
Погода в Тернополі й області
2 вересня - ясно, без 

опадів, температура по-
вітря вночі 20-22, вдень 
31-33 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.23, захід - 20.01.

3 вересня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 17-18, вдень 24-25 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.34, захід - 19.59.

4 вересня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-17, вдень 26-29 

градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.36, захід - 19.57.

5 вересня - хмарно, 
місцями дощ, можлива 
гроза, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 
21-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.37, захід - 19.54.

6 вересня - хмарно 
з проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 14-15, вдень 18-19 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.39, захід - 19.52. 

7 вересня - хмарно з 

проясненням, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 12-13, вдень 18-19 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.40, захід - 19.50.

8 вересня - хмар-
но з проясненням, мож-
ливий дощ, температу-
ра повітря вночі 8-10, 
вдень 17-18 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.42, за-
хід - 19.48

2  стор.
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«Блок Петра Порошенка 
«Солідарність» та «УДАР» 

об’єдналися

«Сьогодні не час для  вияснення стосунків  та політичних маніпуляцій, адже ворог ро-
бить ставку на дестабілізацію ситуації в Україні. Чим більше чвар та хаосу вдасться посія-
ти московським посіпакам, тим слабшими ми будемо, а цього допустити не можна», - зая-
вив під час З’їзду партій «Солідарність» та «УДАР» Президент України Петро Порошенко.

Також він зазначив, що зараз в Україні зареєстровано 235 партій і це робить нашу дер-
жаву рекордсменом у Європі.  

Закінчення на 2-й стор.

В останній день літа Україна отримала 
«порошенківсько-оппоблоківську» ширку, кров 
і смерть. Конституція вартувала життя молодим 
нацгвардійцям. І здоров’я понад сотні поранених 
міліціонерів. Дісталося й журналістам. 

Кому потрібна Конституція у крові?

Подяка
Висловлюю щиру вдячність голові правління громадської органі-

зації «Тернопіль Європейський», депутату міської ради Віталію Цимба-
люку за допомогу і підримку. У такий непростий час дуже важливо, що 
знаходяться люди, які не забувають про ближніх. Хай щирість і добро-
та повертається вам сторицею!

З повагою - голова правління Тернопільського обласного  
відділення онкохворих жінок-інвалідів  «Донна» Марія ЛИНДА.
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Як управлінець із досвідом та вод-
ночас підприємець, який сам справ-
но сплачує податки, Ігор Вонс вважає, 
що підтримка і навчання людей, гото-
вих самостійно забезпечувати власну 
зайнятість, має бути одним із пріори-
тетів влади. «Адже середній клас – це 
фундамент бюджетного наповнення, 
особливо для невеликого міста, яким є 
Тернопіль. У нас більше 35% податко-
вих надходжень до бюджету відбува-
ється саме за рахунок дрібних підпри-
ємців», - говорить голова Центру Анти-
корупції. 

Водночас, за його словами, під-
тримка малого та середнього підпри-
ємництва потребує більш сучасних 
підходів. Зокрема, залучення пред-
ставників самого бізнес-середовища, 
а також активної громадськості. Ігор 
Вонс звертає увагу на те, що навіть до 
розробки нинішньої міської програми 
«Розвитку малого та середнього під-
приємництва в м. Тернополі на 2015-
2016 рр.» були залучені лише чиновни-
ки та представники академічної спіль-
ноти. 

«Якщо ми й справді хочемо отри-
мати покращені результати, що стосу-
ється зайнятості населення у власній 
справі, то залучати як до розробки ці-
льових програм, так і до навчальних, 
потрібно, в першу чергу, практиків. Пе-
реконаний, що у нашому місці достат-
ня кількість підприємців, готових поді-
литися і власними здобутками, і досві-
дом європейських партнерів. Коли про 
те, як розвивати бізнес, говорить чи-
новник – далі теорії це не зайде», - вва-
жає Ігор Вонс.

На його погляд, місто втрачає чи-
малий ресурс від того, що проекти з 
бізнес-навчання реалізовані неефек-
тивно. 

«Зокрема, практика, коли замість 
допомоги з безробіття можна отри-
мати кошти на початок власної спра-
ви, відома багатьом. Задум хороший, 
але реалізація страждає. З одного боку, 
багато хто просто користується цією 
програмою, аби тільки взяти гроші, 
навіть не плануючи відкривати влас-
ну справу. А це втрати для міста і тут 
відповідальність лежить на самих гро-

мадянах. Неможливо покращити жит-
тя в населеному пункті, обкрадаючи 
його, - говорить Ігор Вонс. – З іншого 
боку, і влада повинна припинити ре-
алізовувати проекти щодо зайнятос-
ті населення лише заради статистики. 
Бо мало відзвітувати, що за два остан-
ні роки майже 600 осіб прослухали се-
мінар «Як розпочати власний бізнес», 
питання - хто відстежив, скільки з них і 
справді його розпочало, і з якими труд-
нощами зіштовхнулися надалі».

Ігор Вонс вважає, що підтримка по-
чинаючих підприємців має бути сис-
темною, а проекти з бізнес-навчання 
більш сучасними. 

«Впевнений, що запозичивши най-
кращий досвід інших областей, а та-
кож адаптувавши розробки закордон-
них сусідів, можна створити унікальну, 
а головне дієву програму підтримки та 
розвитку підприємництва. При цьому 
як на стадії розробки, так і на етапі реа-
лізації потрібно залучати широку гро-
мадськість. Ідейний потенціал терно-
полян не варто недооцінювати», - на-
голошує Ігор Вонс.

Сьогодні умови для розвитку власної справи 
стали значно складнішими, переконаний 
голова Центру Антикорупції Ігор Вонс. 

При тому, що влада намагається вносити певні 
зміни та наближати законодавство до сучасних 
європейських норм, на превеликий жаль, 
залишається доволі сильний «чиновницький» 
супротив. Серед ряду посадовців, на його погляд, 
сприяння малому та середньому бізнесу існує на 
рівні декларацій – насправді ті зловживання і 
тиск, що трапляються, все ще є досить високими.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.)

Логічніше було б спершу за-
кінчити війну, а тоді змінювати 
Конституцію. Зрештою, невже 
адміністрація президента, чис-
ленні владні експерти, соціологи 
і політологи не передбачали, що 
голосування спричинить хвилю 
протесту в суспільстві? Чи зна-
ли? Але президентові вкотре по-
трібно було засвідчити перед Єв-
ропою, як ревно Україна виконує 
Мінські домовленості й прагне 
якнайшвидше впроваджувати 
децентралізацію. 

Кому потрібна Конституція 
у крові? Депутатам, які проголо-
сували і втекли з Ради через під-
земні виходи? Суспільству, яке 
практично не орієнтується у змі-
нах до Основного Закону? Про-
тестувальникам, які гамселили 
нацгвардійців і жбурляли гра-
нати? Терористам, наче вони піс-
ля змін до документа одразу ж 
звільнять окуповані території й 
перестануть воювати?  

Фактично, «свободівці» та 

інші «незгодні», а, взагалі, хто 
знає, чиї обличчя були сховані 
під балаклавами, нікого, крім мі-
ліціонерів та представників ЗМІ 
біля парламенту не знайшли. Де-
путати втекли, а натовп виміщав 
свою злість на тих, хто жодним 
чином не причетний до голосу-
вання.

Дивно якось вийшло: бойо-
вики і російські терористи при-
тихли на Сході, а тим часом про-
лилася кров у столиці. Співпа-
дання? Хто в це повірить? 

Побоїще біля парламенту зі-
грало на руку Кремлю. «Стур-
бувало» Європу. І стало ганеб-
ною сторінкою у новітній історії 
України.   

Сутички під Радою вклали на 
лікарняні ліжка більше 140 по-
страждалих. Десятеро нацгвар-
дійців у важкому стані, повідо-
мили у прес-службі ГУ МВС у Ки-
єві. 

Українські військові, які бе-
руть участь в антитерористич-
ній операції на Сході, до глиби-
ни душі обурені кривавими поді-
ями, які відбувалися під стінами 

Ради. У відеозверненні вони, зо-
крема зазначили: «Ви влаштува-
ли невідомо яку війну між собою 
- між братами та сестрами, між 
батьками та дітьми. Ми воюємо 
на Донбасі за цілісність України, 
а ви між собою починаєте війну 
в центрі України… Щодня ми пе-
ребуваємо тут, під обстрілами, 
захищаючи мирне населення на 
Донбасі, а що ви в Києві робите?» 
Бійці запевняють: ворог тільки 
чекає, щоб українці почали вою-
вати між собою. 

«Опозиційний блок», який 
одностайно підтримав зміни до 
Конституції, видає себе за «ми-
ротворця». Там переконують: го-
лосування «за» - особиста пози-
ція фракції. І воно принесе мир 
на Донбас. Чомусь важко пові-
рити у щирість «оппоблоківців», 
зважаючи на їхні симпатії до Мо-
скви та діяння під час Революції 
гідності. Крім того, ця політич-
на сила зацікавлена у проведенні 
дострокових парламентських ви-
борів. «Друзі» Януковича мріють 
про реванш. Тому подібні проти-
стояння можуть стати основною 

тезою у майбутній передвибор-
чій гонці «опозиціонерів».         

«Порошенківці» намага-
ються відхреститися від появи 
«ширки», хоча у парламенті вже 
раніше ходили чутки про полі-
тичні «лямури» між «Оппобло-
ком» та пропрезидентською ко-
аліцією.   

Президент не зміг поясни-
ти суспільству важливість ре-
форми. І, як зазначає «Україн-
ська правда», воліє домовлятися 
старими методами із сумнівни-
ми політичними силами, а не з 
партнерами по коаліції. Коаліці-
янти ж займаються популізмом 
напередодні місцевих виборів, а 
під час вирішальних голосувань 
торгуються за грошові посади. 
Нічого не змінилося! Рада про-
довжує працювати за стариими 
правилами і принципами. І ця 
політична гра призвела до люд-
ських жертв. Цьому не може бути 
ніякого оправдання. 

«Свободівці», у свою чергу, не 
бажають визнавати своєї вини 
за трагедію під парламентом. Лі-
дери згаданої політсили замість 

того, щоб остудити войовничий 
запал однопартійців, самі розма-
хували руками і палицями. Інші 
холоднокровно спостерігали, як 
били нацгвардійців. «Засвітив-
ся» і екс-голова Тернопільської 
ОДА Олег Сиротюк. Чомусь за ін-
тереси краю, бувши на посаді, 
він так завзято не боровся. Його 
каденцію нічим добрим згадати.  

Як суспільству пережити 
смерть молодих хлопців, які за-
гинули не на передовій, а у мир-
ному Києві? Чи будуть покара-
ні реальні винуватці кривавих 
сутичок? Хто відповість за імпо-
тентні Мінські угоди, які заби-
рають життя найкращих синів 
України? Кого покарають за схід-
ні «котли»? За Мукачеве? За… 

Нинішні грішні «боги» 
української політики повинні 
пам’ятати: вони прийшли до вла-
ди на крові героїв Небесної сотні. 
Обіцяли закінчити війну. Навес-
ти лад у державі. Не за політиків, 
а за мир голосували українці.   

…У кого й коли може полеті-
ти наступна граната?    

Ольга ЧОРНА.

Кому потрібна Конституція у крові?

Ігор Вонс:  
«Тернополю потрібні  
сучасні проекти  
бізнес-навчання»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

«При цьому у мене немає жодного сумніву 
в тому, що багато політичних сил,  маючи май-
же однакові програми, існують окремо лише 
через гетьманські амбіції їх лідерів», - підкрес-
лив Глава держави. 

Опісля більшістю голосів було прийняте рі-
шення про об’єднання «Солідарності» та «УДА-
Ру» в одну політичну силу.

«Щоб здійснити реальні зміни в держа-
ві потрібно, аби Президент, Верховна Рада, 
Уряд та виконавча влада на місцях діяли зла-
годжено, - наголосив народний депутат Украї-
ни від фракції «Блок Петра Порошенка» Мико-
ла Люшняк.  – Однак в українському політику-
мі, на жаль, і досі діє практика «перетягування 
канатів». Тому допоки між політиками та чи-
новниками не буде порозуміння, говорити про 
швидкі істотні зміни буде складно».

За словами народного депутата України від 
Партії « Солідарність - Блок Петра Порошенка» 
Олега Барни, тим  політикам, котрі в часі війни 
сіють хаос в нашій державі, ворог може лише 
подякувати.

«Крім того, що нас атакує зовнішній агре-
сор – Росія, чимало псевдопатріотів, прикри-
ваючись національними гаслами,  дестабілізу-
ють ситуацію ще й у Києві. «П’ята колона» не 
спить. І замість того, щоби всі свої сили спря-
мувати на боротьбу з ворогом на фронті, в 
тилу знаходяться щурі, які починають розхи-
тувати державу з середини. Тому зараз у демо-
кратичних правоцентристських партій  є один 
шлях – об’єднання.  Один у полі не воїн, тим 
паче, коли це - поле бою», - підкреслив Олег 
Барна.

«Блок  
Петра Порошенка 
«Солідарність» 

та «УДАР» 
об’єдналися
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Із 1 вересня  розпочався но-
вий Церковний і навчальний рік.

За початок нового Церковно-
го року цю дату приняли отці Все-
ленського Собору в Нікеї, який 
відбувся 325 року. Східні Церкви 
живуть за цією постановою і досі.

День знань  ми святкуємо 
кожного 1 вересня. 

Дві фундаментальні заса-
ди для формування молодої лю-
дини - навчання і виховання 
-  спільно ведуть відлік. «Я єстем 
поляк!» – так вчать поляки. І цим 
закладають з материнським мо-
локом національні засади, фор-
мують націю, визначають її ін-
тереси, а також й способи їх за-
хисту.

За 24 роки нашої новітньої 
незалежності багато чого змі-
нилось, змінились і ми, україн-
ці. Ми відходимо від нав’язаного 
компартійною системою терміну 
«радянський народ», формуємо 

засади української нації, віднов-
люємо історичні звичаї та тради-
ції. При цьому розуміємо, що пе-
ребуваємо  лише на початковому 
етапі цієї дороги. 

Захист та розвиток сво-
го, українського, нас повинен 
об’єднувати та, врешті, об’єднати 
і дати основу для утвердження й 
розвитку нашої державності.

Гібридна війна на Сході Укра-
їни проявила для багатьох не-
зламний характер українця. 
Якщо б ще не зради своїх, якщо 
б не цинізм, безвідповідальність 
та  корупційна хворобливість 
«нашої» влади, ситуація в Украї-
ні була б значно кращою. 

На жаль, реалії інші. В даний 
час український народ перено-
сить великі випробування - як 
внутрішні розлади, так і зовніш-
ню агресію.  Переконаний, ми 
вистоїмо! Адже Господь нікому 
не дає непосильного завдання. 

Україна багата своїми людьми, 
природними ресурсами, унікаль-
ним місцем розташуванням, але 
успішними українці легше ста-
ють за її межами, ніж в себе вдо-
ма. Ми чомусь не можемо створи-
ти умови для реалізації свого по-
тенціалу на рідній землі.

Тому шукаймо причини та 
думаймо, чому є так! Вважаю, 
що  основою  для нашого  посту-
пу вперед є практичний розви-
ток освіти і  науки та виховання 
Українця - на засадах християн-
ської моралі. Інакше нація успіш-
ною стати не може. І до цього по-
над сотню літ закликав геній 
української класики Тарас Шев-
ченко. Його слова  не втратили 
актуальності й зараз: «Учітеся, 
брати мої, думайте,  читайте»! 

Формуймо українську націю, 
українську державу і з гордістю 
говорім:  «Я є українець , я є укра-
їнка!»

Петро Ландяк: 
«З гордістю говорім:  
я є українець, 
я є українка!»
Виховання українця на засадах 

християнської моралі та розвиток освіти  
є основою для нашого прориву і поступу 

вперед, вважає голова обласного осередку 
політичної партії «Громадянська позиція», 
депутат міськради Петро Ландяк. 

Діти Героїв 
до школи готові

У сьогоднішній непростий 
час вони, як ніхто інший, по-
требують нашої допомоги і 
підтримки. Зізнаються, най-
більше цінують увагу і спіл-
кування. А ще мріють про те, 
аби їх рідних і коханих ніколи 
не забули в Україні і шанува-
ли пам’ять про них. 

В одному з волонтерських 
офісів Логістичного центру 
допомоги бійцям АТО кипить 
робота. Волонтери розклада-
ють канцтовари, одяг та взут-
тя у наплічники і формують 
подарунки. 

- Ми підготували 15 па-
кунків діткам загиблих бій-
ців, - розповідає Ольга Дячи-
шин. – Тепер хочемо допомог-
ти і родинам поранених хлоп-
ців, адже на наш клич відгук-
нулося багато небайдужих 
тернополян та підприємців. 

Тож акція триватиме ще про-
тягом навчального року. Ми 
спілкувалися з мамами або 
рідними хлопчиків та дівча-
ток, дізнавалися розміри і 
розпитували, що саме їм по-
трібно. 

Андрійко із села Кам’янки 
Підволочиського району 
хоче стати футболістом і ак-
тивно йде до своєї мети – 
грає у футбол не лише з дру-
зями, а  й займається у спор-
тивній школі. Кілька місяців 
тому волонтери подарували 
йому м’яч. А зараз приїхали 
із шкільним ранцем, зошита-
ми, олівцями, папками, фло-
мастерами, а ще кросівками 
та осіннім взуттям.  Хлопчик 
хазяйновито розкладає все – 
розглядає, що вже у нього є, 
а що потрібно буде докупи-
ти. Десятирічний Андрійко 

для матусі опора і підтрим-
ка. Тато хлопчика загинув, 
дідусь зараз захищає Украї-
ну на Сході, тож він турбуєть-
ся про своїх рідних і стара-
ється допомагати, чим може. 
Мама Андрійка пані Наталя 
радіє подарункам. Каже, син 
дуже важко пережив втра-
ту батька, досі щодня ходить 
на цвинтар і сумує за татом, 
а ще хлопчик дуже схожий на 
нього. 

Іван Воробель воював у 
80-ій окремій аеромобільній 
бригаді. Загинув 5 вересня 
під Іловайськом. За особисту 
мужність і героїзм, виявлені 
у захисті державного сувере-
нітету та територіальної ці-
лісності України, посмертно 
нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня. 

Щоб зібрати дитину до 

школи потрібно  в середньо-
му близько чотирьох тисяч 
гривень. Тож ми вирішили 
зробити свій вклад і допомог-
ти, чим можемо, кажуть во-
лонтери. Також у кожен паку-
ночок вкладають блокноти-
ки з патріотичною обкладин-
кою. В них вони написали ді-
творі гарні побажання до но-
вого навчального року. 

