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На Тернопільщині родина вже 8 років  
не може підвести електроенергію до своєї оселі

3  
стор.

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

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

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

6 місяців – 80,48 грн.
на рік – 159,76 грн.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

Звіт міського  
голови 
Тернополя 
Сергія Надала  
за 2016 рік

Шановні мешканці Тернополя! Дорогі друзі!
У суботу, 12 листопада 2016 року, о 12:00 у приміщенні 

палацу культури «Березіль», за адресою: вулиця Миру, 6 запро-
шую на звіт Тернопільської міської ради про роботу за 2016 рік. 

Щиро дякую всім тернополянам за рік спільної праці на ко-
ристь нашої громади та нашого міста. Цього тижня настав час 
для публічного звіту мерії Тернополя та планування нашої ро-
боти на 2017 рік. 

Вся команда мерії буде звітувати перед громадою Тернопо-
ля, яка й наділила нас відповідними повноваженнями. Тому для 
нас дуже важливі думки тернополян про роботу мерії та їх про-
позиції щодо подальшого розвитку нашого міста. 

Спільно зробимо Тернопіль комфортним для проживання та 
праці містом!

Щиро дякую, і - до зустрічі!
Міський голова Тернополя                           Сергій НАДАЛ

Стежка, загублена 
між зорями

10-11 стор.

Віряни  
оголосили 
безстрокову 
акцію  
протесту  
в обласній 
прокуратурі

6  
стор.

9 листопада - хмарно, дощ, 
вночі 0-3, вдень 1-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.18, за-
хід - 16.44. 

10 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, вно-
чі 0-2 градуси тепла, вдень від 
1 градуса морозу до 3 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.20, за-
хід - 16.42.  

11 листопада - хмарно, без 
опадів, вночі 0-2 градуси моро-

зу, вдень 2-5 гра-
дусів тепла. Схід 
сонця - 7.22, за-
хід - 16.41.  

12 листопада - хмарно, 
можливий сніг, вночі від 2 гра-
дусів морозу до 2 градусів те-
пла, вдень 0-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 7.23, захід - 16.40. 

13 листопада - хмарно, 
можливий сніг, дощ зі снігом, 
вночі від 2 градусів морозу до 

1 градуса тепла, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 7.25, за-
хід - 16.38. 

14 листопада - хмарно, без 
опадів, вночі 1-4 градуси мо-
розу, вдень від 1 градуса тепла 
до 3 градусів морозу. Схід сон-
ця - 7.26, захід - 16.37. Повний 
місяць.  

15 листопада - хмарно, 
можливий сніг, вночі 1-4 граду-
си морозу, вдень від 4 градусів 
морозу до 1 градуса тепла. Схід 
сонця - 7.28, захід - 16.36.

Погода в Тернополі й області

Чи справжні святині 
у бучацькому храмі?

Шестирічна 
Тетянка Казьмірук - 
дівчинка-магніт 8 стор.
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Головними темами, які віце-
прем’єр обговорив з керівни-
цтвом області та профільними 
керівниками підрозділів облас-
ної адміністрації, були: надан-
ня субсидій, а також підтрим-
ка учасників АТО та їхніх родин.

Як зазначив Павло Розен-
ко, торік у цій же порі він зму-
шений був критикувати владу 
нашої області, адже за рівнем 
надання субсидій Тернопілля 
«пасло задніх». І ось минув рік, і 
ситуація змінилася кардиналь-
ним чином – наша область уві-
йшла до трійки кращих.

Станом на перше жовтня в 
області понад 195 тисяч домо-
господарств отримали субси-
дії, тоді як торік їх було тріш-
ки більше 86 тисяч. Павло Роз-
енко зазначив, що показник 
стосовно виконання завдань 
із надання субсидій в облас-
ті становить вже 85%. Водно-
час, оскільки пік звернень гро-
мадян здебільшого припадає 
на середину листопада, гру-
день та січень –очікується, що 
на Тернопіллі оформити субси-
дії забажають ще близько 55-
60 тисяч сімей. І це пояснюєть-
ся тим, що ефект економії для 
родинного гаманця суттєвий: 
адже нині на Тернопільщині се-
редній розмір урядової допо-
моги становить 1.855 гривень. 
Є й домогосподарства, які отри-
мали від держави щомісячну 
субсидію у розмірі понад 4.000 
гривень. Це в основному сім’ї, 
які проживають у сільській міс-
цевості і використовують для 
опалення помешкання природ-
ний газ. 

Аналізуючи роботу в цьо-
му напрямку, директор депар-
таменту соцзахисту населен-
ня ОДА Вадим Боярський по-

яснив, що торішні прогалини, 
які були пов’язані, у першу чер-
гу, із застарілими обладнан-
ням та комп’ютерним забезпе-
ченням, вдалося усунути. За рік 
матеріально-технічну базу міс-
цевих соціальних служб покра-
щено і вони працюють зараз 
більш ефективно.

Як відомо, в уряді працю-
ють і над монетизацією субси-
дій. Поки що ця програма ще в 
процесі підготовки, але плану-
ється, що вже через місяць її 
представлять на розгляд сус-
пільства. Для споживачів цей 
новий механізм на практи-
ці має обернутися в додатко-
ву економію: якщо отриму-
вач субсидії раціонально вико-
ристовував енергію, то в кінці 
опалювального сезону на його 
рахунку накопичиться певна 
сума. Цю суму уряд планує мо-
нетизувати, і, відповідно, лю-
дина отримає реальні кошти, 
які зможе направити на енер-

гозбереження свого будинку.
Водночас, монетизація суб-

сидій у поєднанні з відпові-
дальним споживанням енер-
гії може обернутися вигодою 
для цілої області. Для прикла-
ду, у минулому зимовому сезоні 
економія виділених на субси-
дії коштів на Тернопіллі склала 
понад один мільярд гривень. 
Тож голова Тернопільської об-
ласної державної адміністрації 
Степан Барна вважає, що буде 
справедливо, аби частина цих 
коштів поверталася в область 
або для адресних виплат спо-
живачам, які їх зекономили, 
або для здійснення централізо-
ваних заходів, спрямованих на 
енергоекономію. Цю ініціативу 
Степан Барна вже озвучив віце-
прем’єр-міністру. 

«Ми ставили собі за мету 
максимально поінформува-
ти жителів області про пере-
ваги субсидій. Водночас, ши-
роко ведеться роз’яснювальна 
робота про важливість раціо-
нального використання енер-
гії. І ось маємо результат: жи-
телі нашого краю зекономили 
державі на субсидіях 1,1 млрд. 
грн. Тепер ми просимо уряд з 
цієї суми повернути нам, скажі-
мо, до 20% у вигляді коштів на 
заходи з енергозбереження. Ду-
маю, це буде спонукати людей 
економити ще більше», – зазна-
чає Степан Барна.

До речі, крім субсидій, в об-
ласті без заборгованості випла-
чують різні види соціальних 
допомог. Отримують також до-
помогу учасники бойових дій, а 
це понад 3,5 тисячі осіб, й інва-
ліди війни, статус яких отрима-
ли 69 осіб. Крім того, у Терно-
пільській області перебуває на 
обліку майже 2,5 тисячі пересе-
ленців, яким також передбаче-
на допомога.

Віце-прем’єр Павло РОЗЕНКО: 
«Тернопільщина серед лідерів 

за рівнем надання субсидій 
та інших соціальних виплат»

Основною метою 
візиту в Тернопіль-
ську область
віце-прем’єр-
міністра України 
Павла Розетка 
3 листопада став 
аналіз ситуації 
щодо соціального 
захисту населення. 

На Тернопільщи-
ні середній роз-
мір урядової до-
помоги становить 
1.855 гривень. У по-
рівнянні з жовтнем 
2015 року кількість 
тих, хто отримує 
субсидії збільши-
лася у 1,75 раза.

Минулорічні прогалини в питаннях оформ-
лення субсидій вдалося усунути. За рік 
матеріально-технічну базу місцевих соці-
альних служб покращено і вони працюють 
зараз більш ефективно.

Степан Барна ініціює перед урядом, щоб 
кошти, зекономлені на субсидіях, поверта-
лися назад в область.

На цьому наголосив очільник обласної ради під час зустрічі 
з представниками Товариства допомоги дітям з особливими по-
требами «Крок за кроком» з міста Замосць (Республіка Польща). 
Гості прибули на Тернопільщину на запрошення обласного  цен-
тру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в рамках польсько-
українського проекту «Рівним кроком».

«Ваша ініціатива передати досвід багатопрофільної реабі-
літації дітей з обмеженими можливостями спеціалістам Терно-
пільщини заслуговує на велику подяку, - зазначив Віктор Овча-
рук. – Переконаний, що спільно з українськими партнерами вам 
вдасться зреалізувати проект зі створення центру для дітей з 
обмеженими можливостями у Кременці. З боку обласної ради 
можу гарантувати підтримку та сприяння у ваших добрих намі-
рах».

Після зустрічі відбулося підписання угоди про співпрацю 
між Тернопільською обласною радою, комунальною устано-
вою Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний 
центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», Тернопільським 
навчально-реабілітаційним центром та Товариством допомо-
ги дітям з обмеженими можливостями «Крок за кроком» (м. За-
мосць) стосовно підтримки впровадження системи керовано-
го навчання та поглиблення знань з комплексного покращення 
стану людей з особливими потребами на основі Конвенції ООН 
«Про права інвалідів». 

Польські представники повідомили, що мають 25-річний до-
свід роботи у себе вдома, а волонтери та тренери отримали від-
повідні знання в Бельгії і бажають поділитися ними з партнера-
ми на Тернопільщині.

Віктор ОВЧАРУК:
 «Обласна рада 

буде сприяти тим, 
хто опікується 

хворими дітьми»

Приємний подарунок до 
свят отримають діти 
загиблих учасників АТО, 

військові-контрактники та 
інваліди війни у Тернополі. 
На сесії міськради  депутати 
вирішили виплатити їм по 10 
тисяч гривень. Кошти знайшли 
у міському бюджеті завдяки 
суттєвому перевиконанню казни.

- Гроші виділять тернополянам, які 
уклали контракт на військову службу, а 
також учасникам бойових дій, які отри-
мали статус інваліда війни під час АТО 
чи Революції Гідності, - зазначив голова постійної бюджетної ко-
місії міської ради Ігор Турський. - Ми плануємо, щоб  інваліди 
отримали кошти до 6 грудня, Дня української армії. До Дня свя-
того Миколая неповнолітнім дітям загиблих учасників АТО буде 
виділено таку ж суму коштів.

До слова, аби такі категорії тернополян або їхні представни-
ки змогли отримати кошти, їм необхідно звернутися із відповід-
ними документами і заявою у міське управління соціального за-
хисту населення.

Юля ТОМЧИШИН.

На Миколая – 
по 10 тисяч
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Підготувала
Юлія 

ТОМЧИШИН.

Ліля зустрічає нас побли-
зу дороги і проводить ґрунто-
вим шляхом попри ліс до своєї 
оселі. Ідучи, показує стару елек-
тролінію, до якої був підключе-
ний хутір. Одні дерев’яні стов-
пи лежать, інші ще втрималися, 
є кілька цементних. 

- Решту лінії розікрали, - бід-
кається жінка. – Коли неподалік 
проводили фестиваль «Джурин-
фест», то, щоб підвести до сцени 
світло, кілька опор забрали у нас. 

На будинку також є ознаки 
того, що світло тут дійсно було 
– вимикачі, вкручені лампочки, 
підведені дроти. Пані Галина – 
мама Лілі каже, цей будинок має 
давню історію і світло тут було 
завжди. 

- У РЕМі нам пояснюють, що 
у їхніх документах наша хата не 
зазначена. Саме тому, коли після 
сильної повені в Устечку онов-
лювали лінію електропередач за 
державний кошт, то нашу хату 
оминули, - додає жінка. – Ми вже 
не знаємо куди нам йти і до кого 
звертатися. Як може бути, що на-
шої хати нема ніде на карті. То 
якась дивина. Тепер нам кажуть 
проводити світло, як до новобу-
дови, все за власні кошти. 

На хуторі живуть Ліля з чоло-
віком та п’ятимісячним синоч-
ком Михайликом і її мама Гали-
на. Доглядати за дитям без світ-
ла – справжнє випробування. 
Воду для каші жінка підігріває і 
заливає в термос, кілька разів за 
ніч запалює свічку, щоб встати 
до сина. Прати також доводить-
ся руками. Телевізор, зрозуміло, 
тут теж не дивляться, тож про 
новини дізнаються по телефо-
ну, а  ввечері при свічці читають 
книжки. Уявити собі таке життя 
важко, особливо у 21 столітті. 

За словами пані Галини, від 
будинку до високовольтної лі-
нії 400 метрів, а до загально-

го трансформатора – близько 
800 метрів. Стовпи видніються з 
подвір’я будинку. Щоб провести 
світло, родина погодилася купи-
ти трансформатор, кабель, елек-
троопори. 

- Спершу нам сказали суму 50 
тисяч гривень, - каже Ліля. – То 
ми їх ще можемо зібрати. Тепер 
же кажуть 200 тисяч гривень. Це 
дуже великі гроші для нас. 

Цікаво, що ще у 2008 році 
Мельники заплатили гроші за 
лічильник, який нібито мали 
встановити у будинку і підклю-
чити світло. У родини  є кви-
танція про оплату 260 гривень.  
Утім, ні лічильника, ні світла на 
хуторі досі немає. 

Сільський голова Устечка 
Ігор Тухлінович каже, що пра-
цює недавно, тож з цією пробле-
мою до нього ще не зверталися. 
Однак пообіцяв відвідати хутір, 
поспілкуватися з сім’єю та зро-
бити все можливе для вирішен-
ня ситуації, хоча, зізнається, це 
непросто. 

- До Заліщицького РЕМу 
дуже важко достукатися, - додає 
пан Ігор. -  У нас багато проблем 
у всьому районі. У багатьох се-
лах електроопори перебувають 
у надзвичайно аварійному ста-
ні. Однак на звернення місцевої 
влади ні РЕМ, ні «Тернопільобл-
енерго» взагалі не реагують. Але 
я обов’язково повідомлю про цю 
проблему головам  райдержад-
міністрації та районної ради і бу-
демо робити все можливе для її 
вирішення. 

У Заліщицькому РЕМі про 

біду Мельників знають. Голо-
вний інженер Андрій Фецик по-
яснює, що колись колгоспну лі-
нію, яка веде до хутора, їм на 
баланс так і  не передали. З ча-
сом деякі дроти покрали, деякі 
обірвало негодою. А відновити 
електромережу – справа нере-
альна. Оскільки цей будинок За-
ліщицький РЕМ ніколи не обслу-
говував, то потрібне нове приєд-
нання. 

- У випадку з Мельниками діє 
норма про нестандартне приєд-
нання – якшо від точки забез-

печення до точки підключення 
відстань становить більше 300 
метрів, - додає пан Андрій. - В та-
кому випадку споживач платить 
за приєднання, замовляє проект, 
будує лінію та купує трансфор-
матор самотужки. Для того, щоб 
підключитись до електричних 
мереж, треба мати право влас-
ності на майно, написати заяву 
у РЕМ та отримати технічні умо-
ви. 

Ми побували на хуторі у 
Мельників після оприлюд-
нення славнозвісних деклара-
цій чиновників. Ні Ліля, ані її 
мама про фантастичні статки 
наших депутатів і посадовців 
ще не чули. Для останніх, ма-
буть, такі недосяжні 200 тисяч 
на проведення світла – дрібни-
ці. То, можливо, якби об’єднати 
зусилля і фінансові можливос-
ті родини, місцевої влади та не-
байдужих меценатів, врешті 
з’явилося б світло на цьому ху-
торі. Адже в радянські часи на 
вулицю Леніна, 17 електрику 
змогли провести. А ось у 21 сто-
літті на вулиці Галицькій, 17, де 
мешкає родина Мельників, досі 
горять свічки…

Життя без 
світла
На Тернопільщині родина 
вже 8 років не може підвести 
електроенергію до своєї оселі

За місяць вони спалюють близько сотні свічок, телефон 
заряджають у сусідньому селі, перуть одяг руками, 
а їжу готують на дровах. Родина Мельників живе на 

мальовничому хуторі неподалік села Устечка Заліщицького 
району без газу і світла. Коли купували будинок, не знали, 
що підключити електроенергію до хати, яка до того кілька 
років пустувала, буде проблемою. Навпаки, раділи – таке 
чудове місце, поряд ліс і менше кілометра до дороги. Та їх 
сподівання не справдилися і вже 8 років родина оббиває 
пороги місцевого РЕМу і «Тернопільобленерго». Та досі 
безрезультатно. «Наш ДЕНЬ» спробував розібратися у цій 
ситуації та дізнався, як можна допомогти родині. 
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Наразі шок відходить і 
можна проаналізувати 
прискіпливіше. Отже, 

усіх декларантів умовно можна 
розділити на два основних 
табори. 

Перший табір - це ті, хто у минуло-
му займався бізнесом. Другий - ті, хто 
бізнесом не займався. Це, передусім, 
кар’єрні чиновники, а також громадські 
діячі, викладачі, науковці та ін. Якщо 
чималі статки екс-бізнесменів можна 
пояснити, то як пояснити такі ж стат-
ки кар’єрних чиновників, які весь час 
сиділи на низьких зарплатах? Відпо-
відь одна – корупція і незаконне збага-
чення. 

