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«Мною прийнято рішення - в умовах фак-
тичної релізації режиму припинення вогню - 
відкласти мобілізацію, не проводити і  не ого-
лошувати. Сьогодні для цього з’явилися пер-
ші крихкі можливості. Також потрібно вико-
ристати зміни до бюджету,  у тому числі, для 
збільшення контрактної складової нашої ар-

мії», - зазначив Петро Порошенко.
Як відомо, 5 вересня президент Петро По-

рошенко заявив, що це  «перший тиждень, 
коли на фронті не стріляють  і коли нарешті 
почали «працювати» Мінські домовленості». 

« І цей тиждень - тверда надія на те, що зу-
силля України, моєї команди, мої особисто - 
забезпечити мир - дадуть нам можливість бу-
дувати нову державу», - заявив Петро Поро-
шенко.

Також  президент заявив, що з 2 вересня в 
Україні проходить масштабна демобілізація.

Петро Порошенко призупинив 
проведення мобілізації

Президент України Петро 
Порошенко заявив про 
ухвалення рішення відкласти 
проведення подальшої 
мобілізації – «не проводити 
і  не оголошувати». Про це 
Глава держави заявив у 
своєму вступному слові перед 
зустріччю з представниками 
фракцій коаліції 14 вересня.

У  Тернополі відбувся 
Фестиваль водних 

видів спорту
Фестиваль водних видів спорту відбувся 12 

вересня  у Тернополі. Понад 50 спортсменів  
тернопільських шкіл, клубів та секцій 

демонстрували свої вміння з веслування на 
байдарках, каное, вітрильного спорту  та 
вейкбордингу.  

Захід відбувся з нагоди Дня фізичної культури і спорту та 
за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«У Тернополі є чимало спортсменів та любителів, які за-
ймаються водними видами спорту, тому наше завдання всіля-
ко підтримувати та розвивати їхній потенціал, аби вони про-
славляли наше місто в Україні та поза її межами, - наголосив 
голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

3  стор.

Кава
з присмаком  
ностальгії 10-11  

стор.

Життєві історії  
у “Сімейному 
гніздечку”

4 стор.

Сергій ЛОЙКО:  
«Життя багатше 
фантазії, особливо 
під час війни»
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Не пройшло і року, як ми послухали Садового 
і проголосували за Тараса Пастуха у 2014 році. 

Тарас Пастух, починаючи з 
2006 року, був депутатом Терно-
пільської обласної ради. Після 
облради Тарас Пастух балоту-
вався в парламент, не дочекав-
шись завершення “обласних” 
повноважень. У 2014 році він 
став народним депутатом. Вже 
сьогодні, через рік, після його 
обрання, він знову хоче зміни-
ти посаду - тепер вже на мера 
міста, паралельно маючи ста-
тус народного депутата. Замість 
5 років роботи, на яку відпра-
вили його виборці, він не відбу-
ває і половини терміну. Склада-
ється враження, що Пастух мі-
няє посади, «як шкарпетки». 

Не можна так просто розпо-
ряджатись довірою людей - 
«хочу - не хочу». Ми його ви-
брали - хай працює. Виходить, 
що тернополянам вкотре підсу-
вають кандидата, за якого вони 
понад рік тому голосували, тіль-
ки на іншу посаду. Хто заборо-
няв Тарасу Пастуху на посаді на-
родного обранця допомагати в 
будівництві доріг чи створенні 
робочих місць?

Згідно дослідження інтер-
нет-порталу «Слово і Діло» Та-
рас Пастух не виконав обіцян-
ки, які дав мешканцям Тернопо-
ля на останніх парламентських 
виборах 2014-го. У його перед-

виборчій програмі було напи-
сано: перетворити Тернопіль у 
бажане для проживання місто 
через створення нових джерел 
наповнення місцевого бюдже-
ту, зокрема введення і переда-
чу до нього податку на розкіш, 
землю та нерухомість. За ініціа-
тиви нардепа цього не було зро-
блено. Залучення приватних і 
державних інвестицій в еко-
номіку міста за сприяння нар-
депа Тарас Пастуха не відбу-
лося.

Якщо Тарас Пастух іде на ви-
бори в Тернополі 25 жовтня і на-
діється на перемогу, то тернопо-
ляни мають бути готові до но-

вих фінансових витрат. Остан-
ні проміжні вибори в Украї-
ні на окрузі коштували майже 
три мільйони гривень і це тоді, 
коли долар був по 8-9 грн. Поза-
чергові вибори будуть проводи-
тись за наші з вами гроші. Наві-
що людям переплачувати кіль-
ка разів за те що кандидат за-
хотів поміняти місце роботи? І 
до того ж, раніше про депутат-
ську діяльність Пастуха в Тер-
нополі не було нічого чути, аж 
поки “Самопоміч” не почала 
масовану підготовку до місце-
вих виборів цієї осені.

За матеріалами 
інтернет-видань.

Зміни Тараса Пастуха: вересень 2014 - вересень 2015 року. Зліва - депутат Тернопільської обласної ради, кандидат  
в депутати у Верховну Раду, справа - вже обраний народний депутат України від “Самопомочі” і знову кандидат,  
але на цей раз на посаду міського голови Тернополя.

Цієї осені 
стало відомо, 
що нинішній 
народний депутат 
Тарас Пастух, який 
представляє 
інтереси 
Тернополя в 
парламенті, 
обраний від 
“Самопомочі”, 
знову буде 
балотуватися. На 
цей раз вже на 
посаду міського 
голови Тернополя 
і знову від 
“Самопомочі”. 
Він пояснює це 
тим, що потрібно 
міняти систему 
«знизу». Але 
це вже зробив 
Майдан. Сьогодні 
політики у 
парламенті 
повинні 
завершити справу 
Майдану. Як 
можна проводити 
реформи «на 
низу», якщо 
державна 
система 
управління така 
сама, як УРСР? 

Тепер знову  
будемо слухати?

Лідер політичної партії 
«Громадянська позиція» 
Анатолій Гриценко наголошує, 

що для покращення економічної 
ситуації в Україні потрібно здійснити 
реформи, які зламають хребет 
корупції, створять сприятливі 
податкові умови для малого та 
середнього бізнесу та покращать 
інвестиційний клімат.

«За півтора роки не проведено необхідних 
реформ, які б створили нормальні податкові 

умови, які б стимулювали бізнес, зламали хре-
бет корупції, щоб можна було чесно працюва-
ти і захищати свою власність, відновили спра-
ведливий суд та інвестиційний клімат, тому 
продовжується падіння», - вважає політик.

«Прогнози, які дає сам Уряд, зводяться не 
до того, що буде зростання, а буде зменшення 
темпів падіння. За два роки економіка впаде 
відсотків на 30% і потім доведеться дуже дов-
го все надолужувати», - наголосив він.

Коментуючи заяву Міністерства фінансів 
України, про те, що стан економіки України че-

рез 25 років досягне рівня Швейцарії, Грицен-
ко зазначив: «Через 25 років від нинішнього 
складу Кабміну не буде нікого і звітувати про 
обіцяне зростання не буде кому. Я дуже хотів 
би, щоб економіка України зростала такими 
темпами, які забезпечать їй підняття до рів-
ня Швейцарії, але при тому зверну увагу, що 
Швейцарія за цей час піде набагато далі».

Лідер «Громадянської позиції» зауважив, 
що із 62 заявлених реформ владі вдалося об-
валити гривню, підняти ціни і тарифи на газ 
та житлово-комунальні послуги.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко:
«Замість 62 реформ владі за півтора роки 
вдалося лише обвалити гривню, підняти ціни 
і тарифи на газ та житлово-комунальні послуги»
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За словами голови «молодіж-
ки» ТТО Партії, волонтера Михай-
ла Жирівського, питна вода в зоні 
проведення АТО завжди необхід-
на, а в окремих випадках, щоб її 
набрати бійці ризикують життям. 

«Тому ми зініціювали пере-

дачу води. Це – лише перша пар-
тія, однак ми й надалі плануємо 
відправляти воду та продукти на 
передову. Без волонтерської до-
помоги нашим солдатам дуже 
складно», - зазначив Михайло Жи-
рівський. 

Фотофакт

Активісти «Блоку 
Петра Порошенка 
«Солідарність» 

відправили питну 
воду в АТО

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.)

- Звідси й з’явилася ідея під-
тримати Фестиваль водних видів 
спорту. Потрібно максимально ви-
користовувати можливості нашо-
го ставу, адже він – не лише окра-
са міста, а й платформа для розви-
тку спорту».

 Участь у фестивалі також 
взяв голова Центру Антикоруп-
ції Ігор Вонс. Він відзначив важли-
вість даного заходу і підкреслив, 
що Тернопіль має достатньо ре-
сурсів, аби стати потужною базою 
для підготовки олімпійського ре-
зерву. Головне – вміти їх викорис-
товувати.

«Тернопільські спортсмени за-
вжди гідно представляли наше міс-

то на всеукраїнських змаганнях. 
Проте спортивні досягнення тер-
нополян могли би бути ще кра-
щими, якби для них була створе-
на належна підготовча та матері-
альна база.  Зараз велику кількість 
дитячо-юнацьких шкіл і спортив-
них клубів у місті об’єднують або 
закривають, більшість тренуваль-
них баз та спортзалів потребують 
ремонту та відновлення. Якби вна-
слідок бюджетної децентралізації 
до бюджету міста не надійшло по-
над 250 млн грн, хтозна, чи зроби-
ла би мерія хоч щось для покращен-
ня ситуації. Тому дуже важливо, що 
в місті таки знаходяться політичні 
сили, громадські організації, котрі 
є небайдужими до тернопільського 
спорту та організовують подібні за-
ходи»,- зазначив Ігор Вонс.

У  Тернополі відбувся 
Фестиваль водних  

видів спорту

Активісти молодіжного крила Партії 
«Солідарність – Блок Петра Порошенка» 
передали блоки мінеральної води 

бійцям зведеного загону працівників міліції 
Тернопільської області. Вчора вони відправилися 
на передову. 

Навипередки змагаються ті, хто 
приклався до того, що бюджет міста 
став більшим цього року на 250 міль-
йонів гривень, якщо порівнювати його 
з минулорічним. 

- Тут і мер міста Сергій Надал, вва-
жаю, нетактовно й неправдиво розпо-
відає, як він «переплюнув» у власних 
досягненнях усіх своїх попередників, - 
каже Петро Ландяк. - Та й народні депу-
тати від Тернопільщини хваляться, що 
зростання бюджету - це їх великі досяг-
нення. Спробую розставити акценти. 

Із 1 січня рішенням Верховної Ради 
введені нові податки і збори. У тому 
числі акцизний збір від продажу алко-
гольних напоїв, тютюнових виробів та 
нафтопродуктів (бензину і дизпалива) 
у розмірі 5-ти відсотків. І місто Терно-
піль додатково отримає від цього збо-
ру 70-75 мільйонів гривень 

Із 2016 року люди  
ще платитимуть  
податок на житло

Нам потрібно зрозуміти, що це 
«благо» до бюджету не витягнули з ті-
ньової економіки, яка становить, за різ-
ними оцінками, до 50% економіки. А це 
кошти, які влада додатково витягнула 
з кишень тернополян і мешканців об-
ласті через додаткові податки, конста-
тує політик. 

- Чи, можливо, мер Тернополя або 
депутати разом із податківцями ска-
жуть, що я не правий і їм вдалося змен-
шити відсоток тінізації? - уточнює пан 
Ландяк. - Переконаний - не скажуть, бо 
це буде неправдою! 

Ще потрібно врахувати, що цього 
року ввели податок на нежитлову не-
рухомість і цим залучать до міського 
бюджету 20-25 млн. грн. А це вже ква-
ліфікує Петро Ландяк черговим тиском 
на підприємництво. 

- Чи, може, народні депутати ска-
жуть, що я не правий? - цікавиться по-
літик. - Інформую, що з 2016 року та-
кий податок будуть сплачувати меш-
канці міста і області за своє житло! Це 
буде додатковим податковим тиском 
на людей! Я паралельно поставлю пи-
тання: а чому не ввели податок на акції 
підприємств, як це успішно функціонує 
у Франції? Тобто, податок на олігархів? 

Чому далі представники влади і 
ті, хто поруч з ними, безперебійно ви-
водять кошти в офшори? Чому майже 
безплатно шаленими темпами вимива-
ються надра області, і кошти ідуть за її 
межі, цікавиться голова обласного осе-
редку «Громадянської позиції».  І кон-
статує: «Таких «чому» є багато»! 

- Розумію, що і цьому настане кі-
нець, але щоб це відбулось швидше, за-
лежить від нашої активної громадської 
позиції, - переконаний політик. - По-
трібно ще зазначити, що зростанню 
бюджету і «великим» залишкам коштів 
на рахунках казначейства, чим хва-
литься влада, спричинилась 300-від-
соткова девальвація нашої гривні та її 
наслідкова інфляція! Просто потрібно 

говорити правду. А то у представників 
влади все добре, і вони нібито претен-
дують на нагороди, а народ ледве зво-
дить кінці з кінцями.

І ось цих 250 млн. грн., які від лю-
дей отримав Тернопіль, спрямовують 
на ремонт доріг і тротуарів, дитячих 
майданчиків, тобто, те, що перед ви-
борами позитивно сприймуть терно-
поляни. При цьому, нічого не вклада-
ють у дахи, зовнішні мережі, які не ви-
тримують додаткових навантажень від 
нового будівництва… І при цьому ще й 
нетактовно теперішня влада порівнює 
себе з попередниками. 

