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10 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
13-18, вдень 27-29 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.00, за-
хід - 20.24. 

11 серпня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
13-16, вдень 14-16 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.02, за-
хід - 20.43. 

12 серпня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 12-14, вдень 16-21 
градус тепла. Схід сонця - 
6.03, захід - 20.41. 

13 серпня - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 10-15, вдень 19-21 
градус тепла. Схід сонця - 
6.05, захід - 20.39. 

14 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
14-18, вдень 21-26 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.06, за-
хід - 20.37. 

15 серпня - хмарно, 
можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 15-17, 
вдень 18-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.08, за-
хід - 20.35. 

16 серпня - хмарно з 
проясненням, можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 13-15, вдень 18-21 
градус тепла. Схід сонця - 
6.09, захід - 20.33.  

Погода  
в Тернополі  
й області

На Тернопіллі фестивалили  
лемки з усього світу

3  
стор.

«Що ж ти наробила, доню?»

Магнітні бурі 
у серпні

Протягом серпня 2016 року 
очікується кілька серйозних 
магнітних бур і коливань. За 

прогнозами фахівців, найбільш 
неспокійною буде перша 

декада серпня.
Магнітні коливання можливі 

10, 19, 25, 27 серпня.
Серйозні магнітні бурі  

очікуються 
26, 30 серпня.

Іван КРУП’ЯК:  
«За п’ять  
років може 
пропасти 
прісна вода»

7 стор.

Петро ІЛІЩУК: 
«Дивлюсь 
на землю, як 
на людину…»
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Доброго дня тобі, «Наш 
ДЕНЬ»!

Хочу поділитися з тобою 
одним своїм розчаруванням. 
А саме: скільки Юлія Тимо-
шенко в політиці – я весь час 
голосувала тільки за неї. Що 
на парламентських виборах, 
що на президентських. Дуже 
шанувала її, вірила їй...

Особливо запам’ятався 
випадок, як вона розповіда-
ла (зі сльозами на очах) про 
відвідини старенької жінки. 
У холодній-прехолодній хаті, 
але дуже чистій, у вишиваних 
рушниках... І як ця жінка боси-
ми ногами стояла на холодній 
підлозі, зустрічаючи високих 
гостей зі столиці. Серед яких 
була і Юлія Володимирівна. І 
як у неї, Тимошенко, у ці хви-
лини затерпло серце...

А недавно бачу в теле-
візорі нашу Юлю серед хар-
ківських бабусь - вродливу, 
усміхнену, приязну... У туфлях 
на високих підборах. І чую від 
журналістів: ці туфлі – зі змії-
ної шкіри, їх вартість - 500 до-
ларів.

Знаєте, цього разу сер-
це затерпло вже в мене. Адже 
500 доларів – то моя пенсія за 
цілих 9 місяців...

І Янукович чомусь зга-
дався. У мештах зі шкіри кро-
кодила. На якомусь саммі-
ті – у Брюсселі, здається. Тоді 
з нього вся Європа, включно з 
Україною, сміялася.

... А ще я згадала Револю-
цію Гідності.

І як Тимошенко в інвалід-
ному візку виїжджала з Хар-
ківської колонії.

І як на цьому ж візку 
в’їхала на багатолюдний Май-
дан...

Це було дуже зворушливо, 
до сліз.

І ось минуло два з полови-
ною роки. 

Наша Юля, дякувати Богу, 
вже давно не просто ходить, а 
на височенних підборах. І ме-
шти в неї дуже модні – чи то 
від Гуччі, чи від Діора. Та все 
одно щось у цих мештах не 
так... Чи то не в них справа?

А може...     
Може, ці туфлі Юлині – не 

зі справжньої зміїної шкіри, а 
штучної? Адже був кілька ро-
ків тому прецедент, коли ре-
гіонали звинуватили Тимо-
шенко, що вона носить дуже 
коштовні прикраси - намис-
то і сережки зі справжніх пер-
лин. Юля довго мовчала, а по-
тім зняла все -  і запропону-
вала своїм критикам  зверну-
тися до ювелірів. Виявилося, 
перли були хоч і дуже гарни-
ми, але штучними. Чеська бі-
жутерія, уточнила  для всіх 
Тимошенко.

Може, й  з мештами  так 
само буде? Просто Юля мов-
чить – тримає паузу?

Катерина ГУМЕННА.
с. Озерна

 Зборівського району.

У 2001 році, також напередодні чергової 
річниці незалежності України, стратегією по-
долання бідності порадував українців тодіш-
ній президент Леонід Кучма. Документ напи-
саний мудро. Але його ніхто не збирався ви-
конувати.         

Чи зробить українців багатшими нова 
Стратегія подолання бідності? Слід врахува-
ти: у державі війна, корупція, мізерні пенсії 
та зарплати, дорога комуналка, недешеві про-
дукти харчування, послуги…

Люди мали надію, що в уряді переглянуть 
хоча б вартість газу. Однак прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман на офіційній Facebook-
сторінці повідомив: газ не буде дешевшим. 
Українці можуть розраховувати лише на суб-
сидії. «Ми встановили граничні ринкові ціни 
на газ. Чи може він бути дешевшим? Ні, він ко-
штує стільки, скільки він коштує у світі, зо-
крема, у Європі», - зазначив глава уряду. 

А як з бідністю у Європі, пане Гройсман? 
Отже, у пояснювальній записці проекту 

урядового розпорядження про затвердження 
плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації 
Стратегії подолання бідності йдеться, зокре-
ма, про сприяння зайнятості населення; зрос-
тання доходів та виплат у системі державного 
соцстрахування для забезпечення умов гід-
ної праці; забезпечення доступу населення до 
послуг соціальної сфери; мінімізацію ризиків 
бідності найбільш вразливих категорій насе-
лення...      

Поки чиновники бавляться у написання 
стратегій, українці, як і в 90-ті роки, знову ма-
сово виїжджають з країни. Але тепер почали 

втікати представники інтелектуальних про-
фесій. Число дипломованих співвітчизників, 
які залишили країну, за останні два роки зрос-
ло на 20 відсотків, повідомили у Міжнародно-
му центрі з працевлаштування.

Українці, переважно чоловіки 30-40 років, 
втікають від війни, безробіття, низької якості 
життя та постійного росту цін. 

Оцінити реальні масштаби еміграції укра-
їнців важко, бо офіційної статистики немає. 
Приватні аналітичні центри підрахували: за 
час війни з країни виїхали 5-6 мільйонів лю-
дей. І прогнозують: ця цифра зростатиме. 
Адже, згідно з опитуванням, залишити країну 
готові 80 (!) відсотків українців. 

…Своєрідне «подолання бідності» стосу-
ється і «слуг народу». Наприклад, голова Вер-
ховної Ради Андрій Парубій і 167 депутатів 
отримали по 14260 гривень з держбюджету 
для компенсації вартості оренди житла або 
винаймання готельного номера в липні. Про 
це повідомили в апараті Ради. 

У фракції «Блок Петра Порошенка» ко-
шти виділили 60 зі 142 депутатів. Із «Народ-
ного фронту» - 43 з 81 нардепа, в «Об’єднанні 
«Самопоміч» - 15 із 26. В «Опозиційному бло-
ці» - 11 із 43 нардепів, у тому числі співголо-
ві фракції Олександру Вілкулу та Дмитру і Ми-
хайлу Добкіним. Отримали компенсацію 10 з 
23 депутатів групи «Партія “Відродження»; 5 
із 19 нардепів групи «Воля народу»; 6 з 21 - з 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 4 з 
19 депутатів фракції ВО «Батьківщина». 

Компенсували вартість житла і 13 з 42 по-
зафракційних нардепів, зокрема й Володими-

ру Парасюку.
А Нацбанк, приміром, купив страховку для 

співробітників за 30 мільйонів гривень. З гол-
ковколюванням, масажами... В НБУ пояснили: 
потрібно дбати про здоров’я працівників. 

До речі, експерти попереджають: україн-
ців може очікувати чергова хвиля «банкопа-
ду». Так, виконавчий директор Міжнародного 
фонду Блейзера Олег Устенко переконаний: 
якщо Україна розірве відносини з МВФ, вар-
тість долара миттєво зросте до 30 гривень. Це 
спровокує чергову хвилю банкрутств вітчиз-
няних фінустанов. Новий виток девальвації 
дуже згубно позначиться на загальному ста-
ні економіки країни.

Так уже склалося: Україна залежна від 
МВФ, бо жоден уряд не намагався заробляти 
гроші, аби злізти з дотаційної голки. Хоча б, 
частково. 

Особа керівника Нацбанку Валерії Гонта-
ревої також викликає чимало запитань. На-
приклад, яку роль вона виконувала на та-
ємничій «фінансовій кухні» Януковича? 
Чому для реалізації своїх афер оточення 
президента-втікача зверталося саме до інвес-
тиційної компанії ICU, яка належала Гонта-
ревій разом із російським банкіром Соловйо-
вим? Є й запитання до нинішньої діяльності.    

А щодо подолання бідності, то жодна стра-
тегія не спрацює, якщо не дати людям нор-
мально заробляти і жити. Без «турботливої» 
бюрократії, хабарів, страхів перед численни-
ми перевірками…

Українці вміють працю-
вати. Просто, їм не треба за-
важати. 

МЕШТИ 
ЯК МЕШТИ
АЛЕ ЩОСЬ У НИХ  НЕ ТАК...

Готуючись до відзначення пам’ятної 
дати, на Тернопільщині оновлюють меморі-
альний комплекс. Загалом на капітальний 
ремонт пам’ятника січовим стрільцям з об-
ласного та місцевого бюджетів виділено по-
над 705 тисяч гривень. Долучилися також і 
сільські ради Бережанського району.

На ремонт каплиці витратили 163 тися-

чі гривень. До речі, генераль-
ним підрядником є місцеве під-
приємство. Тут замінили вікна, 
встановили новий купол, а го-
ловне – увіковічнили пам’ять 
про героїв, які віддали життя за 
свободу та незалежність Укра-
їни. Творчій групі під керівни-

цтвом заслуженого художника України Бог-
дана Ткачика за місяць часу вдалося май-
же неможливе: майстри повністю розписа-
ли каплицю. Основою іконописної компози-
ції став триптих, на якому зображена істо-
рія Української бойової звитяги. Над розпи-
сом каплиці працювали також: Богдан Брин-

ський, Михайло Дирбавка, Микола Шевчук, 
Олег Шупляк та його син Віталій. Участь у та-
кому проекті вважають справою честі.

Голова Тернопільської обласної адміні-
страції Степан Барна переконаний, що істо-
рична пам’ять про українських воїнів усіх ча-
сів має бути в центрі уваги – адже від цього 
залежить і те, чи будуть нинішні та наступ-
ні покоління українців так само віддані сво-
їй державі. 

Нагадаємо, масштабне відзначення 
100-річчя з часу боїв на горі Лисоня відбу-
деться 2, 3 та 4 вересня у м. Бережани, а та-
кож безпосередньо на території меморіаль-
ного комплексу.

Дайте людям нормально заробляти й жити
 і не треба ніяких стратегій подолання бідності!  
Влада бореться з бідністю не перший рік. Депутати й урядовці 

пишуть, обговорюють, приймають рішення та відповідні закони. 
Але бідність на них жодним чином не реагує.   

Ольга
ЧОРНА.

На горі Лисоня розписали каплицю 
на знак пам’яті про бійців-героїв

Гора  Лисоня – символ звитяги та вірності сво-
їй державі. Саме тут 100 років тому Легіон Україн-
ських Січових Стрільців зазнав значних втрат, але 
зупинив наступ російського агресора на Бережани.
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Передати культурну спадщину цієї етнічної групи наступним поколінням – такою 
є основна мета заходу, кажуть організатори. Цього року на дводенні гуляння приїха-
ли лемки з різних куточків України і з-за кордону. За словами голови обласної орга-
нізації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександра Венгриновича, завіта-
ли вони з багатьох країн – Німеччини, Польщі, Словаччини, Італії, Греції, Португалії. 

На фестивальній території діяли майстер-класи народних майстрів, тривали 
спортивні змагання, де кожен охочий міг спробувати свої сили у старовинних і сучас-
них спортивних іграх. Розважали учасників фестивалю майже 90 колективів. 

Вже традиційно, як на святі, гостей зустрічали господар і господиня. Адже на фес-
тиваль приїжджають цілими родинами, від маленького до найстаршого.

– Самобутня лемківська культура була, є і буде, – зауважив голова облдержад-

міністрації Степан Барна. – Тернопілля – це колиска 
лемківської культури, саме тому у нас відбувається 
цей фестиваль. Найбільше українців, майже 160 ти-
сяч, у 1944-1946 роках було переселено з Лемківщи-
ни, Холмщини, Надсяння на територію нашого краю. 
Але навіть у найважчі часи вони вірили, що відродять 
свою культуру і свою самобутність. Всеукраїнський 
фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщи-
ни», який щороку збирає десятки тисяч гостей, вко-
тре довів це. Лемківські традиції – невід`ємна скла-
дова багатогранної культури української нації. Тому 
наш обов`язок – плекати і примножувати ці надбан-
ня.

Очільник краю передав учасникам і гостям фес-
тивалю вітання від Президента України Петра Поро-

шенка. За словами Степана Барни, у 
музеї під відкритим небом «Лемків-
ське село» на Ватряному полі захо-
ди, які мають на меті популяризува-
ти лемківську культуру, обов’язково 
повинні проводитися впродовж ці-
лого року.

Фестиваль  був насичений не 
лише концертною програмою. У міс-
течку народних промислів майстри 
представляли особливості лемків-
ської культури. А ще була нагода ску-
штувати смачні лемківські страви. 

Цьогоріч на колоритне святкування з’їхалися майже трид-
цять тисяч людей зі всієї України та з-за кордону. Для того, щоб 
гості свята відпочили з комфортом та лише з приємними вра-
женнями повернулися додому чималу роботу провели волон-
тери.

За словами активіста Тернопільської територіальної органі-
зації партії “Солідарність” Юрія Пителя, попотіти довелось чи-
мало, адже незважаючи на спеку, територію урочища площею 
40 га, потрібно було привести в порядок. 

«Ми приїхали на фестиваль на день раніше, аби прибрати 
територію та допомогти встановити торгові точки. Під час фес-
тивалю слідкували за порядком, а вночі охороняли територію, 
- зазначив Юрій Питель. – Та найбільше роботи припало на дру-
гий день фестивалю, коли після гучних гулянь потрібно було 
прибрати сміття. А його, на жаль, було чимало».

Підтримав волонтерів і депутат Тернопільської міської 
ради від “Солідарності” Павло Бич: «Я дякую усім, хто проявив 
небайдужість, громадянську позицію, долучився до процесу та 
допоміг забезпечити комфорт для гостей нашого краю».

Волонтери «Солідарності» долучилися 
до організації «Лемківської ватри» 

Традиційний фестиваль «Дзвони Лемківщини» ось уже 
сімнадцятий рік збирає лемків та поціновувачів цієї 
культури в урочищі Бичова на Монастирищині.

Самобутня культура, унікальнi пiснi
 й автентичнi смаколики:

 як лемки фестивалили
 на Тернопіллі

Лемківська говірка, пісні, різноманітні розва-
ги та колоритний одяг – на Ватряному полі по-
близу міста Монастириська вже вкотре тра-
диційно запалили лемківську ватру. Протягом 
вихідних тут проходив сімнадцятий Всеукра-
їнський фестиваль «Дзвони Лемківщини».
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- Пане Володимире, свого часу ви 
були міським головою Шумська, сьо-
годні керуєте цілою громадою. Як вона 
працює та що змінилося внаслідок де-
централізації?

- Наша громада є найбільшою в облас-
ті, адже об’єднує  18 сільських рад і 35 сіл 
з центром у Шумську. Бюджет громади 
складає понад 72 млн. грн., з них - влас-
них доходів близько 19 млн. грн., що в 2,5 
рази більше, ніж у 2015 році. Окрім того, 
цьогоріч нам виділили державну субвен-
цію у розмірі понад 15 млн.  грн. У 2015 
році її взагалі не було. За ці кошти вже ба-
гато зроблено. Не менш важливим є те, 

що внаслідок децентралізації люди отри-
мали можливість самостійно обирати го-
лову громади та старост та місцях. Влас-
не, цього завжди громадськість і вимага-
ла від влади – дати більше повноважень 
місцевим керівникам, адже саме вони ро-
зуміють та знають ключові проблеми та 
потреби людей.  Як практик і людина, яка 
має з чим порівняти, можу впевнено ска-
зати, що питання об’єднання – це питан-
ня перспективи. Децентралізацією ми 
зламали стару радянську систему влади, 
яка диктувала «згори». 

- Які ж тоді повноваження сьогод-
ні мають старости?

- Сьогодні старости, або так звані ві-
йти – це своєрідні «рупори» громад-
ськості. Від них я чекаю ідей та пропози-
цій щодо нових проектів для реалізації у 
громаді, старости повинні орієнтуватися 
у проблемах людей та допомагати вирі-
шувати їх. Також на них  покладена функ-
ція контролю за виконанням бюджету та 
освоєнням коштів. Щодо міфу про зник-
нення села, то загрози ніякої немає. Те-
риторіально  всі села залишаються не-
змінними. У багатьох з них будуть ство-
рені віддалені Центри з надання адміні-
стративних послуг (ЦНАП).  Це значно по-
кращить комфорт жителів громади, адже 
дозволить вирішувати адміністративні 
питання на місцях, а не у Шумську, як це 
було раніше. 

За рік існування громади я переконав-
ся, що в ситуації з мізерними бюджетами, 
яка була у селах, іншого шляху для розви-
тку громади, просто немає. Люди самі хо-
тіли об’єднання, бо розуміли, без фінансо-
вої підтримки село зникне. І хай там що 
декларують окремі політичні сили про 
недоцільність децентралізації, реальні 
справи, які вже нам вдалося зробити го-
ворять самі за себе і це ще не кінець.

Єдина команда - 
реальні справи

Напередодні децентралізації окремі політичні сили 
розповсюджували міф про зникнення села як струк-
турної одиниці області. Його можна сміливо розвія-
ти. Принаймні так вважає голова найбільшої на Терно-
пільщині Шумської територіальної об’єднаної грома-
ди Володимир Плетюк. За його словами, за один рік 
існування громади у селах вдалося зробити більше, 
ніж за кілька останніх. 