-  Ми повинні опікуватися 
цими родинами, адже завдя-
ки їм ми у мирі і спокої , - каже 
волонтер Логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО Та-
рас Герман. – Ці наплічники 
– це часточки тепла, любові і 
вдячності від тернополян ді-
тям військових. Вони повинні 
знати і відчувати, що їх тати – 
Герої і що Україна ними пиша-
ється і пам’ятає. 

Юля ТОМЧИШИН.

На Тернопіллі волонтери підтримали 
дітей загиблих у зоні АТО бійців 
і до Першовересня підготували 

їм подарунки до школи. Наплічники, 
спортивну форму, взуття, зошити та 
канцтовари передали родинам, які втратили 
годувальників на Сході. 

Цього року на Тернопільщині за шкільні парти 
сіли майже 12 тисяч першокласників. Це на 
474 дитини більше, аніж минулоріч. 

Святкові, у вишиванках та з синьо-жовтою символікою, 
хлопчики і дівчатка разом з батьками прийшли на першоверес-
неве свято у свої школи. 

У семи навчальних закладах області  цьогоріч не пролунав 
gерший дзвінок – їх закрили. Всього у краї будуть функціонува-
ти 835 шкіл, у яких навчатимуться майже 105,9 тис. учнів.

Патріотичний 
Першовересень

На фото Івана ПШОНЯКА: першокласники  
Мар’янка Руснак і Михайлик Дем’янов.
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(Закінчення. Початок у мину-
лому числі газети).

- Пане Михайле, як радник 
міністра внутрішніх справ, як 
ви оцінюєте цю ситуацію? Що 
це було: провокація чи певною 
мірою і серйозне попереджен-
ня для влади?  

- Я скажу так: ніякі політич-
ні амбіції не вартують людської  
крові, життя молодих хлопців. 
Поки справжні патріоти захища-
ють Україну на Сході, інші, при-
криваючись псевдо патріотиз-
мом і вишиванками, пролива-
ють кров у самому центрі сто-
лиці, приносячи горе у нові сім’ї. 
І виконавці, й організатори так 
званої акції протесту під пар-
ламентом повинні попросити 
вибачення і в родин загиблих 
нацгвардійців, і в усієї України. 
Не під Радою нині мають чоло-
віки демонструвати свою силу, а 
захищати Батьківщину на Сході. 
Дуже прикро, що першого верес-
ня, у цей щасливий день, коли 
діти йдуть до школи, Україна у 
скорботі і в сльозах. 

- Власне, як у прихильни-
ків, так і опонентів Закону 
про децентралізацію влади, є 
свої аргументи. Але, все-таки, 
у час війни, чи доцільно заду-
мувати адміністративно-
територіальну реформу? 
Адже, експерти переконують, 
що насправді необхідних ко-
штів, аби зробити все якісно, 
не наламавши дров, у бюдже-
ті немає. Інші озвучують ще й 
думку про те, чи не стане ця 
реформа поштовхом до про-
дажу українських чорноземів, 
бо знаємо, що у 2016 році за-
кінчується мораторій на про-
даж землі.

- Я вважаю, що треба було 
створити пілотний проект – взя-
ти, наприклад, області: західну, 
східну, центральну. Тоді ми по-
бачили б, що є добре, проаналі-
зували помилки, поміркували 
б, що треба врахувати більше, 
чого робити взагалі не слід. А 
так влада поміняється і не буде 
крайнього. Але це би мало бути 
вольове рішення. Нині ж усе ро-
бимо нашвидкуруч, ідучи назу-
стріч помилкам - швидше усьо-
го. Колись так моментально роз-
паювали землю, знищили кол-
госпи. Що з того вийшло, уже ба-
чимо. Нині на багатющих укра-
їнських чорноземах господарю-

ють великі компанії, а люди, як 
мовиться, залишилися при сво-
їх інтересах.

- Ви уже давно голосно за-
являєте, що в Україні нині три 
біди: війна, корупція, якою про-
низані усі сфери, та агрохол-
динги.

- Агрохолдинги – це викрив-
лена система господарюван-
ня, ніде у світі чогось подібно-
го нема. Візьміть, для прикладу, 
європейські країни. Ту ж Фран-
цію, Німеччину, Польщу. Там ніх-
то не має у користуванні 300 чи 
500 тисяч гектарів землі. Опти-
мально – 150-300 гектарів. В 
Україні агрохолдинги знищи-
ли всю соціальну інфраструкту-
ру сіл, дороги, виробничі при-
міщення, мости. Породили без-
робіття і, як наслідок, вимира-
ючі села. Якщо взяти 15 мільйо-
нів сільських жителів, то 80 від-
сотків із них – безробітні. Люди 
або виїжджають за кордон, або 
виживають з підсобного гос-
подарства чи на пенсію бать-
ків, якщо такі є. Ще хтось про-
сто спивається, бо не має себе де 
подіти. Ми – специфічна країна. 
Нам Господь дав те, чого немає 
в жодній іншій державі – 65 від-
сотків чорноземів світових. Це 
так само, як в Саудівській Аравії 
нафта – включи і тече. У нас по-
сади зерно біля асфальту і воно 
проросте. Тим часом, до нас при-
їжджають іноземні радники, які 
в очі не бачили, що таке чорно-
зем, і розказують, як нам госпо-
дарювати, як продавати держав-
ні підприємства, землю. 

А щодо агрохолдингів, то під 
гарантії держави вони набра-
ли мільярдні кредити, дочірні 
фірми зареєстровані в офшорах. 
Проконтролювати таку велику 
машину нелегко. Коли вони були 
біля корита і користувалися дер-
жавними програмами та пільго-
вим оподаткуванням, то непога-
но себе почували. Коли ж їх по-
троху почали від корита відсува-
ти, вони почали «сипатися». Для 
прикладу, маємо відому терно-
полянам «Мрію». Аби не вийшло, 
що держава ще й буде віддавати 
таких агрохолдингів борги.

- Пане Михайле, у попере-
дній нашій розмові ви озвучи-
ли, що сьогодні в Україні є 12-13 
мільйонів гектарів держав-
них земель, 8 мільйонів гекта-
рів з них перебуває у «чорній» 

оренді. Із 470 державних під-
приємств 90 відсотків мають 
землю. При цьому майже всі 
вони – збиткові. Це – мільярд-
ні втрати для держбюджету. 
А скільки гектарів таких зе-
мель на Тернопільщині?  

- Як я зауважував, в Украї-
ні досі не проведена інвентари-
зація землі. Не всім земельним 
ділянкам присвоєно кадастро-
ві номери, не всі вони мають 
грошово-нормативну оцінку. За 
всіма даними, 20-25 відсотків 
землі в Україні використовуєть-
ся неефективно. У Тернопіль-
ській області – це в середньому 
200-250 тисяч гектарів землі, за 
яку ніхто не платить коштів за 
оренду, податків. Це означає, що 
200-250 мільйонів гривень що-
року не надходить у бюджет. 

- А чому, на вашу думку, 
хоча б в одній області ніхто не 
наведе з цим порядок? Напри-
клад, у нашій – патріотичній і 
найбіднішій в Україні. 

- Не можна побудувати ко-
мунізм в окремо взятій державі. 
Але,  знаю, що є розпорядження 
нинішнього керівника області, 
аби дійсно провести справжню 
інвентаризацію земель, побачи-
ти, що робиться у краї. Якщо так 
станеться – це буде прикладом  
для усієї України. До речі, крім 
земельних питань, проблеми іс-
нують і з водними плесами. Сьо-
годні в Україні дзеркало ставів, 
озер складає 1 мільйон 300 тисяч 
гектарів. Офіційно оформлені 30 
тисяч. Решта використовуються, 
чи ні, як використовуються – ніх-
то інвентаризації не робить, а це 
теж  десятки мільярдів гривень, 
які втрачені для державного чи 
місцевих бюджетів. Крім того, ми 
завозимо рибну продукцію  десь 
з інших країн, якщо нею у бага-
тьох випадках можемо забезпе-
чувати себе самі. 

- Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков оприлюднив гра-
фік появи патрульної поліції 
в українських містах, назвав 
дату початку конкурсів для 
набору нових дільничних полі-
цейських та спецпризначен-

ців КОРД. У Тернополі це запла-
новано на 14 жовтня - свято 
Покрови та УПА. Прості люди 
вітають ці зміни і, звісно, хо-
чуть вірити, що оновлені пра-
воохоронні органи будуть пра-
цювати чесно.

- Реформування – це завжди 
боляче. Хтось втрачає роботу, 
а хтось і насиджене тепле міс-
це. Порушуються відпрацьова-
ні корупційні схеми – можу це 
говорити, адже, як радник міні-
стра, маю і сам можливість до-
помагати реформувати тепе-
рішню міліцію. Сьогодні якіс-
них змін потребують суди, про-
куратура, органи, які нерідко 
живуть у своїй системі, за сво-
їми правилами – як своєрідні 
бізнес-проекти. Аналогічно чи-
новники інших структур, які із 
зарплатою тисячу-дві гривень 
будують шикарні дачі, їздять на 
дорогих машинах, відпочива-
ють на фешенебельних курор-
тах. Тому що вони живуть у сис-
темі, яка їх підгодовує – довідка 
на довідці, різні погодження, лі-
цензії… І кожен з них у тій сис-
темі є гвинтиком, де кожному 
щось перепаде. Тому ще раз по-
вторюся: для реформ, для доко-
рінних змін у суспільстві потріб-
на політична воля вищого керів-
ництва і депутатів. Візьмімо, на-
приклад, той же земельний сек-
тор. Що потрібно зробити, аби 
там не було корупції? Змінити 
законодавство – спростити до 
мінімуму ведення бізнесу. Ска-
сувати більшу частину нікому 
не потрібних тих ліцензій, до-
відок та сертифікатів. Треба за-
брати з цього процесу чиновни-
ка, який ніколи не зміниться, бо 
він працює в корупційній систе-
мі і діє за правилами системи.     

- Ви дуже близький до люд-
ських проблем. Ви – самі ро-
дом із села, ви живете там, 
отож, знаєте потреби про-
стих українців. Людей, які пра-
цьовиті, щирі, мудрі. Чому ж, 
на ваш погляд, маючи най-
головніше багатство – такі 
чорноземи, ми приречені, бо як 
це інакше назвати, заробля-

ти достойну копійку у чужих 
країнах? Люди вибороли Рево-
люцію гідності, кращі українці 
воюють і гинуть нині знову за 
цілісніть держави. Та, схоже, 
політиків це нічому не вчить. 
Коли ж усе це зміниться?

- Тоді, коли до влади на всіх 
рівнях прийде нова генерація 
– молоді люди, яким сьогодні 
25-30 років. У них повинні бути  
амбіція і розуміння, що тільки 
вони змінять цю країну – освіче-
ні, комунікабельні, чесні, не зі-
псовані корумпованою комуніс-
тичною складовою. Амбіції і ба-
жання зробити державу кращою 
і виховувати між собою лідера. 
А якщо ми будемо тасувати од-
них і тих самих, які прийшли ще 
з 80-х років минулого століття і 
розказують, що Україна без них 
пропаде, то абсолютно нічого не 
зміниться. Лише молоді, як при-
ходить зараз нова поліція з ін-
шим світоглядом, якістю. Я про-
сто радію. Не вистачає досвіду? 
Усе прийде, набудеться. Головне 
– чесність, порядність. 

- Але є проблема. Вибори 
коштують дорого. Молодь у 
більшості не має грошей, ре-
сурсу, щоб презентувати себе 
суспільству і брати участь у 
політичних перегонах. Вихо-
дить замкнуте коло.

- У цьому вина всіх. І влади, 
і частково ЗМІ. Приміром, те-
лебачення. Що ми там бачимо? 
Шоу, кримінальні серіали… Рід-
ко можна побачити на екранах 
героїв, цікаві проекти, презен-
товані молоддю, волонтерів. І, 
взагалі, тих, хто хоче щось роби-
ти. І вина виборців, які голосу-
ють гречкою. Нині у плані полі-
тичного виховання ми, напевне, 
в мінусі. Треба шукати спільно 
молодих людей, допомагати їм і 
змінювати країну. Бо нині ми ба-
гато говоримо про патріотизм. 
Але не той патріот, хто одягнув 
вишиванку і під час чергових 
свят розповідає, як треба люби-
ти Україну. Батьківщину треба 
любити тихо і скромно. Так, наче 
ти мовиш молитву… 

Зіна КУШНІРУК.   

Михайло Апостол: 
«Батьківщину треба 
любити тихо і скромно. 
Так, наче мовиш молитву…»

Михайло Апостол – народний депутат сьомого скликання, радник 
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з питань антикорупційної 
боротьби у галузі агропромислового бізнесу. Пройшов Майдан, од-
ним з перших активно допомагав і допомагає воїнам АТО. Його бла-
годійний фонд «Апостол» надає цільову допомогу інвалідам, ма-
лозабезпеченим, багатодітним родинам. Пан Михайло відверто го-
ворить про корупційні злочини, насамперед, в аграрному секторі. 
Отож, продовжуємо розмову з паном Михайлом. Власне, почали ми 
її із сумних і не зовсім зрозумілих суспільству позавчорашніх подій 
під Верховною Радою.
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За час існування 
громадської 
організації «Тернопіль 

Європейський» мені й 
нашим активістам не раз 
довелося стикнутися зі 
спротивом влади, брудними 
технологіями і різного 
роду чутками. Це ще раз 
доводить, що ми рухаємося 
у правильному напрямку. 
Тверда українська прикмета: 
якщо бюрократ чи «злодій 
від влади» плює тобі вслід – 
це означає, що ти все  робиш 
вірно. Я ніколи особливо не 
розповідав про себе і своє 
життя. Сьогодні ж вперше 
роблю це для того, аби 
люди чули не лише брудні 
плітки від моїх опонентів, а й 
отримали всю інформацію із 
перших уст. 

Мій родовід
Наш рід походить із села Пасіч-

на, що на Івано-Франківщині, де мій 
прадід Дмитро Цимбалюк був шано-
ваним заможним газдою. У складно-
му 1945-му горді гуцули обрали його 
на загальному сільському сході сво-
їм головою. У той час повстанський 
рух ОУН-УПА в Карпатах був досить 
потужним, але разом з тим дуже 
ускладнював життя гірських сіл, бо 
за дії повстанців енкаведисти жор-
стоко мстили їх мирним мешканцям.

Однієї ночі до хати Цимбалю-
ків увірвалися невідомі й на очах 
у п’ятьох малих дітей забрали ку-
дись моїх прадіда і прабабусю. Вран-
ці Дмитра і Олену Цимбалюків зна-
йшли на узліссі мертвими. Обидва 
тіла були закатовані і скалічені. Пра-
бабусі нелюди відрізали груди… 

Ніхто не знав, хто і за що вчи-
нив таке з сільським головою та його 
дружиною – людьми порядними, 
чесними і добрими. А таємницю тієї 
страшної трагедії нашій сім’ї вдалося 
дізнатися вже тільки в роки незалеж-
ності України, коли було відкрито се-
кретні архіви НКВС та КДБ. Аж тоді – 
через півстоліття – ми дізналися, що 
прадідусь і прабабуся стали жертва-
ми спецоперації НКВС: отак заляку-
вали місцеве населення, яке допома-
гало повстанцям.

Дітей Дмитра та Олени після їх-
ньої трагічної загибелі розібрали до 
своїх сімей родичі. Серед найменших 
сиріт був і Михайло Дмитрович Цим-
балюк – мій улюблений  дідусь, який 
разом з бабусею Надією нещодавно у 
рідній Пасічній відзначив «золоте ве-
сілля».

Батько бабусі Надії, мій прадід 
Микола Зварич, теж постраждав від 
рук енкаведистів. Він служив дияко-
ном у церкві свого рідного села Рат-
ча Івано-Франківського району. Осві-
чений, інтелігентний, прадід глибоко 
вивчав духовну літературу, надзви-
чайно цікавився історією. Ось чому 
старенький місцевий сільський свя-
щеник, помираючи, передав унікаль-
ну бібліотеку богословських  книг 
та інших раритетів саме Миколі Зва-

ричу. А він беріг  їх, мов зіницю ока, 
хоч атеїсти з НКВС не раз вривалися 
до хати за доносами («Переховує за-
боронені книжки!»). Однієї ночі його 
арештували. Довгі допити, катуван-
ня... Повернувся додому ледь живий, 
надовго захворів і помер у розквіті 
літ. А прабабуся Параска, вдовуючи, 
сама зростила десятьох дітей...

Дідусь Михайло все життя пра-
цював у щебеневому кар’єрі. Був і на 
заробітках у Туркменістані, на на-
фтодобувних вишках. Бабуся Надія 
працювала на тих самих підприєм-
ствах кухарем та виховувала 5-ох ді-
тей, найстарший з яких – мій тато 
Михайло. 

...Трагічна історія нашого роду 
передається із покоління в поко-
ління. Дідусь Михайло досі не може 
стримати сліз, коли згадує про сво-
їх закатованих батьків, бо залишив-
ся сиротою у три рочки... Напевне, 
саме тому мене особливо болить 
доля ветеранів Братства ОУН-УПА, 
яких наша тернопільська влада сьо-
годні обкладає поборами і намага-
ється вигнати з приміщення. Я до-
бре знаю, які страшні сторінки іс-
торії визвольної боротьби довело-
ся пережити цим людям. Тому захис-
тити їх сьогодні від злочинних пося-
гань – це мій святий обов’язок перед 
моїми предками...   

Я – тернополянин 
Народився я у Тернополі, в сім’ї 

двох юних студентів педагогічного 
інституту – Михайла та Зоряни Цим-
балюків. Спершу жили у сімейно-
му гуртожитку, згодом батьки вина-
йняли кімнату в підвалі приватного 
будинку, потім – однокімнатну квар-
тиру на «Канаді». Доглядати мене, 
малого, було нікому, адже рідня моїх 
батьків була на Івано-Франківщині 
та в Підволочиському районі.  Поне-
віряння по чужих кутках закінчили-
ся аж тоді, коли батько, вже працюю-
чи міліціонером, отримав квартиру. А 
мама усе життя вчителювала у Сми-
ківцях під Тернополем. 

До 1-го класу я пішов у школу 
№10, згодом мене перевели до кла-
сичної гімназії, яку й досі очолює ві-
домий освітянин Віктор Тригуба. Я 
вчився добре. І не тому, що був аж та-
кий правильний, – швидше не мав 
права осоромити батьків. Адже нема 
гірше для репутації вчителя, ніж син-
«двієчник». 

