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На Тернопіллі побільшало хворих на грип
У восьми школах області призупинили навчання 5  

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” 10-11 стор.

«Навіть тепер 
люди дивуються,
коли бачать мене 
з фотоапаратом на візку»

7 грудня – День місцевого самоврядування

Ваша праця шляхетна і від-
повідальна. Суспільні процеси 
довели, що обрана народом вла-
да завжди і в усьому буде від-
стоювати та захищати інтере-
си громади, яка делегувала ор-
ганам місцевого самоврядуван-

ня право приймати управлін-
ські рішення. Саме від них зале-
жить благополуччя та зручнос-
ті краян. Це висока честь та ве-
лика відповідальність. Адже лі-
дери громади повинні працюва-
ти чесно, прозоро та відкрито на 
благо мешканців краю, бо лише 
перед ними та власним сумлін-
ням є підзвітними.  Пам’ятаймо,  
що саме місцеве самоврядуван-
ня сприяє формуванню гро-
мадської свідомості, створює 
необхідні умови для реаліза-
ції справжнього народовладдя. 
Воно є одним із наріжних каме-

нів громадянського суспільства, 
основою та надійним бастіоном 
демократії. 

Переконаний: сьогоднішнє  
свято об’єднує людей активних 
та прогресивних, справжніх лі-
дерів, котрі втілюють у життя 
волю громад сіл, селищ та міст. 
Бажаю вам добра, здоров’я та 
нових звершень у нелегкій і від-
повідальній праці. Поваги та 
підтримки ваших громад в усіх 
справах на благо краю і держа-
ви!

Голова обласної ради 
Віктор ОВЧАРУК.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування!

Магнітні бурі в грудні
За попередніми прогнозами, грудень 2016 року, 

у порівнянні з попереднім листопадом, буде більш 
спокійним з точки зору сонячної активності та 
магнітних бур.

Однак навіть дуже слабкі геомагнітні коливан-

ня можуть відчувати люди з ослабленим імуніте-
том, нервовою і фізичною перевтомою, з серцево-
судинними, захворюваннями, застудою і грипом. 

Отже, за прогнозами фахівців, слабкі магніт-
ні бурі очікуються у період: 7-10 грудня, а також 
21-22 грудня, 27, 28 і 30 грудня. З 11 до 21 груд-
ня магнітне поле Землі буде спокійним.

«Дістану тебе 
з небес»

8 стор.



№49 (181)/7 грудня - 13 грудня 2016 р. Òема тиæнÿНаш ДеньНаш День2

Згідно з озвученими результатами робо-
ти промисловість області нарощує темпи: 
виробництво продукції зросло на 7,9%, а об-
сяг її реалізації - на 27,6% та склав 9,9 млрд. 
грн. У сільському господарстві також виро-
били валової продукції на 2,7% більше, ніж 
минулоріч, у коштах це – 7,3 млрд. грн.

Не відстає і будівельна галузь, де викона-
ні роботи збільшилися на 36,2% - їх загальна 
вартість склала понад 1 млрд. грн.

У розвиток економіки області вкладе-
но капітальних інвестицій майже на 3 млрд. 
грн., що на 40,9% більше, ніж у січні-вересні 
2015 року. Обсяг прямих іноземних інвести-

цій зріс на 8% і склав $53,1 млн.
 «Це реальне свідчення того, що Терно-

пільською областю цікавляться. Більше 
того, ми бачимо, що Тернопільщина має під-
тримку у питаннях соціально-економічного 
розвитку. Задача, яку я ставлю перед своєю 
командою, - ефективно працювати на міс-
цях: у кожному районі, в кожній громаді, в 
кожному селі. Ми вже маємо позитивні зру-
шення і продовжимо їх», - зазначив голова 
ОДА Степан Барна.

Таким чином, за темпами розвитку наве-
дених показників, Тернопільщина входить у 
десятку кращих.

ТеРНОПІЛЬЩИНА - в десятці кращих за темпами розвитку
Реальний сектор економіки Тернопільської області демонструє позитивні тенденції. Аналіз даних 

свідчить про те, що у порівнянні з 2015 роком ми маємо певні зрушення. Про це у Зборові 
під час виїзного засідання колегії ОДА повідомив очільник області Степан Барна.

Місцеве летовище зі 
статусом міжнародного 
не працювало вже 

давно. Останні регулярні 
рейси припинилися  шість 
років тому. 

На початку грудня летовище 
отримало сертифікат аеродрому від 
Державіаслужби України терміном 
на три роки, сертифікат служби авіа-
ційної безпеки терміном на рік та 
земельні ділянки площею понад 156 
гектарів у постійне користування. 
На основі цих сертифікатів було вне-
сено дані у збірник аеронавігаційної 
інформації, і 6 грудня аеропорт офі-
ційно відкрили.

- Майже дев’ять місяців обласна 
рада працює над тим, щоб віднови-
ти повноцінну роботу летовища, - 
розповідає голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук. – Дуже багато всьо-
го довелося робити з нуля – адже не 
було ані сертифікату, ані докумен-
тів на землю, ні спеціально навчено-
го персоналу. Зокрема вже є розпо-
рядження Тернопільської ОДА «Про 
затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення Тернопільському 
обласному комунальному підпри-
ємству «Фірма «Тернопільавіаавто-
транс» земельних ділянок на тери-
торії Смиковецької сільської ради 
Тернопільського району. Документ 
передбачає надання Тернопільсько-
му обласному комунальному під-
приємству «Фірма «Тернопільавіа-
автотранс» в постійне користуван-
ня земельні ділянки загальною пло-
щею 156,6 га для розміщення та екс-

плуатації будівель і споруд авіацій-
ного транспорту. З них 153,5 га за-
кріплені за самим аеропортом. А 2,6 
га – ділянка, яку ми зможемо потім 
використати для залучення інвес-
тора, якщо необхідні будуть кошти 
для розвитку летовища. Також виді-
лені кошти на утримання аеропор-
ту – це 2,5 млн. гривень. Дві трети-
ни з них вже використані. На наступ-
ний рік ми запланували – 3,4 млн. 
гривень, адже зросла кількість пер-
соналу. Також виділили 2,7 млн. гри-
вень на побудову бетонної огорожі, 
що було однією з вимог отримання 
сертифікату. 

Директор Тернопільського аеро-
порту Юрій Малецький перекона-
ний, що успішно пройдена сертифі-
кація є підтвердженням того, що ле-
товище поступово відновлюватиме 
свою роботу. 

- Відсутність сертифікату не до-
зволяла приймати на своїй території 
повітряне судно. Зараз же ми отри-
мали право на прийом літаків кате-
горії 3 С, вагою до 60 тонн, - зазна-
чає пан Юрій. - Аби отримати доку-
менти, довелося виконати низку ви-
мог. Серед них: наявність 18-20 штат-
них працівників, які мають відповід-
ні сертифікати про навчання, органі-
зація контрольно-пропускних пунк-
тів, здійснення контролю багажу, ре-
монт злітної смуги, її маркування.   

Наразі тривають перемовини 
з авіакомпаніями. Якщо говорити 
про внутрішні рейси, то, стверджує 
директор підприємства, аеропорт 
може приймати їх хоч завтра.  Що ж 

стосується європейського напрямку, 
то тут ситуація складніша. Адже по-
трібно привести до ладу руліжну до-
ріжку.

- Вона побудована ще у 1984 
році і потребує заміни поверхні ае-
родромного покриття довжиною 
до двох кілометрів, - каже Юрій Ма-
лецький. -  Тому що специфіка лі-
таків, які здійснюють європейське 
сполучення, – низьке розташування 
двигунів. Їх небезпечно пускати по 
існуючій доріжці.    

Керівництво летовища веде пе-
ремовини з авіакомпаніями, щоб як-
найшвидше налагодити повноцінну 
роботу підприємства.

- Мешканці Тернопільщини по-
винні мати вибір, яким видом тран-
спорту користуватися, - додає Ві-
ктор Овчарук. – Це, власне, показник 
соціально-економічного розвитку 
регіону. Також в перспективі плану-
ємо розвивати вантажні авіапереве-
зення, які, я переконаний, зацікав-
лять наших аграріїв. 

Летовище ще потребує значних 
ремонтних робіт. Вже з весни їх пла-
нують розпочати. Підприємство по-
дало два проекти до Фонду регіо-
нального розвитку. Це заміна даху 
аеровокзалу на 2,8 мільйона гри-
вень та утеплення фасадів і рекон-
струкція зовнішнього вигляду при-
міщення аеровокзалу на 3,5 мільйо-
ни. Якщо Фонд регіонального роз-
витку виділить на це кошти, то ре-
монтні роботи розпочнуть навесні 
2017 року.

Юля ТОМЧИШИН.

Îблаñна рада відновила  
роботó  аеропортó

Летовище файного міста врешті отри-
мало всі необхідні сертифікати, акт 
права власності на землю і працює 
над налагодженням повноцінної робо-
ти. Хоч у найближчі місяці не варто спо-
діватися на регулярні рейси по Украї-
ні та в Європу. Однак справа зрушилася 
з місця і тепер обласна влада має ам-
бітні плани щодо розвитку Тернопіль-
ського аеропорту та перетворення його 
на прибуткову комунальну структуру. 

На Тернопіллі гряде Рік УПА
 З нагоди 75-ої річниці з дня створення 

Української Повстанської Армії 2017 рік  на 
Тернопільщині проголошено Роком Україн-
ської Повстанської Армії. Так на сесії вирі-
шила обласна рада. У документі, зокрема пе-
редбачено, що з 1 січня наступного  року осо-
бам, на яких поширюється статус ветеранів 
ОУН-УПА, встановлюється щомісячна допла-
та до пенсії в сумі 500 грн. за рахунок коштів 
обласного бюджету. Підтримати цю пропо-
зицію обласні депутати рекомендують і сво-
їм колегам з  районних, міських (міст облас-
ного значення) рад та сільським, селищним, 
міським радам об’єднаних територіальних 
громад. 

Оформити субсидію 
допоможе Укрпошта

Відтепер оформити житлову субсидію 
стало простіше та зручніше. Для цього вам 
необхідно звернутися до будь-якого відді-
лення Укрпошти, де ви отримаєте кваліфі-
ковану консультацію. Всю необхідну інфор-
мацію про оформлення житлових субсидій 
ви також зможете отримати, звернувшись до 
листоноші. 

Працівник Укрпошти допоможе вам:
- правильно заповнити всі документи та 

відправити їх до Управління праці та соціаль-
ного захисту населення; 

 - зазначити на придбаному конверті (за 
необхідності) адресу відповідного Управлін-
ня праці та соціального захисту населення;

- прийняти для відправки поштове від-
правлення із заповненими заявою та декла-
рацією на оформлення субсидій. Відправлен-
ня може бути як звичайним, так і рекомендо-
ваним (вартість 4 грн. 40 коп.) без урахуван-
ня вартості конверту). Якщо Ви хочете знати 
дату отримання вашого листа Управлінням 
соціального захисту населення – відправте 
рекомендований лист з повідомленням про 
вручення (вартість 8 грн. 50 коп.).

Оформлення субсидій через  мережу по-
штових відділень збереже ваш особистий 
час, грошові витрати на дорогу та  позбавить 
довготривалого очікування в черзі.

Адміністрація ТД УДППЗ 
«Укрпошта».
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З Тернопільщини на передову гості при-
везли частинку рідної домівки – виста-
ву «Сватання на Гончарівці», продук-

тові гостинці та обладнання, якого потребува-
ли бійці. З репертуару зумисне вибрали саме ко-
медійну виставу, аби глядачам, які постійно пе-
ребувають у польових умовах, підняти настрій. 
Подібні заходи, як зазначають самі військові, є 
для них розрадою і підтримкою.

Важливою частиною поїздки стало нефор-
мальне спілкування з бійцями. Актори Терно-
пільського драмтеатру вперше побував у зоні 
АТО. Кілька разів поїздка готувалася, та не 
всі моменти вдавалося організувати повніс-
тю. Відігравши виставу, ознайомившись з по-
бутом бійців, скуштувавши солдатської каші, 
актори кажуть, що готові їхати знову. 

Підтримка бійців є важливою складовою 
в роботі Тернопільської адміністрації. «По-
їздки з Тернопільщини на Схід відбувають-
ся регулярно: районні адміністрації трима-
ють шефство над 44-ю артилерійською бри-
гадою. Багато чим, як і цього разу, нашим во-
їнам допомагають  місцеві підприємці», - за-
значив Олег Валов.

Допомога волонтерів, ініціативних груп, 
всіх небайдужих людей дуже потрібна армії. 
У в цьому переконалися наші земляки, які 
повернулися з Лисичанська. Тож спільними 
зусиллями вони вже приступають до підго-
товки наступної акції. 

Òернопілüñüêі  аêтори  та  êерівниöтво  облаñті 

відвідали наøиõ 
біéöів ó Ëиñи÷анñüêó

Спільна поїздка колективу Тернопільського 
драмтеатру, голови обласної ради Віктора Овча-
рука та заступника голови ОДА Олега Валова від-
булася на Схід України  - у місто Лисичанськ. Там 
вони відвідали тернопільських бійців з 44-ї ар-
тилерійської бригади та підрозділу СБУ, які у ці 
дні дають відсіч подальшому наступу агресора. 

nday.te.ua
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Ольга
ЧОРНА.

Нуль кримінальних справ, 
зате згадали 643 рази

Вимивання грошей з України в офшо-
ри не припинилося, навпаки, - збільшило-
ся. За словами політичного і економічного 
експерта Всеволода Степанюка, виведен-
ня грошей, наприклад, у Панаму, зросло у 
чотири рази, а в Гонконг - аж у вісім разів.  

«Комунальні» гроші також «пливуть» 
за кордон. Експерти стверджують: ціни 
на компослуги, як би це не заперечували 
в уряді, - завищені. Більшість коштів від 
оплати комуналки йде у приватні кишені. 
Далі - в офшори. 

Виходить, заяви прем’єра Володимира 
Гройсмана про те, що уряд усіма силами 
намагається зруйнувати багаторічні схе-
ми вимивання державних грошей у кише-
ні олігархів - фарс.

За даними Нацбанку 10-11 мiльярдiв 
доларiв без оподаткування щорiчно пере-
раховують в офшорнi зони. I уряд не зро-
бив жодного кроку в бiк деофшоризацiї та 
детiнiзацiї. Ба, більше! Україна стала од-
нією з семи країн, де керівництво не про-
водить розслідувань після оприлюднен-
ня «панамського досьє» - нуль відкритих 
кримінальних справ. Про це йдеться у до-
повіді Міжнародного консорціуму журна-
лістських розслідувань (ICIJ), опублікова-
ній на офіційному сайті. «Деякі країни від-
клали реформу щодо офшорів «у стіл». 
Сім із десяти держав, у яких чинні або ко-
лишні лідери засвітилися в «панамському 
архіві», продовжують мовчати або відмов-
ляються відкривати розслідування, вклю-
чаючи Саудівську Аравію, Катар і Укра-
їну, де парламент відхилив пропозицію 
про створення комісії з розслідування», 
- йдеться у повідомленні. У «панамському 
архіві» українці згадуються 643 рази.

«Панамські офшори» призвели до про-

ведення 150 допитів у 79 країнах світу. До 
політичних наслідків публікація «панам-
ського досьє» призвела в Ісландії, Вірме-
нії, Іспанії, Австрії, Уругваї. Там у відставку 
подали міністри, керівники держбанків, 
інші чиновники вищих рангів. Крім того, 
публікація «панамського досьє» дозво-
лила повернути або заарештувати майже 
110 мільйонів корупційних доларів. 

В Україні у відставку ніхто з «героїв» 
«панамського досьє» не пішов. Грошей 
з офшорів повертати, очевидно, не зби-
раються. І зменшувати апетити олігархи 
також не мають наміру. А щоб відволік-
ти увагу від своїх подальших збагачень, 
високих цін, втрат на війні, влаштують у 
Раді чергову потасовку. Нардепи один од-
ного трохи поскубають, руками пороз-
махують, хтось комусь ненароком носа 
розіб’є. Або призначать нову «жертву» 
для показового «телевізійного» затри-
мання - потім відпустять. Чи організують 
гучний скандал у парламенті або в уряді… 
Такі шоу люди люблять. 
Мойсея не зустрічали?

Вищий адмінсуд 29 листопада задо-
вольнив касаційну скаргу Кабміну на су-
дові рішення, які зобов’язали перегляну-
ти споживчий кошик і прожитковий міні-
мум. Також суд скасував рішення усіх ниж-
чих інстанцій, які зобов’язували уряд пере-
глянути соціальні стандарти, повідомляє 
видання «Відкритий суд». І зазначає: пред-
ставник уряду звернув увагу суду на те, що 
Кабмін не має достатньо повноважень для 

встановлення прожиткового мінімуму. Ке-
рівник однойменного проекту «Відкри-
тий суд» Станіслав Батрин пояснює: «За 
наслідком такого рішення уряд прагне за-
бути про перегляд соцстандартів на най-
ближчі п’ять років. Логіка зрозуміла, але 
неприйнятна». Власне, Станіслав Батрин 
апелював до судових інстанцій щодо під-
вищення прожиткового мінімуму. 

Коли йдеться про інтереси пересіч-
них українців, «Кабмін не має достатньо 
повноважень». Якщо ж йдеться про блага 
чиновників, депутатів - все законно.         