Володимир ПЛЕТЮК:

 «Питання об’єднання 
у громади – це 

питання перспективи»

Хвилиною мовчання розпочали засідання чле-
ни Громадської ради з відзначення Всеукраїнською 
літературно-мистецькою премією ім. Братів Лепких. 
Адже 26 липня відійшов у засвіти архівіст, педагог, 
краєзнавець, громадсько-культурний діяч, літератор, 
Заслужений працівник культури України, багаторіч-
ний голова ради Богдан-Роман Хаварівський.

Члени Громадської ради - Михайло Андрейчин, Богдан 
Андрушків, Ігор Дуда, Богдан Кусень, Богдан Мельничук, 

Богдан Ничик, Ярослав Омелян, Михайло Ониськів, Ро-
ман Півторак, Михайло Ратушняк, Віктор Уніят -  ще раз 
добрим словом згадали життєвий шлях Б. Хаварівського. 

Окрім того, враховуючи побажання покійного, чле-
ни Громадської ради вирішили ввести до її складу кан-
дидата історичних наук, доцента ТНЕУ, лепкознавця 
Надію Білик та заслуженого майстра народної твор-
чості України Івана Кузишина.

Враховуючи, що цьогоріч виповнюється 25 років з 

часу заснування премії Братів Лепких, вирішено збільши-
ти кількість лауреатів. Голова Ліги підприємців «Україн-
ська справа» Михайло Ратушняк  запевнив, що очолюва-
на ним спілка й надалі формуватиме преміальний фонд.

Тимчасово виконуючим обов’язки голови Громад-
ської ради одноголосно обрали письменника, драма-
турга, редактора, журналіста, краєзнавця, Заслужено-
го діяча мистецтв України Богдана Мельничука.

Прес-служба Громадської ради.

Відомий тернопільський літератор і митець очолив раду Всеукраїнської премії 

Зроблено у 2016 році
 завершено роботи з реконструкції 

мереж зовнішнього освітлення у 5 на-
селених пунктах;

 зроблено нову огорожу «Поль-
ського кладовища» у Шумську;

  реставровано пам’ятник в селі Би-
ківці;

 проведено роботи із загортання 
смітників;

 зроблено ремонт свердловин;
 виконано поточний ремонт ву-

лиць у населених пунктах громади на 
суму від 100 до 200 тис. грн. у кожному;

 у кожному селі проводяться робо-
ти з ремонту доріг;

 готовий новий генеральний план 
міста Шумськ. 
У планах до кінця року

 відновити зону відпочинку у Шум-
ську;

 відремонтувати 3 км дороги, яка 
з’єднує Рівненську та Тернопільську 
області через Шумський район;

 завершити ремонт та облашту-
вання двох доріг вартістю 6,5 млн. грн. 
та 4,5 млн. грн.  

 розробити стратегію розвитку 
громади за допомогою канадсько-
польського проекту.
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Знайомтесь: Петро Васильович ІЛІЩУК, директор приватного акціонерного товариства 
«Мшанецьке» на Теребовлянщині. Заслужений працівник сільського господарства. 
Людина, закохана у землю. Хлібороб у дещо нині призабутому сенсі цього слова. Бо навіть 
на маленькій Тернопільщині землею, трапляється, розпоряджаються заїжджі олігархи з 
іноземним капіталом. Або ж свої, новонароджені латифундисти, які, забравши в оренду 
людські паї, «видушують» із землі останні соки. Про Іліщука кажуть: після нього ще років 
десять можна сіяти і збирати врожаї, нічого не вкладаючи у землю. А ще Петро Васильович 
пише вірші. Отож, про поле і рифми, прозу і поезію життя.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬРозмова з цікавою людиною 5

 - Родом ви з Чернівеч-
чини. Та доля, причім не 
один раз, пов’язала вас із 
Мшанцем, старовинним 
селом на Галичині.
- Хоч десять років після за-

кінчення сільськогосподар-
ського інституту я працював 
головним агроном у рідному 
буковинському краї. А потім, 
у 1983-у, мені запропонували 
піти у Мшанець директором то-
дішнього радгоспу. Відтоді все 
моє життя - на Тернопільщині. 

- Не секрет, що вже через 
три роки очолюване вами 
господарство стало кра-
щим серед буряконасін-
нєвих господарств облас-
ті. І вам запропонували 
очолити Теребовлянське 
районне управління сіль-
ського господарства.
- Це теж був певний досвід. 

Жаль тільки, що у 1995, коли 
знову повернувся у Мшанець, 
цей досвід треба було застосо-
вувати по-новому. Пригадуєте, 
тоді саме розвалювали колгос-
пи, розкрадали, що могли. По-
дібна доля не оминула і цього 
села. Я прийшов восени, у жов-
тні. Було зорано лише сто гек-
тарів поля і засіяно триста гек-
тарів пшениці. Не вистачало со-
лярки. Та з Божою допомогою і 
людей потиху почали працюва-
ти. Були дуже складні часи, бан-
дити різні приїжджали за «да-

ниною». Є що згадати. Знищу-
вати легко, будувати тяжко. По-
тім повіддавали паї, а чим люди 
мали їх обробляти? Жаль, що 
держава і досі не повернулася 
обличчям до села. Законів чіт-
ких нема. Селяни, переважно 
жінки, світами роз’їхалися. А чо-
ловіки без роботи спиваються 
тут. Власне, це біда України. За-
раз багато чого списують на ві-
йну. Але ж ми всі допомагаємо 
подолати це лихо. З господар-
ства віддали КамАЗа – це 600 
тисяч гривень. Допомагаємо та-
кож продовольством, придбали 
амуніцію та одяг для хлопців, 
які пішли служити в АТО. Але 
потрібно ще й творити державу. 
На державному рівні прийня-
ти, насамперед, відповідні зако-
ни, а не пускати багато чого на 
самоплив. Це особливо відчу-
вається в сільському господар-
стві, де невеликі підприємства 
сплачують більші податки, ніж 
великі агрохолдинги.          

- У «Мшанецькому» уже 
віддзвеніли жнива. Чи за-
доволені цьогорічним уро-
жаєм? 
- У моєму житті був дуже 

складний період, коли я важко 
захворів. Тоді багато чого пере-
осмислив. Я навчився дякувати 
Богу. За гарний врожай і за те, 
що дає мені сили ростити його, 
робити у житті щось добре. 
Цього року була дуже жорсто-

ка засуха. У наших краях майже 
не йшли дощі. А в природі має 
бути все збалансовано. Насіння 
хороше, технологія вирощуван-
ня - теж. Не вистачало вологи. 
І все-таки ми зібрали хороший 
урожай зернових. Окремі поля 
дали навіть по 84 центнери на 
круг. У середньому маємо 60 
центнерів з гектара. Звичайно, 
очікували більшого. Але і цей зі-
браний врожай дає можливість 
нормально господарювати далі, 
не залазити у кредити.

- Ви обслуговуєте паї…
- Жителів Мшанця і Кобило-

волок. Загалом трошки більше 
двох тисяч гектарів. Ми - кла-
сичне господарство. 50 відсо-
тків у структурі складають зер-
нові. 25-30 відсотків - технічні 
культури: цукровий буряк, рі-
пак, соя. Решта - кормові, адже 
тримаємо худобу. Головне - не 
виснажувати землю, зберегти 
родючість. За рахунок розум-
ної сівозміни можна збільшити 
врожай. До землі треба стави-
тися як до людини - з повагою, 
виважено і мудро. 

- Чи не найбільшою про-
блемою у селах є безро-
біття.
- У нашому господарстві 

працює 120-130 людей. Взим-
ку - трошки менше. Крім поля, 
люди працюють на фермі. Три-
маємо худобу, у тому числі 350 
корів, продаємо молоко. З людь-
ми розраховуємося вчасно, по-
датки державі платимо справ-
но. Назву цифри: минулого року 
ми виплатили 4,8 мільйона гри-
вень зарплати своїм працівни-
кам і більше 3,2 мільйона спла-
тили податків. Якого ще тре-
ба державного підходу? Кожен 
повинен, вважаю, робити спра-
ву на совість. Як я уже казав, у 
нас класичне господарство, яке 
працює у гарних батьківських 
традиціях. Згадайте, як ко-
лись газдували у селі. Тримали 
корову-годувальницю, коня, як 
робочу силу, вівці - можна було 
ще й шкарпетки зв’язати. Гно-
єм удобрювали поле, а не од-
ними хімікатами, як дехто те-
пер. Так, люди жили бідно, але 
впевнено. Зараз справді один з 
найболючіших моментів - неза-
йнятість населення. І на селі, і в 
місті. Більшість кинулися у тор-
гівлю: купи-продай. Про власне 
виробництво не дбаємо. Хоча є 
критичний імпорт: що мусимо 

купити, а є те, що можемо і по-
винні виробляти самі. Тоді і ві-
тчизняний бізнес буде розвива-
тися, і люди матимуть роботу. 
Але, очевидно, українським чи-
новникам - це невигідно. 

- Недавно у вас вийшла 
книжечка поезій «З поля 
вражень і думок».
- То справді враження і дум-

ки. Про землю, людські ціннос-
ті, про те, що найбільше люблю 
у цьому незбагненному і пре-
красному світі. Про те, що зу-
стрілося у житті… Ці вірші упо-
рядкував мій товариш, одно-
сельчанин і однокласник, член 
Національної спілки письмен-
ників України, Заслужений 
працівник культури, директор 
Чернівецького літературно-
меморіального музею Ольги 
Кобилянської Володимир Воз-
нюк. 

- То що ж ви найбільше 
любите? Чим захоплює-
теся у вільний час? Рибо-
ловля, полювання…
- Люблю подивитися нові 

місця, подорожувати. Взимку 
їду на лижі в гори. Там - завжди 
нові враження, емоції. Чи уявіть 
Карпати навесні, коли розцвіта-
ють крокуси? П’ять гектарів ди-
вовижної краси. Люблю також 
гарних людей. Спілкуватися з 
молоддю - у нас є життєвий до-
свід, у них - цікаві ідеї та енер-
гія. Я за натурою холерик, тож 
полювання чи рибалка - не для 
мене.      

- А чого не терпите у 
житті?
- Дурних вказівок. Най-

страшніше, коли доводиться їх 
виконувати.

- Серпень - місяць, коли за-
кінчилися жнива, у хлібо-
робів, образно кажучи, на-
стають канікули.
- Якщо і так, то ці каніку-

ли дуже короткі. Земля не лю-
бить довгих «вихідних». А вза-
галі, серпень для мене - особли-
вий місяць. Цього місяця я на-
родився, у серпні ми побралися 
з дружиною. Уже 44 роки разом. 
Маємо двох синів, двох онуків. 
Сподіваємося ще на поповнен-
ня родини. Є 
радість, є для 
чого жити…

Петро ІЛІЩУК: 
«Дивлюсь на землю, 
як на людину…»

Хочеться життєвого літа
Прекрасний вік,
Коли у радість жити,
Як рідне поле – це снаги порив.
Вітаючи тебе,
Цвітуть волошки в житі –
Окраса поля літньої пори.

Нехай не поспішає
Замість літа осінь,
Хай радісною хвилею
Колосяться хліба.
На жаль, життєвий вік –
Мов тіні досвід:
Заходить сонце –
І нема. Журба…

На жаль, нема від віку ліку…
Проте, якщо з велінням часу
Нам жити в злагоді вдалося,
То, власне, вік і є уже той лік,
Аби замислене збулося.
Зустріч весни
З ласкавим променем весни
Казковий пролісок-провісник
Дарує всім нам радість для снаги
Й красу свою з часів одвічних.
Поля прокинуться від спокою та сну,
Зазеленіє і пшениця, й жито.
Спів жайвора всіх сколихне,
Як поклик – у поля творити.
Вдихну повітря, як нектар полів,
Вдивляючись у вись небесну.
Вечірнім плином журавлі
Несуть нам радість, красну весну.
Як хлібороб виходжу в поле на світанку,
Йому поклони щирі та земні.
Палітра квітів нагадала вишиванку,
Котру з любов’ю мама вишила мені. 
День у рідному селі
Юнацький спогад:
Скошені трави на покоси,
Від пахощів хмеліє голова.
Зволожували ноги босі
Ранні роси –
Безцінні ліки рідного села.
Чудова босонога юність.
І тільки спогад
Повертає в ту красу.
Чарівний, ніжний погляд
Юної горянки…
З ромашками, вплетеними в косу.

Петро ІЛІЩУК.
Зіна

КУШНІРУК

Вітаємо! 
Умілого керівника, добру, мудру людину

Петра Васильовича Іліщука 
З Днем народження!

Хай фортунить у ділах, затишку у серці,
Щоб завжди у ваших снах – сонячні озерця.
Щоби мрії ожили і водились гроші,
А у справі керівній – успіхи хороші. 
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Ще хочемо побажати діловій людині
Від Господа щастя мати, та у кожній днині!
З повагою, від імені Конгресу ділових жінок України - 

Михайлина ЧЕРНИШ, голова обласного осередку.
До цих гарних слів приєднується і колектив 

«Нашого ДНЯ»:
Хай Ваше літо щедриться врожаєм,
Дорога невпинно за обрій іде,
За те Вас шанують і поважають,
Що чесно умієте жить для людей.
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Спершу ми завітали на Теребовлян-
щину в одне з кращих господарств облас-
ті. У ПОП «Іванівське» зібрали збіжжя ще 
тиждень тому. Середня врожайність у гос-
подарстві 73 центнери з гектара. Його ке-
рівник - Антон Іванович Білик зізнається, 
цьогорічні жнива пройшли легко і швид-
ко. 

- Комбайни заїхали на поле і виїхали 
без жодного дощу, - каже він. - Тому пра-
цювали оперативно і без поломок. Ще не 
пам’ятаю таких жнив за весь час своєї ро-
боти. 

Працівники господарства вже отрима-
ли зарплату. В середньому за жнива ком-
байнери заробили 20-23 тисячі гривень. 
Зараз підприємство розраховується із се-
лянами за паї. А от продавати збіжжя не 
поспішають, адже ціна знизилася.  

- Ще на полях залишилися кукурудза, 
цукрові буряки і соя. Важко сказати, який 
буде врожай, зважаючи на спекотне літо, - 
розповідає Антон Іванович. – А також ми 
готуємося до посіву ріпаку та озимої пше-
ниці.

На території господарства створена 
територіальна громада, яка об’єднує п’ять 
сіл з центром в Іванівці. Антон Іванович 
зізнається, хоч законодавча база для цієї 
реформи ще повністю не прийнята, вже є 
багато планів для її втілення в життя. 

- Зараз триває ремонт адміністратив-
ного будинку, також за кілька днів роз-
почнеться капітальний ремонт доро-
ги до Ілавче, - каже господар. - Ми буде-
мо робити все для того, щоб ставали кра-
щими наші села, щоб зростав добробут 
людей, ефективно працювали соціально-

культурні заклади. 
Варто зазначити, таких господарів, як 

Антон Білик, одиниці. Підприємство ефек-
тивно працює, обробляє 4,5 тисячі гекта-
рів землі, дотримується обов’язкової сі-
возміни, займається тваринництвом. 

Секрет успіху, каже Антон Іванович, 
дуже простий. Головне – правильно усе 
розставити на свої місця. Найперше – це 
зарплата людям. Наступне – податки, які 
завжди вчасно сплачують до бюджету. А 
ще - нікому не відмовляють у допомозі. 
Створили власну соціальну програму, яка 
включає оздоровлення, грошову підтрим-
ку. Не забувають про ветеранів, малоза-
безпечених, ремонтують дороги, школи, 
дитсадки, храми, допомагають армії. 

Далі ми вирушили на Чортківщи-
ну. Тут на полях нас зустрічає Василь Ви-
слоцький – директор ПСП «Ягільниця – 
В». Сьогодні у його господарстві закінчу-
ються жнива. 

- У нас гарно вродили ярий та озимий 
ячмінь, пшениця, горох. Тож сподіваємось 
господарство цього року отримає добрий 
прибуток, - каже господар. – Особливих 
проблем під час жнив не було – напере-
додні відремонтували техніку, паливо за-
купили ще навесні. 

Підприємство активно допомагає се-
лам, у яких живуть його пайовики, виді-
ляє кошти на ремонт шкіл, садочків, хра-
мів, завжди відгукується на проблеми 
людей. Однак державна влада не завжди 
сприяє роботі аграріїв.

- Цьогоріч нам значно підвищили по-
датки – приблизно у 10-15 разів, - додає 
Василь Вислоцький. - Сподіваємось, ця 

ситуація зміниться і їх розмір 
все-таки ще переглянуть. Адже 
ми не проти того, щоб відрахо-
вувати частину своїх прибут-

ків до державного бюджету, але обсяг цих 
платежів повинен бути в межах розумно-
го. 

Також нам вдалося побачити, як госпо-
дарюють у селі Звиняч Чортківського ра-
йону. Керівник ПАП «Дзвін» Василь Градо-
вий провів нам екскурсію селом і показав 
наочно, як дбає про добробут і соціальну 
сферу села. Сучасний ФАП, відремонтова-
ний садочок, ошатні храми – всюди відчу-
вається рука дбайливого господаря. 

- За 2-3 дні ми вже закінчимо збір вро-
жаю, - розповідає Василь Градовий. – Вро-
жайність пшениці – в середньому 70 цент-
нерів з гектара. Ще маємо збирати соняш-
ник, цукровий буряк, сою, кукурудзу, рі-
пак, картоплю та розпочинати посівну. 
Тому зараз у нас гаряча пора – розслабля-
тися ніколи. А ще триває реконструкція 
ферми – плануємо там утримувати 650 ді-
йних корів. 

Врожай у господарстві продаватимуть 
зараз – адже ціни на ресурси зросли втри-
чі, тож потрібні кошти на ведення госпо-
дарської діяльності та сплату податків, 
що цьогоріч значно зросли. 

Побувавши у трьох успішних господар-
ствах, котрі очолюють депутати облради, 
Віктор Овчарук зізнається, з такими керів-
никами працювати легко і в сесійній залі, 
адже вони зробили успішними свої підпри-
ємства, тому знають що робити, аби розви-
вати економіку Тернопільщини.  

- Люди довірили їм своє майбутнє і 
вже сьогодні бачать плоди їхньої праці, 
- зазначає Віктор Вікторович. -  Якби не 
аграрії і їх допомога,  було б важко соці-

альній сфері села. Добре, що на Терно-
пільщині є дбайливі господарі, які ство-
рюють робочі місця і розвивають еко-
номіку нашого краю. 

Хоча під час поїздки неодноразово 
говорили і про труднощі та проблеми  
у розвитку аграрної сфери. Йшлося не 
лише про високі ціни на паливо і добри-
ва, збільшення податків, а й про агро-
холдинги і їх негативний вплив на роз-
виток українського села. 