Погляньмо на декларації народних 
депутатів. Загалом обурює, що народ-
ні обранці самі надають перевагу готів-
ковим заощадженням, у той же час за-
кликаючи громадян нести гроші у бан-
ки і підтримувати економіку. А ще по 
депутатських деклараціях видно, хто 
сприйняв декларування як вимогу часу 
і виконав її з честю, а хто пропетляв і 
ще й зробив на цьому PR. 

Так, одна з лідерів парламентської 
опозиції Юлія Тимошенко продовжує 
жити в минулому і не хоче відкривати-
ся. Це можна стверджувати, зазирнув-
ши у її декларацію. Уся країна стільки 

років спостерігає за дорогим стилем 
життя леді Ю, водночас жодної з вишу-
каних суконь, які вона змінює щодня, 
не вказано. Не вказано також дорогих 
сумочок Луї Віттон та усього коштов-
ного каміння. Точніше, вказано лише 
улюблені сережки з діамантами. Такі 
ж полюбляє принцеса Монако і кошту-
ють вони 7,5 тисяч доларів, або майже 
200 тисяч гривень. 

 Бізнесом у Юлії Тимошенко володіє 
винятково її чоловік, а вона тут, начеб-
то, ні до чого. 

Простим українцям назви сумочок 
ні про що не говорять, а вони ж кошту-
ють як добротний автомобіль. Іншими 
словами, одна сумочка Тимошенко – це 
місячна пенсія для половини району.

Окрему увагу слід зосередити на не-
рухомості Тимошенко. «Сирота казан-
ська» та й годі. Бо нерухомості у неї, 
відповідно до декларації, взагалі не-
має. Будинок в елітній місцевості під 
Києвом, де мешкає депутатка, орен-
дований у двоюрідної сестри. Кварти-
ра у Дніпрі не її, а зареєстрована вона 
там помилково. Майже, як у тому на-
родному прислів’ї: я не я, і хата не моя. 
Але, якщо звернутися до журналіст-
ських розслідувань попередніх років, 
то виходить зовсім не так. Та й хат у неї 
інтернет-видання «Українська прав-

да» у розслідуванні під назвою «Жит-
тя помаранчевої еліти …» нарахувала 
аж чотири станом  на середину нульо-
вих. Два будинки - у Дніпрі, і два - під 
Києвом. Це при тому, що Юлія Володи-
мирівна з 1998 року не займалася біз-
несом (як вона стверджує), а займалася 
лише політикою. То коли ж звела вона 
ці елітні будинки і, головне, за які ко-
шти? Адже саме в цей час вона була у 
політиці і у владі. 

Щемливі зізнання опозиціонерки 
про непричетність її самої до цих бу-
динків залишимо на розсуд читача. Піс-
ля цього аж кортить долучитись до ак-
ції блогера Мирослава Олешка, який 
збирає гроші на допомогу для ЮВТ, ви-
сміюючи її таким чином. 

Декларація Тимошенко - це PR-
декларація. ЮВТ не перейшла лі-
нію фронту та залишилася на тій сто-
роні, корупційній і непрозорій. Її 
риторика продовжує зваблювати по-
справжньому бідних людей, котрі на-
віть не підозрюють, якими казкови-
ми статками вона володіє. Наприклад, 
екс-опоблоківці Рабіновіч і Мураєв ви-
глядають більш симпатичними, бо роз-
крилися. Декларація ж Тимошенко досі 
закрита, до дрібниць продумана, про-
рахована. Викрити її може перевірка 
НАЗК та НАБУ і це буде справжнім ви-

кликом для цих новостворених струк-
тур. 

Погляньмо на декларації інших чле-
нів фракції «Батьківщина». Жодно-
го бідного. Усі при своєму. Але, на від-
міну від їх лідера, виявилися чесніши-
ми, можна сказати, привідкрилися. 
Зі скрипом. Так, кар’єрний політик та 
кар’єрний депутат Сергій Соболєв во-
лодіє чималою кількістю земельних ді-
лянок. А отримав більшість з них він 
якраз за часів прем’єрства Тимошен-
ко. Депутат Олександр Абдулін є міль-
йонером і при цьому не гребує матері-
альною допомогою як учасник ліквіда-
ції аварії на ЧАЕС. 

Ще один полум’яний опозиціонер, 
борець за народ Олег Ляшко, теж вия-
вився мільйонером. 740 тисяч доларів, 
90 тисяч євро, 890 тисяч гривень готів-
кою - це не жарти. При тому, що він ні-
коли не був бізнесменом. Звідки? Хай 
перевіряють НАЗК та НАБУ. Напевно, 
якусь історію з цього приводу пан Ляш-
ко вже вигадав. Проте, слід визнати: 
його декларація виглядає чесною. «На-
стягав», задекларував – іди відповіда-
ти. Ось вимога часу. Ось та лінія фронту 
у боротьбі з корупцією, яку перейшла 
Україна у кінці жовтня. 

Володимир МАНЬКО, 
політичний експерт.

Å-ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯:
÷èÿ òî õàòà ñòî¿òü?
У ніч з 30 на 31 жовтня Україна перейшла лінію фронту. Ні, не у війні з росій-
ським агресором, а у війні з корупцією. Більше 100 тисяч чиновників, почи-
наючи від президента і закінчуючи місцевим самоврядуванням, відкрили 
свої статки. Країна пережила шок, коли побачила наскільки чиновники да-
лекі від свого народу. 

Тернопільський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

Тернопільський місцевий центр з НБВПД
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

(0352) 52-15-20
ternopil1.ternopil@legalaid.gov.ua

Бережанське бюро правової допомоги
 м. Бережани, вул. Банкова, 6

(03548) 2-39-99
berezhanske@legalaid.te.ua

Козівське бюро правової допомоги
смт. Козова, вул. Дорошенка, 3(03547) 2-22-24

kozivske@legalaid.te.ua
Підволочиське бюро правової допомоги

смт. Підволочиськ, вул. Данила Галицького, 80
(03543) 2-10-19

pidvolochyske@legalaid.te.ua
 Підгаєцьке бюро правової допомоги:

 м. Підгайці, вул. Шевченка, 2А
 (03542) 2-14-62

  pidhaietske@legalaid.te.ua
Теребовлянське бюро правової допомоги
м. Теребовля, вул. Князя Василька, 150

(03551) 2-10-02
terebovlianske@legalaid.te.ua

Кременецький місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

Кременецький місцевий центр з НБВПД
м. Кременець, вул. Шевченка, 59А

(03546) 2-52-33
kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua
Збаразьке бюро правової допомоги

м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 19
(03550) 2-20-42

zbarazke@legalaid.te.ua
Зборівське бюро правової допомоги

м. Зборів, вул. Богдана Хмельницького, 47
(03540) 2-21-70

zborivske@legalaid.te.ua
Лановецьке бюро правової допомоги

м. Ланівці, вул. Незалежності, 20А
(03549) 2-24-59

lanovetske@legalaid.te.ua
Шумське бюро правової допомоги

м. Шумськ, вул. Шевченка, 3
(03558) 2-24-45

shumske@legalaid.te.ua

Чортківський місцевий центр з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги

Чортківський місцевий центр з НБВПД
м. Чортків, вул. Шевченка, 54

(03552) 2-09-50
chortkiv.ternopil@legalaid.gov.ua

Борщівське бюро правової допомоги
 м. Борщів, вул.Шевченка, 20А

 (03541) 2-28-80
borshchivske@legalaid.te.ua

Бучацьке бюро правової допомоги
м. Бучач, вул.Майдан Волі, 1, (03544) 2-11-26

buchatske@legalaid.te.ua
Гусятинське бюро правової допомоги

смт. Гусятин, вул. Суходільська,7
 (03557) 2-18-19

husiatynske@legalaid.te.ua
Заліщицьке бюро правової допомоги

м. Заліщики, вул. Степана Бандери, 38
 (03554) 2-21-33

zalishchytske@legalaid.te.ua
Монастириське бюро правової допомоги
м. Монастириська, вул. Шевченка, 12А

(03555) 2-12-72
monastyryske@legalaid.te.ua

Бюро правової допомоги – всеукраїнська мережа 
точок доступу до безоплатної правової допомоги, 
активного поширення правової інформації 

та доступу до правових консультацій на рівні 
територіальних громад.

Кожен, хто звернеться до бюро за юридичною консультацією – її 
отримає, як і матиме доступ до електронних сервісів Міністерства юс-
тиції. Крім того, клієнти матимуть змогу через бюро отримати доступ 
й до адвокатських послуг – якщо це буде необхідно та у випадку на-
лежності до визначених законом категорій осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу; а також фахівці бюро пред-
ставлятимуть інтереси таких осіб у суді за окремими видами спорів.

Основними завданнями бюро правової допомоги є:
– правопросвітництво у територіальних громадах;
– надання безоплатної первинної правової допомоги – правової ін-

формації та консультацій;
– забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допо-

моги (представництво інтересів в суді) вразливих категорій громадян;
– забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юс-

тиції.

Контактні дані місцевих центрів та бюро правової допомоги в Тернопільській області Які питання порушу-
ють люди у письмо-

вих зверненнях 
до податкової?

Упродовж 10 місяців цього 
року до Тернопільської ОДПІ на-
дійшло 62 письмових звернен-
ня громадян, що на 18 більше, 
ніж за відповідний період 2015 
року. Найбільше, а це 44 звернен-
ня, заявники порушували питан-
ня ухилення від сплати податків 
суб’єктами господарської діяль-
ності та проведення у них переві-
рок.

За наслідками розгляду про-
веденими перевірками виявлено 
у платників єдиного податку пе-
ревищення чисельності фізичних 
осіб, які перебувають у трудових 
відносинах з платником; допуск 
працівників до роботи без укла-
дення трудового договору; пору-
шення вимог Закону «Про засто-
сування реєстраторів розрахун-
кових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та по-
слуг». До порушників застосовані 
штрафні (фінансові) санкції, заре-
єстровано п’ятеро платників єди-
ного податку, 11 фізичних осіб 
- підприємців, які здійснюють ді-
яльність на ринках, додатково 
уклали трудові договори з 14 на-
йманими працівниками.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Контактні дані місцевих центрів та бюро правової допомоги у Тернопільській області:
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Об’єднатися у громаду 
хотів ще у 2004-му

«Селищним головою Заліз-
ців мене обрали у 2002 році і 
завдяки довірі людей я зали-
шаюсь ним до сьогоднішньо-
го дня. Щодо громади, то пи-
тання її створення в мене по-
стало ще в 2004 році, коли в 
рамках обміну досвідом я їз-
див у Польщу та спілкував-
ся з одним із війтів. Він пере-
конував мене ще тоді про не-
обхідність  децентралізації, а 
її переваги я мав можливість 
побачити  на власні очі. Від-
так, з того часу виношую ідею 
об’єднання, адже це – не про-
сто європейський досвід. На 
мою думку - це єдиний для 
українських сіл шлях швидко-
го розвитку. І коли у 2015 році 
я почув про те, що подібну ре-
форму планують реалізувати 
в Україні, одразу звернувся до 
мешканців селища з пропози-
цією об’єднання навколо За-
лізців довколишніх сіл. Однак, 
люди повністю не зрозуміли 
суті реформи, боялися змін, 
тому  рішення про об’єднання 
довелось відкласти. На щастя, 
ненадовго, оскільки  незаба-
ром мою пропозицію підтри-
мали», - поділився Любомир 
Фесик.

Він розповів, що об’єднання 
навколо Залізців є цілком ло-
гічним, оскільки до 1963 року 
це був районний центр, тут зо-
середжено 70% промислово-
го потенціалу  і селище знахо-
диться  в центрі громади. 

«Бажання доєднатися до 
нас виявили громади сіл Гаї-
за-Рудою, Серетець, Підберіз-
ці, Чистопади, Ратищі, Піщане, 
Тростянець, Білокриниця, Бі-
логолови та Нетерпинці. Не-
зважаючи на побоювання лю-
дей, що після децентралізації 
адміністративні питання ви-
рішуватимуться лише у цен-
трі громади, будь-яке питання 
можна буде вирішити на міс-
ці, а ті довідки, які раніше ви-
давались у Зборові можна буде 
отримати у Залізцях», - запев-
нив Любомир Фесик.
Вдалося газифікувати 
Залізці

Любомир Фесик розповів, 
що будучи селищним головою, 
вдалося реалізувати чимало 
важливих проектів з розвитку 
Залізців. Серед них – газифіка-
ція селища, адже проблема від-
сутності газу тут залишала-
ся невирішеною до 2002 року. 

Саме це  спонукало Любомира 
Івановича балотуватися на по-
саду селищного голови і гази-
фікувати Залізці. За два роки 
вдалося провести 24 км газо-
проводу в межах селища та ще 
7 км підвідного. 
Дороги потрібно не 
ремонтувати, а будувати 

За словами Любомира Фе-
сика, у  Залізцях по мірі можли-
вості ремонтують дороги. Так 
на кількох вулицях покладено 
бруківку та зроблено авансо-
вий платіж на завершення час-
тини дороги на вулиці Міцке-
вича. 

«Я переконаний, що доро-
ги потрібно не ремонтувати та 
латати, а будувати нові і якіс-
ні. Це планую зробити, якщо 
стану головою громади, адже 
після децентралізації наш бю-
джет збільшиться: крім дер-
жавної субвенції, до бюдже-
ту входитиме ПДФО та акциз-

ний збір», - наголосив селищ-
ний голова.
У Залізцях 
вирішується проблема 
водопостачання

Любомир Фесик важає, що 
сьогодні найболючішим пи-
танням селища є застаріла сис-
тема водопостачання. 

«Свого часу, ми розпочи-
нали укладати водогін, од-
нак, через брак коштів робота 
призупинилася.  Зараз є гото-
вий  проект будівництва двох 
свердловин, які мають виріши-
ти питання водопостачання на 
двох ділянках селища.  Після 
об’єднання плануємо його реа-
лізувати», - зазначив Любомир 
Фесик.
Збережено статус 
Залозецької лікарні

Також важливим досяг-
ненням є збереження стату-
су лікарні у Залізцях, адже 

торік виникло питання ско-
рочення ліжкомісць і відпо-
відно скорочення штату пра-
цівників. Сьогодні ж завдяки 
тому, що Залізці стануть цен-
тром об’єднаної громади, ви-
рішення цього питання буде в 
її компетенції.
Відкрито поліцейську 
станцію у Залізцях

Влітку цього року було від-
крито першу в районі поліцей-
ську станцію, яка обслуговує 
навколишні села. 
Залозецький замок 
та озеро мають стати 
прибутковими

«Наразі працюємо, щоб 
наш замок віднесли до Наці-
онального заповідника «Зам-
ки Тернопілля». Сподіваюсь, 
завдяки сприянню народно-
го депутата по нашому округу 
Тараса Юрика це вдасться зро-
бити. Передусім це допомо-
же залучити більше туристів 
у наше селище. Також хочемо 
облаштувати відпочинкову 
зону біля Залозецького озера, 
яке є окрасою нашою селища 
та може стати чудовим місцем 
для відпочинку не лише жите-
лів всієї громади, але й облас-
ті. Приємно відзначити, що за 
сприяння Тараса Юрика вда-
лося віднайти кошти для реа-
лізації проекту з капітального 
ремонту дитячого садка у За-
лізцях, який зможе прийняти 
для дошкільного виховання 
160 дітей», - підкреслив Лю-
бомир Фесик. 

Íàøà êîìàíäà 

Ãðîìàä³ ó Çàë³çöÿõ áóòè!
Незабаром на Тернопільщині з’явиться ще одна об’єднана територіаль-
на громада. Після виборів 18 грудня до Залізців, що на Зборівщині, при-
єднаються 10 сіл. Про те, як планує розвивати новостворену громаду 
розповість діючий селищний голова та кандидат на голову Залозецької 
об’єднаної громади Любомир Фесик. 

Вiдкриття полiцейської станцiї у Залізцях

Любомир ФЕСИК

Ще з дитинства ми пізнаємо світ 
знань за допомогою книг. Скажете, 
зараз, у час нових технологій, мож-
на обійтися і без друкованих дже-
рел інформації? Вдумайтеся глибше 
і погодьтеся, що ні. Завітайте до бі-
бліотек і ваші діти потягнуться до 
книжки, до знань.

Я хочу зупинитися на роботі закла-
дів культури села Лози на Збаражчині. 
У  нелегкий для України час ці устано-
ви працюють на рівні вимог  часу. Тут 
панує затишок, чистота, ввічливе став-
лення до відвідувачів.

Відремонтоване приміщення клубу 
(з допомогою сільської ради), на черзі ре-
монт бібліотеки. У ній для читачів орга-

нізовані книжково-ілюстративні вистав-
ки про рідний край, про історичне мину-
ле і сьогодення України. 35 років  діє лі-
тературна світлиця, присвячена твор-
чості та життєвому шляху видатної лю-
дини, нашого земляка, уродженця Лозів, 
письменника Бориса Харчука. До речі, на 
базі нашої бібліотеки відбулася святкова 
імпреза, проурочена світлій пам’яті Хар-
чука «Вклоняюся отчому дому», у якій 
взяли участь бібліотекарі району.     

При допомозі керівників району на 
високий професійний рівень піднято 
довідково-інформаційну роботу книго-
збірні знань.  

Привертає увагу куток народознав-
ства, створений бібліотекарем Аллою 

Косяк, зараз вона у декретній відпуст-
ці. Сьогодні ж заклад очолює Оксана 
Ревіцька, яка дуже сумлінно виконує 
свою роботу.

Бібліотекар прекрасно володіє 
книжковим фондом, який становить 
5400 примірників, обслуговуючи 360 
читачів різних вікових груп.