Наприклад, середня платня члена 
правління «Нафтогазу» збільшилася уде-
сятеро, повідомляють «Українські нови-
ни» з посиланням на фінплан компанії. 
Річний обсяг оплати праці правління «На-
фтогазу», до якого входять голова прав-
ління НАК Андрій Коболєв і троє членів 
правління, за підсумком цього року, зріс 
на 46,6 мільйонів гривень. Таким чином, 
середня річна винагорода одного члена 
правління складає 0,47 мільйонів доларів, 
або 39,2 тисячі «зелених» на місяць.

У «Нафтогазі» пояснюють: підвищен-
ня зарплати є необхідністю доведення 
її до середнього рівня оплати праці ке-
рівництва аналогічних компаній в інших 
країнах, зокрема Австрії, Польщі, Румунії, 
Росії, Угорщині.

Чисельність працівників у компанії, 
порівняно з минулим роком, майже не 
змінилася і становить 645 осіб. На опла-
ту їхньої праці цьогоріч витратили май-

же вдвічі більше коштів, ніж торік - 505,65 
млн. гривень проти 283,5 млн. 

Співробітники «Нафтогазу» - щаслив-
чики: до свого кошика можуть покласти 
багато чого, адже їм усім збільшили плат-
ню. Середньомісячні видатки на опла-
ту праці одного працівника НАКу склали 
близько 61,24 тисячі гривень. Торік було 
«скромних» 36,63 тисячі. 

Коли ж уряд працюватиме над тим, 
аби українці заробляли і жили так, як в 
Австрії, Польщі, Угорщині?.. Хоча, про що 
мова? В Україні - війна і економічна криза. 
Люди повинні розуміти й терпіти… 

До речі, після оприлюднення декла-
рацій, волонтери звернулися до бага-
тіїв пожертвувати на армію так звану 
«е-десятину». Ніхто нічого не дав. Ось за-
робляти на війні - інша справа…     

…То скільки потрібно очікувати на еко-
номічний прорив в Україні? Кожна влада 
обіцяє: рік-два, може, три… Але «краще за-
втра» не приходить, зростають лише ціни 
і курс долара. Експерти також не поділя-
ли й не поділяють оптимізму влади. При-
міром, вчений-економіст Володимир Спі-
ваковський каже: чекати треба сорок ро-
ків. Сороківка - це константа, враховуючи 
той факт, що нині такі заможні країни, як 
Норвегія, Фінляндія, Сингапур, Об’єднані 
Арабські Емірати, Китай та інші саме 
стільки часу долали шлях від бідності, де-
пресії, горняти рису за роботу - до успіху. 
Зрештою, Мойсей водив свою паству пус-
телею також сорок років. От тільки тре-
ба, щоб він об’явився і 
Україна зробила перший 
крок… 

ËÞÁ²ÒÜ ÓКÐÀ¯НÓ, ßК ÏÀНÀÌÓ É ÃÎНКÎНÃ, 
та інøі вам милі оôøори… 

Якби наші політики й чиновники любили Україну так, як Панаму, 
Гонконг, Кіпр, Британські Віргінські острови та інші країни-
офшори, де ховають свої мільйони і мільярди, то наша держава 

дала б фори за рівнем розвитку і життя гоноровим європейцям. І не 
тільки… Це стосується, звісно, й «рідних» олігархів. Хоча, в Україні, що 
політик і чиновник, що олігарх, - фактично, одне й те ж.     

- Земельні аукціони на право 
продажу оренди землі чи зняття 
мораторію на продаж землі сіль-
ськогосподарського призначен-
ня? Що дасть більший економіч-
ний і фінансовий ефект для дер-
жави, чи, правильніше сказати, 
для місцевих рад?

Я вже неодноразово писав, 
що мораторій чи його зняття без 
прийняття Закону «Про обіг зе-
мель» жодної юридичної сили 
не має. У цьому документі мали 
б бути виписані «правила гри» 
й усі обмеження  - хто має право 
на купівлю землі; яка кількість в 
одні руки;  хто має працювати на 
цій землі; які мінімальні ціни од-
ного гектара; мінімальний і мак-
симальний розмір господарств 
тощо.  А ще потрібно розпочати 
й закінчити інвентаризацію зе-
мель, присвоєння кадастрових 
номерів усім ділянкам, провести 
нормативно-грошову оцінку.

Все це означає, що для того, 
щоб запустити ринок землі, необ-
хідно розробити відповідну нор-
мативну базу, якої наразі немає, а 
це – ще десятки законів й указів, 
які дадуть можливість середньо-
му класу на селі «зачепитися» за 
землю.

Хочу наголосити ще раз: пер-
ший етап ринку землі вже відбув-
ся: 10–15% землі сільгоспприз-
начення уже викуплено за різни-
ми шахрайськими схемами (за-
повіти, іпотека, штучні кредит-
ні зобов’язання, рішення судів 
тощо). Це  - кілька мільйонів гек-
тарів та десятки мільярдів гри-
вень. Точних даних не має ніхто.

Але все це висить у повітрі, 
тому що неможливо отримати 
витяг на право власності, здій-
снити акт купівлі-продажу, за-
платити податок, бо ще діє мора-
торій.

Думаю, що основна частина 

цих мільярдів – це не зовсім ле-
гально зароблені кошти. Через 
це такий пресинг іноземних «ря-
тівників української економіки» 
щодо зняття мораторію. Адже 
дуже не хочеться втрачати свої 
кровні. Для цього потрібно хоча б 
на короткий час зняти мораторій, 
оформити на себе землю і, мож-
ливо, перепродати її. Тоді навіть 
цифри будуть зовсім іншими -  із 
набагато більшою кількістю ну-
лів.

А що отримає від цього держа-
ва?  5% від нормативно-грошової 
оцінки землі, а це всього кілька 
десятків мільйонів доларів.

Та, якщо навіть, не дай Боже, 
виставити на продаж усю землю, 
а точніше – 60% території Украї-
ни, то цих 5% відсотків у грошо-
вому виразі це - 150–200 мільйо-
нів доларів. Хіба це нам суттєво 
допоможе?

Та й версія прихильників 
зняття мораторію, що без рин-
ку землі в Україну не прийде ін-
вестор, втратила свою акту-
альність після оприлюднення 
е-декларацій невеликою части-
ною чиновників.

Ми вже сьогодні знаємо, хто 
може бути найбільшим у світі ін-
вестором в українську економіку 

та покупцем нашої землі.
Тільки продаж права орен-

ди землі сільгосппризначення на 
відкритих аукціонах може щоро-
ку надавати додатково в казну 
держави 25–30 млрд. грн.

Перші такі аукціони в різних 
областях України показують, що 
вартість оренди збільшується у 
чотири - сім разів. Це наш безмеж-
ний ресурс, а також  шлях подо-
лання основної корупційної скла-
дової у земельних відносинах.

Я продемонструю один ре-
зультат такого аукціону на Тер-
нопільщині, в одному з найбільш 
дотаційних районів - Монасти-
риському, у такому собі віддале-
ному невеличкому селі :

– на аукціон про продаж пра-
ва оренди було виставлено ділян-
ки загальною площею 143,48 га. 
До аукціону орендна плата – 400 
грн.;

– стартовий розмір орендної 
плати в середньому за один гек-
тар становив 962 грн.;

– кінцевий результат торгів – 
5454 грн. орендної плати за 1 га.

Вартість орендної плати 
збільшилася у 5,67 раза! А 782,5 
тис. грн. надходитиме до бюдже-
ту  місцевої громади кожного 
року, що на 644,5 тисячі більше 

від стартової ціни. І це - за неве-
лику ділянку.

І що головне – земля залиши-
лася у власності цієї ж громади....

Надзвичайно просто зроби-
ти так само і в усій державі. А це 
9–11 млн. га земель сільгоспприз-
начення державної власності, які 
сьогодні використовуються дуже 
неефективно чи у різних коруп-
ційних і шахрайських схемах.

Радує інше, що міністр аграр-
ної політики і продовольства Та-
рас Кутовий – перший аграрний 
міністр, який розуміє, що на да-
ний момент єдиний правильний 
шлях ефективного використання 
сільгоспземель державної влас-
ності та залучення значних інвес-
тицій – лише через аукціони та, 
паралельно, напрацювання і при-
йняття законів про обіг земель. 
Добре, що сьогодні в країні є та-
кий «форпост» в уряді.

МИХАЙЛО АПОСТОЛ: «ХТО КОГО: ПРИХИЛЬНИКИ 
АУКЦІОНІВ ЧИ ІНІЦІАТОРИ ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ?»

Постійно переймаючись найактуальнішими проблема-
ми українського села, радник міністра МВС, громадсько-
політичний діяч і наш земляк Михайло Апостол вкотре пере-
конує: без деталізованого Закону про ринок земель в Україні 
годі й говорити. Єдино правильний шлях на сучасному етапі 
– повсюдне проведення чесних та відкритих аукціонів з прода-
жу права оренди на землі сільськогосподарського призначен-
ня. Ось як він аргументує свою позицію:
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Юля 
ТОМЧИШИН.

Сезонна недуга набирає 
обертів. Більш як на третину 
зросла кількість хворих 

на грип та ГРВІ в області. А 
на Борщівщині розпочалася 
справжня епідемія. 

Як розповіла лікар-епідеміолог Тер-
нопільського обласного лабораторного 
центру Світлана Маціпура, загальна за-
хворюваність на грип та ГРВІ за остан-
ні 7 днів серед населення області скла-

ла 353,1 випадок на 100 тисяч населен-
ня, що становить 75,8% від показника 
початку епідемії.  За останній тиждень 
кількість хворих зросла у порівнянні з 
попереднім  на 36,8%.  З них - 63,1% ді-
тей, більша половина з яких – школярі. 
Госпіталізовано 204 особи.

Кількість хворих перевищує епідпо-
ріг у Борщівському районі – на 10,2%. 
Складна ситуація у Заліщицькому та 
Лановецькому районах. 

Лабораторно підтверджено в облас-

ті циркуляцію вірусів грипу А: за остан-
ній тиждень у трьох хворих виявлено 
РНК вірусу грипу А.

На Тернопіллі призупинено навчан-
ня у восьми школах. Сім з них – на Бор-
щівщині, а одна – у Гусятинському ра-
йоні. Також йде мова про закриття шкіл 
у Теребовлянському і Гусятинському 
районах. Не навчаються діти і  в одно-
му класі Тернопільської ЗОШ №11. 

- Ми спостерігаємо за епідситуа-
цією, моніторимо, - додає Світлана Ма-
ціпура. – Якщо на уроках відсутні біль-
ше 20% учнів через захворювання на 
ГРВІ та грип – то це причина призупи-
няти навчання. 

Фахівці вважають, у найближчі тиж-
ні кількість хворих на грип та ГРВІ в 
області зростатиме, тож закликають 
мешканців Тернопільщини до профі-
лактики недуги. Звичайно, найдієві-

шою є вакцинація. 
- На жаль, з початку епідсезону ще-

плено лише 140 осіб через відсутність в 
достатній кількості вакцини в аптечній 
мережі, - розповідає Світлана Маціпу-
ра. – До того ж з’явилася вона дуже піз-
но – лише у листопаді і в малій кількос-
ті. Зараз її знову немає в аптеках – чека-
ємо поступлення вже найближчим ча-
сом. Її вартість 180-200 гривень. 

Епідеміолог радить, щоб вберег-
тися від грипу, слід уникати масових 
скупчень людей, регулярно проводи-
ти вологе прибирання, провітрювати 
приміщення, носити одноразові маски, 
якщо доглядаєте за хворим або ж, коли 
ви хворі, раціонально харчуватися, за-
гартовуватися, вести здоровий спосіб 
життя. Якщо ж захворіли, викликайте 
лікаря додому. 

Юля ТОМЧИШИН.

НА ТеРНОПІЛЛІ 
побільшало хворих на грип
У восьми 
школах 
області 
призупинили 
навчання

- Євгеніє Богданівно, які 
косметичні процедури вар-
то проводити взимку?

- У цю пору в «Центрі 
здоров’я» ми проводимо дово-
лі складні косметичні проце-
дури та видаляємо різноманіт-
ні новоутворення. Зараз най-
краще видаляти розширені су-
дини, пігментацію, всі ново-
утворення на обличчі і на тілі 
– папіломи, бородавки. Адже 
взимку ранки заживають кра-
ще – немає пилу, спеки. І наші 
пацієнти це підтверджують. 

- Розкажіть, що таке па-
піломи, наскільки вони не-
безпечні і, взагалі, чому вони 
з’являються? 

- Це доброякісне шкірне но-
воутворення, яке має вірусну 
природу.  З’являються папіло-
ми в будь-якому вiцi, навiть у 
дiтей. Можуть  передаватися 
з кров’ю від матері до дитини. 
Загалом же заразитися вiрусом 
можна побутовим шляхом, зо-
крема, при тiлесному контактi, 
при користуванні чужим руш-
ником, у басейнi чи саунi. 
Якщо у когось з членiв сiм’ї на 
шкiрi з’явились папiломи, зго-
дом з іншими це також може 
статись. Аби цього уникнути, 
необхiдно дотримуватись пра-

вил особистої гiгiєни. Погана 
екологія, слабкий імунітет теж 
сприяють поширенню цієї не-
дуги. До нас приходять цілими 
сім’ями.

- Чи необхідно видаляти 
папіломи?

- Якщо цього не робити, 
людина не лише заражати-
ме інших, але й сама себе. В 
результатi з часом папiломи 
можуть з’являтися на iнших 
дiлянках шкiри. Основни-
ми мiсцями локалiзацiї є шия, 
пахвовi западини, верхнi та 
нижнi повiки, обличчя. 

- Які методи боротьби з 
цими новоутвореннями? 

- Папіломи можна вида-
ляти за допомогою азоту, ме-
тодом електрокоагуляції або 
ж лазером. Два останні ме-
тоди доволі болючі. Якщо на 
шкiрi з’являється дуже велика 
кiлькiсть папiлом, доводить-
ся видаляти їх у кiлька сеансiв. 
На мiсцi видалення спершу по-
являється кiрка, яка вiдпадає 
через 5 -7 днiв. Тодi шкiра має 
червонуватий колiр, згодом - 
рожевий, але потiм повнiстю 
вiдновлюється. Рубцiв не зали-
шається.

- Чи з’являються папіло-
ми знову?

- Треба сказати, що за на-
явної схильностi до утво-
рення папiлом є загроза по-
вторної їх появи. Але йдеть-
ся лише про зараження, а не 
про їх вiдновлення. Додам, 
що до групи ризику належать 
огряднi люди. Факторами, що 
сприяють такiй проблемi, є 
зайвi вiдкладення холесте-
рину, пiдвищений жировий 
обмiн, пiдвищена сальнiсть та 
пiтливiсть.

- А як ви боретеся із боро-
давками?

- Їх ми видаляємо азотом 
– це спеціальна рідина темпе-
ратурою приблизно – 180 гра-
дусів. Ми зберігаємо її у спеці-
альному термосі. З допомогою 
азоту ми заморожуємо боро-
давку. Відчувається лише лег-
ке пощипування і печіння. Біль 
проходить, а бородавка пере-
творюється на пухирець, який 
підсихає і за 2-2,5 тижні сам 
відпадає. Потім необхідно при-
йти на ще один огляд – якщо 
на місці бородавки не залиши-
лося корінців – значить все га-
разд. Якщо є – процедуру необ-
хідно повторити, щоб уникну-
ти повторної появи бородавки. 
Якщо виконувати всі рекомен-
дації лікаря – після видален-

ня бородавок не залишається 
жодних рубців. 

- Пані Євгеніє, чому саме 
взимку необхідно видаляти 
пігментні плями?

- Бо коли ми їх видаляємо 
влітку, вони ще більше притя-
гують сонячні промені. Навіть, 
якщо людина користується 
фотозахисними кремами, все 
одно шкіра піддається опромі-
ненню і ультрафіолет прово-
кує відновлення пігментації, 
вона стає ще глибшою. Тоді її 
забрати ще важче. 

- А взагалі, чому виникає 
пігментація на шкірі?

- Вона може свідчити про 
захворювання печінки. Під час 
вагітності з’являється пігмен-
тація, тому що плід затискає 
жовчний міхур, печінку і почи-
нається затримка жовчі. Піс-
ля народження дитини часто 
все приходить до норми. А ін-
коли – не зникає. При пігмен-
тації ми завжди радимо сво-
їм пацієнтам дотримуватися 
правил здорового харчування, 
уникати «важкої» їжі. Йдеться 
про солодощі, свіжовипечені 
борошняні вироби, копченості, 
смажену і жирну їжу, каву, ка-
као, шоколад. Натомість вар-
то вживати каші, супи, овочі і 

фрукти, які ростуть у нас, мо-
лочні, а особливо кисломолоч-
ні продукти, м’ясо – варене, пе-
чене або приготоване на пару. 
Така косметична дієта пози-
тивно впливає на шкіру та вбе-
реже вас від пігментних плям і 
новоутворень. 

- Тобто, все-таки наш зо-
внішній вигляд, у більшості 
випадків, свідчить про стан 
всього організму?

- Звичайно. Коли люди-
на звертається до нас із захво-
рюваннями шкіри або ново-
утворами, то ми обов’язково 
рекомендуємо їй зробити ді-
агностику організму і кишково-
шлункового тракту зокрема. 
Тому що, коли є порушення в ро-
боті печінки, шлунку, кишечни-
ка або ж в організмі є паразити – 
лямблії в печінці чи гельмінти в 
кишківнику, то, спершу потріб-
но полікуватися, бо інакше іму-
нітет не покращиться і причи-
ни захворювань шкіри не зник-
нуть. Адже всі косметичні вади 
не є ізольовані 
– вони пов’язані 
зі станом нашо-
го організму. 