Площі парків  
зменшили  
на 25 гектарів

- Масова реклама в ЗМІ про те, що 
попередники Сергія Надала мало що 
робили і при цьому зменшили площі 
парків на 25 гектарів, а на нього, «бід-
ного», все звалюють, змусили мене ске-
рувати запит до міськради ще 13 серп-
ня, - повідомив політик. - Я намагався 
отримати копії всіх рішень про виді-
лення землі попередніми мерами міс-
та у межах існуючих парків. Минув мі-
сяць, а відповіді немає досі. За моєю ін-
формацією, попередніми очільниками 
міста могло бути виділено не більше 
1 га землі парків, і це були придорож-
ні смуги, де розташовували заправки 
та автомийки. А пан Надал з командою 
пішли значно далі! Прошу його цю ін-
формацію спростувати, якщо я поми-
ляюсь. 

Для прикладу, інформує мешкан-
ців Тернопільщини Петро Ландяк, сму-
га дерев від церкви Івана Богослова до 
вулиці Вербицького, що поблизу 23-ї 
школи, де розташували автостоянку, 
належала паркові. З жовтня 2012 року 
це вже не парк, і  будівельники готують 
цю ділянку до забудови. 

- Ця інформація - з достовірних 
джерел, - заявив політик. - Перекона-
ний, що така афера не пройде - люди не 
дозволять. Лише можна констатувати: 
від парку забрали  великий шмат і це 
відбулось завдяки пану Надалу. 

Під виглядом  
децентралізації  
знищують  
самоврядування

Останнім часом довелось перегля-
нути чимало різних ток-шоу та пере-
дач на ТВ за участю народних депута-
тів України. Всі - про децентралізацію 
та добровільне об’єднання територі-
альних громад. 

- Не пощастило мені почути чи по-
бачити жодного чесного і професійно-
го виступу, тому не можу зробити кін-
цевого висновку, чи наші нардепи бре-
шуть, чи вони далекі від теми, про яку 
говорять з телеекранів, - каже Петро 
Ландяк. - Або одне поєднане з іншим. 

Дуже прикро, констатує політик. 

Бо в будь-якому випадку при таких за-
конотворцях доброго результату від 
децентралізації не буде. Швидше - на-
впаки. 

- Я ще навесні та влітку у своїх по-
стах у «Фейсбуці» і окремих ЗМІ нази-
вав децентралізацію у виконанні тепе-
рішньої влади України «повною цен-
тралізацією»! - заявив Петро Ландяк. 
- У цьому можна переконатись, порів-
нявши пропозиції щодо змін до Кон-
ституції з самим Основним Законом 
країни. 

Префекти, яких пропонує влада в 
Києві, з їх наглядовими функціями, по-
вноваженнями видавати обов’язкові 
Акти для виконання всіма суб’єктами 
діяльності на певній території, вклю-
чаючи і територіальні громади, а та-
кож право зупиняти дію рад і їх рішень 
- створюють диктат. А не збільшують 
повноваження на місцях. 

- Скажу лаконічно: брехня зашка-
лює, - заявив політик. - Об’єднання гро-
мад у виконанні нашої влади, врахову-
ючи розроблені Урядом критерії для 
об’єднання громад та без оприлюднен-
ня владою результату, на який мали б 
вийти нові «громади», на моє глибоке 
переконання, призведе до знищення 
громад, як таких та ліквідації засад міс-
цевого самоврядування. 

Особливо це стосується сільської 
місцевості, застерігає Петро Ландяк. 
Місцеве самоврядування і до цього 
часу не працювало на селі, але для ньо-
го хоча б існувало законодавче поле, 
яким можна було скористатись. 

- У даний час, під виглядом «децен-
тралізації», я вважаю, проводиться зни-
щення умов для функціонування само-
врядування, - заявив політик. - Не знаю 
лише, наскільки це робиться свідомо… 

При цьому, розпочали експери-
мент виборів у цих громадах! Знову ма-
тимемо клопіт.  

- Прошу владу, доки не пізно, зупи-
нити цей процес! - закликає Петро Лан-
дяк. - Такі дії не можна робити з поспі-
хом і настільки масштабно! Тим паче, 
робиться це без проведення загальних 
зборів громад, що є недопустимим. Пе-
реконаний, що об’єднанню чи приєд-
нанню може підлягати лише невелика 
частина депресивних та зникаючих сіл. 
А спроба ліквідації більше 600 громад і 
створення на їхньому місці 50-ти - вва-
жаю грубою помилкою влади. І це по-
трібно негайно зупинити!

До слова, навіть у «президент-
ській» області, де міцні позиції має і го-
лова Верховної Ради Володимир Грой-
сман, діють дуже обережно. Зі ста так 
званих об’єднаних громад в Україні, де 
запланували провести місцеві вибори, 
на Вінничині лише дві. В той час, коли 
на  Тернопільщині їх 27… 

Знаю, що прес-служби владних 
структур переглядають матеріали у 
ЗМІ, і доводять інформацію до відома 
свого керівництва, - каже Петро Лан-
дяк. - Тому закликаю: ще є час і можли-
вість зупинити такий масштабний екс-
перимент у нашій області.

Петро ЛАНДЯК:  
«Гроші влада  

додатково 
витягнула  
з кишень  

тернополян»
Звідки гроші у бюджеті Тернополя, 

хто саме зменшив території парків 
на 25 гектарів і до чого призведене 

«об’єднання громад» у виконанні нашої 
влади, розповів голова обласного осередку 
політичної партії «Громадянська позиція» 
Петро ЛАНДЯК. 
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«Десять знаючих 
не гідні одного, 
який діло робить»

Скільки б не боролися рефор-
матори за скорочення  органів 
державного управління, а кіль-
кість  міністерств, відомств, дер-
жавних служб, комітетів, управ-
лінь а разом з  ними штат їхніх 
працівників ніяк не зменшується! 
Диво-дивне! Тільки вслухаймося 
у гучні назви – «Міністерство про-
мислової політики», «Державне 
агентство з управління держав-
ними корпоративними правами 
та майном», «Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі», 
«Державний центр стандартиза-
ції та сертифікації», “Державний 
інформаційно-аналітичний центр 
моніторингу зовнішніх товарних 
ринків», «Державний науково-
технічний центр антикризових 
технологій в промисловості», 
«Державний науково-дослідний 
інститут пластичних мас”, «Дер-
жавний науково-технічний і про-
ектний інститут промислових 
технологій” – це далеко неповний 
перелік нині діючих і вже «почив-
ших в бозі» державних утворень, 
які мають відношення до розви-
тку промисловості. 

Логічно було б вважати, що ді-
яльність хоча б деяких із них по-

винна би позитивно впливати на 
розвиток української промисло-
вості. А що насправді? Задля того, 
щоб запустити і розвинути ви-
робництво, підприємець повинен 
пробиватися через штучні стіни 
заборон і застарілих інструкцій, 
платити хабарі за отримання до-
зволів і оперативність прийнят-
тя рішень, вкладати власні кошти 
за вивчення передових іноземних 
технологій задля побудови сучас-
них цехів, які виробляли б про-
дукцію за новітніми світовими 
стандартами… Українські підпри-
ємці працюють не завдяки під-
тримці, а всупереч бездіяльності 
багатьох державних структур. 

В результаті ж один дієвий 
підприємець надає роботу, спри-
яє матеріальному забезпеченню 
сотень земляків і їхніх родин, а со-
тні працівників державних уста-
нов довгими безкінечними рока-
ми напрацьовують директиви, ін-
струкції й рекомендації, які ніко-
му й ніколи не стануть у приго-
ді. Недарма в народі кажуть, що 
«десять знаючих не гідні одного, 
який діло робить».
«Не про те мова, що 
багато в піч, а про 
те, куди з печі йде»

Спробуйте звернутися до 
представника місцевої влади з 

проханням вирішити будь-яку по-
точну проблему вашого будин-
ку, двору чи вулиці. Перша відпо-
відь чиновника буде прогнозова-
ною: у бюджеті немає коштів. Ко-
штів у місцевих бюджетах на ство-
рення елементарних комфорт-
них умов для дітей, молоді,  моло-
дих мам чи пенсіонерів не було ні 
до прийняття нового Бюджетно-
го кодексу, немає їх і  після запуску 
його в дію, коли, згідно зі  статис-
тикою Міністерства фінансів, над-
ходження в місцеві бюджети зрос-
ли не менше, ніж на 35%.

А свідомий підприємець, який 
платить зі своєї діяльності подат-
ки, знаходить кошти і на допомо-
гу будинку-інтернату, і на зарпла-
ту добровольцям-воїнам, що по-
годилися взяти участь в АТО, і на 
організацію спортивного турніру, 
і на підтримку волейбольної ко-
манди… 

За моїм глибоким переконан-
ням, підприємець знаходить ко-
шти не тому, що у нього їх більше, 
ніж у місцевому бюджеті. Підпри-
ємець не  дозволяє собі  витрача-
ти  кошти бездумно, ба більше – 
не витрачає зароблене злочинно.  
Якщо наочно – я би не дозволив 
собі прокладати теплий тротуар 
на вулиці поруч із цілим рядом 
будинків, в яких немає натяку на 
енергозбереження  - неутеплені 
стіни, шпарини у вікнах і т.д. 

ВЛАДУ ВИНАЙМАЮТЬ 
НА РОБОТУ ВИБОРЦІ!

Чому представники влади дозволяють собі  
працювати гірше, ніж наймані працівники в бізнесі? 

Роздуми активіста громадського 
руху «Народний контроль», 
підприємця Володимира Бліхара 

про можливість привнесення кращих 
бізнес-стандартів у владу

Підприємець не тратить влас-
ні кошти бездумно, і чиновник 
не повинен, бо він найнятий ви-
борцями  для оперування їхніми  
власними коштами, і мусить не-
сти за них відповідальність.

«В кожнім році  
два Миколи…»

…Два  Миколи, три Івани, чо-
тири Марії  - імпровізовані свят-
кові дати, підкріплені народно-
церковним календарем, які до-
зволяють чиновникам різних 
рангів скорочувати тривалість 
робочого дня на годину-півтори 
і збільшувати обідні перерви до 
розмірів, що непристойно пере-
вищують бізнес-ланчі. Знайомо? 
А тепер додайте до переліку не-
робочих годин ще й офіційні дер-
жавні свята: урочистості, святко-
ві збори і просто вихідні  -  два дні 
до святкової дати плюс три дні 
після… Шалене тринькання робо-
чих ресурсів з точки зору ощад-
ливого роботодавця.

А тепер порівняємо кількість 
вихідних днів на виробництві, 
яке повинно давати результат. 
На Різдво, Новий Рік  і Великдень 
– відпочивай, а довжелезний ряд 
інших свят і святочок відзначай 
так, щоб це не впливало нега-
тивно  на роботу.  Щоб продукція 
випускалася, щоб клієнт вчасно 
отримував замовлену послугу. 

Працювати ефективно, так,  
щоб людина, яка звертається до 
представника влади, отримувала 
результативну відповідь на свій 
запит максимально невідкладно 
– завдання, на мою думку,  цілком 
посильне міському чиновнику.

«Ходив три дні,  
а виходив злидні»

Ми потроху стали звикати 
за останні роки, що, приходячи 
в банк,  супермаркет, туристич-
не бюро чи салон з продажу вікон 
та дверей можемо сподіватися на 
отримання якісної послуги.

Своїм клієнтам,  як правило, 
посміхаються працівники кафе і 
дитячих розважальних центрів, 
зацікавлені менеджери  перете-
лефонують, уточнюючи наші по-
бажання і оперативно реагують 
на зауваження. Так працює при-
ватний бізнес, для якого клієнто-
орієнтованість є беззаперечним 
пріоритетом.

А що заважає працівникам 
державних установ раз і наза-
вжди забути колючі і непродук-
тивні фрази:   «Приймаємо не 
більше десяти осіб в день», «Зро-
біть 4 ксерокопії», «Візьміть три 
довідки,  поставте чотири печат-
ки» і т.д.? Чому б не заборони-
ти  місцевим чиновникам ство-
рювати землякам штучні бюро-
кратичні бар’єри? Треба вимага-
ти від влади ефективних рішень 
і прозорих дій.  Безрезультативне 
ходіння кабінетами і установами 
-  не гідне заняття  ні для пенсі-
онерів, ні для працюючих терно-
полян.

Хочу, щоб в Тернополі наре-
шті запанували європейські стан-
дарти життя, щоб ми, наші бать-
ки і наші діти вільно і достойно 
відчували себе господарями сво-
го міста.

Т. КАПИЦЯ.

“Життя багатше фантазії, осо-
бливо під час війни. Я дуже дов-
го хворів цією книгою, вона рва-
лася з мене. Роман написаний 
кров’ю “кіборгів”, – так кореспон-
дент американської газети “Лос-
Анджелес Таймс” Сергій Лойко 
розповідає про свій роман “Ае-
ропорт”. Він – єдиний іноземний 
журналіст, який минулої осені 
провів чотири дні в Донецькому 
аеропорту. Записав понад 40 го-
дин інтерв’ю з “кіборгами”. 