 З книги, слова, спілкування ми зрос-
таємо від малого до великого. «Книга 
вчить, як на світі жить», - така прадива 
народна мудрість. 

Бібліотека також співпрацює з клу-
бом, школою. Урочисто пройшло свят-
кове дійство «Україна – рідний край», 
приурочене Дню Незалежності на-
шої держави. До проведення свята за-

вклубом Тетяна Коберник залучила всі 
служби села. Тож прохання до керівних 
органів підтримувати установи культу-
ри, особливо сільські, бюджетними ко-
штами. Бо ще Грушевський зауважував, 
що без культури немає розквіту нації.  

Л. КОШАК,
бібліотекар-пенсіонер

 села Лози.  

Джерело знань, відпочинку і розваг
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Мешканка Бучача Гали-
на Гнатів разом зі сво-

їми однодумцями подали вже 
не один позов до суду, оббива-
ли пороги не лише обласних, 
а  й столичних правоохорон-
ців. Врешті жінка наважилася 
на відчайдушний крок і осели-
лася у громадській приймаль-
ні обласної прокуратури. 

Термос з чаєм, печиво, вода, 
купа документів, які зібрали-
ся за роки судів і протистоянь, 
Конституція України. Пані Га-
лина з вечора понеділка живе 
у коридорі прокурорської при-
ймальні. Зізнається - свою ак-
цію оформила офіційно. Вдень 
її приїздять підтримати одно-
думці. Вночі спить на підлозі. 

- Генпрокуратура ще у черв-
ні зобов’язала прокуратуру об-
ласті виконати наші вимоги, 
- зазначає Галина Гнатів. - Зо-
крема, Юрій Луценко сказав, 
щоб до вересня були виконані 
всі слідчі дії й церковну спра-
ву про втрату архітектурно-
історичних цінностей з дер-
жавної пам’ятки  - церкви Свя-
того Миколая у Бучачі було пе-
редано до суду. Ми прочекали 
ще два місяці, однак справа не 
зрушилася з місця.

Пані Галина зазначає: з 
храму була викрадена цер-
ковна документація. А далі 
зникло дуже багато цінних 
святинь. Зокрема, унікаль-
ний іконостас 1743 року – 
єдиний в Україні, ікони, цер-
ковна атрибутика. Всього, за 
підрахунками жінки, близь-
ко 60 старовинних речей зни-
кло, а  деякі замінені на фаль-
шиві. 

- Ми вже втомилися від 
того, що всі державні і пра-
воохоронні структури нас іг-
норують, - каже вона. - Обі-
крали архітектурну пам’ятку 
державного значення, а всім 
байдуже. Не можна бути бай-

дужими, коли переходять не 
лише межі законів, а  й межі 
людяності. 

Зі свого боку, отець Тарас 
Дручок, який вже понад 16 ро-
ків є настоятелем храму, пере-
конує, що звинувачення про 
підміну святинь безпідставні. 
Священик, який привів слу-
жити у храм ще й свого сина, 
каже, що його опонентами ру-
хає особиста неприязнь і на-
віть бажання поставити на 
чолі церкви іншу людину. 

Підтримали бучацького 
отця і в облдержадмі-

ністрації. Саме обласні чинов-
ники мають дбати за збере-

ження реліквій. Махінацій із 
пам’ятками там, проте, не по-
бачили. Зокрема, у 2013 році 
була створена комісія, до якої 
увійшли працівники адміні-
страції й обласної ради. Згід-
но з копією акту обстеження 
церкви, її учасники, за винят-
ком одного, визнали, що всі 
святині - автентичні.

Незадоволені мешканці 
Бучача місцевим перевіркам 
не повірили. 

- Це була фіктивна інвента-
ризація і ніхто не був за це по-
караний, - переконана Галина 
Гнатів. 

Завдяки резонансу, якого 
справа набула після публіка-

цій у ЗМІ й сюжетів на телеба-
ченні, її передали в правоохо-
ронні органи. 

Зокрема, з 2013 року бу-
чацька поліція розслідує кри-
мінальне провадження за фак-
том незаконного привласнен-
ня церковного майна. Експер-
тизу, якої вимагали жителі Бу-
чача, нарешті провели у 2015 
році. Тривала вона протягом 
трьох днів, результати, однак, 
оприлюднили аж за рік. 

- На цей час держав-
ний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний 
центр МВС України міста Киє-
ва завершив комплексну комі-
сійну судову мистецтвознавчу 
експертизу пам’яток, - розпо-
віла старший слідчий голов-
ного управління національ-
ної поліції в Тернопільській 
області Катерина Колесник. 
-  Згідно з висновками комісії, 
наявні в Миколаївській церкві 
реліквії є оригінальними. 

Подекуди зміни в 
пам’ятках, як видно з 

фотографій різних часів, про-
сто разючі. На давнішій світ-
лині одного з образів в Ісуса 
- видовжене обличчя, а вбран-
ня у стриманій кольоровій 
гамі. На цій же іконі в сучас-
ному її вигляді не лише одяг 
Христа став яскравішим - у 
нього покруглішало облич-
чя й навіть оновилася зачіска, 
з-під якої тепер видно чима-
ленькі вуха.

Те, що пам’ятки мають ін-
ший вигляд, ніж на фото по-
передніх років, експерти по-
яснили змінами, які були вне-
сені в процесі реставраційних 
робіт. Таке пояснення, однак, 
не переконало невдоволених 
людей. Галина Гнатів обіцяє 
припинити свою акцію про-
тесту, якщо буде проведена 
повторна експертиза ціннос-
тей у храмі незалежними екс-
пертами та врешті закінчено 
слідство. 

Тоня БРИК.
Юля ТОМЧИШИН.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Скандал

Скандал навколо 
старовинних 
святинь у церкві 

Святого Миколая в Бучачі 
триває вже шість років. 
Храм був споруджений 
у 1610 році. Поруч, у 
Бучацькому замку, тоді 
жила та молилася рідна 
сестра Митрополита 
Петра Могили Марія. 
У ньому було зібрано 
надзвичайно багато 
цінностей. Однак, на 
думку частини прихожан, 
до сьогодні залишилися 
лише їх копії. 

Чи справжні святині 
у бучацькому храмі?

Віряни оголосили безстрокову 
акцію протесту в обласній прокуратурі
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р. Золота Липа
В адміністративних межах м. Бережани;
від місця впадіння р. Золота Липа в річку 

Дністер проти течії, 3км.
р. Дністер
Від газопроводу «Союз» вниз за течією 

до с. Вістря Монастириського р-ну;
від струмка в с. Стигла  Монастириського 

р-ну вниз за течією на відрізку 3 км;
від крайньої будівлі с. Коропець вниз за 

течією на відрізку 1.5км;
в адміністративних межах с. Стінка Бу-

чацького р-ну;
від гирла р. Бариш в Бучацькому р-ні вго-

ру проти течії на відрізку 3 км;
від крайньої будівлі с. Возилів Бучацько-

го р-ну вгору проти течії на відрізку 2 км та 
вниз за течією 1.5 км;

від крайньої будівлі с. Губин Бучацького 
р-ну вгору за течією на відрізку 3 км;

від струмка с. Хмелева Заліщицького 
р-ну вниз за течією до першого острова біля 
с. Летяче Заліщицького р-ну;

від крайньої будівлі с. Устячка Заліщиць-
кого району вниз за течією на відрізку 4 км;

500 м від крайньої будівлі  с. Іване-Золоте 
вниз за течією до залізничного мосту в м. За-
ліщики Заліщицького р-ну;

1,5 км вниз за течією від автомобільно-
го моста в адміністративних межах м. Залі-
щики;

у межах іхтіологічного заказника 
«Городсько-Добрівлянський» від турбази с. 
Добрівляни вниз за течією до гирла р. Серет;

від першої будівлі с. Виноградне до по-
чаткової будівлі с.Зозулинці Заліщицького 
р-ну;

від крайньої будівлі  с. Колодрібка Залі-
щицького р-ну вниз за течією до порому в с. 
Устя Борщівського р-ну;

в адміністративних межах с. Горошова 
Борщівського р-ну;

в адміністративних межах с. Дністрове 
Борщівського р-ну;

від нижньої межі с. Трубчин  Борщів-
ського району вниз за течією до гирла річ-
ки Збруч.

 р. Серет
Від мосту в с. Городище  до мосту в с. Чер-

нихів Зборівського р-ну;
на Івачівському водосховищі по право-

му березі 300-метрова зона від урiзу води 
від с.Чернихiв Зборiвського району до дам-
би в с. Г. Iвачiв Тернопільського району згід-
но з розміткою;

від автомосту в с. Чистилів Тернопіль-
ського району вниз за течією до пішохідного 
мосту Тернопільського міського ставу;

від дамби ГЕС Більче-Золоте Борщів-
ського р-ну права та ліва сторона 500 м вго-
ру проти течії;

від струмка Вовчики вниз за течією до 
кінцевої будівлі с. Голігради;

від бази відпочинку «Колиба» вниз за те-
чією до першої будівлі бази відпочинку «Ро-
синка»;

від кінцевої будівлі бази відпочинку «Ро-
синка» до дамби Касперівської ГЕС;

у межах іхтіологічного заказника 
«Касперівсько-Городоцький» від дамби Кас-
перівської ГЕС в Заліщицькому районі  вниз 
за течією до гирла р. Серет.

р. Стрипа
Від початку с.Плотича Козівського райо-

ну до початку с. Семиківці Теребовлянсько-
го району;

від дамби Осівецької ГЕС в Бучацькому 
р-ні вгору проти течії 500 м;

від с. Рукомиш Бучацького р-ну вниз за 
течією до автомосту об’їзного шляху м. Бу-
чач;

від кінцевої будівлі с. Сороки вниз за те-
чією до початкової будівлі с. Язловець Бу-
чацького р-ну;

від гирла р. Стрипа у Бучацькому р-ні 
вгору проти течії на відрізку 1 км.

р. Коропець
Від місця впадіння р. Коропець в р. Дніс-

тер проти течії 3 км;
від дамби згідно з розміткою по лівому 

і правому берегах, встановленою на ставі 
УТМР смт. Козова, 200 м;

зона 200 м від дамби по ставу УТМР с. Ко-
зівка Козівського р-ну.

р. Збруч
Від автомосту Тернопіль-Хмельницький 

у смт Скала-Подільська до Бережанської ГЕС 
Борщівського р-ну;

від крайньої будівлі с. Залуччя Борщів-
ського р-ну за течією до Ніверської ГЕС.

басейн р. Збруч
«Збручанська водойма» – від дамби на-

впроти с. Вочківці Хмельницької області вго-
ру за течією р. Вовчок на відстань 250 м та 
вгору за течією р. Збруч на відстань 400 м, 
досягаючи мису, навпроти дамби с. Вочківці.

р. Горинь
Від дамби с.Борсуки до початку 

с.Нападівка Лановецького району;
від закінчення с.Нападівка Лановецько-

го району до мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці;
від автомосту смт Вишівець до автомос-

ту с. Бодаки Збаразького району на лівому і 
правому берегах.

р. Іква
Від автомосту р. Іква з притоками до ав-

томосту с. Сапанів Кременецького р-ну.
став УТМР «Королівський міст», с. Іква, 

правий берег до с. Сапанів;
водойма в межах територій гідрологіч-

ного заказника «Малобережецький» від во-
доскидної споруди 500 м на лівому та право-
му берегах с. Бережці Кременецького р-ну.

р. Вілія
Від автомосту с. Новостав вниз за течією 

1.5 км по р. Вілія Шумського р-ну.

Ñê³ëüêè òî¿ çèìè!
З 1 листопада і до початку не-
ресту риби у наступному році 
управління Державного агент-
ства рибного господарства у 
Тернопільській області заборо-
нило вилов водних біоресурсів 
на рибогосподарських водних 
об’єктах нашого краю, а саме:  

Нардепи-багатії з про-
стягнутою рукою

Їхня жадібність і безцеремон-
ність шокує, вражає і дратує. Маю-
чи шалені статки, по кілька квар-
тир і величезних будинків, народ-
ні обранці не гребують отримува-
ти гроші з держбюджету для орен-
ди житла або винайму готельного 
номера. Прості українці - платни-
ки податків утримують політиків-
олігархів.   

Зокрема, у 2015 році 119 нар-
депів, які задекларували щонай-
менше мільйон гривень, отриму-
вали компенсації, повідомили у 
Комітеті виборців.

Десятка найзаможніших «слуг 
народу», які отримували компен-
сації на житло виглядає так: Ва-
дим Нестеренко (фракція «БПП») 
- задекларував 206 мільйонів гри-
вень; Олександр Вілкул («Опо-
блок») - 190 мільйонів; Євген Гел-
лер («Відродження) - 165 мільйо-
нів; Руслан Демчак («БПП») - 133 
мільйони; Євгеній Мураєв (поза-
фракційний) - 94 мільйони; Борис-
лав Розенблат («БПП») - 94 міль-
йони; Геннадій Чекіта («БПП») - 90 
мільйонів; Анатолій Денисенко 
(позафракційний) - 85 мільйонів; 
Олександр Пресман («Відроджен-
ня») - 71 мільйон; Аркадій Кор-
нацький («БПП») - 57 мільйонів.

У деяких депутатів чи їхніх ро-

дичів є житло у Києві або області. 
Дружина нардепа Михайла Добкі-
на, приміром, володіє двома квар-
тирами в Києві. А Євген Геллер 
- власник будинку майже у тися-
чу квадратних метрів у передмісті 
Києва. Проте вони також отриму-
вали компенсацію. Річна її сума - у 
межах 167 тисяч гривень. 
Наші «слуги» дали 
фору колумбійським 
наркобаронам і росій-
ським олігархам

Українські чиновники свої-
ми деклараціями змусили США 
та країни Заходу здригнутися від 
кількості грошей «під матраца-
ми». Наші нардепи дали фору ко-
лумбійським наркобаронам і ро-
сійським олігархам. Політолог Та-
рас Березовець з цього приводу 
зазначив: зберігання у готівці - по-
казник, що кошти отримані неза-
конно. І припустив: е-декларації 
знизять рейтинги більшості по-
літсил та призведуть до набли-
ження дострокових виборів у пар-
ламенті.

А експерт з політичних ри-
зиків у країнах, які розвивають-
ся, Нейл Абрамс та професор по-
літології Каліфорнійського уні-
верситету Стівен Фіш у статті для 
американського видання «The 
Washington Post» пишуть, що фі-

нансова допомога, яку країни За-
ходу регулярно надають Україні, 
лише допомагає владній верхів-
ці розграбовувати простих гро-
мадян. «За останні 25 років захід-
ні донори влили мільярди дола-
рів у посткомуністичну Україну, 
ставлячи перед собою дві головні 
цілі: допомогти країні створити 
міцну ринкову економіку і заклас-
ти фундамент правової держави. 
Однак, західні гроші лише допо-
могли українським елітам не пра-
цювати над реформуванням сво-
єї країни, а грабувати її», - йдеть-
ся у статті. І розкрадання грошей 
триває. 

Можновладці тримають гро-
ші в готівці через непевність у ста-
більності економічної ситуації в 
країні. За словами економіста Та-
раса Загороднього, влада володіє 
інформацією, знає, в якому стані 
перебуває банківська система. Та-
кож багатії бояться інвестувати у 
вітчизняну економіку.  

Вага готівки, яку задекларува-
ли 412 нардепів, складає 27 тисяч 
493 кілограми. Сума - 12,3 мільяр-
ди гривень, повідомляє «Телека-
нал 24». Купюрами цієї суми у 500 
гривень можна застелити 37 фут-
больних полів. А висота стопки із 
грошей сягнула б майже 2,5 тисяч 

метрів - це 60 будівель Верховної 
Ради.
Догнали і перегнали 
Америку

Е-декларування розкрило вра-
жаючий факт: українські політи-
ки заможніші від американських 
конгресменів. У США розбагатіти 
на політиці чомусь не виходить 
практично ні в кого. Принаймні, 
до виходу на пенсію. Лише 268 із 
535 членів Конгресу, який розпо-
ряджається річним федеральним 
бюджетом у чотири трильйони 
доларів, є мільйонерами. І це при 
тому, що 80 осіб - конгресмени 
уже по 20 і більше років, резюмує 
«Оглядач». Середній розмір статку 
члена Конгресу - $1,05 мільйона. 

У США налічується майже 600 
мільярдерів. Проте жоден із них 
не поспішає йти «у депутати», 
не хоче «халявних» авіаперельо-
тів та компенсації на житло. Див-
ні якісь...  

Десятка найбагатших політи-
ків США, включаючи губернато-
рів, конгресменів і чиновників фе-
дерального рівня закінчується на 
цифрі $112 мільйонів. 

І всі, без винятку, американські 
чиновники та політики щорічно 
зобов’язані подавати докладні де-
кларації з усіма доходами й витра-
тами, які перевищують тисячу до-
ларів. Їхні дружини - також. 
Дружинам чиновників 
- шуби і діаманти, про-
стим українкам - дві 
сукні на сім років

Неймовірно убого на тлі за-

хмарних статків політиків і чи-
новників виглядає споживчий ко-
шик, затверджений Кабміном. У 
ньому - набір продуктів харчуван-
ня, товарів і послуг для українців. 
Як свідчать е-декларації, дружини 
«слуг народу» мають дорогі автів-
ки, шикарні шуби, діаманти, інші 
коштовні речі. Мабуть, на дум-
ку чиновників, пересічна україн-
ка має жити скромно. Бо ряд пунк-
тів «кошика» від реального життя 
надто далекі. 