ªвãеніÿ ÇÀÁÎËÎÒНÀ: 
«Ïапіломи та піãментні плÿми 
варто видалÿти взимêó»
Зима – чудовий час, щоб подбати про своє здоров’я і красу. Фахівці радять ви-
даляти папіломи, бородавки, пігментні плями саме у цю пору, поки немає актив-
ного сонячного проміння. Звичайно, такі процедури необхідно робити не в кос-
метичному салоні, а в клініці, під наглядом лікаря, щоб уникнути небажаних на-
слідків. Про ефективні косметичні процедури, які варто робити взимку, природу 
папілом і бородавок, профілактику і методи їх усунення спілкуємося з лікарем-
косметологом обласного «Центру здоров’я» Євгенією ЗАБОЛОТНОЮ.
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На Тернопільщині зросла депутатська 
допомога коштом… громади

На Тернопільщині викрили багато-
мільйонну фінансову піраміду. Ке-
рівники одного з місцевих підпри-
ємств привласнювали гроші грома-
дян, обіцяючи своїм вкладникам 
захмарні прибутки від інвестицій

Тернопільські 
правоохоронці 
затримали трьох 

керівників товариства 
«Хелікс». За інформацією 
обласної прокуратури, 
встановлено, що 
керівники фірми та 
найняті ними особи на 
території Тернопільської 
та інших областей 
України видурили 
в людей понад 2,7 
мільйона гривень.

Шахраї обіцяли захмарні 
прибутки через інвестуван-
ня вкладів у групу інозем-
них інвестиційних компаній. 
Насправді ж товариство не 
отримало статусу фінансо-
вої установи, а тому не мало 
права здійснювати інвести-
ційну діяльність на терито-
рії України. Кошти, отримані 
обманним шляхом, привлас-
нювались керівниками това-
риства.

- Я бачив багато відгуків в 
Інтернеті, фотографії, як жи-
вуть люди, які вкладали гро-
ші в компанію, як змінилося 
їхнє життя, - розповідає один 
з потерпілих, тернополянин 
Олег Стеник. - Керівники фір-
ми організовували презента-
ції в різних закладах, збира-
лося 200-300 людей. Хто хо-
тів, той вносив гроші. Я од-
разу вклав 15 тисяч доларів. 
Ми продали для цього одно-
кімнатну квартиру. Потрібні 
були гроші, кредити, і вирі-
шили вкласти гроші. Врешті, 
ми їх всі втратили. У перший 
місяць прийшла виплата, а 
наступні вже не було. Це було 
в березні цього року. Пер-
шу суму я міг зняти, а інші не 

було змоги. При цьому нам 
казали приводити ще людей, 
обіцяючи більші прибутки. 

Злочин викрито спільно із 
працівниками СБУ та поліції. 
Тернопільська місцева проку-
ратура здійснює процесуаль-
не керівництво у криміналь-
ному провадженні, розпоча-
тому за ст.4 ст.190 КК України 
(шахрайство, вчинене в осо-
бливо великих розмірах або 
організованою групою).

Усіх трьох затриманих 
суд прийняв рішення трима-
ти під вартою 60 діб на час 
слідства. Водночас в ухвалі 
обумовлено, що затриманих 
можна буде звільнити під за-
ставу.

Для директора компанії 
“Хелікс” Дмитра Нагути роз-
мір застави суд визначив у 5 
млн. грн., Романа Фелика – 2,5 
млн. грн., Богдана Воронцова 
– 1 млн. У разі внесення заста-
ви підозрюваним заборонено 
спілкуватися з потерпілими, 
а також між собою. Відомо, що 
Дмитро Нагута вніс необхідні 
кошти й наразі на волі.

На даний час сума мате-
ріальної шкоди, завданої по-
терпілим незаконними дія-
ми шахраїв, постійно онов-
люється. Потерпілих від шах-
райства правоохоронці про-
сять телефонувати до слід-
чого ГУНП в Тернопільській 
області за номером (0352) 
27-12 79.

Жителі  віддалених на-
селених пунктів чи інших 
областей можуть зверну-
тися письмово на ім’я на-
чальника управління полі-
ції за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Валова, 11. 

«Продав квартиру, 
щоб вкласти гроші»

Груднева сесія облради з 24000 до 32400 
грн. збільшила річний фонд кожного депута-
та на допомогу хворим та тим, хто потрапив 
у важкі ситуації. Фонди голів облради та ОДА 
сягнули зі 150 тис. грн. до 230 400 грн. 

Для допомоги учасникам АТО, у тому числі 

добровольцям, кожен депутат отримає суму 
у 49200 грн., що майже на 13 тисяч гривень 
більше, ніж було дотепер. Ще більше коштів  
для допомоги захисникам України облрада 
виділила у фонди голів – по 298200 грн. кож-
ному (було - 216 000 грн.).

Про це свідчать дані, 
що потрапили 
до програми 

ПРОфутбол, з бухгалтерії 
УФІ з 2012 по 2015 роки по 
19-ти матчах національної 
збірної і двох фіналах 
Кубка України, які 
організовувалися ФФУ. 
У той час УФІ очолював 
нинішній віце-президент 
ФФУ Олег Шкрьоба.

На кожному матчі є різниця 
між кількістю присутніх уболі-
вальників і тим, скільки уболі-
вальників було вказано в звітах 
державним фіскальним органам.

Так, наприклад, на матчі 
Україна - Франція кількість “не-
врахованих” квитків склала 59 
202. У коментарі журналістам 
ПРОфутболу Олег Шкрьоба не 
зміг пояснити різницю між кіль-
кістю уболівальників, що були 
присутніми на матчі, і цифрою 
проданих квитків, заявленою в 
звітах податковим органам.

«Люди були на стадіоні, а 
квитки за документами не були 
продані. Це свідчить про те, що 
ці квитки були продані, але че-
рез якісь темні схеми. Тобто іс-
нує чорний ринок квитків... По-
ловина місць продається офіцій-

но через касу, а половина - через 
іншу касу. Це може свідчити про 
те, що дія ціла організація...

Таку кількість квитків не ви-
несеш на базар і не продаси. Це 
- система, в якій є люди, які зна-
ють куди збути, у яких є свої клі-
єнти.

Але зрозуміло, що чорну бух-
галтерію ніхто не дасть оприлюд-
нити. А кошти, дійсно, величезні. 
Суспільство навіть не здогадуєть-
ся, що там такі кошти. Можна смі-
ливо порівняти зі статками депу-
татів», - розповів в ефірі ПРОфут-
болу юрист Незалежного бюро 
розслідувань Олександр Швець.

Ó ôóтболі,
ÿê і в політиöі: 

êрадóтü
óñі?

Квитки на суму 18 078 689 гривень, за даними програми 
ПРОфутбол на каналі 2+2, пройшли повз офіційні податкові 

звіти УФІ - комерційного партнера ФФУ

Українці обрали міста, у яких 
комфортно мешкати. Тернопіль у 
рейтингу опинився на шостому місці 

знизу.

Із щомісячного доходу чимала частина йде на 
постійні витрати: житло, харчування, транспорт. 
Вільний час також вимагає коштів, які не завжди 
можуть вписатися в бюджет, особливо у великому 
місті. У вересні 2016 року середня зарплата в Украї-
ні склала 5 358 гривень. Опитування OLX показало, 
що в більшості обласних центрів України щомісяч-

ного доходу не вистачає для комфортного життя.
Аналітики сервісу вивчили понад 33 тисячi ан-

кет, заповнених українськими користувачами в до-
слідженні «Ідеальне місто». Оцінюючи різні крите-

рії, респонденти також визначили рівень своєї 
згоди з твердженням «Для комфортного прожи-
вання в моєму місті вистачає середньомісячного 
доходу» за шкалою від 1 до 7 балів.

Загалом українці незадоволені співвідношен-
ням своїх статків і витрат - за виключенням Ки-
єва, оцінки обласних центрів країни нижче 3,5 
бала. Столиця стала лідером рейтингу - середня 
зарплата на вересень 2016 року тут становить 
8 705 гривень. Співвідношення заробітків та ви-
трат кияни оцінили в 4,1 бала.

За столицею йдуть міста Центральної та За-
хідної України. Відстаючи від Києва відразу на 0,6 
бала, друге місце ділять Львів та Хмельницький. 
Ще менший рівень вдоволення вартістю життя, 
3,3 бала, показали жителі Луцька та Ужгорода. По 
3,2 бала виставили своїм містам жителі Рівного та 
Вінниці.

Промислові міста-мільйонники показали не 
кращі результати. Найвищий бал із них - у Харко-
ва (3,0), Одеса отримала 2,9 бала, на 0,1 менше ви-
ставили Дніпру. Найбільш критично до вартості 
життя підійшли в Запоріжжі, Сумах, Полтаві, Кро-
пивницькому (колишній Кіровоград) та Херсоні.

На дорожнечу життя в коментарях скаржи-
лися у всіх регіонах країни. Городян не влашто-
вують високі ціни на оренду житла, особливо 

в Києві, а також на продукти харчування. В цен-
тральних районах великих міст, наприклад, у Хар-
кові, нарікають на засилля «магазинів для бага-
тих». Українці відмічають також невідповідність 
цін на послуги ЖКГ їх якості. Обурює городян і 
«дрібна корупція» - необхідність доплачувати в 
школах і лікарнях.

×омó в Òернополі невиãідно æити
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Новації 
акцизного податку: 
ЩО ПОТРІБНО 

ЗНАТИ? 
Про новації щодо 

акцизного податку 
тернополяни 

запитували під час 
інтернет-конференції 
Тернопільської ОДПІ.

- Яким документом перед-
бачено розміри мінімальних 
оптово-відпускних і роздрібних 
цін на алкогольні напої? Де про 
це було опубліковано?

- У газеті «Урядовий кур’єр» 
від 23.11.2016 року №220 опу-
бліковано постанову КМУ № 828 
«Про внесення змін до постано-
ви Кабміну №957 від 30.10.2008 
року «Про встановлення розміру 
мінімальних оптово-відпускних 
і роздрібних цін на окремі види 
алкогольних напоїв». Цим доку-
ментом передбачено підвищен-
ня розміру мінімальних цін на 
окремі види алкогольних напо-
їв. 

- Чи відмінено подання зві-
тів 1РА та 1РТ?

- Подання цих звітів передба-
чено Наказом МФ України  №49 
від 11.02.2016 року «Про затвер-
дження форм звітів щодо вироб-
ництва й обігу спирту, алкоголь-
них напоїв і тютюнових виробів 
та порядків їх заповнення». На-
каз на сьогодні є чинним, тобто, 
всі СГД, у яких є ліцензії на реа-
лізацію алкогольних та тютюно-
вих виробів, зобов’язані подава-
ти вказані звіти.

- Із якого часу потрібно 
буде подавати декларацію з 
акцизного податку за новою 
формою?

- Наказом Мінфіну №841 від 
26.09.2016 року «Про внесен-
ня змін до форми декларації ак-
цизного податку та порядку за-
повнення та подання декларації 
акцизного податку» внесено змі-
ни до форми декларації акциз-
ного податку. Декларацію скла-
дають і подають особи, які здій-
снюють роздрібну торгівлю ал-
когольними та тютюновими ви-
робами. Платники заповнюють 
і подають розділи та додатки до 
декларації лише щодо тих опера-
цій, які вони проводять, і за яки-
ми у них виникають податкові 
зобов’язання зі сплати акцизно-
го податку, про що робиться від-
повідна відмітка у графі «Озна-
ка подання» на останньому арку-
ші декларації. Суб’єкт, який має 
обов’язок подання такої звітнос-
ті, заповнює і подає лише розділ 
Д та додаток 6 до вказаної декла-
рації. Оскільки наказ про зміну 
форми акцизної декларації опу-
бліковано в газеті «Офіційний ві-
сник України» 22.11.2016 року, 
то вперше за новою формою де-
кларацію потрібно буде подати 
у січні 2017-го за грудень 2016 
року.

- Чи потрібно проводити ін-
вентаризацію залишків алко-
гольної продукції до введення 
нових цін?

- Законодавством не перед-
бачено проведення інвентариза-
ції. Реалізація алкогольних напо-
їв із 4.12.2016 року повинна про-
водитись за цінами, не нижче мі-
німальних.

Відділ організації 
роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Ще у 1980 році у старовинній Ратуші 
почав гуртувати творчих бережанців кра-
єзнавчий музей. Художники і скульпто-
ри, поети та вишивальниці щедро ділили-
ся із земляками своїм непересічним талан-
том, який зростав та розвивався у нашо-
му, щедрому на обдарованих людей, краї. 
Через шість років у музеї відкрилася пер-
ша персональна виставка робіт вишиваль-
ниці Марії Старицької, яку відвідали бага-
то шанувальників цього різновиду народ-
ного мистецтва. Тоді ж і вирішили при му-
зеї створити клуб вишивальниць. Цю іні-
ціативу підтримав і тодішній директор за-
кладу, Почесний громадянин нашого міста 
Степан Дудар.

 Головою новоствореного творчого 

об’єднання стала Марія Віятик, а згодом 
вона передала керівництво Марії Гарап’юк, 
яка очолювала його чверть століття. Зараз 
її справу продовжує донька – Тетяна Дубіч 
(Гарап’юк). Роботи наших вишивальниць 
неодноразово експонувалися у багатьох 
містах Канади, Японії, а також у Москві, Ки-
єві, Львові, Тернополі. Шедеври бережан-
ських майстринь зберігаються у приват-
них колекціях в Італії, Франції, Америці.

Окрім вишивання, членкині проводять 
майстер-класи писанкарства, співають в 
ансамблі «Лемкиня», беруть участь в усіх 
заходах, які організовують працівники му-
зеїв, що розмістилися у Ратуші, – краєз-
навчого, книги, імені Богдана Лепкого, са-
крального мистецтва.

 До тридцятиріччя з часу створення 
клубу вишивальниць у краєзнавчому музеї 
відкрили виставку творчих робіт члена На-
ціональної спілки народних майстрів Укра-
їни Марії Козловської та кандидата у члени 
спілки Марії Кукурудзи. Після оглядин цих 
експонатів, численні відвідувачі бажають 
нашим майстриням нових творчих здобут-
ків, успіхів та здоров’я. 

Тож хай бережанські вишивальниці 
своїм непересічним талантом і надалі від-
роджують та збагачують кришталево чис-
ту культурно-мистецьку спадщину нашо-
го народу.

З. БОЙКО, 
голова музейної ради Бережан-

ського краєзнавчого музею.  

Діяльність місії розпочалася у 1997 році. Її засновником 
став Михайло Дубілевський. Він об’єднав довкола себе одно-
думців, яким була небайдужа доля сиріт, малозабезпечених 
сімей, людей похилого віку, одиноких. Після смерті Михайла 
його справу продовжила дружина Леся і діти. За час свого іс-
нування «Віфлеєм» допоміг тисячам людей у непростих жит-
тєвих обставинах. 

- Я дуже рада, що сьогодні ми всі тут разом зібралися, - зазна-

чила у своєму виступі Леся Дубілевська. - Висловлюю щиру вдяч-
ність усім благодійникам за їх допомогу і зцілені серця. Щира по-
дяка і низький уклін за ваші добрі вчинки, за ваше милосердя. Да-
вайте разом будемо робити цей світ кращим, підтримувати одне 
одного у такий непростий час. 

На урочистості з нагоди ювілею приїхали вихованці сиротин-
ців області. Під час свята їм вручили цінні подарунки – телевізори, 
посуд, а також – солодощі та іграшки. 

Áëàãîä³éíà  ì³ñ³ÿ  «Â³ôëåºì» 
âæå 20 ðîê³â 

äîïîìàãàº ëþäÿì

Минулої неділі відсвяткувала своє 
20-річчя Всеукраїнська благодійна 
християнська церковна місія «Віфле-
єм». На святковому дійстві зібралися 
меценати, партнери, друзі, вихованці 
сиротинців області, люди, яким до-
помогли благодійники та усі небай-
дужі. Виступив з вітальним словом 
та поблагословив учасників дійства 
отець Богдан Зінченко. 

Благодійна місія «Віфлеєм» закликає всіх небайдужих долучатися до добрих справ. Адреса фонду: 
м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 30, тел.: 43-43-03 - офіс, керівник місії Леся Дубілевська - (067) 707-32-35.
Благодійний р/р 26009060772373; церковний р/р 26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ “А-Банк”, МФО 307770. 

Учні Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №29 з поглибленим 

вивченням іноземних мов показують 
не тільки високі результати у 
навчанні, а й мають значні здобутки 
у мистецькій сфері. 

Нещодавно вихованки шкільного танцю-
вального клубу «Фелічіта» восьмикласни-
ця Христина Мазурик і десятикласниця Настя 
Пантелеймін побували на міжнародному тан-
цювальному чемпіонаті у чеському місті Лібе-
рець «World dance championship». Дівчата ста-
ли фіналістками в усіх стилях і показали високі 
результати. Найвизначніше досягнення шко-
лярок - друге місце серед майже 40 хіп-хоп дуе-
тів. У стилі диско вони стали п’ятими. 

