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Подорожуємо світом - 13 стор.5 стор.

17 серпня - хмарно з про-
ясненням, в другій полови-
ні дня можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
10-13, вдень 20-22 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.10, за-
хід - 20.32. 

18 серпня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 11-12, 
вдень 19-22 градуси те-
пла. Схід сонця - 6.12, захід 
- 20.30. Повний місяць. 

19 серпня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 15-17, вдень 20-26 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.13, 
захід - 20.28. 

20 серпня - хмарно з про-
ясненням, увечері можливий 
дощ, температура повітря 
вночі 15-19, вдень 21-28 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.15, 
захід - 20.26. 

21 серпня - ясно, без опа-
дів, температура повітря 
вночі 17-20, вдень 23-29 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.16, 
захід - 20.24. 

22 серпня - хмарно, мож-
ливий дощ, температура по-
вітря вночі 18-20, вдень 
20-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.18, захід - 20.22. 

23 серпня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 15-16, вдень 17-21 градус 
тепла. Схід сонця - 6.19, за-
хід - 20.20.

Погода  
в Тернополі  
й області

Артеріальний  тиск 
може призвести  
до інфаркту  
чи інсульту

яблукаРанні
10-11 стор.

«ПОПАСНА 

АТО»
перевернула 
моє уявлення про

3  
стор.

Оксана 
ЯЦИКОВСЬКА:

Ми бачили підірвані мости, 
зруйновані будівлі, забиті 
ставнями вікна і наші 
блокпости. Здавалось, що 
це ідуть зйомки якогось 
військового фільму, в якому 
ти маєш теж свою роль...Робоча нарада на передовій.
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Дана ініціатива належить 
голові ОДА Степану Барні. За 
його словами, «Центр підтрим-
ки контрактної армії» діятиме 
за принципом «єдиного вікна» 
- тут можуть отримати макси-

мально широкий спектр послуг 
як військові, так і члени їхніх 
родин. 

Першочерговим завданням 
діяльності Центру є популяриза-
ція контрактної служби в армії: 

тут нададуть вичерпну інфор-
мацію про вакансії, рівень опла-
ти, можливі варіанти подальшої 
дислокації, допоможуть зібра-
ти пакет документів для всту-
пу на службу за кон трактом. Та-
кож тут будуть чергувати спеці-
алісти, які допомагатимуть вій-
ськовим у питаннях соціально-
го захисту: оформлення земель-
них ділянок, покращення жит-
лових умов, можливість прохо-
дження лікування та реабіліта-
ції, оформлення пільг для дітей. 
Демобілізованим бійцям під-
кажуть, де пройти перекваліфі-

кацію та допоможуть з працев-
лаштуванням. Водночас «Центр 
підтримки контрактної армії» ді-
ятиме, як лекційно-тренінговий 
майданчик.

Голова Тернопільської ОДА 
каже, що цю практику плану-
ють поширити на райони об-
ласті. 

«Важливо усвідомлювати, 
що сьогодні спектр підтримки, 
який можуть надати армії орга-
ни державної влади на місцях, 
має бути розширений. Існують 
приклади формального став-
лення до цих питань, ми ж де-

монструємо наскільки високим 
може бути рівень співпраці між 
адміністрацією та військкома-
том. Впевнений, що цей проект 
буде успішним», - зазначив Сте-
пан Барна.

Нову ініціативу військо-
ві оцінюють оптимістично. На 
думку підполковника, заступ-
ника військового комісара Тер-
нопільської області Андрія 
Миськіва, діяльність Центру 
суттєво допоможе у виконан-
ні планового завдання з набору 
на військову службу за контр-
актом. 

«Окрім інформаційної скла-
дової, ми зробимо акцент на 
роз’яснювальній роботі. Пред-
ставники військкомату, які бу-
дуть чергувати у Центрі, розка-
жуть про деталі служби, які не 
може відобразити агітаційна 
продукція. Присутність пред-
ставників соціальної та медич-
ної сфер, громадських та інших 
організацій – підсилить ефект 
розуміння, що сьогодні служ-
ба в армії – це хороша кар’єрна 
перспектива та надійна дер-
жавна підтримка», - зазначає 
Андрій Миськів.

На Тернопільщині відкрили 
«Центр підтримки контрактної армії»
В області демонструють одну з кращих практик 

співпраці місцевої адміністрації та Збройних 
Сил України. Виконуючи державне завдання 

з посилення обороноздатності країни, тут 
відкрили «Центр підтримки контрактної армії». 
Розмістилася ця установа у приміщенні обласної 
ради, організаційне сприяння надає обласна 
адміністрація.

В останні роки 
українці збідніли 
через інфляцію 

та зростання цін. У 
2014-у реальні доходи 
зменшилися на 11,5 
відсотків. А в 2015-у 
цей показник зріс до 22 
відсотків.   

Незважаючи, що в Україні ві-
йна та криза в економіці, наші 
«слуги народу» та «залітні» міні-
стри й менеджери-управлінці не 
гребують шикарним життям. 

Наприклад, новий глава прав-
ління «Укрзалізниці» поляк Вой-
цех Бальчун оселився у Києві в 
елітній квартирі на Печерську ра-
зом з коханкою. Їздить на дорого-
му «Мерседесі» й отримує нечува-
ну зарплату. 

У своїх перших інтерв’ю укра-
їнській пресі Бальчун казав: «Я 
хочу керувати, а не панувати». 
Але через два місяці, зазначає 
видання «7 днів», поляк чудово 
адаптувався до української роз-
коші за бюджетні кошти. 

Дружина Бальчуна залишила-
ся у Польщі. В Україну ж привіз ко-
ханку, 44-річну Вероніку Марчук-
Пазуру, яку призначив своєю по-
мічницею, і менеджерів, котрим 
роздав ключові посади у відом-
стві. Розповідають, що головний 
залізничник України не скупить-
ся на подарунки своїй пасії. Од-
нією з перших його вимог на но-
вій посаді стало придбання двох 
нових телефонів «iPhone 6s Plus», 
вартістю понад тисячу доларів 
кожен - для себе і помічниці. Піс-
ля декількох тижнів проживан-
ня в готелі «Intercontinental», де 
доба вартує від 8500 до 24 тисяч 
гривень, для Бальчуна і помічни-
ці винайняли елітну квартиру на 
Печерську. Хоча житло розташо-

ване неподалік від офісу «Укрза-
лізниці», пішки на роботу панство 
не ходить. За ними приїжджає 
«Mercedes Benz». 

Крім того, Бальчун отримує 
один із найвищих окладів у дер-
жавному секторі -  463 тисячі гри-
вень на місяць без урахування бо-
нусів. У підсумку - платня може 
скласти до мільйона. 

Можливо, за таку увагу до сво-
єї персони поляк віддячить укра-
їнським платникам податків - 
проведе обіцяні реформи. І невдо-
взі будемо їздити у комфортних 
потягах з кондиціонерами, чис-
тими туалетами і без хамовитих 
провідників.      

А в народних депутатів кані-
кули. Війна? Хай прості українці 
захищають Батьківщину! Нероз-
глянуті законопроекти? Зачека-
ють до вересня! Влітку обов’язок 
народних обранців - гарно відпо-
чити. 

Відпускні парламентарів до-
рівнюють двом зарплатам, тобто, 
мінімум 34850 гривень. Оскіль-
ки велика частина нардепів отри-
мує надбавки за науковий сту-
пінь, знання іноземної мови, ке-
рівні посади в комітетах, то плат-
ня, отримана на відпочинок, може 

сягати 40 тисяч. Але, як розпо-
вів «Експресу» екс-парламентар 
Ярослав Кендзьор, для багатьох 
нардепів ці суми часто нічого не 
вартують, бо вони мають мільйо-
ни. 

У свою чергу, голова Центру 
політичних студій та аналітики 
Віктор Таран сказав: «Я чув, що 
й після Революції Гідності партії 
неформально платять додаткові 
гроші своїм парламентарям. Суми 
коливаються від двох до десяти 
тисяч доларів, залежно від того, 
яка фракція, який депутат і які він 
функції виконує».

Отож, на Мальдіви, Сейше-
ли, в Монако, у Штати є за що по-
дорожувати. До слова, шестиден-
ний тур на Мальдівські острови 
на двох осіб коштує 78 тисяч гри-
вень. Але хто б туди летів лише на 
шість днів?! Вартість повноцінної 
відпустки на Мальдівах стартує 
від 300 тисяч гривень.

Сейшели трохи дешевші. Мі-
сяць відпочинку тут обійдеться 
трохи більше 200 тисяч гривень. 

Коли журналісти спробували 
з’ясувати у деяких депутатів, де 
вони проведуть свою відпустку, ті 
відповіли мовчанням. Помічники 
також «не здали» своїх господа-

рів. Навіть референт «козака» Ми-
хайла Гаврилюка «відшив» пред-
ставників ЗМІ. Власний відпочи-
нок парламентарі звели у ранг 
державної таємниці?  

За словами Кендзьора, нарде-
пи відпочивають на всіх конти-
нентах, куди лише курсують лі-
таки. Потім хизуються цим. Тож 
народ все одно побачить, на яких 
елітних курортах та в яких ек-
зотичних місцях «переймалися» 
його долею «слуги».   

А наразі стежимо за перипеті-
ями довкола електронної систе-
ми декларування. Вона страшен-
но не подобається чиновникам і 
політикам через необхідність де-
кларувати майно й активи членів 
родини, рухоме й нерухоме май-
но, яке перебуває в оренді тощо. 
Їм і далі хочеться, аби електорат 
вірив у байки, що живуть в орен-
дованих у друзів будинках і пла-
тять символічну ціну за сотні ме-
трів квадратних. Або в помеш-
каннях дружини чи багатої тещі. 
А броньовані авто - власність 
90-річних бабусь чи дідусів. 

Якщо е-декларування нор-
мально не запрацює, то Україна 
ризикує залишитись без траншу 
МВФ, фіндопомоги від ЄС, безві-

зового режиму, з дурною репута-
цією і дорогою гривнею. «Такою 
може бути плата за страх держ-
службовців у найвищих кабіне-
тах. Страх «вивернути свої кише-
ні» й показати все зароблене не-
посильною працею за роки сво-
єї політичної кар’єри, - пише по-
літичний оглядач «Української 
правди» Дмитро Тузов. - Наша 
країна довгий час була схожою на 
своєрідний супермаркет, у якому 
пані та панове з політичної еліти 
(це не лише політики - до приві-
лейованої касти належать й ти-
сячі прокурорів, судді, податківці, 
керівники силових структур) мо-
гли брати у свій кошик все, що їм 
подобалося. Заводи. Фабрики. Га-
зові свердловини. Кар’єри. Зем-
лю. Ресурси. Але наближення до 
каси, де все це доведеться пока-
зати й порахувати, їх явно нервує 
й дратує, і це ми ще не говоримо 
про активи, заховані в офшорних 
зонах. «Люди з кошиками» гото-
ві нехтувати ін-
тересами своєї 
країни…»

«Люди з кошиками» 
готові нехтувати інтересами України

«Коли вони вже наїдяться?!», - ремствує пересічний українець, коли вчергове 
чує про дорожезні автівки та вілли депутатів, чиновників, політиків. Про 
шалені суми хабарів. Долари у скляних банках. Золоті злитки у бункерах тощо.  
Бо тим часом 59 відсотків наших співгромадян існують на прожитковий 
мінімум у 1,2 тисячі гривень на місяць. А 24 відсотки людей - за межею 
бідності. Такі розрахунки Інституту демографії та соціальних досліджень.

Ольга
ЧОРНА
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ЛЮДИ
Не робитиму жодних уза-

гальнень. Можливо, мені про-
сто пощастило спілкуватися з 
тими, хто любить Україну, хоча 
не може знайти відповідей на 
багато, здавалось би, зрозумі-
лих запитань.

Олена розповіла, що під час 
одного з обстрілів водночас за-
гинули їі батьки. Житло було по-
вністю зруйноване «Градами». 
Ця мужня жінка, залишившись 
з трьома дітьми практично на 
вулиці, знайшла у собі силу не 
зневіритись. Добрі люди допо-
могли відновити помешкання. 
Вона каже, що за жодних обста-
вин не залишить Попасну.

Наталію тут називали “на-
цисткою”. Вона - авторитетна 
людина, яка ні на мить не вага-
лася, з ким їй бути. Наші солдати 
приходять до криниці Наталі по 
воду. Жінка пригадує, як у 2014 
не могли повернутися додому з 
відпустки: в’їзд у місто був замі-
нований. А ще - як справляли ве-
сілля сина під обстрілами. 

Людмила, після того як у 
її багатоповерхівці снаряд по-
цілив у ліфт, декілька місяців 
жила на роботі. Наші військові 
дали жінці  спальний мішок, ка-
римат, їжу. У перервах між стрі-
ляниною Людмила бігала додо-
му погодувати папужку і коти-
ка. Вона сумно жартує, що треба 
дякувати цій війні, яка здружи-
ла стількох людей.

Вікторія переконана, що від-
булася велика переоцінка цін-
ностей. “Якби не війна,- каже,- 
ми б навіть не знали, що у на-
шому містечку, в яке Україна і не 
«заходила», є стільки людей, які 
її люблять...”

А ще наші військові знають 
бабусю Філіповну, яка завжди 
скаже солдатикам привітне сло-
во, зігріє своєю добротою. Якби 
хто знав, як це важливо для тих, 
хто там!

ПРО НАШИХ ХЛОПЦІВ 
Про тих, хто на передовій чи 

в комендатурі, хто в розвідці чи 
на іншому бойовому завданні. 
Усіх їх і кожного зокрема хотілося 
обняти і сказати: “Рідні ви наші, 
тримайтеся! Ви - найкращі!”

Нам вдалося побувати на пе-
редовій. Командир батальйону 
в Попасній Сергій Леонідович 
біль кожного солдата чи офі-
цера сприймає, як власний. “Не 
можу звикнути до “двохсотих”,  

-журиться. - Це ж чиїсь діти!” А 
обстріли майже щодня.

Тут, на передовій, нас при-
гостили солдатською кашею і 
супчиком. Ну, дуже смачно. Го-
ворили про наболіле. Солдатам, 
які перебувають на першій лі-
нії небезпеки незрозуміло, для 
чого владні мужі в столиці вов-
тузяться над розробкою нової 
форми, яка обійдеться бюдже-
ту казна-скільки (і головне - без 
потреби), коли є значно нагаль-
ніші речі?! До слова, ледь ми 
приїхали до Тернополя, як вій-
ськовий комендант Попасної 
Остап написав, що там, де ми фо-
тографувалися, впало три міни...

...Всі розуміють, що це - ВІ-
ЙНА. Комусь лише невигідно це 
озвучити. “Це - не війна фронтів, 
як було у Другій світовій, - про-
читав мої думки один досвідче-
ний військовий. - Це - війна по-
літиків. І коли вони домовлять-
ся, ось тоді і запанує мир!”

ХТО - ДОБРОЮ  
СПРАВОЮ,  
ХТО - МОЛИТВОЮ

Я дуже вдячна начальнику 
Тернопільського зонального від-
ділу військовоі служби правопо-
рядку полковнику Івану Бугаю, 
який  запросив поїхати разом на 
чергову ротацію особового скла-
ду військової комендатури міста 
Попасна Луганськоі області. Ра-
зом зі мною поїхали також чудо-
ві люди - Заслужений працівник 
охорони здоров’я України Ірина 
Медведева (моя бойова подру-
га), відомий гуморист, Народний 
артист України Гриць Драпак 
(професійно піднімав військо-
вим настрій) і військовий капе-
лан отець Андрій Шалай, який 
уміло лікує солдатські душі.

І ще одне. Ці хлопці повинні 
відчувати нашу небайдужість , 
нашу співучасть.

Цього разу добрим словом хо-
четься згадати керівника ПАТ 
АТП 16127 Олександра Шильма-
на, його професійних водіїв Ми-
хайла Заводовського та Тараса 
Марисука. Доклалися до організа-
ції поїздки відомий підприємець 
Михайло Ратушняк, небайдужі 
люди Андрій Білик, Леся Кондра і 
ще деякі тернополяни, які захоті-
ли залишитися невідомими.

Так сталося, що на долю на-
шого покоління випала ця вели-
ка біда. Маємо бути разом, має-
мо бути співчутливими один до 
одного. Маємо розуміти, що ко-
жен з нас може наблизити крок 
до миру - хто доброю справою, 
матеріальною допомогою, а хто 
- молитвою. Деякі тим і тим.

І НА ЗАКІНЧЕННЯ... 
Я не розуміюся досконало у 

високій політиці. Мої міркуван-
ня можуть бути примітивними. 
Але як громадянці цієї країни 

дуже хочеться  дізнатися: коли 
ж закінчиться все ЦЕ? Два роки 
у нас війна. Уже два роки! Ко-
лись нам обіцяли швидкий мир. 
А маємо затяжну тривогу. Ми 
перестали мріяти, далекогляд-
но загадувати. Ми, зрештою, ро-
зучилися щиро сміятися, підсві-
домо розуміючи, що в цей час 
хтось може  гинути на реально-
му фронті. Люди звикають до 
болю, хоча сумління противить-
ся… А відповіді нема.

Я шукаю її в мудрих очах бо-
йового командира: відвертає 
погляд, я запитую тихо у свого 
військового однокласника - пе-
реводить тему… Я вимагаю від-
повіді від найвладніших мужів. 
А вони мене не чують! Не чу-
ють крику матерів, не чують во-
лання дружин, не чують стогону 
рідної землі!