- Агрохолдинги за один вечір посія-
ли, за день зібрали врожай, дорогу зни-
щили і залишили все це, образно кажу-

чи, на плечі людям, - каже Віктор Овчарук. 
– Про соціальну сферу сіл керівники таких 
підприємств дбають не особливо. 

- У нашій державі необхідно створи-
ти нормальну податкову базу з рівними 
умовами для всіх, - зазначає народний де-
путат від Чортківщини Олег Барна. - По-
даткова система повинна бути пропо-
рційна до кількості землі. Тобто, хто об-
робляє більше гектарів, той платить біль-
ше. Адже зараз навпаки і це лише спри-
яє розвитку агрохолдингів. А вони біль-
ше направлені на інтенсифікацію, ско-
рочення робочих місць, а не на розвиток 
сільської інфраструктури. Тому сьогод-
ні ми з групою депутатів ведемо актив-
ну роботу з розвитку малого і середньо-
го фермерства. Зокрема, працюємо над 
тим, щоб Кабмін відновив кредитну лі-
нію пільгового кредитування на закупку 
техніки, розвиток тваринництва, садівни-
цтва, плодоягідництва. Адже земля – це 
головне багатство України. Ми повинні її 
зберегти і  передати нашим дітям. Вона в 
жодному разі не повинна стати товаром. 

Села Тернопільщини, які мають до-
брих господарів, розвиваються і не пусті-
ють. Земля тут у надійних руках, а люди 
мають підтримку і допомогу в  сьогод-
нішній непростий час. Сподіваємось, кіль-
кість таких керівників у нашому краї 
лише зростатиме, а селяни не покидати-
муть рідні домівки у пошуках кращого 
життя і працюватимуть 
на своїй землі. 

Журналісти «Нашого ДНЯ» побували 
у кращих господарствах області 

На Тернопіллі збирають 
багатий 
врожай

У тернопільських хліборобів – гаряча пора. На полях завершують збирання врожаю ранніх зер-
нових та бобових і вже готуються до посівної. Цьогоріч намолотили значно більше збіжжя, аніж 
минулих жнив. Та поки ціна на зерно невисока, господарі не поспішають реалізовувати продукцію. 

«Наш ДЕНЬ» разом з головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчаруком провів своєрід-
ну інспекцію господарств Тернопільщини, якими керують депутати облради, та на власні очі по-
бачив, як працюють народні обранці, що роблять для людей та з якими проблемами зіштовху-
ються сьогодні.  

Юля
ТОМЧИШИН.
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- Круглі дати - містич-
ні. Цьогоріч відзначаємо 
25-річчя незалежності 
України. Наступного - сто-
річчя Жовтневої революції. 
Чого очікувати, Іване Сте-
пановичу, від цих своєрідних 
ювілеїв?
- Почну з перевороту 1917-го 

року. Тоді наша земля втратила 
спокій на довгий час. Тому наступ-
ного року треба пильнувати нашу 
незалежність. Бо це - небезпечна 
дата. І, як сотню років тому, небез-
пека йде від північного сусіда. 

Зараз наближаємось до 
25-річчя незалежності України. 
Якби у нас все склалося у дер-
жавному устрої правильно, то 
наші люди не стояли б у чергах, 
аби «здатися» в трудове рабство 
в чужі країни. Україна мала всі 
можливості, щоб стати передо-
вою країною. Але…

Першим президентом ми об-
рали Леоніда Кравчука. Він - Ко-
зеріг, тому енергетично підхо-
дить Україні, яка є Тільцем. Крав-
чук співпадає з енергетикою на-
шої землі і менталітетом народу. 
Він був добрим президентом для 
перехідного періоду, але не добув 
терміну. Завдяки «лівим» і не без 
допомоги «правих» відбулися до-
строкові вибори. Серед п’ятьох 
осіб, які балотувалися на прези-
дента, було два Козероги: Кравчук 
і Чорновіл. Їхні дати народжен-
ня - 24 і 10 - у сумі дають сімку. Два 
цапки буцалися на одній кладці… 
Почалася незрозуміла ситуація. І 
донині не може закінчитися. 

З космічної точки зору, Украї-
на, як держава, була проголошена 
на повному Місяці. А повний Мі-
сяць - це емоції. І вони тривають... 

Потім боролися несумісні зна-
ки - Кучма і Кравчук. Лев і Козе-
ріг. В астрології Лев «з’їдає» Козе-
рога. Так і вийшло. Виграв Кучма. 
Тобто, влада від президента - до 

президента у нас не передаєть-
ся так, як в нормальних країнах. 
Немає ланцюжка єднання, послі-
довності. Все відбувається через 
скандали, які потрясають Укра-
їну і світ. У результаті бороть-
би прийшов до влади після Куч-
ми і Ющенко... Всі, хто приходив 
на владний олімп, були несумісні. 
Один кандидат «з’їдав» іншого… 
Після Революції Гідності ми зно-
ву отримали проблеми…

- Коли ж наша держава сяг-
не успіхів хоча б малень-
ких країн Балтії чи Сканди-
навії?
- Тоді, коли будуть задіяні зна-

ння і воля. Для прикладу, неве-
личкі країни Норвегія і Об’єднані 
Арабські Емірати. Одна - холодна, 
інша - спекотна. У них немає зна-
чних природних можливостей. А 
як вони розвиваються! Норвегія 
мудро використовує ресурси, тех-
нології. А Емірати створили на 
піску казку. Там задіяний розум, 
знання. Є воля творити й будува-
ти. І це робиться на національній 
основі.   

У нас людей, які могли б не-
сти знання і будувати державу, до 
влади не допускають. На першо-
му плані від політики - «гопник», 
який уміє гарно балакати, заду-
рює мізки тим, хто не вміє дума-
ти, і проривається до керівни-
цтва. Нам подобаються картинки, 
які «малюють» політики. А розу-
му не оцінюємо. 

- То не вищі сили у матрицю 
України понапихали таких 
бездарів? 
- У нас кажуть: так історично 

склалося. А чомусь же воно так 
складалося. За якісь «заслуги» та-
кою є наша карма. Колись один 
мудрий японець сказав: якщо 
столиця не розмовляє рідною мо-
вою, то ніколи не буде у такій дер-
жаві толку. Столиця - стольний 
град - має розмовляти на мові - 

виразнику держави і народу. А на 
якій мові спілкується Київ? Чує-
мо багато російської, дикого сур-
жику… Мова - це престиж, страте-
гічне питання для держави, доро-
гоцінний дар Божий. Відкидати і 
зневажати його означає покара-
ти самих себе.

Теж саме з історією. Наша зем-
ля має важку долю. Усі ми є про-
дуктом минулого. І повинні його 
знати. Минуле - це домашня робо-
та, під час виконання якої потріб-
но робити висновки, вчитися. 
Якщо не хочемо знати і розуміти 
минулого, нам закрита дорога до 
майбутнього. Мудрі народи нама-
гаються на історичному матеріа-
лі виховати майбутні покоління. 

Традиції - підвалини культури, 
побуту, звичаїв. Якщо не буде лан-
цюжка єднання між поколіннями, 
подіями, то будемо завжди мати 
непорозуміння. І ще. Ми живемо 
в глобалізованому світі, де керу-
ють величезні корпорації, які дик-
тують економічні процеси і полі-
тику. Тому повинні мати насто-
рожене ліве вухо на старе, а пра-
ве - на нове. Фундамент старого, а 
дах - нового. Все у нас буде гаразд, 
якщо дотримуватися цих істин.  

- Поговоримо про гроші. 
Гривня - гарна за дизайном. 
Якби ще й за вартістю…   
- У нас закладений добрий 

фундамент для гривні. Порахуй-
те всі купюри і вийдуть самі вісім-
ки. До п’яти сотень додайте двіс-
ті і сто - буде вісімсот. П’ятдесят 
плюс двадцять і десять - вісім-
десят. До п’яти додайте двійку і 
одиничку - вісім. Але чи ми вміє-
мо мудро використати сприятли-
ву для нас вісімку? Нам даються 
підказки… У наших сусідів, якщо 
порахувати, вийдуть одні шіст-
ки. Знову ж таки, потрібні знання 
і воля, аби поєднати й використа-
ти астрологію у справах земних.    

- Тобто, вісімка для України 
є добрим числом.
- Це унікальне число! Коли 

відкривалися Олімпійські Ігри 
в Пекіні, то китайці підвели так, 
щоб на відкриття збіглися вісім 
вісімок. Застосували свою древ-
ню мудрість і, звісно, науку й ви-
грали. 

- 25 років Незалежності. Два 
плюс п’ять - сімка. Піде 26-ий рік. 
Благословенна вісімка. І, водно-
час, уже згадане сторіччя револю-
ції. Дивний рік наступний буде…

- У СРСР, фактично, було 16 

республік. Відійшла Карело-
Фінська. Тобто, була сімка. І ра-
дянська влада зароджена під сім-
кою: з сьомого на восьме листо-
пада. І з сьомого на восьме груд-
ня, через 72 роки, була ліквідова-
на. Отже, ці цифри несуть зміни. 
Взагалі, Україна - кармічна дер-
жава. У її назві - сім літер.  

- Ще б до тієї вісімки му-
дрих державних мужів…
- Нас вчать, що на своїй зем-

лі пророків не буває. Пророки у 
нас є і до них треба прислухати-
ся. Тарас Шевченко, Іван Франко, 
Леся Українка, Григорій Сковоро-
да… Варто знати: Швеція глибоко 
вивчає українського Сковороду. А 
наші керівники заявляють, ніби в 
нас немає національної ідеї. Три 
мудрих людини: Соломон, Сократ, 
Сковорода. Три прізвища почина-
ються на однакову літеру. Випад-
ковість? Ні!  

На жаль, у нас до влади при-
ходять люди, які нічим не цікав-
ляться. У пріоритеті - наповнення 
власної кишені. Жадоба до збага-
чення - найгірше, що може бути у 
людей при владі.

…Отже, СРСР зародився під 
сімкою. Революцію зробив Улья-
нов - сім літер у прізвищі. А той, 
при кому розпався Союз, був сьо-
мим керівником. Не Горбачов 
розвалив СРСР - це сталося кар-
мічно. Існує матриця кожної лю-
дини, держави. А держава зале-
жить від постаті, яка нею керує. 
У кармі і в Бога все пораховано. 
Горбачов має у прізвищі вісім лі-
тер. «Сімка» лежить у Мавзолеї, 
але «вічно живий». А «вісімка» ще 
жива. Тому й живуть радянські 
ідеї, стереотипи, які приносять 
велику шкоду.

Цікаво, що найбільше 
пам’ятників Леніну було в Укра-
їні, хоча він ніколи тут не був. 
Його коріння по материній лінії 
з України, зі Старокостянтинова 
на Хмельниччині. Там народив-
ся його дід, на прізвище Бланк. І, 
як не парадоксально, коли Тарас 
Шевченко тяжко захворів, то лі-
кар Бланк, який мав приналеж-
ність до родини Леніна, у Санкт-
Петербурзі його врятував. Ось 
така кармічна лінія… Нічого не-
має у світі випадкового. Є законо-
мірність, спланована на Небесах. 

До речі, нинішні президен-
ти Росії і України народилися під 
знаком Терезів. Путін - «сімка» - 
народжений 7 жовтня. Порошен-

ко - «вісімка» - 26 вересня: два 
плюс шість. І прізвища обох почи-
наються на однакову літеру.      

- Судячи з останніх подій, у 
світі не залишилося місци-
ни, де людина може почува-
тися безпечно. Ми пережи-
ваємо кармічний період? 
- В історії вже були цивіліза-

ції, коли людина сама себе зни-
щувала. Ми повторюємо їхні по-
милки. І, до речі, нас нищить сміт-
тя. Може, це звучить трохи дивно, 
бо ми ще не повністю усвідоми-
ли, яку загрозу несуть відходи від 
людини. Зараз людство хоче їсти 
і видовищ, про завтра не думає… 

- Почалася епоха Водолія, 
яка мала би бути м’якшою 
за попередню - Риб. Проте, 
вона жорстка.
- Ми живемо на переломі двох 

епох. Старе руйнується, нове ще 
не приживається. Епоха Риб - по-
двійна. Саме в ній «вдосконали-
ли» смерть: винайшли страшну 
зброю - атомну, ядерну, яка здат-
на зруйнувати планету. В епоху 
подвійних Риб - одні за мир, інші 
за війну… Перехідний період три-
ватиме 150 років. Для людини - 
це вічність, для Всесвіту - корот-
ка мить. Саме тому відчуваємо, 
що час біжить дуже швидко. Нам 
не вистачає дня. 

…Людино, пізнай себе, пізна-
єш весь світ. Ми є цікавий, потуж-
ний, сильний організм. Але не 
знаємо своїх можливостей. Нам 
дано творити, бо самі створені за 
образом Господнім. Та не бажає-
мо пізнавати істини, «вмикати» 
розум там, де треба. Якщо ти лю-
дина, то думай щоднини, що зро-
биш ти нині і чим допоміг ти лю-
дині… 

Водолій - це епоха людини. Іс-
уса запитали учні: «Коли ми Тебе 
побачимо, Учителю?». Він відпо-
вів: «Як зустрінете людину з гле-
ком води». Тобто, в епоху Водо-
лія. Глек води - це Водолій. Жит-
тя… Та ось біда - пропадають під-
земні води, пересихають річки, 
джерела, криниці. Бог створив 
усе в ідеалі. А людина зіпсувала. 
Порушила гармонію. За п’ять ро-
ків узагалі може пропасти прісна 
вода. Нема води 
- нема життя. І 
не треба війни…

Іван КРУП’ЯК: «За п’ять років 
може пропасти 
прісна вода. 

Чи залишився спокійний куточок на 
Землі? Чого чекати від завтрашнього 
дня? Чи справедливо нарікати на 
розхристаний, стривожений світ? І як далі 
у ньому жити?.. Відомий тернопільський 
астролог Іван КРУП’ЯК розповідає про 
долю планети, України, яка є частиною 
долі кожного з нас. Про магію чисел,  
у яких закодовані таємниці буття…

Ольга
ЧОРНА

Нема води - нема життя, 
і не треба війни…»
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Не так часто у звичайному 
українському селі проводять 
всеукраїнські фестивалі, але 

Киданцям, що на Збаражчині, пощастило. 
Саме тут 7 серпня відбувся перший Всеукраїн-

ський сільський фестиваль «Киданецький піснец-
віт». Поспівати, повеселитись, поласувати найрізно-
манітнішими смаколиками приїхало чимало колек-
тивів.

Місце і час проведення організатори вибрали 
не випадково, саме того дня киданчани відзнача-
ють День села. Тож до свята селяни готувались гур-
том, відгукнулась кожна вулиця, кожна родина. Не 
було такої хати, де б не пекли пляцки чи не готували 
смачних страв за традиційними, перевіреними рока-
ми, рецептами.

Головним дійством був пісенний конкурс, участь 
у якому взяли понад 30 колективів, більшість яких 
зі Збаражчини, але приїхали також з різних куточків 
Тернопільщини, з Одеси та Чернігівщини. Оцінюва-
ло спів компетентне журі на чолі із Заслуженим дія-
чем мистецтв України Віктором Герасимовим.

- Сьогодні тут зібрались прекрасні гурти, хори, 
колективи, які тішать нас професійним виконанням. 

І це чудово, що нині організовують ось такі 
фестивалі. Бо завдяки святу люди трохи 
забули про негаразди, адже пісня надихає 
на краще, налаштовує на позитив! І треба 
частіше влаштовувати такі фести. - сказав 
один із членів журі, гуморист Гриць Дра-
пак. 

Селяни, задоволені побаченим і почу-
тим, ділилися враженнями, раділи, адже це 
об’єднало всіх. Завітав на свято і депутат 
обласної ради Богдан Яциковський, адже 
Киданці – це його маленька батьківщина, 
тут проминули дитинство та юність.

- Де б я не був, завжди повертаюсь сюди, 
у рідні Киданці, тут поховані мої дідусі і 
бабця, тут мої друзі, з якими ми в дитин-
стві разом пасли корови... Киданці – моя ве-
лика родина, співуче село, де живуть щедрі 
на добро, працьовиті люди. Я бажаю кож-
ному з них міцного здоров’я, гарного уро-
жаю та мирного неба над головою, - сказав пан Бог-
дан.

До слова, свято відбувалось під патронатом голо-
ви ОДА Степана Барни, за підтримки голови Збаразь-

кої РДА Анатолія Качки та за сприяння Киданецько-
го сільського голови Надії Гіжовської. Така ініціати-
ва дуже потрібна й в інших селах нашого краю. Адже 
для сільських жителів це справжнє свято.

Тетяна ФЕДЧУК.

«Киданецький піснецвіт»

У селі на Збаражчині відбувся перший 
Всеукраїнський фестиваль 

Що може бути кращим, аніж 
подорож у гори? Тут ви знайде-
те не тільки вершини та широ-
кі полонини, але й спокій, за-
тишок і таку бажану прохоло-
ду серед літньої спеки. А ще піз-
наєте незвідані стежки, при ба-
жанні, підніметесь до самісінь-
ких хмар, посмакуєте баношем 
із бринзою... 

Так, нещодавно колишні 
учасники літературно-творчого 
гуртка «Словограй» та вчителі 

Голгочанської школи, що на Під-
гаєччині,  згуртувалися й пода-
лися у мандри Карпатами. Як ка-
дри з фільму, за вікном автобуса, 
змінювались картинки: то гори, 
вкриті смереками, то полонини 
з копичками сіна, то старенькі 
дерев’яні господи, то нові ком-
фортабельні садиби. Перша зу-
пинка – Буковель, сучасний ту-
ристичний комплекс, у якому 
безліч найрізноманітніших екс-
тримальних розваг. Тут, підні-
маючись канатною дорогою, з 
висоти пташиного польоту роз-
глядали гірські масиви, шука-
ли на горизонті Говерлу та Піп 
Іван, насолоджувались свіжим 
повітрям, настояним на арома-
тах квітів та ялин. А ввечері роз-
важались на дискотеці з весели-
ми клоунами.