Втім, отримані у школі знання 
далися взнаки, бо вступив до Терно-
пільського педагогічного універси-
тету з першого разу. Отримав квалі-
фікацію «вчитель історії та право-
знавства» і диплом магістра з відзна-
кою. Цей фах обрав для себе не ви-
падково – адже змалку захоплював-
ся історією України та рідного міста, 
а ще мріяв стати юристом –  як тато. 

Чим заробляю  
на життя 

...Юридичну освіту продовжив 
у Національному університеті вну-
трішніх справ України в Києві. А на-
прикінці 2012 року захистив канди-

датську дисертацію за темою «Реа-
лізація права громадян на звернен-
ня до органів місцевого самовряду-
вання». У березні 2013 року Вища 
атестаційна комісія України присвої-
ла мені науковий ступінь «кандидат 
юридичних наук». 

Практично весь мій трудовий 
стаж пройшов у страховому бізне-
сі. Ця робота одразу привабила мене 
цікавою юридичною практикою та 
можливістю постійного спілкуван-
ня з людьми. Сьогодні я вже член На-
глядової ради (тобто – один із осно-
вних акціонерів) великої страхової 
компанії. Моя робота не пов’язана 
з політичними проектами, співпра-
цею із державними чиновниками та 
не залежить від тендерів на бюджет-
ні кошти. Певно, тому і маю аж стіль-
ки недоброзичливців у місцевій вла-
ді – бо надто я вже не залежу від них. 
Але саме це й дозволяє мені займа-
тися активною громадською діяль-
ністю: я не оглядаюся на владу, що 
вона може якось зашкодити моєму 
бізнесу. 

Все, що маю сьогодні, – заробив 
самотужки, як кажуть у Пасічній – 
«власною клепкою». Щоправда, бу-
динок зводив довго, бо взяв кредит 
(свого часу «заліз у ярмо» аж на 10 
років)... Отак і стоїть моя оселя на од-
ній із «непрестижних» вулиць Терно-
поля з розбитою дорогою. Перед сво-
їм весіллям таки полатав на тій доро-
зі ями своїм коштом. Бо вимагати ре-
монту за бюджетні гроші, розмахую-
чи своїм мандатом депутата, не до-
зволила совість.

...Особливих статків, дачі в Іспанії 
та білосніжної яхти не маю. Радію, що 
заробляю тим, чим вмію. Не краду. За 
час роботи депутатом міської ради 
не взяв ні собі, ні комусь із родичів-
друзів-знайомих ні клаптика кому-
нальної землі й ні метра комуналь-
ного приміщення.

Моя сім’я
Свою майбутню дружину Аню 

я щасливо зустрів у 2009-му, на від-
починку в Карпатах. Через два роки 
одружилися. Аня – донька знаного 
в Україні медика – пішла стежкою 
свого тата. Вона – асистент кафедри 
клініко-лабораторної діагностики 
нашого медичного університету (за-
раз перебуває у декретній відпустці). 

Моя дружина – чудова господи-
ня і найкраща для мене жінка. Вона 
– моя справжня «друга половинка» 
(хто хоч раз кохав по-справжньому, 
той зрозуміє, що криється за цими 
словами). А ще моя Аня – найперший 
однодумець і помічник у всіх моїх по-
чинаннях. Такою дружиною можна 
тільки пишатися. 

Минулої осені Господь нам по-

дарував донечку Віталіну. Крихітне 
дитя вмить змінило моє життя, увесь 
мій світогляд. Я вперше замислився 
над тим, що я маю зробити в житті, 
який слід залишити – так, щоб донь-
ка через роки могла сказати: «Це зро-
бив мій тато!». А ще почав багато 
уваги приділяти дітям, яким випала 
доля рости без батьків. Окрім сиро-
тинців, наша громадська організація 
опікується і декількома сім’ями на-
ших бійців, які загинули на Сході і в 
яких залишилися сиротами малень-
кі дітки.

Про громадську 
діяльність

Сам я рідко бував за кордоном, 
більше подорожую українськими до-
рогами. Але навіть нечасті поїздки до 
Європи завжди змушували мене спів-
ставляти європейські умови життя з 
нашими. Завжди в душі обурювався: 
чому не можна відремонтувати до-
рогу якісно, на довгі роки? Невже так 
важко зробити ремонт у дитсадочку 
замість пафосного шоу? Чому гроши-
ма і майном громади міста розпоря-
джаються всупереч волі людей?

Ці думки привели мене до не-
втішного висновку: чиновницька 
вседозволеність процвітає через по-
чуття безкарності. Бо якщо грома-
да терпляче мовчить, значить – до-
зволяє так чинити із собою?! Напев-
не тому, що звикла до такого явища, 
як корупція, впродовж багатьох ро-
ків і не знає, як це змінити. Звикла до 
того, що відремонтована дорога вже 
за рік вкривається ямами. Звикла, 
що «Європа має гроші, а ми – бідні». 
Мовчки сплачує непосильні кому-
нальні тарифи, замість змусити чи-
новників працювати над покращен-
ням послуг. 

Так виникла ідея створен-
ня громадської організації «Терно-
піль Європейський». Сьогодні наше 
об’єднання налічує понад сотню ак-
тивістів. Це тернополяни, які більше 
не хочуть мовчати, а готові зміню-
вати наше місто на краще своїми ру-
ками. Місцева влада чинить нам ша-
лений опір – переслідує мене та ін-
ших активістів, всіляко намагаєть-
ся дискредитувати нас в очах людей, 
не відповідає на наші вимоги, рішу-
че відкидає наші ідеї та пропозиції. 
Це означає тільки одне: влада не хоче 
бачити наше місто європейським. І їй 
байдуже, що після її «царювання» за-
лишиться нашим дітям. 

Нещодавно прочитав у соцмере-
жах, як один із прихильників місь-
кого голови назвав «Тернопіль Єв-
ропейський» передвиборним проек-
том. Схоже, у будинку на Листопадо-
вій ні про що, окрім виборів, зараз не 

думають. Тому і ввижаються їм опо-
ненти і вороги у кожному, хто їх кри-
тикує. 

Громадська організація – це не 
партія, а тому, за законом, брати учас-
ті у виборах не може. «Тернопіль Єв-
ропейський» працюватиме на благо 
нашого міста і після виборчого про-
цесу, не зважаючи на те, хто восени 
займе (чи захопить?) владні крісла. 
Ми готові давати свої ідеї, ділитися 
отриманим досвідом із владою, яка 
готова їх почути. І контролюватиме-
мо тих посадовців, які глухі до слів та 
думок пересічних тернополян.

Про політику
...Відколи я взимку повернувся з 

військового вишколу у „Марусиному 
батальйоні” і вперше виступив із пу-
блічною заявою до влади міста, мене 
почали називати ймовірним кан-
дидатом у мери міста. Більше того: 
влада почала відверто переслідува-
ти. Спершу затіяли юридичну тяга-
нину з моїм депутатством, щоб при-
брати мене із сесійної зали. Потім ор-
ганізували підпал маминого автомо-
біля. Мої офіційні звернення і запи-
ти до міської ради щоразу залиша-
ються без відповіді або повертають-
ся з примітивно-смішними відпис-
ками. Кожну акцію наших активістів 
– від благодійної допомоги до відсто-
ювання інтересів тернополян – на-
магаються подати «під соусом» полі-
тичної агітації. 

...Так, мене справді постійно запи-
тують: то чи ж піду я на вибори місь-
кого голови? І неодмінно: а від якої ж 
партії? І кожного разу я відповідаю: 
щоби балотуватися аж на таку поса-
ду, треба отримати своєрідне «бла-
гословення» не від політичної сили, 
а від тих, хто справді довіряє і споді-
вається на тебе. Від звичайних тер-
нополян, від рідних людей, від своїх 
виборців...

Чи зміг би я виправдати їхню до-
віру? Напевне. Хоча мені складно на-
віть уявити собі, з яким спротивом 
довелося би зіткнутись... Втім, я до-
сяг того віку і статусу та набув до-
статнього життєвого досвіду, щоби 
чітко відрізняти біле від чорного. І 
протистояти несправедливості, не 
кривлячи душею перед собою та 
людьми. Тож, як кажуть, «роблю те, 
що належить, а там най буде те, що 
має статися».

А поки що заявляю ще раз: «Тер-
нопіль Європейський» не є політич-
ною партією, а громадські організації 
до виборів не допускаються! Ми не 
чіпляємося жодної політичної сили; 
наші активісти дуже різні: тут і депу-
тати, і лікарі, і бізнесмени, і журналіс-
ти та освітяни… Нас об’єднує не ба-
жання посад чи мандатів, а лише про-
сте людське прагнення змінити жит-
тя нашого міста на краще. 

На жаль, тернопільська (та й 
українська) політика ще далека від 
європейських стандартів. Якщо в 
країнах Євросоюзу основними кри-
теріями є чесність, порядність та ди-
пломатія, то у нас поки що – полі-
тиканство, кулуарні домовленості 
та «торгівля» портфелями. І коли в 
Україні політику звично називають 
„брудною справою”, то наш Тернопіль 
може слугувати класичним прикла-
дом такого політичного брудного бо-
лота. 

Як я все це бачу
Не вмію кривити душею чи го-

ворити поза очі. Не зміг би зрадити 
друга чи потиснути руку ворогові – 
така вже моя натура. Тому, напевне, 
моя політична кар’єра досі складала-
ся не так успішно, як би цього хотіло-
ся. Але я вперто вірю, що прийде час, 
коли Європа поселиться й у нашому 
Тернополі. І слово «чиновник» пере-
стане бути синонімом словам «ко-
рупція», «дерибан» та «вседозволе-
ність». 

Віталій ЦИМБАЛЮК,
депутат Тернопільської міськради, 

голова ГО “Тернопіль Європейський”.

Віталій Цимбалюк – про себе. 
Відверто

Коли починаєш активну громадську діяльність – нара-
жаєшся на опір і наживаєш недоброзичливців. Коли го-
вориш правду – отримуєш звинувачення у «самовис-
тавлянні». А коли не розповідаєш про себе – твоє життя 
обростає домислами, плітками та чутками. Із цим, схо-
же, стикається кожен, хто намагається змінити щось на 
краще і об’єднує навколо себе однодумців. 
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День Незалежності. Сотні 
тисяч вірних синів та дочок 
України століттями зі зброєю в 
руках наближали цей День ці-
ною власного життя і здоров’я. 
Козаки батька Хмеля та геть-
мана Мазепи, гайдамаки та сі-
чові стрільці, вояки армії УНР 
та повстанці Холодного Яру, 
бійці легендарної УПА - усі, як 
один, боролись і вмирали зі 
словом НЕЗАЛЕЖНІСТЬ на вус-
тах. Віра в Бога та Українську 
Самостійну Соборну Державу 
давала силу і наснагу цілим по-
колінням українців на бороть-
бу за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в табо-
рах Соловків, ГУЛАГу, Кінгіру...

Сотні років триває священ-
на війна українців з москов-
ською ордою. Війна за НЕЗА-
ЛЕЖНІСТЬ, за саме існування 
нашої Нації, за майбутнє на-
ших дітей.

Сьогоднішня війна на Схо-
ді та нечуваний героїзм на-
ших вояків демонструє той не-
розривний кровно-духовний 
зв’язок мертвих, живих і не-
народжених українців який 

обов’язково приведе нашу На-
цію до Перемоги над спокон-
вічним ворогом - ординською 
Москвою!

У цей святковий для кож-
ного українця День, незважаю-
чи на запрошення Петра Поро-
шенка, лідер Радикальної пар-
тії Олег Ляшко разом з коле-
гами Андрієм Лозовим, Сергі-
єм Скуратовським, Оленою Ко-
шелєвою та Дмитром Ліньком 
поїхали на Схід України - віта-
ти тих, завдяки кому сьогодні 
знову виборюється Незалеж-
ність України.  

Радикали зустріли 24-ту 
річницю Незалежності у міс-
ті Бахмут (Артемівськ) на До-
неччині. Привітали наших Ге-
роїв із 30-ї окремої механізова-
ної бригади ЗСУ, добровольчо-
го батальйону “Свята Марія”, а 
також відвідали одну з секрет-
них військових частин. 

«Наша команда відчуває 
своїм боргом бути в цей день у 
прифронтовій зоні і підтрима-
ти Героїв, які захищають нашу 
землю. Ціна нашої Незалеж-

ності сьогодні - тисячі життів 
найкращих синів нашої дер-
жави. Ми не можемо зрадити 
їхню пам’ять і віддати бодай 
шматочок землі ворогу», - під-
креслив Ляшко.

За словами Ляшка, для ньо-
го та його однопартійців - ве-
лика честь бути у цей день з 
кращими синами своєї держа-
ви, які зі зброєю в руках бо-
ронять Соборність і Незалеж-
ність України та доводять силу 
і незламність нашого народу. 

Радикал переконаний, що саме 
ці люди мають керувати краї-
ною.

«Я всім дав команду по об-
ластях познаходити людей, 
учасників АТО, і висувати їх на 
вибори. Вони захищали країну 
– вони, в першу чергу, мають 
право отримати право керува-
ти нею», - наголосив Ляшко.

Радикал висловив надію, 
що 25-ту річницю Незалежнос-
ті українці зустрічатимуть зі 
звільненим Сімферополем, Се-

вастополем, Луганськом та До-
нецьком. І більше ніколи україн-
ці не змушені будуть проливати 
кров, відстоюючи рідну землю.

«Ми переможемо 
і станемо 
сильнішими», 
- переконаний 
Ляшко.

Інна МАТУШ.

Ляшко з командою відзначив 
День Незалежності у прифронтовій зоні
Другий рік поспіль радикали 
проводять головне свято  
держави на Донбасі –  
в епіцентрі боротьби за Україну

Незвичайна виставка 
зі 120 фігур-силуетів 
постала на алеї 

перед Театральним 
майданом Тернополя. 
Фігури чоловіків, жінок і 
навіть дітей демонструють 
реальні оповіді з життя 
колишніх “рабів”. 

Автор інсталяції, у минулому 
теж постраждалий від сучасного 
рабства, закликав таким чином 
українців об’єднати зусилля для 
попередження торгівлі людьми 
та надання допомоги потерпі-
лим.

Бажання заробити синові на 
навчання, доньці на весілля, мамі 
на операцію нерідко призводить 
до того, що люди вирушають на 
заробітки у близькі чи далекі 
краї. Проте часто замість бажа-
них прибутків знаходять неволю. 

Пересувна виставка “Неви-
димі” створена, аби приверну-
ти увагу до проблеми торгівлі 
людьми та розповісти історії по-
терпілих, які живуть серед нас, 
але часто залишаються непомі-
ченими. 120 фігур-силуетів уосо-
блюють понад 120 тисяч україн-
ців, які постраждали від торгівлі 
людьми з 1991 року, за оцінками 
представників Міжнародної ор-
ганізації з міграції в Україні. Чо-
ловіки й жінки становлять при-
близно однакову кількість, де-
сять відсотків із них – діти. 

На кілька десятків фігур на-
несені невигадані історії жертв 
сучасного рабства. “Я виховува-
лася в дитячому будинку, а після 
9 класів вступила до музичного 
училища. Грошей постійно не ви-
стачало, знайома подруга запро-
понувала влітку підробити ня-
нею в Києві. Насправді ж я опи-

нилася в руках сутенерів, які кож-
ної ночі відвозили мене до різних 
чоловіків. Один із клієнтів пожа-
лів мене і допоміг втекти”, – та-
кою є історія 16-річної Людмили.

Для Тернопільщини, де осно-
вні інвестори – заробітчани, про-
блема торгівлі людьми є чи не 
найактуальнішою. Трудове раб-
ство – таке ж поширене, як і сек-
суальна експлуатація, кажуть 
міжнародні експерти.

44-річна Ольга працювала 
продавцем у магазині. Її історія 
теж представлена на виставці. 

“Погодилась на пропозицію зна-
йомого та виїхала до Польщі на 
сільськогосподарські роботи, – 
зазначає жінка. – Сподівалась за-
робити на ліки доньці з вродже-
ною вадою нирок. Обіцяна зарп-
лата – 1500 євро на місяць. Мене 
“продали” власникові овочевого 
цеху. Працювати довелось по 14 
годин на день. Мобільний теле-
фон та паспорт відібрали. За не-
покору били. Цех охороняли з ав-
томатами. Виходити на вулицю 
не дозволялось. Через півроку, 
коли закінчився строк візи, мене 

відвезли на кордон з Україною. 
Кордон перейшла пішки. А потім 
добиралась попутками додому. 
Пригрозили розправою над рід-
ними, якщо спробую комусь роз-
повісти. Грошей не дали ні копій-
ки”. 

Самого автора інсталяції ми 
не побачили, так само, як і тих 
людей, чиї розповіді прочита-
ли на силуетах. Мовчазні фігури 
на алеї дуже голосно закликали 
тернополян, споглядаючи за жу-
равлем у небі, все-таки берегти 
синицю в руках. Гроші можна за-
робити, а життя назад повернеш.

Антоніна КОЛЯДА.

Ірина МЕДЛОВЕЦЬ,  
спеціаліст програми з 
протидії торгівлі людьми 
Міжнародної організації з 
міграціїв Україні: 
“Якщо виїжджаєте 
за кордон, ви маєте 
дізнатися якомога більше 
інформації, щоб зробити 
цю поїздку безпечною. 
Є чудовий ресурс, такий 
як безкоштовна гаряча 
лінія 527. На гарячій лінії 
працюють кваліфіковані 
соціальні працівники, 
юристи, які нададуть 
безкоштовні консультації з 
того, як безпечно виїхати за 
кордон”.

«Невидимі» люди 
розказали свої історії трудового рабства
За роки незалежності від торгівлі 
людьми постраждали понад  
120 тисяч українців

Олег Ляшко разом з бійцями 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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“Завтра відправлення”
Я народився в селі на Івано-

Франківщині. Тато був інвалід. Після ві-
йни, ще хлопчиною, знайшов міну і йому 
відірвало руку. Батько зібрав велику істо-
ричну бібліотеку, наскільки можна було 
знайти такі книжки в радянські часи. Для 
мене дорогі такі слова, як Батьківщина, ще 
змалку.  

Перша тема моєї кандидатської дисер-
тації була присвячена Легіону українських 
січових стрільців. Це легіон добровольців. 
Вони мали право взагалі нікуди не йти. Але 
вони самі просили, аби їх взяли захищати 
Батьківщину. Я – історик і можу провести 
важливі паралелі. Як тепер я міг не зроби-
ти те, що зробили вони? 