Зокрема, жінкам пропонують 
лише дві сукні на сім років. Курт-
ка чи пальто мають прослужи-
ти п’ять років. І ще казус. Працев-
лаштованій жінці передбачено 
шість пар трусів на рік. Якщо вона 
роботу втратить, це  «задоволен-
ня» розтягується вже на два роки. 
Але безробітна має «переваги»: їй 
передбачили одні рейтузи на три 
роки. Працюючій жінці, вважають 
чиновники, цей аксесуар не потрі-
бен. 

Також в уряді впевнені: двох 
пляшечок шампуню по 250 гра-
мів вистачає на рік. На собі випро-
бували?

Чоловіки мають носити зимо-
ву куртку три роки, а одні штани 
- чотири. Працюючим представ-
никам сильної статі доведеться 
чверть року носити одні труси, а 
шкарпетки - місяць…

Щоб у чиновників було стіль-
ки добра, скільки 
вони поклали в 
«кошик» простим 
українцям! 

Ольга ЧОРНА.

500-гривневими купюрами українських нардепів 
можна застелити 37 футбольних полів 

Е-декларування переконливо довело: найуспішніший 
бізнес в Україні - політика. І, як пишуть в соціальних 
мережах, вітчизняні депутати й чиновники, які 

жодного дня не працювали в бізнесі, однак задекларувати 
мільйонні та мільярдні статки, можуть претендувати 
на Нобелівські премії. Бо світова економіка подібного 
феномена не знає.
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З ДИТИНСТВА. Дивну властивість першою 
виявила сама дівчинка. 

- Це було приблизно три роки тому, - згадує мама 
дівчинки. - Вона була в гостях у бабусі. Таня гралася 
посудом, ніби варила їсти, піднесла до носика ложку 
- і вона раптом прилипла. Донька показала нам, що 
таке вміє. Ми посміялися, але не надали цьому зна-
чення. Згодом Таня, теж жартома, почала чіпляти 
собі ложки то на носик, то на лоба. З часом ми почали 
пробувати чіпляти предмети на грудях і спині, і вони 
дивним чином трималися.

З дорослішанням дитини здатність примагнічува-
ти до себе металеві речі виявлялася з більшою силою.

- Таня не докладає ніяких зусиль, вони самі трима-
ються, - пояснює мама. - Коли про неї знімали сюжет 
для телебачення, вона чіпляла на себе ложки і дава-
ла інтерв’ю.  Особливих відчуттів при цьому, за слова-
ми доньки, в неї нема. Тільки коли починаємо зніма-

ти предмети, то на тілі з’являються вм’ятини від ло-
жок, от як коли сильніше натиснеш на шкіру - і лиша-
ється невеликий слід. Але все це швидко минає.  

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ. Коли тепліше, на тілі ді-
вчинки може триматися більше предметів. Сама Таня 
каже рідним, що заряджається від сонця.

- Влітку їй найкраще вдається, - розповідає пані 
Аня. - Чи вона сама придумала, чи почула десь, але 
в ясну погоду любить постояти надворі, піднявши 
руки до сонця, щоб нагрілися. А коли холодно, пред-
мети чіпляються гірше. Донька каже, що сонця нема і 
їй нема чим підзарядитися. 

Знайомі й друзі просять навчити, але цього не на-
вчиш, пояснює мама дівчинки. В їхній родині, заува-
жує жінка, раніше теж ніхто не володів такими зді-
бностями. Але нещодавно втримати ложку на носи-
ку вдалося і Тетянчиній сестричці - трирічній Вале-
рії. Дівчинка бачила, що робить Таня, і собі пробува-
ла. Спочатку в неї нічого не виходило, але з часом ло-
жечка до носа почала прилипати. 

ЛЮДИ-МАГНІТИ У СВІТІ. Лікар терно-
пільського «Центру Здоров’я» Зоряна Володимир 
розповідає, що здібності 6-річної Тетянки - це рідкіс-
не явище. Люди з такими здібностями, однак, відомі 
ще з минулих століть.

- Перші детальні описи про таких людей зустрі-
чаються з 18 століття, - розповідає лікар. - Зокрема, 
у 1887 році було описано дівчину зі США - Кароліну 
Клер. Предмети не лише прилипали до неї, а їх важко 
було відчепити. Це приносило дівчині великі незруч-
ності. Але таких, як Кароліна, в історії людства зустрі-
чається мало. Частіше є люди, які можуть притягува-
ти предмети, коли вони самі цього захочуть.  

Природи магнетизму вчені досі пояснити не змо-
гли. Батькам дітей із таким даром, каже лікар, не тре-
ба особливо зосереджувати на цьому увагу, а поспо-
стерігати, чи будуть проявлятися ще якісь здібності. 

- Про таких дітей у нашій області я не чула, - додає 
лікар. - Знаю, що наші сусіди на Львівщині описува-
ли подібні випадки. Звичайно, добре було б провести 
обстеження на енергетичному рівні. В Україні зроби-
ти це можна в Інституті народної медицини в Києві.

Прихильники нетрадиційної медицини вважають, 
що природний магнетизм - це ознака сильної енерге-
тики. Незвичайні здібності можуть так само раптово 
зникнути, як і з’явитися, кажуть до-
слідники енергетичних полів. Або, 
навпаки, розвинутися в щось більше 
- наприклад, в дар лікування.

Шестирічна 
Тетянка 

Казьмірук - 
дівчинка-магніт. 
Вона може при-
тягувати і утри-
мувати кілька 

десятків метале-
вих предметів.

«Ëîæêè ïðèëèïàþòü ëåãêî, 
êîëè ñîíÿ÷íà ïîãîäà»

Таня живе з сім’єю на Кременеччині в селі Малі Бережці. Дівчинка з легкістю утримує на собі ложки, 
виделки, копійки і навіть ключі. Металеві предмети “прилипають” до носа, плечей, рук і спини дитини. 

- Таня щоразу прикладає до себе більше речей, і вони на ній тримаються, - розповідає мама дівчинки 
Аня. - За один раз ми чіпляли 15 ложок, які мали вдома. До рук предмети самі не липнуть, але залиша-
ються на тілі, якщо спеціально їх притулити. 

Унікальною дівчинкою зацікавилися журналісти, і тепер шестирічна школярка - місцева знамени-
тість. Часто її просять показати, як вона вміє тримати металеві предмети, і побачене не перестає 
дивувати. Таня прикладає до себе одну за одною ложки, і вони залишаються висіти, немов декоратив-
ні магнітики на холодильнику.

У січні Тані буде сім років. До її незвичного дару рідні ставляться 
спокійно. В усьому іншому вона - звичайна  дитина. Любить гратися, 
вдома допомагає доглядати меншу сестричку. Восени дівчинка пішла у 
перший клас, тож тепер, каже мама, головне для її доньки - навчання. 

Тоня БРИК.

ми доньки, в неї нема. Тільки коли починаємо зніма-ми доньки, в неї нема. Тільки коли починаємо зніма-

Ðóêàâè÷êà

Ï³çíÿ îñ³íü
Ховається сонце за хмари
У похмурі дні, дощові, 
Восени пахнуть тумани
У сріблястій траві.
Листям сипали клени,
Наче уві сні,
Догоряють віти багряні
Горобини на сірому тлі.
Образ твій, пізня осінь,
Витканий із мрій.
Неба синь лиш на мить 
Блиснула мені, мов крилом, 
В сивій далині,
Розсіялась казка осені. 
***
Прощально промайнули в вишині
Сірим ключем у вирій журавлі.
Краяли простори сині,
Вилива свої жалі.
Поміж гронами калини
У багрянім мерехтінні
Опадали тихо з кленів
Золоті листки чарівні.
Відцвіли барвисті квіти,
Бо давно минуло літо.
Хоч з-під хмарок, де-не-де
Світить сонечко ясне,
Шле проміння золоте.
Не зігріє вже теплом
Пізня осінь за вікном.
Стало порожньо і сумно
І лиш вітерець безжурно
Жовте листя скрізь мене

Ірина СМАКОУС, Теребовля.

У вільну хвилинку – 
для розуму розминка

Кросворд
Друзі! Відгадайте загадки та впишіть на-

зви овочів у клітинки кросворду. У кольорово-
му стовпчику ви прочитаєте назву дуже корисної 
овочевої рослини. 

1.  І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хва-
лять, бо я добра і смачна. 

2.  Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. 
3.  Маю жовтий вусок, золотий колосок, буде з 

мене борошно й паляниця м’яка. 
4.  Хто мене роздягати прийметься, той слізь-

ми заллється. 
5.  Що то за голова, що лиш зуби та борода ? 
6.  І смачний, і круглий, але не кабачок. 
7.  Не кінь, не віл, а прив’язаний?

На фото Ольги ЧОРНОЇ:  Злата Бодасюк зі Старого Вишнівця та Воло-
дя Данилицький з смт. Вишнівець Збаразького району на святі Вишні-
вецького замку. 

Ìè ðî
çôàðá

óºì
 ñâ³

ò ó ê
îëüî

ðè â
åñåë

êè, 

é ò
àêè

ì çàï
àì’ÿò

àºì
 íàç

àâæ
äè..

.



№45 (177)/9 листопада - 15 листопада 2016 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaÍîâèíè

Трамп і Клінтон витратили на 
виборчу кампанію космічні суми

Головні кандидати на крісло прези-
дента США Хілларі Клінтон і Дональд 
Трамп оприлюднили суми, які витрати-
ли на проведення передвиборчої кам-
панії. Із даних, наданих прес-центром Фе-
деральної виборчої комісії США, випливає, 
що на свою кампанію кандидатка від демо-
кратів витратила вдвічі більше, ніж одіоз-
ний мільярдер Дональд Трамп. Так, Хілларі 
Клінтон витратила 897,7 мільйонів дола-
рів. Натомість, Трампу знадобилося на про-
ведення кампанії приблизно у 2,1 рази мен-
ше - 429,5 мільйонів «зелених». Із початку 
кампанії на рахунок Клінтон від спонсорів 
надійшло понад мільярд доларів. А на ра-
хунок Трампа - більше півмільярда, із яких 
56 мільйонів - його власні кошти. На рекла-
му Клінтон витратила 237,9 мільйонів, а 
Трамп - 67,9 мільйонів. 

У Венесуелі гроші рахують на вагу
У Венесуелі через девальвацію і гіпе-

рінфляцію чимало продавців вирішили, 
що легше гроші зважити, аніж пораху-
вати, повідомляють іноЗМІ. Покупцям за 
продуктами тепер доводиться йти з мішка-
ми замість гаманців. Офіційні дані про ін-
фляцію влада приховує. Неофіційно ж вона 
може сягати півтори тисячі відсотків. Си-
туація у Венесуелі, яка є найбільшим у Пів-
денній Америці експортером нафти, стала 
критичною на тлі дефіциту товарів, гало-
пуючої інфляції і падіння доходів держави, 
обумовленого зниженням цін на нафту, а 
також інституційною кризою між виконав-
чою і законодавчою гілками влади. 

У Болгарії в озері знайшли 
багато фальшивих євро 

Болгарські поліцейські виявили на 
дні озера фальшиві банкноти на суму 
близько 13 мільйонів євро. Про це пові-
домляє «ВВС Україна». Поліцейські аква-
лангісти дістали банкноти з-під води не-
подалік від села Леново. Гроші були захо-
вані в озері поруч із греблею. Фахівці ка-
жуть, що йдеться про банкноти номіналом 
500 євро. Скопійовані вони дуже професій-
но, проте на них відсутні деякі знаки. Міс-
цезнаходження схованки з несправжніми 
євро вказав один з передбачуваних учасни-
ків банди фальшивомонетників, затрима-
ний поліцейськими. 

ЄС безсилий проти авторитарних 
тенденцій у Польщі та Угорщині

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер визнав, що Євросоюз безсилий при-
пинити сповзання Польщі та Угорщини 
у бік авторитаризму. Про це він заявив у 
інтерв’ю бельгійській газеті «Le Soir». Дії 
консервативних урядів Польщі та Угорщи-
ни, спрямовані на встановлення жорсткого 
контролю над мас-медіа і правосуддям, ви-
кликали критику міжнародної спільноти. 
У випадку з Польщею Єврокомісія розпо-
чала провадження процедури стосовно до-
тримання принципів верховенства права в 
країні. Цей механізм у ЄС запровадили як 
захід, що передує санкціям, згідно зі стат-
тею 7 Лісабонської угоди (втрата країною-
порушницею права голосу). Але Юнкер за-
явив, що ця процедура ні до чого не при-
зведе, бо деякі країни-члени ЄС кажуть, що 
відмовляться її застосовувати. І додав: «У 
деяких країнах є відхилення від демокра-
тичних стандартів ЄС, і ми не знаємо, куди 
це нас заведе».

У Нідерландах з’явиться 
пластикова дорога

До кінця 2017 року в Нідерландах 
з’являться нові пластикові дороги. Про 
це повідомляє еizvestia.com. Винахідники 
нововведення розповідають, що передба-
чається можливість створення спеціаль-
них модулів з переробленого пластику для 
будівництва автодоріг. Вони здатні витри-
мувати таке ж навантаження, як і асфальт, 
але мають безліч переваг. Зокрема, завдя-
ки малій вазі, їх легко транспортувати, зби-
рати і підтримувати в належному стані, а 
грунт при цьому набагато менше схильний 
до просідання. Будучи порожніми всереди-
ні, модулі залишають місце для різних ко-
мунікацій: кабелів, пластикових труб, дре-
нажу для стічних вод. Важливим є й те, що 
коли термін служби модулів добігає кінця, 
вони знову можуть бути перероблені.

Арабські шейхи вижили 
поліцію зі Скотленд-Ярда

Майже півстоліття лондонська 
поліція розташовувалася на вулиці 
Скотленд-Ярд. Тепер штаб-квартиру пра-
воохоронців офіційно передано у розпоря-
дження нових власників. Новими господа-
рями легендарної будівлі стали вихідці з 
Абу-Дабі, пише «Evening Standard». У най-
ближчі тижні вони планують переробити 
приміщення у комплекс розкішних квар-
тир, офісів і магазинів. Єдина річ, яка зали-
шиться недоторканою під час ремонтних 
робіт, - вивіска «New Scotland Yard». Уго-
да обійшлася товстосумам з Об’єднаних 
Арабських Еміратів у 370 мільйонів фунтів 
стерлінгів. Щодо поліцейських, то всі 600 
співробітників обживаються у новій штаб-
квартирі. 

У Європі почнуть збирати 
дані про авіапасажирів

Литва однією з перших країн в ЄС по-
чне збирати і систематизовувати дані 
про авіапасажирів. Із січня авіакомпанії 
повинні реєструвати й надавати правоохо-
ронцям дані про всіх осіб, які прибувають 
у Литву авіатранспортом і відлітають з неї, 
повідомляє «Forbes.ua». Як заявив заступ-
ник генкомісара поліції Едвардаса Шілярі-
са, система дозволить своєчасно розкрива-
ти злочинні дії, які готуються, вчиняються 
і вчинені. Крім імені, прізвища, дати наро-
дження, статі та громадянства, перевізни-
ки повідомлятимуть дані унікального коду 
пасажира, дані візи або іншого документа, 
що дозволяє перебувати в країні, контак-
тну адресу, статус реєстрації, а також ін-
формацію про квиток, багаж, місце на бор-
ту літака, тип оплати квитка, суму, контак-
тні дані особи, яка купувала квиток тощо. У 
квітні цього року Рада ЄС з юстиції та вну-
трішніх справ прийняла директиву щодо 
використання даних пасажирів авіатран-
спорту для попередження й виявлення 
проявів тероризму і злочинності.

НАТО готує 300 тисяч солдатів 
для стримування агресії РФ

НАТО візьметься за підготовку зна-
чних сухопутних сил, щоб стримати ро-
сійську агресію, заявив генсек Альянсу 
Єнс Столтенберг. Про це пише «The Times». 
«Ми бачили, як Росія використовує пропа-
ганду в Європі серед союзників НАТО, і це 
саме та причина, чому Альянс реагує. Ми 
відповідаємо найзначнішим посиленням 
нашої колективної оборони з моменту за-
кінчення холодної війни», - сказав Стол-
тенберг. Скільки військових підготують 
для стримування Росії - Єнс Столтенберг не 
уточнив, але постійний представник Вели-
кобританії при НАТО Адам Томсон сказав, 
що на посилений режим планується пе-
ревести 300 тисяч солдатів. Ця армія буде 
служити у ролі підкріплення для існуючо-
го війська НАТО, яке може бути розгорнуте 
в зоні бойових дій за кілька днів.

Підготувала 
Ольга ЧОРНА. 

Óêðà¿íà
Порошенко додатково 

задекларував 1,9 млн. грн.  
Президент Петро Порошенко 

отримав дохід у вигляді відсотків від 
Міжнародного інвестиційного бан-
ку на загальну суму 1928594 гривень. 
Про це йдеться у повідомленні про сут-
тєві зміни, оприлюдненому на сайті 
НАЗК, пише «Українська правда». Ці до-
ходи Порошенко отримав із шести ра-
хунків. Основну е-декларацію про дохо-
ди президент подав за годину до закін-
чення відведеного для цього терміну. У 
ній вказав права власності у понад 100 
компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, 
на Кіпрі, в Угорщині, Литві, КНР, Британ-
ських Віргінських островах і в Нідерлан-
дах. Зарплату - 121054 гривень. Процен-
тів на суму 12375404 гривні та інвести-
ційні прибутки - 49665361 гривню. У 
декларації вказано й багато іншої влас-
ності та прибутків. Крім того, Порошен-
ко також контролює Міжнародний ін-
вестиційний банк.  