А далі було Яремче. По дорозі 
у це місто нашу увагу привернув 
незвичайний будиночок, у яко-
му все навпаки, все догори дри-
гом. Ходиш по стелі поміж лю-
страми, а стільці та столи звиса-
ють над головою. Стоїш у такій 
кімнаті і, здається, що потрапив 
у казку. Не оминули й славноз-

вісного ринку, на якому так ба-
гато різноманітних рукотворів, 
купуючи які відчуваєш тепло 
рук майстрів. З великим задово-
ленням фотографувалися у ви-
шиванках, кептариках, квітчас-
тих гуцульських строях, з тай-
страми, трембітами та топірця-
ми. Відчули ектрим польоту на 
канатній переправі над водо-
спадом. Це дивовижно, неймо-
вірно, і передати словами дуже 
важко – емоції просто перепо-
внювали. Побували й у невелич-
кому зоопарку «Ведмежа гора». 
Тут побачили птахів, косуль, ка-
банів, торкнулись крислатих ро-
гів оленя.

Ця мандрівка була б немож-
лива, якби не фінансова під-
тримка голови сільради Василя 
Васильовича Мороза. Дякуємо 
за допомогу, адже така увага до 
творчої молоді додає бажання 
до навчання і надихає до плід-
ної праці. 

Юлія ВІТЮК,
абітурієнтка  факульте-
ту журналістики ТНПУ, 

колишня учасниця 
гуртка «Словограй».

Приємні спогади

будиночок догори дригом, канатні дороги
та неймовірні краєвиди

«Словограй» 
мандрує 
Карпатами:

На Тернопільщині відпочивають 40 дітей 
із Луганської та Донецької областей

Уже третій рік поспіль на Тернопільщину приїжджають діти з  
Донецької та Луганської областей. Цього разу завітало 40 дітей, які 
впродовж 21 дня відпочиватимуть на території табору «Лісовий» у 
селі Скоморохи Бучацького району.

«Приїхало 12 дітей із Луганської і 28 – з Донецької областей. Для 
них за кошти обласного бюджету організували цю подорож і відпо-
чинок. У середньому на одну дитину піде близько 3800 гривень», 
– сказав начальник відділу сім’ї та молоді ОДА Ігор Чорний.

На Тернопільщині юні гості з Донбасу не лише отримають масу 
приємних розваг та спілкування, тут вони їздитимуть на екскурсії 
по області, ознайомляться з місцевими традиціями та звичаями.

Що найбільше непокоїть українців?
Більшість українців – 72 відсотки – стурбовані війною на Донба-

сі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, прове-
деного Київським міжнародним інститутом соціології. Серед голо-
вних проблем, які найбільше хвилюють українців, також значиться 
рівень життя – 61 відсоток і економічна ситуація – 46. Найбільше ві-
йна на Сході турбує жителів західного і центрального регіонів – 78 
відсотків, дещо менше – жителів південних і східних областей – 64 
відсотки. Питання безпеки України хвилює 15 відсотків опитаних. 
Статус російської мови турбує лише один(!) відсоток респондентів, 
причому це стосується всіх регіонів України. Кількість українців, які 
виступають «за» і «проти» вступу країни до НАТО, практично одна-
кова.



№32 (164)/10 серпня - 16 серпня 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaНовини

Московія витрачає 
на пропаганду шалені гроші
Щороку російським платникам по-

датків доводиться викладати чима-
ло грошей на пропаганду Кремля. 61 
мільярд рублів виділено з держбюдже-
ту РФ на підтримку ЗМІ у 2016 році, що 
складає 1,4 мільярди доларів, повідо-
мляє «Телеканал новин 24». За ці кошти 
російські ЗМІ транслюються у 130 краї-
нах 30 різними мовами. За цим показни-
ком Росія посіла першу сходинку в світі 
з державних витрат на пропаганду. Їхня 
аудиторія охоплює 600 мільйонів людей 
у всьому світі. Найбільше коштів отри-
мала медіагрупа ВГТРК, в яку входить 
телеканал «Россия» та інтернет-проект 
«Вести.ru» - 21,8 мільярда рублів. Дру-
гий за затратністю медіахолдинг - флаг-
ман міжнародної пропаганди - «Russia 
Today» - 17,5 мільярдів рублів. 6 мільяр-
дів із бюджету отримала компанія, яка 
ходить під крилом Дмитра Кісільова 
«Россия Сегодня». Приміром, з держбю-
джету РФ на одного працівника каналу 
«Russia Today» виділяють 183 тисячі до-
ларів. 

Туреччина втратила 
можливість вступити в ЄС

Голова Європейської комісії Жан-
Клод Юнкер заявив, що Туреччина 
поки не може стати членом Євросою-
зу. Насамперед через те, про що говорять 
багато людей - запровадження смертної 
кари. За словами Юнкера, «це відразу ж 
призведе до припинення переговорів». 
При цьому голова Європейської комісії 
виступив за продовження переговорів з 
Анкарою. «Я не бачу користі в тому, аби 
ми односторонньо заявили Туреччині, 
що переговори добігли кінця», - зазна-
чив він. І наголосив, що для припинен-
ня переговорів потрібна згода всіх чле-
нів ЄС. «Проте зараз я не бачу такої го-
товності», - пояснив голова Єврокомісії. 

Популярність Меркель падає
Згідно з опитуванням 

«DeutschlandTrend», задоволення 
курсом канцлера Німеччини Ангели 
Меркель висловили 47 відсотків рес-
пондентів, пише «Німецька хвиля». Це 
- на 12 відсотків менше, ніж було в лип-
ні. Урядовою політикою щодо біженців 
задоволені 34 відсотки - найнижчий по-
казник з жовтня 2015 року, коли це пи-
тання вперше стало предметом опиту-
вань. При цьому 65 відсотків опитаних 
висловили своє невдоволення політи-
кою уряду на чолі з Меркель щодо бі-
женців.

Афганець застрелив 
сестру за танці на вечірці

18-річному афганцю пред’явлені 
звинувачення у вбивстві неповноліт-
ньої сестри за участь в жіночій вечір-
ці, передає ВВС. За словами поліцей-
ських провінції Бадахшан на північно-
му сході Афганістану, 15-річна Чамман 
Гюль була знята на відео танцюючою в 
компанії інших дівчат і жінок. Побачив-
ши ці кадри з вечірки, розлючений брат 
застрелив власну сестру, стверджують 
в поліції. Подібні вбивства, звані «вбив-
ствами честі», в Афганістані не рідкість, 
при цьому винні найчастіше уникають 
відповідальності.

У Британії знайшли 
десятки фейкових ВНЗ

Тим, хто мріє про освіту у Велико-
британії слід бути максимально уваж-
ними й обережними, обираючи ви-
щий навчальний заклад. У протилеж-
ному випадку можна заплатити кошти 
за навчання і отримати дірку від бубли-
ка. «The Guardian» пише, що лише то-
рік було закрито 32 фейкових британ-
ських університети, причому 25 із них 
були розташовані за межами Сполуче-
ного Королівства. Організація «Higher 
Education Degree Datacheck», що займа-
ється перевіркою отриманих студента-
ми навчальних ступенів у 2015 році вия-
вила 62 «липові» виші, які пропонували 
студентам дипломи британського зраз-
ка. Зараз розслідування продовжується 
щодо 30 із цих закладів. Фіктивні універ-
ситети пропонували послуги через фей-
кові сайти. Кількість неіснуючих універ-
ситетів, готових видурити гроші в абіту-
рієнтів, вражає. З 2011 року було вияв-
лено 220 фіктивних британських вузів. І 
якщо фейкові університети закривають, 
то на зміну їм прийшли чимало онлайн-
курсів, які обіцяють освітній ступінь піс-
ля прослуховування. Фахівці кажуть: Ін-
тернет з його безкінечними можливос-
тями дозволяє шахраям навіть без при-
міщення запустити свій фейковий уні-
верситет. 
США назвали Росію загрозою №1

Росія є головною військовою за-
грозою для США. Про це в ефірі «Fox 
News» заявила міністр ВПС США Де-
бора Джеймс після своєї поїздки в 
Україну,  передає «Оглядач». «Я ду-
маю, що Росія - загроза номер один... У 
неї є ядерна зброя, останнім часом вона 
поводиться дуже агресивно», - заявила 
Джеймс. Міністр наголосила, що РФ ви-
пробовує нові зразки озброєння, які ви-
кликають занепокоєння у США та їхніх 
союзників. І додала: відповідальність 
за бойові дії на сході України лежить на 
Росії.

Світ «збагатився»… 
мільярдерами

У світі збільшилося число мільяр-
дерів. Капіталом понад мільярд дола-
рів зараз можуть похвалитися 2473 лю-
дини. Про це повідомляють у компанії 
«Wealth-X», пише РБК. Сукупний капі-
тал світових мільярдерів зріс, порівня-
но з попереднім роком, на 5,4 відсотки і 
склав 7,7 трильйони «зелених». Це біль-
ше, ніж ВВП усіх країн світу, крім США 
і Китаю. Найбільше мільярдерів торік 
з’являлося в Азії - їх збільшилося за рік 
на 15 відсотків.  Найбільше ж багатіїв з 
мільярдними статками традиційно в Єв-
ропі - 806 людей.
РФ відгороджує вкрадені регіо-

ни від Грузії колючим дротом
Через вісім років після грузинсько-

російської війни (2008 рік) ситуація з 
безпекою в Грузії залишається напру-
женою. Про це йдеться в заяві МЗС Гру-
зії, повідомляє «Укрінформ». «Унаслі-
док прагматичного підходу уряду Гру-
зії небезпека ескалації конфлікту зна-
чно зменшилася, проте у плані безпеки 
ситуація на окупованих територіях за-
лишається важкою. Зміцнення окупа-
ційної лінії лезами і колючим дротом на 
парканах стало поширеною практикою. 
Ці руйнівні дії посилюються викрадан-
нями і незаконними затриманнями гро-
мадян Грузії», - йдеться в повідомлен-
ні. У МЗС Грузії зазначили, що сотні ти-
сяч біженців і вимушених переселенців 
досі позбавлені права на безпечне і гід-
не повернення в місця початкового про-
живання, а ті, хто залишився в окупова-
ній зоні, страждають від постійної етніч-
ної дискримінації. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Міноборони потребує 

додаткових сім мільярдів 

Для ефективного забезпечення 
обороноздатності України у ниніш-
ньому році Міноборони потребує до-
фінансування близько семи мільяр-
дів гривень, заявив глава відомства 
Степан Полторак. Про це повідомляє 
«Дзеркало тижня». «Держбюджетом 
було передбачено виділення 55,1 мі-
льярда, це - 2,4 відсотки від ВВП. Але ре-
альна ситуація безпеки в Україні та на її 
кордонах вимагає виділення додатко-
вих семи мільярдів гривень. Міноборо-
ни може бути недофінансоване на 6,5 
мільярдів», - сказав Полторак.  

Турчинов пояснив, 
коли введуть воєнний стан
Україна введе воєнний стан у ви-

падку повномасштабної військо-
вої агресії Росії або загострення бо-
йових дій на Донбасі. Про це на 
прес-конференції заявив секретар РНБО 
Олександр Турчинов, повідомляє «Га-
зета по-українськи». «Воєнний стан не 
можна ввести за бажанням політиків. 
Його можна вводити винятково, якщо 
існують загрози безпеці країни. За на-
явності військових загроз сувереніте-
ту та безпеці цілої країни мають ввести 
воєнний стан. Цього не треба лякатися, 
не треба панікувати. Але у випадку ре-
алізації першого сценарію - повномасш-
табної війни або загострення на східно-
му фронті, маємо реагувати адекватно», 
- сказав секретар РНБО. Нещодавно він 
назвав два сценарії, які може реалізува-
ти Росія. Один із них - повномасштабна 
військова агресія.

Польща видала рекордну
 кількість віз у Львові

Генконсульство Польщі у Льво-
ві видало рекордну кількість віз, по-
відомили у прес-службі відомства. У 
липні оформлено понад 51 тисячу віз, а 
за аналогічний період 2015 року - 32,8 
тисяч. За сім місяців цього року Генкон-
сульство видало 294,8 тисячі віз. До сло-
ва, у 2016 році в середньому щодня роз-
глядають понад дві тисячі заяв. Порів-
няно з 2015 роком, їх кількість зросла 
на 33,6 відсотка.

Скоротять тисячі 
ставок учителів

В Україні у рамках оптимізації 
шкільної мережі планують скороти-
ти близько 3800 ставок учителів. Про 
це розповіла міністр освіти і науки Лі-
лія Гриневич, повідомляє «Економіч-
на правда». Приміром, 700 - це ставки, 
на яких працюють пенсіонери. Ще 700 
- учителі не пенсійного віку. Органи міс-
цевого самоврядування зараз уточню-
ють, скільки із цих ставок у даний час 
заповнені. «Зрозуміло, що вивільнення 
вчителів - хворобливий процес. Цими 
людьми опікуватимуться центри зайня-
тості з приводу перекваліфікації, соці-
альних виплат та пошуку місць праці», 
- заявила міністр.

Кількість жертв торгівлі 
людьми в Україні зростає

Спеціальний посланник і коорди-
натор ОБСЄ з питань протидії торгів-
лі людьми Мадіна Ярбуссінова від-
значає збільшення кількості грома-
дян України, які є жертвами торгівлі 
людьми. Про це повідомляють «Укра-
їнські новини». «Україна залишається 
країною походження, транзиту і краї-
ною тих, хто потрапляє в руки торгов-
ців людьми. Криза (конфлікт на Донба-
сі) в Україні лише збільшила число лю-
дей, які знаходяться в групі ризику і по-
трапляють в мережі торговців людьми. 
За останні два роки зросла кількість лю-
дей, які є жертвами торгівлі людьми», - 
сказала Ярбуссінова. За її словами, захо-
дів, які вживає Україна для боротьби з 
цим негативним явищем, недостатньо.

Товари і продукти 
восени подорожчають

Вартість вітчизняних продуктів і 
речей може зрости восени, прогнозу-
ють спеціалісти. Пов’язують це з поси-
ленням інфляції. «Є всі передумови, що 
інфляція - не 8-10 відсотків, як казали в 
НБУ раніше, а понад 20. На жаль, багато 
процесів, які посилюватимуть інфляцію, 
є результатом непродуманих дій вла-
ди», - пояснив порталу «Знай» Володи-
мир Марченко, аналітик консалтингової 
компанії AFS. За його словами, найбіль-
ше на інфляцію вплине підвищення цін 
на опалення. Через це більше коштів ви-
ділятимуть на субсидії з держбюджету. 
Ймовірно, щоб збільшити кількість гро-
шової маси, влада видрукує нові купю-
ри. Крім того, уряд має намір підвищити 
пенсії восени. Зазвичай, такі загравання 
з електоратом у не найкращі економіч-
ні часи сприяють тому, що гривня знеці-
нюється. Наслідком буде подорожчання 
продуктів й інших вітчизняних товарів, 
щонайменше на 10-12 відсотків. Дорож-
чатимуть й іноземні товари. 
«7-й кілометр» - один із найбіль-

ших ринків у Східній Європі 
Одеський ринок «7-й кілометр» 

- один із найбільших у Східній Євро-
пі. Функціонує він уже 27 років. Ціни 
тут удвічі, а інколи й втричі менші, ніж 
на ринках інших міст, повідомляє «Екс-
прес». Площа базару - близько 70 гекта-
рів. Крім контейнерів із товаром, тут є 
свій банк, місце для паркування автівок, 
медпункт, пожежна та автобусна станції, 
ресторани, кафе, готелі. Тут працюють 
десятки тисяч людей з різних країн сві-
ту. За день на ринок приходить від 150 
до 300 тисяч покупців. Більша частина 
товару - китайського виробництва. По-
трапляє він в Одесу з Китаю кораблями. 
А розвантажують його зазвичай уночі. 

Збільшено пільги для 
населення на придбання твер-
дого палива і скрапленого газу 

Уряд збільшив пільги для насе-
лення у 2016 році на придбання твер-
дого побутового палива до двох тисяч 
гривень за тонну і скрапленого газу 
до 200 гривень за балон. Таке рішен-
ня ухвалив Кабмін. «Пропонується про-
ект постанови щодо перегляду гранич-
них показників вартості твердого пали-
ва і скрапленого газу для надання насе-
ленню пільг і житлових субсидій… Вста-
новити граничний показник вартос-
ті твердого палива для надання пільг і 
субсидій у 2016 році на рівні двох тисяч 
гривень на одну тонну твердого палива, 
що на 23,5 відсотка більше, ніж у попе-
редньому році, і 200 гривень на один ба-
лон скрапленого газу», - сказав міністр 
соціальної політики Андрій Рева. Для 
фінансування цих пільг видатки з держ-
бюджету будуть збільшені з 1,205 мі-
льярдів гривень до 2,5 мільярдів. 

Україна Світ
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У невеличкому містечку 
проживав самотній чоловік. 
У нього не було сім’ї, родичів 

і тому, здавалося, що його життя 
протікає непомітно для інших і 
ніхто ним не цікавиться. Але один 
випадок докорінно змінив як 
життя цього одинокого чоловіка, 
так і погляди інших людей на 
його, здавалося б, беззмістовне 
існування.

Якось, повертаючись з роботи, чоло-
вік побачив, що неподалік із вікон дво-
поверхового будинку йде дим. Прибігши 
туди, побачив крізь вікно на другому по-
версі заплаканого хлопчика. Той розгу-
блено бігав по кімнаті і, очевидно, кли-
кав на допомогу, але, на жаль, на той час 
біля будинку не було нікого. Тоді чоловік, 
не вагаючись, кинувся до вхідних дверей, 
проте вони були міцно зачинені, а крізь 
щілини густими клубами виривався дим, 

наповнюючи простір навколо будинку за-
пахом згарища.

Чоловік оббіг будинок, але поблизу не 
було ні драбини, ні бодай якогось дерева, 
щоб дістатися до вікна на другому повер-
сі. Але раптом погляд чоловіка вихопив 
водостічну трубу, проведену по стіні бу-
динку. Довго не роздумуючи, рятівник з 
величезними труднощами почав підніма-
тися нею вгору. Ноги неслухняно ковзали 
по слизькому металу труби, руки до крові 
обдирала штукатурка, але чоловік напо-
легливо діставався до потрібної йому цілі. 
Врешті він, вибивши рукою віконне скло, 
зміг потрапити в охоплене полум’ям при-
міщення. На щастя, ще встиг врятувати 
переляканого хлопчика, але всі його рід-
ні, котрі знаходилися на нижньому повер-

сі будівлі, де й виникла пожежа, на жаль, 
загинули.

Через деякий час суд вирішував долю 
цього трагічно осиротілого хлопчика. 
Було два претенденти на його всиновлен-
ня: багатодітна сім’я та одинокий рятів-
ник. Поважний суддя звернувся до них.

-  Що ви можете запропонувати цій ди-
тині, коли вона оселиться у вашій домівці?