Я був на Майдані. Після розстрілів, 
коли загинули молоді хлопці,  ніби ка-
мінь лежав на серці. Коли вже революція 
по суті переросла поступово у війну з Ро-
сією, зрозумів – теж піду. У військкоматі, 
правда, сказали, що мене вже зняли з об-
ліку. Написав заяву, що готовий іти до-
бровольцем. Пройшов медкомісію, мав 
з’явитися за тиждень. А коли вже прий-
шов, мені одразу повідомили: завтра о 
восьмій годині відправлення. Ввечері 
розповів дружині. Це була п’ятниця, 13 
лютого 2014 року.  

“Здається, 
що ти там не просто”

Спочатку був навчальний центр на Рів-
ненському полігоні. В армії вчили, але вже 
забув, як гранати кидати. Тут згадав. Тоді 
на полігоні формували 14-ту бригаду, у ній 
зараз служу. Раніше це була 51-а бригада. Її 
розбили під Волновахою. 

Деякий час були в Дніпропетровській 
області, далі нас кинули на полігон Широ-
кий Лан, це Миколаївська область. Після 
цього вже ми стояли під Маріуполем. 

Я приїхав до Тернополя на десять днів, 
у відпустку. А наступного дня наших хлоп-
ців перекинули під Донецьк. Гаряча точ-
ка, район Авдіївки і Пісків. Буду вертати-
ся туди. 

Додому їхав через Маріуполь, то бага-
то людей виказували знаки уваги і друж-
би. Хоча ми з автоматами, так що вони мо-
гли би це сприймати як загрозу для себе. 

У Запорізькій області люди виходили 
цілими селами, з дітками, молодь, старі. 
Здається: ну що там, рукою помахали… А 
в Дніпродзержинську, коли ми їхали, жін-
ка на городі працювала. Побачила, пере-
хрестила наш ешелон. Так приємно було. 
Не треба грошей. Жест. І тоді здається, що 
ти там не просто. Що ти відіграєш добру 
роль. 

“Ніби рахував, чи всі є”
У певних дозах одна і та ж речовина є 

отрутою або ліками. Так і зі страхом. З од-
ного боку, страх сковує, а з іншого – змушує 
зібратися і таким чином виживати. Так, бу-
ває страшно. Пам’ятаю, обстріл дуже силь-
ний був, гул такий страшний. І тут раз – і 
припинився. І тиша. Падають снаряди, а 
потім – клекіт лелек серед ночі. І якесь 
таке заспокоєння, так приємно від того ле-
лечого клекоту. 

У нас там плац був, і стовп з лелечим 
гніздом. Коли була вечірня перевірка, по-
стійно лелека прилітав. Стояв і мовчки 
вдивлявся в нас, ніби перераховував, чи всі 
є. 

“Мажорів нема”
Служать прості хлопці в переважній 

більшості. Є двоє з Черкащини, такі дядь-
ки собі, займалися сільським господар-
ством, казали: ми не любимо війну, ми би 
пішки додому пішли, якби пустили. Тепер 
кажуть – хто, як не ми? Вони зрозуміли, що 
своє треба захищати, що є ворог. Вдома у 
них син, донька. Це такий тихий безпафос-
ний патріотизм. 

Є частка тих, які не знають, що там ро-
блять. Але таких дуже мало. А “мажорів” 
немає. І це теж одна з причин, чому в нас 
так іде мобілізація. Коли, наприклад, ще 
потрібно доводити, що, умовно кажучи, 
руку відірвало на війні. У мене хлопець де-
мобілізувався, який з нами служив, каже: 
я не можу нічого зробити з документами 
учасника бойових дій, обіцяли земельну 
ділянку – теж нема. Не можна так з людь-
ми. Якщо побачать, що до вояків ставлять-
ся принаймні так, як на словах обіцяють, 
то ситуація буде іншою.

“Хто винен? Америкоси”
Місцеві у фронтових районах не зна-

ють, чого хочуть. Переважна більшість тих, 
хто там залишився, воюють разом з росій-
ськими найманцями просто за гроші. Вони, 
може, і не думали, що так буде. Але крок за 
кроком – і вже нема повороту назад. 

Вони не стільки за “ДНР” чи “ЛНР”, вони 
хочуть Радянського Союзу. Їм здається на-
віть, що якби все вернулося, то будуть мо-
лоді та красиві. Вранці встаю зарядку ро-
бити, бачу – місцевий чоловік коня веде, 
корову, видно, що працює. Нащо тобі, чоло-
віче, Радянський Союз? 

Цей регіон почав формуватися як про-
мисловий з кінця 19 століття. І водночас 
він формувався як українофобський. І на-
віть в часи незалежності там був свій клан. 
Ніхто ж нічого не зробив, аби розказати, 
що і до чого, що ви українці, що ваша Бать-
ківщина – Україна. Це складна взагалі те-

риторія, був Голодомор, люди селами ви-
мирали, і туди в тому числі завозили з Ро-
сії. 

Нині всі ті проблеми, які були, вони 
пов’язують з Україною. Воно певною мі-
рою так і є. З іншого боку, мали б зрозу-
міти, що революція була, аби подолати те 
все. Хто винен? Кажуть – америкоси. Чому 
америкоси? Роздавали булочки на Майда-
ні. Ну як одне в’яжеться до іншого?

“Не пішов воювати 
за олігархів”

Я не шкодую, що пішов на війну. Вва-
жаю, що зробив правильно. Недавно всту-
пив у силу закон про те, що наукові праців-
ники можуть демобілізуватися. Коли ком-
бат сказав на вечірній перевірці, що у нас 
єдина людина, яка має таке право, – це Ла-
зарович, мені якось стало образливо. Я ні-
куди не збираюся йти. 

Звичайно, якби все було добре, я б за-
ймався професією, яка лягла мені на душу, 
навчав студентів. Часто мене питають: 
чому ти туди поїхав? Мені це так само важ-
ко, але комфортно душевно, бо я там, де 
маю бути, і роблю те, що маю робити. 

Я не пішов воювати за Порошенка, не 
пішов воювати за олігархів. Є одна причи-
на – Московія. Це як корабель на морі та 
човен. Коли вони поруч, то човен хоч-не-
хоч залежить від нього. І тривалий час це 
було у нас з Росією. Але нарешті ми мусимо 
зрозуміти, що всіма силами треба гребти в 
протилежний бік. 

Росія не готова до цивілізованого жит-
тя. Вона не може швидко змінитися. Ни-
нішній “рускій мір” – це форма нацизму, ми 
ще того не усвідомили. Це страшне явище. 
Нацизм Гітлера був чесніший. Вони каза-
ли: нам не подобаються такі-то такі, у тому 
числі слов’яни, євреї, цигани. А ці кажуть – 
ми любимо всіх, ми за мир у всьому світі, а 
роблять інше.  

Вони щасливі, коли навколо всі нещас-
ні. Палять їжу, одяг. Кажуть, наступним 
кроком мають спалити машини, а далі до-

лари і євро. Це настільки сміхотворно 
виглядає, оці всі теперішні дії Росії. Со-
ромно жити в такій державі. 

“Чим воювати?”
Одним махом розрубати цей гор-

дієвий вузол не вийде. У мене якихось 
ілюзій не було, я розумів, що україн-
ська армія надто слабка, бо за час на-
шої незалежності її розвалювали, див-
но, що вона знайшла в собі стільки 
сил тримати оборону перед другою 
воєнною потугою світу. 

Той, хто кричить в тилу – ми бу-
демо воювати – нехай спершу поди-
виться: чим воювати? Є металеві тя-
гачі, що ними гармати тягнуть, їх пе-
реробляють на бойові машини. Авто-
мат Калашникова за раз пробиває ту 
броню, там смертники їдуть. Дадуть 
сорок хамерів – і по всіх газетах напи-
шуть. А це дещиця.

Тому не можна тільки на азарті, на 
тій патріотичній ноті спекулювати. 

Ніякого миру не може бути шляхом наці-
онального приниження, але також немож-
ливо вирішити складну проблему простим 
способом. Треба шукати шляхи, достатньо 
прагматичні для нашої ситуації.

“Національні танці 
на граблях”

Ношу тепер на шиї жетон. Зі зворотно-
го боку – ідентифікаційний код, ім’я, пріз-
вище, по-батькові, група крові. Коли солда-
та вбивають, жетон зривають, щоб впізна-
ти тіло. Це той символ, який не дозволить 
мені спаскудитися. 

Кажуть, що історія вчить тому, що нічо-
го не вчить. У нашому випадку так і було. 
Я називаю це українські національні танці 
на граблях. 

Дуже сумно на душі від недавніх по-
дій під Радою. Чому деякі колишні депута-
ти ВР із перекошеними від люті обличчя-
ми йдуть із палицями проти хлопчаків, що 
не злякалися мобілізації? Чому дехто з по-
літичних лідерів замість того, щоб піти до-
бровольцем на війну й тим рятувати рей-
тинг своєї партії, обмежився лише селфі? 
Зрештою, хто поверне матері сина?

Теперішні події – це також останній 
дзвоник для влади. Українське суспільство 
більше не потерпить лицемірства. 

За чверть століття нам Бог дав чоти-
ри нагоди. У 1991 році проголосили неза-
лежність – ми не скористалися, у 2004 була 
Помаранчева революція – ми знову не ско-
ристалися. Революція Гідності та війна 
– це шанс для нас взяти свою долю в свої 
руки. Кожен має закачувати рукави. 

Я продовжую служити. Побачив недав-
но своє фото на російському сайті. Вони 
використовують різні методи, і психоло-
гічні теж. Там багато фотографій наших 
хлопців, які загинули.  Є прізвище, коро-
тенько – хто і звідки, і напис – “ликвиди-
рован”. Єдине, в чому мене переконав цей 
сайт, що мені не можна здаватися.

Антоніна БРИК.

“Падають снаряди, 
а потім – клекіт лелек 

серед ночі…”
“Я чотири рази нагадував про себе, що піду добровольцем. 

Перед відправленням купив нові окуляри. Як я собі уявляв, що міцні мають бути, 
бо на війну”, – розповідає тернополянин Микола Лазарович.

52-річний професор, доктор політичних наук, заслужений 
працівник освіти України сім місяців тому змінив навчальні 
аудиторії на бліндажі. Пішов на фронт добровольцем, 

закінчивши семестр в університеті. 
“Я – ідеаліст і патріот”, – з усмішкою каже він. Розповідає про все без 

пафосу. Про українські національні граблі й тихий патріотизм, про 
історичний шанс, про перероблені тягачі замість бойових машин, про 
московський фашизм, страх і клекіт лелек після обстрілів. 
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У цей день  мешканці села 
Максимівка Збаразького райо-
ну молилися за мир і спокій в 
Україні, поминали  героїв, по-
леглих у боротьбі за волю та 
незалежність. Біль від втрат, 
розпач від безпорадності, а 
десь, може, і зневіра наповню-
вали людські серця. І  раптом 
наперед вийшли діточки у бі-
леньких костюмчиках, зі сві-
чечками у маленьких рученя-
тах. Зазвучала музика. І ніжки, 
взуті у тоненьке танцювальне 
взуття , у такт мелодії поплив-
ли… Не по сцені, не по паркеті, 
а по сільській дорозі, всипаній 
камінчиками… І жодне дитят-
ко не шукало кращої дороги, 
не обминало камінці. Боліло? 
Авжеж!  Але кожен танцював з 
натхненням і самовіддачею.

А коли дітки колінцями 
клякнули на гострі камінці,  
мабуть, багатьом дорослим 
стало соромно за свою зневіру.

Хореографічна компози-
ці «Молитва»  стала світлим 
акордом  надії, додала кожно-
му сил, показала, що ні дріб-
ненькі камінчики, ні великі ка-
мінці, ані гори не можуть ста-
ти перешкодою, коли є висока 
мета. А зворушливої миті, коли 
посеред  дітей з’явився Ангел з 
українським віночком у руках, 
беручи під захист Україну, сер-
ця людей наповнила віра: змо-
жемо, вистоїмо, переможемо! 

Діти зробили диво, наповнив-
ши людські душі світлом і те-
плом.

А день перед цим вихованці 
мистецької студії «Ассоль» ви-
ступали на справжній, профе-
сійній сцені. Юні артисти взя-
ли участь  у всеукраїнському 
фестивалі «Червона калина» і 
стали його лауреатами: здобу-
ли перше місце!

Студія «Ассоль» створена і  
діє завдяки громадській актив-

ності максимівчан, ентузіазму  
батьків, майстерності та любо-
ві до дітей вчителя-хореографа 
Тетяни Лузан. Віримо, що по-
переду нові перемоги.

Надія ТЛУМАЦЬКА, 
заступник голови   

громадської організації  
«Максимівська ініціатива».

Навіть каміння не стане перешкодою,
якщо є висока мета
Маленькі артисти із села Максимівка на Збаражчині 
танцювали свою «Молитву» прямо на твердій дорозі

24 серпня - День 
незалежності… 
Свято, 

скроплене сльозами, 
бо знову, вже вкотре, 
наша країна захищає 
свою державність. Такою 
найдорожчою ціною – 
ціною крові.  

Тернопільський Сірий одружився з донеччанкою

Відомий український шоумен та 
телеведучий Сергій Притула 
узаконив стосунки зі своєю 

дівчиною Катериною Сопельник. Про 
це він сам написав у своєму Facebook.

“Ледь не забув повідомити, що тепер ми з 
Катрусею дивимося в одному напрямку абсо-
лютно офіційно. І ви теж будьте щасливі”, – про-
коментував весільне фото Притула.

Обраниця Сергія родом з Донецька. Раніше 
вона працювала з Притулою у кількох програ-
мах.

До слова, це вже друге одруження для те-
леведучого. Від першого шлюбу у журналіста є 
син Дмитро.

Аби запобігти розповсюдженню чуток, Сер-
гій сам розповів про стосунки з першою дру-
жиною і матір’ю його сина. “Всім тим, хто пише 
“покинув жінку з малою дитиною” і т.п., хочу 
повідомити і пояснити, що іноді бувають си-
туації, коли двоє людей приймають рішення 
жити окремо. Так часом трапляється. При цьо-
му, жодна сторона не потребує ваших співчут-
тів чи зітхань. У нас з Юлею є максимальне по-
розуміння щодо виховання Дмитра Сергійови-
ча”, – наголосив він.

На фото Мирослава Коломійчука: Микола Гнатюк 
з онукою Оксаною з с. Грибова Лановецького району.

Друзі нашої газети
Щосереди Микола Архипович разом з рідними чекає, коли 

листоноша принесе газету «Наш ДЕНЬ». Читаючи улюблене ви-
дання, чоловік відпочиває після напруженого робочого дня. Зі-
знається, для нього - це найприємніше заняття, адже на сторін-
ках газети знаходить актуальні новини, інтерв’ю з цікавими 
людьми та життєві історії, які не можуть залишити байдужими.
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Московитів стає менше через 
алкоголізм і суїциди

Населення Росії скоротиться май-
же вдвічі за одне покоління через рі-
вень алкоголізму та суїцидів, у той час, 
як народжуваність падає. Як пише видан-
ня «The Times», глава Інституту демографії, 
міграції та регіонального розвитку Юрій 
Крупнов вважає: чисельність росіян може 
зменшитися із 143,5 мільйона до 80 міль-
йонів у 2050 році. У першій половині 2015-
го рівень смертності у Росії зріс на 5,2 від-
сотка, порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Смертність зростає голо-
вним чином серед людей від 30-45 років. У 
70 відсотків випадків після розтину в крові 
виявлено алкоголь,  сказала міністр охоро-
ни здоров’я РФ Вероніка Скворцова, додав-
ши, що у 40 відсотків смертей дітей у віці 
до одного року винні їхні п’яні матері, які 
уві сні придавлюють їх собою. Також зна-
чне вживання алкоголю призвело до зрос-
тання самогубств.

$25 за барель - новий 
прогноз ціни на нафту

Засновник інвестиційного фонду 
«Andurand Capital» П’єр Андюран вва-
жає, що ціни на нафту можуть впасти 
до 25-30 доларів за барель наприкінці 
2015 або в 2016 році, повідомляють іно-
ЗМІ. За словами Андюрана, ціни можуть 
почати зростання аж із 2018 року.

До магазину з мішком грошей
Венесуела має намір випустити нові, 

великі за номіналом, банкноти через 
найвищі темпи інфляції, повідомляє 
«Bloomberg» з посиланням на високо-
поставленого чиновника країни. Нара-
зі, приміром, для покупки невеликого те-
левізора людина повинна йти до магази-
ну з мішком, в якому лежать сотні найбіль-
ших за номіналом купюр у 100 боліварів. 
Передбачається, що в обіг вийдуть банкно-
ти у 500 і, ймовірно, у 1000 венесуельських 
боліварів, - зараз вартість 100 боліварів до-
рівнює 0,14 долара. Річна інфляція у Вене-
суелі може сягнути 150 відсотків.

Росія відгородиться 
від «Новоросії» парканом 

Федеральна служба безпеки Росії за-
мовила будівництво металевого пар-
кану на кордоні з Донецькою областю. 
Відповідна інформація розміщена на офі-
ційному порталі держзакупівель РФ. Пар-
кан довжиною більше трьох кілометрів 
повинен з’явитися між Ростовською і До-
нецькою областями до кінця нинішньо-
го року. Будівництво захисних споруд обі-
йдеться РФ у майже 10 мільйонів рублів. 
Цікаво, як Москва пояснить жителям Дон-
басу, які симпатизують путінській Росії, та-
кий недружній крок.  
В аеропортах ЄС нові заходи безпеки

Із 1 вересня аеропорти Євросоюзу 
та Швейцарії почали вибірково переві-
ряти пасажирів та їхню ручну поклажу 
на наявність слідів вибухівки. Для цього 
співробітники безпеки аеропорту можуть 
взяти зразки з рук або талії авіамандрів-
ника для аналізу в спеціальному пристрої. 
Перевірка займе кілька секунд, повідомля-
ють іноЗМІ. Нововведення пов’язане з но-
вими вимогами ЄС і не скасовує старі обме-
ження на перевезення рідин у ручній по-
клажі від 2006 року.

Путін готує третю світову?
Президент РФ Путін продовжує під-

готовку до великої війни, незважаючи 
на економічні проблеми у своїй країні. 
Таку думку у статті для «Апострофа» ви-
словив російсько-американський історик 
Юрій Фельштинський. «Рано вважати, що 
небезпека третьої світової війни ліквідова-
на падінням цін на нафту і низьким курсом 
рубля. Якби мир можна було купити, воєн 
ніколи б не було», - написав експерт. Він 
порівняв сьогоднішню Росію з Німеччи-
ною 1938-го. Тоді західні демократії плати-
ли за мир поділом Чехословаччини, зараз 
платять за мир розділенням України. Істо-
рик зазначив: «Росія  продовжує тримати 
уздовж кордону з Україною десятки тисяч 
військ, на додаток до десятків тисяч, які 
вже воюють на сході України. Крім того, РФ 
продовжує нагнітати військово-політичну 
ситуацію на кордонах з усіма своїми сусі-
дами… Навіть повітряні рубежі США підда-
ються провокаційним промацуванням ро-
сійських ВПС. Усе це вказує на загальну під-
готовку РФ до світової війни». 