«Банкопад» комусь вигідний

«Банкопад», який триває в Укра-
їні останні два роки, - дикий і циніч-
ний грабунок вкладників. У цьому пе-
реконаний економічний експерт Ан-
дрій Новак, повідомляє «Телеканал 24». 
І проходить ця «зачистка» банків зовсім 
інакше, ніж у цивілізованих країнах. Но-
вак пояснює: якщо комерційний банк 
стає банкрутом, то Центробанк вистав-
ляє його на продаж. Проблемну фінус-
танову може викупити інший банк, або 
держава. В обох випадках той, хто купує 
банк, бере на себе зобов’язання перед 
вкладниками. Тобто, ніхто свої гроші не 
втрачає. В Україні усе відбувається інак-
ше. Більше того, пограбували економіч-
но активну частину українців - пред-
ставників малого і середнього бізнесу 
або високооплачуваних спеціалістів, які 
мали на депозитах понад 200 тисяч гри-
вень, суму, повернення якої гарантова-
не державою. «Так зване «оздоровлен-
ня», яке супроводжується виведенням 
капіталу за межі України їхніми власни-
ками, - елемент дуже швидкої і величез-
ної наживи», - наголосив Новак.

Депутати спускають 
на гальма справи Майдану

У «справах Майдану» лише ство-
рюють видимість руху. Про це заявив 
директор аналітичного центру «Полі-
тика» Микола Давидюк, коментуючи 
заяву ГПУ про відсутність доказів про-
ти Михайла Добкіна і Геннадія Керне-
са у справі про побиття активістів хар-
ківського Євромайдану, повідомляє «Те-
леканал 24». За словами Давидюка, піс-
ля Революції Гідності український полі-
тикум учергове довів, що вони - це за-
критий клуб, де своїх не здають. «Є кон-
кретні докази участі в організації Анти-
майдану Добкіним. Він сам про це писав 
і фотографувався у футболках «Берку-
ту», але прокуратура його не чіпає», - 
каже експерт. І пояснює це тим, що Доб-
кін і Кернес можуть запропонувати свої 
голоси та вплив у Раді. Або бути корис-
ними при прийнятті бюджету. З ними 
можна домовитися під час проведення 
місцевих виборів чи вирішити якісь пи-
тання регіону. Тому вони й не потрапля-

ють під пильне око прокуратури, уточ-
нив політолог.
Жовтнева зарплата міністра фі-
нансів сягнула майже 100 тисяч 

У жовтні міністру фінансів Олек-
сандру Данилюку нарахували 96446 
гривень зарплати. Власне, зарплата за 
жовтень склала майже 35 тисяч, решта 
- перерахунок за попередні місяці. Зо-
крема, за жовтень Данилюку нарахува-
ли 13,6 тисяч гривень посадового окла-
ду, 2448 гривень надбавки за вислугу 
років, 13,6 тисяч - надбавки за інтенсив-
ність праці і за відрядження - 5232. Про 
це йдеться у відповіді Мінфіну, пишуть 
«Українські новини». За червень Дани-
люку додатково нарахували 16 тисяч 
гривень, за липень - майже 15,9 тисяч, 
за серпень - 13,7 тисяч і за вересень - 16 
тисяч.

Ціна біометричних паспортів
Кабмін визначився з вартістю ID-

карток, які замінять паперові вну-
трішні паспорти. Це коштуватиме від 
87 до 174 гривень, йдеться у постано-
ві, опублікованій на «Урядовому порта-
лі». Вартість оформлення й обмін пас-
порта громадянина України у формі кар-
ти за 20 робочих днів складе 87 гривень, 
а за 10 днів - 174. Оформлення паспорта 
вперше - безкоштовне. За оформлення і 
обмін паспорта для виїзду за кордон - за 
20 днів треба заплатити 253 гривні, а від 
3 до 7 днів - 506 гривень. Із 1 листопа-
да кожен може обміняти паперовий пас-
порт на внутрішній біометричний. Ім’я 
та прізвище у ньому дублюватиметься 
англійською мовою. І додаватиметься 
номер платника податків та закордонно-
го паспорта. У вбудованому чипі можна 
буде змінювати дані, зокрема місце про-
живання і відбитки пальців.

Вакцин від грипу немає
На українському ринку наразі від-

сутні вакцини для профілактики 
грипу. Про це повідомляє «Інтерфакс-
Україна» з посиланням на операторів 
ринку. Клініки не мають інформації про 
причини відсутності медичних імунобіо-
логічних препаратів. Раніше лабораторія 
з контролю якості медпрепаратів ДЕЦ 
завершила перевірку двох вакцин про-
ти грипу з оновленим штамовим скла-
дом. Зокрема, зміни в штамовий склад 
було затверджено для імунобіологічних 
препаратів «Ваксигрип Спліт» і «ДжіСіФ-
лю». Рішення про вихід зареєстрованих 
вакцин з оновленим штамовим складом 
прийматиме Держслужба з лікарських 
препаратів і контролю за наркотиками. 

ООН відкриє в Києві офіс
Офіс Організації Об’єднаних На-

цій стане майданчиком для співп-
раці і комунікації між різними між-
народними організаціями, некомер-
ційними фондами тощо. Про це пові-
домляє прес-служба Міністерства з пи-
тань тимчасово окупованих територій 
та ВПО. Відкриття офісу допоможе залу-
чити в Україну прямі іноземні інвестиції 
та сприятиме реалізації інвестиційних 
проектів, а також залученню грантових 
коштів, організації управління складни-
ми комплексами господарської діяль-
ності. Крім того, проводитимуть семіна-
ри, навчальні програми, надаватимуть 
стипендії для навчання та підвищення 
кваліфікації та інше.

У січні буде 11 вихідних
На новорічно-різдвяні свята у 2017 

році українці відпочиватимуть 11 
днів включно із суботами та неділя-
ми. Про це повідомляє прес-служба Мін-
соцполітики. За графіком п’ятиденного 
робочого тижня з вихідними у суботу та 
неділю, у 2017 році вихідний день у не-
ділю, 1 січня, має бути перенесений на 
понеділок 2 січня; вихідний день у субо-
ту, 7 січня, - на понеділок 9 січня.

Україна Світ
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Струни серця
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Не плачте, матері
Не плачте, матері, 

сини – Герої!
Уже стоять 

на варті біля Бога.
Я знаю все, і з ними серце моє,
Полеглі мужні, 

світла їм дорога.
Не плачте, матері, 

вже я не плачу,
Живу життям, 

як наша Україна.
Та ворогу ніколи не пробачу,
Що син у мене 

рано так загинув.
Не плачте, матері, 

сини – Герої!
Уже стоять 

на варті біля Бога.
Я впевнена в синах усіх, 

як в своїм,
Із них постане 

наша Перемога.

Не треба
Не плач, моя мамо,
Мов чайка, за мною,
Мені уже добре,
Господь тут зі мною.
Немає тут жалю,
Немає розпуки.
Так тихо, спокійно,
Лиш сум від розлуки.
Ти, матінко мила,
Живи, дорогенька.
Не треба вже плакать,
Чого ти сумненька?
Не треба, матусю,
Вже висуши сльози.
Не треба струн жалю 
У косах морозів.
Всміхнися, матусю,
Моя ти рідненька.
З тобою навіки
Твій син, моя ненько.

*     *     *
Нехай живе в душі 

у мене сонце,
Нехай же зігріває все навкруг.
А я відчиню вдома всі віконця.
Промінчики беріть 

із щедрих рук.
Віддам, повірте, все, 

що тільки маю,
Нехай любов 

поселиться у вас.
І цього я від кожного чекаю.
Нехай добра настане, 

врешті, час.

Життя і слово
Життя і Слово 

житимуть довіку,
Допоки Бог призначив 

вік планеті.
У щирім слові відшукаю ліку,
О, щастя, озовися тихо. 

Де ти?
Коли ж бо зло, то Слово  
вмить розрадить,
Напоїть все цілющою водою.
І пісня, знай, ніколи 

не завадить,
Коли слова лягають 

в серце моє.
Олександра КАРА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Ступаючи з приступки 
маршрутки на асфальт, 
Оксана не помітила там 

вибоїни. Додали свого й важкі 
пакети, з якими вона звично 
їхала додому. Потрапивши 
в ямку, нога підвернулась, і 
Оксана впала, вдарившись 
коліном. Та не біль схвилював 
її найбільше. “Яка ганьба! – 
штрикнула думка. – Це ж люди 
подумають, що я напідпитку…”

Над нею враз хтось нахиливсь, і 
вона почула приємно-турботливий чо-
ловічий голос:

– На ногу ставайте обережно. Мо-
жуть бути надрив зв’язки, тріщина в 
кістці або й перелом. Обіпріться на мою 
руку. Можете йти далі? От і добре. Па-
кети прошу дати мені, я допоможу вам 
нести. Давайте-давайте, не бійтеся. Чи 
я схожий на злодія?

Ні, на злодія чоловік аж ніяк не був 
схожий. Оксана вже встигла окинути його 
поглядом. Одягнутий модно, але без зай-
вої крикливості, акуратно підстрижений. 
Приємна усмішка й привітні очі, що не 
могли не викликати довіру.

Ще не знаючи, що сказати, мовчки 
простягнула чоловікові обидва наталова-
ні пакети. А вже потім спохопилася:

– Вам не буде важко?
У відповідь він щиро розсміявсь:
–  А вам не було важко?
– Уже звикла, – машинально ска-

зала і, чомусь почервонівши, почала 
пояснювати-виправдовуватися: – Троє 
дітей, старенька мама, чоловік... І харчів 
треба, й одягу, і засобів для прання, і, і... А 
я на ринку працюю, тож усі ці покупки на 
мої руки лягають.

Мовивши про руки, згадала, що вони в 
неї постійно червонуваті: обморозила ще 
тоді, коли торгувала рибою просто неба. 
Сіпнувшись, опустила плечі, щоб прикри-
ти той дефект рукавами благенької курт-
ки.

– Чоловік не приревнує до мене? – 
раптом запитав незнайомець. – Можли-
во, зустрічатиме своє сонечко, побачить 

мене й... – знову всміхнувшись, по-
жартував: – Хотілося б померти своєю 

смертю...
– І через багато-багато років, – й Окса-

на спромоглася на жарт. – А чоловік мене 
ніколи не зустрічає, тож не бійтеся.

Так сказала й відразу ж подумала: “Не 
сонечко я для нього. Не сонечко, а ішак…” 
Зітхнула. Через кілька кроків зупинилася 
й повернула голову до несподіваного по-
мічника:

– Ось ми вже прийшли. Це – мій під’їзд. 
Дякую, що допомогли нести.

– Будь ласка, – галантно вклонився на 
прощання незнайомець. – Хай вам щас-
тить у всьому.

– І вам також.
Удома чекало те, що завжди: чоловік 

за старим комп’ютером грав сам із собою 
в карти, діти відразу ж почали нишпори-
ти в пакетах, одне навперебій одного за-
питуючи: “Ти щось їсти принесла?”, хвора 
мати, яка вже не могла сама встати з ліж-
ка, докинула: “І я щось гаряченьке з’їла 
б...”. Оксана присіла на краєчок стільця, бо 
підвернута нога не переставала боліти, 
обвела поглядом розгардіяш у кімнаті, за-
чепилася посмутнілими очима за давно 
не прані штори на вікнах, немиті шиби, за 
рами та двері, на яких полущилася фарба, 
– і несподівано навіть для самої себе ви-
бухнула криком, втупившись у чоловіка:

– Доки це все триватиме? А? Доки?!
Ігор, не чекаючи такого від завжди су-

мирної і тихої дружини, котра, здавалося, 
змирилася зі своїм становищем єдиної го-
дувальниці сім’ї, аж підстрибнув на місці:

– Що з тобою трапилося? Чого вере-
щиш?

– А з тобою що трапилося? Третій рік 
ніде не працюєш, та й удома зайвий раз 
пальцем не ворухнеш.

– Знайди мені роботу – і я піду працю-
вати, – пробурмотів ошелешений Ігор. – Я 
вже не раз тобі казав...

– Це я тобі роботу маю шукати? – зі-
рвалася з місця й, зойкнувши від болю в 
нозі, відразу ж знову присіла Оксана. – У 
сорок років тобі нянька потрібна? Мало 
того, що я дітей вибавила, то ще й тебе 
треба за руку водити?

– Я за копійки не працюватиму, – від-
нікувавсь Ігор. – Щодня рано вставати, ку-
дись іти, комусь підкорятися...

– А їсти ти щодня хочеш? Твої карти 
тебе не годують? – досягнувши рукою до 
розетки, висмикнула штепсель, й екран 
комп’ютера погас.

– Чому тебе раптом прорвало? – не міг 
второпати Ігор.

– Бо я для тебе не дружина, а ішак, тя-
глова сила. І це мені вже набридло, я біль-
ше так не можу...

Схиливши голову на край стола, Окса-
на розплакалася. Діти кинулись її заспо-
коювати. Слів не знаходили, тож тільки 
гладили маму по голові.

А Оксані чомусь здавалося, що її го-
лубить отой незнайомець, який допо-
міг їй дійти додому й нагадав, що вона 
може бути сонечком. Дедалі чіткіше усві-
домлювала, що після цієї випадкової зу-
стрічі далі так жити не зможе. Щось ніби 
перекинулось у її свідомості й змусило по-
іншому подивитися на довколишнє. Та й 
на саму себе.

Притлумивши плач, підняла голову і 
втупилася поглядом у чоловіка:

– Або ти завтра ідеш працювати, або я 
післязавтра несу заяву на розлучення. Ти 
зрозумів?

– Зрозумів, – видавив із себе Ігор.
На старому годинникові відчинили-

ся дверцята, з них вигулькнула зозуль-
ка і сім разів прокукала. Немов підтвер-
дила, що почався відлік часу. Часу, в яко-
му Оксана вже не могла й не хотіла жити 
по-старому.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.
м. Тернопіль.

“ “А вона, за звичкою, 
любить посидіти на 
горбку, звідки близько до 
неба. Мандрує стежкою, 
загубленою між зорями, 
у спогади. Усміхається 
вечору, згадуючи 
Сашкові поцілунки, що 
пахли вітром, настояним 
на травах…

“ “... А Оксані чомусь 
здавалося, що її голубить 
отой незнайомець, який 
допоміг їй дійти додому 
й нагадав, що вона може 
бути сонечком...

гніздечкоСімейне

На фото Андрія БРИКА: учасниці хору с. Бутин Збаразького району - лауреата І премії Всеукраїнського  
фестивалю-конкурсу патріотичного мистецтва «Захисникам Вітчизни 2016» - завідуюча клубом Надія ГОНЧАРУК  
та бухгалтер сільської ради Ольга НАГОРНА із сільським головою Бутина Андрієм ЖИЛОЮ.

*     *     *
Біжить між трав стежина до села,
Пташиний спів несеться в срібній далі,
Осінній день сповила біла мла,
Сховала в смуток сірої печалі.
Вітрець притих, сховався у кущах,
Він щойно біг зажурено полями,
Десь промінь сонця блиснув в небесах,
І заяснів вогнистими слідами.
І смуток свій пронісши до землі,
Що в сіру даль кудись журливо кличе,
Летять ключем у небо журавлі
І, жалібно прощаючись, курличуть…

*     *     *
Осінній вечір в присмерку дріма,
Йому із днем розстатися не шкода,
Навколо сутінки вистелює пітьма
Й взамін теплу приходить прохолода.
Вже відпалав вогнями небокрай,
Розсипав вечір в млистім небі зорі,
Тільки не спав в хвилину цю ще гай,
Він задивлявсь у небо неозоре.
А там, між зір, по небу місяць плив,
Усміхнений, вдоволений собою,
Його мрійливий погляд веселив
І чарував усе живе красою…

*     *     *
Як чорний ворон жалібно прокряче,
І серед вулиць, і спустілих площ,
Сльозлива осінь у журбі заплаче,
Тужливу пісню заспіває дощ.
Зажурено похиляться жоржини,
Помивши щедро голівки дощем,
Й палати будуть ягоди калини
Дивним своїм негаснучим вогнем.
Закутавшись туманом-пеленою,
Немов накинувши на себе білу шаль,
Лише ріка, з шумливою водою,
Все буде бігти в безкінечну даль…

Ігор Топоровський, 
м. Хоростків.

НЯНЬКА  для ЧОЛОВІКА?Невигадане

Сокровенне

загублена між зорями
Стежка,

Стежка вибігала на 
горбок, в темноті 
зливалася з 

небом, і губилася між 
зорями. Здавалося, тут 
найближче до неба. 
Треба лише простягнути 
руку, зажмурити очі і… 
Іванка любила мріяти 
під зоряними небесами 
на горбку. Тоді у її мрій 
виростали крила… 

…Містечкові хлопці оминали 
дівчину. Побоювалися її бать-
ка, який, після того, як захворі-
ла дружина, мусів давати обом 
раду. Кирило був мовчазний, су-
ворий і гарний. Іванці дісталася 
його врода. 

Не одна містечкова краля по-
клала око на Кирила. Натякали: 
навіщо такому вродливому чо-
ловікові дружина-інвалід? Не ві-
вся на спокуси. Після роботи по-
спішав додому. Щодня, опираю-
чись на милиці, йому йшла на-
зустріч Люба. Його кохана. Його 
єдина любов.          