Цієї неділі у Тернополі відбу-
лася презентація роману “Аеро-
порт”, який Сергій написав влітку. 
У ньому, за словами автора, є і лю-
бов, і смерть, і гумор, і ніжність, і 
страх, і біль, і віра – в життя і май-
бутнє. 

Свого часу Сергій Лойко ви-
світлював війни в Афганістані, 
Іраці, Чечні та Грузії. В Україні 

став свідком подій в Слов’янську, 
Горлівці, Луганську і – Донецько-
му аеропорту. Знімки Сергія, зро-
блені під час боїв у новому термі-
налі, з’явилися на першій смузі 
авторитетної американської га-
зети і справили ефект бомби, що 
розірвалася. Весь світ побачив і 
зрозумів, що в Україні йде справ-
жня війна. Причому не громадян-
ська, як це намагається підносити 
російська пропаганда, а з сусідом-
загарбником. 

Презентував книгу в Тернопо-
лі Сергій Лойко особисто. Як за-
значив сам автор, роман “Аеро-
порт” – це не хроніка, а худож-
ній вимисел, побудований на ре-
альних фактах. За сюжетом кни-
ги, разом з “кіборгами” в аеропор-
ту перебуває американський фо-
тограф, який переживає цю війну 
як особисту драму. Через нього чи-

тач може побачити всю історію від 
Майдану до знищення аеропорту. 

Головна лінія роману розгор-
тається протягом останніх п’яти 
днів з більш ніж 240-денної обо-
рони аеропорту. Це той період, 
коли автор безпосередньо був у 
бойових умовах поряд з україн-
ськими військовими.

– Не хотів образити нікого 
із захисників, живих і мертвих, 
тому створив вигаданих героїв, 
– розповів Сергій Лойко. – У де-
яких, правда, є конкретні прото-
типи, інші образи збірні. Навіть 
аеропорт названий по-іншому і 
розташований у вигаданому міс-
ті. На цьому, що стосується війни, 
вигадка, мабуть, і закінчується. 
У мене 12 годин інтерв’ю з тими, 
хто захищав аеропорт в останні 
хвилини і вижив у цій м’ясорубці. 
Постарався зберегти пряму мову 

військових без змін. Деякі події 
зміщені в часі, але 90 відсотків по-
дій у цій книжці – правда.

На запитання, як журналіст 
потрапив на територію аеропор-
ту, коли туди не пускали нікого з 
журналістів, чоловік відповів, що 
саме в ці чотири дні смертельну 
небезпеку відмінили.

– Аеропорт для мене – це сим-
вол, символ цієї війни, – каже жур-
наліст. – Якщо здача Криму без 
бою – це було дно, то аеропорт, 
його захист показав, наскільки 
українці сильні духом і готові за-
хищати свою Батьківщину.

Під час презентації автор зачи-
тав кілька уривків зі свого роману. 
Зауважив: у книжці присутні і жін-
ки. Причому їх досить багато...

– Мій роман більше про лю-
бов, ніж про війну, – розповів 
він. – Про любов дівчини, дру-
жини, матері. Жінки є якорями, 
що зв’язують героїв з мирним 
життям. Але якір важкий, а єд-
нальна нитка – тонка. Трагедії 
жінок набагато глибші й силь-
ніші, ніж їх чоловіків. Герої бо-
рються з ворогами, за своє жит-
тя, за рідних, за жінок, за країну. 
А жінкам нічого не залишається, 
окрім як любити, чекати і споді-
ватися.

На зустріч з автором прийшли 
волонтери та багато військових. 
Чимало з них самі були у гарячій 
точці. Захисники кажуть: у залі 
знову пережили те, що відчували 
на війні.

Сергій ЛОЙКО: «Життя багатше 
фантазії, особливо під час війни»

Як обороняли Донецьке летовище – почули  
тернополяни від очевидця і автора книги “Аеропорт” 
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Однак потерпіли не лише власники та орендарі різнома-
нітних офісів, що там розміщувались, а й мешканці, кварти-
ри яких були залиті водою під час гасіння вогню. Наступно-
го дня після пожежі міський голова Сергій Надал прилюдно 
запевнив, що всім потерпілим буде обов’язково надано допо-
могу. Однак діло зі словом повністю розійшлися…

– На «гарячу лінію» нашої організації зателефонували 
мешканці будинку №1 на вулиці Сагайдачного – того само-
го, що найбільше постраждав від пожежі, – розповідає голова 
ГО «Тернопіль Європейський», депутат Тернопільської місь-
кої ради Віталій Цимбалюк. – Люди звернулися до нас за до-
помогою вже як до останньої інстанції, бо до цього від них 
скрізь відмахувалися і радили зачекати ще і ще. Досі, хоч ми-
нуло вже півтора місяця, погорільцям не пішли назустріч на-
віть у проведенні необхідної професійної експертизи. Але 
без неї неможливо встановити точний розмір збитків, тож 
наші активісти посприяли передусім вирішенню цього пи-
тання. Відтак побачимо, що можна буде зробити ще. Позиція 
ж міської влади в даному випадку мене просто шокувала сво-
єю байдужістю. Так, є закон, згідно з яким збитки від поже-
жі повинен відшкодовувати той, хто є її винуватцем. Однак 
ситуація на Сагайдачного специфічна. Люди побоюються, що 
цього винуватця можуть шукати дуже довго чи й не знайти 
ніколи. А їм же потрібно якось жити в тих квартирах, де зали-
ті під час гасіння вогню стіни і стелі все більше вражає гри-
бок. До того ж наближається зима. 

Вивчаючи ситуацію, голова «Тернополя Європейського» 
Віталій Цимбалюк побував на Сагайдачного,1, оглянув по-
шкоджені помешкання та поспілкувався з мешканцями. 

Тетяна Поцалуйко, господиня однієї з квартир, розпові-
ла:

– Наше щастя, що не постраждала кухня, то зараз там 
спимо разом із чоловіком і маленькою дитиною. В кімнатах 
сиро, штукатурка облітає, кинувся грибок... Нещодавно ми 
вклали чимало грошей в євроремонт, а що ж робити тепер? 
За допомогою ми з сусідами зверталися в усі можливі інстан-
ції, але скрізь нас відфутболювали. До міліції теж довелося 
находитись, поки отримали довідку-підтвердження, що ми 
є потерпілими. Представники ЖЕКу прийшли, все огляну-
ли, склали акт, але за допомогою в ремонті порадили зверну-
тися у міськраду – мовляв, такі питання повинні вирішува-
ти там. Але тільки після того, як буде остаточно встановлено 
винних у пожежі. А от у самих ЖЕКівців коштів на це немає. 

Також потерпілі звернулися в управління ЖКГ. Але там, 
прочитавши їхню заяву, теж сказали, що нічим допомогти 
не можуть, і порадили йти на прийом до міського голови чи 
його заступника.  Владислав Стемковський, натомість, при-
слав письмову відповідь (дослівно): «питання відшкодуван-
ня збитків, завданих в результаті пожежі, може бути розгля-
нуто після проведення слідчих дій і встановлення її причи-
ни та винних осіб». 

– А на прийом до пана Надала потрапити, схоже, нереаль-
но. То його немає, то зайнятий, то ще щось, – розводить ру-
ками жінка. – А він же після пожежі особисто обіцяв, що всім 
потерпілим буде надана допомога. То де ж вона? Адже в по-
шкоджених квартирах неможливо нормально жити.  До речі, 
15 серпня в нашому будинку  знову щось горіло. Пожежники 
приїжджали гасити вогонь і нас вдруге затопило!

– Наше щастя, що маємо навісну стелю, стіни з мию-
чим покриттям і вікна на сонячну сторону,  тож під час спе-
ки це все краще сохло, – розповіла Віталію Цимбалюку інша 
мешканка будинку Галина Білан. – Однак в наймокріших 

місцях пліснява та грибок продовжують розмножуватись. 
Після пожежі воду всією сім’єю збирали кілька годин. Ла-
мінат скрізь здувся, килим довелося викинути, бо він на-
скрізь просякнув смердючим димом. Від того неприємно-
го запаху і задухи в квартирі було неможливо спати, а поді-
тися теж не було куди. В мене алергія, то пережила цей мі-
сяць дуже важко. А ще було дуже образливо, що буквально 
за пару днів до пожежі ми тільки-но впорядкували свій фа-
сад, який до того був у дуже занедбаному стані, та під час 
гасіння вогню нашу працю наполовину змило. Ті кошти ми 
тяжко заробляли за кордоном, хотіли зробити житло ком-
фортнішим, і все нанівець! А міській владі до нас, схоже, вза-
галі байдуже, як і до долі цього старовинного будинку. Я тут 
живу вже 25 років, і весь час нам лише обіцяють зробити 
нарешті капітальний ремонт.  

Мешканці будинку зауважують: роздаючи порожні обі-
цянки людям, міська влада натомість дозволила власникам 
ресторану «Scorini» , що на першому поверсі, при розширенні 
підвального приміщення вивезти з-під будинку купу землі, 
через що стіни осіли і дали тріщини. Мешканці давно скар-
жилися у міськраду на цей руйнівний «ремонт», однак у від-
повідь почули лише, що «у них все погоджено». 

– Тільки байдужі відмовки та відписки отримують меш-
канці будинку №1 на Сагайдачного донині, – каже Віталій 
Цимбалюк. – А до міського голови взагалі не можуть потра-
пити на прийом. Боюся, що в погоні за голосами виборців, 
чиновники взагалі не знайдуть час на потерпілих від пожежі, 
на якій не полінувалися зробити гучні політичні заяви. Од-
нак жодні піар-технології вже не допоможуть, коли доведе-
ні до відчаю люди прийдуть зі своїм майном під міську раду 
– щоби перебути зиму в теплих чиновницьких кабінетах, а не 
у всіяних грибком стінах власних квартир.

Вже залишаючи багатостраждальний будинок, один 
з активістів «Тернополя Європейського» звернув увагу на 
розгалуження якихось дротів під високою стелею, які в 
кількох місцях були абияк перемотані звичайною ізоляцій-
ною стрічкою. Було зовсім не схоже, що навіть після такої 
біди відповідальні особи почали хоч трохи дбати про про-
типожежну безпеку в старому будинку з дерев’яними пере-
криттями...

Оксана БОРИСЕНКО.
Телефон «гарячої лінії» ГО «Тернопіль 

Європейський»: (096) 980-94-68

Віталій ЦИМБАЛЮК: 
«Чиновники півтора місяця 
ховаються від потерпілих 
від пожежі на Сагайдачного!»  

У Тернополі ще не скоро забудуть масштаб-
ну пожежу, що сталася в ніч з 4 на 5 серп-
ня в будинку на розі вулиці Сагайдачно-
го та бульвару Шевченка. Згідно з даними 
ДСНС, їй було присвоєно найвищу категорію 
складності. А один з найстаріших будинків 
міста, що його завдяки вивісці «охрестили» 
в народі «Галицьким домом», по суті позбув-
ся двох своїх верхніх поверхів. 

Закликають тернополян відмовитися від транспор-
ту, який забруднює навколишнє середовище, та пере-
сісти на велосипеди організатори Європейського тиж-
ня мобільності. 

Ця акція відбувається у більш ніж 5 тисяч міст у 
всьому світі. Цьогоріч вперше до неї приєднається і Тер-
нопіль. У місті з 16 до 22 вересня проходитиме тиждень 
мобільності. 

- Протягом семи днів буде обмежений рух транспор-
ту з вулиці Богдана Хмельницького до перехрестя ву-
лиці Івана Франка та Коперника, 7, - розповідає органі-
затор заходу Юрі Собі. - Обмеження руху ми узгодили з 
управлінням ДАІ. 

Також протягом тижня відбуватимуться лекції у 
школах про екологічний транспорт, забруднення міс-
та, показуватимуть короткометражки. А ще виступати-
муть вуличні музиканти, планують організувати флеш-
моб і створять 3D малюнок на асфальті. 

- Комфорт і затишок у місті залежить від розподілу 
простору. Чи зручно тут пройти, чи є можливість поси-
діти і відпочити, - додає Юрі Собі. - Вулиця Чорновола, 

яку справді можна нази-
вати «воротами у Терно-
піль», зараз є парковкою 
для автомобілей, з вузьки-
ми пішохідними доріжка-
ми, заліплена рекламою. 
Ця вулиця є містком від 
залізничного вокзалу до 
міста, вона справляє пер-
ше враження на кожного 
туриста.  Ми хочемо перетворити це місце на пішохідну 
вулицю, якою пишатиметься кожен тернополянин - з 
лавками, зеленими насадженнями і ліхтарями. У місце, 
де приємно проводити час чи очікувати потяг.

У Тернополі вже стартувала онлайн-кампанія зі збо-
ру підписів за перетворення вулиці Чорновола у пішо-
хідну зону. На цей час 85% всіх опитаних підтримують 
цю ідею. Організатори тижня мобільності сподівають-
ся: за час, коли автомобільний рух на Чорновола буде 
обмежений, зуміють переконати тернополян, що така 
ініціатива зробить місто краще. 

До слова, за результатами моніторингового дослі-
дження лабораторного центру обласної Держсанепід-
служби, тернополяни дихають пилом й оксидом азоту. 
Найбільше пилу на перехресті вулиць Гоголя, Руської 
та Хмельницького. Найгірша якість повітря – на пере-
хрестях вулиць Острозького, Замонастиської та Гайової. 
Тут вміст пилу, вуглецю оксиду та формальдегіду пере-
вищує норму. Тож проведення тижня мобільності – над-
звичайно актуальне і для Тернополя.