Шенген у небезпеці 
через біженців 

Якщо країни Європи не зможуть зна-
йти консенсусу з проблеми прийому бі-
женців, це поставить під питання існу-
вання Шенгенської зони і змусить пере-
глянути Дублінські угоди. Про це заявила 
канцлер Німеччини Ангела Меркель, пові-
домляє «Укрінформ». «Якщо нам не вдасть-
ся домовитися про справедливий розпо-
діл біженців, то, звичайно, питання Шен-
гену для багатьох стане на порядок ден-
ний», - сказала Меркель. За її словами, уго-
ди Дублін-3, згідно з якими біженці пови-
нні реєструватися в країні, куди прибули 
насамперед, «зовсім не працюють». Рані-
ше про можливу необхідність «перегляну-
ти правила гри» заявив міністр внутрішніх 
справ ФРН Томас де Мезьєр. «Ми сподіває-
мося, що цього не станеться, ми підтримує-
мо Шенген, особливо Німеччина, але якщо 
ніхто не дотримується закону, Шенген у не-
безпеці», - сказав він. А Меркель назвала 
ситуацію з біженцями в Європі «катастро-
фічною».  

«Золотий потяг» нацистів 
приковує увагу світу

У Нижньосілезькому воєводстві Поль-
щі створюють кризовий штаб у справі 
броньованого «золотого потяга» гітле-
рівців, який нібито виявили у підземних 
тунелях поблизу міста Валбжих. За інфор-
мацією «Газети Виборчої», представник мі-
ністерства культури Польщі, генеральний 
реставратор Пьотр Жуховський заявив, що 
відкриття є безпрецедентним. «На 99 від-
сотків маємо справу з сенсацією світового 
рівня, у потязі можуть бути цінні предме-
ти», - сказав він. Поки що наявність потяга 
підтверджують юристи двох осіб - поляка і 
німця, які мають на руках документи щодо 
наявності знахідки у підземному тунелі. 
«Золотий потяг» приковує увагу всього сві-
ту. До Валбжиха прибувають шукачі золота 
й журналісти. Утім, місцева влада застері-
гає про небезпеку, оскільки в потязі можуть 
бути вибухові пристрої, і лякає штрафами.  

«Volkswagen» придумав
«розумний» дитячий візок

Компанія «Volkswagen» створила мо-
дель дитячої коляски у стилі хай-тек. Ін-
женери оснастили пристрій системою 
адаптивного круїз-контролю від «Golf» 
останнього покоління, повідомляють 
іноЗМІ. Спеціальний сенсор, вбудований у 
візок, може розпізнати людину і дозволяє 
стежити за ним на певній відстані. Дитяча 
коляска від «Volkswagen» може самостійно 
гальмувати перед перешкодами. Згідно із 
заявами компанії, інноваційний пристрій 
існує в єдиному екземплярі. Наразі підпри-
ємство не планує запускати розробку у ма-
сове виробництво.

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Щоб ви, Арсенію Петровичу, 

жили на 1378 гривень!

Із 1 вересня зростають усі соціаль-
ні виплати, а також мінімальна зарп-
лата і пенсії. Про це повідомив глава уря-
ду Арсеній Яценюк у програмі «10 хви-
лин з прем’єр-міністром». «Ми разом із 
президентом прийняли рішення про не-
обхідність підвищення соціальних стан-
дартів», - заявив він. За словами прем’єра, 
чинний закон припускав, що мінімаль-
на зарплата і прожитковий мінімум зрос-
туть із 1 грудня, але прийняли рішення 
про підвищення з 1 вересня. Мінімальну 
пенсію підвищують до 1074 гривень, і це 
стосується 7,5 мільйона громадян. А міні-
мальна зарплата збільшується із ниніш-
ніх 1218 до 1378 гривень.

Уряд знову хоче підвищити 
тарифи на комуналку

Незважаючи на вже підвищені рані-
ше тарифи, Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та ЖКГ заяв-
ляє про необхідність додаткового під-
вищення тарифів на комуналку, пере-
дає УНІАН. Причина - значна залежність 
витрат комунальних підприємств від 
зростаючої вартості енергоносіїв. «Врахо-
вуючи підвищення тарифів на енергоно-
сії, зростання цін на матеріально-технічні 
ресурси, зміну рівня мінімальної заро-
бітної плати, подорожчання робіт субпі-
дрядних організацій, перегляд тарифів 
на житлово-комунальні послуги та при-
ведення їх до економічно обгрунтова-
ного рівня є об’єктивною необхідністю», 
- йдеться у роз’ясненні Мінрегіону. Також 
у відомстві повідомили, що збитки під-
приємств житлово-комунальної сфери за 
підсумками минулого року склали 3,1 мі-
льярда гривень, а за вісім місяців ниніш-
нього року розмір збитків підприємств 
ЖКГ сягнув 2,7 мільярда.

Донбасу і Криму 
загрожує голод

У Криму й на Донбасі існує загроза 
нестачі харчів, заявив міністр аграр-
ної політики та продовольства Олексій 
Павленко в інтерв’ю «Фокусу». «На Дон-
басі засіяно не більше третини орних зе-
мель. Є реальна загроза голоду. А в Криму, 
через непрацюючу зрошувальну систему, 
30 тисяч гектарів рисових полів простою-
ють і практично не засіяні зернові. Тому 
продовольча безпека Криму теж під за-
грозою», - сказав Павленко.

Урожай картоплі 
через посуху скоротився 

Наслідки аномальної посухи в Укра-
їні негативно відбилися на врожайнос-
ті картоплі в цьому році. Про це пише 
«Латифундист» із посиланням на пред-
ставника компанії «Агріко» Миколу Гор-
дійчука. Найгарячіше літо за останні 15-
20 років призвело до того, що врожай у 
деяких областях скоротився на 20-30 від-
сотків, порівняно з минулим роком. Ще 
однією проблемою для українських ви-
робників стало подорожчання усіх скла-
дових, необхідних для технології вирощу-
вання картоплі. Крім того, за словами екс-
перта, перспективи розвитку промисло-
вого виробництва картоплі в Україні дуже 
залежать від ринків збуту.

Три найголовніші 
проблеми в країні

Українці під час соцопитування на-
звали три найголовніші проблеми 
України. Про це повідомила соціологічна 
група «Рейтинг». Так, для наших співвіт-
чизників найстрашнішими є військові дії 
на Донбасі, корупція у державних органах 
і безробіття. Такі відповіді дали 64 відсо-
тки, 43 і 30 відсотків респондентів відпо-
відно.

Доженемо й переженемо 
Молдову у 2022 році? 

Зарплати в Україні сягнуть рів-
ня Молдови у 2022 році. Тоді мінімаль-
на платня в Україні досягне рівня Молдо-
ви-2015 - у 90-95 євро. Такої думки дотри-
муються експерти проекту «Ціна держа-
ви». А в 2035 році зарплати українців, імо-
вірно, зростуть приблизно до 230 євро. 
Економісти зазначають, що рівень достат-
ку в країні залежить від рівня її продуктив-
ності, який, у свою чергу, залежить від кон-
курентоспроможності. Проблема України 
в її неконкурентоспроможності на світово-
му ринку. Для цього необхідно розвивати 
інститути, наголошують експерти.
Торговельні мережі заробляють 

на соціальних товарах
Падіння купівельної спроможності 

українців поряд зі зміною в структурі 
споживання змушує торговельні мере-
жі збільшувати націнку й заробляти на 
соціально значущих товарах масового 
споживання. Про це повідомив директор 
Української Асоціації постачальників тор-
говельних мереж Олексій Дорошенко, ін-
формує УНІАН. Раніше націнка на соціаль-
ні товари регулювалася державою і скла-
дала не більше 17 відсотків. Зараз тако-
го немає. Якщо раніше за допомогою со-
ціальних товарів мережі лише залучали 
клієнтів, а заробляли на іншому, - дорож-
чих або потрібних товарах середньої ці-
нової категорії, - то тепер мережі змуше-
ні заробляти на дешевих товарах. До соці-
ально значущих відноситься більше двох 
десятків товарів, у тому числі яловичина, 
свинина, кури, морожена риба, вершкове 
масло, олія, яйця, цукор, сіль, молоко, чор-
ний чай, гречана крупа, картопля, морква, 
яблука та інше.

Демчишин обіцяє світло 
взимку не вимикати

Віялових відключень електроенер-
гії взимку не буде, заявив міністр енер-
гетики і вугільної промисловості Во-
лодимир Демчишин. «До опалювально-
го сезону будемо готові… Хочу всіх заспо-
коїти - віялових відключень у цьому році 
не буде», - сказав Демчишин, якого цитує 
«Інтерфакс-Україна». Урядовець також по-
відомив, що останнім часом спостерігаєть-
ся позитивний тренд у питанні накопи-
чення вугілля на ТЕС. На думку міністра, 
українським ТЕС до зими потрібно закупи-
ти ще не менше 1,5 мільйона тонн вугілля.

Накликали війну, а тепер…
На відновлення інфраструктури До-

неччини, зруйнованої військовими ді-
ями бойовиків, необхідно понад 600 
мільйонів гривень. Про це заявив голова 
Донецької обласної військово-цивільної 
держадміністрації Павло Жебрівський на 
зустрічі з представниками Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID). «Тіль-
ки за попередніми розрахунками, на це 
необхідно більш як 600 мільйонів. Біля лі-
нії розмежування 70 відсотків доріг зруй-
новані, залізничне сполучення на маріу-
польському напрямку дуже проблемне», 
- зазначив він. І підкреслив, що віднов-
лення зруйнованого житла є не менш ак-
туальним. «У руїнах знаходяться всі міста, 
в яких були й дотепер ідуть бої. Це - Авді-
ївка, Красногорівка, Мар’їнка, Широкине. 
До речі, Широкине необхідно відбудову-
вати з нуля», - сказав Жебрівський.

Україна Світ
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Струни серця
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Не питай
Не питай, 

чому капають сльози,
А у серці панує печаль,
Чому вітер про тебе шепоче
Навіваючи смуток і жаль?..
Чому згадую наші розмови,
Тихий вечір, де поруч лиш ти,
Теплий дотик твоєї долоні
З відчуттям, 

що ми разом завжди. 
Не питай, 

коли стрінемось знову,
Бо відмови не можу знайти,
Коли бачу уста твої ніжні
Й завмираю 

в обіймах палких. 
Не питай, чи зумію забути,
І чи знайду потрібні слова?
Про свій біль 

я не зможу сказати,
І про те, 

що люблю лиш тебе!
Галя ШЕМЕРЛЮК,

с. Ласківці 
Теребовлянського району. 

Пошуки Бога
Шукаю Бога я у всьому,
У кожному святому дні.
Іще іду шляхом до Нього...
Ще набиваю ґулі на чолі...

У всьому є Його присутність,
І навіть в людській суєті
Я бачу всю Його могутність,
Зі мною поряд Бог в житті.

Мене сьогодні потішає,
Сльозу втирає в самоті.
Лиш Він про мене усе знає,
Приносить спокій для душі.

Коли впаду, Ти, Добрий Батьку,
Мене підтримай іще раз.
І знову я на ноги стану...
З Тобою милим є мій шлях!

Людмила КОЛЯДЕНКО.

гніздечко
Сімейне

У житті завжди боїшся незнано-
го раніше, непізнаного, незвіданого. 
Чомусь завжди думала, що 50 років 
– це страшно, особливо для жінки. І 
аж ніяк не думала, що захочу напи-
сати про «моїх за 50» – стільки хо-
четься висловити, поділитися. 

Ніколи так гостро не сприйма-
лося життя: куди не повернешся – 
відчуття щемливого впізнавання, 
або ж - хвилюючого здивування. 

Впізнавання вже пережитих ра-
ніше відчуттів – радості зустрічей 
зі старими друзями, яких з роками 
цінуєш по-особливому; теплоти до 
колег,  яких поважаєш, на яких по-
кладаєшся і яких приємно бачити 
щоранку. Хвилювання від чекання 
чоловіка, якого відчуваєш на від-
стані, яким милуєшся, просто розу-
мієш, що знаючи «всі його тріщин-
ки», все-одно, кожного разу напо-
внюєшся сподіванням щастя. І та-
ких впізнавань можна перерахову-
вати багато. З них складається по-
внота мого життя. І я усвідомлюю, 
що саме «моїх  за 50» дають цю ба-
гату палітру впізнавань.

А  що ж здивування? Саме вони 
не дають мені втрачати оптимізму, 
оскільки залишають простір для 
мрій, очікування дива. Здивування 
на те і є, щоб бути кожен раз неспо-
діваними. Наприклад, коли вже не 
чекаєш, отримуєш підтримку від зо-
всім сторонньої людини; або інколи 
у незнайомому місті, у натовпі «зло-
виш» погляд, який тебе несподівано 
розчулить, подарує іскорку радості. 
Буває, прокидаєшся серед ночі від 
світлої ідеї, яка вирішує давню про-
блему або відкриває новий етап у 
твоєму творчому пошуку. Чи згада-
єш про не зовсім «зрозумілого» для 
тебе пацієнта – і  раптом приходить 
думка, як діяти, а зранку дізнаєш-
ся, що йому стало краще – здаєть-
ся, просто від того, що ти поділився 
своєю думкою і енергією з ним. 

А ще бувають здивування, які 
приємно вражають у «моїх за 50». 
Виявляється, що мрії мої зовсім ді-
вочі (ніколи б раніше я не могла та-
кого подумати), вчинки бувають аб-
солютно по-юному непередбачува-
ні, захоплення - по-весняному сві-
жими. 

У «моїх за 50» я ціную і люблю 
кожну мить життя. Ранками щора-
зу по-іншому переживаю «ефект 
першої чашки кави». Ні дня не ми-
нає без прочитання хоча б декіль-
кох рядків поезії чи добротної про-
зи. Намагаюсь відчути  нові від-
тінки запахів повітря, яке щоразу 
по-іншому наповнене – то ніжністю 
перших квітів, то духмяністю спілих 
яблук і слив, то свіжістю звільненої 

навесні землі, то крижаним холодом 
джерельної води, то прілим листом і 
ягодами, то новорічною ялинкою…

Я дуже цінувала своїх батьків, 
навіть у чомусь ідеалізувала їх. Од-
нак саме зараз мені вже не треба їх 
ідеалізувати, я їх повністю зрозумі-
ла, і це ще більше поглибило мою 
любов і повагу до них. Мами вже не-
має більше 10 років, але я ні дня не 
прожила, не згадавши її. Я наповне-
на спогадом про мамин голос, про її 
незгасимий оптимізм, відчуття пре-
красного у кольорі, у співі, квітах... І 
найголовніше відчуття, що мама за-
вжди зі мною, що багато у чому я - її 
продовження. Мені пощастило на 
батька, який сформував правиль-
не розуміння про справжнього чо-
ловіка – розумного, доброго, опо-
ру сім’ї, надійного. Мій батько за-
вжди був справжнім офіцером, та-
ким є і зараз, бо у «моїх за 50» я осо-
бливо чітко зрозуміла, що це не про-
фесія, а стан душі – мати честь і від-
повідальність. Низький уклін моїм 
батькам. 

Велика милість від Бога для 
мене, як жінки, мати двох  діток - 
сина і донечку. У «моїх за 50» я ро-
зумію, що це великий урок довжи-
ною у все життя. Не перестаю дяку-
вати Небу і за те, що мені даровано 
достойного чоловіка, який помітив 
мене серед багатьох, реалізував як 
жінку, сприяв моєму зростанню як 
людини. Велика удача, коли твій чо-
ловік є прикладом для тебе у жит-
ті, коли звіряєшся з ним у поглядах, 
коли його думка є найбільш авто-
ритетною для тебе. Низький уклін 
батькам мого чоловіка, які так вихо-
вали його.

А діти? Це мої надії, мій опти-
мізм, наше з чоловіком сьогоден-
ня і майбутнє. У «моїх за 50» я усві-

домила, що найбільше, що я можу 
їм дати – це вільні крила для лету, 
для реалізації їхнього життєвого 
плану, для людського і професійно-
го становлення. Прошу Небо про те, 
щоб кожен їхній день був у любові 
до життя, у повазі до себе, у кохан-
ні до їх обранців, у щасливому про-
довженні. 

Моя маленька внучечка – це і є 
щасливий, сподіваюсь, початок цьо-
го продовження, наше маленьке 
«сонечко». Справжнє диво, яке ста-
ло одночасно і здивуванням, і впіз-
наванням – того щемливого відчут-
тя материнства, що вже пережито, 
але так гарно повернулося; впізна-
ванням ні з чим незрівняного запа-
ху дитини, чистоти її посмішки, пер-
ших кроків і сказаних слів… 

У «моїх за 50» я щаслива мати 
сестру-друга, яку дуже люблю і ці-
ную.  Саме сестричка обдарувала 
мене двома похресниками, чудови-
ми хлопчиками. Вона стала береги-
нею нашої батьківської оселі, напо-
внює її майбутнім і дає мені шанс 
прийти туди, де тебе завжди чека-
ють. Дякую їй.

У «моїх за 50» я особливо гостро 
відчуваю повагу до людей, які йдуть 
по життю поряд, і кожен день про-
шу Небо, щоб мої вчинки по мож-
ливості були наповнені добром і 
любов’ю до ближніх, оскільки не за-
вжди знаєш, чим відізветься твоя 
думка, дія, енергетика…

Велика удача у житті мати спра-
ву з молоддю – це надихає на по-
стійний розвиток, спонукає до ге-
нерування свіжих ідей, відкриття 
нових інструментів пізнання цього 
чудового світу. Молодість прекрас-
на за формою і змістом, вона «за-
разна» і передається методом ін-
формотерапії. Тому дякую нашим 

студентам-медикам, моїм моло-
дим учням-науковцям – магістрам і 
дисер тантам. 

Щастя працювати у сімейній 
медицині – це я знаю у «моїх за 50». 
Бути першим порадником людей 
у питаннях збереження здоров’я, 
допомагати своїм пацієнтам жити 
якісніше, повнити світ гуманіз-
мом і добрим помислом, зроста-
ти у лікарському професіоналізмі 
– це складові способу життя медика 
первинної ланки, яким маю честь 
бути, хоча й стала вже науковцем, 
викладачем, професором. Дякую за 
це колективу нашого університе-
ту, рідної моєму серцю кафедри, ко-
легам, які надихають на постійний 
рух уперед! 