Керівник танцювального клубу «Фелічі-
та» Галина Понита розповідає, що до змагань 

готувалися  дуже ретельно. Адже у них брало 
участь близько 60 країн. 

- Минулого року ми їздили на чемпіонат та-
кого ж рівня у польське місто  Плоцьк, - додає 
пані Галина. – Тоді ми зайняли 8 місце. А ось 
цьогоріч значно покращили свій результат. 

Христя і Настя розповідають, що не уявля-
ють без танців свого життя. Талісман дівчат – 
рожеві плюшеві ведмедики – подарунок від гля-
дачів. Вони завжди беруть ці іграшки на змаган-
ня і переконані, що ті приносять їм  удачу. Дівча-
та зізнаються, в дуеті їм легше танцювати, адже 
відчувають підтримку одна одної. 

У Чемпіонаті України, який минулих вихід-
них відбувся у ТРЦ «Подоляни», Христина Ма-
зурик  та Настя Пантелеймін теж стали кра-
щими – вони здобули золото серед дуетів і в 
хіп-хопі, і в диско. 

Юля ТОМЧИШИН.

Клуб бережанських вишивальниць святкує 30-річчя

Òернопілüñüêі øêолÿрêи перемоãли
НÀ Ì²ÆНÀÐÎÄНÈÕ ÇÌÀÃÀННßÕ
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Антоніна  
БРИК.

Сім років тому в нього не було 
власного фотоапарата, а сьогодні 
його світлини прикрашають глян-
цеві видання, він співпрацює з іно-
земними компаніями і продає свої 
роботи в різні країни.

Для Павла фотографія - це осо-
бливий спосіб пізнати світ. У дитин-
стві неможливість ходити була для 
нього обмеженням. Але він не за-
мкнувся у чотирьох стінах. Вчите-
лі приходили навчати його додому. 
Пізніше він став студентом техніч-
ного університету, закінчив факуль-
тет комп’ютерних наук. Працював 
удома, але не залишив думку про 
фотографування. 

Все почалося як розвага. Пав-
ло взяв фотоапарат і робив світли-
ни вдома. Своїми натюрмортами 
ділився в Інтернеті й прислухався 
до фотографів, які радили, як кра-
ще спрямувати світло й виставити 
предмети. 

За словами Павла, фотографія 
навчила його звертати увагу на де-
талі. Світ незвичайний кожної миті, 
потрібно лише дивитися. 

- Коли я почав розширювати 
простір у фото, це стало розширен-
ням простору в світі, - розповідає 
Павло. - Дуже багато змінилося в 
моїх поглядах на життя, змінилися 
цінності. Треба приділяти увагу де-
талям - і тоді все стає дуже цікаве і  
красиве. Люди зазвичай пробігають 
поруч, не дивляться, не вникають у 
подробиці, а в них - найцікавіше.

Нині Павло працює в основно-
му в жанрі портрету. Розповідає, що 
для нього секрет вдалого фото - у 
простоті. Коли людина природна і 
сама собі подобається.  

Павла часто можна побачити в 
місті, де він полює за вдалими ка-
драми. Але незвичний фотограф й 
досі викликає подив у перехожих. 

- Навіть тепер люди дивують-

ся, коли бачать мене з фотоапара-
том на візку, - каже Павло. - Інвалі-
дів дуже мало видно. Місто зовсім 
не пристосоване для нас. Є такі, як 
з моєю хворобою, які самі ходять. Їх 
можуть сприйняти і за п’яних, і за 
наркоманів. Але люди в нас загалом 
добрі. Вони хоч і дивуються, але до-
помагають. 

Саме з допомогою фотографії, 
розповідає Павло, він відкрив бага-
то нового у людях. 

- Я почав менше боятися, мен-
ше почав комплексувати, - каже 
він. - Фотографія зменшила дистан-
цію, допомогла перебороти багато 
комплексів. Буває, що ловлю на собі 
різні погляди. Але знаю, якщо диви-
тися, хто що про тебе скаже, то мож-
на не виходити з дому і все життя 
боятися чужої думки. 

Павло Древницький - з тих, які 
самі себе зробили. В Інтернеті ви-
вчає відеоуроки, дивиться роботи 
сучасних фотографів. Свої світлини 
виставляє на сайти для фрілансерів 
і отримує замовлення на роботу. 

Вже кілька років він працює у 
власній фотостудії. Але найбільше 
любить зйомки на природі, хоч і не 
завжди просто доїхати на візку.

- Я навчався вдома, бо не було 
іншої можливості, - розповідає Пав-
ло. -  Стільки років пройшло, і все 
одно нічого не змінилося. Школи не 
пристосовані для людей з особли-
вим потребами, як і місто. Я тіль-
ки раз їхав тролейбусом, там було 
місце, де можна було вміститися на 
візку, але все одно треба було, щоб 
мене піднімали в салон, сам я заїха-
ти не міг. Навіть нові будинки у нас 
зводять із високими бордюрами та 
сходами. На якійсь зустрічі мене пе-
реконували - розумієте, такий цо-
коль високий будинку, що пандус не 
побудувати ніяк…

Вулицями Павло переміщаєть-

ся на візку. Називає його електроко-
лесом і виїжджає на зйомку за будь-
якої погоди. Каже, що рідко страж-
дає через поганий настрій - не має 
на це часу.  

- При сірій погоді знімаю, напри-
клад, якісь сумні портрети на фоні 
лісу або парку, під настрій, - усміха-
ється Павло. - Смуток, як і радість, 
теж є великою частиною людського 
життя. А що мені піднімає настрій? 
Музика, мабуть. Люблю дивитися 
роботи інших фотографів. Коли не 
знімаю, обробляю світлини, у мене 
просто нема часу скучати. 

Коли є така можливість, Павло 
подорожує з друзями. На питання, 

де мріє побувати, відповідає: всю-
ди. Китай, Японія, Америка, Африка. 
Куди зміг би залізти на своєму елек-
троколесі.

- Слід припинити себе жаліти, - 
зауважує Павло. - Не витрачати час 
на сидіння без справи та жаління 
себе, що я не можу нічим займати-
ся, бо я інвалід, і що треба, аби хтось 
влаштував мене на роботу. Нічого 
цього не треба, все залежить тіль-
ки від кожного з нас. Зараз Інтернет 
відкриває для навчання і для робо-
ти дуже багато можливостей. На-
вчитися не так вже й тяжко. Треба 
просто захотіти чогось досягти.

Як відзначають експерти, у Пав-
ла - чудове відчуття світла. Він знає, 
як зробити картинку не лише кра-
сивою, а глибокою та символічною. 

- Чого більше в житті для мене 
- світла чи тіней? - перепитує він. - 
Світла, мабуть. Але тіні обов’язково 
потрібні, бо за білою плямою нічого 
неможливо буде розгледіти.

Нині клієнти самі шукають Пав-
ла, щоб замовити у нього фотосесію. 
Тепер він може більше часу приді-
лити вивченню композиції, вивчен-
ню ефектів світла і тіні. Але суть тут 
навіть не в тому, щоб робити гарні 
фотографії. Просто фотографія до-
помагає позбутися почуття ізоляції 
і відчути себе частиною суспільства.

Фотограф зазначає, що повніс-
тю задоволений своїм життям: у 
нього є улюблена справа і незлам-
на віра.

- Життя - це подарунок, - каже 
він. - Хоча би для вражень. Чи для 
смачної їжі. Чи для того, щоб не 
тільки спожива-
ти, а комусь дати 
щось просто так. 

коли бачать мене 
з фотоапаратом 
на візку»

«Навіть тепер 
люди дивуються,

Тернопільський 
фотограф Павло 
Древницький 
пізнає світ не 
так, як більшість 
з нас. Від 
народження 
він прикутий до 
інвалідного візка. 
Проте, ніщо не 
завадило йому 
здійснити свою 
мрію і стати 
тим, ким йому 
хотілося. 
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 «Спільні межі й інтереси»: Норве-
гія різко змінила тон щодо Росії

Норвегія планує відновити еконо-
мічні стосунки з Росією. Про це заявила 
міністр торгівлі та промисловості Нор-
вегії Моніка Меланд, повідомляє «Укрін-
форм». «Ми позитивно ставимося до від-
новлення політичного діалогу з питань 
торгово-економічного співробітництва 
з Росією, оскільки деякі країни ЄС вже це 
зробили», - сказала вона. Норвегія хоче 
підтримувати гарні добросусідські сто-
сунки з Росією, особливо це стосуєть-
ся північних регіонів, де у країн є спіль-
ні кордони та інтереси. Раніше Норвегія 
хотіла переозброїти армію для захисту 
від РФ. Також Україна і Норвегія 18 жов-
тня підписали декларацію про партнер-
ство, в якій засудили російську окупацію 
Криму та агресію Росії на Донбасі.

Індійці викопають 
найдовшу річку у світі

Річку довжиною 12,5 тисяч кіло-
метрів хочуть викопати в Індії. Про 
плани створення єдиної водної мережі 
вже оголосило керівництво держави. Як 
передає «Українське бюро новин», у рам-
ках цього проекту прокладуть 30 кана-
лів, що зв’яжуть між собою 14 річок на 
півночі країни і 16 - на заході. Нова річ-
ка за довжиною удвічі перевищить Ніл. 
На думку ініціаторів, водна магістраль 
дасть суттєвий поштовх розвитку сіль-
ського господарства, оскільки у випад-
ку її появи понад 35 мільйонів гектарів 
індійської землі, придатних для оранки, 
але нині посушливих, отримають воду. 

Путін готує нову війну
 на Балканах

Росія залучена до гібридної війни 
у Боснії та Герцеговині. Про це заяви-
ла президент Хорватії Колінда Грабар-
Кітаровіч, повідомляє «Vecemji List». За її 
словами, новий конфлікт на Балканах не 
виключений, оскільки РФ намагається 
активно впливати на події в регіоні. «Це 
створює ймовірність нового конфлікту, 
враховуючи той факт, що Росія залуче-
на у гібридну війну і тісні зв’язки Міло-
рада Додіка з Росією. Ми можемо отри-
мати ситуацію, коли Росія постачати-
ме зброю, використовуватиме свою роз-
відку і вестиме інформаційну війну в ре-
гіоні», - сказала Грабар-Кітарович. І за-
значила, що хорватські військові беруть 
участь у кроках НАТО з метою стриму-
вання РФ на східному фланзі Альянсу.

Китайці будують «Титанік»
У Китаї розпочали будівництво ко-

пії «Титаніка» натуральних розмірів. 
Про початок зведення нового атракціо-
ну оголосила китайська компанія «Seven 
Star Energy Investment Group», повідо-
мляє телеканал «Sky». Проект передба-
чено завершити до кінця наступного 
року. Копія, на відміну від оригіналу, ви-
рушати у подорож не буде, а одразу ста-
не на причал у провінції Сичуань. За по-
передніми оцінками, будівництво ко-
пії «Титаніка» коштуватиме $145 міль-
йонів. Власники атракціону розрахову-
ють повернути гроші. Відповідно до їх-
ніх прогнозів, судно стане одним із най-
популярніших туристичних місць.

Іноземцям в Італії платитимуть 
за народження дітей

Італійський сенат підтвердив ви-
дачу батькам-іноземцям бонусу за на-
родження дитини і для вихованців 
дитсадка.  Законопроект не робить різ-
ниці між італійцями та іммігрантами: 
матерям видаватимуть 800 євро допо-
моги, а також 1000 євро у рік, щоб опла-
чувати дитсадок, повідомляє «Україн-
ська газета». Також для сімей, де наро-
диться дитина, встановили новий бонус, 
на додаток до вже існуючого «бонусу на 
дитину» (Bonus bèbè). Він називається 
«нагорода за народження» (premio alla 
nascità) і складає 800 євро, які будуть ви-
плачені через INPS майбутнім матерям 
після завершення сьомого місяця вагіт-
ності або після усиновлення. Для дітей, 
народжених із 1 січня 2016 року, буде та-
кож передбачено бонус для сплати вне-
сків за навчання в державних і приват-
них дитсадках - 1000 євро. 

Нью-йоркці хочуть вигнати 
з міста Меланію Трамп

Жителі Нью-Йорка хочуть вигна-
ти зі свого міста майбутню першу леді 
США Меланію Трамп. Про це повідо-
мляють іноЗМІ. Близько 100 тисяч лю-
дей підписали петицію, вимагаючи від 
дружини обраного президента Дональда 
Трампа Меланії поїхати з міста. І зробити 
це вона повинна одразу після інавгурації. 
Виселити жінку місцеві вирішили через 
гроші. Адже, якщо Меланія залишить-
ся, то на її охорону Нью-Йорк щодня ви-
трачатиме мільйон доларів. Якщо ж від-
мовиться переїхати в Білий Дім, то жите-
лі просять мера не фінансувати її бодігар-
дів. Меланія не хоче їхати до Вашингто-
на, щоб не переводити 10-річного сина до 
нової школи посеред навчального року.

Яка нація найбагатша у світі?
Найбагатші люди світу живуть 

у Швейцарії. У середньому швейцар-
ці в 11 разів багатші від інших мешкан-
ців планети. Такі результати досліджен-
ня «Global Wealth Report 2016». Загаль-
ний обсяг активів на руках приватних 
домогосподарств Швейцарії склав $3,5 
трильйона, а це - 1,4 відсотка від усіх сві-
тових активів. Основна причина прирос-
ту добробуту - зміцнення швейцарсько-
го франка. У середньому активи жителів 
країни становлять $561,9 тисяч. За оцін-
ками дослідницького інституту «Credit 
Suisse», через п’ять років активи швей-
царців досягнуть позначки у $600 тисяч. 
Річний дохід швейцарців складає $244 
тисячі. Для порівняння, британці у се-
редньому заробляють $107,9 тисячі на 
рік, французи - $99,9 тисячі, американ-
ці - $45 тисяч, німці - $42,8 тисячі, шве-
ди - $39,7 тисячі. 

Московія - загроза номер один
Росія є загрозою номер один 

для США. Про це заявила в інтерв’ю 
«Reuters» міністр військово-повітряних 
сил США Дебора Джеймс. «Перед нами 
стоїть низка загроз, але Росія, через свій 
атомний потенціал, може становити за-
грозу існуванню нашої країни», - уточ-
нила Джеймс. Раніше голова Пентагону 
Ештон Картер, який йде у відставку, роз-
критикував РФ і заявив, що «США слід 
далі зміцнювати союз із НАТО, аби ра-
зом протистояти «новим і старим загро-
зам, які набули нових форм... Російська 
агресія і провокації базуються на помил-
кових амбіціях і недоречних образах». 
За словами Картера, Москва порушила 
міжнародний договір про контроль над 
озброєннями і «брязкає ядерною збро-
єю». Зі схожими заявами виступили за-
ступник міністра оборони США із заку-
півель та технологій Френк Кендалл і 
головнокомандувач ВМС США адмірал 
Джон Річардсон.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Наша держава - у топ-10 

найбільших експортерів зброї
Україна за підсумками 2011-2015 ро-

ків увійшла до топ-10 найбільших екс-
портерів озброєнь. Про це йдеться у до-
повіді Стокгольмського інституту дослі-
дження проблем миру (SIPRI) за 2015 рік, 
передає «Укрінформ». Частка України у 
глобальному експорті зброї склала у зга-
даних роках 2,6 відсотка, підрахували екс-
перти SIPRI. Наша держава посідає у спис-
ку найбільших експортерів дев’яте місце, 
трохи поступаючись Італії. На п’ятірку най-
більших торговців зброєю - США, Росію, Ки-
тай, Францію і Німеччину - припадає 74 від-
сотки усього обсягу. А найбільше зброї ку-
пують Індія і Саудівська Аравія. Витрати 
на військові потреби торік сягнули у світі 
1,676 трильйонів доларів. У перерахунку на 
душу населення - 228 доларів. 

Європа обманює себе і Україну 
Скасування візового режиму для 

України перенесли. І ось у Брюсселі вкотре 
назвали нову дату розгляду важливого для 
нас питання. Комітет з громадянських сво-
бод Європарламенту виніс на порядок ден-
ний 8 грудня можливе голосування за меха-
нізм призупинення лібералізації візового 
режиму. Про це повідомив у своєму Twitter 
брюссельський кореспондент «Радіо Сво-
бода» Рікард Йозвяк. А, на думку депутата 
Європарламенту від Литви Пятраса Ауш-
трявічюсі, Європа створює нові перешко-
ди для безвізового режиму з Україною. Вве-
дення «безвізу» навмисно блокують в ЄС. 
На ситуацію впливають політичні інтере-
си країн ЄС. «Європа просто обманює себе і 
Україну», - заявив Ауштрявічюс. 

Кулі у тілах Небесної Сотні
 належали МВС

Начальник департаменту спецроз-
слідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, 
що двоє євромайданівців були застреле-
ні зі снайперської гвинтівки. Про це він 
повідомив в ефірі 112 телеканалу. «Жизнєв-
ський і Нігоян були вбиті кулями, які вико-
ристовує лише МВС (для примусової зупин-
ки транспортних засобів), таких куль немає 
у вільному продажі, їх поставляють право-
охоронним органам. Протестувальників до 
20 лютого вбили мисливськими набоями, а 
20 лютого вбивства здійснювалися із засто-
суванням нарізної вогнепальної зброї - ав-
томатів Калашникова. Також є двоє вбитих 
кулями калібру, який підходить до снайпер-
ської гвинтівки», - сказав він. І наголосив: 
експертизи підтвердили, що кулі у тілах Не-
бесної Сотні належали зброї МВС.
Черговий «привіт» від «Укртелекому» 

Із 1 грудня «Укртелеком» підвищив 
тарифи. Вартість послуг міського зв’язку 
підвищуватиметься у два етапи, повідоми-
ли у прес-службі Нацкомісії, яка здійснює 
держрегулювання у сфері зв’язку та інфор-
матизації. Спершу тарифи виростуть для 
всіх у середньому на 10,6 відсотка. А з 1 січ-
ня 2017 року - ще на 21,2 відсотки лише для 
бюджетних установ.