Люба захворіла після поло-
гів. Районні медики не могли за-
радити. Обстежилася в області. 
Лікувалася. Але так і не змогла 
ходити без милиць. 

- Я не буду втримувати тебе, 
якщо… - якось мовила чоловіко-
ві.

Він усе зрозумів. Обійняв, по-
цілував. Прошепотів:

- У нас така гарна доня. Лю-
блю вас…          

Коли Іванка стала дорослою, 
її не залишало почуття провини, 
що матір, народивши її, стала ін-
валідом. Уже тоді вирішила: му-
сить завжди дбати про неньку. І 
про тата...

…У містечку з’явився новий 
завлікарнею. Якимись дива-
ми занесло на периферію пан-
ськовитого Адама Ярославови-
ча та його Афродіту - так наре-
кли дружину головлікаря Веро-
ніку Павлівну. Батьки «терапев-
тички Афродіти», тобто, Вероні-
ки, - шановані люди. Подейкува-
ли, зять провинився перед до-
стойною родиною через любов 
до чужих спідниць. За це й отри-
мав тимчасове «заслання» у пе-
риферійну лікарню.     

Сашко, також майбутній лі-
кар, приїхав проходити прак-
тику під крилом Адама Яросла-
вовича - близького родича дру-
жини. Дівчата, дізнавшись про 
симпатичного хлопця, почали 
одягати ще коротші спідниці і 
робити яскравіший макіяж. Але, 
на заздрість містечковим мод-
ницям, Сашко сподобав Іванку. 

- Ну й смаки в племінничка 
Афродіти, - розчаровано пере-
мовлялись дівчата. - Одягаєть-
ся немодно. В педучилищі смі-

ються. А що таке помада, певно, 
й не знає. 

- Іванка без помади і в не-
модних лахах може на конкурс 
краси йти, - заперечували інші.

- Залишить кавалер кра-
суню, щойно практику закін-
чить… 

Сашко був першим Іванчи-
ним коханням. І останнім. З со-
лодкою гірчинкою в душі і в спо-
гадах. Вона пам’ятатиме його 
поцілунки, що пахли вітром, на-
стояним на травах і на вечоро-
вих росах. І зізнання в коханні, 
коли слова дзвеніли, наче зорі в 
морозяну ніч. 

А ще він обіцяв допомогти 
її мамі. Дівчина вдячно хитала 
головою, не плекаючи надій на 
диво.

Практика закінчилася. Саш-
ко збирався додому в сусід-
ню область, де на нього чекали 
батьки і мандрівка до моря. 

Останнього вечора вони си-
діли на горбку, звідки близько 
до неба. Хлопець обіцяв теле-
фонувати і приїжджати у гості 
до тітки Вероніки. Тож змо-
жуть бачитися. А наступно-
го року знову тут проходи-
тиме практику…

…Адам Ярославович 
з Афродітою на перифе-
рії довго не затрималися. 
Зять, начебто, був проще-
ний, бо «виправився»: чужі 
спідниці оминав.             

…Іванка чекала і не че-
кала своє кохання. Дума-
ла: тепер, коли головлікар 
з дружиною залишили міс-
течко, Сашко сюди на прак-
тику не приїде. Та й дівча-
та в інституті, де навчаєть-
ся, не її пошибу. Хоча… вона 
вірила в долю, від якої, як каже 
мама, нікуди не втечеш.    

Спершу хлопець телефону-
вав. Минув час і минули дзвінки. 
А в Іванки й без того було чима-
ло клопотів. Зовсім злягла мама. 
Батько став ще мовчазнішим. 
Після училища вступила заочно 
в інститут. Добрі люди допомо-
гли влаштуватися вихователь-
кою у школі-інтернаті. 

Їй дістався сьомий «А», де 
було багато непослухів, за яки-
ми «золоті верби ростуть». 

- Навіть не знаю, що будете 
з ними робити. Ви така молода, 
- хитав головою директор. - Так 
сталося, що зібралося в класі ба-
гато дітей з неблагополучних сі-
мей. Декого навіть на канікули 
не забирають. Тяжкі долі...   

Двадцять пар очей з цікавіс-
тю дивилися на нову вродливу 
виховательку. Вони вивчали її. 
А вона - їх. 

Для Іванки, тепер Іванни 
Кирилівни, тут було багато не-
звичного. Усе - за розкладом: 

підйом, сніданок, уроки, обід, 
прогулянка… Діти, замість «до-
машня робота», писали «само-
підготовка». Після «самопідго-
товки» - вечеря, вільний час, 
відбій. Саме так, «відбій», нази-
вали підготовку до сну. 

Її підопічні під час «самопід-
готовки» заважали одне одно-
му готувати уроки. Хлопці сми-
кали дівчат за волосся, штурха-
лися. Запускали паперові літач-
ки. Очікували, як каратиме за 
збитки Іванна Кирилівна. У її 
попередниці кутів на всіх не ви-
стачало. Але нова вихователька 
«розчарувала» нечемних семи-
класників.

- Ви вже дорослі і розумні, 
- мовила до непослухів, - тому 
мені соромно ставити вас в 
кути. Мусите вирішити: або ми 
стаємо друзями, або… 

- Або що? - вигукнула рудо-
волоса Люська, яка не дружила 
з гребінцем. 

- Або… доведеться обстриг-
ти твоє чудове, але не догляну-
те, волосся. 

Семикласники дружно гля-
нули на Люську. Вони вважали, 
що руде волосся - майже вирок. 
Люся зашарілася. Клас притих. 
А вихователька почала розпові-
дати про відомих жінок з рудим 
волоссям, які увійшли в історію. 
Люся почувалася героїнею цих 
розповідей. Більше «півники» 
на її голові не стирчали. Діти пе-
рестали Люсю дражнити. І по-
чали будувати місток дружби з 
Іванною Кирилівною, яку між 
собою називали Іванкою.

Вчителі менше скаржилися 
на «неможливий» сьомий «А». 
Директор хвалив молоду вихо-
вательку. І коли вона збиралася 
на сесію в інститут, її підопічні 
засумували. А вона взяла з них 
слово: якщо знову почнуть беш-
кетувати, більше до них не по-
вернеться… 

Учитель фізики, підстарку-
ватий холостяк, якого нарекли 
«Ньютоном», підбивав клинці 
до Іванки. Це помітили колеги. 
І про це дізналися учні. Школя-

рі «Ньютона» не любили, бо він 
не любив їх. Тож підопічні Іванни 
Кирилівни просто не могли не 
зривати його уроків. Їм не подо-
балося, що «Ньютон» нерівно ди-
хає до «їхньої Іванки». Вона - до-
бра, красуня. А в нього лисина, як 
пляцок, і поганий характер. 

Іванка надії «Ньютонові» 
не подавала. В її серці оселив-
ся хлопчисько-згуба, про долю 
якого нічого не знала. 

А вона, за звичкою, лю-
бить посидіти на горбку, звідки 
близько до неба. Мандрує стеж-
кою, загубленою між зорями, у 
спогади. Усміхається вечору, зга-
дуючи Сашкові поцілунки, що 
пахли вітром, настояним на тра-
вах…            

…Тепер Іванна Кирилівна ви-
кладає українську мову і літера-
туру. Минуло доволі часу, коли 
почала працювати в інтернаті. А 
учні так і називають свою улю-
блену вчительку Іванкою.   

Колеги дивуються: чому досі 
незаміжня? Краса і молодість не 
вічні. Скоро сороківка…  

…Директор випрова-
джував Іванну Кирилівну 
в столицю за нагородою до 
річниці свята. Не любила 
почестей. Настоював. Мусі-
ла їхати. 

…Прозвучало її прізви-
ще. Елегантна, вродлива, 
Іванка йшла на сцену. Якби 
чула, як стукнуло і завмер-
ло серце в чоловіка, який 
сидів у сусідньому ряду… 

- На сцену запрошуєть-
ся лікар-хірург Олександр 
Євгенович…          

Вона ледве стримала 
зойк. Сашко…

Він підійшов до неї на 
фуршеті. Замилувався, як тоді, 
коли був хлопчиськом, її див-
ною вродою. 

- Як ти? - запитав. - Як мама?     
- Мами вже нема. Даємо раду 

удвох з батьком. 
- Чому удвох? А чоловік?..
Іванка здвигнула плечима. 

Не могла вголос зізнатися, що 
не знайшлося в серці місця для 
іншого.  

- А ти як живеш? - запитала. 
- Я також не встиг… з особис-

тим… Інститут, аспірантура, ро-
бота, читаю лекції студентам…      

...До перерви залишилося 
кілька хвилин. У двері постука-
ла бібліотекарка:  

- Іванно Кирилівно, вас шу-
кає цей чоловік. Каже, терміно-
во. 

До класу з букетом білих 
пухнастих хризантем увійшов 
Олександр Євгенович, Сашко… 
Зніяковів. Усміхнувся. Щасли-
во усміхнулася доля. Усміхалися 
діти. І квіти…    

Ольга ЧОРНА.

Осінні замальовки:

У пісню серце й душу 
ми вкладаєм,

Щоб кожне слово 
звало за собою,

Дзвеніло й розліталось 
рідним краєм,

І прославляло, 
й кликало до бою…
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Äî÷àñíî âèéøëè ó ïëåé-îô 
ГЕНТ – ШАХТАР – 3:5

Перші 15 хвилин гри  нашій команді явно не вдалися. Мало того, 
що «Шахтар» пропустив уже на 20-й секунді, та й в подальшому 
«гірники» ніяк не могли нав’язати суперникові комбінаційну гру. 
Потім, десь до середини першого тайму, суперники демонстрували 
свою майстерність більше у центрі поля, ніж у карних майданчиках 
один одного. А от кінцівка першої половини зустрічі була за «Шах-
тарем», який тричі поспіль розписався у воротах бельгійців.

Після перерви гірники отримали вільний простір, а «Гент» зно-
ву довів, що неспроможний організувати щільну гру з пресингом. 
Тому два наступні голи гості забили досить легко і саме їх вистачи-
ло для загальної перемоги у матчі.

Таким чином «Шахтар» за два тури до фінішу групового етапу 
вийшов у плей-оф Ліги Європи..

Група Н: «Шахтар» - 12 очок; «Брага» - 5; «Гент» - 4; «Коньяс-
пор» - 1.

Ëóãàíö³ ðîçïèñàëè í³÷èþ
ЗОРЯ – ФЕЙЄНООРД – 1:1

В Одесі вже на 15 хвилині нехитрий навіс із лівого флангу у ви-
конанні гостей завершився серією похибок луганських захисників 
і пропущеним м’ячем.

Такий поворот змусив наших активізуватися і невдовзі арбітр 
призначив пенальті у ворота «Фейєноорда» та ще й вилучив з поля 
порушника правил. Відтак,  «Зоря» пішла на перерву з відіграним 
голом і чисельною більшістю у складі.

На другий тайм луганці вийшли з наміром виграти. Якийсь час 
вони намагалися «розхитати» суперника, після чого створили два 
моменти, які могли завершитися взяттям воріт. Однак, захопив-
шись атаками, господарі пропустили гострий контрвипад голланд-
ців. Цей епізод дещо пригасив «Зорю», чим і скористався «Фейєно-
орд», аби відібрати у нашого клубу такі потрібні очки.

 Група А: лідирують «Фенербахче» та «Фейєноорд» - по 7 очок; на 
третьому місці – «МЮ» (6 пунктів); замикає таблицю «Зоря» - 2 очка.

Лідер знову не втратив очки
ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР - 1:2
У цьому поєдинку донеччани повторили ре-

корд клубу та чемпіонату України, забивши в 34 
матчах поспіль 97 м’ячів.

ДНІПРО - ДИНАМО - 1:2
Кияни на класі дотиснули дніпрян.
ЧОРНОМОРЕЦЬ - ЗОРЯ - 0:0 
Луганці втратили другу позицію у турнірній 

таблиці.
КАРПАТИ - ВОРСКЛА - 1:0
Перша перемога львів’ян у цьому сезоні.
ЗІРКА - ОЛІМПІК - 1:2 
Після «нульового» першого тайму команди 

вирішили ризикувати. Більше поталанило гос-
тям.

ВОЛИНЬ - СТАЛЬ - 0:1
Лучани в меншості поступилися кам’янцям.

Єврокубки
Áåç øàíñ³â íà ôóòáîëüíó âåñíó

БЕНФІКА - ДИНАМО - 1:0
Гості знову порушили 

правила у своєму карно-
му майданчику і на пере-
рву команди пішли за ра-
хунку 0:1 на користь гос-
подарів.

Початок другого тай-
му видався багатообіця-
ючим, адже склалося вра-
ження, що кияни актив-
ніше йтимуть уперед. Та 
насправді в українського 
клубу з’явилися великі розриви між лініями і, як результат, часті 
втрати м’яча. Проблема центрального форварда «в усій красі» по-
стала на 68-й хвилині, коли динамівці мали найреальніший шанс 
зрівняти рахунок. Однак, Мораєс не реалізував 11-метровий, за-
роблений Гонсалесом, що, як здалося, морально підкосило наших 
футболістів…

У паралельному матчі групи В Ліги чемпіонів «Наполі» та «Бе-
шикташ» зіграли внічию, яка вкрай ускладнила шанси «Динамо» 
на вихід до іншої Ліги - Європи.

Група В: після чотирьох турів лідирує «Наполі» - 7 очок. Стільки 
ж - у «Бенфіки», на одне менше у «Бешикташа» - 6 очок. «Динамо» 
з одним пунктом в активі перебуває на останньому місці у групі.

За перше коло – 10 очок
В останньому турі першого кола чемпіона-

ту України з футболу серед команд першої ліги 
ФК «Тернопіль» зіграв внічию з «Черкаським Дні-
пром» - 1:1.

Матч для тернополян розпочався не зовсім вда-
ло. Гості одразу заволоділи ініціативою та  кілька 
разів доволі небезпечно атакували. У середині пер-
шого тайму перевага черкащан таки втілилася у 
гол. Нападник гостей зумів приборкати непростий 
м’яч і метрів з 15 завдав точного удару – 0:1. Терно-
поляни одразу пішли відіграватися, однак зробити 
це до свистка на перерву їм не вдалося.

У другій половині зустрічі муніципали продо-
вжували штурмувати ворота «Черкаського Дні-
пра». На 85-й хвилині через вилучення арбітром 
футболіста гостей «Тернопіль» отримав чисель-
ну перевагу, яку й реалізував  на останній хвили-
ні основного часу. 

АРЕНА
ФІФА оштрафувала федерацію футболу 

України на 15 тисяч швейцарських франків че-
рез червоно-чорний прапор на трибунах стадіону 
у Кракові під час матчу Україна - Косово .

Саме такий стяг перебуває в списку забороне-
них FARE. І хоча ФФУ вже неодноразово намагала-
ся вилучити його з цього переліку, проте функці-
онери від міжнародного футболу не поспішають 
змінювати своє рішення. 

До речі, свого часу саме за використання укра-
їнськими вболівальниками червоно-чорного 
прапора та деяких інших символів національно-
визвольної боротьби, поєдинок Україна - Ісландія 
проходив у Києві без глядачів, а ФІФА дискваліфі-
кувала «Арену-Львів» аж до 2020 року.

Українські спортсмени завоювали аж 72 на-
городи на чемпіонаті Європи з сумо серед юніо-
рів, юнаків та дітей, що проходив у Білорусі. З них 
18 медалей -  найвищого ґатунку. 23 відзнаки до 
командного заліку здобули юніори, які дев’ять 
разів піднімалися на першу сходинку п’єдесталу, 
тричі – на другу та одинадцять – на третю. 
Юнацька українська команда виборола 49 наго-
род: 9 золотих, 11 срібних та 29 бронзових меда-
лей. Участь у змаганнях взяли 300 спортсменів, 
які представляли 16 команд.

Українська велогонщиця Любов Басова 
принесла Україні дві срібних медалі, а Андрій 
Винокуров став бронзовим призером на етапі 
Кубка світу з велоспорту в Глазго.

У бельгійському Генті пройшли фінали з 
окремих видів гімнастики на турнірі Happy Cup-
2016. Україну на змаганнях представляла фіна-
лістка юніорського Чемпіонату Європи Христина 
Погранична. Вона блискуче впоралася у вправах з 
обручем, м’ячем та булавами, завоювавши три зо-
лота.

Майстер спорту міжнародного класу 
В’ячеслав Отеранський привіз з Чемпіонату сві-
ту з кікбоксінгу за версією WKA золоту медаль 
чемпіона. Змагання відбулися в Італії. У цьому 
турнірі взяли участь майже п’ять тисяч спортсме-
нів від шести років до поважних ветеранів. Укра-

їнець виступав у віковій категорії старше 35 ро-
ків. Також у складі збірної України, яка зайняла 
перше місце у загальнокомандному заліку, чемпі-
онами світу стали представники Тернопільської 
обласної федерації кікбоксингу Василь Худзік та 
Любов Дереш (серед дорослих), Данило Рибченко 
та Максим Грейцар (серед юніорів).

Старша із сестер-
шахісток Ганна Музи-
чук посіла третє місце 
у ТОП-100 найсильні-
ших шахісток світу. Її 
сестра Марія зайняла 
восьму сходинку рей-
тингу міжнародної ша-
хової федерації.