У «моїх за 50» я розумію, що 
життя багатогранне, як симфоніч-
ний оркестр. Кожен інструмент 
окремо прекрасний, цікавий, але 
монозвучний. І тільки  всі інстру-
менти разом забезпечують багат-
ство звучання, стереоефект, пре-
красну поліфонію. Тому у «моїх за 
50» живу багатогранно, як симфо-
нічний оркестр – практично все ці-
каво, все під силу.

У «моїх несподівано… за 50» я 
обіймаю цей світ, наповнююсь його 
силою, вірю у світле майбутнє на-
шої країни. Я завжди відкрита для 
добрих людей та енергій. Справ-
жнім дивом було те, що мій скром-
ний ювілей припав на світлий День 
Великодня, який у 2014 році в один 
день святкували віряни всіх христи-
янських конфесій. Тому думаю, що 
це був добрий і знаковий початок 
«моїх за 50». Я тепер точно знаю: 
життя прекрасне!

Лілія БАБІНЕЦЬ, 
професор Тернопільського ме-

дичного університету.

Якби то знаття, що цього не варто 
було робити! Чула ж від людей, але не 
йняла віри - різні байки вигадують. І 
якби почати усім цим перейматися, до 
всього дослухатися… 

Марина овдовіла у неповних сорок. 
Коштовним дарунком від подружнього 
життя, її щастям і долею був син Слав-
ко. Хлопець видався гарний на вроду, 
розумний. Мав батьків характер - спо-
кійний, розважливий, добрий.

На останньому курсі інституту при-
їхав додому з гарненькою дівчиною.

- Мамо, знайомтеся, це - Оксана. Ми 
навчаємось разом. Оксана - моя наре-
чена.

Марині майбутня невістка сподоба-
лася.

- Що ж, діти, кажіть, коли готувати-
ся до весілля.

- Зачекайте, спершу треба дипломи 
отримати. 

- Добре, восени робитимемо весіл-
ля. Ми з твоїм татом, Славку, також 
в цю пору року побралися. Ще й досі 
жили б щасливо, якби…

Марина міркувала, скільки гостей 
потрібно запросити. Підраховувала, 
у скільки обійдеться забава. Думала-
гадала, на чому можна бодай трохи 
зекономити. Після смерті чоловіка з 
грішми сутужно.  

- Славку, у нас залишилась татова 
обручка. Аби не витрачати зайвих гро-
шей, занеси її у ювелірну майстерню, 
хай переділять навпіл. Вийде два пер-
стені. Поглянь, яка вона широка. Ко-
лись такі були в моді. І золото не те, що 
теперішнє.  

Син так і вчинив.
- Гарні твої діти, Маринко, - раді-

ла родина, друзі, сусіди. - Якби був жи-
вий Володя… Він усе бачить з небес. Ті-

шиться…
Спогади про чоловіка ятрили Мари-

нину душу. Такого, як її Володя, більше 
немає. Не змогла відповісти взаємніс-
тю вже нікому. Усіх із покійним чолові-
ком порівнювала. І син схожий на бать-
ка. Цього достатньо, вирішила. 

…Відгуляли весілля. Якось Славко 
щасливо мовив:   

- Мамо, незабаром станете бабусею. 
Оксанка вагітна.

- Кого чекаємо: хлопчика чи дівчин-
ку? - зраділа Марина.

- Оксанка хоче доньку, я - сина. Тре-
ба двійню, - пожартував. - А, взагалі, ми 
вирішили не запитувати наперед, хто 
народиться. Так цікавіше. 

- Правильно, кого Бог пошле…
Першу дитину Оксана не виноси-

ла. Другу - також. Лікарі не знаходи-
ли причини. Начебто все гаразд… Зго-
дом родину спіткало нове лихо: Слав-
ко потрапив у аварію. Одужував довго 
і тяжко.

Утретє Оксана завагітніти не мо-
гла. Марина втратила спокій. Звідкі-
ля ці напасті? За які гріхи? Славко ста-
вав нервовий. Оксана сумувала. Раніше 
була балакуча, а тепер притихла. Пові-
ки часто підпухлі - плаче. Дитина мо-
гла б уберегти сім’ю . 

- Маленьке диво, золотий промін-
чику, галасливе сонечко, ми чекаємо 
тебе. Ми вже любимо тебе, ангелику. 

Де ж ти забарився? Доленько, змилуй-
ся над моїми дітьми, - шепотіла Мари-
на, наче заклинання. - Володю, молися 
на небесах за Славка і Оксанку. 

Неслухняні лелеки носили легень-
кі сповиточки до інших родин. Час ми-
нав. 

Марині радили: треба піти до во-
рожки чи екстрасенса. Може, поробле-
но. Чи позаздрив хтось. А, можливо, є 
якась інша причина. 

- Будемо, сину, шукати заборонено-
го ліку, - обережно завела розмову зі 
Славком.    

- Не вірю я в це, мамо. Та й гріх.
- І я не вірю. Але спробувати треба. 
…Під горою жила та, «яка все знає 

і всім допомагає». Стежкою, що в’ється 
до її оселі, пройшло багато людей. На-
раяли поїхати до знахарки й Славкові 
з Оксаною. 

- Їдьте, діти. Ви ж не хочете комусь 
зла заподіяти. Допоможе - добре. А ні 
- то ні. 

Подружжя постукало у двері.
- Зачекайте, - пролунало у відпо-

відь. - Не переступайте порога. Спершу 
зніміть свої обручки. 

Здивовані Славко з Оксаною покла-
ли перстені на землю біля входу.

- Не хвилюйтеся, ніхто їх не забере.

Та, «яка все знає», повідала:
- Траплялося вже таке. Коли лю-

дина помирає, їй належить дати одяг, 
іконку й перстень, якщо була у шлю-
бі. А ви залишили обручку собі. Гріх 
учинили. І пішли з цим гріхом до він-
ця. Ваші обручки «мертві». Тому й па-
дають негаразди на вашу родину. За-
несіть обручки на батькову могилу, за-
копайте у землю, попросіть прощен-
ня у покійного. Чужий перстень - чужа 
доля. Купіть собі нові обручки. Освя-
тіть. Щастя повернеться до вас… 

…Марина вклякнула перед чолові-
ковою могилою:

- Володю, не знала я… Недобру по-
раду дала синові. Каюся. Прости мене. 
І хай Господь простить.    

- Повертаємо, тату, тобі твоє, - Слав-
ко загорнув золото у землю…

… Первісток в Оксани і Славка наро-
дився восени. Син…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

Троїсті музики витинали голосні мело-
дії і котилась луна аж на сусідні села. Гості 
танцювали під зорепадом теплої серпневої 
ночі. Молодятам лунало «гірко». Наречена, 
як квіточка, сиділа поруч молодого за широ-
ким столом. Тільки очі її були сумними…

Галя ще маленькою втратила батьків. 
Автокатастрофа. Дівчинку виховувала бабу-
ся. Крім неї, старенька турбувалася ще про 
шістьох онуків. Старший син з невісткою 
більше любили оковиту, аніж діток. 

Коли Галинка підросла, то на її вроду, 
як бджоли на мед, почали злітатися паруб-
ки. Ніхто про дівчину й лихого слова не ска-
зав, бо була працьовитою і ввічливою до лю-

дей. Ось тільки сирота... Приятелював з Га-
линкою також бідний Віктор Череднюк. Він 
часто заходив до її хати: то дров нарубає, то 
води наносить. А бабуся і рада, що поміч є. 
Припали одне одному до серця Галина і Ві-
ктор, дорожили одне одним. 

Та на одному з весіль дівчину вподобав 
собі багацький син Павло Кіндратюк. Був 
він на 25 літ старшим від Галини, проте ба-
гатим і завидним женихом. Тому, коли наго-
дився до хати з серйозною розмовою, бабу-
ся дуже зраділа. 

- О, се так парубок, се так жених, - про-
мовляла старенька, коли за Павлом зачини-
лися двері. – Такого тут і днем зі свічкою не 
знайдеш. А маєтки які має...

- Вам, бабусю, тільки маєтки в голові. А 
як же Вітька?

- Галю, як ти ще цього життя не розумі-
єш. Вітька бідний, ти нічого не маєш. Злидні 
вас обсядуть, зчорнієш за роботою. А за бага-
чем – жінка, як ружа, розквітає. Бо живе в до-
брі. Я ж тобі, внученько, хочу як краще. Та й 
мама з татом так само казали б. 

«Якби жили», - гірко думала собі Галя. 
Ввечері, переглядаючи пожовклі від часу 
світлини, вона довго тулила до грудей фото 
молодої й усміхненої неньки. Матусю, що я 
маю робити? Порадь мені рідненька, як я 
маю йти за нелюба? Що цінніше на світі, ма-
мочко, багатство чи вірне кохання?

Але світлина мовчала і дівчина заснула зі 
сльозами на очах. 

Петро ж, повернувшись після бесіди з 
бабцею Галини, так розмірковував собі: «Ді-
вчина вона гарна, роботяща, лад даватиме 

і в хаті, і по господарці. А любов – вона дру-
горядна. Прийде з часом, то добре. А не при-
йде – також не зле. Головне, щоб жінка була 
слухняною, покірною та вірною. А у житті 
якось складеться». 

Кіндратюки зраділи синовій новині та 
почали готуватися до весілля. Звістка про 
Павлову женячку долетіла і до Віктора. 
Якось зустрів він дівчину біля криниці. 

- Ну що, Галю, потоптала ти нашу любов, 
проміняла на багатство. Будь же щасливою 
з ним, бо тільки добра тобі бажаю, - кинув і 
так швидко пішов геть, що дівчина й огов-
татися не встигла. А хотіла сказати, що то не 
правда, що не любить Павла, а лиш його, Ві-
ктора... Пізно. Свати прийшли до хати. Бабця 
кликала рушники подавати. 

Весілля було велелюдне. Гості очей не 
могли відвести від пишної, як королева, на-
реченої. Ні золота, ні шатів не пошкодував 
Петро, щоб похизуватися перед односельча-
нами. 

Привітати молодят нагодився і Віктор. 
У дарунок коханій приніс червоні троян-
ди і, не мовивши ні слова, пішов до решти 
хлопців і дівчат. Галина дивилася на нього, 
тулила до серця, що аж пекло від втрати й 
болю, ніжні пелюстки та плакала... А коли 
музики заграли веселої польки, тихенько 
вийшла з-за столу. Не озираючись, побігла 
до річки...

Галю знайшли згодом, бо у веселощах 
нешвидко забили на сполох. Холодне тіло 
вродливої, наче русалка, молодої витягли на 
берег і Віктор заголосив над ним: «Квіточко 
моя, що ж ти наробила?» А Павло мовчки пі-
шов додому, ніби й не його молода дружи-
на розпрощалася з життям. За якийсь час усі 
розійшлися, тільки червоні троянди, розси-
пані на густій зеленій траві, та біла, мов ле-
бідка, фата на річкових хвилях, нагадували 
про сирітське весілля…

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

Чужий перстень 

Життевi 
сюжети

І плакали червоні троянди

Лiричним 
рядком

Хтось розсипав 
бездумно світом,

Ніби мак, намистини днів,
Й загубилося спіле літо
Там, де льон 

синьочубий цвів,
Де спиналися мальви 

пишні,
Загравали до ясенів,
Засоромлені сонцем 

вишні
Й теплий дощ 

все ряснів, ряснів.
Відлюбилося й відбулося,
Відболілося, відгуло,
І вінком золотим 

з колосся
Впало сонце ген за село.
І мов спогади 

пахнуть трави,
Й серце коле 

стерня жалю,
Літо-літечко 

в три октави,
Як же я тебе відлюблю?
© Анжела ЛЕВЧЕНКО

На фото Івана ПШОНЯКА:  викладач Теребовлянського  
вищого училища культури Надія Семців із синочком Сашком.

Коли несподіванно... за 50 Життя -  
як симфонiчний оркестр:

лише у гармонії звучить 
прекрасна мелодія

Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
- На, вдягай, синочку!
В нитці - сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.

Вадим КРИЩЕНКО.  
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«Динамо» втратило 
перші очки у сезоні

Однак це не завадило столичному клубу й надалі очолю-
вати турнірну таблицю – 16 очок. На три пункти менше 
– у «Шахтаря», який закріпився на другій позиції

«Шахтар» - «Металург» - 2:0 
Підсумковий рахунок на користь «гірників» абсолютно не 

відображує всього драматизму останніх хвилин.
«Говерла» - «Сталь» - 0:0
Ужгородці не скористались черговою можливістю здобути 

першу перемогу сезону, а дніпродзержинці вперше в еліті зі-
грали внічию.

«Волинь» - «Олімпік» - 1:0
Повернення В’ячеслава Шарпара до Луцька ознаменува-

лось для його старої-нової команди дуже цінною перемогою.
«Ворскла» - «Металіст» - 1:0 
Полтавчани отримали нагороду у вигляді вирішального 

м’яча на останніх хвилинах за більше прагнення перемоги.
«Дніпро» - «Карпати» - 2:0
Майстерність Євгена Селезньова у господарів і відсутність 

форварда такого класу у гостей визначають результат зустрічі.
«Олександрія» - «Чорноморець» - 0:0
Різні за змістом, але однакові за результатом, два тайми не 

принесли голів, чому більше можуть радіти гості.
«Зоря» - «Динамо» - 0:0
Луганська команда вчетверте поспіль не програє динамів-

цям, відбираючи у киян перші очки сезону.

Ліга Чемпіонів 
Чемпіон України – «Ди-

намо» – потрапив до квар-
тету «G», де його суперни-
ками стануть чемпіон Ан-
глії «Челсі», друга коман-
да Португалії «Порту» та 
чемпіон Ізраїлю «Маккабі» 
з Тель-Авіва.

Срібний призер вітчизняних змагань – «Шах-
тар» – зіграє у четвірці з літерою «А». Донеччанам 
належить зустрітись з чемпіоном Франції «Парі 
Сен-Жермен», другою командою Іспанії мадрид-
ським «Реалом» та з чемпіоном Швеції «Мальме».

Ліга Чемпіонів
 Груповий турнір. Група А

15.09.2015. «Реал» Мадрид, Іспанія – «ШАХТАР»
30.09.2015. «ШАХТАР» – «ПСЖ» Париж, Франція
21.10.2015. «Мальме» Швеція – «ШАХТАР»
03.11.2015. «ШАХТАР» – «Мальме» Швеція
25.11.2015. «ШАХТАР» – «Реал» Мадрид, Іспанія
08.12.2015. «ПСЖ» Париж, Франція – «ШАХТАР»
Груповий турнір. Група G
16.09.2015. «ДИНАМО» – «Порту» Португалія
29.09.2015. «Маккабі» , Ізраїль – «ДИНАМО»
20.10.2015. «ДИНАМО» – «Челсі» Лондон, Англія
04.11.2015. «Челсі» Лондон, Англія – «ДИНАМО»
24.11.2015. «Порту» Португалія – «ДИНАМО»
09.12.2015. «ДИНАМО» – «Маккабі» , Ізраїль

Ліга Європи
Після невдачі у кваліфі-

каційному раунді луганська 
«Зоря» припинила боротьбу 
за почесний трофей. Єдиний 
клуб від України, який отри-
мав право грати на груповій 
стадії Ліги Європи УЄФА, зна-
йомиться з конкурентами.

Бронзовий призер Чемпі-
онату України 2014/2015 рр., яким став «Дніпро», 
отримав право без відбору стартувати з групово-
го турніру. Клубний рейтинг дніпропетровців до-
зволив минулорічному фіналісту цього турніру 
бути «сіяним» у першій корзині, тобто його май-
бутні опоненти у нинішній континентальній та-
белі про ранги знаходяться нижче.

За результатами жеребкування підопічним 

Мирона Маркевича належить зустрітись із тре-
тьою за підсумками попереднього сезону ко-
мандою Італії – «Лаціо», п’ятою силою Франції – 
«Сент-Етьєном» та віце-чемпіоном Норвегії - «Ру-
сенборгом».

Ліга Європи
Груповий турнір. Група G
17.09.2015. «ДНІПРО» – «Лаціо» Рим, Італія
01.10.2015. «Русенборг» Тронхейм, Норвегія – 

«ДНІПРО»
22.10.2015. «ДНІПРО» – «Сент-Етьєн» Франція
05.11.2015. «Сент-Етьєн» Франція – «ДНІПРО»
26.11.2015. «Лаціо» Рим, Італія – «ДНІПРО»
10.12.2015. «ДНІПРО» – «Русенборг» Трон-

хейм, Норвегія

У Тернопіль приїде «Шахтар»
За результатами мат-

чів 1/16 фіналу Кубка 
України претендентів на 
завоювання призу помен-
шало вдвічі. До наступ-
ного раунду пройшли 10 
команд Прем’єр-ліги та 
6 представників Першої 
ліги. Нагадаємо, що у ни-

нішньому розіграші учасники розподіляються на 
«сіяних» та «несіяних» згідно поточного рейтин-
гу. В іграх 1/8 фіналу переможець визначатиметь-
ся за сумою двох поєдинків, перший з яких відбу-
деться на полі «несіяної» команди. 

Фіналіст минулого турніру - «Шахтар» - поспе-
речається двічі з «Тернополем». Володар попере-
днього Кубка України – «Динамо» – забезпечи-
ло у столиці дербі з «Оболонь-Броваром». Ще дві 
зустрічі земляків намічаються у Кіровограді та 
Олександрії, а також між «Гірником» та «Сталлю». 

Пари виглядають так:
«Чорноморець» Одеса – «Ворскла» Полтава
«Зірка» Кіровоград (1Л) – «Олександрія»  
«Миколаїв» (1Л) – «Волинь» Луцьк
«Гірник» Кривий Ріг (1Л) – «Сталь» Дніпродз.
«Геліос» Харків (1Л) – «Зоря» Луганськ
«Олімпік» Донецьк – «Дніпро» Дніпропетровськ
«Тернопіль» (1Л) – «Шахтар» Донецьк
«Оболонь-Бровар» Київ (1Л) – «Динамо» Київ

Базова дата проведення перших матчів – 
23 вересня, повторних зустрічей – 28 жовтня.

У 6-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» поступився на 
виїзді МФК «Миколаїв» - 3:0. Майже увесь другий тайм наша коман-
да догравала у меншості.

Стартові хвилини матчу пройшли у рівній боротьбі, але «Нива» 
першою створила небезпечний момент, який господарі успішно 
ліквідували.