-  О, пане суддя, - впевнено сказав гла-
ва багатодітного сімейства, - моя сім’я 
живе заможно, тому у хлопчика буде одяг, 
їжа, іграшки. Зрештою, у мене багато ді-
тей і йому буде з ким бавитися, він ніколи 
не буде почуватися самотнім.

-   А якими будуть ваші аргументи? - 
звернувся суддя до хлопчикового рятів-
ника. 

Той неспішно встав зі свого місця, ти-
хими кроками підійшов до столу, за яким 
сидів суддя, поклав перед ним свої обдер-
ті, обгорілі, вкриті ранами руки і ледве 
чутно сказав:

-   Я готовий, якщо буде потрібно, від-
дати за цього хлопчину найдорожче, що 
маю - своє життя.

Цих аргументів для судді було достат-
ньо, і він, не вагаючись, віддав хлопчика 
одинокому рятівнику.

Так і Ісус Христос у Своїй великій лю-
бові до нас дозволив на хресті прибити 
Свої руки і ноги, щоб перед Отцем Небес-
ним показати ці вагомі та беззаперечні 
докази, що ми - його власність, а значить 
ніхто і ніщо не має права відлучити нас 
від любові Христової.

Дорогий друже, а чи є у тебе вагомі до-
кази твоєї любові до Ісуса? Задумайся, що 
ти покажеш Йому, коли одного разу по-
станеш перед білим престолом Творця.

Оксана ҐУДЗЬ.
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Прикрашу сад 
віночком із колосся

Та вишитими 
квітами на долю,

А яблукам 
здивованим здалося,

Що виросли не тут – 
в безкраїм полі…

Ганна заздрила своїй подрузі 
Ларисі, що та мешкала у місті. Ді-
вчата познайомилися на районній 
олімпіаді з математики, розділив-
ши почесне друге місце. Подружи-
лися. Стали їздити одна до одної. 
Лариса водила подругу на усілякі 
атракціони, на морозиво, а Ганнуся 
соромилася запрошувати її у село, 
де – вічна робота і вільного часу на 
розваги  мало. Однак, Лариса заспо-
коювала Ганну. У селі їй подобалося 
– тепле молоко, свіже повітря, ши-
рока грядка полуниць: їж, скільки 
хочеш. Не так, як удома,  коли мати 
скупо всипала ягід у тарілку, щоб 
більше на зиму заготовити.

Після закінчення школи Ганя 
вступила до кооперативного тех-
нікуму, але, отримавши диплом, 
працювати за професією не бажа-
ла. «Хочу за кордон поїхати, Лари-
со, світ побачити. Ремонт зробити, 
щоб, як і у вас, вигоди були, опален-
ня сучасне. Набридло дрова рубати, 
попіл з грубок згрібати…»

Батько Степан, пічник на усе 
село, просив доньку йти вчитися 
далі. Лариса теж її переконувала 
вступати, як і вона, на математич-
ний факультет. Мовляв, у Ганнусі 
теж є здібності до точних наук.

…В іспанській Картахені Ганну 
зустріла сусідка Віра. Вона заздале-
гідь знайшла їй роботу, гроші пози-
чила. Уже з перших днів хвора, ве-
редлива сеньйора Крістіна дала 
зрозуміти Ганні хто вона у чужому 
домі. Водила очима за кожним її ру-
хом, щось кричала незрозумілою їй 
мовою, чим часто доводила Ганну 
до сліз.

Віра допомогла їй вивчити мову 
і тепер Ганна, принаймні, хоча б ро-
зуміла забаганки своєї сеньйори.

Одного разу Віра запросила її до 
себе на день народження. Сеньйор 
Бруно, в якого Віра працювала, був 
не проти, і сам охоче погодився під-
тримати їм компанію.

Бруно – удівець. Його дружи-
на померла від невиліковної хворо-
би. «Може, у вас роман?» - несміли-
во спитала Ганна. Віра стала запере-
чувати: «Хіба ти не знаєш – ми з Іва-
ном любимо одне одного. Він сам з 
дітьми зостався. І в домі усьому лад 
дає - гріх би мала».

Гарячий струмінь обдав її усю, 
коли загледіла Бруно на терасі. Ви-
сокий, вродливий, з блискучою іс-
коркою в очах і теплою усмішкою, 
він гречно поцілував Ганні руку, за-
просив у сад, де Віра уже накривала 
на стіл.

У гущавині заливалися співом 
пташки. Вони пили червоне вино, 
смакували стравами української 
кухні, яку полюбив Бруно. Жінки 
розповідали про своє село, про ку-
медні пригоди, які з ними трапля-
лися. Сеньйор весело сміявся. Ска-
зав, що уже загорівся бажанням 
побувати в Україні. Ганні давно не 
було так легко і радісно. Не хотіло-
ся повертатися до старої сеньйо-
ри. «Заходьте, коли вільна хвилин-
ка випаде», - Бруно легенько тор-
кнувся її руки, якось дивно глянув 
у вічі…

Ганна довго не могла заснути. 
На руці горів дотик цього молодого 
іспанського красеня. Перед очима 
стояло його обличчя, він усміхався 
їй, манив, кликав…

На вихідні Ганна зібралася за по-
купками. За плечима почула сигнал 
авто – за віконцем усміхався Бру-
но. Кивнув: «Сідай». Їх погляди зу-
стрілися у дзеркальці. Обличчя Ган-
ни спаленіло, тепла млість розлила-
ся тілом. «Ти красива, дуже красива, 
Ганно! - несподівано мовив Бруно. 
– Мабуть тому, щоночі з’являєшся 
мені у снах. Спасибі тобі за це!».

Ганна ніяк не хотіла змирити-
ся з думкою, що закохалася в іно-
земця. Ще донедавна вона зневажа-
ла жінок, котрі знаходили любов за 
кордоном. Ну, чим наші гірші? І пра-
целюбніші, і співучіші. Проте тепер і 
дня не могла прожити, не побачив-
ши Бруно.

«Відколи з’явилася ти – Бруно 
аж світиться щастям. Відчуваю, що 
скоро моєю сеньйорою станеш», – 

напруженим го-
лосом якось мовила 
Віра.

Бруно і справді запропонував 
Ганні вийти заміж. Та спершу вони 
поїдуть в Україну до її батьків за 
благословенням. Ганна літала на 
крилах від щастя. Якби не дзвінок 
з дому - мати сповістила, що батько 
лежить у лікарні і хоче бачити Ган-
ну. «Повернуся, як тільки батько-
ві полегшає. А тоді поїдемо удвох», 
- заспокоювала коханого.

Дорогою додому Ганна вима-
льовувала плани. Доки батько в лі-
карні – ремонт зробить, щоб він сам 
до роботи не брався. Найперше – 
грубки розібрати слід. Більше дро-
вами топити не будуть. 

Ганна щедро заплатила сусідові, 
аби швидко роботу завершив. Той 
стрепенувся, побачивши нові, гар-
но викладені грубки: може не вар-
то? Така краса! Та Ганна і слухати не 
хотіла – розбирай!

…Ганна милувалася ремонтом і 
не могла збагнути, чому мама пла-
че. Мати складала кахлі у стодолу. 
Ніби аж постаріла. «Що батько ска-
же, Ганно? - питала. - Він усе жит-
тя улюбленою справою займався, 
майже в кожній хаті у селі його руки 
грубки викладали. І в сусідні села 
кликали». 

Коли виписували батька з лі-
карні, мати натякнула, що вдома 
його чекає сюрприз. Батько відра-
зу помітив зміни на обійсті. Уваж-
но розглядав веранду, кухню, зай-
шов у вітальню: де грубка? В іншій 
кімнаті – також нема! Схопився за 
серце. Розпачливий зойк вирвався 
з його грудей: «Що ж ти наробила, 
доню?!». Ватяними ногами пішов у 
стодолу, став цілувати кожну кахли-
ну. Сльози нестримним потічком бі-
гли з його очей: «Ти не грубку, а сер-
це мені розбила. Розумієш, доню?». 
Сидів у стодолі до вечора.  Відмо-
вився від їжі, від ліків. А зранку уже 
не прокинувся…

Усе село хоронило великого 
майстра. Добрим словом згадували 
Степана. Совісним був, працелюб-
ним, порядним. Жаль, що так заран-
ня відійшов у засвіти…

Із глибокою зажурою у серці по-
верталася Ганна у Картахену. Спо-
дівалася – поруч із Бруно їй легше 
буде пережити страшне горе. Але 
він не виходив на зв’язок. Мовчав і 
телефон Віри. 

Сеньйора Крістіна щиро поспів-
чувала Ганні, заспокоїла – час по-
ступово залікує рани. Хай береться 
до роботи - так потроху забуде про 
своє горе . 

Минув тиждень, другий. Віра не 
приходила, не телефонувала. Бруно 
– теж. Ганна сама вирішила навіда-
ти сусідку.

Віру застала у саду. Вона сиділа в 
обіймах Бруно – розпашіла, щасли-
ва. Гладила рукою його неслухняне 
волосся. 

Ганна не пам’ятає, які слова 
крикнула їм, як бігла назад, згубив-
ши босоніжок, ніби Попелюшка, як 
впала на груди своєї сеньйори і за-
йшлася у риданні… Старенька, яку 
Ганна завжди побоювалася, вити-
рала їй сльози, тулила до себе, як 
малу дитину: «Не плач, рідна моя. 
Твоє щастя ще прийде.   Ти тільки 
вір».

…Десять років в Іспанії збігли 
блискавично. Ганна знов у рідному 
селі. Приїхала до хворої матері, якій 
заборгувала свою увагу і любов. Чи 
поїде ще за кордон – час покаже. 

Газ подорожчав. Мусить котел 
на дрова встановити. Дров у них ба-
гато. Ще батько колись із лісу на-
носив. Старий сад зрубав. Моло-
дий уже плодоносить. Ганні час-
то сниться батько, як місить гли-
ну, підбирає відтінки кахлинок, мо-
золистими руками творить тепле 
диво. Як бракує в їх оселі мальовни-
чих татових грубок, печі, що стояла 
в літній кухні, куди Ганя маленькою 
залазила взимку, щоб зігрітися. «Те-
пло?» - питав тато. А ще любив го-
ворити, що гармонія у душі має по-
чинатися із гармонії рідного дому.

Тепер Ганна знає: на жаль, тепло 
у їхній рідній хаті уже не буде ніко-
ли…

Марія МАЛІЦЬКА.

Іноді у кожного 
з’являється думка про той 
невидимий незнаний край світу, де, 
за нашими уявленнями, має бути до-
бре. Виникає бажання покинути все 
й податися туди. Не що інше, як вте-
ча від самого себе. Вікторія це добре 
розуміла. Вона математик, королева точних 
наук. Звикла, щоб усе було чітко, без сенти-
ментів. Усе заплановано, життєвий вектор 
з конкретними цілями. Для неї були незро-
зумілими зітхання й переживання колег. 
Постійний рух вперед, долання перешкод, 
аналіз, досвід і знову вперед. Якось так усе 
й відбувалося. А тепер… Щось, мов сухенька 
хворостинка, хруснуло в душі, надломився 
той залізний стержень, на якому усе трима-
лося. В якийсь момент зупинилася, огляну-
лася на прожите. А там - порожньо. Заради 
чого чи кого усе це? У сорок п’ять немає ні 
сім’ї, ні дітей. Робота, робота… Загубила себе 
у тій роботі давно, як і радість життя. 

Ось тут і захотілося податися на край 
світу, розібратися зі своїми думками, відпо-
чити нарешті. Від бабці у спадок залишила-
ся їй хатина в селі. «Скільки ж це я там не 
була? Певно років з двадцять, відколи баб-
цю поховали...» 

Батьки Вікторії – тиха міська інтеліген-
ція, які не змогли себе знайти у переломні 
дев’яності. Своє розчарування життям по-
чали тоді топити в чарці. Спочатку батько, 
а згодом і мама. Їх позбавили батьківських 
прав. Якби не бабця, то Вікторію б забрали 
до інтернату. Якось зустріла їх на вулиці, по-
старіли, опустилися ще дужче. Прокалата-
ли повз доньку старою таратайкою, заван-
таженою порожніми пляшками. Навіть не 
впізнали. Спочатку Віка дуже переймала-
ся їх долею. Викинула купу грошей на ліку-
вання, яке не дало жодних результатів, а піс-
ля того, як батьки обчистили її квартиру, по-
ставила крапку остаточно. Немає у неї бать-
ків. 

Село, в якому пройшло її дитинство, зу-
стріло пусткою. Занепадом віяло з кожно-
го двору. Молодші давно виїхали з цієї глу-
шини. Порожні хати сиротливо тулилися 
у бур’янах. Навіть не відразу й бабину хату 
знайшла. Позаростало усе, шипшина бо-
ляче обколола руки, мов докір. У хаті пах-

ло забуттям. На-
носила води, по-

обмітала усе, підло-
гу вимила. Крізь чисті 
вікна заглянув вечір не-
сміливо. Добре, хоч свіч-
ки із собою додумала-
ся взяти.  Вийшла на вулицю й сіла на ста-
рій лавці під перекособоченим тином. Десь 
гавкали собаки, в кінці вулиці блимало світ-
ло, груша-дичка солодко пахла, схиливши 
кучеряву заквітчану голову майже до зем-
лі. Тут також колись жили, кохали, діток 
ростили, були щасливими. «От цікаво, куди 
зникає щастя, коли господарі покидають 
дім, ідучи у вічність? Чи воно помирає ра-
зом з людьми? Чи залишається в порожньо-
му домі чекати? Чи іде собі світом мандру-
вати у пошуках іншого дому?». Закрила об-
личчя руками, й вперше за багато років на-
копичений біль і розчарування покотилися 
градом в долоні. Сльози стали очищенням 
для зболеної душі, розмочили зашкарублу 
її оболонку. 

Цієї ночі і сни були особливими: ба-
буся у довгій білій сорочці, підтиканій за 
сільським звичаєм за спідницю, місила тіс-
то, тріщав вогонь у печі, червоними язика-
ми вилизуючи черінь. У хаті дихати не було 
чим, та й надворі спекотно розливалося 
літо. Маленька дівчинка час від часу загля-
дала до хати на роботу бабусі, чекаючи гус-
ку – спечену пташку, яку виробляла бабця із 
вишкрібків тіста з діжки. Та гуска була та-
кою хрумкою, що смачнішого нічого здава-
лося у всьому світі й бути не може… 

Прокинулася й згадала, як ще гарячу ту 
випічку замотувала у паслідочку  і  бігла на 
вигін на гойдалку, де уже чекав її незмін-
ний кавалер – білобрисий Толик. Вони смі-
ялися й смакували, розповідали одне од-
ному якісь побрехеньки, а за смачне часту-
вання Толик поступався місцем Віці на гой-

далці й сильно-сильно розгойдував її, аж до 
метеликів у животі. Той сусідський хлоп-
чак був її найкращим другом. Пригощав її 
черешнями-майками, які крав у баби Гала-

їхи. Не раз за це від господині отримував 
кропивою по спині. Але це не спиняло. 

Галаїха любила їх, мов рідних. Часом і 
сама приносила їм солодких полуниць 
чи спілої шовковиці в лопуху. Сідала 

поруч і посміхала-
ся, як малі шала-
пути ласують. Це 
ніби було в іншо-
му вимірі… Де те 
дитинство її си-
ньооке загубило-
ся? За своїми мрі-
ями й пошуками 
смислу життя Ві-
кторія й не помі-
тила тих щирих 
почуттів в очах 
Толі, які з дружніх 
дитячих перерос-

ли згодом у закоханість. Але тоді він не був 
героєм її роману, не відповідав її уявленням 
про справжній ідеал. Їх шляхи розійшлися 
дуже давно. Цікаво, як склалося його життя? 

Ранкову тишу у цьому справжньому 
раю порушували хіба птахи. Віка вмилася, 
нашвидку перекусила і вирішила пройтися 
селом. Ноги самі вели у те місце, де блука-
ла цієї ночі уві сні. І – о диво – ніби в минуле 
потрапила. На тому самому місці височіла 
липа, на якій вітер гойдав порожню гойдал-
ку. Вікторія провела рукою по дерев’яній но-
вій дощечці. Хтось замінив її, певно, є діти в 
селі, які бігають на цей вигін бавитися. При-
тулилася до старого стовбура, заплющила 
очі й слухала спогади, які переповнювали. 
Вдалині почувся дитячий  сміх, на горизон-
ті замайоріли  кілька дитячих постатей, а за 
ними й дорослий. 

Хлопчик і дівчинка, двійнята років 
п’яти, трохи стишили хід, побачивши незна-
йомку біля їхньої гойдалки. У чоловічій по-
статі Вікторія впізнала… Анатолія. Тільки 
якимось аж занадто молодим видався їй. 

- Толю, це ти? – озвалася до чоловіка.
- Здрастуйте, – молодий чоловік прияз-

но усміхнувся, –  ви мене, як і всі, з батьком 
моїм, мабуть, переплутали. Я старший син  
Вивальнюків, Ярик. А це - наші молодші. 

Двійнятка уже радісно метеляли ноже-
нятами, гойдаючись. 

- А ви батька звідки знаєте? Ви ж не міс-
цева, здається, – запитав Ярик.

- Батька? – перепитала, – виросли ра-
зом… Тут моя бабця жила.

- Людей в селі майже не залишилося. 

Лише ті старенькі, що віку доживають. Ми 
також лише на літо приїжджаємо сюди, ри-
балимо з татом, відпочиваємо. Тут гарно. 
Малюки он люблять гойдатися. Місце тут 
таке особливе. Навіть батько тут сидіти по-
любляє… Дивно, так?

- Дивно… Гаразд, мені час іти, батькові 
вітання передавай, скажеш – від Цибульки. 
Він зрозуміє, якщо не забув… Бувайте! Щас-
ти!

Не минуло й кількох годин, як почула у 
своєму дворі чиїсь кроки. Вийшла назустріч. 
Анатолій постарів, лише очі такі ж сині й 
променисті та усмішка до вух.

- Цибулько? Ти? – розкинув широкі обі-
йми, мов крила, і згріб у них Віку.

- Привіт! Чекай, бо задушиш! – жінка 
жартома пручалася, а сама ще більше тули-
лася до його грудей.

- Оце так зустріч! Віко, глянь на мене! Не 
плач, Віко! – збирав губами її сльозинки і не 
стримався - припав до вуст, про які мріяв 
майже усе своє життя.

Не опиралася, не виривалася, хотіла слу-
хати його серце, яке розривалося над нею. 
Він допізна тримав її в своїх обіймах. Мов-
чання було красномовнішим за слова. 