Круто: міністр витратив
 півмільйона на турпоїздку

Міністр енергетики Ігор Насалик 
придбав у компанії з Об’єднаних Араб-
ських Еміратів «SNTTA Emir Tours» тур 
вартістю 505 тисяч гривень. Про це 
йдеться у його повідомленні про суттє-
ві зміни майнового стану. Як відомо, у де-

кларації за 2015 рік Насалик задекларував 
оплату готелю та покупку рухомого майна 
на Мальдівах вартістю 574 тисячі гривень.

У нас найчастіше порушують 
права журналістів

Організація з безпеки і співробітни-
цтва в Європі опублікувала щорічну до-
повідь. У ній перераховано усі випадки по-
рушення прав журналістів, які сталися з 11 
березня по 1 грудня 2016 року. Найбільша 
кількість таких фактів виявлена в Україні - 
19. Про це повідомив «Zaxid.net». Усього ко-
місія нарахувала 35 країн, у яких відбували-
ся протиправні дії проти журналістів та їх-
нього права на свободу слова і поширення 
інформації. У Туреччині - 15 таких випадків, 
в Росії - 16. Серед найбільш відомих фак-
тів, згаданих у доповіді, - вбивство журна-
ліста Павла Шеремета. Представник ОБСЄ 
з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович також 
звернула увагу на діяльність сайту «Мирот-
ворець» і висловила занепокоєння долею 
журналістів, чиї персональні дані буди опу-
бліковані.

Бруд вітчизняної політики
«Слуга народу» Олександр Онищен-

ко, який утік з України, стверджує, що 
зміг стати народним депутатом і подо-
лав адміністративні бар’єри після того, 
як заплатив високопоставленому парла-
ментарю шість мільйонів доларів. Також 
витратив майже 30 мільйонів «зелених» на 
кампанію проти екс-прем’єра Арсенія Яце-
нюка. Про це йдеться у статті видання «The 
Independent». Онищенко розповів, що один 
із високопосадовців попросив його орга-
нізувати й фінансувати дискредитаційну 
кампанію проти Яценюка. Кампанія, як він 
повідомив, коштувала приблизно три міль-
йони доларів на місяць і тривала приблиз-
но 10 місяців. 

Пенсію «прив’язали» до стажу
Українці зможуть забезпечити необ-

хідний для виходу на пенсію страховий 
стаж кількома способами, а от час, з яко-
го він нараховуватиметься, закріпили 
остаточно - 1 липня 2000 року. Про це по-
відомила експерт з питань соцполітики Ін-
ституту суспільно-економічних досліджень 
Маріанна Онуфрик, передає «Голос Столи-
ці». За її словами, громадяни зможуть до-
купити стаж, укладаючи відповідні дого-
вори з органами ДФС. «Якщо ж людина не 
бажає доплачувати чи немає такої можли-
вості, тоді в неї пенсійний вік підвищуєть-
ся автоматично. Тобто, якщо маєте менше 
20 років, але більше 15, наприклад, 16 років 
сплачували внески до Пенсійного фонду, 
значить, маєте право вийти на пенсію у 63 
роки. Якщо менше 15, вже тоді з 65 років», 
- пояснила Онуфрик. Для страхового ста-
жу взяли показник у 20 років тому, що від-
лік прив’язали до дати чіткого обліку пра-
цюючих українців. Раніше 2000 року зроби-
ти це було неможливо через те, що україн-
ці масово купували «липові» трудові книж-
ки. Отже, українці, які чесно працювали до 
2000 року, стаж втрачають? 

Нові ID-картки можуть 
виявитися недійсними

Нові ID-картки, якими повинні бути 
замінені всі паспорти громадян України, 
можуть виявитися недійсними, оскільки 
інформація із вмонтованого у них чіпа 
не може бути зчитана у всіх держуста-
новах. Про це повідомляє ТСН. Так, зазна-
чається, що з карткою одночасно видають 
виписку з єдиного державного демогра-
фічного реєстру - документ про місце реє-
страції. Без цього папірця паспорт буде не-
дійсним. Незважаючи на те, що ця інфор-
мація вже є на чіпі, низка установ не мають 
апаратури для її зчитування. Такі апарати є 
лише у прикордонників. Їздити за кордон 
за ID-картками також не вийде. І, хоч Укра-
їна має угоду з Росією та Білоруссю про пе-
ретин кордону за внутрішніми паспортами, 
їхні прикордонники наші нові паспорти до-
кументом не вважають.

Україна Світ



Не раз Христя чула, 
що в критичні 
миті, коли людина 

вже прощається з білим 
світом, перед очима вмить 
пропливає все її життя. 

Тепер, коли важка хвороба 
зламала її і вона збагнула, що жит-
тя закінчується, мов кадри з кіно-
фільму прокручувалося в голові її 
сумне минуле.

З Тарасом вони познайомили-
ся ще в інтернаті. Хлопчик тінню 
ходив за кароокою симпатичною 
Христинкою, ділився з нею соло-
дощами, які на вихідні привози-
ла йому бабуся. Тарасових бать-
ків – заядлих пияків – позбавили 
батьківських прав. 

Згодом  Христинка довідалася, 
що мати відмовилася від неї ще в 
пологовому будинку, але вона, як 
і інші діти, все ж щодня вигляда-
ла маму.

Після інтернату привів Тарас 
Христю до бабусиної хати. «Ви що, 
одружитися надумали?» - аж у до-
лоні сплеснула бабуся Віра. Вона 
ж не може ні весілля їм справити, 
ні приданим обдарувати…

Тарас із Христиною весело 
розсміялися: яке весілля? Коли 
радість і так піснею дзвенить у 
серці, а ніжне кохання зробило їх 
найщасливішими у світі. Тарас ви-
вчився на електрика, завів пасі-
ку. Бабуся Віра з любов’ю навчила 
Христю усього, що повинна уміти 
жінка.

З появою маленької Улянки 
щастю пані Віри не було меж. Ді-
вчинка, як дві краплі води, була 
схожа на неї.  Така ж чорнява, ку-
черявенька, з пухкими устами. Та-
рас  у всьому допомагав Христі. У 
своїх щирих молитвах вона дяку-
вала Господу за те, що послав їй 
надійного і доброго чоловіка. За-
вжди нагодований, чистенький 
Тарас виглядав, як парубок. Й не 
скажеш, що в нього уже підростає 
дочка…

Улянка виростала спритною 
жвавою дівчинкою. Була охочою 
до науки. Дуже гарно співала. Її 
солов’їне сопрано зачаровувало, 
звеселяло серце. Дівчинку вирі-
шили віддати у музичну школу. 
Щоправда, до райцентру більше 
десятка кілометрів, але Тарас  по-
годився возити Улянку сам.

Проте Уляна чомусь неохоче 
збиралася «на музику». Мовляв, 
співається їй так легко, а грати 
на фортепіано якась мука для неї 

– пальці 
не слуха-

ються, за-
плітаються, 

наче полама-
ні. Христя втішала доньку – це ли-
шень спочатку так і вона ще ста-
не професійним музикантом. Та-
рас теж розраджував Улю. Хрис-
тя  й подумати тоді не могла, що 
Тарас закрутить роман з Ларисою 
Петрівною, учителькою їх донь-
ки. Таємницю їй розкрила сусідка 
Олеся, рідна сестра якої теж пра-
цювала у музичній школі. Христя 
не могла повірити. Її Тарас не та-
кий!

Це якийсь злий жарт, наклеп, 
аби посварити їх з чоловіком. 
Хоча… Кілька  разів уже Тарас, по-
садивши Улянку в автобус, зали-
шався у місті «по роботі». Повер-
тався пізно якийсь урочистий, 
святковий. Тільки тепер Христя 
згадала про це.

Одного разу, коли справи «по 
роботі» затягнулися до ранку, 
Христя спалахнула: «Це Лариса? 
Скажи, ти у неї ночував?»

Тарас почервонів, став заїка-
тися, віднікуватися. «Чому очі хо-
ваєш? Отже, правда! Як ти міг, Та-
расе?» -  зайшлася Христя плачем. 
А вона його шанувала! І на госпо-
дарці, і на городі сама, щоб не пе-
ревтомлювався чоловік. А він… 

Зі своєю бідою, розчавлена, 
знищена, пішла Христя до сусідки: 
« Права ти була, Олесю. Мабуть, 
розлучуся з Тарасом». Олеся стала 
спам’ятовувати Христю. Куди ж 
їй, сироті, йти? Доньку в люди ви-
вести треба. Хіба одна зможе дати 
раду? Мусить навчитися не помі-
чати зради чоловіка. Мовляв, ба-
гато жінок так живуть…

Нестерпно важко  було Хрис-
ті змиритися з таким життям, але 
вона послухала Олесю. Не доріка-
ла, не сварила Тараса, коли не но-
чував удома. О, як хотілося їй за-
гасити у серці вогонь кохання, 
але – не могла. Попри всі образи, 
любила свого чоловіка безмежно. 
«Боже милостивий, розжени гро-

зову хмару, яка насунулася на не-
бокрай нашого життя. Випрями 
нерівну дорогу, по якій ступає мій 
Тарас», - просила Господа. 

Якось, сапаючи город, скалічи-
ла ногу. Сільська фельдшерка об-
робила їй рану, однак нога  силь-
но опухла, боліла, і вона поради-
ла Христі звернутися до лікаря. 
Христя була категоричною. Сама 
промивала рану, робила компре-
си. На якийсь час  ніби легше було, 
та згодом рана знову закровото-
чила. Піднялася висока темпера-
тура і Христю відвезли в лікарню. 
Три тижні лікування полегшення 
не дали. Жар не спадав, усе тіло 
вкрилося гнояками. «Їй не довго 
лишилося, на жаль», -  почула Уля-
на страшні слова від лікаря. – Га-
даю, ліпше буде, якщо заберете її 
помирати додому». 

Сум оповив її оселю. Уляна 
крадькома витирала сльози. Не 
могла повірити, що її мама, така 
добра, сердечна, людяна, розумі-
юча, згасає на очах. Одного груд-
невого вечора Христя уже не мо-
гла звестися з ліжка. На її худень-
кому, виснаженому обличчі про-
ступали одні вилиці  і прозорі, мов 
криниці, очі. Втомленим голосом 
покликала до себе рідних. 

«Дякую щиро вам, мамо, що 
прийняли мене у свій дім, що була 
вам донькою», - найперше зверну-
лася до старенької Віри, що захли-
налася від сліз.

«А ти, Уляночко, пам’ятай – 
життя не суцільні веселощі і насо-
лоди. Життя – це єдиний виш, до 
якого не треба здавати вступні іс-
пити, а тільки випускні. Тож будь 
правдивою, доню, у думках, у сло-
вах, у вчинках».

З Тарасом  Христя побажала 
поговорити наодинці. Повільно, 
пересипаючи слова тривалими 
паузами, сказала, що розуміє, що 
він – молодий і один не буде. Тіль-
ки з Ларисою хай не сходиться, бо 
вона не може простити їй, як од-
ного разу, коли просила її залиши-
ти Тараса у спокої, та єхидно заре-
готала: «Ти в дзеркалі себе бачи-

ла? Хіба така ти йому потрібна?».  
І вигнала геть.

Тарас ніби закам’янів. Витер 
Христі сльози, погладив по голові. 
Пообіцяв жити заради доньки і за-
бути Ларису. 

«Дивися, а то з небес тебе діс-
тану!» – сумно усміхнулася Хрис-
тя.

Ще й року не минуло, як по-
ховали Христю, а Тарас уже пере-
брався в місто до Лариси. «Видно, 
причарувала його та жінка», - зми-
рилася Віра. Як могла заспокоюва-
ла Уляну: його життя – його про-
блеми. Якось виживемо. Пенсію 
вчасно приносять, птицю, городи-
ну маємо, тож з голоду  не помре-
мо.

Тарас жодного разу не 
з’явився. Мов у воду канув. Уляна 
вступила на заочний до вишу. Дя-
кувала Богу, що дає силу старень-
кій бабусі – єдиній рідній для неї 
людині, яка розміняла дев’ятий 
десяток. Скоро познайомить її зі 
своїм нареченим. Коханим Сте-
панком, що живе край села.  

Якось Уляна допізна засиді-
лася за конспектами, коли почу-
ла сильний стукіт у двері. У дво-
рі голосно скавулів собака. «Хто б 
це був в такий час?» - спохопилася 
Уляна. У шибці побачила постать 
сусідки Олесі.

«Погану новину маю для вас. 
Телефонувала Лариса. Просила 
передати… Словом, батька твого, 
Улю, більше нема…»

Тарас помер раптово, не хво-
ріючи. Рівно через п’ять років піс-
ля смерті дружини. Того ж місяця і 
того ж числа.

Поховали його поруч з  моги-
лою Христі. Рвала волосся на собі 
старенька Віра. Ніби десяток літ 
додалось Уляні. Колись вона під-
слухала розмову матері з батьком 
і тепер була упевнена – мертві та-
кож ревнують. А ще – обіцянку, що 
даєш помираючому, гріх порушу-
вати і забувати.  Разом із нею йде 
у засвіти надія.

І це – святе…
Марія МАЛІЦЬКА.   
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*       *       *
Було, пройшло, 

лишилося позаду.
Вже листопад стежки 

свої мете
Пожовклим 

і опалим листям саду.
Закон природи, звісно, 

а проте…
Ось він пройшов, 

і щось в душі проснулось,
Щось зачепило, 

змовклу вже струну.
І ноти літні  

в осінь повернулись,
І хай звучать. 

І не шукай «Чому?»…
*       *       *

Позолотила осінь гай –
Створила диво.
Всміхнулась кленові: 

«Приймай,
Це ж так красиво».
Клен, глянувши на жовтизну, 
Сказав несміло:
«Я, мабуть, зелень поверну.
Куди поділа?».

І в буйстві гніву осінь враз
Наслала вітер.
Зірвала лист, 

вплела в пейзаж
Лиш голі віти.
Тільки калина на порі 
Вдягла корали
І жар від сонечка-зорі
В сльоту кидала.

А клен, прикривши наготу
Останнім листом,
Зачудувавсь на красоту
Таку вогнисту.
Звідки явилася вона
У непогоду?
Тепер же осінь, не весна,
Де взяла вроду?

Як же йому приворожить
Те диво чисте?
Він же оголений стоїть
З останнім листом…

*       *       *
Дощ осінній, дрібний, 

холодний
З неба падав вже кілька днів.
По дорозі брудний, голодний
Пес бездомний похмуро брів.
І господар, і рідна хата –
Все лишилося в тому житті.
Там не стали його тримати,
Бо літа уже мав не ті.
Вже не міг, як ото бувало,
Стерегти він 

хазяйський двір.
Вже і слуху не вистачало,
І почав вже підводить зір.
На подвір’ї з’явився невдовзі
Сторож інший, 

служить мастак.
Ну, а він, ось на цій дорозі –
Заплатили за вірність так.

Софія 
КРАСНОЛУЦЬКА. 

м. Ланівці.
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Коли Настя помирала, то 
просила сестру: «Хоч вважай 
на мою дитину, Віро, бо хто 

догляне крихітку. Знаю, що важко 
тобі буде, бо своїх маєш п’ятеро». 
Віра, дивлячись на посіріле 
від болю сестрине обличчя, 
крадькома витирала гірку сльозу 
та заспокоювала Настю як могла. 
Коли ж її не стало, відразу забрала 
Галинку до себе. Через рік після 
смерті мами на будівництві загинув 
і батько дівчинки.

Минули літа. Галинка виросла, пішла до 
школи. Вона давно називала Віру мамою, 
а та мала її за доньку й, здавалося, любила 
більше за рідних діток.

Була дівчина доброю та лагідною, ціка-
вою до науки, любила читати. Після шко-
ли Галинка вступила до вишу, знайшла там 
не тільки повагу, а й багато друзів. Зустріла 
і своє перше кохання. Він також був студен-
том, щоправда, іноземним.

Галинка цілком довірилася Ахметові, з 
ним була щасливою, від нього й народила 
дитину. Коли закінчила виш, зібралася з ма-
люком до коханого на батьківщину. 

«Що ти, Галю, чиниш? Невже немає біль-
ше хлопців? Аж якийсь пройдисвіт, ще й 
чорний, як сажа!», -  бідкалася мама Віра та 
вмовляла донечку зостатися. Не послухала 
ні неньки, ні родичів, поїхала з надією, що і 
там її, як колись у домі маминої сестри, при-
ймуть за рідну. 

Помилилася. У чужій країні свої закони. 
Білошкірій невістці відразу сказали прийня-
ти іслам. Галина, яка була щирою християн-

кою, відмовилася. Тоді й почалося пекло. Ах-
метові брати знущалися над нею, як хотіли, 
а він  мав одружитися з дівчиною, яку зали-
шив, їдучи на навчання в Україну.