Юля ТОМЧИШИН.

На роботу – пішки 
і на велосипеді
У Тернополі активісти хочуть зробити 

пішохідною вулицю Чорновола
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31 серпня 2015 року назавжди 
увійде до історії України як сумна 
дата. Понад сотня поранених, троє 
загиблих і - крок до втрати ціліс-
ності України. Київ знову, як і півто-
ра року тому, під час Революції Гід-
ності, захлинувся в сльозах. Разом з 
ним плакала і вся Україна, ховаючи 
Конституцію, а разом з нею - віру у 
світлі ідеали Майдану.

Верховна Рада вкотре розчару-
вала українців - 265 народних депу-
татів проголосували за пропутінські 
зміни до Конституції. У першому чи-
танні парламент підтримав особли-
вий статус Донбасу, що означає лега-
лізацію терористів «ЛНР» і «ДНР» та 
надання їм права обиратися до ор-
ганів державної влади. «Під шумок» 
депутати збільшили і повноважен-
ня Президента, замаскувавши їх під 
терміном «децентралізація».

Вже ні для кого не секрет, що 
нові зміни до Основного закону 
України писалися у Кремлі. Інакше, 
чому б за них так одностайно го-
лосував “Опозиційний блок”, який 
складається з колишніх регіоналів, 
чиї ватажки ховаються в Москві? 
Чому б проти них агітували україн-
ські патріоти, такі як Герої України 

Юрій Шухевич, Степан Хмара, Лев-
ко Лук’яненко або легенда Майдану 
Володимир Парасюк?

Влада не приховує, що зміни до 
Конституції були внесені на вико-
нання Мінських угод, які освячува-
ли терористи та представники тре-
тіх держав.

«Це ганьба - дозволяти, щоб 
хтось ззовні нав’язував нам, якою 
мовою говорити, якому Богові мо-
литися та яку Конституцію мати. Не 
за те гинули наші Герої на Донбасі, 
щоб терористи, які їх вбивали, ста-
вали владою», - обурювався один з 
головних противників внесення ан-
тиукраїнських змін до Основного 
закону, лідер РПЛ Олег Ляшко. Він 
наголошував, що вносити зміни до 
Конституції під час війни не при-
пустимо і протизаконно, а отже По-
рошенко, який протягнув цей доку-
мент, вчинив злочин.

У відповідь влада намагала-
ся перевести стрілки та звинува-
ти Ляшка у зриві мирних домов-
леностей і роботі на Москву. Але  
радикал висунув свої беззапере-
чні аргументи: «Якщо Президент 
такий патріот, чому ж не продасть 
бізнес в Росії? Це не я, а він має кон-

дитерську фабрику у Липецьку і 
платить податки до російської каз-
ни, за які фінансується російська 
армія», - розставив крапки над «і» 
Ляшко.

Проукраїнські політичні сили 
на чолі з РПЛ намагалися завадити 
голосуванню. У роковий день ради-
кали заблокували президію ВР.  Під 
стінами парламенту зібралися ти-
сячі людей, які закликали депута-
тів відмовитися від голосування за 
план Путіна, направленій на розкол 
України.

На жаль, не допомогло. Попри 
відмову трьох із п’яти фракцій коа-
ліції голосувати за зрадницькі змі-
ни, спікер Гройсман добився пози-
тивного голосування. Але якою ці-
ною? Те, що відбувалося під Радою 
після протягнення зрадницьких 
змін, здавалося жахливим сном. 

Бойова граната, газ, крики, сто-
гін, кров...

Потім десятки “швидких” і все, 
як в тумані... Більшість народних 
депутатів розбігалися з Верховної 
Ради, хто куди. І лише соратники 
Ляшка не побоялись вийти в на-
род. Поки одні радикали заспокою-
вали натовп - інші допомагали ря-

тувати поранених. Оксана Корчин-
ська наклала пов’язку одному з пра-
воохоронців. Її колеги-чоловіки ви-
носили поранених з-під лінії вогню 
та допомагали медикам “швидкої”.

Пізніше лідер радикалів Олег 
Ляшко пояснив, що кривава прово-
кація, організована спецслужбами, 
мала на меті дискредитувати мир-
них мітингувальників, які стали на 
захист української Конституції без 
зброї в руках. А його заступник Ан-
дрій Лозовий назвав тих, хто голо-
сував за зрадницькі зміни, “христо-
продавцями”.

Вже наступного дня лідер ради-
калів оголосив про одностайне рі-
шення його фракції вийти з коаліції. 
Він зазначив, що коаліція вже дав-
но перетворилася на антинародну, 
адже відмовлялася ухвалювати со-
ціально важливі закони. Спочатку 
радикали намагалися зберегти ко-
аліцію заради спокою народу - як 
батьки намагаються зберегти не-
вдалий шлюб заради дітей. Але зго-
дом зрозуміли, що у цьому немає 
сенсу. А після того, як влада почала 
відкрито співпрацювати з промос-
ковським “Опозиційним блоком”, 
сумнівів у правильності рішення 

про вихід з коаліції не лишилося...
«Президент поховав коаліцію, 

зламавши парламент через колі-
но», - з прикрістю зазначив Ляшко.

Незабаром радикалам довелося 
розплачуватися за свою патріотич-
ну позицію. Вже наступного дня піс-
ля кривавих подій під Радою пред-
ставник Блоку Петра Порошенка 
Олег Барна накинувся на радикала 
Юрія Чижмаря з кулаками та наніс 
тяжкі тілесні ушкодження.

«Якщо представники влади 
таке чинять з народними депутата-
ми, то можете собі уявити, що вони 
зроблять з народом?», - обурювався 
Ляшко.

Радикали і тут продемонстру-
вали єдність – усі разом вийшли під 
Адміністрацію Президента, щоб по-
чути пояснення від самого гаранта. 
Але той перелякано сховався за охо-
роною і відмовився зустрітися з де-
путатами.

«Нас не залякати – ні фізичною 
розправою, ні кримінальними спра-
вами, які відкривають проти мене 
та моїх депутатів. Ми захищали і бу-
демо захищати незалежність і суве-
ренність України, доки вистачить 
сил», - резюмував Ляшко.

Чорний день для українців або 
Чому Ляшко проти 
змін до Конституції

Радикальна партія (РПЛ) та інші патріоти намагалися  
врятувати державу від зради і ганьби. А коли зрозуміли, 
що влада у своєму цинізмі не має меж, вийшли з коаліції

Вони 26 разів вирушали з до-
помогою на Схід, подолали тисячі 
кілометрів, завезли десятки тонн 
вкрай необхідної бійцям допомоги. 
Сьогодні активісти ГО «Автомай-
дан Тернопіль» зізнаються, за пів-
тора роки війни набралися досві-
ду і навчилися професійно допома-
гати армії. Та ресурси людей щора-
зу зменшуються, потреби бійців за-
лишаються, а держава досі постачає 
хлопцям несвіжі консерви, неякісну 
амуніцію, а речники АТО оприлюд-
нюють не завжди правдиві дані. І 
ніхто не може відповісти на запи-
тання, коли українська влада ста-
не народною, а в країні запанує мир. 

Голова ГО «Автомайдан Терно-
піль» Дмитро Гайдуцький побував у 
зоні АТО більше двох десятків разів. 
Щоразу разом із товаришами виру-
шають у мандрівку, аби підтрима-
ти Героїв, які захищають Україну на 
Сході. Сьогодні 11 автомайданівців 
взяли в руки зброю. Інші ж тут ро-
блять все для того, аби забезпечити 
українському війську надійний тил. 

- Востаннє ми їздили на Золо-
те-4 – позиція між Попасною і Щас-
тям. Це хлопці, які були на 31 блок-
посту, - розповідає Дмитро. – До них 
ніхто не міг доїхати. Їм потрібна 
була їжа, бронежилети, каски. Хлоп-
ці дуже зраділи. Ми привезли їм до-
машні страви  від господинь з Ми-
кулинців та з Дружби Теребовлян-
ського району. Вареники, пельме-
ні, деруни. Треба було побачити об-
личчя військових, коли вони смаку-
вал цим всім. Ми залишилися на ніч, 

я пішов разом з ними на чергуван-
ня на передовій позиції за 20 метрів 
від лінії розмежування. Я побачив, 
що наші хлопці навчилися добре во-
ювати. У них є досвід, вміння, це вже 
справжні  військові, які багато чого 
знають. 

Волонтери зізнаються, зараз зі-
брати ресурси на поїздку складні-
ше, аніж рік тому. Люди збідніли. 
Знецінилися зарплати, ціни зросли, 
можливо, дається взнаки і втома від 
війни. Автомайданівці звертають-
ся до друзів, знайомих, які працю-
ють за кордоном, то часто вдається 
отримати допомогу від них. Пере-

дають речі бійцям, фотографують 
і надсилають фотозвіт. Саме завдя-
ки цій допомозі вдається забезпечу-
вати військових якісними касками, 
бронежилетами, формою. 

- Також багато допомагають 
тернопільські підприємці, - каже 
Дмитро Гайдуцький. – Без їх під-
тримки ми б не змогли виконува-
ти замовлення хлопців. Адже мож-
на різне говорити – держава пови-
нна дати, погана влада, всі крадуть. 
Але коли тобі телефонують з пере-
дової і просять привезти каску або 
кажуть, що до них ніхто не доїджає 
і у них вже немає їжі, або що бійці 

стоять у лісі і їх «доїдають» комарі. 
То ти не думаєш, хто має цим займа-
тися і чиї це обов’язки. А намагаєш-
ся знайти ресурси і допомогти їм. 
Адже наші хлопці стоять там за те, 
щоб над нами було мирне небо. 

Волонтери розповідають, їх вра-
жає, як неправдиво щодня нас пові-
домляють  речники АТО про кіль-
кість обстрілів на Сході. 

- Я сам був свідком цих обстрі-
лів. По Золотому стріляли підряд 
чотири години, - каже автомайда-
нівець. – А прозвітували лише про 
дві і то навіть не згадали про Золо-
те. Можна тільки уявити собі, що 

замовчують про поранених і за-
гиблих. Страшно, що нас так об-
манюють на кожному кроці. А ще 
хлопцям майже у 80% не нарахо-
вують «бойові» - це близько тися-
чі гривень в день. Коли офіційно 
перемир’я, то ці гроші не виплачу-
ють. Це хіба в них у Києві перемир’я. 
А у зоні АТО обстріли практично не 
припиняються. Але ми не маємо 
права опускати руки, мусимо боро-
тися і вірити в майбутнє України. А 
ще працювати і робити все, аби змі-
нити місто, де ми живемо, державу і 
врешті, самих себе. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Це хіба в них у Києві перемир’я. 
А у зоні АТО обстріли практично не припиняються»

Тернопільські волонтери поділилися  
враженнями від поїздки у зону АТО
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У цьому немає нічого 
дивного. Система, 
побудована при 

нинішній міській владі 
Львова, не відрізняється 
від тієї, що була збудована 
за Януковича. А 
тернополяни не можуть 
знати про «подвиги» 
команди очільника 
«Самопомочі» у Львові: 
тамтешні газети в нас не 
продають, а телеканали і 
потужні медіа належать 
Садовому. Зрозуміло, 
що «темні плями» 
свого «патрона» вони 
висвітлювати не можуть.

Перелік львівських хабарни-
ків, яких зловили при мері Садо-
вому може зайняти чималу пло-
щу газетних шпальт - зупини-
мось лише на декількох.

Нещодавно за підозрою в 
отриманні хабара (20 тисяч гри-
вень) затримали заступників 
голови Сихівської районної ад-
міністрації міста Львова та в.о. 
начальника відділу житлового 
господарства. Як відомо, Сихів-
ська РДА підпорядкована Андріє-
ві Садовому. 

У листопаді 2014 року затри-
мали «на гарячому» посадовця 
Львівської міської ради, керів-
ника муніципального підприєм-
ства, яке займалось розміщенням 
реклами. Він вимагав 500 доларів 
від підприємця, аби не демонту-
вати його зовнішню рекламу. 

Не оминула хабарницька по-
шесть і львівських медиків. Дня-
ми затримали лікарів львів-
ської міської лікарні за отри-
мання хабара у 5 тисяч гривень. 
За допомогу в ухиленні від мобілі-
зації завідувач хірургічним відді-
ленням львівської міської лікар-
ні забажав від чолов’яги неправо-
мірної грошової винагороди. 

Затримано за хабар також 

Корупція 
по-львівськи 

Партія Андрія Садового «Самопоміч» активно виступає проти хабарників, 
особливо в Тернополі і особливо – перед виборами. Однак у самому Львові, 
«колисці» політсили, правоохоронці за останній рік арештували багато осіб, які 
порушили закон. До того ж, частина з них має безпосередній зв’язок із Садовим.

директора львівської автошко-
ли за «поміч» в отриманні водій-
ських прав запросив трішки біль-
ше 3 тисяч гривень. 

Підлеглого Андрія Садового 
зловили на хабарі у 2 тисячі гри-

вень. Стільки чиновник просив за 
довідку про перебування на служ-
бі громадського порядку.