І трохи оптимізму.
Тетяна, переселенка зі Сходу 

каже: «Два роки тому моя мама 
приїхала до Тернополя прові-
дати  мене. Побачивши стільки 
українських прапорів - розпла-
калась. Тепер плакала я, поба-
чивши синьо-жовті стяги у моє-
му рідному місті на русифікова-
ній давно Луганщині».

...Суєта суєт править балом:  
гроші,земля, ціни, пенсії, стипен-
дії, весілля, хрестини… Життя 
продовжується! Але це не те жит-
тя, якого хочемо ми, українці. 

Оксана ЯЦИКОВСЬКА, 
Заслужений 

журналіст України.
Тернопіль- Попасна.

«ПОПАСНА 
перевернула 
моє уявлення про

Все, що досі чула про цю гібридну війну, пересіюватиму через власне решето розуміння і 
сприйняття. Недаремно люди кажуть: краще раз побачити, аніж сто разів почути. Ми їхали в 
Попасну дорогою, якою їздить тепер здебільшого військова техніка, а обабіч - напівголі дерева, 
які уціліли від «Градів». Цивільні тут не ходять. Принаймні, останніх 32 кілометри ми не зустріли 
жодної людини. Автівок приватних теж. Місто постійно прострілюють сепаратисти. Цим все 
сказано. Ми бачили підірвані мости, зруйновані будівлі, забиті ставнями вікна і наші блокпости. 
Здавалось, що це ідуть зйомки якогось військового фільму, в якому ти маєш теж свою роль.

АТО»

Хліб-сіль з Тернополя меру 
Попасної Юрію Онищенку.
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Єдина команда - 
реальні справи

Вивчивши проблеми, які ви-
никають у регіонах при напи-
санні проектів, організатори 
освітньої акції надали допомо-
гу на місцях, в регіонах, підго-
тували  рекомендації, як оби-
рати теми і напрямки при на-
писанні проекту, розповіли про 
принципи підбору та структу-
ру документів. Також під час за-
нять  розглянули  ряд важли-
вих питань щодо обмеження на 
використання службового ста-
новища, контролю витрат, об-
меження та контроль щодо ро-
боти близьких осіб, деклару-
вання майна, доходів, витрат і 
зобов’язань фінансового харак-
теру, конфлікту інтересів та ро-
боти щодо запобігання корупції 
в органах місцевого самовря-
дування тощо. Особливо такі 
знан ня набувають актуальнос-
ті ще й у зв’язку із впроваджен-
ням е-декларування. Адже по-
садові особи місцевого само-
врядування входять у перелік 
чиновників, які повідомляти-
муть про свої статки, викорис-
товуючи інтернет-ресурси.

«В умовах реалізації рефор-
ми децентралізації та подаль-
шого розвитку  територіаль-
них громад, поглибленні демо-
кратичних процесів вкрай не-
обхідно створювати комфорт-
не середовище для проектної 
діяльності місцевих рад. Зо-
крема, понад 90 млн. грн. вже 
виділено державою на об’єкти, 

заявлені громадами, з Держав-
ного фонду регіонального роз-
витку. Загальний бюджет 169 
мікропроектів програми «Міс-
цевий розвиток, орієнтований 
на громаду» в нашій облас-
ті - 35,7 млн. грн. Є також чи-
мало інших фондів, які можуть 
сприяти місцевим громадам 
у розв’язанні різних проблем. 
Необхідно лише навчитися 
обирати напрямок роботи та 
правильно готувати докумен-
ти. Про чітке знання та дотри-
мання законів щодо боротьби 
з корупцією і говорити не до-
водиться. Це не лише запорука 
успішної громади та особисто-
го позиціонування керівника, 
а й гідного майбутнього краю. 
Вважаю, що таку просвітниць-
ку діяльність необхідно прово-
дити і в радах базового рівня. 
Обласна рада сприятиме цьо-
му”, - запевнив Віктор Овчарук.

Незабаром на Тернопіль-
щині з’явиться ще одна гро-
мада. Побачивши числен-
ні покращення в інших ра-
йонах завдяки децентраліза-
ції, об’єднатися вирішили жи-
телі сіл Зборівщини. За сло-
вами міського голови Зборо-
ва Руслана Максиміва, після 
об’єднання у громаду вдасться 
зробити набагато більше. 

«Люди побачили як працю-
ють сусідні громади, яке отри-
мують фінансування, скіль-
ки зроблено доріг, встановле-
но дитячих майданчиків, від-
ремонтовано шкіл, лікарень 
та клубів. Тому більшість сіль-
ських рад вже дали згоду на 
об’єднання, - розповів Рус-
лан Максимів. – Передусім це 
дасть можливість збільшити у 
наступному році бюджет гро-
мади в рази, а відтак – реалізу-
вати чимало проектів».

Разом з тим, за словами 
міського голови, у самому Збо-
рові вже достатньо зроблено.

«Коли став міським голо-
вою, перше, за що я взявся – це 
дороги. Для того, аби зробити 
їх якісно, закупили комуналь-
ну техніку. Загалом відремон-
товано 6 км доріг у місті та 
зроблено поточний ямковий 
ремонт проблемних ділянок, 
- поділився Руслан Максимів. 
– Також вже вирішено чимало 
господарських питань, зокре-
ма, відремонтовано водона-
пірну вежу, яка була в аварій-
ному стані, та наразі віднов-
люємо очисні споруди у Збо-
рові, які не працювали з 1986 
року. Нещодавно на засіданні 
сесії Тернопільської обласної 
ради  було прийняте рішення 
про передачу недіючої котель-
ні у комунальну власність те-

Руслан МАКСИМІВ:  
«Вже скоро Зборів 

стане центром 
об’єднаної громади» 

Зроблено у 2016 
році в Зборові
 ремонт тротуару на 

вул. Тернопільській;
 поточний ре-

монт доріг на вул. 
Б.Хмельницького, Козаць-
кій, Незалежності, Гого-
ля, Тернопільській, Чор-
новола, Коханівка, Друж-
би, Франка, Куклинецькій, 
Д.Галицького.
 асфальтобетонне 

покриття дороги на вул. 
Гетьманській;
 поточний ремонт 

тротуарної доріжки на вул. 
Тернопільській;
 реконструкцію вул. 

Б.Хмельницького;
 відновлено два кі-

лометри каналізаційної 
мережі, яка не працювала з 
1986 року;
 проведено капі-

тальний ремонт водона-
пірної вежі;
 придбано кому-

нальну техніку:
 Mercedes-Benz-100;
 трактор МТЗ-80;
 бортовий самоскид 

Газ-3307.
У планах
 капітальний ре-

монт дороги на  
вул. 8-го Березня;
 реконструкція ко-

тельні на вул. Л.Українки 
під басейн;
 реконструкція рус-

ла річки.  

риторіальної громади  Зборо-
ва. У майбутньому це примі-
щення плануємо переоблад-
нати під басейн».

Керівник Зборова розпо-
вів, що багато чого вдалося ре-
алізувати завдяки підтрим-
ці народного депутата Украї-
ни від «Солідарності» Тараса 
Юрика.

«За сприяння Тараса Юри-
ка було виділено 682 тис. грн. 
на встановлення спортивно-
го майданчика зі штучним по-
криттям та 12 вуличних тре-
нажерів у Зборові. Також з 
Державного фонду регіональ-
ного розвитку було виділено 
800 тис. грн.  на реконструк-
цію пласкої покрівлі під ша-
тровий дах Зборівської шко-
ли та 450 тис. грн. – на рекон-
струкцію покрівлі дитячого 
садка з влаштуванням шатро-
вого даху. Також він особисто 
виділив 10 тис. грн. на обла-
штування ще одного дитячо-
го майданчика з штучним по-
криттям у Зборові»,- розповів 
Руслан Максимів. 

«Фахові майстерні, які 
відбулись в обласній раді, 

нині особливо на часі», - 
наголосив голова обласної 

ради Віктор Овчарук

У рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні», 
здійснюваного Українською асоціацією 

районних та обласних рад спільно з Асоціацією міст 
України, за сприяння обласної ради було проведено 
ряд практикумів на тему “Головні аспекти розробки 
інфраструктурних проектів у відповідності до 
формату аплікаційних вимог ДФРР” для керівників 
районних рад та «Запобігання корупційних дій в 
органах місцевого самоврядування». 

Оновлено перелік професій, що дають 
право на пільговий вихід на пенсію
Кабмін постановою від 24.06.2016 р. № 461 затвердив спис-

ки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у 
яких надає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

У  Список №1 увійшли виробництва, роботи, професії, по-
сади й показники на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці.

У Список №2 включено роботи зі шкідливими і важкими 
умовами праці.

До таких робіт належать, зокрема, гірничодобувні роботи, 
підготовка руди, металургія та обробка металу, виробництво 
кислот і лугів, хімічне виробництво, виробництво та ремонт 
електричного обладнання, виробництво скла, кераміки, синте-
тичних волокон, паперу.

Крім того, право на пільговий вихід на пенсію мають пра-
цівники поліграфії, залізничного транспорту, виробництв, 
пов’язаних із радіоактивними речовинами.

Ольга ДОЛІШНА, 
начальник відділу з питань призначення, 

перерахунку та виплати пенсій № 2 у м. Тернополі
ТО УПФУ Тернопільської області.
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Тихий вбивця
– Світлано Борисівно, про 

що може свідчити підвище-
ний тиск у людини?

– Підвищення артеріально-
го тиску – це природна реакція 
організму, яка допомагає йому 
легше перенести фізичне на-
вантаження чи пристосуватися 
до стресу. Але коли тиск підні-
мається занадто високо, або це 
підвищення триває довше, ніж 
необхідно для подолання стре-
сової ситуації, чи виникає в умо-
вах спокою, – тоді можемо гово-
рити про розвиток захворюван-
ня – артеріальної гіпертензії. 

Артеріальна гіпертензія – 
стійке і довготривале підви-
щення артеріального тиску до 
140 на 90 міліметрів ртутного 
стовпчика і вище. Це найбільш 
розповсюджене захворюван-
ня всієї серцево-судинної сис-
теми. 

– Артеріальну гіпертен-
зію іноді називають «тихим 
убивцею». Чому? 

– Тому що в більшості лю-
дей підвищення тиску може 
мати безсимптомний перебіг. 
Для його виявлення не треба 
дорогих та ультрасучасних об-
стежень (потрібен лише тоно-
метр), але значна частина хво-

рих просто не здогадуються 
про цей діагноз.

– У якому віці слід звер-
тати увагу на артеріальний 
тиск?

– За останнє десятиліття гі-
пертонічні недуги помолод-
шали. Раніше від підвищеного 
тиску страждали літні люди, 
після 50 років. Сьогодні паці-
єнтами лікарів стали і молоді 
чоловіки та жінки. Уважними 
до свого здоров’я слід бути не-
залежно від віку.

Виділяють низку факторів 
ризику, які сприяють виник-
ненню артеріальної гіпертен-
зії. Серед них: погана екологія, 
постійні стреси, спадковість 
(серцево-судинні захворюван-
ня у кровних родичів), палін-
ня, малорухливий спосіб жит-
тя. Важливе і харчування, адже 
ожиріння сприяє підвищенню 
тиску. А сьогодні молодь по-
любляє продукти, які містять 
багато жирів і штучних склад-
ників. Також для гіпертоніків 
дуже важливим є питання, яка 
погода. Різкі її зміни впливають 
на самопочуття. На Тернопіллі 
географічне розташування, по-
годні умови сприяють тому, що 
тут багато людей страждають 
від високого тиску.

Зміни в усіх  
органах

– Медики зазначають: 
якщо сорокарічна людина не 
хворіє, вона має гарні шанси 
дожити до вісімдесяти літ і 
більше. Якщо ж у неї артері-
альний тиск 150 на 100 (що 
ненабагато перевищує нор-
му), тривалість життя в 
середньому скоротиться на 
16 років…

–  Підвищений артеріаль-
ний тиск призводить до зна-
чних ускладнень, які погір-
шують якість життя. При 
цьому слід пам’ятати, що 
тривале підвищення тиску 
може бути як окремою не-
дугою, так і симптомом ін-
ших хронічних хвороб. При-
міром, може спостерігати-
ся у разі хвороб нирок, ен-
докринних органів, деяких 
серцевих вад, атеросклеро-
зу, органічних уражень цен-
тральної нервової системи.  
На жаль, багато людей легко-
важать або займаються само-
лікуванням. При цьому вони 
зазвичай приймають таблет-
ки короткої дії. Випили – ста-
ло на якийсь час легше. Але 
при цьому не лікують причи-

ну й лише переводять хворо-
бу у важчу стадію. 

– У чому небезпека підви-
щеного тиску?  

–  Якщо не лікуватися, під-
вищений артеріальний тиск 
може призвести до інфарк-
ту чи інсульту. Судинка не ви-
тримує навантаження і розри-
вається або спазмується, і тоді 
якийсь час кров не доходить 
до мозку. Сьогодні інсульт – 
одна з найсерйозніших хвороб, 
від якої помирають або стають 
інвалідами. Перші ознаки ін-
сульту можна виявити, попро-
сивши людину виконати кіль-
ка простих завдань: підняти 
руки вгору, повторити якісь 
нескладні слова, усміхнутись – 
щоб побачити, чи немає асиме-
трії обличчя. 

Інсульт – це гострий стан. 
Окрім того, часто нелікований 
підвищений тиск має не такі 
виражені, але не менш серйоз-
ні наслідки: загальне уражен-
ня головного мозку, когнітив-
ні порушення, зниження інте-
лекту. Виникають порушення 
в роботі нирок, легенів, серця. 
Страждає вся судинна система, 
порушується кровообіг, тому 
поступово зміни відбуваються 
в усіх органах.

Тиск 140 на 90? 
Зверніться  
до лікаря!

– Як жити людям, у яких 
діагностували гіпертонічні 
розлади?

– На початковій стадії, коли 
відсутні ураження органів-
мішеней, найефективнішими є 
заходи немедикаментозної те-
рапії. Їх суть полягає в тому, щоб 
усунути вплив на організм па-
цієнта тих факторів ризику, які 
найбільше сприяють підвищен-
ню артеріального тиску. Нау-
ково доведено, що при відмові 
від паління цигарок, обмеженні 
споживання солі, алкоголю, тва-
ринних жирів і простих вуглево-
дів (цукор, крохмаль), зменшен-
ні маси тіла та веденні активно-
го способу життя можна впевне-
но і довготривало контролюва-
ти показники тиску. Але пере-
важна більшість пацієнтів під-
свідомо сумнівається в ефек-
тивності «лікування без ліків», 
до того ж не всі погоджуються 
змінювати свій спосіб життя.

Тим пацієнтам, котрим така 
терапія виявилася неефектив-
ною, зазвичай розпочинають ме-
дикаментозне лікування. Однак 
при цьому є одне правило: ліки 
від тиску приймають усе життя, 
так само, як при цукровому діа-
беті – інсулін або препарати для 
зниження цукру. Підбирають 
дози і надалі контролюють їх 
кількість, зменшують або збіль-
шують. Тоді значно рідше вини-
кають інсульти чи інфаркти. Од-
нак буває, люди деякий час до-
слухаються до рекомендацій лі-
каря, а коли стає легше – припи-
няють лікування. На жаль, таке 
покращання – до пори, до часу, а 
згодом стається біда.

– Але краще гіпертонію не 
лікувати, а запобігти їй...

– І для цього варто біль-
ше рухатися, правильно хар-
чуватися, берегти свої нерви… 
Якщо показник на тонометрі 
кілька разів сягає 140 на 90 – 
цим не можна легковажити. 
Треба зверну-
тися до лікаря 
й пройти обсте-
ження. 

Світлана СТОЯН: «Якщо не лікуватися,
підвищений  артеріальний  тиск  може 
призвести  до  інфаркту  чи  інсульту»

Патологія тиску – одна з найпоширеніших 
недуг серед українців, про це свідчить 
медична статистика. Статистика, на 

жаль, дуже сумна. До перепадів тиску багато 
людей ставляться легковажно. Нічого не 
болить, тому й лікуватися необов’язково. 
Особливо небезпечне й підступне підвищення 
тиску, яким страждає кожен п'ятий на Землі. І 
лише коли підводить серце чи гірше працюють 
нирки, знижується зір, або взагалі стається 
інфаркт чи інсульт, людина згадує про своє 
здоров’я і починає лікування. Що потрібно 
знати про артеріальний тиск, аби не запустити 
недугу? Як виявити хворобу на ранній стадії? 
Чим небезпечне тривале підвищення тиску? 
Які прості методи допоможуть внормувати 
його без таблеток? Розповідає завідуюча 
інсультним відділенням Тернопільської 
обласної психоневрологічної лікарні, 
позаштатний невролог Світлана СТОЯН.

Антоніна  
БРИК.

Чи вимірювали ви свій артеріальний тиск? Якщо 
тонометр показав вам 120 на 80 – можете вважати себе 
щасливцем, бо це – норма. Але побачити такі цифри 
під час обстеження щастить далеко не кожному. 

Великі, солодкі, соковиті 
плоди полюбляють і 
дорослі, й діти. Якими ж 

корисними властивостями може 
похвалитися слива? 

Ця смачна ягода допомагає при гі-
пертонії. Вона багата на вітамін Р та ре-

човини, які допомагають регулюва-
ти тиск, м'яко знижувати і утримувати 
його на позначках ближче до норми.

Також слива допомагає очистити су-
дини від холестерину. Має м'яку пронос-
ну дію, дуже дієва у профілактиці і ліку-
ванні закрепів

Очищає сечовидільну систему, 

тому сливу (й компоти з неї) потріб-
но вживати при захворюваннях ни-
рок. З'єднання калію, яких в сливі бага-
то, мають сечогінну властивість. З цієї 
ж причини вона, знову ж таки, корис-
на для гіпертоніків. Адже для знижен-
ня тиску часто призначають сечогінні 
препарати.