Довгими ночами Галина оплакувала 
свою долю. Згадувала домівку, лагідну маму 
Віру, рідних. Туга за ними краяла її серце. 
Повернутися  додому соромилася, а мучи-
тися на чужині більше не мала сили. Вихо-
ду з ситуації, в яку потрапила,  не бачила. Та 
котрогось дня до неї підійшла жінка – сусід-
ка Ахметової родини. Родом вона з Росії. Ко-
лись потрапила в сільце так само, як тепер 
Галина. «Береги себя, дочка. А то они тебя в 
рабство продадут. Брось все и уезжай отсю-
да». Вона дала їй адресу свого брата в Калі-
форнії, допомогла з грішми і документами…

Вночі Галина з дитиною зникли… Дядь-
ко Аркадій тепло прийняв українку. Він жив 
сам у розкішному будинку. Давно виїхав з 
Росії за кордон до своїх знайомих. Влашту-
вався тут на роботу, одружився з американ-
кою. Та дружина померла, дітей їм Бог не 
дав, тож залишився коротати віку самотою. 
Довгими вечорами він гомонів з Галиною 
про її батьківщину, бо людина завжди лине 
душею до родинного гнізда.

Згодом Галя знайшла роботу – догляда-
ла дев’яносторічну матір одного заможно-
го каліфорнійця. Її син безтямно закохався в 
Галину, запропонував руку і серце. Погоди-
лася.

Живе Галина з чоловіком у любові і зла-
годі, тішиться дітками. Дядька Аркадія вона 
доглядала до старості. На знак вдячності й 
прихильності до неї він заповів їй свій буди-
нок. У ньому й замешкала Галина сестра, яка 
із сім’єю переїхала до Каліфорнії. І хоча Галя 
вже американка, та серцем лине в Україну, 
а в молитвах щиро дякує Господу за те, що, 
крім терпіння та випробувань, дарував си-
роті щастя і огорнув її своєю ласкою і бла-
годаттю.

Оксана КИШКАНЮК.

Сутеніло. Велетенські 
темно-сині хмари, гнані 
рвучким вітром, безладно 

пливли у вечірньому небі. 
Час від часу цю картину 
передгрозового неба 
пронизувала блискавка, а 
потім вчувався протяжний 
гуркіт грому. Вітер безжально 
хлистав дерева та кущі, 
пригинав долу квіти і трави. 
Здавалось, йому не терпілося 
почати справжню літню грозу.

Старенький самотній священик 
якраз готувався до сну. Він ще стояв 
навколішки і шепотів свої молитви, 
коли перша важка крапля дощу впала 
на порослий мохом дах його невелич-
кого будинку і, розбившись, потекла 
маленькими струмочками додолу. За 
нею впала друга, третя краплина і за 
якусь мить шум дощу заглушив шепіт 
молитви.

Виливши у щирій розмові з Богом 
все, що наболіло на душі, старенький 
служитель вмостився у ліжку і, при-
слухаючись до мелодії дощу, непо-
мітно для себе заснув. Але незабаром 
його сон порушив настирний стукіт у 
вікно. 

- Хто б це міг бути у таку негоду? – 
подумав священик. - Хто там? – лагід-
но запитав, відчиняючи навстіж двері 
непроханому гостю. 

Яскраве світло з будинку освітило 
поріг і відкрило перед господарем не 
зовсім приємну картину. Перед ним 
стояв звичайнісінький жебрак – бруд-
ний, обшарпаний.

- Впусти мене, будь ласка, перено-
чувати, -  благально промовив він. – Я 
цілий день був на вулиці, просив ми-
лостиню, але ніхто не дав мені навіть 
шматка хліба. Я дуже голодний, а те-

пер ще й ця гроза. У мене ніде немає 
притулку. Впусти мене лише на одну 
ніч, прошу тебе.

Старенький священик багато бачив 
на своєму віку. Та з роками його серце 
не зачерствіло до чужого горя і біди. 
Навпаки, він старався завжди робити 
те, що було угодне Богові. Але, разом 
з тим, він знав, що є люди, яким подо-
бається бродяче життя і, пригрівши їх 
один раз, можна мати багато клопоту. 
Швиденько все обміркувавши, свяще-
ник сказав нещасному бродязі:

- Гаразд. Заходь, але знай, що я 
приймаю тебе лише на одну ніч.

Він дав гостеві води, щоб помити-
ся, нагодував його, постелив ліжко і 
ліг відпочивати. 

Раптом  сниться старенькому, що 
потрапив на небо. Навколо так гарно, 
так добре, що душа радіє. Розчулений 
священик заплакав й несміливо про-
мовив:

- Невже я у раю?!
- Так, ти в раю, - відповів йому Ісус, 

котрий ішов назустріч, усміхаючись. – 
Ти – молодець! Сьогодні надав у своїй 
домівці притулок жебракові. Мені це 
дуже сподобалося. Ти правильно вчи-
нив. Але, оскільки ти прийняв його 
на одну ніч, я тебе взяв до раю також 
лише на одну ніч.

Прокинувшись вранці, священик 
прийняв остаточне рішення, що скіль-
ки б разів у його двері не постукав же-
брак, він завжди відкриє їх для нього. 
Це було правильне рішення. Адже Гос-
подь навчає людей: «…Не втомлюйте-
ся, коли чините добре» (ІІ Сол. 3:13).

А як ми з вами, друзі? Чи не на-
бридло нам у такий важкий, жорсто-
кий та невдячний час робити якомога 
більше добра, пам’ятаючи, що «ваша 
праця не марнотратна у Господі»  
(І Кор. 15:58)? 

Оксана ҐУДЗЬ.

Дарка кляла «колхоз», як тільки 
вміла. Знала, що гріхів собі 
цим заробляє, але по-іншому 

не могла. Бо забрали до «колхозу» 
все: худобу, реманент, поле. 

- Де маю сіяти-садити? - запитувала у на-
чальства. 

- Нас це не касаєцца, - відповідали. 
Сім’ю треба було годувати. Біда підказала, 

як. Навесні скопала з Митрофаном, чоловіком, 
подвір’я і посадили картоплю. Тільки стежечки 
залишили до льоху і криниці. 

Восени, коли копали ту нещасну грядку, не 
по собі ставало. Картопля вродила трохи біль-
шою за біб. Збирала Дарка урожай, згортала 
хмелиння, і плакала, молилася, проклинала 
«власть»… 

Ті часи все життя млоїли пам’ять і серце. Й 
коли Тарас, син, хотів заасфальтувати подвір’я, 

Дарка з Митрофаном були проти. Воно, казали, 
святе для родини. Від голоду врятувало. 

- Подвір’я, як подвір’я, - хмикнула невістка 
Женька. - І коли це було? За царя Гороха.

Перед тим, як відійти у засвіти, Дарка з Ми-
трофаном мали єдине прохання: не капарати 
подвір’я. Коли ж батьки повмирали, Женька не 
вгавала: 

- Сусіди і в заїзді, і на подвір’ї асфальт покла-
ли. Хіба ми гірші, чи бідніші? 

- Тато з мамою казали…
- У старих свої дивацтва. Та й минулися 

вони вже…. 
Таки впросила. 
…Приснилася Тарасові мама. Стояла біля 

воріт. Сумна. Кликав до хати. Не ступила й кро-
ку. Тільки прошелестіла тихенько:

- Ти ж обіцяв, сину…      

…Сніг з дощем за ніч перетворили подвір’я 
на ковзанку. Вранці Женька мусіла обійти ху-
добу. Не втрималася. Впала. Добряче потов-
кла руки-ноги, ще й головою вдарилася об ас-
фальт… 

…Привіз Тарас дружину з лікарні і не знав, 
як має далі жити. Женьчині ноги-руки працю-
вали. А голова - ні. «Не сповна розуму», - казали 
про неї в селі й шкодували Тараса та двійко ді-
тей, яких саме пора в світ випускати. 

Дивився на дружину і пекло біля серця. Ось 
він, його гріх, безтямно сміється… Поклявся: 
щойно прийде весна, «видере» з подвір’я той 
злощасний асфальт. Ставив свічки у маленькій 
сільській церковці і просив прощення в бать-
ків. Кликав маму в свої сни. Може, щось пора-
дить, дасть знак. Але вона не приходила…

Ольга ЧОРНА.

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Галина Процюк з сином Святославом 
та донькою Діаною (с. Ванжулів Лановецького району).

«Дістану тебе з небес»

СюжетиДоля до сироти 
то горнеться, 
то колеться

Вічні істини

Життєве

Не втомлюйтеся 
робити добро

Гріх безтямно сміється…

Зимові     дива
Така зима давно відвідувала нас.
Прийшла у шубі з сотнями прикрас.
Махнула сніжно довгим рукавом,
Додала клопотів мені й тобі – обом.
А Збараж, Збараж, ніби з купелі устав!
Таким врочисто-білим зроду не бував.
Та є місцина, де мороз помудрував,
Мабуть, найдовше. Замок наш убрав.
Дерева давні, а дивуються красі:
Льодок, як перли, у берізоньки в косі.
Глянь, стали вищими старі дуби:
Снігом умощені на них чудо-чуби.
І красень замок зверху спогляда:
Ще плине в Гнізну з озера вода.
Ще світять храми позолотою голів.
Ще Божої краси сніжок цей не замів.
Радійте, люди, попри все. Таке бува:
Холодні зими здатні й на дива!

Олена РУТЕЦЬКА,
м. Збараж.

Якось пані Галина розповіла, що її 
дідусь Дмитро та бабуся Парасковія 
любили співати і грати на скрипці та баяні. 
Зацікавилася музикою і вона, тому й стала 
навчатися гри на баяні. У своєму рідному  
с. Настасів Тернопільського району співала  
у шкільному ансамблі "Едельвейс".

Галина Іванівна зуміла передати любов 
до музики своїм дітям. Святослав та Діана 
закінчили Лановецьку музичну школу з 
класу акордеона, а найменший Артурчик 
хоче стати піаністом.

Любов до музики у серці
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29 листопада у Колумбії, неподалік аеропор-
ту міста Медельїн, розбився літак, на борту якого 
перебувала 81 людина, у тім числі й 27 футболіс-
тів бразильського клубу «Шапекоенсе», який ле-
тів на першу фінальну зустріч континентально-
го клубного турніру для представників Південної 
Америки  проти колумбійського “Атлетіко Нась-
йоналя”.

За попередньою інформацією, п’ятьом паса-
жирам вдалося вижити, у тому числі й трьом фут-
болістам. Конфедерація південноамериканського 
футболу вже оголосила, що призупиняє усі зма-
гання під своєю егідою, а цьогорічний фінал Копа 
Судамерікана – взагалі скасовує.

Загибель «Шапекоенсе» поповнила перелік 
авіактастроф за участю спортивних команд, яких 
налічується понад 20.  Пропонуємо згадати най-
резонансніші з них.

Футбольний клуб «Торіно»
4 травня 1949 р. Турин, Італія.

Найсильніша на той час італійська команда – 
«Торіно» загинула, повертаючись з Лісабону до-
дому після товариського матчу проти португаль-
ської «Бенфіки». В аеропорту Турина були склад-
ні погодні умови, тому літак мав приземлитися у 
Мілані, куди за футболістами відправили клуб-
ний автобус.

Але, попри сильний туман, екіпаж вирішив сі-
дати у Турині, літак на підльоті до міста зачепив 
огорожу собору Суперга, розташованого на скелі, 
та впав. Загинуло більше тридцяти людей, що пе-
ребували на борту, у тому числі й 18 футболістів 
«Торіно».

Це виявилося сильним ударом для всього іта-
лійського футболу, адже 10 гравців “Торіно” гра-
ли у складі національної збірної. Сам клуб біль-
ше не зміг повернути колишньої слави та тільки 
один раз після трагедії - у 1976 році – виграв чем-
піонат Італії.

Футбольний клуб «Манчестер Юнайтед»
6 лютого 1958 р. Мюнхен, Німеччина.

«Манчестер Юнайтед» повертався з Белгра-
ду з матчу Кубка чемпіонів проти югославської 
«Црвени Звезди», у якому він гарантував собі ви-
хід до півфіналу турніру. На шляху до Англії літак 
приземлився у Мюнхені для дозаправки.

Заливши пальне, попри снігопад та дві невда-

лі спроби злетіти, пілот намагався підняти суд-
но у повітря втретє, що мало фатальні наслідки. 
Літак не зміг набрати належну висоту та врізав-
ся у розташовану поблизу будівлю. Загинуло 23 з 
44 осіб, які перебували на борту, у тому числі й 11 
футболістів «МЮ».

Однак, декому пощастило вижити, у тому чис-
лі й майбутньому володарю “Золотого м’яча” Боб-
бі Чарльтону та головному тренеру “МЮ” Метту 
Басбі. Поступово наставнику вдалося відродити 
команду і у 1968 році з Чарльтоном у складі зро-
бити “Манчестер Юнайтед” першою англійською 
командою, яка завоювала Кубок чемпіонів.

Збірна США з фігурного катання
15 лютого 1961 р. Брюссель, Бельгія.
“Боїнг-707”, який виконував рейс Нью-Йорк – 

Брюссель розбився у аеропорту бельгійської сто-
лиці при посадці. Загинули усі 72 людини, що пе-
ребували на борту, у тому числі й 34 представни-
ки збірної США з фігурного катання. Тренери та 
спортсмени прямували до Праги на Чемпіонат 
світу. Турнір було скасовано на знак скорботи за 
загиблими.

Футбольний клуб “Пахтакор”
11 серпня 1979 р. Кам’янське, Україна.

Одна з найперспективніших команд того часу 
у СРСР – “Пахтакор” з Ташкента - летів рейсовим 
літаком до Мінська на матч чемпіонату країни 
проти тамтешнього “Динамо”.

У небі над Кам’янським (тоді – Дніпродзер-
жинськ) Ту-134, через помилку диспетчерів, зі-
штовхнувся з іншим лайнером, який виконував 
рейс Челябінськ – Кишинів. Катастрофа забрала 
життя 178 людей, у тому числі 17 футболістів “Пах-
такора”. Радянські ЗМІ повідомили про це лише че-
рез тиждень після трагедії. Головного тренера ко-
манди з Ташкенту – українця Олега Базилеви-
ча врятував щасливий збіг обставин - він на один 
день зупинився у Сочі, щоб побачитися з родиною і 
вирішив діставатися до Мінська самостійно.

“Пахтакор” негайно відродили, зібравши у 
Ташкенті футболістів з інших команд, та на три 
роки закріпили за ним місце у вищій лізі чемпіо-
нату СРСР, незалежно від позицій, які команда по-
сяде у турнірній таблиці.

Хокейний клуб “Локомотив”
7 вересня 2011 р. Ярославль, Росія.
Російська хокейна команда “Локомотив” роз-

билася на Як-42 при злеті з аеропорту “Туношна” 
під  Ярославлем, прямуючи на матч Континен-
тальної хокейної ліги проти “Динамо” до Мінська. 
Причиною трагедії визнали помилку пілотів під 
час розгону літака на злітній смузі.

Загалом на борту було 45 осіб. Унаслідок ка-
тастрофи вижили лише двоє – бортінженер Олек-
сандр Сизов та хокеїст Олександр Галімов, який 
пізніше від отриманих травм та опіків помер в 
інституті хірургії у Москві. Серед загиблих було 
12 іноземних хокеїстів, троє з яких - громадяни 
України: Олександр В’юхін, Віталій Анікеєнко та 
Данило Собченко.

“Локомотив” знявся з чемпіонату КХЛ і був 
відроджений наступного сезону.

За матеріалами Еспресо.TV.

Команди, що злетіли в небо
Авіакатастрофа літака з футболістами

 бразильського клубу “Шапекоенсе” поповнила 
страшний список загиблих спортивних команд

ЗІРКА - ОЛЕКСАНДРІЯ - 1:1
Підопічні Володимира Ша-

рана не скористалися шансом 
наблизитись до «Зорі».

ШАХТАР - СТАЛЬ - 2:0
Донеччани відірвалися від 

найближчого переслідувача на 
10 очок.

ЗОРЯ - ДНІПРО - 2:3 
Попри бійцівські якості 

господарів, гості зуміли втри-
мати переможний рахунок.

ЧОРНОМОРЕЦЬ - ВОЛИНЬ 
- 0:0 

Одесити й лучани грали на 
газоні без снігу, проте м’ячів не 
забили.

ВОРСКЛА - ДИНАМО - 2:2 
Вдруге у сезоні полтавці за-

брали очки у киян.
Через непридатність поля 

стадіону «Ювілейний» у Сумах, 
матч між «ОЛІМПІКОМ» та 
«КАРПАТАМИ» скасовано.

Прем’єр-ліга, 17 тур

АРеНА
У неділю на етапі Кубка світу в Ес-

терсунді відбулася жіноча гонка пере-
слідування. Кращий результат серед 
українок показала Юлія Джима. Наша 
спортсменка стартувала 21-ю, втім, змо-
гла у підсумку пробитися у топ-10, фіні-
шувавши десятою. Олена Підгрушна та-
кож покращила свою позицію – вона пе-
ретнула фінішну стрічку 23-ю. Ще дві українки Яна Бондар та Іри-
на Варвинець закінчили змагання відповідно на 33-й та 52-й пози-
ціях, адже відверто погано стріляли.

У чоловічій гонці переслідування Дмитро Підручний показав 
кращий час серед українців та фінішував тринадцятим. Знову не 
задалася стрільба у Сергія Семенова, який у підсумку прийшов до 
фінішу лише п’ятдесят другим. Артем Прима та Олександр Жирний 
показали відповідно 24-й та 49-й результати.

