
18 стор.

14 вересня - ясно, без опадів, вно-
чі 14-19, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.51, захід - 19.33. 

15 вересня - ясно, без опадів, вно-
чі 11-13, вдень 19-23 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.53, захід - 19.31.  

16 вересня - ясно, без опадів, вночі 
10-12, вдень 18-25 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.54, захід - 19.29. Повний місяць. 

17 вересня - хмарно з проясненням, 
без опадів, вночі 13-15, вдень 18-25 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.56, захід - 19.27. 

18 вересня - 
хмарно з прояснен-
ням, можливий дощ, вночі 12-14, вдень 
14-17 градусів тепла. Схід сонця - 6.57, за-
хід - 19.25. 

19 вересня - хмарно з проясненням, 
можливий дощ, вночі 10-11, вдень 14-15 
градусів тепла. Схід сонця - 6.59, захід - 
19.22. 

20 вересня - хмарно, без опадів, вно-
чі 10-11, вдень 13-18 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.00, захід - 19.20.

індекс – 68710

У ціну газети враховано  
вартість поштових послуг:   

прийом та доставку видання  
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листонош.

«Наш ДЕНЬ»
Триває передплата на

незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 13,93 грн.      3 місяці – 41,09 грн. 

5 стор. 10-11 стор.

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Прийміть сердечні вітання та 
найкращі побажання з нагоди про-
фесійного свята – 

Дня працівників  
нафтової, газової 
та нафтопереробної 
промисловості!

У трудових колективах об'єднання "Тернопільгаз" працює 
чимало відданих справі високопрофесійних фахівців, які при-
множують славні традиції життєво важливої для людей галузі і 
забезпечують безперебійне та безаварійне газопостачання всіх 
категорій споживачів Тернопілля. 

Сердечно вітаю всіх, хто віддав свою працю у минулому і трудить-
ся зараз у газовій галузі нашого краю, з професійним святом.

Бажаю міцного здоров’я, добра і щастя, родинного благо-
получчя, успіхів у нелегкій роботі, миру і спокою, оптимізму і 
впевненості в реалізації всіх задумів і планів в 
ім’я подальшого розквіту нашої галузі.

Олег КАРАВАНСЬКИЙ,
начальник об’єднання  

“Тернопільгаз".

Шановні працівники газових господарств області, 
ветерани праці, пенсіонери та  

всі споживачі природного газу!

Щастя
у кожного своє

Тернополянці  
Тетяні Гевчук 
для здійснення мрії – 
встати з інвалідного візка –

потрібно 80  
тисяч доларів3  

стор.

Як газовики Тернопілля відзначили 
професійне свято - читайте на 13 стор.

Погода в Тернополі й області

Марія ТРОЙЧАК:
«Дарунки  
природи  
врятують  
від недуг»

І то ще не весь 
«русскій мір» 
українського 
телепростору

ІНТЕРДІВЧИНКА,
ІНТЕРХЛОПЧИК…
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Як зазначив голова ТОДА 
Степан Барна, цьогоріч до-
кладено максимум зусиль для 
збільшення кількості шкіль-
них автобусів - їх зараз біль-
ше майже на 40%, а також ре-
монту і реконструкції освітян-
ських об’єктів. Це вагомі кроки 
для забезпечення в нашій об-
ласті нової якості освіти. Робо-
та в цьому напрямку буде про-
довжуватися постійно, адже 
доступна та якісна освіта ді-
тей - це інвестиція у майбутнє 
нашої держави.

Вагоме значення у розбу-
дові освітньої інфраструкту-
ри нині мають процеси залу-
чення коштів із Державного 
фонду регіонального розви-
тку. За результатами конкурс-
ного відбору сформовано під-
сумкову рейтингову оцінку ін-
вестиційних проектів, згідно 
якої було відібрано 54 інвести-
ційних проекти. Саме вони уві-
йшли до переліку об’єктів, що 
фінансуються на Тернопіль-
щині за рахунок коштів фон-
ду регіонального розвитку. За-
гальна сума фінансування з 
фонду для нашої області  - 93,6 
млн. грн. 

 Відразу тридцять проек-
тів із числа обраних стосують-
ся галузі освіти.

Зокрема, 19 проектів спря-
мовані на впровадження енер-

гозберігаючих заходів, тоб-
то реконструкцію паливних 
котелень, систем опалення, 
комплексної заміни вікон, две-
рей та покрівлі. Ці роботи бу-
дуть здійснюватися у загаль-
ноосвітніх школах та гімна-
зіях таких населених пунктів 
області: м.Зборів, м.Хоростків; 
сіл: Вільховець, Літятин, Над-
річне, Урмань, Тростянець, 
Куропатники, Слов’ятин, Рек-
шин, Мечищів, Нараїв, Жуків, 
Потутори (усі - Бережансько-
го району), Увисла, Глібів (Гу-
сятинський район), Зарубин-
ці, Кобилля (Збаразький ра-
йон), Людвище  (Шумський 
район).

Три проекти передбача-
ють реконструкцію даху спор-
тивних залів загальноосвіт-
ніх шкіл у селах Старий Ви-

шнівець та Вищі Луб’янки Зба-
разького району, а також Ан-
гелівка Тернопільського райо-
ну. Ще два проекти передбача-
ють реконструкції та капіталь-
ний ремонт дитячих садочків 
в селах Стінка Бучацького ра-
йону та Жабиння Зборівсько-
го району.

П’ять проектів направле-
ні на будівництво та рекон-
струкцію загальноосвітніх за-
кладів, а саме шкіл у Горигля-
дах Монастириського району, 
Звиняч та Ягільниця Чортків-
ського району та Почапинці 
Тернопільського району, а та-
кож гімназії у Бучачі.

Один із наймасштабніших 
інвестиційних об’єктів фінан-
сується у Козові. Там триває 
будівництво плавального ба-
сейну для Козівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2. Сума виділе-
них коштів по об’єкту на 2016 
рік складає 4,4 млн. грн. З них 
державний фонд регіонально-
го розвитку  надасть  3,7 млн. 
грн., а місцевий бюджет – 664 
тис. грн.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Голові Тернопільської обласної
державної адміністрації

БАРНІ С.С.
       

Голові Тернопільської обласної ради
ОВЧАРУКУ В.В.

З А Я В А
Ради Тернопільської обласної 

організації політичної партії
«Громадянська позиція» 

щодо неконтрольованої 
вирубки лісів в області 

Степан БАРНА: «Якісна 
освіта дітей - інвестиція 

у майбутнє нашої держави»

Заявляємо про глибоку 
стурбованість мешканців об-
ласті, викликану станом еко-
логічної обстановки на Тер-
нопільщині. Різке потепління, 
зменшення кількості опадів, 
нищівний вплив  на довкілля, 
зокрема, варварське (неконтр-
ольоване) вирубування лісів 
у краї підвели до порогу май-
же екологічної катастрофи. У 
ряді районів області в крини-
цях зникає вода, що у разі не-
прийняття термінових та ді-
євих заходів загрожує виник-
ненням різноманітних епіде-
міологічних захворювань.

Однією з головних причин 
такого стану справ, на наш по-
гляд, є неконтрольована ви-
рубка лісів, відсутність дер-
жавницького підходу місцевої 
влади до ефективного управ-
ління лісами на Тернопільщи-
ні.  Збереження лісових ма-
сивів - це надзвичайно ак-
туальна проблема. Адже хи-
жацька вирубка лісів впливає 
на кліматичні, екологічні та 
соціально-економічні характе-
ристики, а також істотно зни-
жує якість життя людей. По-
ступове знеліснення призво-
дить до зменшення запасів де-
ревини і зниження біологічно-
го різноманіття. Найгрізніши-
ми  наслідками вирубки лісів є 
посилення парникового ефек-
ту і зміна клімату загалом.

Окремо хочемо наголосити 
і на зростанні небезпеки лісо-
вих пожеж. Цьогоріч маємо вже 
гіркий досвід нищення лісів від 
пожеж. В Гусятинському райо-
ні недавно згоріло 2 гектари 
лісових насаджень. Зростає не-

безпека нових пожеж.
Не досягнули своєї мети за-

ходи, передбачені обласною 
«Програмою  розвитку лісо-
вого господарства області на 
період до 2015 року», яка до-
кументально діяла в період 
2008-2015 років. Із заплано-
ваних мізерних 300 тисяч гри-
вень на виконання цієї програ-
ми не було виділено жодної 
гривні. Після закінчення тер-
міну дії означеної програми 
підсумки її виконання не були 
підбиті. Не затверджено про-
грами щодо розвитку лісово-
го господарства області на по-
дальший термін.

Враховуючи наведене 
вище вимагаємо від Терно-
пільської обласної держав-
ної адміністрації і Терно-
пільської обласної ради:

- вжити належні заходи, 
щодо зупинки неконтрольова-
ної та непланової  вирубки лі-
сів та відійти від практики то-
тальних рубок, перейти до ру-
бок найбільш наближених до 
природних;

- забезпечити прозору та 
доступну інформацію на сай-
тах обласної державної адмі-
ністрації та обласної ради, як 
про теперішні вирубки, так і 
про заплановані - по кожному 
лісовому господарству зокре-
ма, а також інформацію про 
стан лісів, рівень захворюва-
ності дерев;

- у стислі терміни розроби-
ти та затвердити обласну про-
граму відтворення лісів і лісо-
вих насаджень, встановити ді-
євий контроль за ходом її ви-
конання.

Голова Тернопільської обласної організації
політичної партії «Громадянська позиція»                         

Петро ЛАНДЯК.

Уряд збирається затвердити «но-
вий» споживчий кошик: замість масла 
українцям пропонують купувати мар-
гарин, а туалетним папером користу-
ватися доведеться дуже економно - не 
більше одного рулону на місяць.

Гідне життя у розумінні уряду це, зо-
крема, можливість придбання товарів: 
шафа для одягу, ліжко, стіл письмовий, на-
бір для кухні, один телефон стаціонарний, 
люстра - все це повинно служити 25 років; 
стілець - 15 років; дзеркало для ванної кім-
нати - 20 років; дві тарілки - три роки; ніж, 
дві виделки, дві ложки - 10 років; холодиль-
ник - 15 років; пральна машина - 14 років; 

радіоприймач - 20 років.
Замість масла в переліку наборів про-

дуктів харчування для працездатного насе-
лення міститься позиція «маргарин» - два 
кілограми на рік. Вражає й те, що передба-
чено не більше, аніж два кілограми сала на 
рік для українця, вісім кілограмів свинини 
та дев’ять кілограмів ковбаси.

Щодо одягу, то, наприклад, пропону-

ється для чоловіків один костюм, крават-
ку, джемпер, светр, штани - на рік. Із білиз-
ни: шість трусів, дві майки, одні плавки та 
10 шкарпеток - також на рік. Жінки можуть 
носити протягом року шість трусів, два 
бюстгалстери, дві майки, купальник, дві 
пари синтетичних колготок і одні штани. 

Не менш цікаві дані щодо засобів гігіє-
ни: дві зубні щітки, одеколон, гребінець, ту-

алетний папір - 12 штук - на рік. Із предме-
тів санітарії та ліків особливо вирізняються 
такі показники: вата - 100 грамів, два бинти, 
два жарознижуючі засоби, сім пластирів, ди-
тячий крем - на рік.  Чотири стрижки на рік. 

Про міжміські чи міжнародні поїздки 
«забули». Включено лише приміські пере-
везення - до 50 км.

Відвідування закладів культури: - шість 
разів на рік та придбання книг - не більше 
шести.

У проекті постанови взагалі не перед-
бачили витрати на мобільний зв’язок. Та-
кож скоротили соціальні норми споживан-
ня води, газу та світла.

забути про масло, мобілки, поїздки, 
економно використувати туалетний папір

НОВАЦІЇ СПОЖИВЧОГО КОШИКА: 

Політика обласної державної адміні-
страції полягає в тому, що навіть в умо-
вах війни необхідно думати про дітей і 
покращення умов їхнього навчання.
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«Люди не розуміють, яке щастя – 

«У неділю ввечері ми з мамою ходимо в 
парк, і там на острівку танцюють латину. 
Завжди хотілося так або хоч якось.  
У мене є племінниця, яку я дуже люблю. 
Їй 2 роки. Хочу піти з нею на прогулянку, 
купити їй морозива, покатати на гойдалці, 
як це роблять інші. Мрій у мене багато, 
напевно, як у кожної людини, тільки 
жодна не може бути здійсненою, поки я 
прикута до візка. Люди не розуміють, яке 
щастя – коли ти просто можеш ходити». 

Допоможімо Тані 
встати на ноги
Картка для поповнення  
у ПриватБанку –  
4149 4978 3673 7777,  
Гевчук Тетяна Валеріївна.
Телефон для довідок  
+38 (096) 40 99 655,  
Наталя, мама Тані.

Тернополянці Тетяні Гевчук 
для здійснення мрії – 
встати з інвалідного візка –
потрібно 80 тисяч доларів

коли ти просто 
можеш ходити»

"Зігрівала ампулу в руці, 
щоб кров не застигла"

Вона була звичайною дитиною, хо-
дила в садочок у Тернополі, а потім – у 
школу. Коли Тані було вісім років, у неї 
раптово піднялася температура. Лікар-
ка, яка прийшла на виклик, сказала, що 
починається застуда. Але інші прояви 
застуди так і не з’явилися. Висока тем-
пература трималася тиждень, а потім 
минула, здавалося, безслідно.

Невдовзі бабуся дівчинки, до якої 
вона поїхала в гості, зателефонувала 
до її батьків. "З Танею щось не так", – 
сказала своїй доньці. Коли мама Тані 
приїхала до неї, то побачила, що дити-
на якось дивно тримала руку, коли за-
стібала светрик. 

З того часу почалася їхня бороть-
ба за таку просту й буденну, здавалося 
б річ, – ходити. Пані Наталя, мама Тані, 
зверталася до лікарів спершу в Терно-
полі, сусідньому Львові, а потім – у Мо-
скві. У той час там було медичне облад-
нання, де могли обстежити дівчинку. 
Між тим хвороба Тані прогресувала, і 
вона вже ледве вставала на ноги.

"В Україні доньці не могли встано-
вити діагноз, куди ми лише не зверта-
лись, – розповідає жінка. – Нас відпра-
вили в Москву. У клініці, де лікували 
космонавтів, був рідкісний тоді МРТ. Це 
був 1992 рік, і нас ніхто не хотів при-
йняти, бо ми з України". 

Через знайомих дівчинці зробили 
фіктивну прописку й всю ніч лікар пе-
реписував історію розвитку дитини, 

щоб покласти її на обстеження. Апарат 
показав, що є ураження головного моз-
ку, але якого походження, так і не змо-
гли визначити. 

"Якраз була зима, – згадує мама 
Тані. – Пам’ятаю, як везла в ампулі кров 
доньки на аналіз і її потрібно було зігрі-
вати, щоб не застигла. Я сорок хвилин 
їхала в трамваї, і кров аж гаряча була у 
мене в руці".

Боротьба далеко  
від дому 

Материнська любов зробила немож-
ливе, і в 1993 році Таню вдалося відпра-
вити на обстеження в США. В Америці 
вже було медичне обладнання, на яко-
му побачили, що в дівчинки уражені 
клітини головного мозку, які відповіда-
ють за руховий апарат, тому вона й не 
може ходити. А от що стало причиною і 
яка хвороба в Тані, встановити так і не 
змогли.

Після повернення додому в Терно-
полі лікарі, розповідає жінка, фактично 
відмовилися лікувати її доньку. 

"Нам казали: ви об’їздили весь світ і 
хочете, щоб вам тут ми вилікували ди-
тину?" – каже пані Наталя.

Відтоді для сім’ї почалося нове жит-
тя. Довелося змінити і квартиру, у якій 
дівчинка мешкала з батьками. Ліфта не 
було, Таня росла, і носити її на третій 
поверх ставало важче.

Тернопіль – місто для життя, як 
стверджують білборди вздовж доріг. 
Але тільки не тоді, коли в тебе не руха-
ються ноги й доводиться пересуватися 

в інвалідному візку. 
"Немає навіть простого – Таня хоче 

постригтися, а перукарню з пандусом 
знайти неможливо, – каже пані Ната-
ля. –  Приїхати погуляти в центр теж 
дуже важко. Тролейбусів зі спеціальни-
ми площадками, на які зручно заїхати у 
візку, майже немає. А ті, що є, їздять за 
нашим маршрутом тільки до шостої го-
дини вечора. А я до цього часу на робо-
ті. Всюди бордюри і ями. Не можемо до-
битися роками, там де живемо, аби за-
латали яму в дворі. Коли дощ, утворю-
ється болото. Скільки разів зверталась 
у ЖЕК, щоб засипали, і чула у відповідь, 
що можна об’їхати".