Відвари і примочки зі свіжого та ви-
сушеного листя сливи мають ранозаго-
ювальні властивості.

Слива корисна дітям для підвищен-
ня апетиту і поліпшення секреції шлун-
кового соку (після року).

Також сливи допомагають підтриму-
вати вагу в нормі й худнути.

Слива: очищення організму та лікування гіпертонії
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Що особливо 
приємно, свіжі 
квіти, а це і 

невеличкі та більші букети, 
або й одна-дві стеблини, 
з’являються тут чи не 
кожного дня. Ромашки, 
волошки, чорнобривці... 
На Великдень хтось приніс 
оберемок білого бузку, на 
Трійцю – замаїв портрети 
героїв зеленими гілками 
клена...

Тут літають голуби, грають-
ся діти, ходять дорослі... За якусь 
сотню метрів – гамірлива Руська, 
а біля Небесної Сотні – спокійно і 
тихо.

Нарешті цим хлопцям спокій-
но і тихо - після іншого, неочікува-
но кривавого і нещадного до люд-
ських життів Майдану... Саме він  у 
лютому 2014-го забрав життя най-
мужніших, найвідданіших у любо-
ві до України, найкращих її синів... 
Хоча жоден з них не йшов на Май-
дан умирати, ні - тільки відстояти 
свою та України гідність, позбути-
ся ненаситної злодійської влади... 
Одне слово, перемогти. І – жити! 
Вже в іншій, справедливій, Україні.

Й вони справді перемогли. Від-
давши за цю перемогу найвищу 
ціну – свої життя.

...Із цими думками я повертала-
ся з центру міста  додому. Ввімкну-
ла телевізор і ще навіть не впізнав-
ши – чий це голос? -  почула слова 
про Майдан. Не здивувалася, хоча 
останніми місяцями  його згаду-
ють не часто, та й то переважно  
через украй повільне розслідуван-
ня  злочинів, скоєних тієї дуже об-
надійливої і водночас дуже крива-
вої зими...

- Нам ділити нічого, - тим ча-
сом лунало  з телеекрану. - У нас 
одні ідеали. І Майдан, і Антимай-
дан – якщо ви ходили на обидва та 
розмовляли з людьми, стояли за 
одні й ті ж цінності. Просто вони не 
могли зрозуміти, що цінності в них 
однакові.

Савченко... Прокурений голос, 
вишиванка, купа аркушів на столі 
(наче в недоброї пам’яті Янукови-
ча - під час його «спілкувань» з на-
родом)... Надія гортала їх один за 
одним, швидко і нервово читала, 
зрідка підводячи очі на журналіс-
тів. Прозвучало одне лайливе сло-
во, друге... З уст промовця, звісно.

Не знаю, що вона встигла ска-
зати до згадки  про Майдан, од-
нак...

Героїне наша дорога, за яку 
майже два роки, наче за рідну, 
щиро переживала і чийого звіль-
нення з московського полону  до-
бивалася не тільки Україна, а й 
ледве не весь світ... Що за кашу зва-
рила ти за цей час у своїй голівонь-
ці? Як звати  того зомбувальника 
(чи – зомбувальників), які втисну-
ли у твої мізки думки про «однако-
вість» цінностей Майдану і Анти-
майдану?

Чому ж тоді бандити Януко-
вича на початку Майдану Гіднос-
ті жорстоко побили на ньому аб-
солютно мирно налаштованих сту-
дентів, а наприкінці  узагалі поча-
ли  мордування і розстріл ні в чому 
не винних українців-патріотів, що 
добровільно з’їхалися з усієї дер-
жави – захищати і її гідність та 
майбутнє, і власні? Чи, може, серед 
полеглих на Майдані – Героїв Не-
бесної Сотні - знайшовся хоч один 
антимайданівець?

Зрештою Україну Янукович та 
його банда з накраденим та награ-

бованим  потай покинули аж ніяк 
не тому, що злякалися злобних «ті-
тушок», несамовитих «беркутів-
ців», майбутніх руйнівників Дон-
басу, убивць сотень і сотень мир-
них українців та українських вої-
нів. Ні, президент-бандюган разом 
зі своїм злодійкуватим промосков-
ським оточенням втекли від гніву 
свого, довго принижуваного і гра-
бованого ними народу...

Так що Бог тобі суддя, Надіє - за 
те, що нині однією міркою міряєш 
усіх...

Щиро переживаючи за тебе, 
полонянку, ми з великою радістю 
зустріли твоє звільнення... Не при-
ховували сліз. З розумінням сприй-
няли твої слова, коли попередила, 
що іноді можеш сказати «не те». 
Оскільки заледве не два роки про-
сиділа в камері-одиночці, тож від-
викла від спілкування з людьми...

І коли в аеропорту, одразу піс-
ля повернення в Україну, відмахну-
лася від квітів Тимошенко – не об-
разилася ні вона сама (хай і далеко 
не ідеальна людина  й політик, але, 
тим не менше, хресна мама тво-
єї політичної кар’єри), ні ми, твої 
щирі прихильники. Оскільки ти 
пояснила:

- Не люблю квітів...
І все ж... Тоді в мене уперше, 

хай і ледве-ледве, защеміло сер-
це: як це жінка, та ще й після без-
кінечних днів і ночей у камері, без 
сонця, трави і дерев може не зре-
агувати на квіти? Вони в чому ви-
нні: у тому, що дуже гарні? Чи тому, 
що з рук Тимошенко? Яка – єди-
на з-поміж усіх партійних лідерів! 
- зробила для Надії практично не-
можливе, взявши її першим номе-
ром у виборчий список «Батьків-
щини». Першим! – замість себе, лі-
дера партії. Хоча рейтинг Юлі після 
виходу на волю саме під час Майда-
ну Гідності тоді був достатньо ви-
соким.

Далі було... Ой, різне було... Але 
ми пам’ятали: ти тільки-но вирва-
лася з путінських застінків. Після 
стількох голодувань, у тім числі – й 
сухих. Після безкінечних допитів і 
багатомісячних судових засідань... 

Тож тобі просто треба прийти до 
тями й звикати до зовсім іншого, 
не заґратованого, життя...

Однак коли ти, вже вільна, ото-
чена загальною увагою і шаною, 
почала «присмачувати» свою мову 
лайливими словами – і це почули 
мільйони співвітчизників...

- Як вона може ? – не втрима-
лася я. – Вона ж цими устами цілує 
маму! Та й молитву ними промов-
ляє!

- Тихо, тихо...- спробувала за-
спокоїти мене  дуже врівноважена 
й інтелігентна колега. - Давай за-
чекаємо. Це в неї минеться. Мож-
ливо...

На жаль, не минає. Принаймні, 
не видно, щоб минало. Все якраз 
навпаки. Савченко, видно, не знає і 
знати не бажає, що мовчання – зо-
лото. Тому...

Слова сиплються з неї, як кру-
па з дірявого мішка. То вона гото-
ва стати президентом («Не хочу, 
але мушу!»), то міністром оборо-
ни, то піти на особисті перемови-
ни з ватажками донецьких і луган-
ських терористів, то просити виба-
чення в убивць українців і загарб-
ників України...

Минулого тижня Надію поне-
сло іще далі. Повіривши Путіну, що 
до її звільнення найбільше доклав-
ся Віктор Медведчук, вона взялася 
переконувати учасників нею ж ор-
ганізованої акції під адміністраці-
єю Президента України, що вагому 
роль у звільненні наших полоне-
них і в’язнів відіграє саме україно-
фоб Медведчук. А отже, про це ма-
ють знати всі-всі-всі...

Ще б пак! Хіба хтось в Україні 
не знає, що власнику десятка роз-
кішних маєтків – від закарпатсько-
го Жденієва і до кримського Симе-
їза – та 25-ти суперквартир у Киє-
ві – неймовірно кортить поверну-
тися на вершину вітчизняної полі-
тики? А поки  Медведчуковою ві-
тчизною є зраджена ним, і не один 
раз, Україна, то під час наскільки 
затяжних – настільки й нікчемно 
результативних мінських перего-
ворів він з усіх сил удає її адвока-
та. А заодно – й рятівника Савчен-

ко та інших українських заручни-
ків. Хоча все якраз навпаки – ось 
такі медведчуки роблять усе з точ-
ністю до навпаки...

Хоча адвокатом свого часу 
Медведчук таки попрацював. У 
вже далекій молодості. Начебто за-
хищаючи поета-великомученика 
Василя Стуса. Останній недар-
ма назвав тоді Медведчука 
«адвокатом-прокурором» - і на 
знак протесту навіть покинув су-
дову залу... Невдовзі непокірного й 
талановитого поета-патріота Сту-
са засудили і відправили в далеку 
Мордовію. Там і помер  4 вересня 
1985 року. Інша версія: був убитий 
своїми мучителями.

Нинішня ситуація наскільки 
неймовірна – настільки й страш-
на: Медведчук, прилаштувавшись 
у Мінську, став «адвокатом» усієї 
України. Як пробрався в середови-
ще переговорників? Кажуть, про 
це його кум Путін попросив у Анге-
ли Меркель. А вже вона, у свою чер-
гу, замовила за Медведчука слово 
перед Порошенком...

Та власної «активної участі» у 
Мінському процесі Медведчукові, 
схоже замало. Тож через Надію Сав-
ченко він проштовхує у маси ідею 
долучити до перемовин про звіль-
нення полонених та ув’язнених 
свою дружину Оксану Марченко. 
Теперішню світську левицю і ко-
лишню бідну журналістку. Котра 
за неправедно нажите її другим 
чоловіком багатство готова очі ви-
дряпати кожному, хто на це багат-
ство зазіхне. І котра свого часу - на 
будівництві чергового палацу на 
Прикарпатті – знущалася з робіт-
ників, не знаючи міри. Тож ті зму-
шені були по кілька разів перести-
лати підлогу, змінювати плитку та 
люстри... Аби догодити новітній 
пані поміщиці...

А щоб пропозиція Савчен-
ко про долучення Медведчукової 
дружини до «визвольного» проце-
су виглядала правдоподібніше, до 
неї – з чиєї, цікаво, подачі?  - доче-
пили Марину Порошенко. Цікаво, у 
неї згоди на це спитали? 

Ні, зважаючи на мовчання у 

відповідь. Зрештою, перша леді й 
сама достатньо ініціативна. Так що 
підказки де, чим і з ким займатися 
добрими справами їй не потрібні... 

Втім, пора нам із вами поверну-
тися до невгамовної та гіперактив-
ної Надії Савченко.

Так от, на відміну від багатьох її 
колег-депутатів та експертів, я не 
жалкуватиму за тим, що вона опи-
нилася на волі, що стала кумиром 
мільйонів і власними руками (точ-
ніше – власним язиком) швидко 
опустила свій рейтинг ледве не до 
нуля... З останнім узагалі жодних 
проблем – через таке круте падіння 
пройшли чимало партій та політи-
ків. Починаючи від Ющенка з  «На-
шою Україною» і закінчуючи Яце-
нюковим «Народним фронтом»...

А от те, що Савченко закорті-
ло йти на поклін до терористів, що 
порівняла Майдан з Антимайда-
ном...

Можливо, це такий у неї різно-
вид «стокгольмського синдрому»? 
Себто, психологічна аномалія, під 
час якої жертва, яка спочатку від-
чуває ненависть  до свого мучите-
ля чи мучителів, через якийсь час 
змінює її на симпатію. Але ж цей 
синдром лікується!

Правда, навіть позбувшись 
його, ані президентом, ні міні-
стром оборони, ні народним де-
путатом  Надія не стане. Для цьо-
го вона вже зробила все, що могла. 
І навіть більше. Воістину, людині 
не потрібні вороги – вона сама собі 
найкращий ворог...

От мине ще місяць, два, півро-
ку... Савченко перестане бути ціка-
вою всім.  Ну, хіба крім самої себе.

Можливо, тверезо переоцінить 
ситуацію. Заспокоїться. Почне чи-
тати книжки, адже досі, за її ж зі-
знанням, не любила цього робити. 
Перестане лаятися. І навіть зрозу-
міє, що Україна і українці зробили 
для неї набагато більше, ніж вона 
– для них.

А, отже, зрозуміє, яке то вели-
чезне щастя – просто жити на сві-
ті, дивлячись на нього не через тю-
ремні грати й  тримаючи в пам’яті  
сумовито-пророчі Вакарчукові 
рядки:

Хтось в Небо летить,
А хтось залишається...
Тож якщо ми з вами залишили-

ся – будьмо гідними тих, що відлеті-
ли у Небо заради нас. І тих, що від-
літають досі, ось 
уже третій рік, 
віддаючи життя 
за Україну...

Був початок серпня. На небі – ані хмаринки, у повітрі – ані 
вітринки: спекотний ранок обіцяв ще спекотніший день. 
Власне, то лише для міста десята година – іще ранок. 
Сонце ж пекло вже майже нестерпно. Тим не менше, букет 
соняшників, що їх хтось  встиг покласти біля фотографій 
Героям Небесної Сотні – отих, що на краєчку Театрального 
майдану в Тернополі, був зовсім свіжий і навіть з росою. 
Наче палючі сонячні промені зумисне його оминали...

Тетяна
САВКІВ

Хтось в 
Небо летить,
а хтось залишається...
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Компанія GfK Ukraine 
провела соціологічне 
дослідження громадської 

думки, за результатами якого 
лідером народних уподобань 
на виборах до Верховної Ради 
стабільно залишається  ВО 
«Батьківщина». 

Згідно з громадською думкою, до 
парламенту мають шанс потрапити вісім 
політичних сил. Серед українців, які ви-
значилися зі своїм вибором та візьмуть 
участь у голосуванні, симпатії розподі-
лилися так:

- на першому місці ВО «Батьківщи-
на», яка отримала 20% голосів опи-
туваних. Далі йдуть: «Опозиційний 

блок» – 17%, «Радикальна партія Ляш-
ка» – 14% , «Самопоміч» – 12%, Блок 
Петра Порошенка – 8%, «Громадян-
ська позиція» – 8%, «Свобода» – 6%, 
«УКРОП» – 6%. 

Тим часом одну з найбільших фрак-
цій у нинішній ВР – «Народний фронт» 
сьогодні підтримує лише 1% виборців! 
Вагаються з відповіддю 20% респонден-
тів. А 13% українців взагалі не підуть на 
вибори.

До речі, в середині червня Київський 
міжнародний інститут  соціологічних до-
сліджень (КМІС) проводив схоже опи-
тування. Згідно з його результатами, до 
парламенту потрапили б шість політич-
них партій. Порівнюючи обидва рейтин-
ги, можна зауважити, що найбільшого 

падіння зазнав БПП (з 13% до 8%).
Також респонденти розповіли, кого 

б хотіли бачити майбутнім президен-
том України. Першість тримає лідер 
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, яку 
підтримує 21% українців. Юрій Бойко 
та Олег Ляшко отримали по 15% голо-
сів. Далі в списку: Петро Порошенко – 

14%, Анатолій Гриценко – 12%, Андрій 
Садовий – 12%…

Опитування проводили в усіх регіо-
нах України, окрім Автономної Республі-
ки Крим. У Донецькій та Луганській об-
ластях – лише на територіях, що контро-
люються Україною.

“Вечірні Вісті”

Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» 
тримають лідерство

На Тернопіллі 
з’явився перший в 
Україні пам’ятник 

заробітчанам. Освятили 
скульптуру під час ХІ 
Міжнародної пішої прощі  
мігрантів та їх родин 
"Самбір-Зарваниця" 
Архиєпископ і Митрополит 
Тернопільсько-Зборівський 
Василій Семенюк та голова 
Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ владика 
Йосиф Мілян. 

На пам’ятнику зображена по-
стать дівчини, що плаче, трима-
ючи в руках Зарваницьку ікону 
Божої Матері. З лівого боку біля 

дівчинки - валіза, справа — ка-
мінь, на якому лежить виши-
тий рушник. На рушнику - гор-
стка землі, з якої проростає жо-
лудь. Зверху на камені вибиті 
слова євангелиста Івана: «Щастя 
у Господі, бо Він дорога, щастя і 
життя”(Ів 14.6)

У прощі мігрантів взяли 
участь мешканці Львівської, 
Івано-Франківської, Київської, 
Тернопільської, Вінницької, Во-
линської, Закарпатської облас-
тей України та Австрії. 

Паломницький шлях протяж-
ністю 236 кілометрів подолали 
також заробітчани з Чехії, Іспа-
нії, Італії, Німеччини, США, Кана-
ди, Росії, а також родичі, близь-

кі яких перебувають на заробіт-
ках в Португалії, Росії, Ізраїлі, Че-
хії, Італії, США, Канаді та Польщі.

Пам'ятник мігрантам був 
давньою мрією покійного вико-
навчого секретаря пасторально-
міграційного відділу УГКЦ Ва-
силя Поточняка, який започат-
кував прощу «Самбір–Зарвани-
ця» і хотів увіковічнити пам'ять 
про українського мігранта. Спо-
рудили монумент за підтрим-
ки і пожертв фундації «Мігран-
тес» Рим (Італія), церковних 
громад Італії, Іспанії, Португа-
лії, Пасторально-міграційного 
відділу УГКЦ, паломників пі-
ших прощ мігрантів та їх родин 
«Самбір-Зарваниця».

Унікальний пам’ятник 
українським мігрантам 
освятили в Зарваниці

Нова форма звіту для  
неприбуткових організацій

Тернопільська ОДПІ повідомляє, що 2 серпня 2016 
року набрав чинності наказ Міністерства фінансів 
України № 553 (далі - Наказ № 553), яким затверджено 
нову форму Звіту про використання доходів (прибут-
ків) неприбуткової організації. 

