.5 чашки дрібно нарі-
заної кураги, 2-4 гострих перці 
(за смаком), 3/4 скл. білого ви-
нного оцту, 3 скл. цукру, 30 г су-
хого желатину.

ПРИГОТУВАННЯ: перці і ку-
рагу перемолоти в комбайні або 
блендері,  дрібно і рівномірно. 
Гострий перець різати на дуже 
дрібні шматочки. Насіння мож-
на залишити при бажанні – воно 
буде додавати більше гостро-
ти. Покласти перець, оцет і цу-
кор в емальовану каструлю або 
з нержавіючої сталі. Довести 
до повного кипіння при постій-
ному помішуванні і кип’ятити 
протягом 1 хв. Додати желатин 
і кип’ятити ще протягом 1 хв. 
Зняти з вогню. Налити суміш в 
гарячі стерилізовані банки, за-
лишаючи зверху 6 мм вільно-
го простору. Закрити гарячими 
прокип’яченими кришками. Сте-
рилізувати в ємності з гарячою 
водою протягом 10 хв.

Витягнути банки. Щільно за-
крити кришки, перевернути і 
залишити остигати під теплим 
рушником протягом 24 годин 
або до повного охолодження.
Аджика

ПОТРІБНО: 4 кг помідорів, 
1,5 кг перцю, 3 шт. перцю чилі, 
200 г часнику, 200 мл оцту, 2 ст. 
л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: помідо-
ри добре вимити та висушити. 
Болгарський перець теж вими-
ти, висушити, обрізати плодо-
ніжки. Насіння можна не вида-
ляти. Підготувати часник та пе-
рець чилі. У чилі зрізати плодо-
ніжки. Все перекрутити через 
м'ясорубку, додати оцет та сіль. 
Добре перемішати і залишити 
на 1 годину. Потім ще раз пере-
мішати і розкласти в чисті сухі 
банки. Зберігати в прохолодно-
му приміщенні.
Аджика з базиліка  
та горіхів

ПОТРІБНО: 300 г базиліку, 
200 г часнику, 250 г перцю чилі, 
200 г грецьких горіхів, 1 ст. л. 
оливкової олії, 1 ч. л. соєвого соу-
су, 1 ч. л. оцту, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: зелень 
помити, часник та перець по-
чистити.

Горіхи легенько обсмажи-
ти. Всі інгредієнти помолоти у 
м'ясорубці.

Все перемішати, додати 
олію, оцет, соєвий соус. Виклас-
ти в стерилізовані банки та за-
крити. Зберігати у прохолодно-
му місці.
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Продаю
У селі Біла 

Тернопільського району 
14,8 га під забудову; 

дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, 

Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування

 фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 
ФАСАДНИХ РОБІТ.

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

 завод червоної риби
 підсобники на будівництво
 виробнича лінія
 догляд за декоративними 
    рослинами

Телефон: 093 86 024 16
Договір довічного утримання 

та оподаткування доходу
Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ) встановле-

но, що за договором довічного утримання (догляду) одна 
сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у 
власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше 
нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, 
взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужу-
вача утриманням та (або) доглядом довічно.

Набувач стає власником майна, переданого йому за до-
говором довічного утримання (догляду) з моменту дер-
жавної реєстрації вказаного договору Таким чином, за сво-
єю правовою природою договір довічного утримання є від-
чуженням нерухомого майна, що передається у власність 
другій стороні.

Відчуження майна за договором довічного утримання з 
метою одержання за нього грошової компенсації у вигляді 
матеріального забезпечення для цілей оподаткування по-
датком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж 
такого майна.

А згідно із статтею 172 Податкового кодексу України 
(далі - ПКУ), сума податку визначається та самостійно спла-
чується через банківські установи особою, що продає (пе-
редає) нерухомість до нотаріального посвідчення договору 
купівлі - продажу (довічного утримання).

Також статтею174 ПКУ встановлено, що приватний но-
таріус щокварталу подає до податкової інспекції за місцем 
розташування свого робочого місця інформацію про по-
свідчені ним договори щодо проведення операцій з прода-
жу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними осо-
бами та продажу (обміну) рухомого майна між стороною 
(сторонами) цього договору, включаючи інформацію про 
вартість такого майна та суму сплаченого податку.

Детальніше з питань оподаткування та сплати по-
датку з таких доходів - у Центрі обслуговування плат-
ників, тел.434610.                                                                                             
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Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади, 
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних

(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Німеччина, 
Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Чехія)

імені Ізидора Доскоча
ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ на 2017-2018 н.р.
ПРИЙМАЮТЬСЯ ДІТИ ВІКОМ ВІД 6 ДО 9 РОКІВ

ОКРІМ ПРОФІЛЮЮЧИХ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН, 
УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО:
МИСТЕЦТВУ  ВОКАЛУ
МИСТЕЦТВУ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ
Термін навчання 8 років.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
щодня, крім суботи і неділі  з  17:00 до 20:00 год.

46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 2-a.
Тел.: (0352) 25-15-90

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"

ТДВ “Зелене господарство” 
пропонує кущі квітів

 СТРЕЛІЦІЇ 
ціна від 200 грн. 

- 350 грн. 
 Адреса: м. Тернопіль, 

вул. Ст.Бандери 83, 
тел: 24-35-59, 24-33-75, 

80971714212ГОРОСКОП
З 20 до 26 вересня
ОВЕН 
Невдовзi у вас почнеться 

нове життя. Спочатку будуть на-
мітки, якi вимагатимуть від вас 
дій. Важливо вирішити, потрібно 
вам це чи ні.