Львів’яни неодноразово про-
тестували проти корупціонерів у 
міській владі Садового. Цьогоріч у 

квітні вулицями Львова організу-
вали ходу, присвячену темі коруп-
ції, а потім пікетували прокурату-
ру і мерію. 

Чому ж підлеглі Садового із 
“Самопомочі” нині так активно 

вишукують хабарників? Напевне, 
починати треба з себе, бо як за-
вжди «колода у своєму оці, напев-
но, не помітна».

За матеріалами 
інтернет-видань.

Заголовки львівських видань. Львів’яни неодноразово протестували проти корупціонерів у міській владі Садового.

Першу річницю створення 44-ї 
окремої артилерійської бригади 
відзначили у Тернополі. 

Насамперед вшанували тих, хто 
віддав життя, боронячи Україну. 
На території військової частини 
відкрили та освятили меморіальну 
Стелу загиблим воїнам-артилеристам 
бригади, які загинули у зоні АТО. 

- Тернопільські артилеристи брали 
участь у визволені Слов’янська, обороняли 
населені пункти Щастя, Дебальцево, Попас-
на та багато інших, - зазначив т.в.о. команди-
ра окремої артилерійської бригади полков-
ник Валентин Козловець. - Підрозділи нашої 

військової частини підтримують артилерій-
ським вогнем механізовані частини фактич-
но на усьому фронті проведення антитеро-
ристичної операції. Сьогодні понад 90% осо-
бового складу військової частини разом із 
командиром перебувають у зоні виконан-
ня бойових завдань на Донбасі. На превели-
кий жаль, у ході проведення АТО 10 наших 
воїнів загинули за волю України. Сьогодні у 
їхню честь ми відкриваємо меморіальну Сте-
лу пам’яті.

Священнослужителі помолилися та окро-
пили святою водою пам’ятний знак, а вій-
ськовослужбовці бригади пройшли урочис-
тим маршем, віддавши шану своїм бойовим 
побратимам.

У Тернополі відкрили стелу пам’яті
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 На прапорі були автогра-
фи та побажання від усіх бій-
ців батальйону. Зараз зна-
мено знаходиться у шко-
лі, у куточку пам’яті подіям 
АТО і є доступним для гос-
тей навчального закладу. 
Загалом, цього дня дух па-
тріотизму був помітний в 
усьому – починаючи з чудо-
вих декорацій, закінчуючи 
жовто-блакитними букетами 

в руках випускників.
Перший же тиждень на-

вчання присвятили незалеж-
ності нашої держави. Керів-
ництво школи разом з учня-
ми взяли участь у всеукра-
їнському флешмобі «Руш-
ник єднання». Також провели 
вахту пам’яті героям Небес-
ної сотні і полеглих бійців  у 
війні  на Сході. Учні читали ві-
рші, разом з викладачами об-

говорювали нинішні події 
в Україні. Організаторами 
зустрічі були учні 11 класу. 

Особливою подією 
для підлітків стало також 
створення патріотично-
го клубу на базі інтернет-
ресурсів «Паросток» (для 
учнів 9-11 класів). Зовсім 
скоро цей проект розпо-
чне свою роботу і всі охо-
чі зможуть спостерігати за 
волонтерською діяльніс-
тю учнів та вчителів закла-
ду. У найближчих планах і 
збір гуманітарної допомо-

ги у зону АТО, що здійснюва-
тиметься на базі школи.  

«Ми закликаємо усіх охо-
чих приєднатися до нас задля 
допомоги воїнам АТО, адже 
найбільша перемога бере по-
чаток з найменшої бороть-
би», - кажуть учні і викладачі 
Старовишнівецької школи на 
Збаражчині.

Віка ХМІЛЕВСЬКА.

Дефіцит підручників та важкі наплічники тепер не 
лякають тернопільських школярів. Діти можуть 
скачати необхідні посібники в електронному 

варіанті в коридорі своєї школи. 
На стінах учбових закладів розміщені спеціально розроблені 

плакати зі списком підручників по класах і QR-коди для їх заван-
таження в смартфони чи планшети. Таку інновацію вперше впро-
вадили у нашому місті завдяки вчителю економіки Тернопільської 
ЗОШ №19 Сергію Антонюку та благодійному фонду «Magneticone.
org». Саме його засновнику Руслану Савчишину і належить ця ідея. 

- Ми хотіли розвантажити наплічник школярів, - розповідає 
Сергій Антонюк. -  Адже щодня учні молодшої школи носять порт-
фелі вагою близько шести кілограмів ваги. Очевидно, що це може 
погано вплинути на здоров’я дітей. З іншого боку ми вирішили на-
вчити учнів користуватися сучасними гаджетами не тільки для 
ігор та розваг, а й  для навчання. 

Організатори проекту зібрали разом електронні підручники, 
розробили QR-коди та надрукували плакати - на кожен клас - окре-
мий, аби зручно було фотографувати QR-код. Всі підручники по-
вністю відповідають оновленій шкільній програмі. Особливо це ак-
туально для 4-7 класів, у яких якраз і є найбільша проблема із за-
безпеченням навчальними матеріалами.

- Щоб скачати електронний підручник, потрібен звичайний 
смартфон чи планшет та програмка для скачування QR-кодів, - по-
яснює Сергій Антонюк. – Потрібно відкрити цю програму, зіскану-
вати QR-код. Після зчитування коду розпочнеться скачування під-
ручника на телефон. Після його завершення ви можете розпочина-
ти готуватися до уроків. 

І діти, і дорослі зацікавилися цим проектом. Щоправда, педаго-
ги сприймають по-різному. Кажуть, що читання електронних книг 
псує зір. Але якщо немає підручника у бібліотеці, то це стає хоро-
шою альтернативою для школярів. 

З початку старту проекту електронні книги вже завантажили 
близько тисячі учнів. Ініціатори проекту сподіваються, це лише по-
чаток і така чудова ідея сподобається школярам і буде допомагати 
їм у навчанні. 

Юля ТОМЧИШИН.

Сергій навчається у Тернопільському педагогіч-
ному університеті. Любов до риболовлі йому при-
щепили дідусь та батько. Рибалити хлопець почав 
десь з шостого класу. 

- Наш ставок вже добре знаю, за стільки років 
вивчив, де буде клювати, а де ні, - розповідає він. 
-  Влітку стараюся виходити на риболовлю один 
-два рази на тиждень. Спочатку на місці підгодовую 
рибу, а далі – справа часу. 

Хлопець любить як зимову, так і літню риболов-
лю. Каже, в кожній з них є своя романтика. Особли-
вих таємниць вдалого полювання немає – головне 
робити це з душею. Рекордного коропа Сергій спій-
мав на домашню цукрову консервовану кукурудзу.

- Рибину тягнув десь 30 хвилин. Клюнула біля 8 
години ранку, рибалив я з човна.  Одразу зрозумів, 
що улов – незвичайний. Коли ж врешті підтягнув те, 
що було на гачку, опустив руку у воду і витягнув ри-

бину за зябра. Це не єдиний мій трофей за минуле 
літо, але інші були менші.

Дивлячись на рибину, яка вже лежала у човні, 
Сергій кілька хвилин не міг повірити своєму улову. 
Каже, досі найбільше, що виловлював у цій водоймі,  
був сазан на вісім кілограмів.

- Але я припускав, що тут можуть водитися такі 
велетні, - каже Сергій. - Оскільки займаюся карпо-
вою риболовлею давно, то знаю  поведінку цих ри-
бин, як вони плавають, як поводяться. Так от, на мі-
лині можна поспостерігати, як вони своїм тілом 
розводять лінії, як рухаються.

Сергій Пелещак не планує зупинятися на досяг-
нутому і надалі полюватиме на велетів, а ще пла-
нує взяти участь у змаганнях на рівні з рибалками-
професіоналами, аби випробувати свою майстер-
ність у риболовлі.

Юля ТОМЧИШИН. 

Рибалка зі Збаража спіймав 22-кілограмового коропа
У Збаражі 19-річний Сергій Пелещак встановив справжній рибний ре-
корд. Хлопець спіймав на місцевому ставі 22-кілограмову рибину. Зізна-
ється такий великий улов нього не перший, але цей короп найбільший. 

Унікальний проект 
для учнів стартував 

у Тернополі

У школі на Вишнівеччині 
з’явився бойовий прапор

Незвично розпочалася 
цього року урочиста 
лінійка до Дня знань 

під назвою «Молитва за 
Україну» у Старовишнівецькій 
школі. Перед батьками і 
дітьми розгорнули бойовий 
прапор. Дорогоцінний 
подарунок передав боєць 
24-ї механізованої бригади, 
житель селища Сергій 
Маслюк.  Воїнам цього 
угрупування навчальний 
заклад неодноразово 
допомагав. 

У Тернополі можна безкоштовно вивчати англійську, німецьку та польську.   
Курси іноземних мов розпочалися у благодійному фонді «Карітас». Групи 
з дітей шкільного віку від 6 до 17 років почали набирати з вересня. 

- Усіх школярів поділять відповідно за віком, - розповідає заступник директора «Карітасу» 
отець Роман. -  Заняття будуть проводитися у післяурочний час – з 16:00 і триватимуть близько 
години. Наймолодших мови учитимуть за допомогою ігор. На курси з польської мови можуть 
приходити люди різного віку. 

Іноземні мови - безкоштовно



№36 (117)/16 вересня - 22 вересня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.uaФакти

Відсоток виконання Коаліційної уго-
ди за дев’ять місяців роботи нинішньо-
го парламенту дуже малий: за різними 
оцінками, від 10% до 40% (це вже хто, 
як і чому підраховує) — стверджується у 
публікації порталу www.business.ua. На 
початку вересня нинішній склад коалі-
ції почав змінюватися. Рішення про ви-
хід з неї прийняла фракція Радикальної 
партії. Розкольні настрої досі витають в 
“Самопомочі” і “Батьківщині”. Але який 
би формат коаліції не склався в май-
бутньому, її депутати вже увійшли в іс-
торію. І вони, як суб’єкти законодавчої 
ініціативи, які голосують за закони, не-
суть відповідальність за виконання Ко-
аліційної угоди і проведення реформ.

Зрозуміло, що відповідальність з 
ними розділяють і уряд, і Президент 
України Петро Порошенко. Вони теж є 
суб’єктами законодавчої ініціативи. Але 
якщо прийняття чи неприйняття того 
чи іншого законодавчого акту від АП 
чи Кабміну депутати можуть пояснити 
тим, що він підготовлений погано, то за 
свої ініціативи перед електоратом на-
родні обранці і парламентські політси-
ли несуть відповідальність персональ-
но. Тому ми оцінили їх активність і ква-
ліфікацію по ряду публічних кількісних 
показників, пов’язаних із безпосередні-
ми обов’язками депутатів.

Короткі вихідні дані
Під час роботи двох перших сесій Вер-

ховної Ради восьмого скликання (за 17 
липня 2015 включно) народні депутати 
зареєстрували 2 004 проекти законів, з 
яких 129 були прийняті як закон. У пар-
ламенті створено вісім фракцій і груп:

фракції партій “Блок Петра Поро-
шенка” (143 депутати), “Народний 
Фронт” (81 депутат), Опозиційного бло-
ку (43 депутати), Об’єднання “Само-
поміч” (31 депутат), Радикальної пар-
тії Олега Ляшка (21 депутат), Всеукра-
їнського об’єднання “Батьківщина “(19 
депутатів);

депутатські групи “Відродження” (22 
депутати) і “Воля Народу” (19 депута-
тів).

Показником ефективності праці 
фракцій і груп у контексті конструктив-
ності законодавчих актів була обрана 
частка прийнятих як закон законопро-
ектів із числа всіх зареєстрованих фрак-
цією або групою. Також важливим по-
казником є кількість зареєстрованих і 
прийнятих законопроектів у розрахун-
ку на одного депутата - члена фракції 
або групи. Всі законопроекти діляться 
за спрямованістю тематики, і саме так 
оцінена ефективність праці фракцій і 
груп (див. “Порівняльна оцінка ...”).

Зрозуміло, що автоматично за-
дніх пасуть фракції і депутатські гру-
пи, які не ввійшли в коаліцію. І оціню-
вати їх законотворчість тільки кількіс-
ними показниками складно - їх законо-
давчий результат природним чином за-
лежить від жорсткого фільтра коаліці-
антів. Інша справа такий показник, як 
кількість поданих законопроектів, - від 
політичного формату він вже точно не 
залежить. Свідчення тому - невисока 
активність депутатів з двох найбільших 
провладних партій. Вивчайте. І робіть 
висновки самі.

Петро СЕМЕНОВ.

Депутатський ККД-мінімум
У кількох регіонах 

зросла 
загроза сепаратизму

На Донеччині та Луган-
щині зберігається напру-
жена ситуація з високим 
рівнем загрози терактів і 
диверсій з боку російсько-
терористичних військ, які 
проникають у тилові райо-
ни, та проросійської агенту-
ри, повідомляє sprotyv.info. 
На Одещині тривожною тен-
денцією стануть протиріч-
чя у середовищі громадських 
сил, що позиціонують себе як 
патріотичні. На тлі сканда-
лів проросійські сили активі-
зують спроби впливу на ядро 
свого електорату. Очікуєть-
ся й посилення інформацій-
ного тиску з боку РФ і про-
російських ЗМІ Одеси. Ситуа-
ція на Харківщині залишаєть-
ся складною -  загроза терак-
тів не слабшає. У Запорізькій 
області фіксується різке зрос-
тання загрози. Це викликано 
інформацією про початок за-
пуску чергового сепаратист-
ського сценарію у регіоні - 
створення «осі дестабілізації» 
по лінії Маріуполь-Кривий 
Ріг-Запоріжжя з викорис-
танням місцевих проросій-
ськи налаштованих олігархів. 
На Дніпропетровщині зрос-
тає загроза терактів і сепара-
тистських проявів. Підвищен-
ня загрози спостерігається на 
Миколаївщині: почастішали 
випадки прояву «побутового» 
сепаратизму з боку проросій-
сько налаштованих громадян. 