Ще кілька гострих моментів команди створили наприкінці 
першого тайму. А от, на жаль, друга частина звітної зустрічі ста-
ла справжнім бенефісом «Миколаєва». Серйозний тиск на ворота 
«Ниви» від господарів приніс свої плоди на 51-ій хвилині. Після по-
дачі кутового арбітр призначив пенальті у наші ворота за поштовх 
у спину від Портянка. Для півзахисника “Ниви” на цьому матч за-
вершився, адже він отримав другу жовту картку. А миколаївці зу-
силлями Сікорського вийшли вперед.

Не встигли тернополяни оговтатися від першого пропущеного 
м’яча, як довелося витягувати і другий. Знову господарі скориста-
лися стандартом і знову кутовим. 

Згодом «Ниву» ще раз врятувала стійка, а також кілька разів здо-
рово зіграв у воротах Плетеницький. Але розгрому уникнути гостям 
не вдалося. Після втрати м’яча гостями «Миколаїв» провів разючу 
контратаку, яка завершилася голом. Остаточний рахунок гри - 3:0. 
«Миколаїв» взяв реванш у «Ниви» за дві поразки у минулому сезоні.

Олександр Усик 
здобув свою восьму 
перемогу нокаутом 

на професійному 
ринзі. У поєдинку з 
південноафриканцем 
Джонні “Ураганом” 
Мюллером українцеві 
вистачило трьох раундів, 
щоб остаточно зняти всі 
питання про переможця.

Напередодні бою всі експер-
ти заявляли, що Мюллер - най-
складніший на даному етапі 
кар’єри українця суперник. Ро-
зумів це і сам Олександр, який 
розпочав бій дуже обережно. 
Усик працював виключно дже-
бом, зрідка пробиваючи по кор-
пусу. В свою чергу, Мюллер, 
який зайняв центр рингу і нама-
гався працювати першим номе-
ром, моментами непогано влу-
чав в українця.

У другому раунді Олександр 
почав працювати більше по кор-
пусу і частіше підключати удар-
ну праву руку. При цьому, Мюл-
лер також намагався працюва-
ти на відстані, зрідка виходячи 
на ближню дистанцію.

Розв’язка в цьому бою на-
ступила у кінцівці третього ра-
унду, коли Усик ударом назу-
стріч відправив свого суперни-
ка на настил рингу. Мюллеру за-
лишалося протриматися менше 
тридцяти секунд до гонгу, про-
те Усик дуже швидко серією по-

тужних ударів вдруге відправив 
його на підлогу.

Джонні вдалося піднятися і 
цього разу, проте опору україн-
ському чемпіону він вже не чи-
нив, тому рефері вирішив зу-
пинити це побиття, зафіксував-
ши перемогу українця техніч-
ним нокаутом. Таким чином,  
Усик яскраво захистив свій ти-
тул, і тепер може розраховува-
ти на бій за титул чемпіона сві-
ту в першій половині наступно-
го року, який йому пообіцяв сам 
Віталій Кличко.

Вдалий дебют на професійному ринзі
У київському Палаці Спорту поєдинок українця Дениса Бе-

рінчика проти бельгійця Таріка Мадні завершився технічним 
нокаутом в п’ятому раунді.

Суперник нашого боксера відмовився виходити на бій че-
рез травму носа. Після консультації з лікарем було прийнято 
рішення припинити бій.

Для перемоги 
Усику 

знадобилося 
заледве 9 хвилин  

Українець захистив титул
 Інтерконтинентального 

чемпіона WBO

Не втримали результат
ФК «Тернопіль» – «Іллічівець» (Тернопіль) – 1:1 

Поєдинок 6-го туру чемпіо-
нату України з футболу серед ко-
манд першої ліги між команда-
ми ФК «Тернопіль» та маріуполь-
ським «Іллічівцем» мав велике 
значення для обох команд. Гості 
після останніх невдач мали під-
тверджувати свої серйозні зазі-
хання до повернення в число ко-
манд, які ведуть боротьбу за здо-
буття путівки до Прем’єр-ліги, а 
тернополянам потрібно було ре-
абілітуватися за розгромну по-
разку в Кіровограді. У підсумку, 
команди очки поділили порівну.

Гра розпочалася з перевагою 
господарів. Однак, до справді не-
безпечних моментів справа дов-
го не доходила. На гру команд, 
очевидно, вплинула спека, але 
за перші півгодини вони на двох 
жодного разу не завдали удару в 
ствір воріт. Гості також обмежи-
лися пів-моментами. 

У такій важкій і в’язкій грі 
дуже важливо було забити пер-
шими, і це вдалося ФК «Терно-
піль». М’яч після чергового куто-
вого від Віталія Богданова знай-
шов на лінії воротарського май-

данчика голову Ігоря Курила. І 
той в падінні пробив повз голкі-
пера гостей – 1:0. Так завершив-
ся перший тайм.

У другій половині хід гри не 
змінився. Гостям ніяк не вда-
валося налагодити атакуваль-
ну гру, а ФК «Тернопіль» занад-
то рано почав грати на утриман-
ня. Як наслідок, до небезпеки до-
ходило вкрай рідко навіть незва-
жаючи на те, що гості залиши-
лися в меншості. Тернополяни 
більше думали про безпеку сво-
їх воріт, ніж про атаки. Із своїм 
завданням господарі поралися 
впевнено, лише за винятком епі-
зоду на 88-ій хвилині, коли Ан-
дрій Кондзьолка отримав дру-
гу жовту картку і вилучення за 
зрив атаки.

І коли вже видавалося, що 
матч завершиться перемогою 
господарів… «Іллічівець» за-
бив. Одну з останніх атак маріу-
польців тернополяни неправо-
мірно зупинили в метрі від лі-
нії штрафного. Удар з позначки 
влучив прямісінько у «дев’ятку» 
– 1:1. 

Реванш «Миколаєва»
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Можливість вчитися чи пра-
цювати в Польщі, комфортно ман-
друвати чи спілкуватися з турис-
тами у себе вдома… Це лише кіль-
ка причин, чому корисно знати 
польську мову. До того ж, це цікаво 
й доступно у кожному віці, кажуть 
в осередку “МояПольська”. Тут у 
Тернополі гуртуються ті, хто ціка-
виться Польщею не тільки як міс-
цем для заробітку, а в першу чергу 
як надзвичайно самобутньою, але 
у той же час дуже близькою нам 
країною. Кандидат філологічних 
наук, викладач Наталя Лобас роз-
повіла про методику, яка дозволяє 
вивчити польську швидко і... гра-
ючись.

–  Що таке “МояПольська”? 
Школа польської мови чи мовні 
курси?

– Ми позиціонуємо себе як осе-
редок навчання і забави. Польська 
мова для нас – це не тільки серти-
фікат чи можливість пройти спів-
бесіду  у консула, це, в першу чер-
гу, інструмент спілкування. Мож-
ливість дати собі раду у живому 
мовному середовищі – запитати 
дорогу, купити квиток, поговори-
ти з місцевими. Тому ми не про-
симо наших відвідувачів купува-
ти дорогі підручники і не пропо-
нуємо сідати за столи, відкрива-
ти зошити і відмінювати слова. 

Ми пропонуємо їм розмову, неви-
мушену атмосферу і  жодних стре-
сів, пов’язаних із навчанням. Адже 
найважливіше – це зняти страх пе-
ред спілкуванням іноземною мо-
вою. 

– Як відбуваються заняття 
в осередку?

– Зараз ми працюємо у форматі 
розмовних клубів для різного віку. 
Для дорослих є розмовний клуб 
“Nie ma kawy bez zabawy”. Одно-
часно проводимо набір у дитячі та 
підліткові розмовні клуби. Занят-
тя таких клубів об’єднані в цикли 
спільною тематикою.  Проте, якщо 
учасник пропустив якесь із занять, 
він без проблем зможе працювати 
на наступному. Нові учасники мо-
жуть долучатися навіть на сере-
дині циклу або ходити на заняття 
вибірково, що дуже зручно, якщо 
людина, наприклад, часто їздить у 
відрядження.  Усі заняття відбува-
ються лише польською мовою. 

– Чому забава? У чому осо-
бливість вашої методики?

– В основі нашої роботи ле-
жить такий недооцінений багать-
ма педагогами принцип, як педа-
гогіка забави. Сама методика ви-
никла ще в 70-х роках двадцятого 
століття. Але чомусь несправедли-
во вважається, що вона підходить 
тільки для роботи з дітьми. Мож-

ливо, причина та-
кож в тому, що, як 
говорив відомий 
польський пись-
менник Вітольж 
Ґомбровіч, дорос-
лі занадто перео-
цінюють свою до-
рослість. Насправді, практика по-
казує, що через ігрові форми мате-
ріал засвоюється набагато швид-
ше та ефективніше, ніж за партою. 
А невимушена і вільна атмосфе-
ра в групі сприяє створенню най-
різноманітніших комунікативних 
ситуацій, коли люди не бояться 
говорити. Хай навіть неправиль-
но – помилка виправляється і лю-
дина запам’ятовує правильну кон-
струкцію. Це набагато краще, ніж 
мовчання через страх помилити-
ся у присутності інших.  Разом з 
тим, ми використовуємо прийоми 
та підходи інших методик. Для нас 
важливо, щоб людина на занятті 
не нудьгувала, а весь час була заці-
кавлена тим, що відбувається.

– Чи проводите ви класичні 
заняття із польської мови, на-
приклад, для абітурієнтів, які 
планують поступати у поль-
ські виші, або людей, що хотіли 
би отримати Карту поляка?

– Так, звичайно. Якщо люди-
на хоче вивчити мову ґрунтовно, з 

правильним володінням грамати-
кою, ми охоче надамо їй таку мож-
ливість. Тим більше, що ми працю-
ємо за авторськими підручника-
ми і власною методикою. Можна 
також домовитися про навчання 
через cкайп, що дуже зручно, адже 
людина може не виходити з дому 
чи офісу і водночас навчатися. Го-
туємо також до співбесіди на Кар-
ту поляка.

– Люди якого віку можуть 
приходити до вас?

– Ми знайдемо те, що буде ці-
кавим і для дошкільнят, і для під-
літків, і для дорослих. Зараз три-
ває набір у дорослі розмовні гру-
пи, одна з яких вже працює, інша 
починає працювати з 5-го верес-
ня. Це групи вихідного дня – за-
няття відбуваються у суботу та не-
ділю. Одночасно йде набір у дитячі 
та підліткові групи, починаючи від 
4 років. Ці групи працюватимуть у 
будні в післяобідній час. Початок – 
вже у половині вересня. 

– Що ще пропонує “МояПоль-
ська”?

– Крім розмовних клубів, ми 
пропонуємо усім, хто цікавиться 
польською мовою та культурою, 
нашу бібліотечку. Завдяки грома-
ді польського міста Санок нам вда-
лося зібрати дуже добру бібліоте-
ку польськомовних видань. Тут і 
дитячі книжечки, і художня літе-
ратура – від класики до сучасних 
жіночих романів. Багато книг на 
історичну тематику, маємо також 
підручники. Наша бібліотечка ста-
не у нагоді і тим, хто тільки-но по-
чинає читати польською, і студен-
там та аспірантам, котрим потріб-
ні професійні тексти.

Крім того, із жовтня у нас від-
криється ще кілька цікавих проек-
тів. Так що ласкаво просимо у наш 
осередок. Ми завжди раді усім гос-
тям. 

Як знайти осередок  
“МояПольська”? 

м. Тернопіль, бульвар Шев-
ченка, 19. Тел. 098 699 25 73

Сторінка у Facebook: https://
www.facebook.com/pages/
MojaPolska/888551161205854

– Борисе Даниловичу, як ви оцінюєте се-
зон, що минув, і які плани маєте на ниніш-
ній?

– Сезон видався не найгіршим, навіть ці-
кавим. Колектив побував на Днях України в 
Польщі в  Ельблонгу з виставами «Медовий 
місяць» і «Каченя Пушок». Ми їздимо туди 
щороку і маємо в особі української діаспо-
ри,  яка дружить з Ельблонгським театром, 
достойного глядача. Були також гастролі у 
Львові й Києві, де нашу «Ніч перед Різдвом» 
чудово приймали у залі консерваторії. На 
оглядовому фестивалі в Івано-Франківську  
публіка гарно прийняла «Мину Мазайла». Ми 
поновили музичну виставу «Летюча миша», а 
сезон закрили «Нареченою світанкової зорі» - 
філософською виставою, що спонукає до роз-
думів. Найбільшим попитом у минулому сезо-
ні користувались вистави «Медовий місяць» 
і «Занадто одружений таксист». Як бачимо, 
глядач хоче відпочити, відійти від проблем 
хоч на кілька годин. Часто до нас приходять 
воїни, які на ротації – вони не хочуть дра-
ми. Маємо надію поїхати по Україні з «Занад-
то одруженим таксистом». Крім  театральної 
праці, наші актори мають честь брати участь 

у кінозйомках про Волинську трагедію спіль-
но з поляками, а Олександр Папуша - працю-
вати в антрепризному спектаклі в компанії з 
Вертинським і Горянським. Поїздили ми й по 
районах області з «Наталкою Полтавкою» - 
там люди спраглі за театром, тож хотілось би  
дарувати їм таку радість частіше.

Щодо наших ювілеїв, то плануємо їх від-
значити в рамках фестивального тижня, на 
який запросимо найближчих друзів – театри 
Західного регіону. Якщо ж буде фінансування, 
то хотілось би бачити Євгена Курмана з Кіро-
вограда з «Сорочинським ярмарком» або «Ха-
зяїном», Андрія Бакірова з Чернігова та інших 
дипломантів нашого фестивалю.

Уже маємо приблизний репертуар Тер-
нопільських театральних вечорів: «Енеїда» 
(Івано-Франківськ), «Каліка з острова мерт-
вих» (Рівне), «Зерносховище» (Львів), «Сто-
ліття Якова» (Луцьк), «Республіка на Коле-
сах» (Хмельницький), «Невольник» (Львів).

Маємо цього року ювілей Володимира Яч-
мінського – йому присуджено іменну стипен-
дію, вшануємо пам’ять Казимира Сікорсько-
го. Театр не має права на «забудькуватість» 
- треба пам’ятати про наших корифеїв.

З проведенням фестивалю нам обіцяли 
допомогти міське й обласне управління куль-
тури та мистецтв, маємо вже багато друзів се-
ред спонсорів, які, сподіваюсь, допоможуть 
нам і цього разу.

Стосовно творчого наповнення сезону, то 
глядачі побачать прем’єру комедії «Тітка Чар-
лі», музичну феєрію «Ніч на полонині», «Май-
ську ніч», дитячу казку, «Одруженого таксис-
та»-2 (після дуже вдалого першого), хочеть-
ся бачити й когось із запрошених режисерів 
– найімовірніше Федора Стригуна. З цією ж 
метою запрошуємо й хореографів, художни-
ків із костюмів. Єдиний стримуючий фактор 
– фінанси. А коли постійно думаєш про ко-
шти – страждає творчість. Ось і зараз сверд-
лить проблема, де знайти кошти на опалення 
взимку – чомусь ніхто з кураторів не подумає, 
як утримати єдиний у місті драмтеатр. Сер-
йозна проблема аварійності сцени – пережи-
ваєш, чи прокрутиться круг, а чи застопорить, 
чи даватиме театр осадку й далі, чи зупинить-
ся, чи не прорвуть труби опалення, коли да-
дуть тиск, чи спрацює стара сигналізація, бо 
нема 2-х мільйонів на аварійну…

Щодо творчого процесу, то ми даємо собі 

раду. Ми - одні з кращих у Західному регіоні. 
А театральний репертуар - то прерогатива го-
ловного режисера, але ми поступово знаходи-
мо спільну думку, щоб утримати баланс між 
виставами касовими і виставами рівня акаде-
мічного театру. 

– Що побажали б собі як керівникові й 
театрові?

 – Собі побажав би розуміння від колекти-
ву. Аби бачили   складність ситуації, бо в ни-
нішній час керувати колективом з півтори со-
тні чоловік непросто. Але коли буде розумін-
ня – буде і взаємодопомога. З іншого боку, ке-
рівник – службовець і повинен слугувати ак-
торам. Якщо буде так, то установа  буде про-
цвітати. А театрові побажаю постійного про-
гресу, розвитку, щоб із кожною прем’єрою, з 
кожним сезоном ставало усе більше гляда-
чів.  Щоб не було конфліктів у колективі – я 
за контрасти, за розмаїту палітру думок, але 
не за різноголосся. Мрію про міцний тандем 
адміністративного і творчого керівництва, бо 
ми всі разом працюємо заради престижу на-
шого академічного театру.

Влада СОБУЦЬКА.

«Готуємо вистави, які дозволять  
глядачеві відпочити 
у цей непростий час»
Ось і відлітував наш театр. Після спекотного липня актори повернулися до читок і репетицій – 

зажили своїм творчим життям, результат якого ми з вами побачимо з відкриттям театрального 
сезону. А він, незважаючи на осінь, також обіцяє бути гарячим: 85 років театру, 100 – Курбасовим 

Тернопільським театральним вечорам. Урочистості будуть проходити у рамках традиційного 
фестивального тижня. Хочеться вірити, що наші актори викладуться з цієї нагоди на всі сто, а коли таке 
станеться, то й аншлаг театрові ми забезпечимо. Хочеться побажати і творчому колективові, і глядачам 
успішного, повнокровного театрального сезону. Розмовляємо про це з в.о. директора театру – заслуженим 
артистом України Борисом РЕПКОЮ.

Навчання і забава: польська – легко, 
цікаво та швидко 

nday.te.ua



найкращi страви 
 з перцю на зиму

Червоний, зелений, жовтий солодкий і гострий перець так і проситься у банки з ароматними травами і спеціями.
Це чудовий овоч, з яким можна приготувати стільки смачних закусок, салатів, страв і, звичайно, заготовок на зиму. За вміс-
том вітаміну С солодкий перець перевершує всі інші овочі, саме з нього вперше була виведена аскорбінова кислота. Крім 
того, в перці є майже всі вітаміни групи В, каротину та інших корисних речовин. 
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Перець 
для фарширування

ПОТРІБНО: на 3-літрову 
банку - 1 ст. л. солі, 1 ст. л. оцту, 
1 ст. л. цукру, 2 лаврові лист-
ки, 4 горошини чорного перцю, 
окріп.