ФІФА надіслала листа до Федерації футболу України, в яко-
му повідомила, що відкрила дисциплінарну справу щодо поведін-
ки українських уболівальників на трибунах під час матчу збірної 
України з Сербією. 

«На 88-й хвилині матчу приблизно 100 уболівальників збірної 
України в секторі 13 і 14 прокричали «Зіг Хайль - Рудольф Гесс - Гіт-
лерюгенд – СС». Такий перфоманс супроводжувався характерним 
нацистським вітанням правою рукою. Тривалість «кричалки» - не 
менше однієї хвилини”, - йдеться у звіті FARE.

За цим фактом харківська поліція теж порушила кримінальну 
справу, щоб встановити винуватців, а ось ФФУ відправить лист до 
ФІФА зі своїм трактуванням епізодів, щоб уникнути суворого по-
карання.

ФФУ опинилася під загрозою не тільки санкцій фінансового ха-
рактеру, а й дисциплінарних. Йдеться про проведення національ-
ною збірною України одного офіційного домашнього матчу без гля-
дачів.

До речі, наступний домашній поєдинок відбору до Чемпіонату 
світу команда Андрія Шевченка проведе у вересні-2017 проти Ту-
реччини.

У 2016 році разом із постійними претендентами на «Золотий 
м’яч» Ліонелєм Мессі та Кріштіану Роналду ФІФА також назвала 
ім’я нападника мадридського «Атлетіко» Антуана Грізманна

Список претендентів на нагороду 2016 року було скорочено з 23 
до 3 кандидатів після голосування капітанів і тренерів національ-
них збірних, представників ЗМІ та вболівальників, які віддавали 
свої голоси на сайті організації. Церемонія нагородження перемож-
ця «Золотим м’ячем» відбудеться у Цюриху 9 січня.

Минулого року вже вп’яте «Золотий м’яч» здобув форвард ката-
лонської «Барселони» та збірної Аргентини Ліонель Мессі. У голо-
суванні він обійшов Кріштіану Роналду, а також свого одноклубни-
ка бразильця Неймара. З 2008 року «Золотий м’яч» щороку діста-
ється лише Мессі та Роналду: п’ять та три рази відповідно.

Національний олімпійський 
комітет України визнав Любов Ба-
сову найкращою спортсменкою 
листопада в Україні.

Такого визнання Басова домо-
глася, завоювавши золоту медаль 
на етапі Кубка світу з велотреку в 
нідерландському Апелдорне і двох 
срібних медалей в шотландському 
Глазго. Крім того, у жовтні Любов 
Басова стала чемпіонкою Європи-2016, а на Олімпійських іграх у Ріо 
спортсменка посіла п’яте місце.

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен зберіг титул чемпі-
она світу з шахів, перемігши на тай-брейку уродженця українсько-
го Сімферополя росіянина Сергія Карякіна.

Після того, як основна частина матчу, проведена з класичним 
контролем часу, завершилася внічию, 30 листопада у Нью-Йорку 
відбулися чотири партії так званих швидких шахів, коли суперни-
ки мають по 25 хвилин на партію.

Перші дві партії цього міні-матчу принесли нічиї, а у двох на-
ступних Карлсен святкував перемогу. Чемпіон світу отримає 600 
тис. євро призових, претендент - 400 тис. євро.



№49 (181) / 7 грудня-13 грудня 2016 р. 13Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

У 1839 році місто засели-
ли мормони. І не просто засели-
ли - викупили його, змінили на-
зву на Наву й зробили своєю сто-
лицею, «землею обітованою». До 
маленького містечка почали ма-
сово припливати мормони з Ан-
глії. І Наву невдовзі стало най-
більшим містом в Іллінойсі після 
Чикаго. Саме звідси були послані 
місіонери в Європу та Австралію.

Життя мормонів у Наву - ціла 
епоха Церкви Ісуса Христа Свя-
тих останніх днів (офіційна на-
зва). Тут вони досягли тріумфу, 
і тут пережили найважчу в їхній 
історії трагедію. Релігію мормо-
нів, яка виникла у США в 1830 
році, вважають суто американ-
ською. 

Кажуть, що бідних мормонів 
не буває: вони працьовиті, лю-
блять порядок і гроші. Відомий 
політик і мільярдер, республі-

канець Мітт Ромні, який у 2012 
році балотувався на посаду пре-
зидента США, також член згада-
ної церкви. 

Виникла релігія мормонів… 
зі сну до цього невідомого Джо-
зефа Сміта. Йому, начебто, було 
одкровення: з’явилася людина, 
від якої виходило сяйво, одягне-
на у мантію незвичайної білиз-
ни. Назвала себе Мормонієм, по-
сланцем Божим. І розповіла про 
приховану книгу, написану на зо-
лотих аркушах, де викладена іс-
торія колишніх жителів матери-
ка й історія їхнього походження. 
Тобто, Мормоній стверджував, 
що існує американське Священ-
не писання. Переклад цієї кни-
ги на англійську мову (ряд до-
слідників стверджують, що кни-
ги насправді не існувало), зро-
блену Смітом, і дав основу ново-
му вченню. Існує інша версія - не-
канонічна: Джозеф Сміт був шар-
латаном і чаклуном. Усе приду-
мав. А ще кажуть, що нова релігія 
була комусь вигідна…  

…У Наву мормони самотуж-
ки створили чудову інфраструк-
туру. Мали, практично, все необ-
хідне: пошту, пекарні, магазини, 
майстерні пошиву одягу і взут-

тя, школи, млин, інструменталь-
ну фабрику, ливарний цех, фа-
брику порцелянових виробів, 
друкарню, зброярню та інше. До 
речі, Джон Браунінг - винахідник 
зброї однойменної марки «Брау-
нінг», працював також тут. 

Зараз чепурні старі будів-
лі із червоної цегли відкриті 
для туристів. Але найвеличні-
шою пам’яткою є храм (Nauvoo 
Temple) з білого каменю.           

У старій частині міста, здаєть-
ся, зупинився час. Тиша і спокій, 
лише шарудіння опалого листя 
і цокіт кінських копит… Стилі-
зованою бричкою із шатром во-
зять туристів. 

…Колись Наву мало унікаль-
ний статус: влада штату видала 
йому муніципальну хартію, згід-
но з якою місто користувалося 
привілеями, яких не мав більше 
ніхто в Іллінойсі. Мормони жили 
за власними законами, багато 
в чому відмінними від законів 
штату. Влада церковних лідерів 
була безмежною. Спірні питання 
вирішувались на користь мор-
монів. Джозеф Сміт встановив у 
Наву одноосібну духовну і світ-
ську владу: був мером, суддею, 
керував поліцією. Вважав себе 

особливим і заявив про намір ба-
лотуватися у президенти США. 
Однак, влада мормонів і правлін-
ня Сміта, зокрема, почали не по-
добатись місцевим жителям. І 
це виявилось для Сміта фаталь-
ним. А ще - багатоженство. Саме 
в Наву він представив «вчення» 
про це. Тодішні мормони могли 
мати кілька дружин. Наприклад, 
один із проповідників - Бригем 
Янг мав 17 дружин і 56 дітей.  

Пристрасті сягнули апогею, 
коли Сміт закрив газету, яка кри-
тикувала багатоженство і цер-
ковні канони. Тоді Сміта з това-
ришами помістили до в’язниці. 
Але розлючений натовп не чекав 
суду, напав на в’язницю й убив 
Сміта і його брата. Це трапилось 
у 1844 році. А в 1846-у, внаслідок 
сутичок з місцевими жителями, 
які дістали назву Мормонська 
війна, мормони залишили Наву. 
Після цього місто заселили нім-
ці. Нічого не зруйнували, не по-
шкодили…

…Зараз у Наву знову живе ве-
лика громада мормонів - близь-
ко вісімдесяти відсотків населен-
ня. Як і колись, вони продають 
хліб власної випічки, здобу, ва-
рення, джеми й багато іншої вся-

чини. Готують за старими рецеп-
тами. Пробувала випічку і варен-
ня. Продукти натуральні. Смач-
но.   

Мормони не палять, не вжи-
вають спирного, хоча, приміром, 
у Наву, мають виноградники і ви-
нарні, де виготовляють для про-
дажу вино. Не п’ють кави, бо в ній 
міститься кофеїн. Чай і вода - от 
і все. 

Родини теперішніх мормонів 
також у більшості багатодітні. Ді-
тей привчають до роботи з ран-
нього віку.     

Мормони, включно з керів-
никами, віддають на церкву де-
сяту частину доходів. Сьогод-
ні їхня церква - одна з найбагат-
ших у світі. Церква і бізнес - тісно 
взаємопов’язані. 

…У Наву, свою колишню сто-
лицю, приїжджають мормони з 
усіх штатів. Така традиція. І ба-
гато туристів. От тільки в церкву 
сторонній людині не потрапити... 

Штат 
Іллінойс, 

США.

НАВУ
американське місто  
пілігримів і колишня  

столиця мормонів

Маленьке місто Наву (Nauvoo), у 
перекладі «Чудовий», розташоване 
на заході штату Іллінойс, майже 
не відрізняється від типової 
«одноповерхової» Америки. Тут немає 
модернових будівель і феєрверку 
безлічі різнокольорових вогнів 
ночами. Навіть містечок-сусідів. З 
одного боку - річка Міссіссіпі, з іншого 
- фермерські поля. Зате Наву має 
унікальну історію…

Рік народження міста, тоді воно називалось 
Коммерс, - 1830-ий. Через Міссіссіпі сюди прибуло 
чимало пілігримів з Європи. Переправлялися через 

річку на дерев’яних саморобних плотах. Один такий 
історичний артефакт можна побачити саме в тому місці, 
куди він колись припливав. 

Стилізована бричка - улюблений "транспорт" туристів у Наву.

Джозеф Сміт.

Будинок Джона Браунінга і магазин зброї. Церква мормонів у Наву (Nauvoo Temple).

Подорожуємо світом

Ольга
ЧОРНА.
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Печиво «Миколайчики»

ПОТРІБНО: борошно - 2 склянки, яйце 
- 1 шт., мед - 1 ст. ложка, цукор - 1 склянка, 
сметана - 2 ложки, сода, погашена оцтом - 1 
ч. ложка, вершкове масло - 50 г, олія - 1 ч. 
ложка. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: білки 3 яєць, цукор - 2 
склянки, барвники.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати всі інгре-
дієнти для тіста і замісити тісто. Постави-
ти на 1 годину в холодильник. Розкачати 
тісто в один шар товщиною півсантиме-
тра. За допомогою формочки або трафаре-
ту вирізати з тіста печиво у вигляді мико-
лайчиків. Викласти печиво на деко, попе-
редньо змащене олією. Випікати в розігрі-
тій духовці 5 хвилин.

Приготувати глазур. Збиваючи білки, 
поступово додати цукор. Збити суміш до 
консистенції сметани. Готову глазур роз-
лити в тарілочки, кількість яких повинна 
дорівнювати кількості кольорів барвника. 
У кожну тарілочку додати харчовий барв-
ник, перемішати. За допомогою пензли-
ків розфарбувати миколайчиків глазур’ю 
різного кольору. Фарбувати шар за шаром, 
даючи кожному підсохнути, щоб фарби не 
змішувалися. Намалювати жупан, туфлі, 
рукавички, шапочку, вуса, бороду, брови, 
очі, рот і ніс. І, звичайно ж, головний атри-
бут св. Миколая – мішок з подарунками.
Надівані (фаршировані) 
печериці

ПОТРІБНО: печериці – 500 г, сир плав-
лений – 180 г, масло – 100 г, цибуля – 100 г, 
сік половини лимона, сухарі – 50 г, сіль – 1 
ч. л., дрібка чорного меленого перцю.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю очисти-
ти, подрібнити і тушкувати на середньо-
му вогні на маслі до легкого золотистого 
кольору. Гриби помити. Ніжки викрутити 
від капелюшків, посікти, вкинути до ци-
булі, скропити лимонним соком і смажи-
ти, поки не випарується рідина. Зняти з 
вогню, додати сухарі, 25 г масла і потерті 
сирки. Все добре вимішати. Цією масою на-
фарширувати капелюшки. Деко застелити 
фольгою, змастити рештками масла і ви-
класти на нього печериці. Запікати 15-20 
хвилин при температурі 180 градусів. По-
давати печериці можна як гарячими, так і 
холодними.
Рибна юшка

ПОТРІБНО: окунь – 4-5 цілих рибин, 
цибуля – 150 г, морква – 150 г, корінь пе-
трушки – 2-3 шт., вода – 2 л, горілка – 1 ст. 
л., сіль – 0,5 ст. л., перець духмяний горо-
шком – 3-4 шт., лавровий листок – 3-4 шт., 
вершки – 100 мл (за бажанням).

Приготування: овочі почистити (якщо 
на цибулі залишити останній шар лушпин-
ня, то юшка матиме гарний бурштиновий 
колір). Закип’ятити воду, вкинути цілі ово-
чі і варити 20 хв. Посолити і вкинути ре-
шту приправ. Тимчасом рибини почисти-

ти (луску не знімаємо!), з голів забрати зя-
бра та очі, гарно промити. Вкинути риби-
ни із головою та лускою (старовинний ре-
цепт приготування риби, щоб більше сма-
ку було), дати закипіти, зменшити вогонь 
до мінімуму і варити 15 хв. на дуже по-
вільному вогні. Далі юшку процідити че-
рез дрібне сито. Моркву потерти на грубій 
тертці. Рибу перебрати і залишити лише 
чисте філе, але якнайгрубшими шматка-
ми. Моркву, риб’яче філе покласти в проці-
джений бульйон і знову все довести до ки-
піння, але не кип’ятити. Тоді долити горіл-
ку, дочекатись поки закипить і зняти з вог-
ню. Можна ще за бажанням додати верш-
ки. Подавати юшку із подрібненим кро-
пом, петрушкою та базиліком.
Маринована риба

ПОТРІБНО: горбуша, або інша червона 
риба – 500 г, сіль – 2 ст. л., цукор – 2 ст. л., го-
рілка – 1 ст. л., вода – 100 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: сіль і цукор розчи-
нити у холодній перевареній воді. Дода-
ти горілку і, за бажанням, улюблені трави. 
Рибу замочити в цьому маринаді на 2 доби 
(риба має бути повністю занурена). Через 
2 доби рибу можна тоненько порізати і по-
давати на стіл. Щоб риба краще різалась, 
покладіть її на 10 хвилин до морозилки.
Запіканка «10 картоплин»

ПОТРІБНО: картопля – 10 шт., печери-
ці – 500 г, цибуля – 3-4 шт., олія – 75 мл, бо-
рошно пшеничне - 3 ст. л., сіль – 1 ч. л., мус-
катний горіх – пів чайної ложки.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю почисти-
ти, порізати півкільцями і смажити на олії 
до легкого золотавого кольору. Далі дода-
ти борошно, сіль, мускатний горіх і смажи-
ти все разом дві хвилини. Зняти з вогню. 
Печериці промити, посікти на пластинки 
і змішати зі смажениною. Картоплю очис-
тити, порізати на кільця товщиною 0,5 см. 
У форму для запікання викласти третину 
картоплі, далі половину печериць, ще тре-
тину картоплі, решту печериць і останній 
шар – решту картоплі. Запікати приблиз-
но 1,5 год. при температурі 180 градусів. 
Щоб перевірити готовність – проколіть за-
піканку сірничком: якщо легко проходить 
отже, спеклась!
Рибні січеники 
під сирним соусом

ПОТРІБНО: товстолобик - 1 кг, морква 
– 1-2 шт., цибуля – 1-2 шт., корінь петрушки 

– 1-2 шт., вода – 500 мл, борошно пшенич-
не – 2 ст. л., яйця – 2 шт., масло – 50 г, сіль – 5 
г, перець білий мелений і цукор – дрібка.

ДЛЯ СОУСУ: сир плавлений – 1 шт., сіль 
- 5 г.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу почистити, від-
різати голову, промити, розрізати по спин-
ці, зняти шкіру разом із лускою. Акуратно 
зрізати філе з кісток (можна хребет на 5 се-
кунд занурити в окріп - тоді філе зніметь-
ся краще). Філе сховати у холодильник. 
Тимчасом шкіру, хребет, голову без очей 
та зябр залити водою, довести до кипіння, 
зібрати шумовиння і варити 40 хв. на по-
вільному вогні під кришкою. Моркву по-
чистити, з цибулі зняти верхній шар луш-
пиння і разом з коренем петрушки вкину-
ти до рибного бульйону за півгодини до 
готовності. Готовий рибний бульйон посо-
лити і процідити. Вийняти з холодильни-
ка рибне філе, посолити, подрібнити ра-
зом з дрібкою білого перцю і цукру, яйцем 
і морквою з бульйону в блендері. Потім до-
мішати борошно. В пательні розтопити 
масло, за допомогою ложок сформувати з 
рибної маси січеники (котлетки) і смажи-
ти їх на сковороді на середньому вогні. До 
250 мл рибного бульйону покласти сир, 1 
чайну ложку борошна і гарно перетерти у 
блендері. Сирний соус влити до пательні з 
січениками і довести все до кипіння. Січе-
ники – готові!
Гарбузовий торт з горіхами

ПОТРІБНО: для тіста: гарбуз печений – 
500 г, яйця – 2 шт., цукор – 2 склянки, ва-
нільний цукор – 10 г, борошно пшеничне – 
500 г, розпушувач тіста – 1 ч. л., амоній хар-
човий – 1 ч. л.