Опалювальний сезон 
практично зірваний
Прем’єр Арсеній Яценюк 

звинуватив керівництво  
Міненергетики та вугільної 
промисловості у зриві вико-
нання плану заходів з під-
готовки до опалювального 
сезону. Про це він сказав під 
час відвідування спеціальних 
навчань на ДП «Укренерго», 
яке здійснює диспетчерське 
управління об’єднаною енер-
госистемою держави, повідо-
мляє УНІАН. «Міністерство 
енергетики зірвало виконан-
ня декількох пунктів розпо-
рядження про підготовку до 
осінньо-зимового періоду. На-
самперед, йдеться про нако-
пичення вугілля», - зазначив 
Яценюк. І нагадав, що уряд 
виділив необхідні кошти на 
закупівлю палива, проте вони 
так і не були використані за 
призначенням. 

Військовий 
збір продовжать 

Військовий збір в Украї-
ні продовжать, повідомила 
заступник міністра фінан-
сів Олена Макеєва. «Військо-
вий збір буде продовжений на 
рік, поки йде війна», - сказала 
вона. Збір увели в серпні 2014 
року. Ставка податку стано-
вить 1,5 відсотка від об’єкта 
оподаткування. За січень-
червень цього року військо-
вий податок приніс до бюдже-
ту 4 мільярди гривень. 

Україна

*дані порталу  business.ua

*дані порталу  business.ua
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Струни серця
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Гарні дівчата 
живуть в Яблуневі – 
усмішки щирі 
від мрій вересневих.

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

nday.te.ua

На фото Івана ПШОНЯКА: 
учасниці художньої 
самодіяльності села Яблунів 
Гусятинського району:  
Ольга Добровольська, Мар’яна 
Яцишин і Марія Шимків.

- Нам потрібно розлучитися.
- Що нам потрібно? - не розчула Неля че-

рез гамір і оголошення про реєстрацію на чер-
говий авіарейс.

Вона розглядала вітрину, на якій красува-
лося взуття на всі смаки. Блідо-рожеві туфлі 
виглядали вишукано і стильно. Вони пасува-
ли б до її нового костюма. Неля любила щось 
купувати в аеропортах. І любила аеропорти. 
Поспіх і чекання, приліт-відліт, емоції, емоції…  

- То що нам потрібно? - перепитала у чоло-
віка.

- Розлучитися, - відповів Костя. 
- Ти приревнував мене до чергової пари 

туфель? - пожартувала. 
- Я серйозно.
Через раптове зацепеніння не почула, що 

оголосили реєстрацію на їхній рейс. Вірніший, 
надійний, найкращий у світі Костя, її Костя, і… 
розлучення? Не знала, що має сказати Кості. А 
він чекав на її відповідь і готовий почути будь-
що. Вона цілу дорогу мовчала. «Мабуть, Кос-
тя прийняв рішення ще перед поїздкою, - ду-
мала. - Але не хотів псувати настрій. Хто його 
нова жінка? Коли і звідкіля взялася?»

Неля витримала паузу аж додому. Мовчан-
ня було спасінням від сліз. 

- Вона моя колишня пацієнтка. Оперував 
її, - пояснив урешті.  

- З любові чи з жалю йдеш до неї?
- Вона беззахисна. Схожа на мишку. І як 

двом дітям раду дає? А ти сильна.  
- Мені легше буде давати раду одній дити-

ні. Мене не треба шкодувати. І мені можна зі-
псувати життя. 

- Максим дорослий, зрозуміє.
- У дванадцять років - дорослий? 
- Я буду з сином зустрічатися. Допомагати. 

Буде, як раніше.
- Не буде, як раніше. І ти це знаєш. Ти… ко-

хаєш ту мишку?
- Кохаю…
- Хай щастить усім мишкам на світі! - ки-

нула й почала витягувати з шафи чоловікові 
речі. 

- Може, зачекаєш до ранку? Куди я зараз, 
пізнім вечором?

- До мишки, в операційну… Куди хочеш!
«Я мушу купити ті блідо-рожеві туфлі! 

Мушу знайти їх!» - Нелі здавалося, що взувач-
ка може стати порятунком від неочікуваної 
ситуації. 

Неля, а офіційно Неоніла Володимирів-
на, - юрист. Клієнтів не потрібно було шукати. 
Вони самі шукали зустрічі з нею. Коли ж про-
блеми торкнулися її - розгубилася. Випотро-
шування шафи стало єдиною розрадою. 

На роботі ніхто не помітив, що очі її по-
смутніли. Лише прибиральниця, тітка Дуся, 

яка називала всіх працівників «контори» ді-
тьми, сказала:

- Володимирівно, дитино, щось ви неве-
селі. Не з таким настроєм повертаються з від-
пустки. Моя справа - ганчірка і відро, але я ж 
бачу...  

- Костя пішов до іншої. 
Тітка Дуся на всяк випадок присіла. При-

клала руку до серця. Перевела дух. І мовила: 
- Це, як розлад шлунку: помучить і ми-

неться. 
І, наче досвідчений психолог, додала:
- Жоден чоловік у світі не вартує навіть од-

нієї жіночої сльози. 
- А лікарі кажуть, що деколи треба плака-

ти - для профілактики.
- Ті, що кажуть, хай плачуть. Профілакти-

ка… Придумали дурницю. Все минеться, ди-
тинко, - прибиральниця заповзято почала ви-
тирати Нелин стіл, на якому не було жодної 
пилинки… 

…Неля вкотре приміряла рожевий кос-
тюм. Ах, якби тоді купила туфлі.

- Ма, ти така класна! Нічого наш тато в 
жінках не розуміє, - по-дорослому мовив син.

- Макс… 
- Що? Я правду кажу. 
Неля погладила синову голову. Він шмор-

гнув носом…
…У них з Максом було півтори години до 

літака. Летіли в гарячу африканську країну. 
Про цю подорож син мріяв давно. Хотів поба-
чити пустелю, древні храми і таємничі пірамі-
ди. А поки що обсервували аеропортові мага-
зинчики. 

Рожеві туфлі! Трішки не такі, але схожі на 
ті, які бачила з Костею. Приміряла. 

- Підбори не зависокі? - запитала в сина.
- Не зависокі! - оцінив її мрію незнайо-

мець.
- Перепрошую? Ви…
- Я - пасажир, - засміявся. - А туфлі гарні. 

Вам пасують. 
- Ма, купи їх. Супер! - потакнув Максим. 
… - О, ми летимо одним рейсом, - мовив 

знайомий голос незнайомця.
- Ви?! 

- Здається, я вас десь бачив. У мене хороша 
зорова пам’ять. 

- Ви часом не лікар?
- Ні. А що?
- Просто запитала. Вони пам’ятають своїх 

пацієнтів. І закохуються в них. 
- Пробачте, не назвав свого імені. Дмитро. 

Я живу…
Неля і Дмитро були з одного міста.  
Вони їздили одним автобусом на екскур-

сії. Дмитро тут не вперше. Він любив цю гаря-
чу землю і її таємниці.

- Удень пустеля золота. Вночі - срібна. Під 
її пісками притаїлися древні цивілізації. Пус-
теля відкриває таємниці не відразу - вичікує 
певного часу…

Дмитро розповідав цікаво. У Максима ви-
никало десятки запитань. 

- Макс, дай людині відпочити, - не витри-
мала Неля.

- Максиме, я забув запитати: ким працює 
твоя мама? 

- Юрист. Вона лише видається дуже сер-
йозною. Насправді мама класна. А ви де пра-
цюєте?

- Нічого особливого. Трохи бізнесмен, - по-
жартував. 

- Чому ви тут самі? 
- Макс, залиши людину в спокої, - при-

крикнула на сина Неля. 
- Усе гаразд. Раніше приїжджав із сім’єю. 

Це був наш улюблений клаптик землі. А потім 
дружина і донька пішли жити до мого найкра-
щого друга. Тепер - вони сім’я.  

- І наш тато пішов…
- Макс!.. Все буде гаразд, Дмитре, - мовила 

Неля. - Такі чоловіки, як ви, довго не бувають 
самотніми. Завжди знайдеться якась мишка…

- Хто знайдеться?
- Не звертайте уваги. Спека…
Вона рятувалася від спеки білим шали-

ком. Інші жінки з їх групи одягали капелюш-
ки. А Неля - легкий шалик. Гарячий вітер ба-
вився ним, висмикував з-під шалика волосся 
кольору стиглої пшениці. Жінка була схожа на 
дивну білу птаху серед жовтих пісків і гарячих 
небес. 

«Я не повинен думати про неї. Бізнес, 
партнери… Про це думай. І про доньку, яка те-
лефонує ночами потай від колишньої дружи-
ни. Донька… Який же я дурень, що дозволив 
вивезти її на інший кінець землі, картав себе 
Дмитро. - А Колян, друг, будь він не ладний! 
Хто б подумав? А Ліля... Колян багатший. І Ліля 
пішла до нього…»

- Не сумуйте, Дмитре, - порушила його 
внутрішній монолог Неля. – Насолоджуйтеся 
відпочинком. 

…Вона взула блідо-рожеві туфлі й одягну-
ла ніжно-рожевого кольору костюм. Розпус-
тила волосся. Трішки косметики, усмішки, за-
гадковості в очах. Нині річниця їх з Костею ве-
сілля. Колись це був щасливий день. Вони кла-
ли один одному під подушки подарунки. Так 
повелося з першого року одруження. А увече-
рі йшли в ресторан. Завжди відзначали це свя-
то лише удвох. 

- Мишка, мишка, де ж ти взялася на мою 
голову? - мовила сама до себе Неля.

Після роботи зайшла у мініатюрне кафе. 
Замовила горнятко кави. Напій мав присмак 
ностальгії. Сіла біля вікна. Неля любила спо-
стерігати за людьми, «читати» їх настрій. 
Відчувала чийсь погляд. Чи здалося? Сьо-
годні вона багато думає про Костю. А він про 
неї? Пам’ятає нинішній день? Хоча, навіщо це 
йому? У нього з мишкою свої свята. Цікаво, чи 
кладе він їй під подушку подарунки? 

Вийшла з кафе у теплий вечір. 
- Я не помилився, це ви, Нелю! Хотів у кафе 

підійти… 
- Дмитро?.. 
Він запитував її про сина. Вона його - про 

справи. Так і дійшли до маленького імпровізо-
ваного квіткового ринку біля старого храму. 

- Пані, купіть гладіолуси. Вони такого ко-
льору, як ваше вбрання. 

- Нам все відро, - сказав Дмитро.
- Відро мені потрібне, - запротестувала 

літня продавщиця. 
- Нам не треба відра. Лише всі квіти, що в 

ньому.
- Один, два, три… дев’ять. Маєте щедрого 

чоловіка, пані. А то деякі як почнуть приціню-
ватися…

Неля несла оберемок ніжно-рожевих гла-
діолусів. Дмитро підтримував її під руку. Усмі-
халося сонце з осінніх небес. Народжувалося 
кохання… 

…Дмитро завжди даруватиме Нелі у цей 
день дев’ять гладіолусів. Вони приходити-
муть у мініатюрне кафе. Сидітимуть біля ві-
кна. А поруч сидітиме щастя. Але через Нели-
ні спогади пробігатиме сіра мишка. Й не дава-
тиме спокою запитання: чи пам’ятає її колиш-
ній чоловік про нинішній день? А кава завжди 
буде мати присмак ностальгії…  

Ольга ЧОРНА.

В обідню перерву працівни-
ці видавництва «Джерело» за-
звичай збиралися за одним сто-
лом. Не так спільне чаювання, 
як перемивання кісток та об-
говорення найсвіжіших пліток 
збирало жіночок і дівчат у кім-
наті відпочинку. Чергову нови-
ну майже на хвості принесла 
Юля.

- Ви чули, у Яремчука донька 
народилася!

- У-у-у, - загудів вулик обу-
ренням і здивуванням.

- Чекай, як? 
- Це ж скільки у них уже? 

П’ятеро?
- От радість у людей! Класно, 

п’ятеро діток!
- Ну от не згодна я з вами  і 

усе тут! П’ятеро дітей – це за-
надто, при  усій моїй повазі до 
Яремчуків! 

- А я вважаю, що це особиста 
справа, хай хоч і десятеро, якби 
доглянуті, нагодовані, забезпе-
чені!

- Ой, та вони просто не зна-
ють, що існують засоби контра-
цепції та й усе, - зморщила і без 
того маленького носика модни-
ця Алевтина, підсумовуючи усі-
ма сказане.

- Ну, дівчата, ви так каже-
те, бо просто заздрите їм! Олег 
Володимирович любить сво-
їх дітей і дружину, а вас просто 
жаба тисне, що на жодну уваги 
не звертає! – тихенька Олена як 
завжди захищала свого шефа.