Незважаючи на хворобу, Таня закін-
чила школу, а потім фінансовий універ-
ситет у Тернополі. Виконувала завдан-
ня вдома, а потім мама возила її через 
все місто на заліки та екзамени.

Надія після двадцяти 
років невідомості 

Два десятки років сім’я прожила, не 
знаючи, що за хвороба у Тані. І лише те-
пер вдалося встановити діагноз. На од-
ному з телеканалів пані Наталя побачи-
ла передачу про двох дівчаток, у яких 
були симптоми хвороби, подібні, як у її 
доньки. З відео сім’я дізналася більше 
про хворобу й те, що її можна лікувати. 

"Після передачі ми звернулися в ки-
ївську клініку, Тані знову провели ба-
гато обстежень і нарешті сказали діа-
гноз – тонгінальна дистонія, – розпові-
дає пані Наталя. – Це одна з орфанних, 
тобто рідкісних хвороб. Вона має бага-
то видів. Київські лікарі сказали нам, 
що її лікують, але в Україні немає прак-
тики проведення таких операцій, і по-
радили шукати клініку за кордоном". 

За цей час родина багато дізналася 
про хворобу доньки. Під час лікування 
стимулюють клітини головного мозку, 
щоб вони перебирали на себе функцію 
відмерлих. Хвороба рідкісна, тож до-

свід подібних операцій є лише в окре-
мих країнах. 

На листи тернополян відгукнули-
ся з клініки в Клівленді, США. Фахів-
ці з Америки знову дали надію на те, 
що Таня зможе ходити. Родина отри-
мала лист-підтвердження, що їх готові 
взяти на лікування. Вартість операції з 
глибинної стимуляції клітин головно-
го мозку в США, яку призначено на жов-
тень, – 80 тисяч доларів. Тож аби зібра-
ти кошти, залишився місяць.

У родини таких грошей немає. Зараз 
друзі Тані розклеюють по місту оголо-
шення з проханням допомогти дівчині 
знову ходити.
"Це мій шанс і,  
можливо, останній"

"Коли людина не може заплатити 
за лікування – це ненормально, – каже 
пані Наталя. – В інших країнах диву-
ються, як це можливо. Ми звернулися 
до людей, бо не знаємо, як ще зможе-
мо зібрати гроші на операцію. У Тані 
напружуються м’язи всього тіла. Зараз, 
з роками, здоров’я погіршується. На-
пружуються м’язи, особливо, коли вона 
хвилюється, їй аж дихати не дає. Тані 
32 роки, їй дуже хочеться ходити, бути 
такою, як всі. Хочу, щоб вона сама мо-
гла піти в магазин, приготувати щось 
поїсти – більшого щастя мені не треба".

Таня сама надсилає листи в різ-
ні фонди з проханням про допомогу. 
Пише їх і вдень, і вночі. 

Допомогти Тані ходити може кожен 
із нас, переславши хоч навіть невелич-
ку суму коштів на рахунок дівчини у 
банку. На своїй сторінці в соцмережах 
вона написала: "Це мій 
шанс і, можливо, остан-
ній".

Коли Таня хвилюється, їй важко даються слова. Тому про 
свою мрію вона написала мені на пошту. Худенька дівчина зі 
світлим волоссям мріє про те, про що більшість з нас навіть не 

замислюється. Вставати вранці з ліжка, йти на кухню зварити каву, 
добігти до автобуса, щоб встигнути на роботу, а ввечері гуляти з 
друзями, поки ще теплі дні осені. Ніхто не помічає кроків, коли 
вони даються легко. Таня мріє зробити свій перший за 24 роки 
крок. Саме стільки часу вона бореться  з важкою хворобою.

Антоніна  
БРИК.
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Відремонтували аварійно 
небезпечні ділянки

«Перше, за що береться, мабуть, ко-
жен новий міський голова – це доро-
ги. У Ланівцях ця тема дуже наболіла, 
оскільки вже траплялося кілька ДТП з 
летальними випадками саме через по-
ганий стан доріг. Відтак, передусім ми 
зробили ямковий та поточний ремонт 
пошкоджених ділянок, щоб запобігти 
подальшим аваріям», - зазначив мер 
Ланівців.
Зачистили стихійні 
сміттєзвалища

Роман Казновецький розповів, що 
донедавна Ланівці «славилися» стихій-
ними сміттєзвалищами, які роками ніх-
то не прибирав.

«Загалом ми зачистили 13  таких 
сміттєзвалищ, одне з яких було розта-
шоване прямо за парканом школи. Зро-
били також чистку кладовищ, - продо-
вжив очільник Ланівців. – А для того, 
щоби більше не повертатися до питан-
ня створення сміттєзвалищ, встанови-
ли 15 сміттєвих майданчиків з покрит-
тям та новими місткими баками. Також 
хочемо зобов’язати всіх мешканців міс-
та оплачувати послуги вивозу сміття, 
оскільки окремі люди відмовляються 
це робити, мовляв, у мене немає сміття. 
Якщо сьогодні така людина буде зму-
шена платити за вивіз відходів, то ймо-
вірно завтра вже не викидатиме сміття 
за паркан сусідові. Таким чином, споді-
ваюсь, ми підвищимо культуру людей».

Також, за словами Романа Казно-
вецького, було проведено ряд акцій з 
прибирання та благоустрою міста. Зо-
крема, упорядкували Лановецький яр 
– місце масового захоронення загиблих 
борців за волю України у 40–50 р.р. ХХ 
ст., схил польського цвинтаря (терито-
рію, що за пам’ятним знаком воїнам-
землякам, які загинули під час війни 
в Афганістані, братські могили воїнів 
УПА та воїнів Радянської армії), орга-
нізували численні толоки, розчисти-
ли від хащів та аварійних дерев місце-
ве кладовище.
До кінця року запрацюють 
очисні споруди

«Торік Державний фонд регіо-
нального розвитку  виділив кошти на 
каналізаційно-насосну станцію. Тепер 

близько 7 млн. грн. - на побудову очис-
них споруд.  Велика робота вже зробле-
на і до кінця року ми плануємо запус-
тити першу чергу очисних споруд», - за-
значив Роман Казновецький. 
Лановецький став має ста-
ти відпочинковою зоною

«Одне з пріоритетних для мене за-

вдань – це зробити наш став відпочин-
ковою зоною. Дещо для цього вже зро-
блено. Зокрема, освітлення набереж-
ної. Далі хочемо почистити став, навко-
лишню територію, облаштувати пляж. 
Коли це все вдасться зробити, встано-
вимо новий спортивний майданчик. 
Хочеться, щоб люди у своєму місті мо-
гли комфортно відпочивати, а не їхати 

для цього в сусідні райони», - зазначив 
Роман Казновецький.
Зооботанічний сад буде 
відновлено

Як зазначив міський голова, Лано-
вецький зооботанічний сад, який міг 
би стати родзинкою міста, вже багато 
років занедбаний. Понад 10 га зеленої 
території дозволяють зробити тут пре-
красну відпочинкову зону для жителів 
міста. 

«Відтак нещодавно спеціалісти ка-
федри лісового і садово-паркового гос-
подарства відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресур-
сів і природокористування України “Бе-
режанський агротехнічний інститут” 
провели презентація завершеного про-
екту організації території Лановецько-
го зоологічного парку місцевого зна-
чення “Лановецький зооботсад». Депу-
тати міської ради у свою чергу підтри-
мали цей проект і виділили 45 тис. грн. 
на роботи.  Тому, сподіваюсь, уже най-
ближчим часом ланівчани зможуть від-
почивати у відновленому саду», - наго-
лосив Роман Казновецький. 

Менше, ніж за рік Ланівці 
стали привабливим містом

Новому міському голові Ланівців Роману Казновецькому менше, ніж 
за рік вдалося привести місто до ладу.  Численні стихійні сміттєз-
валища, запущені відпочинкові зони робили місто непривабливим 
та некомфортним не лише  для туристів, а й для місцевих жителів. 
За словами Романа Казновецького, виправляти ситуацію почав з 
малого – доріг, освітлення та благоустрою Ланівців.

Зроблено у 2015-2016 роках
 Облаштовано вуличне освіт-

лення на набережній.
 Проведено поточний ре-

монт дорожнього покрит-
тя на вул.: Сагайдачного, Не-
залежності, Вишнівецька, Ро-
бітнича,  Привокзальна, Пуш-
кіна.

 Встановлено сміттєві май-
данчики у місті.

 Ліквідовано стихійні сміт-
тєзвалища на вул.: Дже-
рельна, Північна, Пряма, 
Східна,Пушкіна, поблизу НВК 
«Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2».

 Висаджено алею саджанців 

липи на вул. Миру.
 Встановлено освітлюваль-

ні ліхтарі на вул.: Українська, 
Пушкіна, Незалежності, Ви-
шнева, Запорізьких Козаків, 
Молодіжна, Корольова, Юві-
лейна.

 Облаштовано автобусну зу-
пинку с. М.Куськівці, с. Воли-
ця.

 Передано меблі для дитя-
чих навчальних закладів «Со-
нечко», «Берізка», «Ромашка».

 Збудовано каналізаційно-
насосну станцію.

 Встановлено поручні на пе-
реході через річку Жирак.

У планах до кінця 2016 року
 Завершити очисні споруди.
 Облаштувати відпочинкову територію біля ставу та 

пляж.
 Відновити  Лановецький зооботанічний сад.

Роман Казновецький

Прибирання Лановецького яру

Роман Казновецький спiльно з активом мiської ради до-
лучився до благоустрою райцентру

Проект зооботанічного саду

Наша команда 
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За словами очільника облради, 
поляки готові вкладати інвестиції 
в медицину області,  а саме - у га-
лузь діагностики онкологічних за-
хворювань. 

Позитивний приклад створен-
ня сучасного діагностичного цен-
тру тернопільська делегація по-
бачила у шпиталі Петра і Павла 

в Замості. Його створила приват-
на компанія, якій лікарня надала в 
оренду частину території.  

На думку Віктора Овчарука, та-
кий діагностичний центр пови-
нен працювати і на базі Тернопіль-
ського обласного онкодиспансеру.  
«Це наш комунальний спеціалізо-
ваний заклад. Отож, щоб позитив-
но вирішити це питання, потрібно 
ознайомити з проектом депутатів 
обласної ради. Переконаний, що 
вони пересвідчаться у необхіднос-
ті створення такого центру, - наго-
лошує Віктор Овчарук. – Як тіль-
ки земельна ділянка буде виділе-
на,  інвестор готовий розпочина-
ти роботи. Такого діагностичного 
центру немає ніде в Україні, тож за 
допомогою до Тернополя зможуть 
звертатися не тільки жителі облас-
ті, а й інших регіонів».

Тернопільська делегація поба-
чила ще один цікавий напрямок 

роботи польської клініки – ліквіда-
цію новоутворень за допомогою кі-
берножа (CyberKnife).  Це лінійний 
прискорювач, вмонтований у ро-
ботизовану «руку», який впливає 
тільки на тканини пухлин, оберта-
ючись навколо них та опромінюю-
чи з усіх сторін.

Саме такий сучасний апарат 
планують встановити у Тернопо-
лі. Адже використання кіберножа 
при  ранній  діагностиці дозволяє 
повністю вилікувати 99% хворих. 

«Можливо, такі плани комусь 
видаються нереальними, але це 
цілком можливо. І обласна рада 
буде над цим працювати. Адже су-
часна діагностика – один з найваж-
ливіших аспектів покращення на-
дання медичних послуг», - додав 
Віктор Овчарук. 

Наразі сторони готують проект 
меморандуму, після чого планується 
підписання намірів про співпрацю.

Віктор ОВЧАРУК: «Сучасна діагностика - один з найважливіших 
аспектів покращення надання медичних послуг»

Основною метою приїзду представ-
ника уряду було - обговорити актуаль-
ні для області питання та разом із міс-
цевою адміністрацією знайти шляхи ви-
рішення проблемних моментів. Торка-
лися й територіальної реформи. «Де-
централізація ще є новою для України, 
але вона вже починає давати свої пло-
ди успіху. Найбільш важливо, щоб жи-
телі обласних центрів, маленьких міс-
течок та селищ знали про кошти, які ви-
діляються для області, та в свою чергу 
мали можливість контролювати їх раці-
ональне використання», - зазначив мі-
ністр.

У рамках візиту Павло Петренко та 
голова Тернопільської ОДА Степан Бар-
на відвідали Тернопільський обласний 
перинатальний центр матері і дитини, 
де вручили свідоцтва про народження 
та подарунки 10 новим жителям Тер-
нопільщини – шістьом хлопчикам і чо-
тирьом дівчаткам. Батькам побажали 
здоров’я для малят, мудрості у вихован-
ні та злагоди в родинах.

Також у вівторок, 13 вересня, урочис-
то відкрили новий операційний блок 
в ортопедично-травматологічному 
відділенні обласного центру ендо-
протезування та новітніх ортопедо-
травматологічних технологій «Терно-
пільської університетської лікарні». Те-
пер хірургічний сектор цього відділен-
ня оснащений екстра-сучасним облад-
нанням провідних європейських вироб-

ників. На будівельно-ремонтні роботи 
та апаратуру було спрямовано близько 
2 млн. грн. Усі витрати покриті завдяки 
допомозі благодійників. 

Як підкреслив голова ОДА Степан 
Барна, такий приклад відповідально-
го ставлення та підтримка у вирішен-
ні соціальних проблем Тернопільщи-
ни з боку підприємців, аграріїв, промис-
ловців – є вагомим внеском у розбудо-

ву краю. «Я дякую кожному, хто 
долучився й допоміг, щоб жите-
лі Тернопільщини мали можли-
вість отримувати медпослуги єв-
ропейського рівня. З боку держа-
ви ми також продовжимо фінан-
сування тих об’єктів, які зараз бу-
дуються і де йде процес рекон-
струкції. Впевнений, що зовсім 
скоро Тернопільщина зробить 
справжній прорив у медицині», - 
зазначив Степан Барна.

Він акцентував, що цього 
року увага приділяється третин-
ному рівню медицини, у наступ-
ні роки – підтримка буде надана 
вторинному, аж поки якісна та 
доступна медицина не дійде до 
кожного жителя. 

Міністр Павло Петренко підкрес-
лив, що шлях, обраний адміністрацією 
Тернопільської області у сфері розви-
тку медичної галузі, обґрунтований та 
економічно-доцільний. 

«Відкриття сучасного операційно-
го блоку - це одна з тих перемог, коли 
ефективна робота місцевої адміністра-
ції, плюс децентралізація у передачі фі-
нансових ресурсів в місцеві бюджети да-
ють результат. Дуже правильно, що Тер-
нопільщина робить ставку на підвищен-
ня якості медпослуг. Тому що медицина, 
освіта та якісні сервіси – це основні, базо-
ві завдання всередині країни,  які можна 
вирішувати на місцях. Національна без-
пека та оборона – це зовнішні виклики, 
які держава має брати на себе. Приклад 
Тернопільщини вартий поширення на 
інші області», - зауважив міністр.

Нагадаємо, на базі Університетської 
лікарні зовсім скоро планують відкри-
ти сучасний діагностичний та кардіо-
центри. 

Тернопільщину відвідав 
міністр юстиції 
Павло ПЕТРЕНКО

Вчора з робочим візитом на Терно-
пільщині перебував міністр юсти-
ції Павло Петренко. Він взяв участь 
у колегії обласної державної ад-
міністрації, де розглядали питан-
ня про стан готовності нашого краю 
до осінньо-зимового періоду, а та-
кож про реформування органів юс-
тиції. Під час колегії окремо було 
наголошено на питанні субсидій 
для населення, завдяки яким, не-
зважаючи на ріст тарифів, - сімей-
ний бюджет громадян не постраж-
дає.  

У Тернополі заплановано реалізацію одного з 
найпотужніших проектів у галузі медицини 
– створення сучасного діагностичного 

центру, аналогів якого немає у жодній області. 
Це стало можливим у результаті поїздки голови 
обласної ради Віктора Овчарука, головного лікаря 
Тернопільського онкологічного диспансеру Леоніда 
Шкробота та представників Тернопільського 
медуніверситету у місто Замосць (Польща).  
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Земля під ногами Фірташа 
давно горить у Відні. А 
задиміло аж днями. У Києві. 

Конкретно – над телеканалом 
«Інтер». Вогонь там, безумовно, 
теж був. Але не сильний. Зате цього 
диму й вогню цілком вистачило, 
аби їх помітили і в Штатах, і в 
Європі. Не кажучи вже про Росію.