- Ти тут надовго? – запитав, підводячись 
з ліжка. – Мені уже час, але я хотів би ще по-
бачитися. 

- Я чекатиму… – довго не відпускала на 
порозі. – Я чекатиму…

Кілька  тижнів, які вони провели тут 
удвох, кілька крадених ночей перевернули 
усе її донедавнє неіснування. Як дивно, що 
такий неідеальний чоловік, яким вона за-
вжди вважала Толю, зробив її такою щасли-
вою. І як усе відносно в цьому хиткому світі! 
Вона нічого не хотіла знати про його тепе-
рішнє життя, бо розуміла, що їй там не міс-
це. Тихо поїхала з цієї оази спокою, краси й 
насолоди, не попрощавшись  з ним. Не мала 
права. 

Повернувшись із того самовільного за-
слання, Віка дуже змінилася, це помітили усі 
без винятку. Їх жіночий колектив губився у 
здогадках і  припущеннях. А коли став по-
мітним її округлий живіт, то й взагалі мало 
не сценарій бразильського серіалу вигада-
ли. Що їй до їхніх видумок-придумок? 

Тепер вона знала, що те щастя, яке було 
загубилося в старенькій хатині її бабці, осе-
лилося під її серцем. Те щастя неодмінно ма-
тиме такі ж променисті й світлі очі, як і в 
його батька. І колись… прийде час, вони по-
знайомляться біля тієї старої липи, де блу-
кає босоноге дитинство, де кохається в па-
хощах задумана юність, де виглядає дві душі 
втрачене  й віднайдене кохання, на щастя… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

У долоні літа падають зорі, мов золоті сльози гарячого 
серпня. Готуються до вирію птахи. І ми відлітаємо… Хтось 
- у мрії та сподівання. Хтось - на чужину. Хтось - у Вічність…

Стоїмо на пероні серпня, обійнявши поглядом рідне 
небо. 

- Будь для нас погідним, - шепочемо серцем. 
А небо просить дощу, аби змити втому і відпочити від 

спеки. 
Стигле літо стеле жовті обруси з раннього опалого лис-

тя. Пригощає яблуками, грушами і сливами, яким ще не пора 
бути спілими. Бо вони - пізні, осінні.  

- Куди ти поспішаєш, світку? - запитуємо у дня, який ще 
недавно був ранком, а вже вкладає спати сонце.

- А куди ви поспішаєте, люди? - запитує день, намагаю-
чись нас зупинити, аби не пройшли мимо долі, літа, мимо 
квітки, яка розквітла саме для когось із нас…

…- Як скоро минає життя, - кажемо з сумом.
…- Як швидко ви пройшли повз мене і майже не поміти-

ли, - зітхнув учорашній день, дивлячись услід часу, який май-
нув, наче видиво, залишивши ще менший окрайчик літа…       

Ольга ЧОРНА.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА:   
Юлія Охнівська з Ванжулова 
Лановецького району.

Новела

Гойдалка
“ “...Хлопчик і дівчинка, 
двійнята років п’яти, 
трохи стишили хід, 
побачивши незнайомку 
біля їхньої гойдалки. 
У чоловічій постаті 
Вікторія впізнала … 
Анатолія...

Вагомі докази

Краса 
землі
Біжу чимдуж,
Щоби росою вмитись,
Зустріти сонце
У ранковій млі.
І аромату свіжого
Напитись,
Відчути подих
Матінки-землі.
Лоскочуть душу
Пахощі дібров
І солов’їв дзвенять
Натхненні трелі.
І все це
Називається любов,
В якій тремтять 
Врочисті акварелі.
Спішу, щоб все
Душею осягнуть.
Така краса –
Немов моя родина.
В первинний цвіт
Вдягнулася калина.
Чарівно, звабно,
Усміх на лиці.
Промінням теплим
Все навколо сяє.
А я тримаю
Щастя у руці.
Душа моя
У захваті співає –
Яка краса!
Чудовна і зваблива.
Яка картина
Зріла і жива.
І я стою -
Замріяна й щаслива.
До ніг моїх
Схилилася трава.
Співучий світ –
І день воскрес 
Із ночі.
Всміхнулось серце
Створеній красі.
І я думки збираю,
Мов пророчі.
І щастя власне
Бродить по росі.

Оксана 
КИШКАНЮК.

с. Слобідка,
Заліщицький район.   

На пероні серпня
Етюд «Що ж ти наробила, доню?»
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Сергій Куліш поклав у скарбничку збірної України пер-
шу олімпійську медаль – посів друге місце у кульовій стріль-
бі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

До фінальної частини пройшли двоє українців, однак 
Олег Царьков вибув 
зі змагань, фінішу-
вавши восьмим.

У свою чергу Ку-
ліш довший час лі-
дирував, однак дві 
серії, шоста та сьо-
ма в українця скла-

лися не найкраще, і лише у перестрілці українець ви-
бив свого конкурента - індійця Абхінава Біндру. Після 
цього у 8-ій серії наш снайпер відіграв серйозний ган-
дикап у росіянина Володимира Масленнікова, однак 
в останній серії за «золото» Куліш поступився Нікко-
ло Кампіані.

У той же день наші збірники вітали і шаблістку 
Ольгу Харлан, яка у поєдинку з француженкою Ма-
нон Брюне виборола бронзову олімпійську нагороду.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Наші призери отримають за золоті ме-
далі по $125 тис., срібні – $85 тис., бронзо-
ві – $55 тис. Крім того, на олімпійців, які до-
сягнуть у Бразилії успіху, чекає чимало при-
ємних бонусів. Окремі преміальні виплатить 
Національний олімпійський комітет Украї-
ни – 300 тис. грн. за «золото», 200 тис. грн. 
– за «срібло» та 120 тис. грн. - за «бронзу».

Передбачили винагороди своїм пред-
ставникам і деякі області. Приміром, на До-
неччині за медалі різного  ґатунку запла-
тять своїм землякам 325 тис., 205 тис. та 145 
тис. грн., у Дніпрі призові складуть 300 тис., 
200 тис., 125 тис. грн.

Зазвичай, не забувають про олімпійців 
і спонсори. Скажімо, після перемоги у ко-
мандних змаганнях з фехтування на ша-
блях у Пекіні у 2008 році Ольга Харлан, Оле-
на Хомрова, Галина Пундик та Ольга Жовнір 
отримали від одного з автоімпортерів но-
венькі автомобілі.

Цікаво, що Україна за медалі Ігор у Ріо-
де-Жанейро заплатить своїм олімпійцям 
більше, ніж Росія, де «золото» оцінили в $60 
тис., «срібло» - в $37 тис. а «бронзу» – в $25 
тис. Та й взагалі російський держбюджет 
цього року на спортсменах добряче зеконо-
мить, адже через застосування допінгу бага-
тьох росіян до Ігор не допустили. 

Цього року у Бразилії рекордсменом 
буде Азербайджан, де олімпійським чем-
піонам заплатять по $510 тис. Зірвати цей 
«джек-пот» можуть і колишні українці, які 
зараз виступають під азербайджанським 
прапором – веслувальниця Інна Осипенко-
Радомська, борчиня Марія Стадник та гім-

наст Олег Степко. Друге місце за призови-
ми посідає Тайланд, який дає за золото $314 
тис. Але у цьому випадку є суттєве заува-
ження – цю суму олімпійські чемпіони отри-
мують впродовж 20 років, щомісяця, тому 
її доречніше назвати стипендією. Третіми у 
атракціоні небаченої щедрості є Філіппіни -  
$237 тис. призових за перемогу у Ріо. 

На пострадянському просторі лідирує 
Узбекистан - $200 тис., що випередив навіть 
Білорусь, яка призначила олімпійським чем-
піонам винагороду у $150 тис.

А от західні сусіди України – поляки обі-
цяють своїм спортсменам набагато скром-
ніші призові – лише $38 тис. за «золото». 
Та й взагалі у країнах цивілізованого світу 
платити величезні преміальні не заведено. 
Наприклад, у США сума винагороди за олім-
пійське золото не змінювалася з 1984 року і 
становить $25 тис. Але американським зір-
ковим спортсменам ці гроші  не такі вже й 
потрібні, адже вони мають багатомільйон-
ні спонсорські контракти. У деяких країнах 
призові взагалі відсутні – їх не дають у Хор-
ватії, Норвегії, Швеції, Великій Британії. Ці 
країни вкладають гроші не у професіона-
лів, а у розвиток дитячо-юнацького спор-
ту. І така модель фінансування себе виправ-
довує. 

За прогнозом аналітичної спортивної 
компанії Gracenote збірна України на Олімпі-
аді-2016 здобуде 23 нагороди – шість золо-
тих, 4 срібні та 13 бронзових. Таким чином 
можна підрахувати, що на преміальні меда-
лістам нашій державі доведеться витратити 
близько $2,7 млн. 

У третьому турі Першої ліги 
тернополяни на виїзді програли рів-
ненському «Вересу» 4:2.

У першому таймі муніципали про-
пустили лише раз. Зате після перерви 
голи у сітку воріт гостей влітали часто 
та регулярно.

Уникнути розгрому «Тернополю» 

допомогли його нападники.  У середині 
другого тайму перший гол забив Віта-
лій Богданов, а вже на доданих до осно-
вного часу хвилинах, пенальті чітко ре-
алізував Ігор Курило.

Завтра команда стартує у Кубку 
України з футболу. Підопічні Івана Мару-
щака прийматимуть стрийську «Скалу».

Ліга Чемпіонів УЄФА. 
Матч-відповідь

«Янг Бойз» Берн, Швейцарія − 
«Шахтар» − 2:0 

(серія пенальті – 4:2)
Перший матч – 0:2

Донеччани розгубили солідну 
перевагу, здобуту у Львові, а у се-
рії пенальті влучнішими були грав-
ці «Янг Бойз».

 З перших хвилин зустрічі гос-
подарі обрали вичікувальну такти-
ку, віддавши ігрову та територіаль-
ну перевагу донеччанам. Однак, та-
ким подарунком «Шахтар» не ско-
ристався – кілька гострих момен-
тів у виконанні гостей так і не змі-
нили нулі на табло швейцарського 
стадіону. Але так тривало лише до 
перерви.

У другому таймі напрочуд лег-
ко господарі провели дві гольові 
атаки і форвард «Янг Бойзу» про-
демонстрував своє бомбардирське 
вміння – 2:0. Цього було достатньо 
для того, щоб арбітр продовжив 
матч на півгодини. А коли і після 
додаткового часу рахунок не змі-
нився, настала черга серії післямат-
чевих пенальті. Тут влучнішими ви-
явилися швейцарці.

Як наслідок, донеччани вибули з 
чемпіонського турніру, а далі бороти-
муться у раунді плей-оф Ліги Європи 
УЄФА. Тут на них вже чекає турець-
кий «Істанбул Башакшехір». Матчі 
відбудуться 18 та 25 серпня. Перший 
матч українці зіграють у гостях. 

Нищівна поразка 
українського футболу

Жоден з трьох вітчизняних клубів, які грали кваліфікаційні 
матчі Єврокубкових турнірів, не зміг пробитися до 
наступного раунду.

Ліга Європи УЄФА. 
Матчі-відповіді

«Ворскла» − «Локомотива» Загреб, 
Хорватія − 2:3

Перший матч – 0:0
Зі статусу фаворита «Ворскла» потрапи-

ла у складне становище вже на стартових се-
кундах, коли перший же випад «Локомотиви» 
вийшов вдалим і рахунок став 1:0  на користь 
гостей.

Полтавчани поспішили відігратися і ство-
рили мінімум два стовідсоткових  моменти - 
Олексій Дитятьєв після кутового спрямував 
м’яч у стійку, а пенальті не використав Дми-
тро Хльобас, програвши дуель голкіперу.

На початку другої 45-хвилинки господа-
рям все ж вдалося відновити рівновагу у ра-
хунку. Щоправда, завдяки автоголу хорват-
ського захисника. Проте навіть цей паритет, 
який не влаштовував «Ворсклу», протримав-
ся недовго. «Локомотива» продемонструвала 
чудову реалізацію, адже всі  удари протягом 
матчу у площину воріт стали гольовими.  Як 
результат - хорвати пройшли далі.

«Хайдук» Спліт, Хорватія −  
«Олександрія» − 3:1
Перший матч – 3:0

Олександрійці успішно увійшли в гостьо-
ву гру і повели в рахунку. Проте господарі 
швидко відігралися і спокійно дограли першу 
половину зустрічі.

Після відпочинку «Хайдук» заграв зна-
чно активніше і ще двічі засмутив і гостей, і 
українських вболівальників.  Відтак, дебют 
«Олександрії» у Єврокубках був нетривалим 
– команда відзначилась лише одним забитим 
м’ячем, а от підвищити коефіцієнт за допомо-
гою хоча б однієї нічиєї не змогла.

Прем’єр-ліга, третій тур
«Сталь» - «Волинь» - 1:0 
Швидкий гол господарів приніс їм першу перемогу у новому сезоні.
«Динамо» - «Дніпро» - 1:0
Три перемоги – у трьох матчах. Кияни, як і «Шахтар», продовжують очолю-

вати турнірну таблицю Чемпіонату.
«Олімпік» - «Зірка» - 4:2
Злива голів у другому таймі порадувала вболівальників обох команд, але 

подарувала перемогу більш досвідченим донеччанам.
«Зоря» - «Чорноморець» - 4:0 
Луганці не зустріли серйозного опору свого суперника, відтак збагатили 

свій очковий запас ще трьома пунктами. 
«Ворскла» - «Карпати» - 1:1
Домінуючи на полі суперника, галичани були змушені задовольнилися ні-

чиєю.
«Шахтар» - «Олександрія» - 1:0
Донеччани вперше за три тури не пропустили, проте в атаці обмежилися 

лише одним влучним ударом.

 «Тернопіль» 
знову 

програв 
з великим 

рахунком

Наші у Ріо
За розмірами пре-
міальних україн-
ські збірники -  у чис-
лі найбільш високо-
оплачуваних спортс-
менів світу.  

Перші  нагороди збірної

Російську збірну повністю 
відсторонили від участі в 
Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро. 

Про таке рішення виконкому Міжнарод-
ного паралімпійського комітету (МПК) пові-
домив його президент Філіп Крейвен.

 Цей вердикт виконком МПК прийняв 
на основі доповіді Макларена, в якій викри-
то кероване державною владою РФ вживан-
ня допінгу.

За словами Крейвена, антидопінгова 

система в Росії зруйнована, корумпована 
та дискредитована, а російський уряд під-
ставив спортсменів. Президент МПК також  
наголосив, що члени комітету керувалися 
наміром забезпечити чесні змагання, що є 
життєво важливим для чистоти паралімпій-
ського спорту. 

Міністр спорту Росії Віталій Мутко вже 
заявив, що Росія оскаржить це рішення МПК 
у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Паралімпійські ігри повинні відбутися в 
Ріо з 7 по 18 вересня.

Російський уряд підставив спортсменів



№32 (164)/10 серпня - 16 серпня 2016 р.Живиця 13Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua

Цілющі краплини 

народної медицини
Ми звикли бачити його в 

безлічі страв, а не впізнати 
його насичений смак просто 

неможливо. Але чи замислювалися ви 
про те, яку користь цей продукт може 
принести нашому організму? 

Рівень вітаміну С в болгарському перці навіть 
вищий, ніж у лимоні й чорній смородині. Також в 
болгарському перці міститься аскорбінова кисло-
та і вітамін Р. Ці два вітаміни в комплексі благо-
творно впливають на серцево-судинну систему і 
допомагають зміцнити судини.

Користь болгарського перцю полягає також в 
тому, що в цьому овочі присутня велика кількість 
мікроелементів, таких як калій, кальцій, йод, фос-
фор, натрій, цинк і магній. Всі ці речовини допо-
магають запобігти розвитку анемії і мають іму-
ностимулюючу дію. 

У болгарському перці міститься велика кіль-

кість провітаміну А, який допомагає стабілізува-
ти зір, покращує ріст волосся, а також благотвор-
но впливає на нашу шкіру;

Тим, хто не з чуток знає, що таке депресія, не-
врози, безсоння і занепад сил, слід ввести болгар-
ський перець в свій щоденний раціон. Ці симпто-
ми виникають внаслідок нестачі в організмі ві-
тамінів В1, В2, В6 і РР, яких багато в болгарсько-
му перці. Всі ці вітаміни також необхідні при ліку-
ванні цукрового діабету;

Багато фармацевтичних компаній використо-
вують екстракт болгарського перцю в складі ма-
зей і пластирів для лікування радикуліту, неврал-
гії і артриту.

У всіх видах стручкового перцю міститься ал-
калоїд капсаїцин, який допомагає нормалізувати 
роботу шлунково-кишкового тракту і підшлунко-
вої залози. Крім того, розріджує кров і знижує ар-
теріальний тиск.

При діабеті
За допомогою лаврового лис-

та можна знизити рівень цукру в 
крові. У термос насипте 10 лист-
ків, залийте їх 3 склянками окро-
пу. Настій буде готовий через 3 
години. Приймайте лікувальний 
засіб по половині склянки за 30 
хвилин до прийняття їжі 3 рази 
на день. Курс лікування - 2 тиж-
ні, після цього слід зробити пере-
рву на 2 тижні.
Для схуднення

Подрібніть 5-6 листків і за-
лийте їх склянкою холодної 
води, залиште на ніч. Вранці 
прокип’ятіть лаврову воду про-
тягом 15 хвилин. Дайте постояти 
відвару під кришкою ще 30 хви-
лин. Процідіть і пийте за півгоди-
ни до прийому їжі 3 рази в день. 
Курс лікування - тиждень, піс-
ля цього потрібно обов’язковий 
зробити перерву на 2 тижні. Щоб 
відвар був смачніший, можна до-
дати в нього різні спеції: імбир, 
фенхель, кардамон, корицю, мус-
катний горіх, сушену гвоздику, а 
також мед.
При безсонні

Запах лаврового листя заспо-
коює не гірше, ніж валеріана. За-
шийте кілька листків у подушку, 
і будете спати спокійно, як дити-
на. 