Звіт за зазначеною формою подається до податко-
вої інспекції неприбутковими підприємствами, устано-
вами та організаціями, визначеними п. 133.4 ст. 133 По-
даткового кодексу України, у строки, передбачені для 
подання податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств. 

Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, 
наказ Міндоходів від 27 січня 2014 року №85 «Про за-
твердження форми і Порядку складання Податкового 
звіту про використання коштів неприбуткових уста-
нов та організацій».

Із текстом Наказу №553 можна ознайоми-
тись у газеті «Офіційний вісник України», №58, від 
02.08.2016 року чи скориставшись розділом «Норма-

тивні та інформаційні документи» Загальнодоступ-
ного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.
sfs.gov.ua).

Фонди отримали  
півмільярдні надходження

Платники обласного центру і Тернопільського ра-
йону за сім місяців цього року сплатили на централізо-
вані рахунки податкової інспекції 496,7 мільйонів гри-
вень єдиного внеску, з яких - 441,7 мільйонів внесли 
містяни та 55 мільйонів - жителі району.

Як інформувала заступник начальника Тернопіль-
ської ОДПІ Лариса Березюк, страхові кошти, акумульо-
вані на таких централізованих рахунках, автоматично 
перераховуються не пізніше наступного операційно-
го дня після їх зарахування, на централізовані рахунки 
Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування і на рахунки Накопи-
чувального пенсійного фонду. 

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ. 

Квартирант пограбував 
орендоване житло

Чоловік покалічив дружину 
та її подругу

Не розпізнала у соціальному працівникові афериста 78-річна 
мешканка села Петриків. Жінка впустила чоловіка та віддала йому 
всі заощадження.

Незнайомець представився одним з робітників соцзабезу і запев-
нив стареньку, що потрібно негайно обміняти старі купюри на нові, 
адже вони невдовзі вийдуть з обігу. Жінка винесла з хати усі заоща-
дження - 15 тисяч гривень. Шахрай справно перерахував готівку, за-
лишив їй новенькі гривні та швидко втік з подвір’я. Потерпіла зро-
зуміла, що замість грошей отримала сувенірні купюри вже через де-
кілька хвилин. Однак пройдисвіта годі було шукати. Жінка зателефо-
нувала в поліцію. За фактом заволодіння чужим майном шляхом об-
ману відкрито кримінальне провадження. Зловмисника розшукують.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. 
Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, негайно телефонуйте на 

лінію 102.

Надзвичайні новини
А гроші – фальшиві

Пенсіонерка віддала шахраям 15 тис. грн.

Здача в оренду квартир 
останнім часом для жителів на-
шого міста – не зовсім безпеч-
ний вид заробітку. За останні мі-
сяці це вже третій випадок, коли 
квартиранти обкрадають чужі 
помешкання. Цього разу із зая-
вою до поліцейських звернувся 
19-річний тернополянин.

Молодий чоловік здавав 
власне помешкання на нетрива-
лий термін. Його послугами ско-
ристався житель Одеси. Вина-
ймач не став торгуватися за ціну 
оренди, а одразу ж поселився. 

 Через дві доби господар 
прийшов, щоб попрощатися з 

квартирантом і забрати клю-
чі, та в помешканні нікого не за-
став. Разом з одеситом зникли 
одинадцять полотен картин, те-
левізор, пиловсмоктувач та на-
віть електрична духовка. Зага-
лом, на суму понад вісімдесят 
тисяч гривень. Зрозумівши, що 
став жертвою крадія, потерпілий 
звернувся до правоохоронців.

Поліцейські вживають за-
ходів для встановлення особи 
підозрюваного та притягнення 
його до відповідальності.

Кримінальне провадження 
розпочато за частиною першою 
статті 185 ККУ.

До чергової частини Теребовлянського відділу поліції надійшло 
повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із чис-
ленними ножовими пораненнями доправлено двох молодих жінок, 
жительок райцентру, 1984 та 1986 років народження. 

Як попередньо встановили правоохоронці, підозрюваним у за-
маху на вбивство двох жінок є чоловік однієї з них. Що стало причи-
ною такого жорстокого вчинку, за яких обставин був вчинений зло-
чин – поліцейські з’ясовують.

Після проведених оперативних втручань стан потерпілих важ-
кий, але стабільний.  В однієї діагностовано  проникаючу різану 
рану грудної клітки із пошкодженням правої легені, гіповолеміч-
ний шок, в іншої - проникаючу різану рану живота із пошкоджен-
ням печінки та жовчного міхура, гіповолемічний шок.

Правоохоронці розслідують справу.
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 Кожен рух танцівника - це 
впевненість і філігранність. 
Саме цим здивував колектив 
маестро, виступаючи на ба-
гатожанровому фестивалі-
конкурсі "Квітка на камені" 
у Кам’янці-Подільському. Не-
приборканий потік енергії, 
артистизму, оригінальна ін-
терпретація народного стилю 

привернули увагу Івана Кури-
ляка. Не у кожному великому 
місті є колективи народного 
танцю, а тут діти з невеличко-
го волинського містечка, і такі 
талановиті.

- Подивившись гуцульські 
мотиви у виконанні Олексан-
дри Голюк і Арсена Зубика,  
каже маестро,  дуже захотів по-

працювати з ними, щоб дещо 
підправити, вдосконалити 
майстерність. Тішуся, що діти 
надзвичайно кмітливі, який 
рух їм не покажу, вони повто-
рюють ще краще за мене.

Кілька днів Іван Васильо-
вич проводив майстер-класи 
у Ланівцях. Ще більше пере-
конався, які талановиті діти 

в "Ольвії", який чудовий у них 
керівник Ольга Григорівна Го-
лишева. Для розвитку твор-
чості потрібний простір, а у 
ланівчан його обмаль. Мае-
стро висловив думку, що міс-
цева влада посприяє в цьому 
юним талантам. Потенціал у 
колективу є. Хочеться вірити, 
що "Ольвія" стане учасником 

Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії 
імені Павла Вірського, до якого 
зараз готується.

На фото Олесі Мельничук: 
групи танцювального  
колективу "Ольвія"  
з І. Куриляком та  
О. Голишевою.

Лице Христа засяяло, як сонце…
Преображення Господнє –  

великий, світлоносний, радісний празник

З легкої руки Івана Васильовича Куриляка, 
головного балетмейстера народного академічного 
гуцульського ансамблю пісні і танцю "Гуцулія", 

народного артиста України, члена Національної 
хореографічної спілки України відомий танцювальний 
колектив "Ольвія" з Лановець тепер вражатиме 
глядачів неперевершеною майстерністю.

Відомий балетмейстер
провів майстер-класи 
для лановецьких 
танцюристів

Село свій  день 
відсвяткувало

Весело і врочисто було минулої суботи у 
Болязубах на Збаражчині. Жителі і гості 
святкували День села.

 Концертні номери дарували присутнім місцевий жіночий  во-
кальний ансамбль "Волиняночка", церковний хор, дитячі танцю-
вальні колективи, гості із сіл Колодне, Решнівка та Шимківці.  

Вели святкове дійство Оксана Ткач та Галина Вовчок.  Місце-
вий священик  отець Олег разом із церковним хором на чолі із 
регентом Василем Ігнатівим відслужив молебень і поблагосло-
вив  людей. 

Імпрезу організувала завклубом Галина Вовчок. Спонсорську 
допомогу надав орендатор місцевого піщаного кар'єру.

Великий тим, що 
люди, а саме три 
святі апостоли – 

Петро, Яків та Іван, вперше 
побачили Божественну 
славу Господа нашого Ісуса 
Христа.

Світлоносний – тому, що сла-
ва Божества Христового відкри-
лася апостолам у вигляді неви-
мовного світла, яке вони могли 
порівнювати тільки із світлом 
сонячним або білизною снігу.

Радісний – тим, що в осяяній 
Божественною славою плоті Ісу-
са Христа люди наочно побачи-
ли ту славу, яка наготована Бо-
гом у житті вічному всім, хто лю-
бить Його, коли за словом Єван-
гелія «праведники засяють, як 
сонце, в Царстві Отця їхнього».

Сподобитися стати учасни-
ками цієї Божественної слави 
– це мета нашого життя в Хрис-
ті і зміст усіх наших духовних по-
двигів. Як ступити на цей шлях, 
навчає нас свято.

Що вимагалося від святих 
апостолів перше, ніж вони стали 
свідками славного Преображен-
ня Господнього? Вони залишили 
все, навіть своїх співбратів апос-

толів біля підніжжя гори, потім 
вийшли на височину, і тільки 
тоді сподобилися стати очевид-
цями Божественної слави Госпо-
да Ісуса Христа.

Сходження святих апосто-
лів на гору Фавор для нас сим-
волічне. Воно свідчить  про те, 
що кожний з нас, хто прагне Бо-
гопізнання і через нього успад-
кування життя вічного, пови-
нен залишити не тільки гріхов-
ні звички чи низькі уподобан-
ня, але, зрештою, зректися всьо-
го, що перешкоджає його духо-
вному зростанню. Очищаючи 
серце своє від усякого гріха та 

зміцнюючись Божою благодат-
тю, ми маємо сходити від сили 
до сили і від чесноти до чесноти. 
«Прийдіть і сходьте на гору Гос-
подню!» - запрошує свята Церк-
ва. Поспішаймо вслід за цим пре-
красним, що кличе нас, голосом. 
І там ми побачимо незвичайне 
світло. Адже лице Христа засяя-
ло, як сонце, одежа Його стала бі-
лою, як сніг. Як сонце воно зібра-
ло те первісне світло, яке сотво-
рив Господь на початку творен-
ня Свого. Він осявав цілий світ і 
світло Його розходилося всюди 
– і на небі, і на землі. Тому тіль-
ки духовно наготувавши себе за 
цього життя, ми можемо з ми-
лості Божої стати спадкоємцями 
майбутнього життя вічного.

Йдімо вслід за Ним, йдімо за 
Христом і будемо в серці відчува-
ти те світло фаворське. «Його слу-
хайте!» - звертає до нас свій по-
клик свята Церква. І ми відчуємо 
ту радість, яку колись відчували 
апостоли Христові на горі Фавор.

Слухаймо Того, Котрому сла-
ва, велич і честь на віки вічні!

о. Богдан Зінченко, 
член Національної спілки 

журналістів України.
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Через Україну Путін готується 
наступати на Захід?

Британське видання «The Times» опу-
блікувало статтю про те, що загострен-
ням ситуації на Донбасі та провокація-
ми в окупованому Криму Росія готуєть-
ся до наступу на Захід. Згідно з секрет-
ними документами, у збройних силах Ве-
ликобританії переконані: в Україні РФ 
лише відпрацьовує тактику і випробовує 
зброю для війни проти Заходу. Російські 
сили навчаються поєднувати наступ тан-
ків, артилерії, іншої важкої зброї із засто-
суванням електронних засобів боротьби, 
які «глушать» радіосигнали противни-
ка й виводять з ладу обладнання, зокре-
ма безпілотники. Британські військові за-
кликають почати готуватися до нового 
етапу сучасної війни, в якій зброєю є аб-
солютно все: від летального озброєння і 
безпілотників до повідомлень у Twitter і 
Facebook. Конфлікти слабкої інтенсивнос-
ті дуже швидко можуть переростати у по-
вномасштабну війну, йдеться у висновках 
британських військових.

Китайців штрафуватимуть 
за погану поведінку в літаках
Китайське відомство цивільної авіа-

ції пропонує ввести серйозні штрафи для 
пасажирів літаків, які порушують прави-
ла поведінки на борту, повідомляє УНН. 
Відповідний проект закону передбачає 
штрафи більш ніж сім тисяч доларів для 
людей, які заважають роботі персоналу, 
силою займають місця або відмовляють-
ся вимкнути електронні прилади. Ринок 
авіаперевезень у Китаї бурхливо розвива-
ється і поведінка деяких пасажирів стала 
об’єктом уваги як у середині країни, так і 
за кордоном. Минулого місяця двох чоло-
віків заарештували за те, що вони нама-
галися увірватися в кабіну пілота під час 
внутрішнього перельоту, бо їх відмовили-
ся посадити у бізнес-класі.

Російські туристи - 
найгірші у світі

За результатами опитування співро-
бітників більше ста готелів у всьому світі, 
проведеними турфірмою «On the Beach», 
російських туристів вважають хамами 31 
відсоток респондентів. На другому міс-
ці з результатом у 20 відсотків - туристи 
з Німеччини. Замикають трійку францу-
зи - 10 відсотків, повідомляє «Travel Daily 
News». Крім того, співробітники готелів 
вважають, що росіяни одні з найгучніших 
мешканців. Серед клієнтів, які найчасті-
ше висловлюють претензії персоналу го-
телів, - британці, французи та німці.

Радник Трампа фігурує в
 «амбарній книзі» партії Януковича

Серед прізвищ осіб у списку так зва-
ної «чорної бухгалтерії» Партії регіо-
нів, яку розслідують детективи Націо-
нального антикорупційного бюро Укра-
їни, значиться з-поміж інших Пол Мана-
форт. «Відповідно до списків, на витрати, 
пов’язані з даною особою, починаючи з 20 
листопада 2007 року, було виділено зага-
лом понад 12,7 мільйонів доларів», - по-
відомила прес-служба Антикорупційного 
бюро. Останній запис в «амбарній книзі» 
партії Віктора Януковича стосовно Мана-
форта датується 5 жовтня 2012 року. Ра-
ніше газета «The New York Times», посила-
ючись на дані НАБУ, писала, що керівник 
передвиборчого штабу кандидата у пре-

зиденти США від Республіканської пар-
тії Дональда Трампа екс-радник Віктора 
Януковича Пол Манафорт міг отримати 
12,7 мільйонів доларів з України. В НАБУ  
стверджують: ім’я Манафорта 22 рази фі-
гурує у «чорній касі», в якій містяться дані 
про корупційну діяльність Партії регіонів 
за п’ять років.

Штайнмаєр - прихильник 
зближення Заходу з Росією

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер 
Штайнмаєр заявив, що  РФ і Євросоюз 
повинні зблизитися. Про це він сказав, 
виступаючи в Уральському федераль-
ному університеті, повідомляють «РІА-
Новини». За словами Штайнмаєра, бага-
то хто вважає, що «РФ і ЄС повинні збли-
зитися». «Я також належу до цих людей… 
Ми повинні зберігати діалог, шанобливо і 
критично орієнтований на досягнення рі-
шень», - наголосив німецький міністр.

І додав: протистояння між Росією і За-
ходом зараз немає. Цю заяву вже назвали 
скандальною. 

Туреччина вимагає від ЄС 
«безвіз» у жовтні

Якщо Туреччина не отримає безвізо-
вий режим з ЄС у жовтні, то зупинить дію 
міграційної угоди з Євросоюзом. Про це 
заявив міністр закордонних справ краї-
ни Мевлют Чавушоглу, повідомляє «Bild». 
«Зверніть увагу на міграційну угоду, де 
чітко сказано, що безвізовий режим для 
турків буде запроваджено в жовтні. І коли 
я вказую на ці домовленості, багато хто 
раптом реагує з роздратуванням. Але не 
може бути, що ми виконаємо зі свого боку 
все, що добре для ЄС, а Туреччина нічого 
не отримує натомість», - каже Чавушоглу. 

Як Куба подолала 
«голодну» кризу

Після розпаду СРСР Куба опинила-
ся на межі голоду, але кризу країні вда-
лося подолати завдяки так званим місь-
ким фермам. Наприклад, міська органіч-
на ферма неподалік Гавани забезпечує 
провіантом столицю Куби на 90 відсо-
тків. Узагалі, ферми, на яких вирощують 
органічні овочі та фрукти, стали основою 
сільського господарства острова, повідо-
мляє «Телеканал новин 24». Після рево-
люції у 1950-х більше половини продук-
тів країна завозила з Радянського Сою-
зу. Коли ж СРСР розпався, Куба опини-
лася на межі голоду. Кризу поглиблюва-
ло торговельне ембарго з боку США. Тоді 
влада почала заохочувати людей працю-
вати на невеликих господарствах. Ферми 
забезпечують кубинців їжею і робочими 
місцями. Від хімічних добрив і пестици-
дів відмовилися, бо на це просто не було 
коштів. Органічне сільське господарство 
успішно розвивається уже 25 років. По-
при це, Куба і далі залежить від імпорту 
продуктів. Однак, за словами фермерів, 
саме за такими органічними підприєм-
ствами майбутнє. 

Арктика зникає на очах
Про аномально швидке танення криги 

в Арктиці повідомляють спеціалісти Наці-
онального центру контролю за снігом та 
льодом у США. Щодня 46,6 кв. м льоду пе-
ретворюються на воду. Як пише expres.ua, 
у середньому за один місяць літа 6,6 млн. 
квадратних метрів льоду в Арктиці пере-
творилися на воду. Такої кількості води 
вистачить, наприклад, щоб покрити всю 
територію Великобританії. Таким чином, 
Арктика зникає на очах. Вiчна крига тане 
швидше, анiж сподівалися вчені. Слід за-
значити, Арктика безпосередньо впли-
ває на клiмат Землi. Саме з таненням льо-
ду пов’язують зміни клімату у Захiднiй 
Європi, Схiднiй Азiї та Пiвнiчнiй Америцi. 
А через пiдвищення рiвня Свiтового океа-
ну під загрозою опиниться бiльшiсть при-
бережних зон Європи та США. Для острів-
них країн це може стати катастрофою.

Ольга ЧОРНА.