ОХОРОНЦІ СТОЯЛИ, 
ЯК ВКОПАНІ

Як мені видається, Путін та його «фе-
есбешне» оточення аж руки потирали від 
задоволення, переглядаючи відео підпалу 
і задимлення. Саме ті кадри, де вишколені 
його ж спецами провокатори спокійнісінь-
ко, наче у себе вдома, ходять з каністра-
ми коридорами студії. Акуратно оминаю-
чи при цьому начальницький кабінет із де-
белими охоронцями біля дверей… Облич-
чя у підпалювачів закриті, зупиняти їх ніх-
то не зупиняє. Так що димову завісу вони 
створюють швидко – і зникають у ній ще 
до приїзду пожежників...

Те ж, що ця провокація була заздале-
гідь професійно спланована ідеологами 
саме «русского міра», сумніву в мене не ви-
кликає.

З приводу підпалу й задимлення за 
останні дні набалакано чимало. Однак ре-
тельно розібратися в ситуації поки що зро-
бив спробу лише парламентський Комітет 
із захисту свободи слова. При цьому розби-
рався він не з підпалом (для цього є право-
охоронні органи), а з прокремлівською по-
літикою «Інтера». Навіть відповідний за-
конопроект комітетчики оперативно під-
готували. 

А чому змовчало і досі мовчить РНБО? 
Де позиція парламентського Комітету з 
питань Національної безпеки і оборони? 
Міністерства інформації? Чому вже тради-
ційно безпорадно розводить руками керів-
ництво Нацради з телебачення та радіо-
мовлення? 

ВЛАСНИКИ ГРАЮТЬ 
У МОВЧАНКУ

Маю на увазі власників «Інтера»: Дми-
тра Фірташа, у котрого контрольний пакет 
акцій, Сергія Льовочкіна та Валерія Хорош-
ковського.

Ну, від останнього марно слова чекати: 
пакет у нього мізерний, тож відсиджується 
давно і тихо десь у Швейцарії.

Льовочкін з усіх сил вдає, що йому нія-
кого діла до «Інтера» нема. Зовсім! Включ-
но з вирізаним із концерту до Дня неза-
лежності вітанням Олександра Понома-
рьова «Слава Україні!». З двох причин:

1. Льовочкін у той час ще смажився на  
Канарах, так що начебто нічого не чув і не 
бачив.

 2. Облаштування нового величезного 
палацу в елітному столичному районі Зо-
лоті ворота забирає весь вільний час. І ро-

бочий теж, так що і в парламенті нардепа 
Льовочкіна не шукайте... 

Отже, надія тільки на головного бене-
фіціара «Інтера» - нашого Дмитра Фірта-
ша. Нашого – тому що родом з Тернопіль-
щини. І тому що досі залишається грома-
дянином України. Крапка. Все інше у Фір-
таша чуже. Починаючи від упертого не-
хтування українською мовою як ним осо-
бисто, так і промосковськи налаштованим 
«Інтером»...

Що прикметно, ця налаштованість ні 
на йоту не змінилася й за останніх півро-
ку – відколи СБУ депортувала з України ци-
нічну сепаратистку Марію Столярову. Як 
відомо, громадянку Росії. І  кореспонден-
та тамтешнього «РЕН ТВ», котра регуляр-
но постачала його репортажами з самісінь-
кого початку бойових дій на Донбасі, роз-
повідаючи про «звірства» українських вій-
ськових.

Та от настав день - й Столярова опини-
лася на українському «Інтері». У ролі шеф-
редактора та креативного продюсера. Ота-
кий креатив по-кремлівськи: з нецензур-
ною лайкою в прямому ефірі на адресу Ге-
роїв Небесної Сотні...

МАЙЖЕ ВІЧНИЙ ШУВАЛОВ
А знаєте, хто привів Столярову на «Ін-

тер»?
Російський політтехнолог, уродженець 

Камчатки й громадянин Росії Ігор Шува-
лов. Котрий ошивається в Україні ще з кін-
ця дев’яностих. І котрий разом зі своїм оді-
озним московським колегою Глєбом Пав-
ловським активно просував Віктора Яну-
ковича у президенти України. А коли той 
видряпався на трон, залишив Шувалова 
при собі – формувати інформаційну полі-
тику держави.

Нашої з вами держави! А не сусідньої, 
що ось уже третій рік люто нищить і гра-
бує незалежну Україну...

- Я - персональний радник Сергія Льо-
вочкіна, - представлявся, як правило, Шу-
валов доскіпливим журналістам. І не тіль-
ки їм.

Отак і жили ми з вами: рецидивіст, зло-
дій і боягуз Янукович керував Україною; 
москвофіл Льовочкін керував його адмі-
ністрацією; агент ФСБ Шувалов вершив в 
Україні антиукраїнську інформаційну по-
літику.

Найперше - через телеканал «Інтер», 
куди його прилаштував Льовочкін. На по-
саду заступника директора Національних 
інформаційних систем (НІС).

Нагадаю: єдиним власником НІСу є 
Дмитро Фірташ.

До речі... Чи не повинен був він та інші 
власники «Інтера» першими  кинутися на 
захист свого майна? Висловити свою пози-
цію? Чи, можливо, претензії  якісь – хоч од-
неньку?

Та ні – мовчать і мовчать. Наче оніміли. 
Або ж води в роти набрали... Тієї, що нею 
пожежники начебто залили відеокамери 
та сервери?

Чи сказати Фірташ з Льовочкіним не ма-
ють що своїм співгромадянам? На відміну 
від трохи підгорілого «Інтера», який продо-
вжує цілодобово гнути свою лінію. Отже, не 
так вже й сильно постраждав? Хіба трішеч-
ки настрашився – й зопалу пообіцяв  пікету-
вальникам «змінити контент».

Правда, тривала радість останніх не-
довго: тільки-но отямившись, обіцяльни-
ки від своєї обіцянки відхрестилися... Біль-
ше того, минулої суботи керівник НІСу 
Олександр Пилипець заявив: ніхто нічого 
змінювати не буде! Оскільки за інформа-
ційну політику «Інтера» йому не соромно...

Воістину, нахабству в умовах цілкови-
тої безкарності немає меж. Хоча... Є ще одна 
причина: насправді змінювати редакцій-
ну політику каналу нині практично нікому. 
Адже від творчого колективу залишилися 
хіба осколки. Бо лише за два останніх роки, 
не витримавши повзучого у всі закутки те-
леканалу «русского міра» та московського 
нафталіну, «Інтер» покинули провідні жур-
налісти Юрій Цаплієнко, Володимир Андрі-
євський, Ганна Панова, Ганна Гомонай, Дми-
тро Анопченко... У народні депутати пода-
лася Ольга Червакова. Не витримав шува-
ловського тиску й росіянин Євгеній Кисе-
льов, віднедавна – громадянин України.

Минулого тижня заяву на звільнення 
написав військовий кореспондент Роман 
Бочкала.

Тобто з «Інтера» пішли майже всі, хто 
має гідність не тільки професійну, а й люд-
ську. Зрештою, хіба її можна розділити? 
Гідність у людини або є, або її нема – у всіх 
аспектах і вимірах.

НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ 
ЗАХИСТУ- НАСТУП?

Слідчі тим часом працюють.
А поки вони це роблять, крапки над 

численними «і» не втомлюються ставити 
нардепи. Найперше з «Народного фрон-
ту». Як відомо, найкращий спосіб захисту 
- напад. Оскільки ж під час останньої пар-
ламентської виборчої кампанії «НФ» за-
платив «Інтеру» за рекламні ролики  аж 
12 мільйонів гривень, то під підозру у ве-
ликих симпатіях до нього має шанс по-
трапити й партія екс-очільника Кабміну. 
Тим паче, що свої  прем’єрські 10-хвилинні 
«спілкування з народом» кожної неділі Ар-
сеній Яценюк проводив як під час роботи 
на телеканалі Столярової, так і після того, 
як вона звідти щезла.

То що, окрім нардепів Добродомо-
ва, Капліна і Берези, котрі – як виявилося 
при зламі електронної скриньки Столяро-
вої – мали нещастя відповісти на її службо-
ві листи – запишемо до «зрадників» і Яце-
нюка? Або й увесь «Народний фронт» з 
його нульовим рейтингом? Та проваленою 
у землю багатомільйонною «Стіною» на 
українському кордоні - від усе того ж Арсе-
нія Петровича?

По-моєму, це було б справедливо – по-
ставити всіх в одну шеренгу. Адже так 
само, як Яценюк, виступаючи на «Інтері», 

тоді ще поняття не мав ні про минуле Сто-
лярової, ні про її постійну підзвітність пу-
тінському ФСБ, не знали цього й вищезга-
дані нардепи... Та й у своїх виступах на «Ін-
тері» вони критикували не Україну, а ви-
нятково владу. А це дві великих різниці. 

Правда, вищезгаданій трійці, до якої в 
мене –ні симпатій, ні антипатій – пощас-
тило. Якраз тоді, коли її люто дзьобав Ан-
тон Геращенко, почався скандал довко-
ла квартири Сергія Лещенка. От він і став 
черговою жертвою Геращенка. Бо де таке 
видано, щоб у журналіста - й отаке-е-енна 
квартира? От якщо бездомний чи з кімнат-
кою у гуртожитку, то це нормально. Депу-
татський мандат може залишити при собі. 
Поки що. 

ЯК ЗІ СКРИНЬКИ ЗРОБИТИ 
СКРИНЮ ПАНДОРИ

За логікою подій, наступним, кому Ге-
ращенко просто зобов’язаний запропо-
нувати зректися мандата, має стати де-
путат від «Опоблоку» і за сумісництвом 
співвласник «Інтера» Сергій Льовочкін. 
Котрий якраз дооблаштовує вже згаду-
ваний сьогодні розкішний палац. З трьо-
ма гектарами коштовної київської зем-
лі на додачу. Що скажете, пане Антоне? А 
про весь далеко не проукраїнський «Опо-
блок»? Адже, якщо вірити провокаторці 
Столяровій до кінця, то саме вона посади-
ла його членів у парламентські крісла. Зва-
жаючи на ваші потужні зв’язки в правоохо-
ронних органах, можливо, посприяєте, аби 
цих лже-опозиціонерів пересадили з сесій-
ної зали в якесь інше, більш підходяще для 
них місце? Теж на повне державне утри-
мання. З посиленою охороною. І дуже на-
дійною огорожею.

До речі... Електронну скриньку Столя-
рової хакери, бува, зламали саме зараз не 
навмисно? Аби перетворити її на таку собі 
скриню Пандори - й спровокувати нову 
хвилю гризні та ненависті між вітчизня-
ним політикумом? Відсунувши на другий 
план боротьбу з істинним ворогом... Так і 
сталося. Хто-хто, а Путін такої нагоди про-
пустити нізащо не міг: швиденько зібрав 
своїх «спеців» і дав команду на проведен-
ня чергової антиукраїнської операції. Під 
час якої начебто безневинною жертвою, 
а якщо вдасться – то й великомучеником 
мав стати «Інтер». А світ сприйме це як 
утискування свободи слова та розгул наці-
оналізму в Україні.

Операція, на щастя, виявилася невда-
лою. Однак «Інтеру» це таки піде на ко-
ристь. Сміття із нього приберуть – геть 
усе, включно з Шуваловим. Дим остаточ-
но розвіється – й ніякі маски підпалюва-
чам уже не допоможуть... 
Власне, їхні обличчя нам 
не потрібні. Лише прізви-
ща – замовників підпалу...

                     

І то ще не весь «русскій мір» 
українського телепростору

ІНТЕРДІВЧИНКА,
ІНТЕРХЛОПЧИК…

Тетяна
САВКІВ.
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Після президентських 
виборів у США 
Україна має 

повернутися до питання 
щодо створення 
переговорної групи 
у «будапештському 
форматі»  - для вирішення 
питання встановлення 
миру в країні, припинення 
війни на Донбасі та 
повернення Криму.

Про це Юлія Тимошенко за-
явила в ефірі програми «Вели-
ке інтерв’ю з Євгеном Кисельо-
вим» на телеканалі «NewsOne».

«Україна зобов’язана поно-
вити питання створення пере-
говорної групи саме в тому фор-
маті, який давав Україні гаран-
тії під час практичного роззбро-
єння і позбавлення держави від 
ядерної зброї. Наша міжнародна 
політика мусить бути правиль-
ною, чіткою, але вона має бути 
акцентованою і зробленою не 
з пластиліну, а зі сталі. Ми мо-
жемо це зробити мирним, полі-
тичним, дипломатичним шля-
хом, щоб повернути в Україну 
мир, Донбас і з часом поверну-
ти Крим», – наголосила лідер 
«Батьківщини».

Політик вважає «стратегіч-
ною помилкою усіх президен-
тів, урядів та парламентів Укра-
їни надання дозволу Росії на 
розміщення Чорноморського 

флоту в Криму, а також відсут-
ність на півострові ефективних 
державних програм у соціаль-
ній, культурній, освітній сферах.

«Крим здали всі президенти, 
уряди та парламенти країни, які 
працювали в часи незалежнос-
ті, адже дозволити Росії базу-
вати там Чорноморський флот. 
І це була стратегічна, колосаль-
на помилка! Кримом не управ-
ляли, Кримом не опікувались. 
Треба було ставити абсолютно 
українську владу в Криму, запо-
чатковувати масштабну україн-
ську освіту, впроваджувати на 
півострові масштабні соціальні 
й інфраструктурні проекти», – 
вважає Юлія Тимошенко.

Окрім того, політик вважає 
за потрібне розпочати розсліду-
вання, щоб зрозуміти, «хто, як і 
з якою метою скорочував укра-
їнську армію».

«Я хочу започаткувати роз-
слідування: як скорочувалася 
армія, ким з президентів вона 
скорочувалася, що робили мі-
ністри оборони, як вони торгу-
вали зброєю і чому взагалі це 
мало місце. Для того, щоб від-
булася така агресія щодо Кри-
му, проводилася складна, ба-
гаторічна робота проти Украї-
ни. У тому числі, під час прези-
денства Януковича міністра-
ми оборони призначали грома-
дян Росії, які були керованими 

не українською владою. По суті, 
закладалася стратегія атаки на 
Україну», – констатувала лідер 
«Батьківщини».

Юлія Тимошенко ви-
словила жаль з приво-
ду того, що ні президенти-
головнокомандувачі, ні міні-
стри оборони «не змогли прора-
хувати ризики», а світова спіль-
нота, яка змусила Україну здати 
ядерну зброю, «знехтувала сво-
їми гарантіями та обов’язками 
стосовно українського народу».

Голова партії нагадала, що 
після розвалу СРСР Україна мала 
одну з найпотужніших у світі 
армій та була членом «ядерного 
клубу». Політик висловила пе-
реконання, що віддавати ядер-
ну зброю треба було лише під 
гарантії членства в НАТО.

«Членство в НАТО – потім 
віддаємо ядерну зброю. А те, що 
тоді зробили, це було, на жаль, 
легковажно, абсолютно непро-
думано і абсолютно не гаран-
товано з точки зору безпеки», 
– підсумувала Юлія Тимошенко.

Восени гривні з кишень українців «опадатимуть», наче 
листя з дерев, висушене спекотним літом. Адже практич-
но подорожчає все: хліб, м’ясо, крупи, ліки, побутова тех-
ніка, послуги… 

Експерти кажуть: найбільші торговельні мережі вже 
підготували свіжі цінники. Ринок також не рятуватиме: 
продавці правитимуть за свою продукцію дорожче.  

Керівник Українського аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко висловив «Експресу» думку, що найголо-
вніші чинники зростання вартості товарів та послуг - зне-
цінення гривні й подорожчання електроенергії.  

Отже, прогнозують, що суттєво може зрости в ціні хліб 
- мінімум на двадцять відсотків. На стільки ж подорожча-
ють імпортні овочі та фрукти. Зміняться цінники і на кру-
пах, завезених із-за кордону, оливках, оливковій олії, кон-
сервах іноземного виробництва. 

Через зростання майже на 40 відсотків вартості зерна, 
збільшиться ціна м’яса. Особливо курятини - на 20-30 від-
сотків. Свинина і яловичина також додадуть у ціні. 

Фахівці наголошують: дещо може коштувати невиправ-
дано дорого. Це, найперше, стосується непродовольчої гру-
пи товарів. Річ у тім, що бізнесмени враховують поточні й 
можливі майбутні ризики. Деякі Інтернет-магазини вже ра-
хують курс долара по 30 гривень. 

Чи справді «зелений» сягне такої позначки, залежить 
від кредиту МВФ. 14 вересня Міжнародний валютний 
фонд має розглянути можливість виділення Україні чер-
гового траншу - 1,7 мільярда доларів. Якщо рішення буде 
позитивне, то гривня має шанс зміцніти. Коли ж Фонд ви-
рішить не надавати позику або виплатить неповну суму, 
то Нацбанк почне витрачати власні валютні резерви. І 
тоді нацвалюта знеціниться ще більше.