ТЕЛЕЦЬ 
Займіться підготовчою робо-

тою, а вже потiм починайте новi 
справи. Ви несподiвано відкриє-
те в собi новi потенційні можли-
вості. Перестаньте сумніватися у 
своїх здібностях.

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень буде благополуч-

ним у цілому, незважаючи на по-
бутові труднощі та деякі непри-
ємності. Оточуючi будуть при-
хильні до ваших планів, тож не-
має причин для розчарувань.

РАК 
У вас буде багато сумнівів. 

Але ви погано знаєте плюси і мі-
нуси, тому зробите невірний ви-

бір. Вам буде ліньки  розбиратися, 
тож чекатимете, що все само со-
бою владнається.

ЛЕВ 
Ви підете на випередження 

навіть самих себе. Усе залежати-
ме від вашого бажання змiнитися. 
Можливо, варто поповнити зна-
ння і навички. З близькими пану-
ватиме розуміння й теплі стосун-
ки.

 ДІВА 
Якщо не доведете задумане до 

кінця, то задовольнятиметеся за-
лишками. Не переймайтеся, вкла-
дені зусилля завжди окупляться. 
У вихiднi влаштуйте вiдпочинок 
на природi.

ТЕРЕЗИ 
Щоб досягти бажаних 

результатiв, рухайтеся повільно. 
Ви багато отримаєте, якщо не від-
вернетеся вiд друзiв і не відмови-
те їм у допомозi.

 СКОРПІОН 
Якщо у вас сталися 

неприємностi, прийміть усе спо-
кійно і з гідністю. У нових спра-

вах iдіть не в обхід, а напряму, тодi 
успiх гарантовано.

 СТРІЛЕЦЬ 
Уникайте зовнішнього тис-

ку. Можливо, доведеться підби-
ти підсумки. Будь-які плоди вас 
порадують. Наступного разу ви 
зможете проявити свій потенці-
ал більше.

КОЗЕРІГ 
Ваша думка буде спірною, але 

авторитетною. Ні перед ким не 
звітуйте, просто пред’явіть ре-
зультат і опишіть усе в загальних 
рисах.

ВОДОЛІЙ 
Заздрісники додадуть про-

блем. Вони вас можуть вико-
ристовувати, а ви будете допо-
магати. Якщо у них усе вийде, 
вони не стануть iз вами рахува-
тися.

 РИБИ 
Почніть більше довіряти ін-

шим. Вам не перешкоджатимуть, а 
дадуть слушну пораду. Вам не по-
трібно захищатися, все простіше, 
ніж здається.

Вітаємо!
  Колектив Козівського районного сектору та 18 державної 

пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Тернопільській 
області  вітає свого начальника 

Андрія Михайловича Гетьмана 
та головного інспектора

 Ігоря Івановича Семчишина
З Днем народження!

Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться! 

Вітаємо!
Хорошого, щирого колегу і друга

Анатолія Григоровича Мусія
із с. Кривчики Збаразького району

із золотим ювілеєм!
Осінь  знову зібрала вірних друзів і гарну родину,
І бокали дзвенять, ніби ранки у чистій росі,
Бо вітаємо ми ювіляра і щиру людину,
Яка любить життя, а тому її люблять усі.
Хай весніють літа всіма барвами щастя й удачі,
Хай дарують вони лиш букети із сонячних днів.
А душа молода за прожитим ніколи не плаче,
Бо попереду ще  так багато найкращих років!

З повагою – колеги і друзі.

Вітаємо!
Гарну людину, добру дружину, ласкаву маму і бабусю

Галину Петрівну Бігус
із золотим ювілеєм!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться.
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
Хай усмішка ніжна осяє чоло,
Хай горе минає Ваш дім стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість і злагода будуть у домі!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Нехай Вас скрізь Господь благословляє,
Усе в житті найкраще посилає!

З повагою – колектив ЦВПЗ Зборів-1.

Вітаємо!
Відповідального керівника, 
щиру і добру людину, голо-
ву Лозівської сільської ради 

Збаразького району
Анатолія 

Григоровича 
Мусія

 із золотим ювілеєм!
Вітаємо Вас із святом,
Хай життя буде багатим: 
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки – 
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток,
На фінансовий порядок.
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу!
На тепло і розуміння,
Щирих друзів і везіння.
На круїзи при погоді,
Відпочинок на природі.
На розумне, добре, вічне,
На барвисте й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Хай Господь в опіці має,
Завжди й скрізь оберігає!

З повагою – колектив 
Лозівської сільської ради.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, турботливого батька, 

доброго брата і швагра, гарного зятя
Анатолія Григоровича Мусія

із с. Кривчики Збаразького району
з першим 50-річчям!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Хай мрії сповняться й думки,
Якими щедрий і багатий,
Бажаємо з роси й води
Любові й злагоди у хаті.
Ще зичим  прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою – дружина, сини Григо-
рій та Олександр, невістки Анжеліка та Інна, 

мама Таїсія  і вся велика родина.

Вітаємо! 
Добру людину, щиру, ділову жінку, 

члена Конгресу ділових жінок України
Людмилу Михайлівну Безгубенко

з Тернополя
з Днем народження!

Прийміть від нас вітання щирі,
Бажаєм здоров’я, щастя і миру.
Хай сонечко сяє промінням ласкавим,
Життя буде гарним і дуже яскравим. 
Щоб було у ньому багато любові,
А зустрічі з друзями – веселі й чудові.
Хай осінь барвиста зашле у дарунок
Радості й достатку великий пакунок.
Нехай оминають невдачі і грози
І тільки від сміху з’являються сльози!
Нехай Матір Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многі літа!

З повагою – друзі. 