ФІФА оголосила список з 20 претенден-
тів на звання найкращого футболіста року, що 
минає. Серед них - “вічні” аргентинець Ліонель 
Мессі з іспанської “Барселони” та португалець 
Кріштіану Роналду з мадридського “Реалу”. Та-
кож до переліку увійшли Серхіо Агуеро (“Ман-
честер Сіті”, Англія), Гарет Бейл (“Реал”, Іспа-
нія), Джанлуїджі Буффон (“Ювентус”, Італія), Ке-
він де Брюйне (“Манчестер Сіті”, Англія), Анту-
ан Грізманн (“Атлетіко”, Іспанія), Златан Ібрагі-
мович (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Андрес 
Іньєста (“Барселона”, Іспанія), Н’Голо Канті (“Лес-
тер”, Англія), Тоні Кроос (“Реал”, Іспанія), Роберт 
Левандовскі (“Баварія”, Німеччина), Ріяд Марез 
(“Лестер”, Англія), Лука Модріч (“Реал”, Іспанія), 
Мануель Нойєр (“Баварія”, Німеччина), Неймар 
(“Барселона”, Іспанія), Месут Озіл (“Арсенал”, Ан-
глія), Дімітрі Пайє (“Вест Хем”, Англія), Поль По-
гба (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Серхіо Рамос 
(“Реал”, Іспанія), Алексіс Санчес (“Арсенал”, Ан-
глія), Луїс Суарес (“Барселона”, Іспанія) та Джей-
мі Варді (“Лестер”, Англія).

Переможець буде визначений шляхом голосу-
вання, в якому братимуть участь капітани і тре-
нери національних команд, а також представни-
ки понад 200 ЗМІ зі всього світу. Крім того, буде 
проведено інтернет-голосування серед футболь-
них уболівальників.

Національний олімпійський комітет ви-
знав срібного призера фіналу Кубка світу зі 
стендової стрільби Миколу Мільчева найкра-
щим спортсменом жовтня. Ці змагання приймав 
Рим. У них брали участь найкращі за рейтин-
гом 10 стрілків світу. Мільчев є олімпійським 
чемпіоном Сіднея-2000, де він переміг з олім-
пійським рекордом. А у бразильському Ріо-де-
Жанейро українець зупинився за крок від меда-
лі - 4 місце.
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Восени, коли відступають городні турботи, 
можна подумати про врожай майбутнього року і 
заготовити ґрунт для розсади.

У ранньому віці рослинам достатньо малого об’єму ґрунту. Тому він 
повинен бути пухким, щоб корені не зазнавали дефіциту повітря, але в 
той же час вологоємним. І звичайно ж, вільним від патогенних мікро-
організмів, насіння бур’янів і шкідників (і навіть земляних хробаків).

А ще він має бути слабокислим. Оптимальна кислотність для виро-
щування розсади перцю, селери, капусти й томату - 6-6,5.

Гарна ґрунтосуміш, висихаючи, майже не зменшується в обсязі і не 
ушкоджує корені рослин.

Традиційний рецепт - городня земля і перегній, узяті в рівних спів-
відношеннях, - у цілому годиться. Тільки необхідно врахувати малень-
кий нюанс: ніколи не брати городню землю з теплиць і грядок, де рос-
ла картопля або гарбузові культури. А от ґрунт, у якому весь сезон си-
діли горох або боби, підходить. Але найкраще - кротячі купки з газону 
та з лісу.

Перегній для розсади деякі городники готують в окремому ящи-
ку, у якому два роки перегниває скошена газонна трава і листя лісових 
дерев - берези, липи, клена. Щоб процес ішов активніше, компост пе-
ріодично поливають препаратами ефективних мікроорганізмів (ЕМ). 
У результаті виходить відмінний перегній: пухкий, у міру живильний, 
легкий, що добре утримує вологу.

Якщо на ділянці земля дуже щільна, глиниста, то до розсадних сумі-
шей можна додати деревну тирсу, пісок або кокосове волокно.

Дуже добре поліпшує якість ґрунту для розсади мох-сфагнум. Він 
має протигнильні властивості, стримує розвиток хвороб і добре збері-
гає вологу. Сухий мох, перетираючи, додають у ґрунтосуміш і вкрива-
ють ним землю в горщиках, як мульчею, щоб на ній не утворювалася 
кірка.

Підготовлену суміш всю зиму тримають у сухому й холодному міс-
ці (сарай, балкон), щоб вона гарненько промерзла. Це знищить зайву 
живність, і дезінфекція (прожарювання) не знадобиться.

Технологія садіння 
Гарні попередники для вирощу-

вання підзимової цибулі – зерно-
ві, крім вівса, кукурудза, буряк, гір-
чиця, рапс, фацелія, горох, квасоля, 
вика, томати, салат, огірки і капус-
та. Не можна вирощувати цибулю 
після таких культур, як боби, кар-
топля, петрушка, селера, люцерна 
і червона конюшина. Багато горо-
дників культивують озиму цибулю 
безпосередньо після збору врожаю 
рапсу, квасолі, редиски, моркви або 
буряка. Варто пам’ятати, що виро-
щування цибулі або часнику на ко-
лишній ділянці можливе не раніше, 
ніж через чотири роки.

Технологія підзимової посадки 
сівка наступна:

- для одержання ранньої зеленої 
продукції найкраще використову-
вати цибулинки, розмір яких пере-
вищує 30 мм;

- дрібний сівок-овсюжку вар-
то висаджувати під зиму з метою 
одержання цибулин на ріпку та збе-
рігання;

- досвідчені городники реко-
мендують прогрівати посадковий 
матеріал протягом восьми годин 
при температурі 40°С;

- ділянка для пізнього осінньо-
го висаджування має бути пред-

ставлена добре дренованими 
перегнійно-піщаними ґрунтами або 
перегнійним суглинком;

- найкраще, якщо грядки для 
цибулі будуть розташовані на схилі 
південного або південно-західного 
напрямку, із захистом від рвучкого 
вітру;

- ґрунт перед проведенням по-
садки потрібно завчасно перекопа-
ти із внесенням перегною в кіль-
кості 5-6 кг, калійної солі в розра-
хунку 10-15 г і 20-25 г суперфосфа-
ту на кожен квадратний метр;

- гарний результат дає передпо-
садкове внесення в ґрунт деревно-
го попелу з розрахунку 10 г на один 
квадратний метр;

- на підготовлених грядках по-
трібно зробити борозни глибиною 
не більше 50-60 мм із відстанню 15-
20 см;

- висаджувати дрібний сівок до-
цільно з відстанню 50-70 мм, з на-
ступним засипанням сухим ґрунтом;

- напередодні холодної та без-
сніжної зими рекомендується по-
верх мульчі прикрити грядки плів-
ковою.

У якості мульчі можна викорис-
товувати тирсу, торф, солому, сухе 
бадилля або звичайний ялиновий 
лапник. 

Ñàäèìî öèáóëþ... âîñåíè
Досвідченим городникам добре відомо, що по-

садку цибулі можна здійснювати не тільки у вес-
няний період, а й восени. Саджати спеціально при-
значені для підзимових посівів сорти цибулі в пізній 
осінній період можна, але головною умовою доціль-
ності такого заходу є правильно визначені строки 
і дотримання технології.

Кращим часом, щоб посадити підзимову цибу-
лю вважають період з кінця жовтня й до половини 
листопада, приблизно за місяць до настання стій-
кого похолодання. Досвідчені городники радять до-
тримуватися правила: якщо температурні показ-
ники протягом тижня трималися на рівні 4-5°С, 
то наступили оптимальні строки, щоб висаджувати сівок. Дуже важливо, щоб висаджена цибуля всти-
гла до настання холодів опустити корені, але не можна допускати утворення паростків.

Переваги саджання цибулі восени в тому, що посадковий матеріал свіжий і не виникає проблем із 
його зберіганням взимку. З іншого боку – вже у травні ви отримаєте свіжу зелень, а врожай на півтора 
місяця раніше. Зібраний урожай озимої цибулі прекрасно витримує тривале зберігання без втрати якіс-
них характеристик. Посаджена під зиму цибуля, практично не дає стрілок наступного року, а ще росли-
ни не хворіють, адже достигають раніше. 

Крім усього іншого, городники зможуть заощадити час на більш важливі весняні роботи, а також 
можуть собі дозволити виростити на грядах після збирання врожаю підзимової цибулі скоростиглі 
овочеві культури. Будь-які озимі сорти цибулі-сівка здатності сформувати якісний і високий урожай. 
Також такі сорти мають відмінну морозовитривалість, що досягає -15°C в умовах безсніжної зими, і 
23-25°C при наявності достатнього сніжного покриву. Озимі сорти майже не стрілкуються, а також 
украй рідко вражаються рослинними паразитами або збудниками хвороб.

Поради
З досвіду городників, 

що кілька років поспіль 
практикують підзимо-
ві посіви овочевих куль-
тур, висота мульчуючого 
шару має складати лише 
три-чотири сантиметри, 
що застрахує цибулини 
сівка від вимерзання в 
сильні морози. У весня-
ний період дуже важливо 
захистити грядки від за-
стою талої води, щоб ци-
булини не підмокали. 

Крім того, бажано 
врахувати наступні реко-
мендації:

- стандартний діаметр 
сівка не повинен переви-
щувати 10 мм, а шийку у 
посадкового матеріалу 
обрізати не можна;

- при посадці сівок не-
обхідно заглиблювати та-
ким чином, щоб шийка 
розташовувалася ниж-
че рівня ґрунту на кілька 
сантиметрів;

- підзимові посадки 
поливати непотрібно.

ЗАГАРТОВУВАННЯ ДЕРЕВ
Необхідно знати, що коренева систе-

ма садових дерев здатна витримувати тем-
пературу до -15-16°С, карликові ж дерева в 
саду мають межу, яка вища на 2-3 градуси. 
Звісно, під шаром снігу таких температур 
практично не буває, але якщо сад пережи-
ває морозну зиму без снігу, то можливі сер-
йозні неприємності.

Якщо коренева система плодового де-
рева ушкоджена морозом, це не значить, 
що дерево відразу ж загине. Воно може роз-
пуститися з першим теплом і навіть роз-
квітнути, але відставання в розвитку буде 

помітним. Зазвичай, уже влітку такі дере-
ва гинуть.

У цьому випадку, якщо ви вчасно помі-
тили відставання в розвитку, травми дере-
ва, його хворобу, варто швиденько допо-
могти рослині врятуватися, інакше її мож-
на втратити назавжди. Повернути життя і 
здоров’я в стовбур дерева допоможуть спе-
ціальні стимулятори, які необхідно вико-
ристовувати під час поливу. Це «Корене-
вин», «Гетероауксин» і «Циркон» - препара-
ти для відновлення кореневої системи.

Процес загартовування кореневої сис-
теми дерев дуже важливий, тому що багато 
дерев узимку можуть пропасти через мо-
рози, особливо, якщо зима видалася люта 
і безсніжна.

Загартовування проводять дуже про-
стим методом, яке під силу навіть недо-
свідченому дачнику. Вам необхідно лише 

зняти шар ґрунту біля штамба дерева, не 
більше 3-5 см, і зберігати в сухому і прохо-
лодному (але що не промерзає) місці до на-
стання перших морозів. У цьому випадку 
важливо загартувати холодом оголені ко-
рені дерева, але не проґавити сильні мо-
рози, інакше можна нашкодити. З настан-
ням перших морозів, земля повертається 
на своє місце.

Завдяки подібному процесу, коренева 
система потроху звикне до сильних холо-
дів і буде реагувати на них більш нейтраль-
но, переживаючи навіть зими без снігу.

Загартовування необхідно проводити 
в тому випадку, якщо ви хочете вберегти 
від зимових холодів яблуні та груші. Інші ж 
види плодових дерев не так сильно реагу-
ють на морози.

Підготовку саду до зими проводять і за 
допомогою мульчування кісточкових або 

яблунь, які щеплені на напівкарликову під-
щепу. Мульчування ґрунту проводиться 
будь-яким сухим сипучим матеріалом, що 
є на дачі. Найбільш правильно проводити 
мульчування ближче до середини або кін-
ця листопада.

Не варто забувати про чищення й по-
білку дерев перед зимовими холодами.

ЩОБ ГРИЗУНИ БОЯЛИСЯ
Підготовка плодових дерев до зими 

включає ще один етап - захист від гри-
зунів, які можуть зіпсувати молоді дере-
ва взимку.

Найпростіше – обмотати стовбури де-
рева старими колготками, лапником або 
крафт-папером. Якщо ж є можливість ви-
тратити трохи грошей для більш якісно-
го захисту плодових дерев від гризунів, 
рекомендуємо обв’язку листяних дерев 
на зиму (дерев плодового саду) толем, 
руберойдом, очеретяними матами або 
спеціальними пластиковими решітками, 
які якісно обмежують доступ гризунів до 
плодових дерев.

Ãîòóºìî ñàä äî çèìè

Щоб 
розсада

 вдалася
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М’які, як пух
ПОТРІБНО: 1 скл. кефіру, 0,5 скл. олії, 1 

пакет сухих дріжджів, 1 ч. ложка солі, 1 ст. 
ложка цукру, 3 скл. борошна.

ПРИГОТУВАННЯ: кефір змішати з олі-
єю й трохи підігріти, додати сіль і цукор. Бо-
рошно просіяти і змішати з дріжджами, по-
ступово влити кефірну суміш, замісити тіс-
то, накрити і поставити в тепло на 30 хви-
лин. Поки тісто буде підходити, можна при-
готувати начинку. Деко застелити промас-
леним папером, сформувати пиріжки, укла-
дати на деко швом вгору. Поки нагріваєть-
ся духовка. дати їм трохи постояти (хвилин 
10), потім змастити пиріжки яйцем. Випіка-
ти за температури 180-200 градусів до зо-
лотистого кольору.

До слова, з цього тіста можна пекти аб-
солютно все: піцу, пиріжки, булочки (в тісто 
можна додати ваніль, трохи більше цукру і 
трохи розтопленого маргарину). Якщо вам 
здасться, що за 30 хвилин воно не надто 
сильно підійшло, не турбуйтеся, так і пови-
нно бути, це тісто піднімається при випічці.
Пиріжки на воді й у воді

ПОТРІБНО: 2 скл. холодної води, 2 ст. л. 
олії, 2 ст. л. цукру, 30 г дріжджів, 0,5 ч. л. солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: замісити тісто, під-
сипаючи борошно, але щоб було не дуже 
круте. Покласти його в поліетиленовий па-
кет, витіснити повітря і зав’язати вузликом. 
Опустити пакет з тістом у відро і залити хо-
лодною водою. Через 35-40 хвилин тісто 
спливе на поверхню. Викласти його в мис-
ку, брати частками, ліпити пиріжки, змочу-
ючи руки у воді, смажити на олії.
Млинці-пиріжки

ПОТРІБНО: 2 яйця, 500 мл кислого мо-
лока (або кефіру), 200 г сиру будь-якої жир-
ності, 1 ч. л. соди, 12 ст. л. борошна з гіркою 
(300 г), сіль, цукор за смаком, олії приблиз-
но 100 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: сир збити з яйцями, 
додати половину молока, сіль, цукор (якщо 
пиріжки будуть з несолодкою начинкою, 
то солі трохи більше і навпаки) і всипати 
борошно. У молоко, що залишилося, дода-
ти соду, добре перемішати і з’єднати з сир-
ною масою. Все збити. Маса виходить кон-
систенції густої сметани.

Далі приготувати начинку за смаком. 
Вона може бути будь-яка: гриби, печінка, 
капуста, курка, або солодка - персики і сли-
вове варення, сир. На добре розігріту ско-
ворідку налити порцію тіста, зменшити во-
гонь і накрити кришкою. Як тільки буде по-
мітно що низ млинця зарум’янився – по-
класти начинку (ближче до центру), аку-
ратно, допомагаючи лопаткою, склас-
ти млинець навпіл. Тісто слухняне і легко 
згортається.

Накрити кришкою сковороду на 1 хви-
лину, далі перевернути млинець і знову на-
крити кришкою.

Сирні пиріжки за 15 хвилин
ПОТРІБНО: 600 г борошна, 4 ст. л. цукру, 

2 яйця, 50 г маргарину, 250 мл молока (мож-
на замінити кефіром), 1 ч. л. солі, 2 ч. л. сухих 
дріжджів, ванільний цукор. 

ПРИГОТУВАННЯ: начинка до цих пи-
ріжків підійде будь-яка: м’ясний фарш, па-
штет, стегенця, цибуля й зелень, повидло, 
капуста, гриби, сир, шоколад і т.д. Для при-
готування тіста дріжджі розвести в тепло-
му молоці або воді з додаванням 1 ст. л. цу-
кру. Дати їм ожити (дріжджам),  і, як по-
чнуть пінитися, змішати всі інгредієнти і 
замісити тісто, якщо буде рідкувате, додати 
борошно. Тісто не повинно прилипати до 
рук. Поставити його в тепле місце на 2-2,5 
години. Обім’яти двічі, на третій раз - можна 
ліпити і пекти. Пиріжки викласти на деко, 
застелене пекарським папером, змастити 
яйцем і поставити в розігріту до 200 граду-
сів духовку. Пекти до зарум’янювання.
Круасани

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 15 г дріж-
джів, 200 г вершкового масла, 100 мл моло-
ка, 1 чайна ложка солі, 1 ст. ложка цукру, 1 
яйце, 250 г шоколаду (білого або чорного).

ПРИГОТУВАННЯ:  дріжджі розвести з 
трьома столовими ложками теплого моло-
ка, додати трішки борошна й залишити на 
півгодини. Решту борошна змішати з од-
нією половиною порції вершкового масла, 
сіллю, цукром і молоком, ретельно все пе-
ремішати й додати до опари. Замісити тіс-
то, накрити його рушником і поставити в 
прохолодне місце на дві години.