При шкірних 
захворюваннях

Антимікробні властивос-
ті лаврового листа дозволяють 
використовувати його для ліку-
вання шкірних висипань, алер-
гії, подразнення і навіть пролеж-
нів. Подрібніть лавровий лист 
в ступці або кавомолці так, щоб 
вийшло 1,5 ст. л. пилу і дрібних 
частинок листа. Залийте суміш 
склянкою олії і настоюйте в хо-
лодильнику протягом тижня. 
Змащуйте лавровою олією трав-
мовані місця 2 рази на день. 
При грибкових 
захворюваннях

Лавровий лист володіє ан-
тигрибковою дією, позбавляє 
від пітливості ніг. Залийте 0,5 л 
окропу 10 листочків лаврового 
листа, дайте їм настоятися. Ро-
біть ванночки з цим настоєм 2-3 
рази на тиждень, і проблема ста-
не турбувати набагато менше!
При нирковій 
недостатності

1 ч. л. подрібнених лавро-
вих лисків залийте 2 склянками 
окропу і прокип’ятіть на сильно-
му вогні протягом 2 годин. Дай-
те настоятися відвару 3 години. 
Пийте його 2 рази на день по 1 
столовій ложці.

Ви хочете, щоб у вас була пружна шкіра, здоровий 
колір обличчя, підтягнутий животик? Звичайно, 
хочете - хто ж не хоче? Є багато способів досягти 

цього, в тому числі збалансоване харчування. Одним 
з його елементів може бути всім знайома ягода – 
слива. Якщо ви введете її у свій раціон, то дуже скоро 
відчуєте, як сприятливо це позначається на вашій 
зовнішності й загальному стані організму.

В соковитій м’якоті сливи міститься більше корисних мінера-
лів, ніж в грушах або яблуках. Вона багата цинком, міддю, каль-
цієм, натрієм, йодом, фосфором, залізом і калієм. В ній присут-
ні пектини, що допомагають виводити з організму канцерогени 
і радіонукліди. 

Користь слив, особливо чорних, полягає у великій концен-
трації в їх м’якоті вітаміну В2, що покращує білковий обмін і 
зміцнює нервову систему. Багато в плодах й вітаміну Р, який під-
вищує проникність і міцність кровоносних судин.

Крім того, до складу слив входять унікальні речовини – ку-
марини, що перешкоджають утворенню тромбів. Також в них є 
вітаміни РР, С, Е, бета-каротин і вітаміни групи В. Ці ягоди наси-
чені органічними кислотами, моно-дісахаридами, харчовими во-
локнами, при цьому калорійність слив відносно невелика, на сто 
грамів їх м’якоті припадає близько 49 калорій.

Регулярне споживання слив благотворно впливає на стан 
серцево-судинної системи, дозволяє вивести з організму «пога-
ний» холестерин і знизити високий тиск, прекрасно позначаєть-
ся на психічному здоров’ї,  дозволяє впоратися з нервовим на-
пруженням і стресами.

М’які проносні властивості слив успішно використовують 
при лікуванні запорів і атонії кишечника. Також плоди є непо-
ганим сечогінним і жовчогінним засобом. Завдяки таким влас-
тивостям вони виводять з організму надлишки солей і рідини, 
ефективно позбавляючи від набряків і очищаючи організм. Їх 
включають в комплексну терапію при порушеннях шлункової 
секреції, захворюваннях жовчного міхура, печінки і нирок. Сли-
вовий сік, що містить м’якоть, здатний знижувати кислотність 
шлунка і позбавляти від печії, тому його, втім як і самі плоди, 
часто вводять в меню людей, що страждають від гастритів і ви-
разок.

У народній медицині відомі випадки успішного лікування 
сливами виразок і погано заживаючих ран. Їх нерідко викорис-
товують як допоміжний засіб у боротьбі з очними запаленнями 
і сечокам’яною хворобою, рекомендують для зміцнення зору і 
підтримки імунітету.

Звичайно, користь слив для організму очевидна, однак вжи-
вати їх треба помірно і використовувати для лікування лише 
після консультації з лікарем. Ці ягоди рекомендують заготовлю-
вати і їсти в стиглому вигляді, оскільки в незрілих плодах кон-
центрація корисних речовин значно нижча. Після заготівлі пло-
ди зберігають практично всі корисні властивості.

Сливи не рекомендують діабетикам, оскільки містять чимало 
цукрів. Небажано споживати їх при ревматизмі і подагрі. З вели-
кою обережністю сливи слід давати маленьким дітям, оскільки 
у них плоди можуть викликати утворення газів, пронос та інші 
кишкові розлади.

Ця чудова природна суміш знижує 
високий тиск. А також допоможе 
зменшити рівень холестерину в крові.

Потрібно: один тертий імбир, по 1 чайній лож-
ці яблучного оцту, лимонного соку, меду, один зубчик 
часнику.

Все, що слід зробити, - це просто змішати інгредієн-
ти в банці і залишити в холодильнику на 5 днів. Після 
цього суміш готова до використання. Її слід приймати 
перед обідом і сніданком, але не частіше, ніж тричі на 
день. Уже за тиждень ви побачите й відчуєте перші по-
зитивні результати. Тиск нормалізується, а аналіз кро-
ві покаже, що рівень холестерину значно знизився.

Крім того, якщо необхідно нормалізувати артері-
альній тиск, внесіть деякі зміни в спосіб життя і хар-
чування. Перш за все, слід харчуватися здоровою їжею, 
щоб зменшити вагу, адже зайві кілограмі сприяють до-
датковому тиску на стінки артерій.

Також треба споживати більше свіжих овочів і 
фруктів, овочеві соки.

СЛИВА:
 і смак,

 і користь

Як знизити рівень холестерину в крові

очищення судин 
і лікування очей

БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ:

ТОП-5 швидких 
способів 

позбутися синців
Найчастіше ми отримуємо 

синці в результаті травм - вріза-
лися в двері, вдарилися до стола 
і так далі. Іноді синці - симптоми 
захворювань. Однак, розгулю-
вати всюди з будь-якими синіми 
плямами на тілі неприємно. Ці 
засоби – прості й ефективні.

Оцет і тепла вода.
Оцет збільшує приплив крові 

до поверхні шкіри, що допомагає 
зціленню. Застосовуючи примоч-
ки із саморобного розчину оцту і 
теплої води, можна зменшити ймо-
вірність появи синця.

Петрушка.
Петрушка, як відомо, змен-

шує запалення і полегшує біль. 
Подрібніть жменю листя петруш-
ки, прикладіть до місця удару і 
перев’яжіть. Ця трава допоможе 
вам позбавитися від появи синця.

Каєнский перець і кокосова 
олія.

Змішайте каєнський перець з 
кокосовою олією у співвідношенні 
1: 5, це допоможе прискорити про-
цес загоєння синця.

Пакетований чай.
І зелений і чорний чаї багаті на 

дубильні речовини, які зменшують 
опухлість тканин. Опустіть чайний 
пакетик у гарячу воду, а потім при-
кладіть його до місця удару.

Варене яйце.
Обгорніть варене яйце тонкою 

тканиною (робіть це, поки яйце ще 
гаряче). Прикладіть до синця, поки 
яйце не охолоне. Вважається, що 
цей засіб може допомогти заліку-
вати синець під оком.

Лікувальні властивості 

ЛАВРОВОГО ЛИСТКА
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Мак символізує 
достаток у сім’ї. 
Тому страви з ним 
популярні завжди. А 
ще вони надзвичайно 
смачні.  
Сьогодні ми зібрали 
для вас рецепти 
солодкої випічки і 
тортиків, які сподоба-
ються всій родині

Макова смакота

Макові яблука

Потрібно: для тіста - маргарин - 250 
г,  яєчні жовтки - 5, порошок до печива - 1 
ст.л, цукор - 150 г, сметана -  4 ст. л. (100г), 
какао - 2 ст. л., борошно - 300 г; для яблучно-
макової начинки: мак - 200 г, родзинки (за 
бажанням) - 50 г,  цукор - 300 г, яйце - 1 шт., 
крохмаль - 1 ч. л., масло - 300 г, яблука серед-
ні за розміром - приблизно 15 шт.  (чищених 
800 г), сік одного лимона, яєчні білки - 5, ки-
сіль яблучний - 1 пачка.

Приготування: для тіста жовтки, цу-
кор, сметану, м’який маргарин, порошок до 
печива вимішати в однорідну масу. Масу по-
ділити на дві частини приблизно по 290 г, 
до однієї додати 2 ст. л. какао та 150 г бо-
рошна, замісити тісто. До іншої маси дода-
ти 150 г борошна, замісити тісто. Вимішане 
біле та какаове тісто поставити в морозиль-
ну камеру на 45 хв. Для начинки мак запа-
рити і перетерти. Масло розтопити з 100 г 
цукру, додати до тертого маку. Яйце пере-
терти з 50 г цукру. До макової суміші дода-
ти терте яйце, крохмаль, (родзинки за ба-
жанням) все вимішати. Яблука почистити 
від шкірки, розрізати на половину, з поло-
винок вибрати середину. Збити 5 білків з 
150 г цукру, у білкову піну додати кисіль і 
продовжити збивати. У змащену, вистелену 
пергаментом форму викладаємо, підсипаю-
чи борошно, світле тісто, тонко зорвалкува-
ти та вистелити у форму. Зверху викладає-
мо макову масу. У макову масу втиснути по-
ловинки яблук. По яблуках вистеляємо зби-
ті білки з цукром та киселем. Зверху зати-
раємо на грубій тертці темне тісто. Пляцок 
випікаємо при температурі 180 С 1 годину.

Торт з маком
Потрібно: для тіста - борошно - 300 г, 

маргарин - 250 г, жовтки яєчні - 2 шт., смета-
на - 2-3 ст. л., мак - 1,5 скл. , білки яєчні - 6 шт., 
цукор - 1 скл., жовтки яєчні - 4 шт., сухарі - 2 
ст. л., дріжджі сухі - 20 г; для крему - масло 
вершкове - 250 г, цукор - 150 г, кава розчин-
на - 1 ст. л.; для помадки: вода - 1 ст. л., мас-
ло вершкове - 1 ст. л., пудра цукрова - 3 ст. л., 
какао - 2-3 ст. л.

Приготування: замісити з інгредієн-
тів тісто і покласти на 1 годину в холо-
дильник. Ділимо на 2 частини і випікаємо 
2 коржі (приблизно 10-15 хв.). 1,5 склянки 
маку запарити і втерти. 6 білків збити з 1 
склянкою цукру, додати 4 жовтки, 2 сто-
лові ложки сухарів і 20 г дріжджів. Все пе-
ремішати і спекти один корж (готовність 
перевіряємо паличкою). Для крему 250 г 
масла збити з 150 г цукру. В кінці додати 
1 столову ложку міцної розчинної кави. 
На низ ставимо один корж, на нього поло-
вину крему, маковий корж, решту крему і 
другий корж. Зверху за бажанням полива-
ємо помадкою.

Пісочний пляцок 
з маковою начинкою

Потрібно: для тіста - борошно - 230г., 
маргарин - 150г, цукор - 130г.,  яєчні жовтки 
- 2 шт., сіль; для начинки - мак мелений - 180 
г., цукор - 180 г., молоко - таку кількість, щоб 
залити мак, приблизно 400 г., яєчні білки - 2 
шт., вершкове масло -  ст. л., цедра та сік по-
ловини лимона.

Приготування: з перелічених продук-
тів замісити пісочне тісто. Поділити його 
на дві частини, більшу і меншу, та поста-
вити в холодильник. Приготування начин-
ки: молоко довести до кипіння з 100 г цу-
кру та ложкою масла, всипати туди пере-
мелений мак, сік та цедру лимона, провари-
ти в солодкому молоці. Варити доти, доки 
не википить рідина, макова начинка пови-
нна бути без рідини. Коли мак буде гото-
вий, остудити його.  Збити білки з рештою 
цукру у густу піну. Змішати з охолодженим 
маком. Більшу частину тіста розкачати та 
викласти у форму вистелену пергаментом 
чи фольгою, змащеною маслом. На тісто ви-
класти макову начинку. Меншу частину тіс-
та розкачати та порізати на смужки, смуж-
ки викласти на мак решіткою. Пекти.

Маковий кекс  
Потрібно: борошно пшеничне - 1 скл., 

мак - 1 скл., цукор - 1 скл., курячі яйця - 4 
шт., родзинки - 100 г, вершкове масло - 125 
г, мигдаль - 50 г, волоський горіх - 50 г, роз-
пушувач - 10 г.

Приготування: у невелику каструлю 
або сотейник висипати мак і залити 2 скл. 
води. Помістити на вогонь з найменшою 
інтенсивністю, довести до кипіння і вари-
ти протягом 5 хв. Зняти з вогню, щільно 
накрити кришкою і дати маку набрякну-
ти протягом 10 хв . За допомогою дрібно-
го сита або друшляка злити зайву рідину. 
Остудити. Курячі яйця розділити на жовт-
ки і білки. Білки помістити в глибоку кера-
мічний посуд, всипати 1/3 скл. цукру і зби-
вати протягом 7 хв. до утворення крутої бі-
лої піни. У жовтки всипати решту цукру і 
збити до утворення легкої піни, далі додати 
розм’якшене вершкове масло і переміша-
ти до утворення однорідної маси. Поступо-
во, постійно ретельно перемішуючи в утво-
рену суміш, ввести муку, розпушувач і мак. 
Горіхи трохи подрібнити, попередньо за-
мочені в холодній воді родзинки по потре-
бі так само розрізати на дві частини. Всипа-
ти підготовлені інгредієнти в тісто. Акурат-
но перемішуючи, ввести збиті білки. Приго-
товане тісто для кексу викласти в попере-
дньо змащену невеликою кількістю масла 
форму і випікати протягом 40 хв. при 180 
° С. Приготований кекс можна прикрасити 
присипавши цукровою пудрою.

Рогалики з маком 

Потрібно: пшеничне борошно - 0.5 кг, 
мак - 0.25 кг, масло - 0.17 кг, пудра цукрова 
- 0.14 кг, дріжджі (сухі) - 7 г, яйце куряче - 1 
шт., вода - 0.2 л, молоко - 0.18 л, цедра лимо-
на (суха) - 1,5 ст. л., цукор (ванільний) - 0,5 
ч. л., сіль.

Приготування: приготувати дріжджо-
ву суміш. Для цього в невеликій мисці змі-
шати сухі дріжджі, цукор і додати тепле мо-
локо. Ретельно перемішати до утворення 
однорідної консистенції. Щоб позбутися від 
дрібних грудочок і наситити повітрям, бо-
рошно необхідно просіяти. У велику, гли-
боку ємність помістити борошно, сіль, мас-
ло і приготовлену дріжджову суміш. Замі-
сити тісто, вимішуючи його до тих пір, поки 
воно не стане еластичним і не буде легко 
відставати від поверхні. У процесі вимішу-
вання можна додати невелику кількість бо-
рошна для того. щоб тісто прийняло необ-
хідну форму. Підготовлене тісто накрити 
рушником і помістити в тепле місце на го-
дину, щоб воно піднялося. Для начинки не-
обхідно залити цукрову пудру гарячою (70 
°С) водою, додати лимонну цедру, мак, ва-
нільний цукор і перемішати до одноріднос-
ті. Тісто розрізати на 4 рівні частини, кожну 
перемістити на присипану борошном по-
верхню і розкачати коло діаметром близь-
ко 25 см. За допомогою ножа розрізати його 
на 8 однакових частин. На край трикутника, 
що утвориться, покласти начинку і сформу-
вати рогалик, притискаючи кінчики. 

Заготовлені рогалики з маком накри-
ти рушником і залишити на 10-15 хв. Далі 
рогалики змастити яйцем і перекласти на 
деко. Випікати при температурі 175 °С про-
тягом 15-20 хв.

Пиріг з маком 

Потрібно: борошно пшеничне - 0.5 кг, 
кефір - 0.25 л, куряче яйце - 1 шт., цукор - 10 
ст. л., олія - 5 ст. л., мак - 1 ст. л., сухі дріжджі 1 
ст. л., вершкове масло - 1 ст. л., сіль.

Приготування: просіяти борошно, щоб 
воно наситилось киснем і позбулося грудо-
чок. Додати сухі дріжджі й сіль, добре пере-
мішати. Додати яйце, рослинне та вершко-
ве масло, кефір і замісити тісто. Воно пови-
нно бути еластичним і відставати від стінок 
посуду. Щоб тісто підійшло, його потрібно 
помістити з глибоку ємність, накрити руш-
ником і відправити в тепле місце на півго-
дини. Далі тісто добре розім’яти і знову від-
правити підніматися. Для начинки необ-
хідно в невеликій кількості води провари-
ти мак. Після того, як мак розпариться, тро-
хи його розім’яти, додати цукор і ретельно 
перемішати. Готове тісто розділити на дві 
частини. З кожної частини в результаті ми 
отримаємо по одному рулету. Тонко розка-
чати і викласти зверху половину макової 

начинки, рівномірно розподілити її по всій 
поверхні. Скачати в рулет і відрізати кінці. З 
другою частиною виконати ті самі операції. 
З’єднати кінці рулетів защипуючи їх таким 
чином, щоб у результаті вийшов круг. Пере-
нести заготовку пирога на пергаментний 
папір для запікання. За допомогою ножа 
або ножиців зробити надрізи. Важливо не 
перерізати рулет навпіл, сформовані пе-
люстки обов’язково повинні бути з’єднані 
між собою. Формуємо пиріг: одну пелюст-
ку перевернути всередину кільця, два на-
ступних залишити зовні повернувши на-
бік. Раніше відрізані кінці рулету скріпити 
між собою і помістити в центр пирога. Пи-
ріг накрити рушником і залишити на 10-15 
хв., після чого змастити жовтком і помісти-
ти в розігріту до 200 °С духовку на 20-25 хв. 
Після цього накрити його рушником до тих 
пір, поки він не охолоне.

Маківник
Потрібно: борошно пшеничне - 0,5 кг, 

яйця курячі - 3 шт., мак - 1 скл., цукор - 300 г, 
кефір - 0,5 скл., маргарин (вершковий) - 250 
г, горіхи волоські - 1 скл., кориця - 1 ч. л., роз-
пушувач тіста - 2 ч. л., сода харчова, кисло-
та лимонна.

Приготування: борошно просіяти з со-
дою і лимонною кислотою. 2 яйця розтерти 
з 200 г цукру. Горіхи порубати, перемішати 
в окремому посуді з 100 г цукру.  З’єднати в 
мисці пересіяне з содою борошно, яйця, роз-
терті з цукром, мак, кефір, розм’якшений 
маргарин, замісити круте тісто. Розкачати 
тісто в пласт товщиною 1,5 см, перекласти 
на змащене заздалегідь олією деко. Зверху 
змастити яйцем, посипати рубаними горі-
хами з цукром. Випікати при 180 градусах 
близько 40 хв. до готовності. Розрізати го-
товий пиріг на шматочки бажаної форми за 
смаком (квадрати, трикутники або ромби).