Експерти сумніваються, що крім одного мільярда до-
ларів, Україна до кінця року може ще на щось розраховува-
ти з боку МВФ. За інформацією «РБК-Україна», не все про-
сто може бути і з цим траншем. Оскільки рівень довіри у 
Фонду до уряду критично низький, не виключено, що кре-
дитор надасть транш взамін на виконання низки умов. 
Але доступ до Меморандуму між МВФ і Україною засекре-
чений. Тому ніхто не знає, що вимагатиме МВФ. Можливо, 

там йдеться про пенсійну реформу. Чи про зниження обся-
гу субсидій до 20-30 відсотків, аби зняти навантаження на 
бюджет. Або про відміну мораторію на продаж сільгоспзе-
мель… 
Долар має коштувати 10 гривень? 
Отже, нас дурять? 

Що буде з нацвалютою, одному Богові відомо. Серйоз-
ного приводу для знецінення гривні начебто немає, однак 
вона сповзає до плінтуса. І допомагає створювати ціновий 
кавардак.         

Цікаву інформацію подає ТСН: через події на Донбасі 
гривня мала б коштувати 10 грн./дол. У гіршому варіан-
ті - 15-20 грн./дол. Все інше - спекуляція на війні. Деваль-
вація гривні, яка почалася з середини серпня, стовідсот-
ково штучна. 

Існує три фактори, які формують курс будь-якої гро-
шової одиниці. Зовнішньоторговельний баланс, який у 
нас позитивний: за підсумками першого півріччя експорт 
більший за імпорт на понад мільярд доларів. Платіжний 
баланс, який враховує притік і відтік валюти, також по-
зитивний - майже мільярд доларів. І державний борг: на-
разі він не тисне на курс нацвалюти. Ці три фактори, які 
формують курс, кажуть експерти, у нас позитивні вже рік. 
Тому немає жодних причин для девальвації гривні. 

Натомість, є можливість для її зміцнення. Наприклад, 
влітку, за рахунок відпусток. Чимало українців через різке 
падіння доходів не в змозі відпочивати за кордоном. А для 
відпочинку в Україні потрібні гривні. Тож люди обмінюва-
ли свої валютні заощадження. 

Виходить, девальвація спланована урядом та Нацбан-
ком. Нинішній Кабмін, як і «попередники», за допомогою 
штучної девальвації вирішує два завдання: наповнення 
державного і місцевого бюджетів через інфляцію, яка слі-
дує за девальвацією. І задовольняє апетити фінансово-
промислових груп, які орієнтовані на експорт. 

Таким чином, про реальний курс долара можна забу-
ти. Побачимо, який курс буде закладено у проект бюдже-
ту-2017. Прем’єр Володимир Гройсман обіцяє найближчи-
ми днями подати документ у парламент. 

Слід зазначити, майже два місяці тому уряд подав бю-
джетну резолюцію на наступний рік, де заклав прогноз 
курсу 27,2 грн./дол. І це в той час, коли за «зелений» да-
вали 24,6 гривні. З якого дива така шана «американцеві»? 
Через заплановану девальвацію, яку оплачує народ?

А ще народ оплачує житло нардепам-мільйонерам. 
Депутати-«безхатченки» обходяться 
державі у 30 мільйонів: багатії також 
не платять з власних кишень   

Щомісяця депутати-«безхатченки» справно отриму-
ють з держбюджету компенсацію за оренду житла. Верхо-
вна Рада оприлюднила новий список нардепів, яким від-
шкодували гроші у серпні. «Бідаків» в останньому літньо-
му місяці назбиралося аж 170. У липні таких було на двох 
менше - 168. 

Усі ці «слуги» народу - не кияни. Тому, щоб закони було 
писати комфортно, їм із кишень платників податків ком-
пенсують витрати на готельні номери чи оренду квартир.

Не доробився на власне житло у столиці спікер Андрій 
Парубій. І деякі голови фракцій: керівник «Самопомочі» 
Олег Березюк та очільник «Народного фронту» у парла-
менті Максим Бурбак.

Крім того, у переліку - зо два десятки депутатів, які за 
минулий рік задекларували доходи у мільйон гривень, а 
то й більше. Попри солідні статки, багатії з власних ки-
шень платити за наймане житло у столиці не бажають. Це, 
зокрема, брати Добкіни, яких, за повідомленням телека-
налу «24», в Раді практично ніколи не буває. І Антон Кіс-
се. І одіозний екс-регіонал Олександр Вілкул. І власник те-
леканалу «News One» Євген Мураєв. І Сергій Каплін, Олена 
Кошелєва та інші. 

У середньому нардеп отримує 13-15 
тисяч гривень компенсації щомісяця. За 
рік парламентарі-«безхатченки» обхо-
диться державі у понад 30 мільйонів гри-
вень. 

Осінь потрусить кишені українців

Ольга ЧОРНА.

Юлія ТИМОШЕНКО: «Для повернення 
миру в Україну потрібен «будапештський 
формат» переговорів»

У лютому 2016 року він  ге-
роїчно загинув від кулі воро-
жого снайпера. Осиротіли дру-
жина і двоє донечок. Влітку, 30 
червня,  Лановецька районна 
рада назвала ім’ям Юрія Коваля 
школу, у якій він навчався.

Відкрили меморіальну до-
шку друзі Героя – Сергій Маг-
дич, Олександр Солоненко, Ва-
лерій Собчук, Віталій Барва.

Прийшли вшанувати 
пам’ять мужнього воїна пред-
ставники Лановецької рай-
держадміністрації та районної 
ради, мама Юрія Ірина Михай-
лівна, дружина Світлана з донь-
ками Юлією та Сашунькою, од-
нокласники, друзі та побрати-
ми, учні, батьки, педагоги.

Волонтер Наталя Гаме-
ра передала школі державний 
прапор, що об’єднував всю  при-
фронтову зону і був підписаний 
учасниками  бойових дій, а та-
кож Юрієм.

Мирослав 
КОЛОМІЙЧУК. 

Фото автора.

У Ланівцях 
вшанували героя

У навчально – ви-
ховному закладі 
“Лановецька ЗОШ 
№1 І-ІІІ ст. -ліцей 
імені Юрія Коваля”  
урочисто відкри-
ли  меморіальну 
дошку українсько-
му герою,  учаснику 
АТО Юрію Ковалю. 
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Дідусеві 
Михайлу Чайківському

Мати в три роки напівсиртою 
Раптом зосталась. Слізьми сум не змити. 
Мусив податись у світ за водою 
Батько її. Щоб вижити – жити. 

Двійко дітей він залишив й дружину: 
При чужій владі без страху – ні кроку. 
Парою коней, на фірі, в свитині, 
Їхав дідусь мій на захід. В Європу. 

Він був розумним, освіченим мужем 
(Кожне тут слово правдиве, повір). 
Чужі управи не люблять дуже 
Мудрих людей. Його ждав Сибір.

Бесіда ж була сумна і тривожна.
В нього із слідчим, що долями править.
Завели «Дєло». Зовсім серйозно. 
Зробили запис: «Пока оставіть».

… Більше півстоліття від того часу
В пам’яті світлій не можуть стерти.
Так поетично: він їде в Європу.
Так прозаїчно: втікає від смерті. 

Роман ПАХОЛОК.

Свято стрілецької звитяги

Чортківські студенти вшанували 100-річчя боїв за Лисоню

Літературно-мистецьке свя-
то “Ви землю цю, що зветься 
Україна, своїм життям святили 
на всевік” присвятили 100-річ-
чю боїв за гору Лисоня. Студен-
ти та викладачі коледжу підго-
тували цікаву концертну про-
граму, вкотре нагадали всім 
присутнім про бойовий шлях 
Січових Стрільців, їх патріо-
тизм, самовідданість у боротьбі 
за кращу долю України. 

Молодь та їх наставники, які 
побували на відзначенні юві-
лею легендарного бою на горі 
Лисоня, поділилися із присут-
німи враженнями від побаче-
ного дійства. На свято завітали 
представники міської та район-
ної влади. 

Із вітальним словом висту-
пив директор коледжу, канди-
дат педагогічних наук Роман 
Пахолок. Для нього історія Сі-
чових Стрільців дуже особис-
та і близька, адже його дідусь  
Михайло Чайківський з села 
Могильниця Теребовлянсько-
го району також воював у скла-
діі УСС. Роман Іванович прочи-
тав власний вірш, присвячений 
пам’яті дідуся, та поділився з 
присутніми власною родинною 
історією.

- Сьогодні ми проводимо ак-
цію пам’яті та перегортаємо ге-

роїчні сторінки нашої історії, 
- зазначив у своєму виступі Ро-
ман Пахолок. -  Сотні молодих 
сердець єднаються разом, щоб 
вшанувати тих, завдяки кому 
ми через століття стоїмо у мирі 
і спокої під сонечком, можемо 
співати рідні пісні та славити 
своїх героїв. 

Наприкінці дійства усі ра-
зом заспівали Гімн України. 
Цього дня велика студентська 
родина перегорнула героїчну 
сторінку життя рідного народу 
та вшанувала мужніх героїв, які 
віддали своє життя за Україну. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.

У минулий четвер подвір’я Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
О. Барвінського замайоріло вишиванками, синьо-жовтими і червоно-чорними стягами. 
Творчі колективи закладу виконували патріотичні пісні, студенти читали щемливі поезії 

про українських героїв. 

На фото: вгорі праворуч - Роман Пахолок з мамою Катериною; на інших світлинах - мит-
тєвості  літературно-мистецького свята “Ви землю цю, що зветься Україна, своїм життям 
святили на всевік” у Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені О. Барвінського
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США назвали Путіна ворогом

Спікер Палати представників Кон-
гресу США республіканець Пол Раян 
заявив, що Путін поводиться, як во-
рог США. «Володимир Путін - це агре-
сор, який не поділяє наших інтересів, він 
порушує суверенітет країн-сусідів. Схо-
же, він на державному рівні здійснює 
підтримку кібератаки на нашу політич-
ну систему», - заявив Раян, відповідаючи 
на запитання про численні компліменти 
на адресу президента РФ з боку канди-
дата в президенти США від Республікан-
ської партії Дональда Трампа. «Це ворожа 
поведінка, і Путін поводиться, як ворог», 
- додав Раян, якого цитує «Голос Амери-
ки».

Польща видала українцям 
рекордну кількість віз 

У першому півріччі цього року кон-
сульства та дипломатичні відомства 
Польщі видали українцям 700 тисяч 
віз. Про це інформує «Радіо Польща». За 
словами речника управління у справах 
іноземців у Варшаві, у 66 відсотках ви-
падків серед українців, які приїжджають 
до Польщі, переважає трудова міграція. 
До кінця року очікується, що громадяни 
України отримають приблизно 100 тисяч 
документів, які дають можливість про-
живати і працювати у Польщі від одно-
го до трьох років. Це - так звана посвідка 
тимчасового проживання або карта тим-
часового перебування. Торік консульства 
та дипломатичні відомства Польщі вида-
ли українцям більше 900 тисяч віз.

В Італії продали місто 
за 120 тисяч євро

В Італії продали місто Амборнетті з 
молотка. Ціна - 120 тисяч євро. У такий 
спосіб мерія провінції Остана рятує ма-
льовниче містечко в італійських Альпах, 
яке інакше не виживе, повідомляє ТСН. 
Перші поселенці з’явилися там ще до на-
шої ери. В одному з будинків навіть за-
лишився своєрідний календар - кам’яне 
коло, де ставили сім глечиків з молоком. 
Так, за найсвіжішим, і визначали день 
тижня. На продаж виставили 12 будинків 
і землю навколо них - 8500 квадратних 
метрів. У всій провінції Остана населення 
ніколи не було більше тисячі осіб. Після 
Другої світової люди почали переїжджа-
ти у великі міста. Зараз на 16 квадратних 
кілометрах там проживає 40 мешканців. 

Допиляла: американець втік 
від дружини у в’язницю

Житель Канзас-Сіті пограбував 
банк, аби позбутися дружини. І річ зо-
всім не у грошах для кращого життя. 
Американець Лоуренс Ріппл просто зая-
вив обридлій дружині, що ліпше проведе 
залишок днів у в’язниці, ніж із нею. Піс-
ля того 70-річний чоловік пішов до най-
ближчого банку, де дав касиру записку. У 
ній було написано: «Це пограбування, ви-
дайте мені всі ваші гроші». Той видав гра-
біжнику три тисячі доларів, одночасно 
натиснувши під столом тривожну кноп-
ку. На загальний подив, чоловік похило-
го віку навіть не спробував сховатися. Він 
віддав гроші охоронцеві, сів і чекав на по-
ліцейських. Коли ті приїхали, Ріппл зі-
знався, що просто не міг більше терпіти 
дружини, яка його «пиляла», повідомля-
ють іноЗМІ. Справу горе-грабіжника пе-
редали ФБР. Чи вдалося йому таким ори-

гінальним способом утекти від дружини 
- невідомо.

Князівство Монако розширює 
свою територію за мільярд євро

Дуже маленька, але дуже багата 
країна, хоче стати трохи більшою. За-
раз площа Монако складає 197,5 га. За-
вдяки амбітному проекту монегаски ма-
ють намір приростити собі три відсо-
тки території, пише «Експрес». Додат-
кові шість гектарів планують отримати 
за рахунок віддалення берегової лінії в 
море. Працюватиме над втіленням плану 
інженерно-будівельний підрозділ фран-
цузької компанії «Bouygues». Вартість 
проекту - мільярд євро. Завершити його 
мають до 2025 року. Нова територія буде 
утворена у результаті зведення насипу, 
оточеного 18 бетонними трапецієподіб-
ними балками висотою 26 метрів і масою 
10 тисяч тонн кожна. Там збудують жит-
лові будинки, стоянки для авто, парки й 
набережну. За останні 20 років територія 
країни збільшилася майже на 40 гектарів 
за рахунок осушення морських терито-
рій. Щільність населення Монако одна з 
найвищих у світі - 18,7 тисяч осіб на ква-
дратний кілометр. Чисельність - 37800 
осіб. Тривалість життя - 89,63 роки. Мо-
негаски складають приблизно 20 відсо-
тків громадян, решта - іноземці. Їм Мона-
ко гарантує банківську таємницю і низь-
кі податки. Країна не має зовнішніх бор-
гів, її валютні резерви перевищують два 
мільярди доларів, а безробіття складає 
лише три відсотки.

Придністров’я хоче 
в обійми Путіна

Республіка Молдова стурбована 
підписанням так званим лідером не-
визнаного Придністров’я Євгеном 
Шевчуком «указу» про реалізацію під-
сумків так званого референдуму від 
2006 року про визнання незалежності 
Придністров’я з подальшим приєднан-
ням до Росії, повідомляє «Укрінформ». 
Молдова вважає «указ» недійсним, бо він 
був підписаний неконституційною вла-
дою на основі незаконного референду-
му. І вважає: «документ» може негатив-
но вплинути на переговорний процес 
щодо Придністровського врегулюван-
ня. Згідно з підсумками проведеного де-
сять років тому референдуму (Молдо-
ва його не визнала), 97,2 відсотки грома-
дян регіону підтримали курс на незалеж-
ність Придністровської Молдавської Рес-
публіки і подальше вільне приєднання 
Придністров’я до РФ. 

Російський і китайський 
флоти тренують спільно 

захоплювати острови 
Росія та Китай розпочали спіль-

ні військові навчання в Південно-
Китайському морі, де тривають те-
риторіальні суперечки між Пекіном і 
його сусідами. Про це повідомляє «Радіо 
Свобода». Восьмиденні навчання «Спіль-
не море-2016», які розпочалися 12 верес-
ня, передбачають імітацію «захоплен-
ня й контролю» островів і мілин у цьо-
му районі, повідомив речник ВМС Ки-
таю Лянь Ян. Навчання є частиною що-
річних дій із «консолідації та просуван-
ня китайсько-російської всебічної стра-
тегічної взаємодії та партнерства, а та-
кож поглиблення дружньої і практичної 
співпраці між збройними силами двох 
країн», - додав Ян. Китай вважає, що його 
суверенітет поширюється майже на все 
Південно-Китайське море, і розпочав бу-
дувати  там мережу штучних островів з 
військовою інфраструктурою. США нео-
дноразово надсилали військові кораблі в 
район, на який висуває претензії Китай, 
щоб підтримувати міжнародні морські 
шляхи відкритими. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Безсмертний:

 ОБСЄ працює на Московію
Організація з безпеки і співробіт-

ництва в Європі відпрацьовує інтер-
еси Росії практично у всіх військових 
конфліктах, учасником яких є Росій-
ська Федерація, тому жодного вагомо-
го впливу на їх вирішення ця організа-
ція мати не може. Таку думку висловив 
екс-посол України в Білорусі та колишній 
представник України в контактній групі 
із врегулювання збройного конфлікту на 
Донбасі Роман Безсмертний. І додав: ме-
ханізми роботи ОБСЄ призвели до анек-
сії та втрати територій в Грузії, Молдові 
та Україні. «ОБСЄ - абсолютно імпотент-
на організація з точки зору вирішення 
питань безпеки на європейському кон-
тиненті… Якщо внаслідок використан-
ня механізму ОБСЄ у розв’язанні військо-
вих конфліктів держави втрачають свої 
території, це означає, що організація не 
просто не забезпечує безпеку, а реалізує 
інтереси однієї з країн. Чому? Тому що у 
першому, другому, третьому і подальших 
конфліктах на континенті брала і буде 
брати участь Росія», - сказав Безсмерт-
ний виданню «Гордон».