На високі зарплати 
треба чекати ще 30 років

Українцям не варто очікувати на суттєве 
збільшення пенсій і зарплат, оскільки зрос-
тання ВВП на один відсоток прогнозує пер-
ші відчутні результати тільки через 20-30 
років. На думку екс-міністра економіки Пав-
ла Шеремети, позитивними ці зміни будуть 
лише за умови проведення ефективних ре-
форм. «Якщо все робити швидко, то перші 
результати можуть бути за два-три роки. Од-
нак суттєві результати будуть за 20-30 років, 
так, як у Польщі, яка починала все робити 
швидко й дуже активно у 1991-му році, а ре-
зультат отримала у 2005-2010-х роках», - по-
відомив Шеремета «Радіо Свобода». 

Рівень недовіри 
до уряду зашкалює

Рівень недовіри українців до уряду у 
липні цього року зріс до 85,4 відсотків. Про 
це свідчать результати соціологічного до-
слідження, проведеного центром «Всеукра-
їнський соціологічний союз», повідомля-
ють «Вісті». Порівняно з червнем, у липні 
кількість українців, незадоволених рефор-
мами і поточною діяльністю уряду Грой-
смана, зросла з 70,1 до 85,4 відсотків. Також 
низькими рейтинги довіри виявилися у Мі-
некономрозвитку на чолі зі Степаном Кубі-
вим, якому не довіряють 91,5 відсотків рес-
пондентів, Мінфіну (Олександр Данилюк) 
- не довіряють 95,6, Нацбанку (Валерія Гон-
тарєва) - 98,2, державній фіскальній служ-
бі (Роман Насіров) - 66,7, Фонду держмайна 
(Ігор Білоус) - не довіряють 88,9 відсотків.

Скоро курсуватиме 
«Baltic Express»

«Укрзалізниця» планує найближчим ча-
сом відкрити маршрут, який з’єднає Укра-
їну з країнами Балтії. Новий поїзд назива-
тиметься «Baltic Express». Про це повідомив 
голова правління компанії Войцех Бальчун, 
передає УНІАН. Новий потяг з’єднає басей-
ни Чорного моря з Балтійським. 

Рейдери масово 
захоплюють майно 

Протягом останніх трьох років рейдер-
ство в Україні набуло колосальних масш-
табів, а пік незаконних захоплень квартир, 
магазинів, заводів, компаній прогнозують 
на 2017 рік. За прогнозами експертів, кіль-
кість незаконних захоплень майна україн-
ців зросте до п’яти тисяч випадків. Таку не-
втішну статистику наводить директор Ан-
тирейдерського союзу підприємців України 
Андрій Семидідько, наголошуючи, що про-
тягом останніх 15 років рейдери захопили 
майна на загальну суму понад $20 мільярдів. 
Зараз рейдерські захоплення докотилися до 
побутового рівня. Дедалі частіше фіксують 
захоплення квартир, що належать людям, 
які виїхали за кордон, повідомив експерт ви-
данню «День». В основі активізації рейдер-
ства лежать зміни в реєстраційному зако-
нодавстві, а відтак, незаконно привласнити 
чуже майно стало дуже просто.

Стережіться фальсифікату: 
його збільшилось удвічі

Протягом останніх двох років в Україні 
почали вдвічі більше виробляти фальсифі-
кованої продукції. Про це свідчать виявле-
ні правоохоронцями та органами контролю 
факти, повідомляє «Сьогодні». Традиційно і 
масово підробляють алкоголь, дизпаливо 
та сипучі матеріали. Збільшилась кількість 

фальсифікованих шампунів, парфумерії, 
отрути проти шкідників, мінеральної води 
тощо. Економічний експерт Павло Мельник 
оцінює нинішні обсяги підроблених това-
рів в Україні у мільйони доларів на рік. Ци-
гарки, побутова хімія і алкоголь - «чемпіо-
ни» у рейтингу підробок, каже аналітик. Річ 
у тім, що зараз люди частіше змушені купу-
вати дешевші товари, чим і користуються 
фальсифікатори. Підпільні цехи часто вияв-
ляють у різних містах і селах. 

Пасемо задніх у рейтингу 
найдемократичніших країн

Україна посіла 88 місце у рейтингу кра-
їн за рівнем розвитку демократії. Всього у 
рейтингу 167 держав, повідомляє «Телека-
нал новин 24». Найбільш проблемними в 
Україні залишаються боротьба з корупцією, 
свобода ЗМІ та правосуддя, які оцінюють на 
рівні 2013 року. Тому наша країна потрапи-
ла до категорії правління з гібридним ре-
жимом. Росія у цьому рейтингу зі статусом 
«авторитарний режим» розташувалася на 
132 сходинці, по сусідству з Кот-д’Івуар та 
Єгиптом. Повна демократія панує у Сканди-
навських країнах.

Ціни на продукти харчування 
стануть некерованими

У Мінекономрозвитку запропонували 
на нетривалий час скасувати адміністра-
тивне регулювання цін на всі групи продук-
тів харчування, щоб оцінити вплив регулю-
вання на ціноутворення в країні. Такий про-
ект розміщений на сайті відомства і доступ-
ний для публічного обговорення. Регулю-
вання цін в Україні можуть скасувати лише 
на три місяці. У повідомленні йдеться, що 
протягом цього часу фахівці відстежувати-
муть динаміку ціноутворення на продукти 
з тих груп, які підпадають під закон про ре-
гулювання. Після закінчення проекту екс-
перти проведуть аналіз і зроблять відповід-
ні висновки. Залежно від результату, буде 
прийнято рішення про відновлення або по-
вне скасування регулювання цін. Слід за-
значити: продукти, які потрапляють під ре-
гулювання, дорожчають набагато швидше 
за інші, у середньому на двадцять відсотків.

Майже дві третини 
вершкового масла - підробка 
63 відсотки вершкового масла на рин-

ку - фальсифікат. Справжнє вершкове масло 
повинно на 100 відсотків складатися з мо-
лока і тваринного білка. Цей дорогий про-
дукт підміняють пальмовою олією та ін-
шими жирами. Про це заявив експерт, за-
ступник голови правління Союзу спожива-
чів України Олег Цильвік, передає УНН. Те 
ж стосується згущеного молока, сиру, сме-
тани. За словами експерта, будь-який ви-
робник може придумати собі техноло-
гію, прописати це в технічних умовах і не 
зобов’язаний показувати споживачеві, що 
він вкладає у продукт.

Яка ціна газу 
без корупційного складника?
За оцінками експертів, у нових тари-

фах на газ не менше 40 відсотків - корупцій-
на складова. Про це газеті «Експрес» розпо-
вів екс-секретар парламентського комітету 
з питань соціальної політики та праці Ан-
дрій Павловський. «Якщо прибрати коруп-
ційний складник, то максимальна ціна бла-
китного палива для населення складатиме 
3500 гривень за тисячу кубометрів… «На-
фтогаз» отримує прибутки за рахунок ма-
сового зубожіння українців. І це вже навіть 
питання здорового глузду, чи варто було 
так різко підвищувати ціну… Претензії вар-
то висувати не лише урядові, але й прези-
дентові, який одноосібно затверджує Наці-
ональну комісію, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг. Замість того, щоб досліди-
ти обґрунтованість тарифів, вона стає на 
бік монополіста й урядових чиновників. Че-
рез це потерпає не лише населення, а й еко-
номіка. Для багатьох підприємств нова ціна 
газу зависока», - сказав Павловський. 

Україна Світ
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Відколи померла дружина Ві-
ктор Петрович жив сам. Щосубо-
ти вибивав старі килимки, пере-
тирав у серванті чашки і блюдця, 
мив підлогу. Йому зовсім не подо-
балася ця робота. Але з портрета 
на стіні дивилася ніжно і сумно Лі-
дочка, його покійна дружина, ніби 
просила вибачення за те, що за-
лишила одного і навіть такі дріб-
ні жіночі справи тепер доводить-
ся робити йому.

Дурниці, подумки відказував 
Ліді, не варто й перейматися. І їсти 
зварити не така вже й важка спра-
ва. І попрати, і засадити грядки. 
От тільки фіранки на вікнах давно 
вицвіли. Він уже й ситець новий 
прикупив, лише не було кому по-
шити. Обіцяв син з невісткою вре-
шті навідатися, давненько їх не 
було. От тоді він і попросить Галю, 
невістку, пошити нові квітчасті 
фіранки, а зараз йому і так зійде.

Але син не їхав: то відпустка не 
випадала, то Галя хворіла, мусила 
підлікуватися у санаторії. А потім 
діти надумали нову машину купи-
ти, треба грошей назбирати. Син 
підробляв то на одній, то на іншій 
роботі. Галя теж не сиділа склав-
ши руки. Їздила у Хмельницький, 
Польщу за товарами, продавала 
різний крам на ринку.

Якось Віктор Петрович не ви-
тримав, пішов на пошту, замовив 
переговори з сином. Хотів розка-
зати, що теж хворів майже всю 
зиму, що не знає, чи вистачить у 
нього сили обробити цього літа 
город. Не встиг.

- Ще трошки, тату,  і приїдемо 
до тебе новою машиною, - весе-
ло на другому кінці дроту випере-
див його жалі син. А потім до теле-
фону підійшла невістка, розпиту-
вала про здоров’я. Але  якось так, 
ніби мова йшла про погоду десь 
на далеких заморських островах. 
Віктор Петрович чомусь згадав 
Лідині сумні очі, що кожен вечір 
зирили на нього з портрета і ба-
дьоро відповів: усе гаразд.

Пригріло сонечко, і він, як уже 
звично, спішив на город. Треба ци-
булю посадити, моркви з буряком, 
трохи картоплі. Ввечері не дуже 
хотів повертатися до хати, де че-
кала на нього одна і та ж тиша, у 
якій найменші порухи він давно 
уже вивчив напам’ять.

Незчувся, як хтось привітав-
ся з ним. Підвів від грядок голову. 
На сусідському подвір’ї стояла не-
молода, але й далеко не стара ще 
жінка. Зустрів її тихий, теплий по-
гляд. Здивувався: років три уже, 
напевно, сусідське обійстя стоя-
ло пусткою: сім’я виграла «зелену 
карту» і виїхала до Америки.

- Я купила цю хату.  Недорого, - 
посміхнулася жінка.

А за що там багато платити? 
Обійстя старе, як і його. Уже дав-
но в їхньому селищі хто мав гро-
ші і збирався тут жити, вибудував 
нові хороми, подумав. А вголос 
швидше ствердив, ніж запитав:

- То ми сусіди?
- Так, - знову посміхнулася жін-

ка. – Заходьте увечері на чай. По-
знайомимося ближче.

Уперше за час, відколи помер-
ла дружина, вийняв із шафи світ-
лу голубу сорочку. Капнув на себе 
кілька крапель одеколону – ще 
давній подарунок Ліди.

Олександра Василівна, так 
звали нову сусідку, уже чекала 
його. Вони пили чай і розмовляли, 
розмовляли… Так, ніби були зна-
йомі уже багато років, а не яки-
хось півдня. Віктор Петрович роз-
казував про сина, невістку, про 
свою Лідочку, з якою прожив май-
же сорок літ. А тепер ось залишив-
ся один.

Вона – про себе. Про те, що у 
прийомної доньки, яку колись 
взяла з дитячого будинку і ви-
ховала, давним-давно своя сім’я. 
Але хай Віктор Петрович не поду-
має нічого такого. І донька, і ону-
ки її люблять. Але у двокімнатній 
квартирі у місті їм і самим тісно.

Віктор Петрович розумів 

Олександру Васи-
лівну. Дуже добре розумів.

Наступного дня вона допомо-
гла йому досіяти городину. І Ві-
ктор Петрович подумав, що те-
пер його грядки виглядають зно-
ву так, як любила висипати їх Лі-
дочка: акуратні, з протоптаними 
довкіл вузенькими доріжками.

Котрогось дні він запросив 
Олександру Василівну до себе.

- Заходьте, познайомлю вас з 
Лідочкою. Ось яка вона була.

На Віктора Петровича і з пор-
трета, і навпроти дивилися теплі 
жіночі очі. Він поставив у вазоч-
ку незабудки, які принесла Олек-
сандра Василівна, і в хаті запахло 
чимось невловимо затишним, до-
машнім.

А під осінь раптом, без попе-
редження, приїхав син. Новою ма-
шиною. Віктор Петрович навіть 
марки такої не знав. Сяяла про-
ти сонця блискучою фарбою і так 
само задоволено сяяло синове об-
личчя.

- Сідай у машину, тату. Провезу 
з вітерцем усім селищем. 

Віктор Петрович хотів сказа-
ти, хай би краще замість тієї ма-
шини син потішив його онуками. 
Але змовчав. Знав, що спочатку 
невістка із сином не хотіли дітей, 
мовляв, треба й для себе пожити. 
А потім щось не вийшло, не скла-
лося, а, може, так і не хотіли далі. 
Якось лише раз спробував запита-
ти, коли ж лелека йому онука при-
несе. Син відповів різко, що і без 
цього клопоту вистачає.

- Чого ж сам, без Галі приїхав? 
Та й без попередження, - розпи-
тував сина. – Ми б з Олександрою 
Василівною щось смачне приготу-
вали, - сказав і осікся під насміш-
куватим поглядом сина.

- Значить, це правда. Один зна-
йомий переказав нам із Галею. Ти 
що, справді, надумав одружитися, 
тату? У такі літа… Вона ж молод-
ша від тебе, я вже дізнався. І то на-
багато. Думаєш, ти їй потрібний? 

Аякже. Обійстя їй наше потріб-
не. Два докупи – продасть, мож-
на і квартиру однокімнатну у міс-
ті купити. І як я до цього сам не 

додумався раніше, не за-
брав за безцінь оте су-
сідське обійстя? Врешті, 

що люди скажуть? А як же мама, 
пам’ять про неї?

Віктор Петрович чомусь по-
думав про те, що він насправді не 
знає, скільки Олександрі Василів-
ні років. Ніколи не питав її про це.

- Поміркуй добре, тату. Бо ли-
шишся без нічого. Голим-босим 
приїдеш ще до нас. А в місті, зна-
єш, як зараз нелегко жити. У на-
ступну неділю ми таки приїдемо 
з Галею. Яблука ранні слід обірва-
ти. До речі, ти колись про якісь за-
навіски для вікон казав. Давай той 
ситець. Галя якраз за тиждень по-
шиє. О, здається, фіранки уже го-
тові, я й не помітив спочатку об-
новки. Хто, вона пошила? – кив-
нув у бік сусідського обійстя. 

- Вона, Олександра Василівна. 
І  хату побілила, і город обсапала 
теж вона. І варениками мене що-
неділі пригостить, і обід зварить.  
А обійстям нашим не переймай-
ся, сину. Я давно його уже тобі від-
писав. Усе, до останнього дерев-
ця. Отож приїжджайте по яблука, 
сину. Обірвіть хоч раз самі. А то все 
я і я. На базар теж сам везу прода-
вати. Тільки гроші вам  уже пере-
даю. Ти ще казав щось про маму, 
пам’ять про неї. Про це не турбуй-
ся. Мама знає про мене набагато 
більше, аніж ти, сину.

Не хотів розказувати скільки 
вечорів він проговорив про усе з 
дружиною, скільки сумнівів їй до-
вірив. Помітив, як йшла до них від 
своїх воріт Олександра Василівна.

- Будете обідати? – посміхнула-
ся привітно. – Борщу свіженького 
зварила. З молодим щавлем, я за-
вжди його кілька разів на рік під-
сіваю.

- Я буду, Сашенько, - уперше на-
звав Олександру Василівну лагід-
но, як завжди за життя кликав Лі-
дочкою дружину. – А він, - кивнув 
на сина, - ні, не буде. Спішить. Мо-
лоді, у них завжди справи. Правда, 
сину? А яблука ранні і справді слід 
обірвати.

Зіна КУШНІРУК.  

- Гірко! - гукали гості. І мо-
лодим справді було дуже гірко. 
Особливо, нареченій. Наталя че-
кала, коли нарешті закінчиться 
це пекельне весілля. 

- Пробач, - прошепотів Назар 
під час поцілунку. 

Не про таку забаву вона мрі-
яла.

- Вітаємо тебе, сину! - від тос-
ту батьків нареченого віяло хо-
лодом.

Про Наталку жодного слова. 
Вона була зайвою на власному 
весіллі. І її батьки також. Більше 
гостей з боку нареченої не було. 
Навіть рідного брата з дружи-
ною. 

…Коли Назар сказав матері, 
що хоче одружитися з Наталею, 
то почув:

- Жартуєш? Не пара вона 
тобі! 

- Чому?
- А ти не розумієш? Твій 

батько і на нову хату заробив, і 
на машину, і… А ті інтелігенти 
до чого доробилися? До двокім-
натної квартири в «панельці» і 
недобудованої дачі?

- Мамо, не всі ж заробітча-
нами можуть бути. Ви також з 
Америки повернулися.

- Так, повернулася, аби тебе, 
бовдура невдячного, виховува-
ти. Зате батько більше десят-
ка літ для тебе старається. По-
глянь довкола. Скільки гарних, 
заможних дівчат є, а ти… Мати 
Аліски Іванишиної з Італії не 
вилазить, а батько - з Іспанії. А в 
Оксанки…  

- Хіба Наталя не гарна?
- Наталя бідна! 
Назарів батько працює в 

Штатах водієм-далекобійником. 
Платню має добру. А ще скупо-
вує на «сейлах» різноманітні 
речі й висилає додому. Там ку-
пує за дешево, тут дружина про-
дає дорого. 

Назарів вибір для батька та-

кож став всесвітньою катастро-
фою. 

- То я тепер маю працюва-
ти на твоїх голодранців? - за-
питав сина під час розмови 
через Інтернет. 