Штрудель з маком 
Потрібно: мак - 1 кг, бездріжджове тіс-

то - 0.2 кг, молоко - 150 мл, мигдаль - 50 г, цу-
кор - 50 г, родзинки - 50 г, мигдальні пелюст-
ки - 1 ст. л., курячі яйця - 1 шт.

Приготування: молоко вилити в сотей-
ник або невелику каструлю з товстим дном, 
слідом відправити мак і поставити на во-
гонь з найменшою інтенсивністю на 5-10 
хв., періодично перемішуючи. Опісля зня-
ти з вогню, накрити кришкою і дати маку 
увібрати рідину, що залишилася. Через 
м’ясорубку пропустити розпарений мак, ро-
дзинки і мигдаль. Додати цукор і ретельно 
перемішати. Начинка для штруделя готова. 
На пергаменті для запікання тонко розка-
чати бездріжджове тісто для штруделя і ви-
класти зверху начинку. По краях з усіх боків 
необхідно залишити приблизно по 2 см не 
покритого тіста. Загорнути всередину краї 
тіста з начинкою і згорнути в рулет за допо-
могою пергаменту для запікання. Приготу-
вати суміш зі збитого яйця і молока, змасти-
ти приготований рулет сумішшю і прикра-
сити маком і пелюстками мигдалю. Відпра-
вити в заздалегідь розігріту до 180 °С духо-
вку на 30 хв. Штрудель охолодити і наріза-
ти на порційні шматочки. Чудово смакує зі 
збитими вершками, ванільним морозивом 
або ж з шоколадним топінгом.
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Оголошення

Пропоную
Перевезення людей на 

роботу в Польщу. Є різ-
ні вакансії. Телефон: 
(096) 0622190, Андрій. 

Усі види ремонтних ро-
біт: малярні та штукатур-
ні, євроремонт, будівель-
ні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, 
Ігор.

Виконання декоратив-
них робіт. Авторське декору-
вання та індивідуальний взі-
рець для погодження фак-
тури і кольору.  Досвід робо-
ти. Гнучкі ціни. Безкоштовна 
консультація. Інформація 
за тел. (067) 98 58 829 

Оренда
Винайму 2-кімнатну 

квартиру для сім’ї у Тер-
нополі або поблизу нього 
- до 10 км. Телефонувати: 
(067) 6872946.

Продаю
Продаються 2 кобили ві-

ком 6 років та лоша віком 5 
місяців.

Звертатися за адресою: 
с. Тудорів Гусятинського 
р-ну  Тернопільської обл. 
Телефон: (097)105-45-82, 
питати Володимира.

Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287

Апостиль - це спеціальний штамп, який 
звільняє документи від необхідності дипло-
матичної чи консульської легалізації. Він за-
свідчує справжність підпису особи під доку-
ментом і справжність печатки або штампа, 
якими скріплено відповідний документ.

Міністерством юстиції України апостиль 
проставляється на нотаріальних, судових до-
кументах, актах цивільного стану та випис-
ках з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, видані органами юс-
тиції.

Суть якого полягає в тому, що будь-яка 
особа за умови пред’явлення документа, що 
посвідчує особу громадянина України, націо-
нального паспорта іноземця або документа, 
що посвідчує особу іноземця, має право пода-
ти заяву про проставлення апостилю.

До заяви додається оригінал документа, 
на якому необхідно проставити апостиль, до-
кумент про оплату послуги з проставлення 
апостиля або документ, що підтверджує пра-
во на звільнення від оплати, чи його засвідче-
на в установленому порядку копія.

Плата становить для громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства - 3 неопо-
датковувані мінімуми доходів громадян (51 
грн.) та для юридичних осіб - 5 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (85 
грн.).

Від унесення плати звільняються інвалі-
ди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизня-
ної війни, громадяни, які належать до першої 
категорії потерпілих унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, та діти-сироти у разі про-
ставляння апостилю на документах, що сто-
суються безпосередньо цих громадян.

Проставлення апостиля, відмова в його 
проставленні здійснюються у строк до 2 ро-
бочих днів. У разі необхідності (отриман-
ня зразка підпису, відбитка печатки та/або 
штампа, здійснення перевірки документів) 
строк розгляду може бути продовжено до 20 
робочих днів.

Для проставлення апостиля можна звер-
нутись з понеділка по п’ятницю до відділу 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну управління державної реєстрації Голов-
ного територіального управління юстиції у 
Тернопільській області.

З вівторка по суботу - до відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану Бережан-
ського, Борщівського, Збаразького, Зборів-
ського, Кременецького, Монастириського, 

Підволочиського, Теребовлянського, Терно-
пільського, Шумського районних, Чортків-
ського міськраионного та Тернопільського 
міського управлінь юстиції.

У м. Тернополі проект реалізовано у 2-й 
лікарні та Тернопільському перинатально-
му центрі.

Ще одним сервісом Міністерства юстиції 
України, який на жаль не користується попу-
лярністю у населення Тернопільської області 
є «Он-лайн запис через Інтернет на прийом до 
відділів ДРАЦС».

На сайті Міністерства юстиції України 
(портал «Звернення у сфері державної реє-
страції актів цивільного стану») можна запи-
сатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний 
для Вас час, задати питання в онлайн режи-
мі, подати заяви на реєстрацію актів цивіль-
ного стану.

Відділи державної реєстрації актів ци-
вільного стану розглядають заяви фізичних 
осіб з накладенням електронних цифрових 
підписів або звернення щодо формування та-
ких заяв.

З використанням функціональних мож-
ливостей Веб-порталу користувач може:

1) заповнити заяву, звернення для їх по-
дальшого надсилання безпосередньо засо-
бами Веб-порталу до відділів державної реє-
страції актів цивільного стану;

2) надіслати до відділів державної реє-
страції актів цивільного стану сканкопії до-
кументів у форматі, придатному для роздру-
кування або зчитування цих документів в 
електронному вигляді;

3) здійснити попередній запис на від-
відування відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану із зазначенням зручних 
дати і часу;

4) оплатити з використанням платіжних 
систем послуги відділів державної реєстра-
ції актів цивільного стану;

5) отримати консультації працівників 
відділу державної реєстрації актів цивільно-
го стану щодо надісланих через Веб-портал 
заяв або звернень.

Ця послуга надається усіма відділами 
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну, однак не користується в населення Терно-
пільщини популярності.

У разі небажання витрачати свій особис-
тий час на черги у відділах пропонуємо Вам 
користуватися даним сервісом Міністерства 
юстиції України та отримувати послуги в 
зручний для Вас час в онлайн режимі.

Сервіси Міністерства 
юстиції України

Функції у сфері реєстрації громадських 
формувань передано у відповідні головні те-
риторіальні управління юстиції, які як пра-
вило розміщуються в обласних центрах.

Однак громадянам з районів, сіл, селищ 
та міст області не обов’язково їхати до облас-
ного центру, щоб подати документи.

З метою забезпечення доступності, а та-
кож підвищення якості надання адміністра-
тивних послуг у сфері державної реєстрації 
громадських формувань Міністерством юс-
тиції України видано наказ «Про запрова-
дження пілотного проекту у сфері держав-
ної реєстрації громадських формувань» від 
17.06.2016 № 1717/5, відповідно до якого 
запроваджується пілотний проект в части-
ні забезпечення прийняття та видачі доку-
ментів під час державної реєстрації громад-
ських формувань місцевими центрами з на-
дання безоплатної вторинної правової допо-
моги як фронт-офісами.

Крім того, Міністерством юстиції України 
наказом від 09.02.2016 року № 359/5 затвер-
джено Порядок державної реєстрації юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, яким громадянам надано 
альтернативну можливість подачі докумен-

тів до суб’єктів державної реєстрації головних 
територіальних управлінь юстиції або до цен-
трів надання адміністративних послуг.

Уповноважена особа центру здійснює усі 
дії щодо прийняття та видачі документів для 
державної реєстрації громадських форму-
вань.

Всі центри надання адміністративних 
послуг Тернопільської області та Кременець-
кий, Чортківський і Тернопільський місце-
ві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги підключені до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб -підприємців та громадських фор-
мувань.

Адреси центрів можна знайти на сайті 
Головного територіального управління юс-
тиції у Тернопільській області.

Таким чином подати документи для про-
ведення державної реєстрації громадського 
формування можна не лише до територіаль-
ного органу Мін’юсту, а й до центрів надан-
ня безоплатної вторинної правової допомо-
ги чи центрів надання адміністративних по-
слуг на вибір заявника.

Інформує Головне територіальне 
управління юстиції у Тернопільській 

області

До уваги представників громадських формувань!

Тернополяни 
можуть спілкувати-
ся з податківцями 

через «Skype»
Громадяни мають можли-

вість упродовж робочого тижня 
спілкуватись з фахівцями Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ в ре-
жимі «Skype» щодо нарахуван-
ня податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки: 
у понеділок, середу, п’ятницю - з 
10.00 до 11.00 години;

у вівторок, четвер - 16.00-
17.00 години.

Аби запитати й отримати 
відповідь, необхідно зареєстру-
ватись чи зайти на свій обліко-
вий запис у програмному забез-
печені - «Skype», у вікні «Пошук» 
ввести ім’я «todpi1918» (ТОД-
ПІ ГУ ДФС у Тернопільській об-
ласті) та додати до свого списку 
контактів.

За інформацією щодо про-
ведення тематичних інтернет-
конференцій слідкуйте на суб-
сайті ТО ДФС у Тернопільській 
області.

Відділ організації робо-
ти Тернопільської ОДПІ.
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ГОРОСКОП
з 10 до 16 серпня
Овен 

Овнам потрібно берегти здоров’я і 
проявляти акуратність в питаннях осо-
бистої безпеки. Можливо, цей період при-
несе вам деякі занепокоєння, пов’язані з 
дітьми. Намагайтеся приділяти їм біль-
ше уваги. У фінансових питаннях цурай-
тесь авантюрних справ – вони закінчать-
ся збитками. Цей час краще присвятити 
лікуванню або саморозвитку. 
Телець

Увага багатьох Тельців буде зосеред-
жена на темі відносин. В це час ви можете 
знайти друзів або познайомитися з люди-
ною, яка стане вашою другою половин-
кою. Однак зараз ви схильні провокувати 
ворожнечу в інших людях. Впертість і не-
поступливість здатні привести до погір-
шення стосунків з родичами, тому будьте 
терплячими. 
 Близнюки

Багатьом Близнюкам доведеться 
грунтовно попрацювати. Це принесе гар-
ні плоди і буде помічено керівництвом. 
Ваші ідеї, пов’язані з відпочинком, вті-
ляться у життя. Гарний період для реалі-
зації найсміливіших задумів і планів. 
 Рак

Відвідайте розважальний захід або 
відпочиньте з друзями. Якщо хочете про-
вести час з максимальною користю, запи-

шіться на навчальні курси. У цей період 
вільні представники цього знаку можуть 
закохатися. Використовуйте цей час для 
встановлення романтичних відносин. 
Лев

Це гарний період для вашого фізично-
го здоров’я. Психологічно теж переважає 
позитивний настрій, що дуже корисно. 
Час втілення найсміливіших мрій, які при-
несуть омріяні зміни у ваше життя. Довір-
теся вашим близьким – вони бажають вам 
лише найкращого і завжди підтримають.
 Діва

Найкращий час для того, щоб зайня-
тися своїм здоров’ям, його зміцненням 
та збереженням. При необхідності можна 
пройти обстеження або почати лікуван-
ня. Не варто ігнорувати сигнали організ-
му. Важливий в цей час і психологічний 
настрій, намагайтеся позитивніше диви-
тися на життя.
Терези

Не зашкодять заходи профілактики 
щодо здоров’я, відповідна дієта. На вихід-
них уникайте перенапруження нервової 
системи, бережіть легені, частіше бувай-
те на свіжому повітрі, але остерігайтеся 
протягів і забрудненого повітря. 
 Скорпіон

Дуже енергійний період. Ви витрача-
тимите багато сил, але вони будуть досить 
легко відновлюватися. Однак не варто 
зловживати своєю здатністю до самовід-
новлення, резерви організму не безмежні. 
Шкідливі звички, наприклад, паління, теж 

можуть знизити вашу витривалість. 
 Стрілець

Творчий тиждень, що вимагатиме від 
вас самовіддачі. Доведеться або полюби-
ти роботу, яку весь час відкладали, аби 
внести в неї елемент творчості, або зна-
йти справу по душі. Або, якщо можливо, 
краще зробити перерву, піти у відпустку. 
 Козеріг

Непоганий час для побудови кар’єри, 
підвищення професійної майстерності. 
У першій половині тижня доходи в осно-
вному залежать від вашої працьовитос-
ті та професіоналізму, знання всіх тонко-
щів роботи. У цей час краще просто добре 
виконувати свої обов’язки. Друга полови-
на хороша для налагодження романтич-
них зв’язків.
 Водолій

Вдалий час для організації спільної 
діяльності, налагодження партнерських 
зв’язків як у бізнесі, так і в будь-якій ін-
шій діяльності. Продуктивною у фінан-
совому плані може бути в основному гру-
пова або парна робота, співпраця, співав-
торство. Рвати партнерські зв’язки, на-
впаки, невигідно. 
 Риби

Тиждень, що вимагає від вас великих 
зусиль, енергійних дій, але при цьому ба-
гато що залежить зовсім не від вас. Вам 
доведеться рахувати частіше чужі гроші, 
ніж свої. Більше часу проводьте у товари-
стві друзів – вам не завадить розважити-
ся. 

 Вітаємо!
Доброго чоловіка, гарного сусіда, 

дуже хорошу людину
 Леонтія Ульяновича Дубового 
з с. Великі Вікнини на Збаражчині 

з Днем народження,
яке він відзначатиме 14 серпня! 

Бажаєм здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай радість панує у Вашому домі!
Хай шанують добрі люди,
А здоров’я міцним до ста років буде.
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози!
Хай сонце наповнює кожну хвилину,
Від горя хоронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
На многії майбутні літа!
З повагою – любляча дружина і найближчі сусіди.

Вітаємо!
Найдорожчу матусю, люблячу дружину, 

хорошу доньку та чарівну жінку 
Тетяну Миколаївну Ганжу

з Великих Вікнин Збаразького району
із золотим ювілеєм!

Наша люба і мила – Ти найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб зорі та сонце посилали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,
Радості й добра Тобі у житті доволі. 
Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,
Щастя і втіху приносять до хати.
Хай небо сміється барвінковим цвітом,
А нива життєва врожаїться житом!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії, многії літа!
З найкращими побажаннями - чоловік, доньки Люд-

мила і Лариса, зяті Петро і Андріан, син Ярослав, 
внучки: Іринка, Анна, Марія, тато і мама, свекруха, 

свати і вся велика родина.

Вітаємо!
Чарівну, ділову жінку і талановитого керів-

ника, директора Копичинецької ЗОШ №2 
Наталю Станіславівну Хорощак

з Днем народження!
Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.
Хай Бог береже вас ще років багато 
На щастя нам усім, на радість крилату 
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многії літа!!!

З найкращими 
побажаннями - 

Конгрес ділових жінок України.

Вітаємо!
Чудову доньку,  прекрасну 

дружину та сестру 
Людмилу Слав’янівну Горошко
з Великих Вікнин на Збаражчині

з Днем народження!
В щасливий день Ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась.
В наш дім тихенько принесла 
Багато радості й тепла.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!
Цей день для нас – сімейне свято,
І ми бажаєм від душі
Здоров’я, радості, завзяття
На довгі райдужні роки!

З любов’ю - чоловік Петро, донечки Ірина 
і Марія, тато, мама, свекор і свекруха, сестра 

Лариса з Америки з сім’єю, дідусь Микола, 
бабусі Людмила і Федотя. 

Вітаємо!
15 серпня свій День народження 
святкуватиме найдорожчий си-

ночок, онук, племінник і похресник 
Артем Паланіч 

з Плотичі Козівського району
Виростай здоровий, мудрий і слухняний,
Щоб завжди пишались 

Твої тато й мама.
Хай завжди для Тебе сонечко сіяє,
Хай усмішка з личка Твого не згасає.
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, Артемчику, все на світі вдасться. 
Щоб завжди Ти  був веселим,
Добро і радість пізнав у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво.
Щоб Бог тебе в опіці мав.
І Ангел, Твій охоронитель,
3 плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є.
Хай силу і радість Тобі Він дає.

З любов’ю - мама Оксана, тато Олександр, бабусі Галина 
та Наталя, дідусі Володимир та Анатолій, дядько 

Василь, хресні батьки Оля та Олександр з Тернополя.

Вітаємо!
Люблячого сина, чудового брата

 і турботливого онука
Ярослава Слав’яновича Ганжу

із села Великі Вікнини 
Збаразького району

з Днем народження!
Хай кожен день ясніє небом чистим, 
Світанки сяють, скупані в росі, 
У серці радість розквіта іскриста, 
І мрії хай збуваються усі. 
Хай молодість Твоя ще довго квітне, 
Усмішка сяє на устах, 
І лиш хороше, радісне, привітне, 
Тобі в житті перетинає шлях! 
Хай ніколи у Твоїх очах  
Чиста й світла радість не згасає, 
Щоб не було горя навіть в снах, 
Хай Господь здоров’я посилає. 
Збереже від болю і біди, 
Подарує щастя й долю світлу, 
Щоб життя прекрасне назавжди  
Ніжною трояндою розквітло!

З любов’ю - мама, тато, сестри Лариса і 
Людмила з сім’ями, дідусь Микола, бабусі 
Людмила та Федотя і вся велика родина.

Під час прийому на роботу ке-
рівник запитує у претендента на 
посаду бухгалтера:

- У вас є фінансова освіта? 
- Моя бабуся єврейка. Хіба 

цього мало?
  

- Куме, як гадаєте, яка робота 
є найбільш шкідливою?

- Найшкідливішою є робота у 
наших політиків. Стільки шкоди 
ще не приносив ніхто!

  
Суддя : 
- Петренко, навіщо ви розби-

ли об голову перехожого пляшку 
шампанського? 

- На щастя!
  

Подруга розповідає двом ін-
шим подругам: 

- Уявляєте, ми вчора з чолові-
ком вечеряли при свічках. 

- Супер! І що потім? 
- А потім світло в будинку по-

лагодили.
  

- Мамо, я наступив тьоті на 
ногу і вибачився, а вона мені 
дала цукерку. 

- Ти подякував? 
- Ні, я наступив їй на іншу 

ногу.

Украiнськi 
жарти

.