З Нового року людей 
чекає «тарифний шок»

Компанія «Укренерго» може під-
няти в два рази тарифи на електрое-
нергію з 1 січня 2017 року. Про це під 
час прес-конференції розповів тимчасо-
во виконуючий обов’язки голови НЕК 
«Укренерго» Всеволод Ковальчук, пові-
домляє «Вusinessua». Водночас, за слова-
ми Ковальчука, «Укренерго» спробує за-
стосувати понижуючі коефіцієнти з ме-
тою оптимізації тарифу. Слід нагадати, 
що тарифи на електрику в Україні зросли 
щойно: з 1 вересня за обсяг до 100 кВТ/
год треба платити 0,714 грн. (було 0,57 
грн.); за 100 кВт/год - 600 кВт/год - 1,29 
грн. (було 0,99 грн.); понад 600 кВт/год - 
1,638 грн. (було 1,56 грн.). 

У Гройсмана готуються 
до перепису населення

Кабмін ухвалив постанову про між-
відомчу робочу групу з питань науко-
во обгрунтованого оцінювання демо-
графічного розвитку України. «Світо-
вою практикою передбачено раз на де-
сять років проводити перепис населен-
ня. В Україні востаннє це робили у 2001 
році», - зазначив міністр соціальної по-
літики Андрій Рева. І нагадав, що пере-
пис кілька разів відкладали через відсут-
ність у бюджеті коштів. «Але є ситуація 
на сході України, сталася анексія Криму. 
Нам варто провести перепис, аби оціни-
ти втрати людських ресурсів та розумі-
ти неконтрольований міграційний рух», 
- наголосив міністр. 

Пенсіонерам нараховуватимуть 
субсидію по-новому

Пенсіонерам, які не працюють, бу-
дуть враховувати дохід тільки за по-
передній перед зверненням місяць. 
Таке рішення прийняв Кабмін, пові-
домив міністр соціальної політики 
Андрій Рева, йдеться на сайті мініс-
терства. «Відтепер у непрацевлаштова-

них пенсіонерів, які не мають інших до-
ходів, крім пенсії, під час призначення 
субсидії братиметься до уваги дохід не 
за 2015 рік, а за останній місяць перед 
зверненням за субсидією, тобто, у роз-
мірі їх пенсії», - сказав Рева. За його сло-
вами, нові правила діятимуть найближ-
чим часом.

Україна безплатно освітлює 
терористичні республіки 

Борг окупованих територій Дон-
басу перед «Укренерго» за постачан-
ня електроенергії сягнув 24 мільяр-
ди гривень. Про це повідомив тимча-
сово виконуючий обов’язки голови НЕК 
«Укренерго» Всеволод Ковальчук, пере-
дає «РБК-Україна». Значна частина суми 
припадає на 2014-2015 роки. А з початку 
цього року приріст боргу склав понад мі-
льярд гривень. При цьому Ковальчук за-
значив, що 80-90 відсотків боргу припа-
дає на неконтрольовані райони Луган-
ської області.

Бутерброд з маслом
 стане делікатесом

Молочна продукція в Україні може 
подорожчати у вересні-жовтні. Ціни 
підвищаться на 15-20 відсотків, пові-
домляє портал «Milkua.info». На вар-
тість молокопродуктів вплине деваль-
вація гривні та подорожчання електро-
енергії. Ще одним важливим фактором 
стане зростання закупівельної вартос-
ті молока. Аналітик Асоціації виробни-
ків молока Яна Музиченко розповіла, що 
більша частка заквасок і ферментів, які 
використовують у переробці на укра-
їнських підприємствах, поставляють-
ся з-за кордону. Це, за її словами, мати-
ме значний вплив на ціну кінцевого про-
дукту. «Молоко 2,5-відсоткової жирності 
може коштувати 16,20 грн. /кг, кефір - 
близько 21 грн. /кг, масло 82-відсоткової 
жирності - 155-160 грн. /кг, спред - 67-70 
грн. /кг», - прогнозує аналітик. 

Охоронці стережуть 
Ляшка навіть в туалеті

Нардеп і лідер «Радикальної пар-
тії» Олег Ляшко зазначив, що охорона 
його супроводжує навіть в туалеті. Про 
це політик розповів у інтерв’ю «Главко-
му». Він пояснив, що їздить у броньо-
ваних автомобілях в супроводі числен-
ної охорони з міркувань безпеки. Маши-
ни орендує за офіційними договорами. 
У його власності є лише «Toyota Prado» 
2004 року випуску. Ляшко пояснив, що 
безпеці загрожують як політичні опо-
ненти, так російські агенти. «Ви що, забу-
ли, де ми живемо? Хіба не чуєте, скільки 
грабують, вбивають людей? А, може, ви 
думаєте, що тут немає російських спец-
служб, які у нас досить вільно себе почу-
вають? А, може, думаєте, що немає бажа-
ючих, наприклад, шляхом вбивства того, 
чи іншого політика дестабілізувати полі-
тичну ситуацію? Або ви, думаєте, що мені 
приємно з охоронцем (образно) в туалет 
ходити? Те, що охорона нависає 24 годи-
ни на добу, теж напружує», - поскаржив-
ся нардеп.

Подорожчав виїзд 
за кордон на машині

Для автомобілістів значно подо-
рожчав виїзд за кордон на маши-
ні. Вартість страхових полісів «Зелена 
карта» з 12 вересня зросла в середньо-
му на 4,7 відсотка. Про це повідомили 
у прес-службі Моторного (транспорт-
ного) страхового бюро України, пере-
дає charter97. Так, страховий поліс на 15 
днів для виїзду з України на легковому 
авто в країни Європи подорожчає на 34 
гривні - до 734. Поліс для виїзду в Росію, 
Білорусь і Молдову - на 24 гривні - до 
534. «Зелена карта» є обов’язковою для 
тих, хто виїжджає з України за кордон на 
автотранспорті. 

Україна Світ



Колись ми з Олею працюва-
ли на взуттєвій фабриці. Очі у неї 
-  голубі-голубі, обрамлені густи-
ми віями, кругленьке личко, по-
дитячому пухкі уста… Та ті кра-
сиві очі ніколи не сяяли радістю. 

- Чому завжди зажурена? – 
якось спитала Ольгу. Вона не лю-
била скаржитися, однак, у той 
день вихлюпнула мені свій жаль. 
Сімейний корабель розкинув її з 
чоловіком по різних берегах і вона 
одна виховує сина Івана. Важко їй. 
Доводиться економити на най-
необхіднішому. Скоро Новий рік. 
Іванко, як і інші діти, хоче піти на 
новорічне свято, а карнавальний 
костюм купити нема за що.

На очах Олі виступили сльози. 
Жаль стиснув моє серце. І я стала 
міркувати, чим їй зарадити.

З картону зробила капелюх, 
розмалювала його чорною фар-
бою. З обрізків шкіри пошила 
меч, з білого полотна -  накидку-
сорочку. Ще й віршик склала про 
мушкетера. Оля була зворуше-
на і тепер уже  плакала від радос-
ті. Потім захоплено розповідала, 
який щасливий був Іванко, коли 
за костюм мушкетера отримав 
призове місце…

Оля вирізнялася якоюсь осо-
бливою терпеливістю і добро-
тою.

У ті часи були нескінченні 
черги за хлібом, маслом. В одні 
руки давали не більше двох буха-
нок хліба і дві пачечки масла. То 
вона по кілька разів бігала в ма-
газин, якщо хтось просив. А потім 
– наздоганяла свою роботу. Бува-
ло, спам’ятовую  її: кому треба, 
хай сам купує, тобі ж важко. «Я не 
вмію відмовити, коли просять», - 
пояснювала Ольга.

Одного дня вона не з’явилася 
на роботі. Минув тиждень, дру-
гий. Олі не було. Ніхто з її одно-
сельців не відав, що з нею. Час 
спливав. Я скучала за нею. Мені 

бракувало наших теплих розмов, 
та найбільше гризла думка: може 
якась біда її спіткала, а я не можу 
допомогти? 

Вже й рік минув, як бачила її. 
Та якось мені надійшло поштове 
повідомлення. Здивувалася: по-
силка з Литви? Була упевнена, що 
це якась помилка.

- Все сходиться: і адреса, і 
прізвище ваше, - запевнила мене 
оператор на пошті.

Все ще сумніваючись, я залед-
ве донесла важку коробку додо-
му. Мов із чарівної скриньки, ви-
ймала усілякі обновки – мені, мо-
єму чоловікові, синам і не могла 
збагнути від кого такі гарні пода-
рунки? За що?

Ні зворотна адреса, ні прізви-
ще відправника – Гуданіс – нічого 
мені не говорили. Та враз, між цу-
керками, вгледіла лист. Не могла 
повірити – він був від Олі. Тільки 
тепер вона не Кривінська, а Гуда-
ніс!

Через газетне оголошення 
Ольга познайомилася з чолові-
ком із литовського містечка Ве-
лючоніс. Він писав їй теплі, заду-
шевні листи, а потім покликав з 
Іванком до себе. Відважитися на 
такий серйозний крок було вкрай 
важко, зізнавалась Оля, адже про 
Яцека, по-суті, нічого не знала, 
ніколи його не бачила. Чи не по-
шкодує, вирушаючи в таку дале-
ку дорогу з дитиною? Та втрача-
ти було нічого: у невеличкій хаті, 
окрім неї з сином, жили ще ста-
ренькі батьки, сестра з донькою, 
в якої теж не склалося сімейне 
життя. Біда визирала з кожного 
куточка. І взагалі, вона ще моло-
да, їй так бракує міцного чолові-
чого плеча, а Іванкові – тата…

І тільки тепер, коли стала 
дружиною Яцека, вирішила від-
гукнутися.

- Хочу віддячити тобі за те, 
що допомагала мені, чим могла. 

Гадаєш, я забула? – писала Оля. 
Адресу мою вона дізналася у від-
ділі кадрів, коли писала заяву на 
звільнення.

У Велючонісі Ольга влашту-
валася на роботу у їдальню ди-
тячої колонії. Серце її краялося 
за чужих дітей. Знала: кожен із 
засуджених – жертва скаліченої 
долі. Дитина, якій бракує любо-
ві, уваги, а, нерідко, й куска хліба. 
По-материнськи жаліла їх, дава-
ла «добавки», якщо хтось просив, 
ділилася чимось домашнім.

Завагітнівши, чомусь дуже за-
хотіла побувати у рідному Засті-
ночому, біля родини. Чоловік за-
стерігав: дорога далека, а їй ско-
ро народжувати. Не хотів відпус-
кати саму. Як у воду дивився…

Пологи були передчасними, 
але щасливими! Скрипіла моро-
зами люта зима, коли вони з Яце-
ком везли маленький згорток до 
Литви. На щастя, і маленький Ми-
колка і його мати були здорові, і в 
сім’ї Гуданісів почалося нове, по-
вне приємних клопотів, життя. 
Оля писала, як тішиться брати-
ком Іванко, як допомагає їй з Яце-
ком глядіти Миколку…

Згодом наша сім’я  переїхала 
у нове помешкання і я загубила 
адресу Олі. Окрім того, розпався 
Союз, і приїхати їй в Україну було 
непросто. Усі ці роки я згадува-
ла Ольгу, сумувала за її довгими, 
змістовними листами.

І ось два роки тому, напере-
додні Різдва, у моїй квартирі за-
дзвенів телефон. Стрепенула-
ся  - де я чула цей дзвінкий, ме-
лодійний голос? Це була Ольга. 
Вона знову тут і хоче зустрітися! 
Оля майже не змінилася: ті ж го-
лубі блавати очей, по-дитячому 
стислі уста… Вона сповістила, що 
Яцек, на жаль, зарання відійшов 
у засвіти. Тепер вона живе із си-
нами.

Ольга стала дуже набожною. 
У яких місцях не бувала – найпер-
ше йшла до святого храму.

У Львові, де робила пересад-
ку, познайомилася в монастирі з 
молодим священиком Теодором, 

якого люб’язно називає своїм 
онуком. Його святість, мудрість 
і набожність світлою благодат-
тю проникли в її серце, зміцнили 
віру. Цьогоріч, коли Ольга їхала у 
Застіноче, не оминула монастир.

Отець Теодор дуже зрадів зу-
стрічі з Ольгою. Сказав, що мо-
литься за здоров’я Олі та її роди-
ни.

У Литві життя дещо інакше, 
ніж в Україні, каже Ольга. Оскіль-
ки вона – вдова, то до пенсії їй 
дораховують певну суму. Безко-
штовно зробили операцію на сер-
ці. Тут лікарі взагалі не знають, 
що таке хабар. А в аптеках прові-
зор, окрім литовської, має володі-
ти ще й російською і англійською 
мовами – для зручності спілку-
вання.

Ольга дуже любить життя. 
Каже, Господь врятував її для 
нього. Тут, в Україні, купує речі, 
які нагадуватимуть їй рідний 
край – українські хустки, сувені-
ри і навіть насіння везе звідси, ді-
литься ним з подругами…

Дуже любить читати. Сподо-
балася їй газета «Наш ДЕНЬ», яку 
побачила у мене на столі. Попро-
сила стосик номерів, щоб було що 
читати в дорозі. 

Доки вистачить сил, мріє при-
їжджати в Україну. Тут поховані 
її батьки, тут живе сестра Ганя, 
племінниця з донькою. Тут доро-
гі їй кожен камінчик і деревце.

Нестримним потічком течуть 
з її очей сльози. Тепер це – сльо-
зи щастя.

- А взагалі, що таке – щастя? – 
питаю її.

- Щастя у кожного своє, - мо-
вила вона, дещо подумавши. 
- Для когось - це букет троянд 
серед зими. Для когось – довго-
очікуваний телефонний дзвінок. 
Для іншого – перші кроки після 
важкої недуги. Для мене щастя 
– бути комусь потрібною: дітям, 
подругам, родині, онукові Теодо-
ру. А ще – аби в багатій, мирній 
Україні мене чекали дорогі мені 
люди…  

Марія МАЛІЦЬКА.
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Не проросте коріння 
без водиці…

Чекати змін на краще – 
лиш гаяти години,

Не ліпше просто 
до роботи йти?

Хто хоче сонця й миру 
для країни,

Той має влити поту 
до її землі.

Ніщо не зміниться, 
не треба і гадати,

Коли лиш в снах стаєм 
до боротьби – 

Всі зміни треба 
з себе починати,

Тоді почнемо лік 
щасливої доби.

Не проросте коріння 
без водиці,

Не полетить пташина 
в гай без крил.

Тож будьмо тими 
крилами орлиці,

Що понесуть нас в край 
здійсненних мрій.

Правда
(Бійцям АТО 

присвячується)

Вони були ще молоді,
Невпевнені в собі хлоп’ята.
Їм лише двадцять 

з лишком літ
І вже «прощай»  

батьківська хата.

В руках тримають автомат
Лиш ті , що в армії бували.
А добровольців без навчання
На сході просто «викидали».

Що їм робить далеко так,
Без зброї, одягу та даху?
Як захищати від гармат
Рідненьку Україну-матір?
                                                    
Вони – солдати,  всі бійці
За правду, рівність і свободу
Готові битися на смерть
Із ворогом до перемоги.

А ворог – це страшенний звір
Із загребущими руками.
Весь світ перетворив на гру
І гра ця – бій, 

між рідними братами.

Нестерпний біль сидить 
у грудях

У дочок, мам, сестер, братів,
Коли не знають, чи живий ще
Нащадок славних козаків.
 
Ми ж не впадемо на коліна
І голови схилять не станем!
Хай буде вільна Україна
І мирний час скоріш настане!

Катерина  КОРНЄЄВА.
 16 років,  м. Київ.

Сиди собі і плач, 
хоч очима витечи. 
Нікому до тебе 

діла нема. Бо, що ті 
жіночі сльози – хіба 
якісь задавнені 
образи, миттєві емоції, 
внутрішня напруга, що 
рве єство, як блискавка 
небо. Кому яке діло, що 
тобі дихати не хочеться 
без нього…

- Народи мені сина, – ска-
зав він у перший день їхньо-
го роману, якого не обгово-
рював лише лінивий. Роману, 
який почався з казки.