…Після того, коли Назар 
з Наталею подали заяву на 
одруження, мати сказала:

- Що ж, мусимо з бать-
ком погодитися на твій 
шлюб. І весілля справити. 
Але за однієї умови: ми не 
хочемо бачити на заба-
ві родичів і друзів тої 
твоєї… 

- Як це?!
- А ось так! Батьки 

хай приходять. І все! Це 
- наше весілля. Якщо 
хочуть, хай влаштують 
своє. 

- Що люди скажуть, 
мамо?!

- …Що ти привів до 
хати голоту!

Наталка не йняла 
віри почутому. 

- Назаре, а як же мій брат? 
Хрещені? Родичі? Друзі? Як я їм 
маю пояснити? 

- Чесно? Не знаю…
Від такої новини Наталчині 

батьки були в шоці.
- Не по-людськи це, - з болем 

сказала матір, яка у дитсадочку 
навчала чужу малечу бути до-
брими, щирими, чемними. - Ве-
сілля для молодого, чи що?  

Батько - учитель історії, по-
філософськи мовив:

- Світ і не такі маразми ба-
чив. 

…На весіллі з Наталчиними 
батьками ніхто з гостей, крім 
молодих, не спілкувався. Коли 
тамада запросив їх до тосту, сва-
ха демонстративно встала й ви-
йшла. 

- Будьте щасливі, дорогі діти, 
- крізь сльози бажала Наталчи-
на матір. - Хай Господь благосло-

вить вас і ваше кохання.
- Оберігайте і шануйте один 

одного, - додав батько. - Гарної 
вам долі. Світлої дороги в жит-
тя…

- Гірко! - вигукнув тамада.      
Гірчило шампанське. І по-

гляди гостей нареченого. І цей 
нескінченний день…

- Може, треба було відмо-
вити доньку від того весілля? - 
прошепотіла до чоловіка Натал-
чина матір. - Вони ніколи не зми-
ряться… не будуть її любити. 

- Головне, аби Назар любив. 
Йому жити з Наталею, а не їм.

- Тяжко мені…
Майже ніхто з гостей не за-

прошував до танцю молодої. 
Лише діти веселилися з Натал-
кою. Вони не розуміли інтриг та 
підступів дорослих.

Назарів батько розпові-
дав дорогим гостям про Аме-
рику, про гарні тамтешні доро-

ги, які об’їздив уздовж і впопе-
рек. Як трусився над кожним за-
робленим доларом для єдино-
го сина. І про те, як жалкує, що 
не така невістка дісталася. Мати 
витирала уявну сльозу. А гості 
скрушно хитали головами.  

- Де молоді жити будуть? - 
запитав хтось. 

- Ще не встигли розвалити 
старої хати. Хай там газдує не-
вісточка, - злісно відповіла «до-
бра» свекруха. - Правда, хата по-
рожня. Зате, не з лободи.  

Гості зареготали. 
Бабця молодого підійшла до 

Наталчиних батьків. 
- Не був мій Олесь колись та-

ким недобрим і скупим. Заробіт-
ки його зіпсували. Люсьці, не-
вістці моїй, світа мало. А колись 
сама без приданого до нас при-
йшла. Але ми з покійним чолові-

ком на те не звертали ува-
ги. Бо й самі з біднос-

ті викарабкалися. На-
зар має гарну вдачу. 
Аби не зіпсувався, дав 
би Бог. І, знаєте, молоді 

можуть жити зі мною, якщо за-
хочуть. Я сама залишилася після 
смерті чоловіка. Хата добротна. 
Із села до міста - рукою подати. 
Та й Назар - мій єдиний внучок.

…Весілля наближалося до 
завершення. Підпилий Олесь пі-
дійшов до молодих:

- То куди ти своє нещастя по-
ведеш? - запитав у сина. - В наш 
дім? Я ж для тебе страюся. Кру-
чу там баранку. Думав і тебе в 
Америку забрати. Але, якби ти 
щось путнє знайшов. А воно - 
пси-хо-лог! Ха-ха! Інтелігенція…

- Не воно, тату, а Наталка, 
моя дружина. Затям це!

- Як то жартують? Запишу 
хату на кота. А-а-а, в нас кицька. 
Значить, на кицьку.

У Наталки потекли сльози. 
Назар дістав мобілку. Викли-

кав таксі. Посадив у машину на-
речену, її батьків і сам сів. На-
звав Наталчину адресу. 

- Подарунки забери! - гукнув 
услід батько.

- Наша родина дарувала, в 
нас все і залишиться, - смикнула 
за руку чоловіка Люська. 

Хтось із гостей затягнув: 
«Чого, козаче, сумний ходиш…». 

Ольга ЧОРНА.

І знов, веселкою підперезавшись, 
літо

Біжить з червоним пензликом 
в руці.

Загляне в сад, де вишні соковиті
Гойдаються на гілочках усі.
Нечутно пензликом до ягідок 

торкнеться –
І вже рум’янець сонечко вмива.
А літо задоволено всміхнеться,
Тай  побіжить, 

щоби творить дива.
І віддзвенівши в жайворовій пісні,
Знов утече це літечко від нас.
А вся краса нашіптує людині:
«Як же Творець піклується 

про вас!
Вмиває землю теплими дощами,
Заквітчує діброви і лани…»
Давайте ж літніми отими днями
Серця наповнимо акордами хвали
Царю царів за всі благословення,
Які одержуємо з рук святих.
Співай Творцю в пору 

свого цвітіння,
Допоки гомін літа ще не стих…

*        *        *
У цьому світі, сповненому зла,
Уже немає місця для добра.
Вже витіснили 

скромність і цноту,
І розгубили десь душі красу.
І зайві стали усмішки прості,
Слова, які говорять від душі.
Не помічає часто брата брат,
І скрізь панує безлад і розбрат.
Скажіть, куди ж оце 

ми так йдемо?
Де наша щирість і душі тепло?
Хай буде дотик дружньої руки
Живімо так, як сестри і брати!

Оксана ҐУДЗЬ.
с. Огризківці, 

Лановецький район.

Лист
Рахую дні, 
Коли прийде твій лист.
Схвильовано
Його я прочитаю.
Слова у нім,
Як пізній падолист,
Що стомлено
У серце зазирає.
ПРИСПІВ:
Пиши мені,
Мене не забувай.
Мій друже дорогий
І мій земляче.
Мене в своєму
Домі зустрічай.
Нехай моя любов
Тобі віддячить.
Читаю, перечитую ще раз.
Із слів твоїх
Надію вибираю
Який для мене
Це прекрасний час:
Коли твій лист
В своїх руках тримаю.
ПРИСПІВ.
Чекаю знов,
Коли прийде твій лист
І вже не можу жити 
Без чекання.
Зів’яв уже
Осінній падолист.
А я ще вірю
В диво на світанні.
ПРИСПІВ.

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка,

Заліщицький район.   

Замальовка
     Коли 
зустрічаються      
                   двоє...

Желя була красивою дівчиною з 
очима кольору голубого неба, що ди-
вилися на всіх усміхнено, щедро ви-
промінюючи тепло душі. Ще в шко-
лі у неї закохувалися однокласники, 
та на якусь особливу увагу з її боку 
не претендував ніхто. Їй подобали-
ся хлопці старшого віку, а ровесники 
викликали лише іронічну посміш-
ку. Вони були ще надто наївними в 
амурних справах і не знали, як під-
ступитися до красивої дівчини. Для 
них вона була неземною істотою, 
з інших галактик і, як їм здавало-
ся, щоб завоювати її серце, потрібні 
були з їхнього боку якісь незвичай-
ні героїчні вчинки. Вони не розумі-
ли, що цього не потрібно зовсім, що 
дівчата закохуються не у героїв, а у 
тих, до кого потягнеться їхня душа, 
коли приходить пора кохання. 

Для Желі цей час настав, коли 
вона закінчувала педагогічний уні-
верситет. Той,  вимріяний дівочою 
уявою хлопець, появився в її жит-
ті мовби з прочитаних  колись лю-
бовних романів Жорж Санд, зо-
всім випадково, на автобусній зу-
пинці, де вона чекала на транспорт, 
щоб добратися додому після докуч-
ливих занять. Розмова між ними 
зав’язалася сама собою, вільно, не-
вимушено, ніби вони знали одне од-
ного вже давно. Желя ловила на собі 
уважний погляд хлопця і сама крадь-
кома приглядалася до нього і, немов 
в океані, тонула в його світло-карих, 
усміхнених очах.

Кохання не раз зароджується ось 
так, ніби з нічого: просто сказали 
одне одному кілька слів і ти відчу-
ваєш, що саме ця людина є для тебе 
всім і ти готовий пов’язати з нею 
своє життя. Люди, як зорі у небесній 
височині, що зустрічаються у без-
межному просторі, щоб разом осява-
ти галактику. І ніхто не збагне, чому 
саме так виходить: випадково зу-
стрілися і спалахує неземне кохання. 
А, може, це зовсім не випадковість? 
А, може, це так записано у Книзі Бут-
тя – коли і де кожен з нас має зустрі-
ти свою половинку? Просто ми йде-
мо одне одному назустріч, і коли ця 
мить настає, то знаходимо те, що шу-
кали. Головне – не розминутися в до-
розі…

Після зустрічі з Андрієм, так зва-
ли того хлопця, життя для Желі на-
було іншого смислу. Вона почувала 
себе неймовірно щасливою, бо бачи-
ла, як кохає її Андрій. І їй хотілося за-
вжди бути з ним разом. 

Коли Андрій повів Желю до він-
ця, щасливішої від неї нареченої, ма-
буть, не бачив ніхто. Друзі-студенти 
зворушено говорили:

– Ви погляньте на Желю. Вона з 
радості просто цвіте. Яка красива 
пара!  Як кохають одне одного…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

Життєві історіїяблука

Духовні істини
Людина народжується, старіє 

і помирає. І ніколи ніхто 
не міг цього змінити. Але 

одного разу Людина захотіла бути 
вічно молодою. 

— Я зміню свою генетику! – подумала 
вона. — Це можливо! Поки я ще молода, я 
розділю між собою старість і молодість, 
які рука в руку йдуть зі мною по житті. А 
тоді я візьму тільки молодість! 

Людина швиденько знайшла два по-
трібні глечики. В один кинула Старість, 
за нею Сивину, Старші Літа, всі Зморшки, 
Слабкість, у поспіху жбурнула Мудрість, 

навіть ювілейне Століття знайшла, яке 
ледве заштовхнула всередину. 

В інший глечик відібрала Молодість, 
Вроду, Почуття, Кохання, Силу, Радість, 
Щастя, Мрії і, звичайно, траву Безсмерт-
ник. 

Трудилася над глечиками довго. Уваж-
но вимірювала температуру кипіння, за-
глядала всередину, перевіряючи чи все в 
порядку, навіть на смак куштувала. 

Але роки невблаганно минали, переда-
ючи естафету один одному. У Людини що-
раз меншало життєвої енергії. Якось вона 
побачила, що на її руках з’явилися зморш-
ки. Глянула в дзеркало — себе не впізна-

ла: сиве волосся і постаріле обличчя. 
— О, ні! Я не можу стати старою! — ла-

мала в розпачі руки Людина — Я ще не до-
робила те, що задумала! У мене ще багато 
справ і нездійсненних мрій! 

Дуже часто люди хочуть бути богами. 
Століттями шукають ліки для вічної мо-
лодості чи безсмертя. Однак і досі ми не 
чули про вдалі дослідження. Так сталося, 
що Бог створив минуле, теперішнє і май-
бутнє. Ми з вами найчастіше живемо, по-
вернувши голову назад або турбуючись 
про майбутнє, перебуваючи у постійному 
страху. А де страх — там немає Бога. Бог є 
у теперішньому… 

Де страх – там немає Бога

гніздечкоСімейне

ВесілляСокровенне

для… молодого

Чудова мить, 
коли барвисте літо

Вплітається 
в узори вишиванок.

Замріялися юнки, 
немов квіти, 

Зустрівши свій погожий 
літній ранок…

Фотомить Івана ПШОНЯКА з фестивалю "Дзвони Лемківщини".

“ “...Майже ніхто з гостей 
не запрошував до 
танцю молодої. Лише 
діти веселилися з 
Наталкою. Вони не 
розуміли інтриг та 
підступів дорослих...

Ранні
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Одного із найкращих 
українських 
плавців Андрія 

Говорова хотіла 
переманити Росія 
за величезну, як для 
плавання, суму - мільйон 
доларів. Але спортсмен 
не став змінювати країну.

До речі, на Олімпіаді в Ріо 
уродженець Севастополя Ан-
дрій Говорив не зумів завоюва-
ти нагороди, але оновив націо-
нальний рекорд на дистанції 50 
метрів вільним стилем.

Олег Верняєв приніс Укра-
їні срібну медаль в абсолютній 
першості зі спортивної гімнас-
тики.

Наш спортсмен переконли-
во виступив у вільних вправах 
та на коні, а на перше місце вий-
шов після третьої зміни снаря-
дів, коли відпрацював на кіль-
цях. А «підвела» українця попе-
речина, за вправу на якій Олег 
отримав занадто низький бал, 
щоб стати першим.

У поєдинку за “золото” Олім-
піади-2016 українські шабліст-
ки поступилися росіянкам. Оль-
га Харлан, Аліна Комащук, 
Олена Кравецька та Олена Во-
роніна у фіналі програли Росії з 
рахунком 30:45 і змушені були 
задовольнитися срібними наго-
родами.

В Олімпійському фіналі з 
греко-римської боротьби у ва-
говій категорії до 85 кілограм 
українець Жан Беленюк зустрі-
чався з росіянином Давітом Чак-
ветадзе і також програв йому 
за очками та завоював серго-
ве «срібло» у скарбничку нашої 
збірної.

Для збірної України ця ме-
даль стала п’ятою  у Ріо-2016.
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1. Створення Федерації фут-
болу України. Для входження у 
світове футбольне співтовари-
ство молодій державі, яка здобу-
ла незалежність, потрібна була 
національна федерація. Свій по-
чаток ФФУ бере із 13 грудня 
1991-го. Першим президентом 
став Віктор Банніков, який пра-
цював на цій посаді до 1996 року.

2. Дебютний матч націо-
нальної збірної України. 29 
квітня 1992 року на стадіо-
ні “Авангард” в Ужгороді ново-
створена команда поступила-
ся у товариському матчі збірній 
Угорщини - 1:3. Перший в істо-
рії “синьо-жовтий” гол забив Іван 
Гецко.

3. Перший сезон чемпіона-
ту України. Він був перехідним 
і тривав лише півроку. У Вищій 
лізі зіграли 20 клубів, розподіле-
них на дві підгрупи по 10 команд. 
Чемпіоном України сенсаційно 
стала сімферопольська “Таврія”, 
яка у фінальному матчі обіграла 
“Динамо” (1:0).

4. “Динамо” вперше зіграло 
у груповому турнірі Ліги чем-
піонів. Пройшовши у кваліфіка-
ційному раунді данський “Сіль-
кеборг” (0:0, 3:1), кияни потрапи-
ли у квартет В, де їх суперниками 
стали ПСЖ, “Баварія” та москов-
ський “Спартак”. Саме над росія-
нами була здобута єдина вольова 
перемога - 3:2.

5. Повернення Лобанов-
ського. У січні 1997-го він приї-

хав до Києва із Кувейту, де очо-
лював місцеву національну збір-
ну, і підписав угоду із “Динамо”. 
Вже восени того ж року чемпіони 
України сенсаційно розгромили 
“Барселону” (3:0 і 4:0), вийшовши 
в 1/4 фіналу ЛЧ.

6. Півфінал Ліги Чемпіо-
нів. У сезоні 1998/99 “Динамо” 
посіло перше місце у квартеті з 
“Арсеналом”, “Панатінаїкосом” і 
“Лансом”, пробившись у євровес-
ну. Чвертьфінальний бар’єр у ви-
гляді “Реала” динамівці також 
здолали (1:1, 2:0). І лише за крок 
до фіналу спіткнулися на “Бава-
рії” (3:3, 0:1).

7. Трансфер Шевченка у 
“Мілан”. У травні 1999 року фор-
вард “Динамо” підписав контр-
акт із “россонері”. Сума трансфе-
ру склала 25 мільйонів доларів.

8. Перше чемпіонство “Шах-

таря”. У сезоні 2001/02 “гірни-
кам” вдалося на одне очко випе-
редити “Динамо”. До “золота” ко-
манду привів італійський тренер 
Невіо Скала. Беззаперечне домі-
нування “Динамо” в українському 
футболі закінчилося.

9. Шевченко приніс “Міла-
ну” Кубок Чемпіонів. У фіналі 
ЛЧ 2002/03 зійшлися дві італій-
ські команди - “Мілан” та “Ювен-
тус”. Нульова нічия протрималася 
до серії пенальті, де вирішальний 
удар на користь “россонері” вико-
нав Андрій Шевченко.

10. Луческу очолив “Шах-
тар”. Румунський спеціаліст по-
ставив свій підпис під угодою 18 
травня 2004-го і працював із “гір-
никами” до 21 травня 2016-го. 
Це абсолютна золота епоха доне-
цького клубу: 8 чемпіонських ти-
тулів, 6 Кубків України, 7 Супер-

кубків, а також Кубок УЄФА-2009.
11. “Золотий м’яч” Шеви. У 

2004 році форвард “Мілана” та 
збірної України набрав 175 голо-
сів, тоді як за його найближчого 
переслідувача, португальця Деку, 
віддали лише 139 “за”. На третьо-
му ж місці розташувався Роналді-
нью.