Це дійсно було відсотків на 
дев’яносто правдою. У їхньо-
му видавництві переважно жі-
ночий колектив. Кілька чоло-
віків, які й у підметки не годи-
лися Олегу Яремчуку, директо-
ру «Джерела». А дівчата молоді, 
незаміжні, є й  розлучені жінки 
постарші, але усім хочеться зви-
чайної чоловічої уваги. А за ува-
гу такого красеня як Олег Воло-
димирович готові й позмагати-
ся деякі з його дружиною. І на-
магалися не один раз. Тільки от 
не ведеться Яремчук.

Олег часто, працюючи в ка-
бінеті, дослухався до розмов 
своїх колежанок. Цікаві вони, 
до сміху іноді наївні, як діти ча-
сом поводяться, але кожна сама 
по собі – екземпляр ще той. За-
галом, у нього дружній талано-
витий колектив. За це і любить 
їх, і цінує. Помічав і погляди, і зі-

тхання в його бік. Але навіщо 
обнадіювати? У нього своє жит-
тя, свої принципи і змінювати їх 
немає ні причин, ні потреби. 

Кілька днів тому дружина 
дійсно подарувала йому доне-
чку. Маленьке сонечко-Сонечку. 
Старші ж усі козаки-хлопчики. 
Тому поява дівчинки стала для 
усіх святом. 

З дружиною Олег познайо-
мився відразу після армії. По-
вернувся у рідне село працю-
вати, а Люда в гості приїжджа-
ла до своїх родичів. Так і по-
знайомилися. Вона вродлива 
міська дівчина, а він звичай-
ний сільський парубок. Хіба ж 
така на нього гляне? Так собі 
розмірковував Олег. Але поми-
лявся. Люда закохалася у цьо-
го сором’язливого міцної стату-
ри юнака з першого погляду. Бі-
гала вечорами на танці у сіль-
ський клуб, щоб хоч краєчком 
ока побачити того, хто украв її 
серце і думки, і бажання. Вона 
професорська донечка, бать-
ки придивлялися уже їй вигід-
ну партію. А тут Олег. Про зятя-
тракториста її батьки точно не 
мріяли. Люда це розуміла, але 
не уявляла своє майбутнє без 
єдиного у світі й найкращого 
чоловіка, який навіть і не підоз-
рював про такі почуття столич-
ної красуні. 

Літо промайнуло, мов один 
день. До від’їзду Люди залишив-
ся тиждень, а вона так і не на-
важилася підійти до Олега. Не 
знала, як він сприйме її зізна-
ння. Та і не гоже якось дівчині 
першій проявляти свої почуття. 
А от Олег все ж таки знайшов 
мужність і той останній тиж-
день літа став початком їх ве-
ликої історії під назвою «Кохан-
ня». Історія, звісно, складалася 
дуже і дуже непросто – довело-
ся пройти і через відмову бать-
ків від доньки, і через сльози, і 
через безгрошів’я й стикання 
по заробітках, через недоспа-
ні ночі й недоїдання. Але вони 
вистояли. Освіту здобули обоє, 

дім збудували, відкрили власну 
справу. І найголовніше – діти. 
Це їхнє усе – небо, сонце, пові-
тря, вода. Усе багатство земне і 
неземне – це їх незрівнянні ма-
люки. Попри негаразди й про-
блеми Люда та Олег змогли збе-
регти свої почуття, не розміня-
ти їх на солодкі згуби і розваги, 
не втратити довіру й віру один 
в одного та у власні сили. А це 
найголовніше, що веде людей 
по житті. Для Яремчука не існу-
вало нічого на світі, крім його 
коханої, діток, родини.

Так було доки у їх видавни-
цтві не з’явилася нова літредак-
торка. Зовсім мале дівчисько у 
кедах і платтячку в шотландку, 
зі смішним ведмедем-рюкзаком 
за плечима. Хоча й дипломова-
не і з досвідом та рекомендаці-
ями  авторитетних людей. Чи-
мось зачепила вона Олега. Про-
стотою, не награністю, юністю 
і чистотою – усім цим віяло від 
її тендітної постаті.  Вперше за 
багато років, коли Зося була по-
руч,  відчував, як серце плавно 
скочується вниз, а потім зму-
шує підійматися солодку хвилю 
аж до горла. Та так, що не виста-
чало слів. Губився і червонів, як 
хлопчик, під прицілом її зеле-
них очей. Шукав будь-яку наго-
ду, щоб підійти, відчути її запах, 
мов ненароком торкнутися ніж-
ної шкіри. Тваринний потяг вів 
його, мов голодного вовка, на 
здобич. І не було ні найменшого 
бажання його стримувати. 

Якось після напруженого 
важкого дня, відкинувся в кріс-
лі й сидів так із заплющеними 
очима. Треба було їхати додому. 
Дружина уже телефонувала дві-
чі. Але в одному з кабінетів си-
діла його мала солодка згуба. 
Він бачив світло, коли проходив 
коридором. Слухав  своє дихан-
ня. Уявляв її вуста, які вона лю-
бить покусувати, коли нервує. 
Уявляв її… двері прочинилися і  
його «чиста німфа» несміливо 

запитала: 
- Олеже Володимировичу, а 

ви мене до метро не підвезете? 
Пізно уже, затрималася, тепер 
от боюся іти… 

Олег їв її поглядом. А воно 
сором’язливо опустило оченя-
та й розпалювало його тіло, мов 
диявол на пательні у пеклі. Пі-
дійшов упритул, що аж відчу-
вав, як серце піднімає її малень-
кі груденята на його широких і 
дужих. Дівчина благально ди-
вилася на нього, мов з ікони. 
Олег зробив кілька кроків на-
зад, а потім рвучко підхопив  її 
легеньке, мов пір’їнку тіло, при-
тис до хрусту кісток. І поста-
вив на місце. Ніби облуд якийсь 
спав з душі.

- Зосю, вибач, сам не розу-
мію, що зі мною.  Я ж удвічі стар-
ший за тебе, мабуть. Ти ж мені у 
доньки годишся…

- Ходімо, уже пізно… вас вдо-
ма, напевно, чекають, - дівча 
пішло поволі темним коридо-
ром, не оглядаючись.

Ще якусь мить чоловік сто-
яв посеред кімнати. А потім ру-
шив слідом. 

Наступного дня Зося не ви-
йшла на роботу. Дівчата уже 
із самого ранку обговорювали 
версії. На столі шефа лежала за-
ява про звільнення. А поруч лі-
тачок із паперу. Олег розгорнув  
і  прочитав написані її рукою 
слова: «Зрада завжди залиша-
ється за дверима, але запускає в 
сім’ю свою найстрашнішу най-
потворнішу  дитину - брехню. 
Не розмінюйся! У тебе п’ятеро 
і найкращих! Не проміняй їх на 
ту одну… найогиднішу…» 

Олег посміхнувся вдячно і 
запустив літачка у вікно. Мале і 
смішне дівча кількома рядками 
поставило на місце мозок, роз-
ставило усе на свої місця. Єди-
на за усе сімейне життя слабин-
ка полетіла з маленьким літач-
ком з його серця.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Осінь… То плаче дощами, то усміхається сонечком. 
Примхлива пані, наче жінка, яка не хоче ще відпуска-
ти тепла літа, а вже чекає таємничості від узорів зимо-
вих холодів. 

Чого чекаю я? Від тебе – тільки ніжності. А ще – ві-
рності. Хочу, аби ти просто був поряд. Щоб я могла ви-
глядати тебе з роботи, готувати для тебе вечері і сні-
данки. Довіряти тобі свої мрії. Кутатися в обіймах тво-
єї любові і віддавати так багато свого кохання тобі. 

Що таке щастя? Для когось – гроші, влада, слава, ве-
ликий будинок і дорогі речі. Для мене щастя – це ти. 
День, коли усміхається сонце і зеленіє за вікном тра-
ва. Коли для всього світу непогода, а для мене б’ється 
твоє серце. Я слухаю його, приклавши до твоїх грудей 
свої маленькі долоні. І хочу, щоб так було завжди. 

Але ти знову збираєшся у свою далеку мандрівку. У 
чужу країну, де маєш роботу і гарну зарплату. Це нази-
вається, як ти кажеш, проза життя. Мені залишається 
знову чекати. І кутатися хіба у теплий плед – без тво-
єї любові. 

Олеся Г., м. Тернопіль.

Етюд
Без 
твоєї 
любові…

Кава
з присмаком  
ностальгії

Життєва історія

ОСІННІ МОТИВИ 

Я яблуком явлений
черленим, чепурним.
О, осене! О, се не те,
що музика,
у яку переходжу.
Із ним
зостаюся, з тим ябком,
як з нотою “До”,
а опісля
на руки твої упаду
як забуте гніздо,
або пісня.

*   *   *
Стукоче в шибу: «Відчини.
Ти ж так чекав на мене. 

Чуєш?»
А я
неправедно вчинив –
перегардинив світ
й мовчу.
Є
у тому –
втечі сивий сум…
У темінь  вуглики несу
тих мрій,
в яких вже не живу.
…Дощить осіннє дежавю.

*   *   *
Між осіннього листя 

шепочуть думки,
Що ніколи не змовлені 

будуть тобою.
Пригорнулася хмара дощем 

до руки
І до серця мого боязкою 

мольбою.
*   *   *

Небесну перлину в долоні несу,
і бачу в ній спогад, 

і чую в ній тишу.
Не в силі дощу описати красу.
Не в праві… Не в змозі…
Не… Ні,
все ж опишу!
Мотиви надії відчуйте
і щем,
в якому порив переходить 

у втому.
Немарно зливається небо 

з дощем,
немарно земля умивається в 
ньому. 

*   *   *
Палає кущ осінньої калини,
перевтомивсь годинник 

од ходи. . .
Щось шелепочуть шибам 

крапелини,
змивають мрій розгублені 

сліди.
Брилі будинків вимокло 

блимкочуть,
старенькі груші сиплять 

мідяки. . .
Неспокій знов у слово 

влитись хоче,
але усе виходить навпаки.
Перед порогом зібгане 

проміння,
об нього вітер
ноги витира,
і дощавиці музика осіння
свої етюди вкотре повторя.
Йду крізь дощів прозорі 

гобелени, -  
душа розм’якла, як в руках свіча. 
Стежину в осінь знову 

стелять клени,
і обганя мене чиєсь хлопча.

 Олег ГЕРМАН.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

потрібних слів

Маленькийлiтачок 

Один мудрець взяв порожній глечик, і 
наповнив його вщерть невеликими камін-
чиками. Потім зібрав своїх учнів і поставив 
їм перше запитання: чи повний глечик? Ті 
відповіли: так, повний. Тоді мудрець взяв 
ще банку гороху і  висипав його у глечик. 
Горох зайняв вільне місце між камінням.

Задав мудрець друге питання: «Повний 
тепер мій глечик?» Учні знову підтверди-
ли, що повний. Тут мудрець взяв коробку 
з піском і його теж висипав у глечик. Пісок 
просочився крізь горох і каміння і зайняв 
все вільне місце. 

Ще раз запитав мудрець своїх учнів, чи 
повний глечик, і знову почув ствердну від-
повідь. Тоді дістав мудрець кухоль, повний 

води і вилив її в глечик до останньої кра-
плі. Здивувалися учні, бачачи все це.

Сказав мудрець: «Я хотів, щоб ви усві-
домили, що глечик - це наше життя.

Каміння - найголовніша його складо-
ва Те, що необхідно, аби ваше життя за-
лишалося повним навіть у випадку, якщо 
все інше втратиться. Горох - це речі, які 
мати приємно, але вони не найважливі-
ші. Пісок символізує дрібниці, яких повно 
в житті будь-якої людини. Якщо спочатку 
глечик наповнити піском, не залишиться 
місця для гороху і тим більше для камін-
ня. Так само і в житті: якщо витрачати час 
на дрібниці, не залишиться часу на найго-
ловніше. Приділяйте спершу час своїм рід-

ним і близьким, собі та друзям, а зайняти-
ся прибиранням, ремонтом, завжди зна-
йдеться час. Слід спочатку витрачати час 
на каміння, все інше – пісок».

Мудрець повернувся вже йти, коли 
один з учнів запитав: «А для чого 
ж потрібна була вода?» 
«Радий, що ви запи-
тали мене про це. 
А зробив я це для 
того, аби довести, 
як би не було ваше 
життя зайняте, за-
вжди є трохи місця 
для дозвілля». 

Як слід витрачати час
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ФК «Тернопіль» – «Оболонь-
Бровар» (Київ) – 0:2

Обмаль очок у турнірній табли-
ці змушували ФК «Тернопіль» грати з 
«пивоварами» із Києва лише на пере-
могу. Однак, і «Оболонь-Бровар» цьо-
го сезону вже не добрала кілька «своїх» 
пунктів, тож розраховувала у Тернополі 
поповнити очковий запас.

Старт поєдинку був за тернополя-
нами. До середини першого тайму гості 
практично не переходили центр поля. 
Однак, ані кілька гострих прострілів від 
Тараса Кривого, ані навіси від Віталія 
Богданова адресатів не знайшли, тож і 
до реальних небезпечних ударів справа 
не доходила. 