- Я народила б тобі кіль-
ка синів, якби могла…, - брині-
ла вона серцем та нічого ніко-
му не казала про вирок ліка-
рів. Ще не змирилася з діагно-
зом «безпліддя», бо напевне 
знала, що в житті ще продзве-
нить щастя дитячим сміхом.

- Я народжу тобі сина, 
лише не хочу, щоб ти був йому 
«недільним батьком».

Не зазвучав її голос твер-
до чи пронизливо, тільки до-
летів, проникнув у святу свя-
тих – де все звершується. Ка-
жуть, що бажання треба фор-
мулювати для Всесвіту пра-
вильно, туди не долітає част-
ка «не».

Вона відразу зачала дити-
ну. Хоч важко носила, та раді-
ла кожним днем, гарнішала у 
своїй вагітності. І зовсім не-
важливо було: хто що гово-
рить, як на все це дивляться 
родичі. І взагалі – усе, окрім 
коханого, стало неважливим. 
Бо він виявився найпершим, 
довершеним, справжнім на-
повненням її сутності. Кохан-
ням її життя…

Щастя нашаровувалось у 
її душі картинками зустрічей, 
моментів передчуття і очіку-
вання. Вона жила, як у спо-
вільненій зйомці, коли від од-
нієї його усмішки -  «привіт, 
моя радосте!» - до іншої мина-
ла вічність.

Синок, тільки почав ру-

хатися в лоні, теж реагував 
на присутність батька, як 
зайчик-чеберяйчик. 

- Назвемо його Дмитри-
ком, - додавав коханий, коли 
слухав, як рухається дитина. 
Цілував живіт і йшов додому.

А вона залишалася зі сво-
їми думками і бажаннями в 
порожній квартирі, яку він 
винаймав. Та не почувалася 
одинокою, адже її маленький 
Дмитрик постійно нагадував 
про себе. Літала у своєму сві-
ті мрій і вигадок – тренува-
ла підсвідомо у собі творця. 
Її фантазїї, вплітаючись у ве-
реницю сил, які рухають сві-
том, наче оживали, штовха-
ли до дій та вчинків. І вона на-
вчилася знаходити вихід на-
віть, здавалося б,  у безвихід-
них ситуаціях.

Хоч втомлювалась на ру-
тинній роботі, надвечір бра-
ла в руки палітру, вмикала на-
строєву музику і малювала.

- Чого ти півночі стояла за 
мольбертом, тобі ж треба до-
бре їсти, гарно спати, - корив 
її при черговій зустрічі, - бе-
регтися…

- Мені треба берегтися від 
порожнечі, яка зносить мене, 
коли тебе немає поруч, - пори-
валася розповісти йому про 
всесвіт своїх почувань.

Але йому вистача-
ло лише сексу.

Д м и т р и к 
з’явився  на світ 
трішки раніше, ніж 
вона собі вирахува-
ла. З’явився  вран-
ці, при важких по-
логах, які мало не 
забрали його матері. Та 
обоє виявились міц-
ними.

Всесвіт відгук-

нувся на її прохання, подару-
вавши вимріяну радість мате-
ринства. Коли вирішила пові-
домити радісну звістку, в те-
лефоні почула його знервова-
ний голос:

- Чудово, просто чудово. 
Я зараз не можу розмовляти, 
передзвоню…

Вона розуміла, що коло 
нього дружина і слова, які в 
той момент були найважли-
віші, просто застрягли в його 
горлі, не з’явились, не наро-
дилися.

- Сиди собі і плач, хоч очи-
ма витечи, - квилила вона, бо 
сильним жінкам не так вже й 
важко розродитися сльозами. 
Плакала вона, плакав Дми-
трик на руках, плакала осінь 
за вікном пологового будин-
ку, поставивши в анкеті жит-
тя прочерк навпроти слова 
«батько».

- Давай поговоримо на-
встіж, - наступного дня твер-

до сказала йому в слухавку, 
бо прийти в пологовий сам не 
наважився. Просив подумати, 
«не пороти дурниць», не ква-
пити події. Та в ній наче щось 
перемкнуло. І все зачаруван-
ня його голосом, усмішкою, 
дотепністю, ласкою -  розта-
нуло, розвіялося, щезло за ніч.

На квартиру вона приїхала 
лише, щоб забрати речі. Зна-
йшла прихисток в домі дав-
ніх знайомих, які працювали 
за кордоном. Почала малюва-
ти відразу, хоч була виснаже-
на до краю. За кілька ночей, 
які Дмитрик подарував їй за-
вдяки спокою і міцному сну, 
вона завершила картину. Так 
і назвала її – «Поговоримо на-
встіж»,  де вивершила все, що 
прагнула сказати коханому…

Картини народжувалися 
одна за одною і критики на-
вперебій вихвалювали її тво-
ріння. Полотна немовби здо-
були крила і розліталися в 
різні кінці країни, в різні до-
мівки, де прагнули побачити 
ескізи справжніх почуттів.

Коли в черговий раз в те-
лефоні прозвучало його па-
тетичне: «Ти мене втратиш», 
вона констатувала: «Це не 
страшно, адже я знайшла 
себе…»

Зоряна ЗАМКОВА.

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського обрядово-
фольклорного ансамблю "Білівчанка" із с. Біла Тернопільського району -  
Людмила Довгалюк, Ірина Борко, Наталя Огірка та Оксана Ягнюк  
на Всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини».

гніздечкоСімейне

Дзвони пам’яті і любові
Пломеніє, іскриться 

ватра,
 Розлилося лемківське 

море
В українському 

Прикарпатті…

Тоді був такий час. 
Влада забороняла 
віру в Бога. Хто 

отримував високу 
посаду – ставав 
безбожником, 
зрікався 
Божого слова, 
молитви, ікон 
у кімнаті не 
вішав.

Віра тоді зде-
більшого жила в сер-

цях бідних селян, 
які важко працю-
вали та молили-

ся за те, щоб дочекати наступ-
ного дня. Віруючою була і Фро-
сина. У любові до Бога вихову-
вала вона свою доньку Ганну-
сю. Маленькою дівчинка бага-
то молитов знала,  змовляла їх 
вранці та ввечері.

Минули роки. Ганна виле-
тіла з батьківського гнізда. Ви-
вчилася, знайшла роботу, ви-
йшла заміж і стала запеклою 
атеїсткою…

Такими Ганна й дітей сво-
їх виховала. Куди й поділося 

все те, чому її вчила ненька. На 
журливе Фросинине: «Не гніви 
Бога, доню», тільки й того, що 
посміхалася. У веселощах і роз-
кошах минало її життя. Та має 
воно, на жаль, чорні й білі сму-
ги. Підкралася й до Ганни біда. 
Було то взимку. Жінка поспі-
шала, посковзнулася та впала. 
Перелом руки в двох місцях, 
операція, гіпс. А потім – курор-
ти, лікарні, масажі, адже паль-
ці не слухалися, рука німіла, 
а згодом покрилася чорними 

цятками, з’явилися гнійники. 
Біль вимучив Ганну, висушив. 
Колишня врода зів’яла. І тоді, 
коли медики розвели руками 
та винесли вирок: треба ампу-
тувати руку, жінка зачинилася 
в кімнаті, впала навколішки й, 
ридаючи, звернулася до  Все-
вишнього: «Господи, що маю 
робити?». 

Вночі Ганні приснився див-
ний сон. Прийшов до неї ангел 
і сказав: «Якщо повіриш – Бог 
допоможе тобі. Молися».

Вона молилася і любов 
Божа наповнювала її, стру-
меніла крізь неї та зцілювала 
рани. Минуло трохи часу і їй 
знову наснився той самий ан-
гел. Цього разу він сказав, що 
віра вилікувала її, тому нехай 
устає та зустрічає новий ра-
нок свого життя.  Ганна про-
кинулася, коли перші соняч-
ні промені виглянули з-за ви-
соких будинків. Жінка вже й 
не пам’ятала, коли востаннє 
милувалася сходом світила. У 
неї з’явилася надія на одужан-
ня. Тепер взяла собі за звичку 
щоранку прокидатися разом 
із сонцем, виходити на балкон  
та просити  Господа про поря-

тунок і милість.
Ганна одужала. Навіть лі-

карі дивувалися. Щойно жін-
ці стало краще, вона поїха-
ла в село до старенької мату-
сі. Обоє довго плакали. Фро-
сина гладила вже дорослу Ган-
ну по голові, як у дитинстві, і 
тихо промовляла: «Не зрікай-
ся ніколи, доню, віри своїх пра-
дідів. Молися і дітей своїх вчи 
молитви, бо сила її дуже ве-
лика. Живи, доню, з миром у 
серці, Божим словом, вірою та 
любов’ю і тоді завжди будеш 
здорова і щаслива».

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка  

Заліщицького району.

Щастя
Невигадана 

історія

у кожного своє

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Невигадана історія

Настроєве

«Живи, доню, з вірою»

З білих зір  
ніч нанизує  

Долі намисто…
…Невпізнання в моїй душі зосталось… 

Хіба це не про вас сказано? І про тих, хто 
живе у прекрасних легендах. Святий Ва-
лентин, де Гріє, Беатріче, дон Педро і Лау-
ра… Повірте на мить, що наївний дон Пе-
дро й досі співає своїй коханій. Марно ше-
почуть: Лаура не свята. Він про це не хоче 
знати. Бо для нього є лише вона - донна Ла-
ура - ота непорочна, як Дівині очі…

Все підвладне часу, а кохання - ні. Воно 
не визнає заборон і кордонів, суспільних 
осудів і статусів. Вічне, як світ. Земне, як ми. 
Неземне, як Всесвіт. Воно приречене три-
вожити наші серця задля пізнання любові 
та розчарувань. А ми приречені бути його 
заручниками… 

Як би сказали: приміряйте до себе ко-
лір щастя. Ваш вибір? Ніжно-бузковий? 
Вранішньо-рожевий? Білий? Колір мор-
ської хвилі?..

А колір кохання? 
Білий колір у мого чекання.
В білих шатах мої найдорожчі мрії.     
А моє заблукале кохання?
Мабуть, воно також біле…
Білий вальс, білі клавіші, 
Біла мелодія…
З білих зір 
Ніч нанизує Долі намисто…
Білий колір - кохання і щастя прелюдія…
Бажаєте продовжити цей вірш?..
У кохання безліч тонів і відтінків. Як у 

людської душі. Для когось - це ніч, украдена 
до ранку, яка вартує цілого століття. А хтось 
віддасть ці декілька годин на вічний осуд. А 
кохання, навіть його миттєвий спалах, не до-
шукується, хто правий, а хто - ні. Цьому ша-
леному почуттю не цікаво, що буде завтра…

Що буде завтра? Сльози радості? Від-
чаю? Народження з любові нового жит-
тя? А, можливо, завтра хтось загляне у ста-
рий альбом і… Ах, цей непосидючий хлоп-
чисько, цей зірвиголова… Як він вас кохав! 
А ви… Годі, годі докоряти собі за колишню 
нерозважливість. Кохання таке примхли-
ве. Таке, якою були ви у свої вісімнадцять…

Ольга ЧОРНА.

Етюд Поговоримо 
навстіж
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«Шахтар» - «Динамо» - 1:1 
Гра у Харкові виявилася видовищ-

ною та справді бойовою. Рахунок у матчі 
відкрив ветеран київського клубу Олег 
Гусєв. Він упевнено реалізував пеналь-

ті, зароблений Євгеном Макаренком у 
середині першого тайму. Кияни вели у 
рахунку аж до 75 хвилини, коли гірни-
кам вдалося результативно завершити 
флангову передачу. А ще у зустрічі за-
тятих суперників було вдосталь емо-
цій, 11 жовтих карток та безліч нере-
алізованих моментів. Результат - 1:1. 
У турнірній таблиці «Динамо» відстає 
від «Шахтаря» на 3 пункти.

Результати інших матчів звітного 
туру:
«Зоря» - «Сталь» - 2:2;

«Зірка» - «Карпати» - 1:0;
«Ворскла» - «Волинь» - 2:1;
«Чорноморець» - «Олександрія» - 1:0;
«Олімпік» - «Дніпро» - 3:0.

Арена
Збірна України розпочала виступ 

на футзальному мундіалі матчем про-
ти чинних чемпіонів світу і програла 
з рахунком 1:3. Щоб зберегти шанси на 
подальшу боротьбу, українцям необхід-
но виграти у четвер в австралійців. Тим 
паче, що збірна Австралії вже встигла об-
іграти Мозамбік з рахунком 2:3.

В окупованому Криму збирають-
ся знести стадіон «Локомотив» зара-
ди збільшення транспортного потоку 
біля Центрального ринку Сімферополя. 
На його місці планують розмістити місця 
для паркування автомобілів. Цю варвар-
ську пропозицію вніс так званий голо-
вний архітектор Сімферополя Ернст Мав-
лютов. Остаточне рішення має ухвалити 
самопроголошена влада міста. До анексії 
Криму стадіон «Локомотив» був домаш-
ньою ареною сімферопольської «Таврії» - 
першого чемпіона з футболу в історії не-
залежної України.

11-річний волинський футболіст 
Давид Фесюк цьогоріч став голкіпе-
ром мадридського «Реалу». Давид грав 
у Словаччині, де захищав ворота дитячо-
го футбольного клубу «Марека Гамшика» 
з міста Банська Бистриця. У складі цієї 
команди юний футболіст поїхав на єв-
ропейський турнір UNIOR CUP-2016. Там 
став найкращим воротарем змагань, по-
трапив на олівець селекціонерів мадрид-
ського «Реалу» і, зрештою, отримав за-
прошення у його склад на літній трену-
вальний збір. У серпні Давид Фесюк зі 
своїм новим клубом став переможцем 
найпрестижнішого дитячого турніру в 
Іспанії. Як стверджують іспанські фут-
больні фахівці, юний українець у майбут-
ньому може стати таким же успішним, як 
Ікер Касільяс, який тривалий час захи-
щав ворота королівського клубу.

Команди українця Володимира 
Кличка та чемпіона світу у суперваж-

кій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і Ring 
Magazine британця Тайсона Ф’юрі оголо-
сили про досягнення домовленості щодо 
бою-реваншу між боксерами. Поєдинок 
відбудеться 29 жовтня у Манчестері, як і 
планувалося спочатку.

Поєдинок  у прямому ефірі транслю-
ватимуть більш ніж 150 країн світу. Квит-
ки, придбані на 9 липня - саме тоді мав 
відбутися бій - залишаються дійсними і 
для нової дати поєдинку - 29 жовтня.

Тим часом, у понеділок, 12 вересня, 
в Лондоні пройшла прес-конференція, 
присвячена поєдинку Тайсона Ф’юрі і Во-
лодимира Кличка. Незважаючи на вели-
чезний інтерес до бою, все було буден-
но і нудно. Якщо рік тому Ф’юрі з’явився 
на прес-конференцію в костюмі Бетмена, 
то тепер він взагалі проігнорував спілку-
вання з пресою.

Промоутер чемпіона Мік Хеннессі спо-
чатку пояснював, що Тайсон потрапив в 
транспортний затор, потім - що у нього 
зламався автомобіль і сіла батарея в мо-
більному. Володимир Кличко був спокій-
ним, а так і не дочекавшись опонента, за-
явив: «Сподіваюся, в кінці кінців ми зу-
стрінемося в рингу. Час працює проти 
чемпіона, він повинен захищати свої ти-
тули».

У болгарському місті Пловдив за-
вершився фінальний матч Чемпіонату 
Європи з волейболу серед молодіжних 
команд (U-20), в якому збірна України по-
ступилася команді Польщі і стала сріб-
ним призером європейської першості.

Українці на рівних грали з суперни-
ком протягом трьох сетів. Програвши дві 
партії поспіль, наші волейболісти зуміли 
виграти третій сет  і повернути інтригу у 
матчі. Та, на жаль, українцям не вистачи-
ло сил для подальшої боротьби. Перемо-
гу у заключній партії, а відтак і у матчі, 
святкували поляки.

Після дебютного поєдинку на 
чолі збірної України проти Іслан-
дії в рамках відбіркового циклу 
до Чемпіонату світу-2018 Андрій 
Шевченко розповів «Фактам», що 
ж саме змінилося в його команді й 
чому лихоманить лідерів - Андрія 
Ярмоленка та Євгена Коноплянку.

- Матч проти збірної Ісландії 
став дебютним для вас на посаді 
головного тренера збірної Укра-
їни і потрібно сказати, що гра 

синьо-жовтих помітно змінилася. 
За рахунок чого вдалося перебу-
дувати команду, адже виконавці 
залишилися практично ті ж?