ПРИГОТУВАННЯ:  перець 
помити, відрізати хвостики, ви-
брати серединки. Щільно на-
пхати (один в один) у банку, до-
дати прямо сюди всі складники 
та залити окропом. Стерилізу-
вати 10 хв. у киплячій воді. За-
крутити та перевернути верх 
дном і накрити теплою ткани-
ною. Використовувати для фар-
ширування, а також цей перчик 
підходить взимку для салатів.
Перець з медом

ПОТРІБНО:  5 кг перцю бол-
гарського, 1 л оцту 6% , 360 мл 
олії, 200 мл меду, 2 ч. л. солі, 1,5 
ч. л. кориці, 10-12 шт. гвозди-
ки,10-12 горошин чорного пер-
цю, 3-5 горошин духмяного 
перцю, 8-10 лаврових листоч-
ків, 2 головки часнику.

ПОТРІБНО: перець помити, 
видалити хвостики і насіння, 
порізати соломкою чи на чет-
вертинки. Оцет, олію і мед до-
вести до кипіння. Додати спе-
ції (крім часнику) і варити 5 хв. 
Всипати в маринад перець, зно-
ву довести до кипіння і варити 
5-7 хв. В стерильні теплі банки 
покласти зубець часнику, на-
класти перець, долити марина-
дом і закрутити. Вихід - 10-12 
півлітрових банок. Перець мож-
на використати як окремо (са-
лат), так і до різних страв ( бор-
щу, рагу). Оцту дати на 150-200 
мл менше. Замість 1 л 6% мож-
на взяти 650 мл 9% +350 мл 
води. Замість меду можна вико-
ристати 1,5 скл. цукру.
Варення з перцю

ПОТРІБНО: 400 г болгар-
ських червоних великих перців, 
5 гострих червоних перців, 4 ве-
ликі яблука - бажано кислі та 
тверді, 400 г цукру, 40 мл яблуч-
ного оцту, 1 зірочка анісу, 4 го-
рошини англійського перцю, 4 
шт. барбарису.

ПРИГОТУВАННЯ: перці по-
мити, почистити від насіння, 

дрібно нарізати разом з яблука-
ми. Порізані яблука і перець по-
класти у велику каструлю, заси-
пати цукром і залишити у тако-
му вигляді при кімнатній тем-
пературі на 24 год. Поставити 
каструлю на маленький вогонь, 
довести масу до кипіння і ва-
рити на повільному вогні про-
тягом 40 хв., постійно помішу-
ючи дерев’яною ложкою. Зня-
ти з вогню, подрібнити масу 
блендером до однорідного ста-
ну і знову поставити на вогонь. 
Додати в масу аніс, англійський 
перець, барбарис і варити на 
повільному вогні ще 30 хв. Піс-
ля цього додати яблучний оцет 
і ще проварити варення 5 хв. За-
лишити остигати на 24 год. Го-
тове варення довести до кипін-
ня, герметично закрити.

Дуже смакує до м’яса пече-
ного, копченого, шашлика, та 
й просто на свіжий хліб замість 
масла.
Перець 
маринований

ПОТРІБНО: 2 кг перцю бол-
гарського, 200 г цукру, 100 мл 
олії, 200 мл оцту 9%, 1 ст. л. солі, 
250-350 мл води, спеції (горо-
шини чорного перцю, лаврові 
листочки, зубці часнику).

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
помити, почистити, наріза-
ти. Довести до кипіння мари-
над (крім спецій), вкинути пе-
рець, знову довести до кипіння 
і варити 7-10 хв. У простерилі-
зовану теплу банку покласти 1 
зубець часнику, лавровий лис-
точок, 3-5 горошин перцю, на-
класти перець, долити марина-
ду і закатати.

Перець «Лечо»
ПОТРІБНО: 3 кг перцю бол-

гарського, 0,5-1 скл води,1 скл. 
цукру, 1 скл. олії, 0,5 л томатно-
го соусу, 3-4 ст. л. солі, 0,5-1 скл. 
оцту, часник.

ПРИГОТУВАННЯ: перець, 
воду, цукор і олію варити 15 хв. 
і додати томатний соус, сіль, 
оцет. Варити ще 15-20 хв. У сте-
рилізовані банки нарізати час-
ник і викласти перець. Закрива-
ти і закутати для охолодження. 
Вихід 3 л.

Аджика подільська
ПОТРІБНО: 3 кг червоних 

помідор, 200 г часнику, 500 г са-
латного червоного перцю, 500 г 
цибулі, 500 г яблук, 500 г морк-
ви, 100 г цукру, 7 шт. стручково-
го пекучого перцю (можна мен-
ше, якщо не любите гостре), 0,5 
л. олії, 1 ст. л. з чубом солі.

ПРИГОТУВАННЯ: все про-
пустити через м’ясорубку і ва-
рити після закипання 3 год. на 
малому вогні, постійно помішу-
ючи. Готову аджику розкласти в 
банки і закрутити. 
Перцева паста

ПОТРІБНО: 1 кг гострого 
перцю, 3-4 помідори, 200 г рафі-
нованої олії. 

ПРИГОТУВАННЯ: перець  і 
помідори змолоти на м’ясоруб-
ці. Варити до загустіння. За 
10-15 хв. до кінця варки дода-
ти 200 г олії. Розкласти по сте-
рильних баночках з-під дитя-
чого харчування чи майонезу, 
закрутити. Зберігати в погребі 
або холодильнику. Використо-
вувати як гостру приправу.
Маринований  
гіркий перець

ПОТРІБНО: 200 г гірко-
го перцю, 200 мл води, 200 мл 
оцту, 2 ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ:  перець 
вимити і нарізати кружечками. 
Від насіння не очищати. Склас-
ти в підготовлену банку і залити 
гарячим звареним маринадом. 
Накрити кришкою і простерилі-
зувати 10-15 хв. Це все розрахо-
вано на півлітрову банку.
Перець 
в баклажанах

ПОТРІБНО: 5 кг баклажанів, 
3 кг солодкого перця, маринад: 
2 скл. води, 1 скл. цукру, 1 скл. 
олії, 1 скл. оцту, 1 ст. л солі, пу-
чок нарізаної петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: баклажа-
ни  нарізати вздовж - язичка-
ми, не чистити, товщиною десь 
4-5 мм, посолити на 2 год., щоб 
пустили сік, посмажити (не пе-
ресушити), згорнути рулетика-
ми, начинити ними пробланшо-
ваний перець. Розкласти в бан-
ки, залити маринадом. Стерилі-
зувати 30 хв., закрутити. 

Закусочний перець, 
фарширований  
капустою

ПОТРІБНО: на 3 кг перцю - 
2-3 капустини. Маринад: 2,5 л 
кип’яченої води, 1 літр 6% оцту, 
750 г цукру, 120 г солі, 8 горо-
шків чорного перцю, 8 горошків 
пахучого перцю, 8 шт. лаврово-
го листка, 1ч. л. зерен гірчиці.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту 
дрібно нашаткувати. Перець 
почистити і тісно напхати ка-
пустою, в 1 л. банку класти по 
2 великі зубці часнику і заклас-
ти фарширований перець, за-
лити маринадом. Стерилізува-
ти 15 хв. Закатати, накрити до 
остигання.
Смачний перчик

Такий консервований со-
лодкий перець - чудова заго-
товка для багатьох страв. На-
приклад: основа під борщову 
заправку, в печеню зі смаженою 
цибулею, до яєчні з цибулею і 
зеленню, до спагеті з м’ясом та 
багато іншого.

ПОТРІБНО: 4 кг перцю, 1,5 
л томатного соку, 1 скл. цукру, 
1скл. оцту, 1 скл. олії, 0,5 скл. 
води, 2ст. л солі, гвоздика, пе-
рець, часник.

ПРИГОТУВАННЯ: перець 
добре промити і очистити від 
плодоніжки і насіння. Розріза-
ти кожен перець на 8 частин. У 
каструлю налити томатний сік. 
Додати туди: сіль, цукор, оцет 
і олію, а також спеції. Довес-
ти до кипіння. Все разом вари-
ти близько 10-15 хв. після заки-
пання і закрити в простерилізо-
вані банки.  
Перець особливий

ПОТРІБНО: на 5-6 літро-
вих банок - 5 кг болгарського 
перцю, 25-30 горошин чорно-
го перцю, 70 г цукру (7ст. л.), 
40 г солі (1,5 ст.л.), 1,5 л води, 
40-50 г оцту 9%, по 5-6 лавро-
вих листів, зубчиків часнику 
і гвоздик, перець чилі за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: проми-
ти перець, вирізати плодоніж-
ки, видалити насіння - робити 
це, виходячи з того, цілий пе-
рець ви хочете маринувати або 
в нарізці. Якщо перець буде в 

нарізці, його можна розрізати 
на 4-6 поздовжніх частин і по-
тім видалити насіння, якщо ці-
лий - видаляти насіння потріб-
но акуратно, не пошкоджуючи 
цілісності, через отвір після ви-
різання плодоніжки. Простери-
лізувати кришки і банки ємніс-
тю 1 л, викласти на дно банок 
по 5 горошин перцю, 1 гвозди-
ці, одному лавру, невеликій ски-
бочці перцю чилі і зубчику час-
нику. Влити 1л води в кастру-
лю, всипати цукор і сіль, влити 
оцет, довести до кипіння, спро-
бувати маринад на смак - при-
правити ще цукром, оцтом або 
сіллю, якщо не вистачає. Далі 
порціями опускати перець в ки-
плячий маринад і бланшува-
ти кожну партію по 4-6 хв. на 
слабкому вогні, потім дістава-
ти шумівкою і викладати в бан-
ки. Якщо перець цілий, то трам-
бувати його не слід, щоб зберег-
ти цілісність, нарізаний потріб-
но трамбувати якомога щільні-
ше. Коли весь перець буде про-
бланшований, киплячий мари-
над розлити у банки так, щоб 
він повністю покривав перець, 
закрити кришками, переверну-
ти банки догори дном, закутати 
теплою ковдрою, так залишити 
на 12-15 год., Зберігати при кім-
натній температурі. Їсти такий 
перчик можна через 2 тижні. 

Перець по-польськи

ПОТРІБНО: болгарський пе-
рець, для заливки на 10 л води 
– 400 г солі, 20 г кислоти лимон-
ної, олія.

ПРИГОТУВАННЯ: взяти 
перці будь-якого ступеня зрі-
лості - жовті, червоні й зелені, 
з обох кінчиків обрізати, при-
брати насіння. Вставити перці 
один в інший за 3 штуки, щіль-
но скласти в банки. Всі інгреді-
єнти для розсолу з’єднати, до-
вести до кипіння і відразу зали-
ти перці розсолом, зовсім трохи 
не доходячи до горлечка бан-
ки. Підлити зверху олію, герме-
тично закрити кришками. Спо-
чатку залишити на добу перець 
при кімнатній температурі, піс-
ля чого забрати на зберігання в 
холод. 

Рiзнобарвний i вiтамiнний - 
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% на продукцію 
при безкоштовній реєстрації.

 Замовлення щомісяця не обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 
Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хоро-
шому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у но-
возбудованому багатоповерховому житловому 
будинку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тролей-
бусна. Агенції прохання не турбувати. 

Телефонуйте – 0975025348. 

2-кімнатну квартиру, м. Тернопіль, вул. Лозо-
вецька, 3-й пов., євроремонт, індивідуальне опа-
лення. Площа 51,5 м кв. Агенції прохання не тур-
бувати. Тел.: (098) 711-24-07

Пропоную
Відкрилася нова ГУРТОВНЯ КАВИ.

Ціни від виробника - приємно смачні.
Тел.: (097)-863-90-93  

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави  
потрібні торгові представники.  

Тел. (098) 932-00-28 

Українські анекдоти
*   *   *

У дорогому ресторані офіціант запитує в чо-
ловіка:

- Що п’є ваша дружина?
- Мою кров!

*   *   *
Міжнародний конкурс із в’язання серед ба-

бусь: українська бабуся зв’язала шкарпетки; гол-
ландська не змогла зв’язати й двох слів; китайська 
зв’язала айфона. Сомалійська бабуся зв’язала всіх 
бабусь і почала вимагати мільйон доларів.

*   *   *
У суді слухають справу про розлучення. Дру-

жина:
- Я вимагаю, щоб нас розлучили: чоловік без 

мого відома продав усі каструлі, а гроші пропив.
Чоловік:
- Я також прошу нас розлучити: пропажу ка-

струль ця ідеальна господиня виявила тільки на 
шіснадцятий день!

*   *   *
- Рабинович, учора в театрі я бачив вашу дру-

жину. Вона так сильно кашляла, що всі на неї ози-
ралися. У неї грип?

- Ні, у неї нове плаття!
*   *   *

- Коханий, дай мені грошей на пілінг.
- А що це?
- Це - коли стару шкіру знімаєш, а нова - гла-

денька й гарна.
- А я думав, що змії безкоштовно линяють.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання без-

оплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу при-
ймаються Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській 
області, а також всіма районними, міським, міськрайонним управліннями юс-
тиції до 30 вересня 2015 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-
сайті Головного територіального управління юстиції у Тернопільській  облас-
ті (http\\:terjust.gov.ua).

Тернопільське міське управління юстиції.

ОГОЛОШЕННЯ
На виконання Закону України «Про місцеві 

вибори» затверджено розцінки на розміщення 
агітаційних матеріалів за рахунок коштів ви-
борчих фондів під час виборів депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, об-
ласних, районних, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост 25 жовтня 2015 року у 
газеті «Наш ДЕНЬ», а саме: 
Перша сторінка (колір) – 12,00 грн./cм.кв.
Внутрішні сторінки (ч/б) – 7,00 грн./см.кв.
Внутрішні сторінки (колір) – 8,00 грн./см.кв.
Остання сторінка (колір) – 8,00 грн./см.кв.
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ГОРОСКОП
з 2 по 8 вересня
Овен  

Будьте уважнi на роботi, є висока вiрогiднiсть припуститися 
серйозних помилок. У сiм’ї ви зумiєте застосувати свої лiдерськi 
якостi.
Телець 

Приймайте обставини такими, якими вони є, не намагайте-
ся самостiйно змiнити ситуацiю. Не варто сваритися з ворогами, 
краще шукайте компромiсних рiшень.
Близнюки

Зiрки попереджають вас про напружену ситуацiю на роботi, 
недотримання субординацiї може вам вилiзти боком. 
Рак 

Тиждень сприятливий для практичних справ — наведiть лад 
в оселi, передивiться цiкавi фiльми. У вихiднi ви зустрiнетеся з 
друзями.
Лев 

Для вас найцiкавiше тiльки починається. На роботi вам запро-
понують цiкавий проект, який принесе хорошi прибутки.
Діва 

Вам видається, що всi налаштованi проти вас. На перший 
погляд, це нiби й так, але iнодi треба просто перепросити, щоб 
вiдновити мир.
Терези 

Вам доведеться прийняти вiдповiдальне рiшення. Навiть 
дрiбнi справи можуть мати непередбачуванi наслiдки.
Скорпіон 

Ви вiзьмете на себе вiдповiдальнiсть у найскладнiшiй 
ситуацiї. Ваше вмiння мобiлiзуватися знадобиться не тiльки на 
роботi, а й на вiдпочинку.
Стрілець 

Середина тижня — вдалий перiод. Ви зможете порозумiтися 
з колегами, знайти з ними спiльну мову. Але не радимо дуже 
опiкати близьку людину.
Козеріг 

Наприкінці тижня ваша допомога буде незамiнна для оточу-
ючих. У першу чергу це стосуватиметься дружнiх стосункiв.
Водолій 

Тиждень сприятливий для тривалих завдань, крiм того, вашi 
попереднi заслуги буде вiдзначено по достоїнству. Вашi навички 
та досвiд стануть у пригодi для iнших.
Риби 

Ви уникнете багатьох проблем, якщо тверезо дивитиметеся 
на ситуацiю. Не робіть нічого згарячу, це нi до чого хорошого не 
приведе.

Вітаємо! 
працівників Почаївського 

психоневрологічного 
 будинку-інтернату  –

іменинників вересня 2015 р.!
Оксану Бондар, Миколу Обезюка, 
Світлану Олейнік, Марію Білорус, 
Валентину Бай, Любов Турченко, 
Лесю Царик, Тетяну Довгушко, 

Андрія Бондарчука, 
Любов Притулу  

Нехай же вам квітує весноцвіт
В житті збуваються найкращі мрії
І доля посилає многа літ
Добра, бадьорості, любові і надії!

З повагою - колектив Почаївського
 психоневрологічного будинку-інтернату.

Вітаємо!
депутата сільської ради Миколу Михайловича Ожгу

із села Великі Вікнини на Збаражчині з ювілеєм!

Співчуття
Педагогічні колективи ЗОШ №1, 3, 5 м. Тернополя гли-

боко сумують з приводу смерті колишньої вчительки з 
58-річним стажем Мальчевської Галини Сергіївни і ви-
словлюють щире співчуття рідним та близьким покійної. 

З повагою і щирими вітаннями депутатський корпус Великовікнинської сільської ради
та сільський голова Василь Коляда.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким, 
Ще довго-довго днi й лiта, 
А тиха радість, чиста i висока, 
Щоденно хай до хати заверта. 
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi, 
Любовi, доброти i щастя повен дiм, 

Нехай у серцi розкошує лiто 
І соняхом квiтує золотим. 
Хай завжди радiсть, успіх i достаток, 
Сиплються, немов вишневий цвiт. 
Хай життєвий досвiд творить з буднiв свята, 
А Господь дарує довгих-довгих лiт!

Вітаємо!
Миколу 

Михайловича Ожгу
із села Великі Вікнини

 на Збаражчині
з 60-річчям!

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай Тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба,
Поваги, пошани й людського тепла. 

З найкращими побажаннями та любов’ю - 
дружина Надія, швагро Василь, братова Зоя

 і швагро Василь зі Скадовська.

Вітаємо!
Миколу Михайловича Ожгу

із села Великі Вікнини на Збаражчині
з 60-річчям!

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вас руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки
І всі люди поважають Вас!

З повагою та любов`ю - дочка Людмила, 
сини Михайло, Андрій, Микола, 

зять Василь, невістки Катерина, 
Оксана, Олеся, онуки Василько, Софійка, 

Діана, Саша, Оля, Владік.

Вітаємо
дорогого синочка

і братика
Антонійчика 

Вознюка
З днем 

народження!
У торті свічечки чотири
І зовсім Ти вже не маля,
Вже повне мудрості і сили,
Ти - наче сонечко сія.
Ласкаве Твоє щебетання
Дарує радість всім і сміх,
З чотирма рочками вітання!
Щастя,  радості  і втіх!
Хай тобі всміхається доленька ясненько
Господь береже маленьке серденько!

З любов’ю і найкращими побажаннями-  
мама, братики, сестрички і вся родина.