ДЛЯ КРЕМУ: сметана 20% - 400 г, цу-
крова пудра – 1 склянка, волоські горіхи 
– 1 склянка.

ПРИГОТУВАННЯ: у блендері розтерти 
2 яйця з 400 г цукру і ваніллю до побілін-
ня. Потім додати гарбуз, збити, підмішати 
500 г борошна, розпушувач і амоній і зно-
ву ретельно збити блендером. Гарбузову 
масу умовно поділити на 3 частини. Кож-
ну з них по черзі вилити у форму (27-28 см 
завширшки), застелену пергаментом і ви-
пікати 20 хв. при температурі 200 граду-
сів (паляничка має зарум’янитись і втра-
тити характерний амонієвий запах). Горі-
хи перебрати, легко підсмажити на сухій 
пательні, подрібнити на середні шматоч-

ки за допомогою качалки. Сметану зби-
ти зі склянкою цукрової пудри, аж поки 
маса не почне гуснути, підмішати горіхи. 
Коли палянички остигнуть, перемастити 
їх сметанно-горіховим кремом. Торт зали-
шити на 4 год. при кімнатній температурі і 
ще на стільки ж у холодильнику. 
Курка, фарширована
гречкою

ПОТРІБНО: курка – 1.5 кг, цибуля – 2-3 
шт., гречка – 1 склянка, картопля – 1 шт., 
вода – 500 мл, сіль – 2 ч. л., цукрова пудра 
– 3 г.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплину почис-
тити і зварити до готовності в 500 мл води 
(кількість рідини має значення). Тимчасом 
з курки зняти шкіру – підважувати пальця-
ми, де потрібно, підрізати ножем. Коли дійде 
черга до лапок, вивернути шкіру і стягти, як 
панчоху майже до кінця, а далі лапку перері-
зати ножицями, залишаючи 1-1,5 см у шкірі, 
як закривку. Так само вчинити і з крилами, 
але тут залиште цілу фалангу чи навіть дві. 
Зняту шкіру заховати у холодильник. Куря-
чу тушку без шкірки обсмажити на сухій па-
тельні, потім зменшити вогонь і тушкувати 
курку у власному соці, разом із цибулею під 
кришкою аж поки філе не буде легко відді-
лятись від кісток – тобто, майже до готов-
ності. Якщо рідини недостатньо, долити 1-2 
столових ложки води. Зварену картоплину 
перетворити на ріденьке пюре із картопля-
ним відваром. До відвару домішати гречку, 1 
чайну ложку солі і залишити масу стигнути. 
Коли курка буде готова, відділити філе від 
кісток і подрібнити на середні шматки. До-
дати м’ясо до гречки з картоплею – це і буде 
начинка для курки. Підготованою масою на-
фарширувати курячу шкіру. Всередину вли-
ти 100 мл бульйону, який залишився після 
тушкування курки. Акуратно зашити шкі-
ру. Начинену курку перекласти на деко, ви-
стелене фольгою, посолити. Запікати 30-35 
хв. при температурі 180 градусів, час від часу 
поливаючи рештою бульйону. За 5-7 хв. до 
готовності тушку притрусити цукровою пу-
дрою для рум’яної скоринки. Із готової кур-
ки прибрати всі нитки, порізати на порцій-
ні шматки.
Сирні пампушки

ПОТРІБНО: сир кисломолочний - 500 г, 
яйця – 3 шт., ванільний цукор – 1 ст. л., ко-
ньяк – 1 ст. л., сода – 1 ч. л., лимон – 1 ст. л., 
борошно пшеничне – 1,5 склянки, цукрова 
пудра – 50 г, олія – 750 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: сир змішати з яйця-
ми, ванільним цукром і коньяком. Соду за-
гасити лимонним соком, додати до сирно-
го тіста. Насамкінець підмішати приблиз-
но половину борошна, решту борошна ви-
сипати на робочу поверхню. На борош-
но викласти тісто, підсипати і розкачува-
ти, поки не вдасться сформувати паляни-
цю товщиною приблизно як палець. Пере-
вернутою склянкою вирізати пампушки. З 
обрізків теж сформувати паляницю і вирі-
зати пампушки. Олію добре розігріти. По-
рціями вкидати пампушки і смажити на се-
редньому вогні спочатку з одного боку, по-
тім перевернути і досмажити. Викласти на 
папір, щоб увібрав зайву олію. Готові пам-
пушки присипати цукор-пудрою.

Скоро, скоро 
Миколай 

завітає  у  наш  край…
І кожна добра господиня вже замислилась, а що ж смачненького 

приготувати до святкового столу. Бо ж не тільки подарунок 
хочеться отримати, а ще й поласувати чимось цікавим і 

незвичним. Проте не варто забувати, що неодмінним атрибутом 
цього дня є печиво «Миколайчики», а щодо решти страв, то тут уже, 
на що фантазія та гаманець багаті. А запропоновані рецепти до 
святкового столу допоможуть не розгубитись у розмаїтті смаколиків.
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Äозвіллÿ

Робота в Польщі
Фабрика з пошиття сумок запро-

шує на роботу кваліфікованих крав-
ців. Офіційне працевлаштування та 
забезпечення житлом гарантуємо.

Довідки за телефонами: (097) 27-54-682 
або (097) 57-29-604 Славік

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 ва-
кансії. 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
Автомобіль ЗАЗ VIDA срібного кольору, випуск – 

2013 року, пробіг – 13 тисяч кілометрів, у дуже хорошо-
му стані. Телефон: (096) 612-06-76, (067) 436-48-15.

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.  

ГОРОСКОП
З 7 до 13 грудня
Овен. Починаючи з другої половини 
тижня, активно працюйте на майбут-
нє. Всі ваші старання і вкладені сили 
обов’язково принесуть успіх. 
Телець.  Не варто в цей час сваритися 
і з’ясовувати стосунки з сім’єю чи з ото-
чуючими. Уважно придивіться до свого 
оточення, щоб у подальшому не зали-
шитися без справ.
Близнюки. Значно розширяться 
ваші можливості. У цей період ви бу-
дете в центрі уваги. Всі успіхи, а також 
допущені промахи вийдуть на перший 
план.
 Рак. З’явиться приємне відчуття сво-
боди. Попереду цікаві поїздки та зу-
стрічі. І, що важливо, ви отримаєте 
довгоочікуванi прибутки.

 Лев. Робота принесе задоволення в 
усіх сенсах - і в духовному, і в матеріаль-
ному. Можливі переговори, ви зможете 
прийняти важливі рішення. З близьки-
ми - гармонія у стосунках.
Діва. Швидко реалізуються грандіо-
зні плани. Настав період переговорiв, 
важливих зустрічей і поїздок, спілку-
вання з рідними. Всі зусилля принесуть 
позитивнi результати.
Терези. У вас з’являться шанси для 
заробітку та реалізації ідей. Робота ра-
дуватиме, приноситиме задоволення, 
гарантовано прибутки і приголомшли-
ві результати. Однак паралельно з успі-
хами у фінансових справах будуть і дея-
кі витрати.
Скорпіон. Цей тиждень порадує вас 
чималим прибутком і щедрим урожаєм 
справ, успіхами дітей. Вас супроводжу-
ватиме удача в торгівлі, у фінансових 
питаннях, різних придбаннях.

Стрілець. У вас з’явиться можли-
вість вигідно вкласти свої кошти. Вам 
гарантовано цікаві поїздки, найрізно-
манітніші розважальні заходи i хороша 
компанія.
 Козеріг. Вдалими будуть придбання 
для будинку, всілякі зміни, перестанов-
ки, покупка землі або питання ремонту. 
Смiливо чекайте прибуткiв i активного 
вирішення фінансових проблем.
 Водолій. Час постійного розриву між 
коханими і друзями, вашими особисти-
ми планами і бажанням усе встигнути і 
всіх відвідати. Несподiвано настане при-
ємний період фінансових надходжень.
 Риби. На цьому тижнi чекайте пере-
говорів, поїздок, спілкування з потріб-
ними і важливими людьми. З’являться 
захоплюючі перспективи на майбутнє. 
Не забувайте про підвищену увагу за 
кермом, на дорогах, в усіх видах тран-
спорту.

Погода в Тернополі 
й області
7 грудня - хмарно, вночі сніг, вночі 6-10, 

вдень 7-10 градусів морозу. Схід сонця - 7.58, за-
хід - 16.20. 

8 грудня - хмарно, без опадів, вночі 5-9, вдень 
0-1 градус морозу. Схід сонця - 7.59, захід - 16.20.  

9 грудня - хмарно, можливий дощ, вночі 2-3, 
вдень 2-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.00, захід 
- 16.19.  

10 грудня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 1-3, вдень 3-4 градуси тепла. Схід сон-
ця - 8.01, захід - 16.19. 

11 грудня - хмарно з проясненням, в другій 
половині дня можливий дощ, вночі 1-3, вдень 
1-5 градусів тепла. Схід сонця - 8.02, захід - 16.19. 

12 грудня - хмарно, дощ, вночі 1-2, вдень 2-4 
градуси тепла. Схід сонця - 8.03, захід - 16.19. 

13 грудня - хмарно, сніг, вночі 2-7, вдень 2-3 
градуси морозу. Схід сонця - 8.04, захід - 16.19. 
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На численні прохання тернополян!
ЗНАХАР та СПАСИТЕЛЬ 

ОЛЕКСАНДР
«Бажання знати правду ніколи не було гріхом. Для того, щоб подолати 

проблему, потрібно знайти причину – не зривати листя, а знищити корінь!»
З давніх-давен люди знають про існування потойбічного світу, хоча «офіційно» усі 

його ігнорують. Пан Олександр вважає, що більшість людей, які страждають від на-
вроків, самотності, алкоголізму, переляку, приворотів, прокльонів, хронічного неве-

зіння та інших подібних проблем, можуть позбутися цих «недуг» за допомогою саме тих сил, до яких ставляться 
несерйозно. Потрібна лише віра та людина, яка зможе пропустити через себе потік цілющої енергії й передати її за 
призначенням. Саме таким ключем між двома світами є пан Олександр. Ніхто не може пояснити таємницю його фе-
номену, який проявляється під час обряду та проголошення старовинних молитов, у результаті якого відбуваються 
неймовірні чудотворні перетворення та зцілення.

Чекаю вас з 9 до 16 год. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 грудня.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, каб. 307 (3 поверх у приміщенні видавництва «Збруч»,

 біля центрального ринку).
Індивідуальний прийом. Окремо можна придбати обрядові засоби, фотографії, тощо. Ціна 20 гривень.

Діяльність здійснюється згідно із статтями 42, 43, 44, 45 Господарського кодексу. Витяг №1517053400227 від 02.09.2015 р., св. А-1787 від 21.11.2008 р.

Â³òàºìî!
Наймилішу донечку, внучку і сестричку

Катрусю Мокоїда
із с. Бодаки Збаразького району

з Днем народження і Днем ангела!
Хоч вже 5 рочків за плечима, 
Та Ти ж маленька ще дитина.
Зичим скоро виростати,
Приклад із братика брати. 
І хай Твоя в житті дорога
Буде даруночком від Бога.
Виростай мудра і слухняна,
Щоби раділа Твоя мама.
Завжди везуча будь, щаслива,
Ласкава, добра і красива.
Здоров’я, радості, добра,
Материнського щодня тепла.
Хай Тебе Бог благословляє,
Усе найкраще посилає.

З любов’ю – мама Ліля, братик Василько, 
бабуся Галя, хрещені і вся родина.

Â³òàºìî! 
Дорогого сина, брата, чоловіка, тата, дядька, внука

 Андрія Богдановича Заполох
із с. Варваринці Теребовлянського району, 

з Днем народження, яке він святкував 4 грудня.
З Днем народження щиро вітаєм,
Щасливої долі й здоров’я бажаєм,
У справах – успіхів і процвітання,
І щоб збувалися усі побажання!
Щоб ніколи не було втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло,
На довгі літа, на радість й добро!

З любов’ю та повагою – мама, тато, 
сестри Оля, Іра, Марія із сім’ями, 

дружина Зоряна, дочка Анастасія, син Ігорчик, 
бабуся Стефанія і вся родина.  

 Â³òàºìî!
Доброго чоловіка, сина та внука, зятя і брата,

 гарну, надійну людину
Андрія Ігоровича Шелінговича 

з Тернополя
 з Днем народження!

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі,
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість у кожне віконце!
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить і ллється рікою.
Нехай поруч будуть друзі хороші,
А у кишенях водяться гроші.
Хай доля прихильною й гарною буде,
Завжди з повагою ставляться люди. 
Господь хай дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

 З любов’ю і повагою - дружина Оля, мама Марія, тато Ігор, ба-
буся Ганна, бабуся Варвара, дідусь Микола, теща Марія з чоло-

віком Іваном, брат Володимир із сім’єю та родина Пшоняків.

Â³òàºìî!
Милу донечку і внучку, хорошу сестричку і племінницю

Софію Ярославівну Гулко
із с. Вікнини Збаразького району

з 20-річчям, яке вона святкуватиме 12 грудня!
З Днем народження Тебе ми вітаєм
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми Тебе знаєм – 
Проста, ніжна і всім дорога!
Хай з подихом холодної зими
Приходить щастя, стукає в віконце,
І Ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало, наче літнє сонце.
Бажаєм миру, сонечка, тепла,
Кохання, щирих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла, 
Немов калина у широкім лузі!
Мати Божа хай благословить,
Хай Спаситель буде все з Тобою,
Хай в житті твоїм Він кожну мить,
Обдарує ласкою святою! 

 Â³òàºìî!
 Доброго господаря і керівника, 

щиру, надійну і чуйну людину, ди-
ректора Тернопільського місь-

крайонного центру зайнятості
 Анатолія Васильовича 

Куриляка
з Днем народження!

Бажаємо сили, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Міцного здоров’я та мирного неба – 
Це все, що для щастя насправді нам треба .
А ще – щирих усмішок, творчих натхнень,
Святкового настрою в цей ясний день!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує веселі і многі літа!

З повагою - сім’я Пшоняків.

Â³òàºìî!
Дорогу сестричку, добру маму, ласкаву бабусю

Катерину Павлівну Сидорчук
із с. Вікнини Збаразького району

з Днем ангела і з ювілеєм!
Нехай летять собі літа, 
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
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!
Тож зичим здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З любов’ю і повагою – сестри Зоя, Ліда, брат Ярос-
лав із сім’ями, сини Ігор, Юрій, Святослав, невістки 
Іванна, Оксана, Тетяна, внуки Вероніка, Олександр, 

Євгенія, Ліда, Артем, Дмитро. 

Â³òàºìî!
Гарну людину, щиру подругу

Катерину Павлівну Сидорчук
з чудовим ювілеєм і Днем ангела!

Летять роки, мов чайки над водою,
А разом з ними – доля непроста,
А Ти лишайся завжди молодою,
Живи у мирі й радості – до ста!
Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя – повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта 
І соняхом квітує золотим!
Нехай Ісус, Боже Дитя,
Благословить добром життя!

З повагою і згадкою про щасливі миті – подруги 
шкільних і юнацьких років.

Â³òàºìî!
Гарну людину і колегу

Наталю Ярославівну Регу 
із с. Криве Козівського району

з Днем народження!

Усім колективом ми Вас вітаєм, 
Щастя, здоров’я й удачі бажаєм!
Хай радість приносить кожна година,
Від горя боронить молитва свята,
Легкою хай буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб сонячний настрій у серці не згас,
І щедра доля всміхалась не раз!
Нехай Господь і Матінка Свята
Благословлять на всі-усі літа!

З повагою – колеги по роботі 
Козівського РЕМу та вдячні абоненти.

Наталю Ярославівну Регу Наталю Ярославівну Регу 
із с. Криве Козівського районуіз с. Криве Козівського району

З любов’ю - тато, мама, 
сестра Іванка, 

дідусі Євген і Микола,
 бабуся Люда, 

тьотя Таня і її сім’я,
 вся родина. 

Материнського щодня тепла.Материнського щодня тепла.

З любов’ю – мама Ліля, братик Василько, З любов’ю – мама Ліля, братик Василько, 

 Â³òàºìî!
8 грудня 45-річний ювілей зу-

стрічає добрий чоловік і 
батько, дбайливий господар

Юрій Дмитрович 
Ноготков

з Козови!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Добра і любові теж зичим багато,
Хай дім обминає біда,
І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться.
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою – дружина Світлана, діти 
Павло, Ліля, Василина, Назар.

 Â³òàºìî!
У переддень свята 

Андрія Первозванного 
свій день народження зустрічають
 Андрій і Рустам Більчаки! 

Любі хлоп’ятка, бабусина втіхо,
Іскріться здоров’ям, дзвіночками сміху,
Щоб радість і щастя Вас обняли,
Щоб ангели Божі Вас берегли.  
Ростіть, малятка, веселі й здорові,
Літайте у снах на кульках кольорових.
Гарно учіться, щоб більше знати,
На світі цікавого є дуже багато!
Хай гладенькими будуть життєві стежинки
І збуваються мрії щораз,
Не затьмарюють погляд сльозинки
Та ніколи не буде образ!
Зростайте здорові на радість батькам,
Хай доля щаслива всміхається вам!

Бабуся Таня із с. Теофіпілка
 Козівського району. 