- Насамперед, ми трохи змі-
нили структуру команди. І я б не 
сказав, що у нас грали всі ті грав-
ці, які були раніше. Проти Ісландії 
вийшли дебютанти - Бутко, Со-
боль, Шахов. Також іншим фут-
болістам ми трохи змінили по-
зиції. Взагалі, я залишився задо-
волений ставленням гравців, їх 
настроєм, вони дійсно грали, як 
одна команда.

- На одній із прес-конференцій 
ви сказали, що гра збірної буде бу-
дуватися на сильних якостях ва-
ших підопічних. Що це за якості?

- Для мене найголовніше - це 
дисципліна, ставлення до гри та 
самовіддача. Також буду добива-
тися того, щоб гравці виконува-
ли ті вимоги, які ми ставимо пе-
ред ними. Саме ці складові вва-
жаю головною структурною осо-
бливістю збірної.

- Сильно переживали, вперше 
керуючи командою в якості го-
ловного тренера?

- Зізнаюся, дуже сильно хви-
лювався. Під час гри доводило-
ся постійно кричати, підказува-
ти гравцям, тому навіть трохи зі-
рвав голос.

- А що скажете про саму гру 
проти Ісландії, адже результат міг 
бути як на нашу користь, так і на 
користь суперника, а в результаті 
вийшла нічия?

- Грати всі 90 хвилин рівно - 
неможливо. Звичайно, були десь 
спади, а десь сплески активності. 
Зазначу, що ми грали проти дуже 
сильної й зіграної команди, яка 
на минулому Чемпіонаті Європи 
багатьох поставила в незручне 
становище. В тому числі і збірну 
Англії. Ісландія - дуже збалансо-
вана, не перший рік грає одним і 
тим же складом, у них налагодже-
ні командні дії. Це - гідний супер-
ник, і  вважаю, що ми виглядали 
дуже добре.

- Що відбувається з Андрієм 
Ярмоленком, який останнім ча-
сом, м’яко кажучи, перебуває не у 
своїй тарілці?

- За годину до закриття транс-
ферного вікна «Евертон» зробив 
офіційну пропозицію щодо Яр-
моленка, приславши в клуб від-
повідний факс. Але Андрія не 
відпустили в Англію. Тому, я ду-
маю, що психологічно Ярмолен-
ко готувався покинути київський 
клуб. Але з іншого боку, «Дина-
мо» грає в Лізі чемпіонів, де у ньо-
го буде можливість проявити свої 
найкращі якості.

Також особисто мені сподо-
балося його ставлення до трену-
вального процесу за усі дні у роз-
ташуванні збірної.

- Як показав матч проти Іслан-
дії, Коноплянка наразі перебуває 
не в найкращій формі. Як вважає-
те, у чому проблема?

- Женя зараз змінив клуб, 
тому найголовніше, щоб в «Шаль-
ке» він отримав достатньо ігрової 

практики, і повернув собі колиш-
ні кондиції.

- Після приходу в збірну ви 
не раз відзначали, що відтепер 
збірна буде відкритою для ЗМІ 
й гравці, й тренерський штаб за-
вжди будуть йти назустріч жур-
налістам. Після поєдинку з Іслан-
дією через мікс-зону пройшло чи-
мало футболістів, але лише двоє 
погодилися дати інтерв’ю. Як ви 
можете це пояснити?

- Моя політика, як тренера 
збірної, це зближення команди 
зі ЗМІ. Тому я зі свого боку пока-
зую приклад. Комусь нав’язувати 
свою точку зору я не збираюся. Є 
гравці, які вважають за потрібне 
підійти до журналістів і відпові-
сти на їх запитання, є ті, хто цього 
робити не хоче. Можливо, в силу 
різних обставин. Але, з іншого 
боку, журналісти теж повинні ста-
витися з розумінням і йти футбо-
лістам назустріч. Це має бути вза-
ємно. У свою чергу, я завжди від-
критий для спілкування…

З початку змагань наша команда завоювала більше  60  медалей  різного ґатун-
ку та міцно закріпилася на третій позиції серед збірних світу.

Перше місце - у команди Китаю, друге - у паралімпійців Великобританії, на чет-
вертій позиції – спортсмени зі США.

Українські паралімпійці 
СЕРЕД ЛІДЕРІВ

Прем’єр-ліга,7-й тур 
Гірники втратили перші очки у сезоні

Дебют Шевченка-тренера: «Ми виглядали дуже добре»

Національний олімпійський комітет України, як і обіцяв, ви-
платив олімпійцям-призерам додаткові винагороди. Сума пре-
міальних склала 300, 200 і 120 тисяч гривень за золоту, срібну і 
бронзову медалі відповідно. Таким чином, сумарно українські 
спортсмени «заробили» 2 млн. 80 тис. грн.

Окрім преміальних від НОК, вітчизняні атлети отримали від 
держави $125 тис. за «золото», $80 тис. за «срібло» і $55 тис. за 
«бронзу» Олімпіади.

Доречно нагадати, що у Бразилії українські олімпійці здобули 
2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

Розрахувалися з олімпійцями
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Щирі вітання, пісенні дарунки і тиха молитва

Газовики Тернопілля відзначили 
своє професійне святоТепла невимушена 

атмосфера 
панувала минулої 

п’ятниці в актовому залі  
ПАТ «Тернопільгаз». 
Його працівники 
зібралися на урочистості 
з нагоди професійного 
свята - Дня працівників 
нафтової, газової та 
нафтопереробної 
промисловості. 
Відзначають його 
щорічно у другу неділю 
вересня.

Це свято людей, які при-
святили себе важливій спра-
ві – розбудові паливно-
енергетичного комплексу 
держави, динамічний розви-
ток якого – запорука успішної 
перебудови економіки Укра-
їни, її енергетичної незалеж-
ності та національної безпеки. 
Сьогодні це важливо, як ніко-
ли, адже в країні триває АТО, 
йде війна. Час породжує нових 
героїв, які   змушені щоденно 
на передовій боротися за не-
залежність і цілісність країни. 

Серед них і 16 працівників 
колективу об'єднання “Тер-
нопільгаз”, які   були мобілі-
зовані до лав Збройних Сил 

для участі в АТО на сході кра-
їни, троє з них і зараз захища-
ють Україну.  Пам'ять усіх заги-
блих у цій - нікому не потріб-
ній війні присутні вшанували 
хвилиною мовчання. 

Історію  підприємства тво-
рило декілька поколінь га-
зовиків, які зараз на заслу-
женому відпочинку. Загалом 
об'єднання “Тернопільгаз” на-
лічує 488 ветеранів, з яких 76 
пропрацювали у газовому гос-
подарстві більше 30 років.

На урочисту імпрезу заві-
тали: голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук, перший заступ-
ник голови Тернопільської об-
ласної державної адміністра-
ції Іван Крисак, міський голо-
ва Сергій Надал, голови Терно-
пільської РДА Олександр Похи-
лий та райради Андрій Галай-
ко, голова Байковецької гро-
мади Анатолій Кулик. Вони на-
городили Почесними грамота-
ми керівництво та колектив 
ПАТ “Тернопільгаз”, працівни-

ків районних управлінь та ТОВ 
“Тернопільоблгаз”.

Начальник об'єднання 
“Тернопільгаз” Олег Караван-
ський і директор ТОВ “Терно-
пільоблгаз” Володимир Будз 
привітали колег, вручили їм 
Почесні відзнаки та Почесні 
грамоти  НАК „Нафтогаз Укра-
їни”,   Почесні грамоти та подя-
ки об’єднання „Тернопільгаз”. 

Музичні вітання дарува-
ли лауреати всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, нео-

дноразові переможці та воло-
дарі  гран-прі дитячого фести-
валю “Блакитний вогник”  Ан-
дріана Гарматюк і Владислав 
Вальків,  народне аматорсько-
го тріо “Кришталеві роси” ПАТ 
«Тернопільгаз» Надія Оле-
щук, Світлана Левицька, Оль-
га Мартинюк, народний ама-
торський ансамбль акустич-
ної музики “ОБЕРІГ”, ансамбль 
дівчат «Тернопільгазу»...                                

Піднесено зворушливу ат-
мосферу свята створила веду-
ча - помічник голови правлін-
ня ПАТ “Тернопільгаз” Неля 
Саржевська.

А у неділю, 11 вересня, з на-
годи професійного свята пра-
цівники газових господарств 
області вирушили на прощу у 
Зарваницю, яку присвятили 
молитві за мир в Україні.  

Отець Микола Мен-
дюх вручив голові правлін-
ня ПАТ “Тернопільгаз” Олегу 
Караванському Грамоту ар-
хиєпископа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівського 
Василія Семенюка за допомо-
гу у розбудові Марійського 
Духовного Центру та поблаго-
словив усіх на добрі справи.

Юля ШВЕЦЬ.

В околицях старовинного 
Збаража знайшли 
давньоруське поховання – 

останки п’яти дорослих і дитини. 
Виявив їх власник приватної 
садиби, коли почав будівельні 
роботи на своєму подвір’ї.

Поховання розкопали між Збаражем 
та селом Залужжя. Археологи попере-
дньо датують останки початком 13 сто-
ліття.

 – Господар проводив каналізацій-
ні роботи й натрапив на скелети. Ми 
спершу знайшли чотири кістяки – 
трьох дорослих і однієї дитини, років 
десяти. Поруч також був кістяк соба-
ки. Згодом розкопали останки ще двох 
дорослих, – розповідає науковий спів-
робітник Національного заповідника 
«Замки Тернопілля» Володимир Дани-
лейко.

Поховані могли бути членами однієї 

родини, кажуть дослідники. За попере-
дніми висновками, їх було вбито. На че-
репі одного з похованих знайшли слід 
від меча.

– Знахідка належить до древньо-
руського періоду, - каже пан Володи-
мир. – Це був час міжусобних воєн або 
загарбань. Людей убили й абияк ски-
нули в яму. Їх так і знайшли, у хаотич-
ному положенні, тобто це не було ри-
туальне поховання.

Розкопали археологи і глиняну хату, 
у якій, ймовірно, жила родина. Долів-
ка помешкання теж була вимощена 
глиною. Житло розкопали на глибині 
близько 1,2 метра, а поховання – 2,8 ме-
трів.

Знахідки передали в інститут архео-
логії Академії наук України. Саме антро-
пологи визначать, до якого саме періо-
ду належить поховання і чи справді зна-
йдені рештки належать одній родині.

Юля ШВЕЦЬ.

З 7 вересня 2016 р.  в 
об’єктах поштового 
зв’язку УДППЗ 

«Укрпошта» розпочалася 
передплата періодичних 
друкованих видань на 2017 
рік. 

Тарифи затверджені наказом Мі-
ністерства інфраструктури Укра-
їни від 20.08.2015 № 335 «Про за-
твердження Тарифів на приймання 
та доставку вітчизняних періодич-
них друкованих видань за перед-
платою», зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 08.09.2015 
за № 1082/27527.

Передплатна кампанія 2017 року 
на видання загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження проводиться за 
Каталогом видань України на 2017 
рік і триватиме до 16 грудня 2016 
року включно.

 Передплата на зарубіжні видан-
ня проводитиметься за Каталогом 
видань зарубіжних країн на І півріч-

чя 2017 року:
– видання позначені двома зіроч-

ками (**) – до 27 жовтня 2016 року;
– видання адресної системи екс-

педирування, крім видань, позна-
чених двома зірочками (**) – до 07 
грудня 2016 року;

– видання карткової системи 
експедирування – до 08 грудня 2016 
року.

Приймання передплати здій-
снюється в усіх операційних за-
лах поштамтів, центрах поштового 
зв’язку, пунктах приймання перед-
плати, а також безпосередньо лис-
тоношами на доставних дільницях.

Адміністрація  
ТД УДППЗ «Укрпошта».

Біля Збаража чоловік на своєму подвір’ї 
розкопав давньоруське поховання

Укрпошта розпочала передплату на 2017 рік
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Юля Томчишин.

Вересень тішить нас сонцем та щедрим 
врожаєм. У добрих господарів на грядках 
червоніють  помідори і перець, дозріває 

квасоля, у садах наливаються яблука та груші. 
На ринкових прилавках також розмаїття 
фруктів та овочів. Тому варто скористатися 
моментом і наситити свій організм вітамінами, 
споживаючи ці дарунки природи. А ще - не 
лінуватися і зміцнювати своє здоров’я за 
допомогою простих і доступних рецептів від 
відомого фітотерапевта Марії ТРОЙЧАК. 

Кавун очистить організм
У розпалі сезон кавунів. Вони 

містять дуже багато води, заліза, 
фолієвої кислоти, вітаміну С, над-
звичайно помічні при ожирін-
ні, мають антисклеротичну дію. 
Тому у сезон цих ягід варто 1-2 
рази на тиждень робити розван-
тажувальні дні – весь день спо-
живати лише кавуни. 

Також із соковитої м’якоті 
можна робити маски на обличчя. Спершу ретельно очис-
тити шкіру, а потім влаштувати обличчю контрастні вми-
вання – теплою і холодною водою. Це допоможе відкрити 
у шкірі пори і зробить маску ефективнішою. Далі виклас-
ти кашку з м’якоті кавуна на обличчя на 20 хвилин. Після 
цього змити теплою водою. Калій, яким багата ця ягода, 
надасть шкірі та м’язам пружності. 

Використовують кавун при захворюваннях печін-
ки, жовчного міхура, зовнішніх і внутрішніх інтоксика-
ціях. Насіння кавуна є чудовим протиглистним засобом. 
Для цього насіння потрібно розтерти з водою в блендері у 
співвідношенні 1:10 і вживати дітям та дорослим по 1 ч. л. 
три рази на день або вранці 3 чайних ложки натще. 

- А ще є рецепт, який неодноразово перевіряли мої па-
цієнти, - розповідає пані Марія. - Він чудово виводить із 
нирок дрібні камінці та солі уратів. Щоправда, перед цією 
процедурою варто зробити УЗД-обстеження, щоб пере-
вірити, чи немає у нирках великих за розміром камінців. 
Для очищення нирок кавуном потрібно протягом дня 
пити тільки воду. А у період з 17.00 до 20.00, коли нирки 
інтенсивно працюють, з’їсти стільки кавуна, скільки змо-
жете, та прийняти гарячу ванну. Таку процедуру можна 
повторювати 3-5 разів з інтервалами через день. 

Капуста врятує від безсоння
Цей овоч не лише незамін-

ний на кухні, але й надзвичайно 
багатий на вітаміни. Білокачан-
на капуста містить безліч корис-
них для здоров’я речовин. Зокре-
ма, багата на вітамін А, В, К, U і ас-
корбінову кислоту, а ще 16 аміно-
кислот, ензими (лактозу, ліпазу, 
протеазу та ін.), фітонциди (при-
родні антибіотики) і клітковину.

Свіжа капуста регулює роботу кишечника, посилює се-
крецію шлункового соку та покращує травлення. Капустя-
ний сік має заспокійливу дію, покращує сон та серцеву ді-
яльність. А ще рятує від авітамінозу. Потрібно вживати по 
0,5 склянки соку тричі на день протягом тижня. 

Капуста надзвичайно помічна при схудненні. Вона міс-
тить тантронову кислоту, яка нормалізує жировий обмін, 
оздоровлює і зберігає молодість.  А також вона допома-
гає позбутися пігментних плям. Для цього шкіру потріб-
но очистити, змастити оливковою олією та викласти каш-

ку зі свіжої капусти на 20 хвилин. Якщо регулярно роби-
ти цю процедуру, то колір шкіри вирівняється без дорогих 
кремів та інших засобів. 

Багата на вітаміни журавлина
Незамінним засобом для 

очищення організму є і журав-
лина. Вона багата на вітаміни РР, 
В, К, С, калій, кальцій і фосфор, 
йод, магній, залізо. 

Сезон цієї ягоди вже розпо-
чався. Марія Тройчак радить 
споживати її щодня по 1 склян-
ці протягом 15 днів. Якщо не мо-
жете їсти ягоди, то з ним можна 
приготувати напій – у  блендері збити журалину з теплою 
водою, за бажанням до смаку додати меду. Вживати цей 
напій протягом дня по 1 склянці за 30 хвилин після їжі. 

Квасоля вилікує від тиску
Цьогоріч гарно вродила ква-

соля. Цей овоч надзвичайно ко-
рисний, хоча й незаслужено за-
бутий сьогодні. 

У квасолі дуже багато віта-
мінів та мікроелементів, які не-
обхідні організму. Зокрема, у ній 
багато білку, який за складом 
близький до тваринних білків, 
прирівнюється до м’яса, риби та 

курячого яйця. 
Квасоля містить всі необхідні людському організму 

амінокислоти. Вітаміни С, В1, В2, Е. За вмістом цинку, міді і 
заліза посідає першість серед багатьох овочів. Пюре з ква-
солі – дієтична страва. Його можна вживати при захворю-
ваннях печінки та гастритах. Якщо вживати квасолю 1-2 
рази на день можна вилікувати ожиріння, подагру, гіпер-
тонію. 