12. Україна їде на Мунді-
аль. Під керівництвом Олега Бло-
хіна збірна України вперше про-
билася на Чемпіонат Світу. На 
шляху до Німеччини-2006 ми по-
сіли перше місце у групі, випе-
редивши Туреччину, Данію, Гре-
цію (чинних чемпіонів Європи, до 
слова), Албанію, Грузію та Казах-
стан.

13. Фурор на Кубку Світу. У 
Німеччині збірна України зумі-
ла з першої спроби дійти аж до 
чвертьфіналу, де склала зброю 
перед Італією. Перед тим україн-
ці виграли у збірних Саудівської 
Аравії, Тунісу та Швейцарії.

14. Феноменальний рекорд 
Шовковського. Голкіпер збір-
ної України став першим ворота-
рем в історії футболу, який у серії 
післяматчевих пенальті на ЧС не 
пропустив жодного м’яча. Спор-
тивний подвиг СаШо здійснив у 
матчі 1/8 фіналу проти Швейца-
рії.

Далі буде >>>

У першому таймі коман-
ди обмінялися точними го-
лами. Український півза-

хисник Євген Коноплянка 
вийшов на заміну на 67-й 
хвилині, а вже за 5 хвилин 

реалізував пенальті та ви-
вів свою команду вперед. 
Проте, у компенсований 
арбітром час, «Реал» зрів-
няв рахунок та перевів гру 
в овертайм, а на 119-й хви-
лині забив переможний 
гол - 3:2.

«Карпати» - «Шахтар» - 2:3
У зустрічі з неймовірною 

інтригою донеччани не лише 
відіграли два м’яча, але й 
здобули 3 очки.

«Волинь» - «Зірка» - 1:0 
Лучани здобули першу 

перемогу сезону завдяки ав-
тоголу захисника гостей.
«Дніпро» - «Ворскла» - 1:1

Полтавчани шостий рік 
поспіль не програють у Дні-
прі, хоча цього разу нічия 
гостям далась важко.

«Олександрія» -  
«Зоря» - 0:1

Після трьох турів луган-
ська команда комфортно пе-
ребуває у трійці лідерів.

«Чорноморець» -  
«Олімпік» - 3:0

Одесити не лише перерва-
ли серію невдач, але й зроби-
ли це з великим рахунком.

«Сталь» - «Динамо» - 1:2 
Цього разу динамівці здо-

були вольову перемогу, адже 
ще за 20 хвилин до завер-
шення зустрічі вони програ-
вали.

Півтори перемоги за тижденьНаші 
в Ріо

Українському футболу - чверть століття
25 ключових подій в історії «спорту мільйонів»

Першими активність проявили господарі 
поля і, як наслідок, Владислав Гевлич ударом го-
ловою замкнув стійку воріт гостей – 1:0.  Тернопо-
ляни й надалі контролювали хід матчу, але до ре-
альних небезпек справа не доходила. Натомість, 
гравці «Скали» за весь перший тайм спромоглися 
завдати лише один удар в напрямку воріт Олек-
сандра Чурілова.

Другий тайм розпочався з небезпеки біля тер-
нопільських воріт,  однак цей момент гості не ви-
користали. Господарі відповіли одразу кількома 
небезпечними випадами і були близькими до по-
двоєння своєї переваги, проте рахунок матчу так і 
залишився незмінним.

Кілька масованих атак «Скали» у кінці зустрі-
чі тримали вболівальників обох команд у напрузі 
аж до фінального свистка, який сповістив, що  ФК 
«Тернопіль» пройшов до наступного раунду Куб-
ка України. 

У четвертому турі Чемпіонату України в Пер-
шій лізі ФК «Тернопіль» гостював у Сумах. Цей по-
єдинок завершився внічию – 1:1.

Зважаючи на в’язке від дощу футбольне поле, 
показати комбінаційний та технічний футбол ко-
манди не змогли. Перший гострий момент у мат-

чі виник на сьомій хвилині біля воріт господарів, 
але нападник тернополян не зумів як слід при-
йняти м’яч і той потрапив до рук воротаря. 

ФК «Суми» відповів кількома гострими ви-
падами і через позиційну помилку центральних 
оборонців ФК «Тернопіль» зміг відзначитися – 
1:0. Далі гра відбувалася на зустрічних курсах.

Після відпочинку футболісти грали у відкри-
тий футбол. І, якщо в перші 15 хвилин другого тай-
му ініціативою володіли господарі, то за півгодини 
до завершення матчу ситуацію на полі контролю-
вали тернополяни. Гольових моментів у муніципа-
лів вистачило б на кілька матчів. І все ж, величезна 
перевага гостей втілилася у забитий гол - з одинад-
цятиметрової позначки відзначився штатний пе-
нальтист ФК «Тернопіль» Ігор Курило – 1:1. 

Нічия у виїзному поєдинку – це перше очко, 
здобуте ФК «Тернопіль» у новому сезоні. Тепер 
на наших земляків чекає домашній поєдинок 19 
серпня проти «Колоса» з Ковалівки.  

Коноплянка забиває і… програє

ФК «Тернопіль» у кубковому двобої 
переграв стрийську «Скалу» – 
1:0. Старт матчу видався доволі 

млявим, команди грали здебільшого 
в центрі поля, без особливого 
загострення. 

У матчі за Суперкубок УЄФА у норвезькому 
Тронхеймі зустрічалися переможець Ліги 
Чемпіонів – “Реал” та “Севілья”, яка торік 

виграла Лігу Європи.

Прем’єр-ліга, 5 тур
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Країни Балтії в часи радян-
ського режиму були своєрідним 
острівцем капіталізму в недо-
розвиненому соціалізмі. У мага-
зинах - розмаїття товарів. На ву-
лицях - чистота. А в серцях лю-
дей - вільнодумство…      

Як не дивно, але совіти не 
посягнули на пам’ятник Свобо-
ди - символ незалежної Латвії. 
Тобто, хотіли, але…

Монумент споруджений у 
1935 році. Автор - відомий ла-
тиський архітектор Карліс Залі. 
Художнє рішення пам’ятника 
дуже символічне. Статуя Сво-
боди тримає у руках три зіроч-
ки - символи історичних облас-
тей країни: Курземе, Відземе і 
Латгале. Біля постаменту роз-
ташовані скульптурні компо-
зиції: «Варта Вітчизни», «Мати-
Латвія», «Праця», «Сім’я» та 
інші. Монумент обернений на 
захід. Туди дивиться скульпту-
ра Свободи, і в цей бік обернені 
гордо випрямлені фігури інших 
скульптурних композицій. А на 
схід, тобто на Московію,  спо-
глядають скульптури у ланцю-
гах із зігнутими долу головами.   

Кажуть, після Другої світо-
вої війни Сталін хотів висади-
ти в повітря ризьку Свободу. 
Але за монумент заступилася 
автор культового радянського 

пам’ятника «Робітник і колгосп-
ниця» Віра Мухіна - уродженка 
Риги й учениця Карліса Залі.  

Біля пам’ятника Свободи 
відбувалися численні мітинги 
й пікети. Тепер тут встановлена 
почесна варта. І не лише у свят-
кові дні…  

У країнах Балтії живе багато 
росіян. На вулицях Риги, зокре-
ма, чимало людей розмовляють 
російською. Але… у Латвії існу-
ють два паспорти: громадяни-
на і негромадянина. Щоб стати 
громадянином, потрібно склас-
ти іспити на знання латиської 
мови, історії країни й гімну Лат-
вії. Негромадянин не має пра-
ва голосу, не може працюва-
ти у владі та в державних уста-
новах. Чимало вихідців з кра-
їн колишнього Радянського Со-
юзу, особливо росіяни, які жи-
вуть у Латвії, мають паспорти 
негромадянина. Бо не можуть, 
а, швидше, не хочуть, вивчити 
мову. Знайома ситуація: росія-
ни, які більше півстоліття жи-
вуть в Україні, також «не мо-
жуть» осилити мову. 

Цікаво й те, що після про-
голошення незалежності, лат-
війцям, які працювали в орга-
нах радянської влади, КДБ, мі-
ліції, на керівних посадах в ар-
мії, поставили у паспорт так 

звану «круглу печатку». Ті, хто 
її отримав, уже ніколи не могли 
працювати в органах влади не-
залежної Латвії. Переважно ці 
люди залишили країну. За ве-
ликим рахунком, багато згада-
них посад отримували не місце-
ві жителі.   

Принагідно про російсько-
мовне радіо у Латвії. В одній із 
передач на тему політики жур-
наліст розповідав, які пога-
ні НАТО, Євросоюз і Європа за-
галом й тому подібне. І це при 
тому, що цей глашатай росій-
ської пропаганди і брехні живе 
в країні, яка є в ЄС та НАТО. І за-
лишати затишну Ригу й повер-
татися на «історічєскую роді-
ну», очевидно, наміру не має.   

А тим часом із авто- та заліз-
ничного вокзалів Риги їдуть до-
дому з повними торбами про-
дуктів та різного краму росіяни. 
Сусіди приїжджають на закупи. 
Люблять Путіна, але від «воро-
жих» сирів та ковбас не відмов-
ляються. А вони тут смачні, хоча 
й для московитів санкційні…         

І у продовження гастроно-
мічної теми. У Ризі розташова-

ний найбільший ринок у Європі 
- Центральний. Його площа 73 
тисячі метрів квадратних. Скла-
дається з чотирьох головних 
павільйонів: м’ясного, рибного, 
овочевого і молочного. 

Ринок звели у 1930 році. Для 
його будівництва використали 
конструкції ангарів для дири-
жаблів, залишені німцями після 
Першої світової. До речі, Ризький 
Центральний Ринок знайомий 
багатьом із гри «Монополія». 

Слід зазначити, на ринку 
дуже чисто, немає запахів, бо 
справно працює сучасна венти-
ляція. Ряди розташовані зруч-
но. Поняття «стихійна торгів-
ля» тут не існує. На ринку вели-
чезний вибір продуктів. А яка 
риба! Можна купити червону 
ікру на вагу і самому її приготу-
вати. А робиться це так. Потріб-
но відділити ікринки від плів-
ки. Добре промити у теплій воді 
разів зо п’ять. Помістити на 20 
хвилин у не дуже гарячу соло-
ну воду. Після цього процідити 
через марлю, аби вода повністю 
стекла з ікри. Скласти в банку і 
поставити в холодильник. Уве-

чері делікатес готовий.  
Варто віддати належне 

й балтійським дорогам. Зре-
штою, вони там були непогані 
й за часів СРСР. А після вступу 
в ЄС дороги капітально відре-
монтували. Обновили громад-
ський транспорт. Ригою, примі-
ром, курсують нові, комфорта-
бельні автобуси, трамваї, тро-
лейбуси. Щодо останніх, то там-
тешні тролейбуси можуть їз-
дити і без «рогів». Якщо зник-
не електроенергія, тролейбус 
«складе роги» і перетворить-
ся на звичайний автобус. І, до 
речі, трамвайні колії в Ризі вліт-
ку миють. Для цього існує спеці-
альний трамвай-«поливалка». 

…Мої ризькі канікули були 
дуже цікавими. Тому ще про-
довжимо мандрувати цим гар-
ним містом, а потім подамося в 
Естонію, в Таллінн. Ця малень-
ка балтійська 
країна має для 
мене особливе 
значення… 

РИЗЬКІ
Це місто має неповторний шарм. Воно закохує 
у себе. У ньому губиш краплинку душі, немов 
монетку на щастя, щоб якось знову туди по-
вернутися. Багато років тому десь закотилася 
на старій ризькій бруківці і моя монетка… 

канікули

Рига схожа на елегантну, вишукану жінку, якій 
личить стиль ретро у поєднанні з модерном. 
Місто поспішає, не кваплячись. Зупиняють 

перехожих древні будівлі, - бо як можна оминути 
таку красу! Водить старими вуличками, запрошує 
у симпатичні крамнички, кафешки, які пахнуть 
смачною свіжою випічкою, кавою і зваблюють 
неповторним смаком Ризького бальзаму…

13Подорожуємо світом Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Ольга
ЧОРНА

Пам’ятник Свободи - 
символ незалежної Латвії.

Ризький  
Центральний Ринок.

Національна бібліотека Латвії.

Трамвай-«поливалка».
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Рисова бабка  
з яблуками

ПОТРІБНО: 200 г рису,100 г 
вершкового масла, 100 г цукру, 
500 г яблук, 0,5 ч. л. кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: рис про-
мийте, зваріть у підсоленій воді 
з 1 ст. л. цукру і маслом. Яблука 
треба почистити і пошаткувати. 
У змащену жиром і посипану су-
харями форму викласти шар ва-
реного рису, шар яблук, посипати 
їх цукром з корицею, потім зно-
ву шар рису і ущільнити. Пекти в 
гарячій духовці (200 С) протягом 
45 хвилин. Форму накрити фоль-
гою, щоб рис не висох. Подавати 
з варенням. Для поливання запі-
канки можна взяти морожену ви-
шню,  цукор, довести до кипіння і 
трішки загустити крохмалем.
Яблучний пиріг

ПОТРІБНО: 1,5 скл. борош-
на, 0,5 скл. сметани, 150 г масла, 
0,5 ч. л. соди, погашеної оцтом, ¾ 
скл. цукру, 1 яйце.

КРЕМ-ЗАЛИВКА: 1 скл. сме-
тани, 1 яйце, ¾ скл. цукру, 3 ст. л. 
борошна, 1 кг яблук.

ПРИГОТУВАННЯ: масло роз-
топити і охолодити. Змішати бо-
рошно, сметану, масло, цукор, 
яйце, додати погашену соду. За-
місити швидко тісто. Воно буде 
м’яким, тому можна руками від-
разу ж розподілити його у фор-
мі. Зробити невисокі бортики. 
Яблука почистити і порізати на 
тоненькі скибочки.

Для приготування крему-
заливки у сметану додайте яйце, 
цукор, 3 ст. л. борошна і злег-
ка збийте до однорідності.Яблу-
ка рівномірно викладіть на тіс-
то, зверху залийте кремом і ви-
пікайте в духовці при темпера-
турі 180-200 градусів приблизно 
годину. Потім ще на 20 хв. зали-
шіть в духовці доходити. 
Пиріг з корицею

ПОТРІБНО: 5-6 яблук, 4 
яйця, 300 г цукру, 200 мл олії, 
250 г сметани, 3 ст. л. меду, 2 ч. л. 

розпушувача, кориця, 300 г бо-
рошна.

ПРИГОТУВАННЯ: яблу-
ка почистити і порізати довіль-
но. Яйця збити з цукром, дода-
ти мед, сметану, олію, розпушу-
вач. Всипати трохи кориці й бо-
рошно. Тісто має бути як густа 
сметана. Форму змастити верш-
ковим маслом і посипати борош-
ном. Вилити частину тіста, ви-
класти яблука і вилити решту 
тіста. Можна яблука змішати з 
тістом і все разом вилити у фор-
му. Випікати 40-45 хвилин при 
температурі 180 градусів. Гото-
вий пиріг можна посипати цу-
кровою пудрою.
Печиво з яблуками

Чудовий варіант яблучної 
випічки – рецепт м’якого аро-
матного печива зі шматочками 
яблук. Готується настільки про-
сто, що не завдасть клопоту на-
віть кухарям без досвіду. А сма-
куватимуть усі без виключення 
– і малі, й дорослі ласуни. З чаєм, 
кавою чи молоком – просто іде-
альний варіант!

ПОТРІБНО: 3-4 яблука, 200 
г масла або маргарину, 120 г цу-
кру, дрібка солі, 4 яйця, пакетик 
ванільного цукру, пакетик роз-
пушувача, 500 г борошна, 1 ч. 
ложка меленої кориці, цукрова 
пудра для посипання.

ПРИГОТУВАННЯ:  яйця роз-
терти з цукром, сіллю і ванілі-
ном, додати розтоплене й охоло-
джене масло і перемішати. Потім 
додати борошно, змішане з роз-
пушувачем, і вимішати ложкою.

Яблука почистити (шкірку 
не обрізати), порізати дрібними 
кубиками і додати в тісто. Розі-
гріти духовку до 200 градусів.

Викладати чайною ложкою 
невеликі гірки на деко, застеле-
не папером для випічки, поста-
вити у розігріту духовку на 15 
хв. Випікати до золотистого ко-
льору. Цукрову пудру змішати з 
корицею.

Готове печиво посипати аро-
матною цукровою пудрою.
Пляцок польський  
з маком і яблуками

ПОТРІБНО:  для тіста: 300 
г борошна, 130 г маргарину, 2 
жовтки, 100 г цукру, 2-3 ст. л. сме-
тани, 1 ч. л. порошку до випічки.

НАЧИНКА : 5 яблук, 150 г цу-
кру, 1 склянка маку, 2 жовтки.

ПІНА: 2 білки і 150 г цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: зі склад-

ників замісити тісто, розкачати 
за розміром форми. Яблука порі-
зати плястерками, додати цукор 
і залити 0,5 склянки води. Вари-
ти в сиропі, щоб зм’якли, відці-
дити рідину. Мак перетерти і до-
дати до яблук, вимішати з жовт-
ками. Викласти на тісто. Білки 
збити з цукром на круту піну. Ви-
класти зверху на начинку. Пекти 
40 хв. при 180 градусах.
Трикутники  
з яблуками

ПОТРІБНО: 3-4 яблука, 200 г 
маргарину, 200 г сметани, 1 п. ва-
нільного цукру, більше, ніж пів-
пачки порошку до печива, 100 г 
цукру, борошно. 

ПРИГОТУВАННЯ: тісто роз-
качати і порізати на квадратики, 
всередину покласти шматочки 
яблук, попередньо вмочивши їх 
в корицю та цукор. Скласти три-
кутники і поставити їх випікати-
ся. Готові трикутники посипати 
пудрою!
Тірамісу з яблуками

ПОТРІБНО: 2 яблука, 1 ли-
мон, 110 г цукру, 250 г маскарпо-
не, 20-30 шт. печива для тірамісу, 
4 ст. л. амаретто.