Тісто розкачати прямокутником, роз-
класти по ньому подрібнене масло, загну-
ти бокові сторони до середини. Розкачати, 
скласти втроє і знову розкачати. Потім зно-
ву скласти втроє й поставити на 20 хвилин 
у холодильник. Повторити так цей процес 
двічі.

Коли тісто готове, розкачати його пря-
мокутником завтовшки три міліметри, роз-
різати на 12 рівних трикутничків. На кожен 
трикутник покласти по 2 часточки шокола-
ду, закрутити трубочкою починаючи з вузь-
кої сторони.

Покласти їх на лист, застелений папе-
ром для випікання й випікати в розігрітій 
до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.

НАЧИНКА ДЛЯ КРУАСАНІВ МОЖЕ 
БУТИ РІЗНОЮ: шоколад, згущене варене 
молоко («Іриска»), джем, повидло тощо.
Ватрушки з сиром і маком

ПОТРІБНО: 2 скл. і 1 ч. л. борошна, 
4 яйця, 2 ст. л. вершкового масла, 3 ст. л. 
меду, 6 ст. л. маку, 50 г родзинок, 1 ст. л. соку 
лимона, 0,5 скл. цукру, 0,5 скл. молока, 0,25 
ч. л. солі, 10 г сухих дріжджів, 200 г сиру, це-
дра половини лимона. 

ПРИГОТУВАННЯ: розвести дріжджі в 
теплому молоці. Додати сіль, цукор і 2 яйця, 

перемішати. Всипати 2 скл. просіяного бо-
рошна і вимішувати 8-10 хв. 

Додати в тісто вершкове масло кімнат-
ної температури, злегка перемішати. Через 
2-2,5 год., коли тісто підніметься, обім’яти 
його і залишити під плівкою на 40-50 хв. 

Родзинки промити теплою водою. Сир 
розтерти з цукром, додати 1 яйце, борошно 
та родзинки. Перемішати. 

Мак промити в теплій воді, відкину-
ти на дрібне сито. Покласти мак в кастру-
лю, додати мед і варити на маленькому вог-
ні  10 хв., Безперервно помішуючи. Зняти з 
вогню і остудити. 

Тісто обім’яти ще раз, викласти на при-
сипану борошном поверхню, розкачати в 
джгут товщиною 5-6 см. Розрізати на 10 рів-
них шматочків і скачати з них кульки. 

Деко присипати борошном. Виклас-
ти на нього кульки з тіста на відстані 5 см. 
один від одного. За допомогою дерев’яного 
молоточка зробити в кульках заглиблен-
ня. Покласти на половину ватрушок начин-
ку із сиру, на решту - начинку з маку. Навко-
ло маку викласти за допомогою кулінарно-
го мішка сир. Накрити деко з ватрушками 
рушником і залишити на 30 хв. Змастити їх 
злегка збитим яйцем. Поставити в розігріту 
до 180 ° С духовку на 40 хв. Готові ватрушки 
присипати цукровою пудрою. 

Булочки з корицею

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 200 мл мо-
лока, 100 г вершкового масла, 10 г дріж-
джів, 100 г цукру, 1 яйце, 2 ст. ложки кори-
ці, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: розвести в теплому 
молоці 1 ст. ложку цукру, дріжджі, 1 ст. лож-
ку борошна і залишити на 15-20 хвилин.

Додати в опару борошно, сіль, 3/4 
м’якого вершкового масла і замісити тісто.

Тісто має вийти м’яким і ніжним. Зали-
шити його під плівкою в теплому місці на 
1-1,5 години, щоб підійшло.

Змішати корицю з цукром. Готове тісто 
ще раз обім’яти руками і розкачати у пласт 
прямокутної форми.

Відступити 1 см від одного краю тіста 
і рівномірно змастити всю поверхню тіста 
розтопленим вершковим маслом, що зали-
шилося, і посипати сумішшю кориці з цу-
кром. Загорнути тісто в рулет, зліплюючи 
залишений незмащеним маслом край.

Нарізати рулет на однакові по товщи-
ні булочки. Викласти булочки з корицею на 
застелене папером для випікання і змаще-
не маслом деко на відстані приблизно 5 см 
одну від одної, щоб при випіканні вони не 
злиплися.

Накрити булочки рушником і залишити 
на 20-30 хвилин для підйому. Потім змасти-
ти кожну булочку збитим яйцем. 

Випікати булочки з корицею у розігрі-
тій до 200-210°С духовці 20-25 хвилин до 
золотистого кольору.
Завиванець з маком

Потрібно: для тіста – 3 скл. борошна, 
180 мл. теплого молока, 150 г маргарину 
або масла (розтопити і охолодити), 6 жовт-
ків, 45 г дріжджів, 6 ст. л. цукру, 1,5 ст. л. олії, 
1/2 ч. л. солі, 1,5 ст. л. спирту або горілки,1 
пак. ванільного цукру.

ДЛЯ НАЧИНКИ: макова маса – 500 г 
маку запарити і втерти (перекрутити дві-
чі на м’ясорубці через дрібне ситечко), 200 
г цукру, 100 г родзинок, 50 г посічених горі-
хів,1 ст. л. меду, мигдальний аромат, 6 білків.

ПРИГОТУВАННЯ: дріжджі розчинити в 
теплому молоці з 1ст. л. цукру і залишити на 
15 хвилин. Замісити тісто, в кінці замісу до-
дати розтоплене масло. Залишити в теплі 
на 1 годину.

Для приготування начинки білки збити 
на густу піну з цукром і додати до макової 
маси. Тісто поділити на три частини, роз-
качати на пергаментному папері і змасти-
ти маком (краї тіста не змащувати). З одно-
го боку піднімаючи пергамент, - звернути 
тісто в рулет, а потім загорнути його в пер-
гаментний папір, залишивши по 3 см. віль-
ного місця по краях. Пекти при температурі 
180 гр.-30-40 хвилин. Полити люкером: ½  
скл. цукру-пудри розтерти з 3 ст. л. гарячої 
(кип’яченої) води.
Булочки із заварним 
кремом

ПОТРІБНО: 250 мл води, 100 г вершко-
вого масла, 30 г кукурудзяного крохмалю, 
7 г дріжджів, 60 г сухого молока, 220 г цукру, 
0,5 ч. л. солі, 3 яйця, 550 г борошна, ванілін, 
350 мл молока. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку потрібно 
приготувати крем. Змішати 40 г сухого мо-
лока, 2 яйця, ванілін, крохмаль, 120 г цукру-
піску. Все добре збити віночком в однорідну 
масу. Молоко з вершковим маслом нагріти. 
Влити в яєчну суміш половину гарячого мо-
лока, розмішати віночком до однорідності. 
Вилити яєчну суміш в молоко, що залиши-
лося, акуратно і ретельно перемішати і ва-
рити на слабкому вогні, помішуючи, поки 
маса не загусне. Накрити плівкою і залиши-
ти для вистигання.

Приготувати тісто. Змішати сухе моло-
ко, цукор і 50 г вершкового масла, борошно 
з дріжджами, яйце, додати воду, посолити 
за смаком. Поставити в тепле місце, щоб пі-
дійшло. Воно має збільшитися в 2 рази.

Тісто розділити на 18 рівних частин. Роз-
качати в овал. Покласти крем і скрутити в ру-
лет. Змастити яйцем булочки і посипати кун-
жутом. Покласти на деко, застелене папером 
для випікання. Випікати в печі, розігрітій до 
180 градусів 30-40 хвилин.
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Рецепти смачної домашньої випічки для всієї родини
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ТЕРМІНОВИХ ВІЗ (ДО 2 ТИЖНІВ).
Інформаційні послуги з питань працевлашту-

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

т. (096) 653-52-28, (099) 056-82-40.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

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

Перевезення людей на роботу в Польщу. Є різні 
вакансії. Телефон: (096) 0622190, Андрій. 

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

Продаю
Ділянку під забудову 14,7 га, 650 метрів від цен-

тральної дороги (с. Біла Тернопільського району, 
вул. Дорошенка);

Дачу у с. Біла Тернопільського району (на ви-
їзді з Білої в Плотичу з правого боку другий ряд), 
6 сотих. Телефонувати: 0972951366.  

Піноблоки (недорого) 
Телефон: (097) 33-06-287.

Оголошення

- Чудовий осінній день у Конча-
Заспі. Тиша навкруги. Тільки чути, як 
вітерець шарудить опалим листям.

- Це не листя, куме. То наші можно-
владці перераховують готівку, яку хо-
вають у своїх палацах.

  
Український журналіст запитує у 

чиновників з Брюсселя:
- Чому досі немає офіційної реак-

ції ЄС на е-декларування в Україні?
- Дайте їм ще тиждень і дар мови 

повернеться.
  

- Куме, що напишуть у некролозі, 
коли упокоїться Росія?

- Так і напишуть: «Померла під час 
пологів Новоросії».

  
- Пане депутат, як же ви оплатите 

компослуги за свої десятки квартир, 

згідно з новими тарифами?
- А у мене субсидії.

  
Електронні декларації опубліко-

вані. Путін не напав. Зате на Європу 
і на український народ напали Шок і 
Ступор.

  
Із повідомлення російського те-

лебачення: «Василь Іванов, який 
проживає в Комі-Пермському окру-
зі, перейшов з «Тройного» одеколо-
ну на «Двойной». Через санкції За-
ходу». 

Украiнськi 
жарти

.

Відповіді

Äîçâ³ëëÿ

9 листопада - 
у податковій 

«гаряча» лінія
У середу, 9 листопада, з 15 до 16 години 

у приміщенні Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ ДФС у Тернопільській області відбудеться 
черговий телефонний сеанс «гаряча» лінія.

На запитання додзвонювачів відповіда-
тиме начальник відділу організації та прове-
дення перевірок суб’єктів декларування в де-
клараціях про майновий стан, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру Ігор 
Борисович Петрас за телефоном: 43-46-46.

Відділ організації роботи 
Тернопільської OДПІ.
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Â³òàºìî!
 Дорогого Бориса Євгеновича Шарвана

із села Плотича Козівського району
із 55-річним ювілеєм!

 Хоч осінь стоїть на порозі,
Та все ж – це пора золота,
Від щирого серця бажаєм,
Мудрості, сили, достатку й добра!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай смуток дороги до хати не знає,
Радість хай буде із Вами завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

З повагою і любов’ю - 
дружина Галина, син Віктор, дочка Інна з чоловіком Воло-
димиром, онуки Христинка та Саша, свати Василь і Надія.

Â³òàºìî!
Хорошу відповідальну людину, 

доброго сім’янина 
і сумлінного працівника

Бориса Євгеновича 
Шарвана

із 55-річчям!
З Днем народження щиро вітаєм,
Щасливої долі й здоров’я бажаєм,
У справах – успіхів і процвітання,
І щоб збувались усі побажання!
Щоб ніколи не знали Ви втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на радість й добро!

З повагою – адміністрація фер-
мерського господарства «Вікто-

рія-92» та колеги по роботі.

Â³òàºìî!
Свій перший золотий ювілей зустрів добрий, чуйний,
 люблячий чоловік, батько і дідусь, успішний господар 

 Михайло Васильович Прогній
із с. Плотича Козівського району!

З повагою і любов’ю - З повагою і любов’ю - 

Â³òàºìî!
Щирих друзів, добрих, гарних людей

Марію і Василя Швед
із села Вікнини на Збаражчині 

з 30-річчям подружнього життя!
Хай доля дасть вам безліч літ щасливих,
На злагоду, достаток і любов,
Хай ангела чарівні білі крила
Вас захистять від лиха та обмов.
Хай над Вами буде небо ясним,
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування та біди!
Віримо, що в злагоді та мирі
До кінця пройдете спільний шлях,
Й почуття палкі, взаємні, щирі
Пронесете у своїх серцях!
Тож хай неба Господній покров
Над роками й над долею буде,
Хай в життя насівається знову і знов
І любов, і добро, ще й здоров’я прибуде!

З повагою – подруги.

Пливуть роки, як дощові хмарини,
Летять вони й не вернуться назад,
Вам ластівки сьогодні на калині
Нащебетали дзвінко п’ятдесят!
І це не тільки Ваше свято,
Радіють рідні й друзі теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості – без меж!

Усяких гараздів бажаєм Вам щиро,
Теплого сонечка, спокою й миру,
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
Хай оберегом Вашої родини
Буде любов і вірність лебедина,
А Матір Божа у майбутні роки
Своїм покровом додає Вам сили!

З любов’ю і повагою - дружина 
Галина, дочка Оля з чоловіком

 Павлом, онуки Артемчик і 
Соломійка, син Віталій, мама 

Ярослава і вся велика родина.

ГОРОСКОП
З 9 до 15 листопада
Овен 

Це доволі складний період, тому збе-
ріться з силами. Постарайтеся не про-
пустити зміни, що відбуваються навколо 
вас, і вирішити всі важливі справи. Мен-
ше розповідайте про себе та свої плани. 
Телець

Деякі події вимагатимуть від вас важ-
ливих рішень. У цей період доведеться 
багато чого усвідомити і проаналізувати. 
У вихідні варто вийти в люди та провес-
ти час з друзями.
Близнюки

Цього тижня на багатьох очікує дово-
лі гостра боротьба з конкурентами, од-
нак саме у вас великі шанси вийти з неї 

переможцем і довести навколишнім 
свою здатність блискуче переборювати 
труднощі. Вихідні проведіть з рідними. 
Рак

Отримаєте шанс показати себе у всій 
красі, проявити свої таланти та здібнос-
ті. Можливо, вам запропонують більш 
престижну і високооплачувану роботу. У 
вихідні добре відпочиньте.
Лев

Цей тиждень буде надзвичайно вда-
лим. Проявляйте творчість та креатив і 
вам вдасться вирішити всі проблеми. На 
вихідні вирушайте в подорож. 
Діва

Вдалий час успішно закінчити не-
завершене. Вдасться домовитися про 
щось, поліпшити зіпсовані раніше сто-
сунки. Краще не вступати в суперечки, 

вони не принесуть нічого конструктив-
ного. 
Терези

Постарайтеся не перевантажувати 
себе зайвою роботою та проблемами чу-
жих людей. Краще подбайте про власне 
здоров’я, дітей, фінанси та майно. Не ви-
трачайте зайвого, економте. 
Скорпіон

На роботі проблем не очікується. За-
спокойтеся, не метушіться, навіть якщо 
вам здається, що все не так. Просто пли-
віть за течією. Незабаром життя винесе 
вас туди, куди потрібно. 
Стрілець

Ваші головні переваги – диплома-
тичність і терпіння. У колективі вас ці-
нують і поважають. Ймовірні вигідні 
пропозиції. Не забувайте про свій дім та 

родину. Частіше радьтеся з близькими. 
Козеріг

Напружений робочий тиждень. Бу-
дете багато спілкуватися, перемовини 
завершаться успішно. А от вихідні про-
йдуть у чудовій атмосфері, поряд з доро-
гими серцю людьми. Вас чекає приємний 
подарунок. 
Водолій

 Час щось міняти в собі й навколо себе, 
позбутися чогось старого та непотрібно-
го. Не реагуйте надто гостро на чужі за-
уваження. Постарайтеся у вихідні відпо-
чити і набратися позитивних емоцій.  
Риби

Цього тижня у вас завжди буде ви-
бір. На роботі всі обставини складуться 
чудово, можливе підвищення або збіль-
шення зарплати.  У вихідні зможете роз-

І пенсіонери, і молоді матусі охоче приходять в 
управління соціального захисту населення Лановець-
кої райдержадміністрації. Адже тут їх і вислухають і 
допоможуть у вирішенні багатьох проблем. В управ-
лінні зібрався дружний колектив справжніх професіо-
налів, які знають і люблять свою роботу, завжди гото-

ві прийти на допомогу тим, хто її потребує. 
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: пра-

цівники Управління соціального захисту на-
селення Лановецької райдержадміністрації. 

Перша праворуч - керівник управління
 Руслана Саватівна Корнійчук. 

Тут завжди раді допомогти

6 листопада черговою 
прем’єрою  потішив шанувальни-
ків Мельпомени Тернопільський 
народний драматичний театр-
студія «Сузір’я» під орудою за-
служеного діяча мистецтв Укра-
їни, лауреата премії імені братів 
Лепких та Володимира Гнатю-
ка Ореста Савки. Відомий режи-
сер цього разу обрав для поста-

новки лірично-романтичну ко-
медію на нашу сучасність терно-
пільських письменників Марії Ба-
ліцької та Богдана Мельничука 
«Парубок і спокусниці». Худож-
нє оформлення здійснив знаний  
митець Володимир Якубовський. 
Балетмейстер – Анатолій Гонча-
рик,  композитори – Ігор Вовчак, 
Віктор Морозов та Ірина Зіньков-

ська.  Прем’єрний показ відбувся в 
Копичинецькому міському будин-
ку культури, де О.Савка свого часу 
понад тридцять років провадив 
знаменитий народний театр імені 
Богдана Лепкого.

Нагадаємо, що  в репертуарі 
«Сузір’я», котре діє у Тернополі з 
2002 року – «Мати-наймичка» Івана 
Тогобочного, «Сотниківна» за Бог-
даном Лепким, «Актор і блазні» Бог-
дана Мельничука та інші вистави.

Ольга ВОЛИНСЬКА.

À òåïåð – ³ ë³ðè÷íà êîìåä³ÿ