Одного разу до мене на консультацію прийшла жінка, 
яка розповіла, що вона вдома не садить картоплі, а лише 
квасолю, - розповідає пані Марія. – Вживає її щодня 1-2 
рази і завдяки цьому значно покращила своє здоров’я. Зо-
крема, вилікувала гіпертонію та омолодила організм. Ця 
жінка радила, щоб не було здуття живота, при варінні ква-
солі додавати у воду зубчик часнику. А також робити з неї 
пюре, а не вживати цілою. 

Квасоля – незамінний засіб для шкіри. Її потрібно роз-
терти, змішати з соком обліпихи або лимона. Така маска 
розгладжує зморшки, лікує від вугрів та робить шкіру гла-
денькою. 

І зернятка з яблук пригодяться
У саду достигають яблучка – 

пахучі, смачні, корисні. Вони ба-
гаті на вітаміни А, С, РР, магній, 
залізо, калій, фенольні сполу-
ки, пектин. З допомогою яблук 
можна вилікувати склероз, по-
дагру, хронічний ревматизм, 
нирковокам’яну хворобу, ка-
шель. 

Якщо у людини хвора під-
шлункова залоза, то варто вживати печені яблука. 

Зернятка з яблук містять дуже багато йоду і тому до-
бре впливають на роботу щитовидної залози. 

Пані Марія розповідає, що якось дискутувала з лікарем-
ендокринологом про користь народної медицини для щи-
товидної залози. Він спершу кепкував із поради – регуляр-

но вживати в їжу зернятка яблук. Однак все-таки вирішив 
перевірити на практиці. А згодом телефонував і дякував, 
що завдяки цій пораді вдалося уникнути операції. 

Водний розчин яблук у співвідношенні 1:1 допоможе у 
лікуванні ран і трофічних виразок. Яблуко можна натерти 
або збити в блендері. З’єднати з водою, викласти цю каш-
ку на лляне полотно та прикладати до ран. 

Огірковий лосьйон  готуємо вдома
Огірок – це справжня комора 

вітамінів. Кажуть, якщо за сезон 
з’їсти 30 кілограмів огірків, то 
можна врятувася від усіх недуг. 

Огірок надзвичайно корис-
ний для шкіри обличчя. Вдома 
можна приготувати огірковий  
лосьйон, яким ви зможете очи-
щати шкіру аж до наступного 
літа. Для цього потрібно натерти 
на дрібній терці 200 г огірків та залити їх 0,5 скл. горілки 
та поставити на тиждень у темне місце. Використовувати 
щоранку після вмивання для очищення обличчя. Це про-
стий і дієвий засіб. 

Помідори очистять судини
Помідори - справжній коктейль з вітамінів і мінера-

лів. Вони містять багато вітаміну С. Великий плід (близь-
ко 180 г) покриває його щоденну потребу на 60%. У них 
міститься багато вітаміну Е, є також і бета-каротин - силь-
ний антиоксидант, який має неоціненне значення для на-
шого здоров’я. 

У томатах також багато міне-
ральних елементів. Одним з най-
більш важливих є калій, який 
допомагає знизити артеріаль-
ний тиск. Також в них містить-
ся кальцій, фосфор, магній, залі-
зо, марганець, мідь і кобальт, лі-
копін - корисний при боротьбі з 
раком. 

Марія Тройчак радить готу-
вати із помідорів корисні відвари та коктейлі. Взяти 2-3 
помідора, дрібно нарізати, залити 200 г окропу і варити 10 
хвилин на маленькому вогні. Охолодити, процідити і при-
ймати по 1 склянці два рази на день як протинабряковий 
і мочогінний засіб. Це доступний і дуже дієвий метод. Та-
кож можна приготувати вітамінний коктейль, який дуже 
корисний при ішемічній хворобі серця, атеросклерозі. Він 
чудово сприяє омолодженню судин.  Взяти 4 помідора, 1 
зубчик часнику – збити у блендері або перетерти через 
сито і додати подрібнений часник. Вживати його потріб-
но по 0,5 склянки 3-4 рази на день до їжі. 

Також із м’якоті помідора можна приготувати маску. 
Головне - перед цим очистити шкіру. Також Марія Трой-
чак радить робити маски із усіх сезонних овочів і фруктів. 
Робити кашку, накладати на очищену шкіру на 20 хвилин 
і змивати теплою водою. Не лінуйтеся і ви побачите, що 
такі натуральні засоби нічим не гірші за косметику з ма-
газину. 

Дорогі наші читачі! Сезонні овочі і фрукти – це 
їжа, яку споживали наші предки і були 
здоровими. Тож використовуйте на 
здоров’я  щедрий осінній врожай і на-
сичуйте свій організм природними ві-
тамінами та будьте здорові! 

Відомий тернопільський фітотерапевт розповіла, 
як осінні овочі та фрукти зцілюють наш організм

Марія ТРОЙЧАК: 
«Дарунки природи 

врятують від недуг»
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Оренда
Винайму однокімнатну квартиру у центрі або в 

районі Східного масиву у Тернополі. Телефонувати: 
(098) 92-01-501.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні ціни.  
Телефон: (068) 05-70-068, Ігор.

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

Продаю
Земельну ділянку 0,12 га під забудову в селі Біла 

Тернопільського району. Тел.: (097)29-51-366.

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

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

Дві телиці (недорого) – чорна і рижа, тільні. 
Телефонувати: (096) 74-73-563.

Піноблоки (недорого) Телефон: (097) 33-06-287.
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24 вересня 2016 року 
Копичинецький технікум 

бухгалтерського обліку 
святкуватиме прекрасний ювілей – 

70 РОКІВ 
З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ!

Для історії це лише краплина, лише оберт 
секундної стрілки… І ми раді привітати наш 
заклад із цією значною датою та запрошуємо 
всіх – викладачів та студентів усіх років на-
вчання на урочисте святкування у місто на-
шої юності – Копичинці!

Збір біля Будинку культури о 12 год.
Оргкомітет: (066) 04-63-152; 

(098) 29-76-461 – Ігор. 

Допомога в оформленні віз.
МОЖЛИВІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ТЕРМІНОВИХ ВІЗ (ДО 2 ТИЖНІВ).
Інформаційні послуги з питань 

працевлаштування у Польщі та Чехії.
Швидко, якісно, доступно!!!

т. (096) 653-52-28, (099) 056-82-40.

Знайомства
Чоловік віком 47 років, матеріально забезпе-

чений, познайомиться із доброю, порядною жін-
кою віком до 43 років (можна з дитиною) для ство-
рення сім’ї. Заради розваги прошу не турбувати.  
Тел.: (067) 85-29-084, Ігор. Деталі при зустрічі.

- Соломон Маркович, ви чули, шо Парубій 
сказав за нашу Верховну Раду?

- Процитуйте за його слова, Моня.
- Він сказав, шо Верховна Рада - це парла-

мент воюючої країни.
- Моня, я бачу таки перший раз пар-

ламент воюючої країни, який на два мі-
сяці йде у відпустку і гріє пузо на Кана-
рах.

  
- Що ви думаєте про підпал офісу каналу 

«Інтер»?
- Агенти Кремля підпалили свою конспі-

ративну квартиру.
  

- Коханий, подаруй мені на день наро-
дження щось таке, аби я легенько правою 
ніжкою натиснула, і, р-р-раз, стрілка від нуля 
- до сотні за три секунди... 

- Ваги підійдуть? 
  

- Чому гривня раптом почала падати?
- Нацбанк увімкнув друкарський верстат 

- друкує черговий транш від МВФ.
  

Зустрілися два приятелі. 
- Ти що завтра робиш? 
- Змія з сином запускати будемо! 

- Ага, я теж завтра тещу в аеропорт про-
воджаю! 

  
- Хіба тебе не цікавить, чому я плачу? - за-

питує Марічка свого чоловіка. - Хочеш, роз-
кажу?

- Ні-ні, не потрібно! У мене немає таких 
грошей!

  
- Коли Верховна Рада починає роботу?
- Депутати зібралися 6 вересня, а ось 

коли почнуть працювати, дідько їх знає.
  

- Куме, як гадаєте: чому півень співає все 
своє життя?

- Тому, що у нього багато дружин, а тещі 
- жодної!

Украiнськi 
жарти

.
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ГОРОСКОП
з  14 до 20 вересня
Овен 

Друга половина вересня 
принесе чимало хороших пер-
спектив. Правда, братися за все 
відразу небажано. Також зірки 
кажуть, що оригінальні ідеї до-
поможуть вам досягти набага-
то більших результатів, тому 
не бійтеся проявляти ініціати-
ву. 
Телець

Ви енергійні і оптимістич-
ні, з вами охоче співпрацюють, 
бо ви буквально випромінюєте 
впевненість у собі. І дійсно, на-
віть в критичних ситуаціях ви 
не будете переможені до кінця. 
Але, звичайно, експериментува-
ти з долею не варто, краще ска-
зати їй спасибі за період удачі.
 Близнюки

Зорі радять вам задумати-

ся про свою справу. Якщо у вас 
давно є думки або навіть бізнес 
план – може, якраз настав мо-
мент цим зайнятися? Не бійте-
ся експериментів – вони підуть 
тільки на користь. 
Рак

Затримавшись на старті, ви 
зараз намагаєтеся надолужити 
згаяне. Зберігайте спокій, адже 
до фінішу ще далеко. І не витра-
чайте даремно сили, щоб їх ви-
стачило для успішного завер-
шення справи. Зірки радять біль-
ше звертати уваги на, здавалося 
б, зовсім нічого не значущі дета-
лі.
Лев

Ви сповнені гарних ідей і пла-
нів, але часто боїтеся їх озвучи-
ти або просто відкладаєте на по-
тім через нерішучість або зайня-
тість. Але вже пора включати ре-
жим «газ». Також варто залиша-
ти поганий настрій. Зорі кажуть, 
що все, що ви заплануєте, збу-

деться. У стосунках з близькими 
пануватиме гармонія. 
Діва

Добре б на кілька днів ви-
ринути з цієї суєти... При вибо-
рі місця відпочинку віддайте 
перевагу рідним берегам, най-
краще, в межах регіону вашого 
проживання. Також зірки реко-
мендують іти до мети малень-
кими, але впевненими кроками. 
Окрім того, варто бути більш 
стриманими з негативними 
емоціями. 
 Терези

Ви непогано заробляєте, але 
на себе витрачаєте мало. Набага-
то більше задоволення ви отри-
муєте від подарунків і послуг, 
зроблених іншими. Вам добре 
тоді, коли добре комусь поруч, і 
ви впевнені, що це і є справжнє 
щастя – вміння робити добро за 
покликом серця. Потіште себе 
відпочинком або новою покуп-
кою – ви це заслужили.

 Скорпіон
Наполегливість і завзятість 

дозволять вам успішно долати 
перешкоди, але, на жаль, на цей 
раз вам доведеться стикатися з 
ними частіше за інших. Не бійте-
ся йти на компроміс. Також зір-
ки радять обов’язково знайти 
собі заняття для душі і розсла-
блення, якщо такого ще немає.
 Стрілець

Зараз не час розслабляти-
ся – варто наполегливо працю-
вати на благо собі. При цьому 
пам’ятайте, що все таємне стає 
явним. Зверніть увагу на осла-
блену нервову систему. Також 
зірки не радять сваритися з 
близькими, слід бути більш ло-
яльними з оточуючими..
Козеріг

Поки ви тримаєте пальму 
першості за раціональністю й 
продуктивністю. Жодного за-
йвого слова, жодного зайвого 
руху, благодушний настрій. Зір-

ки приготували для вас кіль-
ка маленьких, але приємних 
сюрпризів. Також зірки не ре-
комендують занадто ревнува-
ти обранця без причини, інакше 
зруйнуєте відносини.
Водолій

Вам набридла буденність і 
передбачуваність життя. Як там 
у поета: «... з ранку на роботу, під 
вечір – назад, а поїзд іде у вогнях 
ліхтарів...». Влаштуйте собі від-
починок і не бійтеся втілювати 
свої мрії в життя – удача на ва-
шому боці.
Риби

Варто зайнятися зміцненням 
авторитету в колі колег. Також 
гороскоп обіцяє сприятливий пе-
ріод для планування. Тому чітко 
розставте пріоритети і беріться 
за справу. У вихідні варто відпра-
витися з обранцем в романтич-
ну поїздку, оточити кохану поло-
винку турботою і ніжністю, щоб 
залагодити відносини.

Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Твій життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливий Ти, бо скрізь шанують люди,

За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил іще прибуде,
Нехай до серця старість не спішить!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

Знову шкільний дзвіночок скли-
кає дітей на уроки, а надворі ще 
спекотні погожі дні, літній на-

стрій і барвисті вишиванки. Літні каніку-
ли для школярів невеличкого села Малі 
Вікнини на Збаражчині промайнули 
швидко та весело. Адже нудьгувати було 
ніколи! Попри те, що діти відпочивали 
на морі, допомагали дорослим і займа-
лися своїми дитячими справами, вони 
ще й активно підготувалися до святку-
вання 25-ї річниці Незалежності Украї-
ни. Разом із Андрієм Петровичем Кушні-
руком запросили до святково прикраше-
ної зали сільського клубу своїх батьків, 
дідусів і бабусь, друзів та односельців на 
урочисте дійство «Хай квітне щаслива 

моя Україна! Найкраща, безцінна, люби-
ма земля». Завдяки вправному керівни-
цтву Андрія Петровича, який щойно при-
ступив до роботи завклубом, і підготов-
лене свято стало його візитівкою, неве-
личка зала наповнилася не лише квіту-
чими вишиванками та святково вбрани-
ми глядачами, а й патріотичним, піднесе-
ним настроєм. Адже слова диктора:

Вишита колоссям і калиною,
Вигойдана співом солов’я,
Зветься величаво ― Україною ―
Земля зачарована моя,―

зачепили душевні струни кожного при-
сутнього та налаштували на роздуми і 
сприйняття не тільки концертного дій-
ства, а й пізнавальної інформації про 

символи  України, людську гідність, мо-
ральні, культурні цінності кожного.

Ведучі свята Таня Тарасюк і Валя Са-
мойленко розповіли про роки незалеж-
ності України, нелегкі часи її становлен-
ня та звитягу українського народу. До-
рослі й діти урочисто проспівали Гімн 
держави та хвилиною мовчання вша-
нували тих, хто, захищаючи неньку-
Україну, не повернувся  «на рідний свій 
поріг, до батьківської лагідної хати». А 
все це перепліталося, немов живий віно-
чок, дзвінкоголосими піснями, весели-
ми гуморесками та запальними танця-
ми. Юні артисти проявили усі свої талан-
ти. Вокально дивували Софійка Горошко 
і Вікторія Діментьєва, Таня Шарка і Діа-

на Поліщук, Яна Флорчук і Вікторія Дубо-
ва, Христинка Петрашкевич, Валя Само-
йленко та Василинка Поліщук; соловей-
ками виспівували Діма і Тамара Барчуки. 
Гуморесками розважали Таня Шарка, Ро-
ман Діментьєв та Софійка Горошко. Ви-
танцьовували Максим, Антон і Ангелінка 
Поліщуки, Христинка Нечипорук, Яна Ді-
ментьєва, Богдан Коляда та інші.  

Непомітно промайнув час і свято за-
кінчилося, але тільки для дорослих. Діти 
гуртувалися на дискотеку, яку влаштову-
вав для них щонеділі протягом літа Ан-
дрій Кушнірук.

Надія ТАРАСЮК,
член НСЖУ.

Вітаємо!
Дорогого чоловіка і брата, найкращого татуся, милого синочка

Олексія Васильовича Гарматюка з Теребовлі 
з Днем народження!

З любов’ю – дружина Оксана, сестра Неля, донька Олеся, 
мама Віра, тато Валерій. 

Хай квітне щаслива моя Україна!

Влада Вашингтона звинуватила дворічну ді-
вчинку в засмічуванні провулка біля будинку. Про 
це повідомляє телеканал «Foxnews». За словами ма-
тері дівчинки, Терези Уестовер, їй прислали повідо-
млення про штраф у розмірі $75 за нібито залише-
не сміття біля будинку. «Чи можете ви повірити, що 
маленька винна? Ми знаємо, що ми кидали сміття 
на землю», - заявила Тереза Уестовер. Вона зателе-
фонувала у департамент громадських робіт Вашингтона, однак, там відмовилися 
анулювати повідомлення. Комунальники знайшли клаптик паперу, на якому було 
вказано ім’я малечі. На цій підставі вона отримала штраф.

Дворічну американку оштрафували на 75 доларів