ПРИГОТУВАТИ: яблука по-
мити, почистити, нарізати куби-
ками. Лимон обдати кип’ятком і 
обсушити. Цедру зрізати тонень-
кою спіралькою і видавити сік з 
лимона. Шматочки яблук залити 
100 мл води, додати 2 ст. ложки 
цукру, цедру лимона і довести до 
кипіння. Варити 10 хвилин. Зня-
ти з вогню і в окрему посудину 
злити сік. Маскарпоне змішати з 
яблучним мусом і цукром, що за-
лишився, додати сік лимона. По-
тім додати вершки. Сік змішати з 
лікером. Печиво просочити цією 
сумішшю і викласти у форму, пе-
рекладаючи кремом. Помістити 
тірамісу в холодильник на 2 го-
дини.

Шоколадний пиріг  
з яблучно-гарбузовою 
начинкою

ПОТРІБНО: 4 яйця, 180 г мас-
ла, півтори склянки (склянка 250 
мл) борошна, 4 ст. л. какао, 1 ч. л. 
соди харчової, щіпка лимонної 
кислоти, 1 ч. л. порошку до печи-
ва, 2\3 скл. цукру, 2 пакети по 40 
г пудингу ванільного, 700 мл. йо-
гурту апельсинового, 1 ч. л. кори-
ці меленої, 2 кисло-солодкі яблу-
ка, 150 г вареного гарбуза, 1 ст. л. 
апельсинової цедри. 

ПРИГОТУВАННЯ: в йогур-
ті розмішати пакетики з пудин-
гом, додати корицю і постави-
ти на вогонь, постійно помішую-
чи. Довести до загустіння (1 хви-
лина після закипання).У йогур-
товий пудинг додати почищені 
і порізані скибками яблука, по-
різаний скибками варений гар-
буз, апельсинову цедру. Для тіс-
та яйця збити з цукром. Посту-
пово додавати борошно, змі-
шане з какао, содою, лимонною 
кислотою і порошком для ви-
пічки. В кінці додати розтоплене 
масло. На дно змащеної форми 
вилити половину тіста. Зверху 
– пудингово-йогуртову заливку. 
На заливку вилити решту шоко-
ладного тіста. Випікати 40 хви-
лин при 200 градусах. 
Пиріжки з яблуками

ПОТРІБНО: 0,5 л теплого мо-
лока, 70 г дріжджів, 1 скл. цукру, 
1 п. ванільного цукру, 0,5 ч. л. 
солі, 2 яйця, 100 г розтопленого 
маргарину, 1-2 ст. л. олії, борош-
но - 1,5 кг.

НАЧИНКА: яблука, цукор, ко-
риця.

ПРИГОТУВАННЯ: у тепло-
му молоці розвести дріжджі і до-
дати борошна стільки, щоб ви-
йшло тісто, як на оладки. Накри-
ти посудину рушником і поста-
вити у тепле місце, щоб тісто пі-
дійшло. Це займе хвилин 40. По-
тім додати цукор, сіль, яйця, роз-
топлений маргарин (не дуже га-
рячий!), ванілін, олію, потроху 
всипати борошно і добре вимі-
сити. Тісто в кінцевому резуль-
таті повинно бути еластичним і 
м’якшим, ніж на вареники. Кіль-
кість муки буде різнитися щора-
зу, бо це залежить від її якості, 
від розміру яєць і т. д. 

Готове тісто знову накриває-
мо і ставимо у тепле місце, щоб 
підійшло. Воно має збільшитися 
в 3-4 рази . Коли почне осідати 
- терміново потрібно виробля-
ти пиріжки. Для начинки яблу-
ка почистити і натерти на грубій 

тертці, додати цукор і корицю. 
Готові пиріжки залишити на 20 
хв., щоб підійшли, змастити яй-
цем і випікати. 
Варення з яблук  
з ваніллю та корицею 
за три прийоми

ПОТРІБНО: на 2 кг яблук - 1 
кг цукру, 1 пакетик ванільного 
цукру або 1 стручок натуральної 
ванілі, 1 паличка кориці, пів чай-
ної ложки лимонної кислоти.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука 
помийте, почистіть, наріжте на 
акуратні шматочки.

Викладіть у посуд, в якому 
будете варити варення, переси-
паючи цукром. Залишіть на ніч, 
щоб яблука пустили сік. Постав-
те на плиту і варіть приблиз-
но 20-30 хвилин. Зніміть з вог-
ню і дайте повністю охолонути. 
Повторіть ще два рази. Коли ва-
рення майже готове (крапель-
ка не розпливається на холодно-
му блюдечку) - додайте корицю, 
ваніль і лимонну кислоту. Гаря-
че варення розкладіть у стерилі-
зовані банки й герметично заку-
порте.
Терті яблука  
з корицею 

ПОТРІБНО: на 3 кг яблук - 1 
кг цукру, 2-3 столові ложки сві-
жозмеленої кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука по-
мийте, почистіть, натріть на бу-
ряковій тертці. Покладіть у по-
суд, де будете варити, додайте 
цукор, перемішайте. Почекайте 
10 хвилин, щоб яблука пустили 
сік. Не страшно, якщо маса по-
темніє.

Поставте на вогонь. Варіть, 
перемішуючи, на слабкому вогні 
20 хвилин, поки маса не посвіт-
лішає й не стане напівпрозорою. 
Наприкінці всипте корицю й пе-
ремішайте. Якщо яблучна маса 
надто кисла – можна додати ще 
трохи цукру.

Викладіть гарячу яблучну 
масу у стерилізовані банки, гер-
метично закрийте. Зберігайте 
у сухому прохолодному місці чи 
холодильнику. Можна подавати 
на сніданок і десерт, чудова на-
чинка до млинців, пирогів, руле-
тів та штруделів.

Сонячний серпень тішить нас багатим врожаєм яблук. Ці плоди не 
лише смачні, а й дуже корисні: зміцнюють захисні сили організму, 
нормалізують обмін речовин, підвищують гемоглобін, поліпшують 
зір, стан шкіри, нігтів, судин і капілярів. Якщо ви з’їдаєте за день 
хоча б одне велике яблуко, рівень холестерину у вашій крові помітно 
знизиться, зменшиться ризик розвитку атеросклерозу. Крім того, 
стабілізується артеріальний тиск та покращиться самопочуття. 
Тож сьогодні пропонуємо вам цікаву добірку рецептів з яблук, які 
обов’язково стануть вам у пригоді і потішать ваших близьких.

Яблучний рай 
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Відповіді

Багатий росіянин прийшов у доро-
гий ювелірний швейцарський магазин 
і каже:

- Я хочу купити золотий ланцюг на 
шию товщиною у два пальці. Ціна зна-
чення немає. 

Продавець відповідає:
- Ви помилилися адресою. Зайдіть у 

магазин навпроти. 
Справді, там росіянин побачив лан-

цюги різних розмірів і кольорів. Ви-
брав найтовстіший і найжовтіший, 
одягнув на шию. Невдовзі повертаєть-
ся додому в Росію. В аеропорті просять 
зняти ланцюга, аби зміг пройти мета-
лодетектор. Почав знімати, а масивна 
застібка сидить «мертво». Нарешті, за 
допомогою зубила й молотка, застібку 
вдалося зламати. Здивовані працівни-
ки аеропорту на тильному її боці про-
читали англійською: «Тільки для ска-
жених собак. Одноразова».

  
- Коханий, до чого ж ти у мене підо-

зрілий!

- А з тобою інакше не можна.
- Можна. Просто не треба в кожному 

чоловікові, який сидить у нашій шафі, 
бачити мого коханця.

  
- Моїм сусідам учора дуже сподобала-

ся музика, яку я врубав.
- А як ти про це дізнався?
- Вони від захоплення почали посту-

кувати по батареї.
  

Сусідка запитує старого холостяка: 
- Чому ви не одружитесь? 
- Боюся після того, як до мене уве-

чері на вулиці підійшла жінка, облая-

ла, подряпала обличчя, а потім сказа-
ла: «Вибачте, я думала, що ви мій чо-
ловік».

  
Дівчина на побаченні запитує свого 

залицяльника:
- Ти цілувався з кимось до мене? 
- Та ні, що ти! Лише один раз і то при 

людях. 
- А люди що там робили?
- Кричали: «Гірко!».

  
Одна сусідка запитує увечері в іншої: 
- Наталю, в тебе качалка є?
- Не дам! Я сама чоловіка чекаю!

Украiнськi 
жарти

.

Оренда
Винайму 2-кімнатну квартиру для сім’ї у Терно-

полі або поблизу нього - до 10 км. Телефонувати: 
(067) 6872946.

Пропоную
Перевезення людей на робо-

ту в Польщу. Є різні вакансії. Телефон: 
(096) 0622190, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-
турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Виконання декоративних робіт. Авторське деко-
рування та індивідуальний взірець для погодження 
фактури і кольору.  Досвід роботи. Гнучкі ціни. Без-
коштовна консультація. Інформація за тел. (067) 
98 58 829.

Продаю
2 кобили віком 6 років та лоша віком 5 місяців.
Звертатися за адресою: с. Тудорів Гусятинсько-

го р-ну  Тернопільської обл. Телефон: (097)105-45-
82, питати Володимира.

Дві телиці (недорого) – чорна і рижа, тільні. 
Телефонувати: (096) 7473563.

Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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ГОРОСКОП
З 17 по 23 серпня
Овен 

У другій половинi 
тижня радимо завершити 
всi справи. Не прискорюй-
те подiї, незабаром у вас 
з’явиться шанс показати 
всi свої таланти.
Телець 

Друга половина тиж-
ня вимагатиме рiшучостi 
й активностi, доведеться 
вирiшувати свої та чужi 
проблеми. Розслабитися 
вдасться лише у вихiднi.
Близнюки 

Ваш спокiй i 
впевненiсть у собi спри-
ятимуть вирiшенню ба-
гатьох справ. Щоб при-
йняти важливе рiшення, 
зважте всi «за» i «проти».
Рак 

Для вас тиждень буде 
насиченим i водночас 
цiкавим. Для декого флiрт 
переросте у бурхливий 
роман. Будьте уважнi з 
фiнансовими витратами.

Лев 
Невдовзі здійснять-

ся найсміливіші ваші мрії. 
Удача на вашому боці. До-
віряйте близьким лю-
дям – вона бажають вам 
добра. На роботі очікуйте 
позитивних змін. 
Діва 

У вас буде час i попра-
цювати, i розважитися. Го-
ловне – гармонiя в усьо-
му. Бiльше уваги придiлiть 
побуту i благоустрою жит-
ла. Ближче до вихiдних че-
кайте важливих новин.
Терези 

Настав перiод 
клопотiв по господарству. 
Будьте впевненi: нiхто 
краще за вас не впора-
ється з ними. Для повно-
го щастя вам не вистачає 
спiлкування з друзями.

Скорпіон 
Не нав’язуйте свою 

точку зору оточую-
чим, першими йдiть на 
компромiс, прислухайте-
ся до порад досвiдчених 
людей. Будьте обережнi 
за кермом.

Стрілець 
Плануйте 

найважливiшi справи на 
середину тижня — для 
вас це найсприятливiший 
перiод. Вихiднi – чудовий 
час для зустрiчей iз дру-
зями.
 Козеріг 

Зав’язуйте новi зна-
йомства, доля зведе вас 
iз цiкавими людьми, якi 
вiдiграватимуть у ва-
шому життi не остан-
ню роль. На роботi дiйте 
послiдовно.
Водолій 

Вашi наполегливiсть i 
цiлеспрямованiсть будуть 
доречними у будь-яких 
питаннях. Наприкiнцi 
тижня зустрiчайтеся з 
друзями, приймайте новi 
рiшення. Можна змiнити 
iмiдж.

Риби 
Фортуна приготувала 

для вас багато сюрпризiв. 
Саме зараз настав такий 
перiод, коли можете по-
чинати нову сторiнку сво-
го життя.

Вітаємо!
Щиру хорошу людину,  

чудову дружину і маму
Валентину Якубовську 

з Днем народження!
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди!
Ще в особистому житті
Достатку зичим та любові,
І будь у дні ці непрості
Завжди весела та здорова!
Живи щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині,
Господь хай береже від бід
У нашій славній Україні. 
А щоб здійснилися сповна
Всі наші щирі побажання,
То повну чарку і до дна
За Тебе вип’єм без вагання!
    З любов’ю – друзі.

Вітаємо!
14 серпня виповнилось 9 років  

нашій милій донечці та внучці,  
любій племінниці та похресниці 

Марічці Огороднік 
із с.Болязуби Збаразького району.

Щоб ти завжди була щаслива,  
Добро пізнала 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, тато, сестра Юля, дідусь Степан  
з бабусею Анастасією, бабуся Марія, дядько Сергій  
із сім'єю, дядько Ігор з дружиною Світланою,  
тітка Ольга із сім'єю, хрещені батьки  
    та вся велика родина.

Вітаємо!
Прекрасну донечку, сестричку,  

чудову внучку і племінницю
Іванну Ярославівну Гулко

з Великих Вікнин Збаразького району 
з Днем народження!

Твої роки, як росиночки чисті,
Гори досвітні в ранковім намисті,
Як квітка, що має іще зацвісти,
Сад молодий, який починає рости.
Тож вітаєм щиро із великим святом,
Здоров’я бажаємо й радості багато.
Хай сміється сонце з голубого неба
І троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває,
На устах усмішка маком розцвітає. 
Хай для Тебе буде гарна кожна днина,
Дорога, Іванко, будь завжди щаслива!

З любов’ю – мама, тато, сестра Софія,  
бабуся Люда, дідусі Євген і Микола,  

тьотя Таня з сім’єю. 

Від щирого серця

Дякую добрим людям

Вітаємо! 
13 серпня свій День народження зустріла 

добра дружина, люба донечка,  
гарна людина

 Лілія Арсенівна Борсук  
із села Котюжини Збаразького району.

З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм,-
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать Твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі.
Нехай  сяють очі ніжністю, 
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Тобі щастя райдугу.
Хай сто років веселих зозуля кує,
Господь Бог здоров’я і силу дає!
Чоловік Андрій, мама Феодосія, свекруха Віра,  
сім’ї Гусарчуків, Боданів, Поліщуків, Горошків  
і вся велика родина.

Вітаємо!
Чудового керівника і колегу

Оксану Миколаївну Душко,
яка нещодавно святкувала  

День народження!
Усім колективом ми Вас вітаєм,
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм.
Хай радість приносить кожна година,
Від горя боронить молитва свята,
Щасливою буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!
Хай  несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб сонячний настрій у серці не згас
І щедра доля посміхалась не раз!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує веселі і многі літа! 
З повагою – колектив бару «Вожак»  
с. Котюжини Збаразького району.

Ціна вітання - від 50 грн. Останній термін подання  
поздоровлень у номер - вівторок, до 12.00 год.

Минулий недільний 
ранок не віщував ніяких 
несподіванок. Чоловік, 

як звично, був на роботі – 
працював на таксі. Але, правду 
кажуть, біда завжди приходить 
несподівано. Чоловік втратив 
притомність прямо на робочому 
місці. 

Щастя від Бога, що поруч були ко-
леги мого Івана. Таксисти відвезли чо-
ловіка у Вишнівецьку лікарню, де спе-
ціалісти констатували обширний ін-
фаркт. 

Велике спасибі лікарям Світлані 
Павленко та Володимиру Загородньо-
му, які надали першу допомогу, а також 
оперативно викликали обласну сана-
віацію. Час для порятунку ішов на се-
кунди.

 Найщиріших слів подяки заслу-
говує справжній фахівець, лікар-
кардіолог Тернопільської універси-
тетської лікарні Ярослав Потіха, який 
транспортував чоловіка до обласно-
го центру. Там, у другій міській лікар-
ні Тернополя нас уже чекали на опера-
цію. Безмежно дякую ендоваскулярно-
му хірургу Віталію Ольховику, хірургу 
О. Луговому, кардіологу О. Дуць, анесте-

зіологу Р. Пилипчук, операційній мед-
сестрі С. Кошельовській. Золоті руки 
цих людей повернули мого чоловіка до 
життя.

Дякую лікуючому лікарю О. Рудь-
ко. І всім добрим людям, які доклали-
ся до порятунку Івана. Зокрема, керів-
нику підприємства таксі «Галич» Оле-
гу Пограничному, усьому їхньому ко-
лективу. 

Не вистачить слів, аби скласти по-
дяку усім своїм односельцям, друзям, 
які збирали гроші для Івана. Адже та-
кої необхідної великої суми у сім’ї  не 
було. Особлива вдячність нашому сіль-
ському голові Василю Коляді, депута-
там Оксані Мандриці, Дімі Дзюбі, Ва-
силю Трачуку, Назару Шведу. Нашому 
священику Олександру Кантицькому, 
голові ТОВ «Славутич» Борису Довга-
лю. Рідним і незнайомим людям, які 
прийшли нашій родині на допомогу у 
тяжку хвилину. 

Хай Господь пошле кожному 
здоров’я, радість бачити тепле сонечко 
і чисте небо над головою. 

З вдячністю –  
дружина Тетяна,  

сини Юрій і Михайло Хільчуки.
с. Котюжини  

Збаразького району. 

Вітаємо!
Гарну жінку, чудову колегу

Тетяну Петрівну Шарку
з Великих Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя, як зрілий мед!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день, щоб сонечком зігрів!
Хай небо мирно усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається
Й дороги стеляться добром!
З повагою – колеги по роботі.