А потім до гостроти вдалися й гості. 
Моменти, в основному, виникали після 
контратак. І в одному з швидких випа-
дів їхній вінгер опинився один на один 
з нашим голкіпером, якому довелося 
порушувати правила. Суддя відразу по-
казав на «точку». Пенальті чітко реалі-

зував Артем Фаворов – 0:1.
Другий тайм тернополяни знову 

почали досить активно. Після прострі-
лу Тараса Кривого не зміг добре при-
кластися по м’ячу Роман Гаврилюк. Та 
далі відбулися відразу три небезпечних 
моменти біля воріт господарів, у яких 
кияни просто «пробачили» суперника. 
Особливо реальний шанс мав Гордій-
чук, коли в контратаці партнери викла-
ли йому м’яч прямо на лінію воротар-
ського майданчика. Однак з вбивчої по-
зиції він пробив вище воріт.

Тернополяни намагалися організу-
вати бодай щось у відповідь, але вихо-
дило це вкрай рідко. Окрім того, за ві-
сім хвилин до фінального свистка чер-
говий кутовий біля воріт господарів за-
вершився ще одним голом. 

«Динамо-2» – «Нива» 1:0
У 8-му турі Першої ліги футбольний 

клуб «Нива» на виїзді програв з міні-
мальним рахунком київському «Дина-
мо-2». Гості пропустили гол у свої воро-

та на 3-ій компенсованій арбітром хви-
лині першого тайму.

На тренерському містку футболь-
ного клубу «Нива» відбулись зміни

Ще перед матчем у Києві тренер-
ський штаб на чолі з Романом Толоч-
ком, зважаючи на невдалі результати 
вирішив подати у відставку, повідоми-
ла прес-служба клубу.

Керівництво ФК «Нива» прохан-
ня тренерів задовольнило. Тож Ро-
ман Толочко, Любомир Вовчук та Бог-
дан Стронцицький більше не входять 
до клубного штату. Нагадаємо, що Ро-
ман Толочко посаду головного трене-
ра обійняв наприкінці минулого сезо-
ну. У новому чемпіонаті під його керів-
ництвом «Нива» набрала 4 очки у семи 
турах.

Цього ж дня футболістам був пред-
ставлений виконуючий обов’язки го-
ловного тренера. Ним став відомий 
тернопільський футболіст Петро Бад-
ло. 

12 вересня у Тернополі відбув-
ся легкоатлетичний пробіг «Терно-
пільська Озеряна – 2015». Учасни-
ки змагань пробігли 9 кілометрів 
навколо Тернопільського озера. Та-
кий захід проводять у Тернополі вже 
дев’ятнадцять років поспіль.

 «Тернопільська Озеряна» запо-
чаткована у 1997 році. На початку 
цієї традиції, окрім пробігу, був і за-
плив через озеро, але вже багато ро-
ків відбувається тільки пробіг. У рамках цього фестивалю 
оздоровчого бігу проходить ще й чемпіонат області з бігу на 10 
кілометрів серед спортсменів. Цього року ми додали ще одну 
–12-ту номінацію – це спортсмени старші 75 років. Сам оздо-
ровчий біг передбачає те, що людина може тривалий час збе-

рігати активність, енергію. Тому ра-
діємо, що в нас розширяються вікові 
рамки забігу. Адже спорт – це радість, 
перемога, конкуренція, емоції і ціка-
вий досвід», – впевнений директор 
департаменту у справах сім’ї, молоді, 
фізичної культури та спорту Терно-
пільської ОДА Віктор Мацикур.  

Цього року на «Тернопіль-
ську Озеряну» зареєструвалися по-
над 120 людей. Організатори ка-

жуть про рекордну кількість учасників, що свідчить про по-
зитивну тенденцію популяризації спорту. У забігу взяли 
участь спортсмени із різних районів Тернопільщини, а та-
кож інших областей України, зокрема з Львівщини та Івано-
Франківщини.

Поборолась за Україну
У заключний день чем-

піонату світу-2015 з жіно-
чої боротьби в Лас-Вегасі 
(США) скарбничка команди 
України поповнилася золо-
тою нагородою.

На найвищу сходинку 
п’єдесталу піднялася Оксана 
Гергель, яка стала чемпіон-

кою світу у ваговій категорії до 60 кг.
У фіналі волинянка здобула перемогу над Тсе-

ремчімед Сухі з Монголії, якій дісталося «срібло». 
Бронзові нагороди отримали американка Лі Еве-
лін Джеймс і Джанан Манолова із Болгарії.

Нагадаємо, раніше бронзовими призерами ЧС-
2015 з жіночої боротьби стали львів’янки Тетяна 
Кіт (55 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (63 кг), яка здо-
була й олімпійську ліцензію.

А ось наш борець Василь Шуптар (61 кг) у пів-
фіналі поступився монголу Номіну Батболду, який 
у підсумку став віце-чемпіоном світу, 4:8. Та в бо-
ротьбі за третє місце українець здолав представ-
ника Індії.

Павло Олійник (97 кг) уже в першій сутичці мі-
німально поступився майбутньому чемпіону сві-
ту-2015 американцю Кайлу Снайдеру. У втішному 
раунді змагань українець виграв три поєдинки, а у 
вирішальному з них переміг іранця Аббаса Тахана і 
піднявся на третю сходинку п’єдесталу пошани.
Як український боєць 
підкорив Європу

 Колишній волонтер, а нині боєць баталь-
йону «Луганськ-1» Андрій Умрихін привіз кубок 
переможця Чемпіонату Європи з моделюван-
ня беспілотних літальних апаратів на місце 
служби в зону АТО.

 За нагороду в Болгарії змагалися представни-
ки 40 країн. Основна боротьба розгорнулась між 
командами Росії та України. У півфіналі львів’янин 
зійшовся в поєдинку із тричі чемпіоном світу, мо-
сквичем Ігорем Трифоновим, а у фіналі з представ-
ником Санкт-Петербургу, тричі чемпіоном Європи 
Андрієм Бєляєвим та переміг їх.
Не їхній це прапор

Фанати донецького «Шахтаря» під час мат-
чу української Прем’єр-ліги у Харкові проти «Ме-
таліста» спалили прапор так званої ДНР.

У своєму секторі на стадіоні ультрас укотре 
продемонстрували своє негативне ставлення до 
рейкових республік.

Водночас, харківські ультрас також проявили 
свої політичні погляди, вивісивши банер з напи-
сом «Ахметов, геть з Харкова».
Польський чемпіон
 злякався?

Олександра Усика не пускають на світовий 
боксерський трон. 

Непереможному українцю ймовірно не вдасть-
ся у найближчий час зазіхнути на пояс Чемпіона 
світу за версією WBO, який належить Кшиштофу 
Гловацкі.

Представники поляка оприлюднили список по-
тенційних суперників їхнього боксера на бій, який 
відбудеться в січні. Усика у ньому немає.

Тим не менш, за словами Віталія Кличка, Олек-
сандр вже у першій половині наступного року 
отримає чемпіонський бій. Ситуацію вочевидь у 
жовтні прояснить конгрес WBO, на якому керів-
ники всесвітньої боксерської організації можуть 
зобов’язати польського чемпіона до бою проти 
українського лідера рейтингу WBO.

Франція поки-що 
відкладається…

Національна збірна України не зуміла 
поліпшити власне становище у відборі на 
Євро-2016, поділивши очки зі словаками 

на їхньому полі.
Чемпіонат Європи-2016. Відбірний турнір. Група С

Словаччина – Україна – 0:0
Гра українців була дуже схожою на домашню проти того 

ж суперника, коли наша команда поступилась 0:1, майже 
весь час перебуваючи в атаці. Йшли вперед підопічні Михай-
ла Фоменка і зараз, однак з їхніх дій не було видно, що пере-
мога вкрай важлива для турнірних цілей. Словаки, яких ні-
чия влаштовувала майже на 100 відсотків, грали ще більш 
обережно, багато порушували правила, лише зрідка турбую-
чи Андрія П’ятова. Проте у воротах господарів ще спокійніше 
було Матусу Козачику – він лише раз вступив у гру, коли зре-
агував на нескладний удар Ярослава Ракіцького зі штрафно-
го на 86-й хвилині.

Без влучних ударів сподіватись на перемогу було марно. 
Але не так багато українці здійснили спроб взагалі – їх лег-
ко полічити на пальцях однієї руки. Ці можливості змарнува-
ла Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко до перерви, а та-
кож Артем Кравець з його слаломом у другій 45-хвилинці. До 
речі, заміна була лише одна, та й то формальна, а фізичних 
сил підтримувати навіть взятий темп у другій за 4 дні зустрі-
чі відверто не вистачило. 

Тепер нашим футболістам потрапити до двійки кращих 
можна лише за фантастичного збігу обставин. Але однознач-
но можна стверджувати, що, у разі двох жовтневих перемог, 
збірна України стане кращою 3-ю командою з усіх 9-ти від-
бірних груп. Тобто боротись є за що, а стикові матчі, у разі не-
вдачі, від нас нікуди не подінуться.

В інших матчах 8-го туру групи С збірна Іспанії знову 
скромно перемогла – тепер у Македонії з рахунком 1:0; біло-
руси вдома впорались зі збірною Люксембургу – 2:0. Лідиру-
ють іспанці тепер одноосібно – 21 очко. 19 мають словаки, 
16 стало в українців. Позаду білоруси (7), люксембуржці (4) 
та македонці (3). Наступний поєдинок збірної України відбу-
деться 9 жовтня на полі македонців, а 12 числа наші земляки 
завершать груповий турнір вдома з іспанцями.

«Динамо», «Шахтар», 
«Дніпро» - 

так виглядає трійка лідерів після семи 
турів Чемпіонату України у Прем’єр-лізі

«Металіст» - «Шахтар» - 0:5
Донеччани не помітили як власних труднощів, так і су-

перника, здобувши найбільш переконливу перемогу у но-
вому сезоні.

«Олімпік» - «Говерла» - 0:1
Ужгородці здобули першу перемогу у сезоні, вигравши 

на виїзді більше, ніж через рік після попереднього гостьо-
вого успіху.

«Динамо» - «Олександрія» - 3:0 

Кияни провели не дуже складну репетицію перед по-
верненням до Ліги Чемпіонів УЄФА, одночасно повернув-
ши собі лідерство.

«Металург» - «Дніпро» - 1:4 
Дніпряни вивчили досвід «Шахтаря» у грі проти запо-

ріжців і вирішили долю зустрічі до перерви.
«Сталь» - «Ворскла» - 1:2 
Не особливо напружуючись у першому таймі, після пе-

рерви полтавчани довели, що вони на сьогодні сильніші.
«Чорноморець» - «Волинь» - 1:2 
Завдяки ударному початку матчу лучани зуміли гаран-

тувати виїзну перемогу, попри невпевнений другий тайм.
«Карпати» - «Зоря» - 1:1 
Луганці у лідерській гонці втратили очки у Львові піс-

ля 80-ти хвилин, проведених у меншості.

Тернопільські клуби знову не виграють

Навколо ставу без вікових обмежень 
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Овес – це невибаглива культура. Його 
найчастіше використовують для при-
готування висівок і пластівців. А відвар 
вівса – це чудовий очищуючий засіб. Він 
виводить шкідливі речовини, відновлює 
роботу печінки і кишечника. 

Відвар вівса добре вживати при гас-добре вживати при гас-при гас-

триті. До того ж, у відварі лишаються всі 
корисні речовини – вітаміни і мікроелемен-
ти. Корисний він і тим, хто прагне скинути 
пару зайвих кілограмів.

Аби приготувати відвар вівса, слід за-приготувати відвар вівса, слід за-, слід за-за-
лити 100 г промитого зерна 500 мл окропу. 
Помістити посуд з вівсом і водою на слаб-містити посуд з вівсом і водою на слаб-посуд з вівсом і водою на слаб-

кий вогонь і довести до кипіння, а потім 
дати трохи покипіти. Зняти з вогню, накри-Зняти з вогню, накри-няти з вогню, накри-
ти рушником і настояти протягом години. 
Далі процідити – і відвар вівса готовий.

Приймати відвар вівса потрібно: вранці 
і вдень – за 30 хвилин до їди, а також на ніч.

Вживати його можна протягом місяця.

Як і кавун, гарбуз – не овоч зовсім, а справжнісінька 
ягода. Зустрічаються екземпляри вагою 200 
і більше кілограмів, а не так давно в США 

вирощений гарбуз-рекордсмен, чия маса склала 302 
кілограми. Вересень – чудова пора, щоб оздоровитися з 
допомогою цієї диво-ягоди.

Гарбуз – переможець серед овочів за вмістом заліза. У ньому міс-
тяться вітаміни групи В, C, E, D, РР, а також такий рідкісний вітамін T, 
який впливає на обмінні процеси в організмі. Лікарі радять спожива-
ти якомога більше страв з гарбуза, щоб захистити себе від такої хво-
роби, як пієлонефрит. Корисна ця гігантська ягода і гіпертонікам.

Завдяки вітаміну А гарбуз помічний при загоєнні ран, виразок та 
опіків. Для цього прикладайте розтертий м’якуш у вигляді компресу 
на на 2-3 години вранці і на ніч - до ранку.

Гарбуз виводить токсини, надлишки холестерину і шлаки завдя-
ки вмісту пектинових волокон. Надзвичайно корисне і насіння. Воно 
містить білок, клітковину, мідь, марганець і фосфор, а також аміно-
кислоти – аргінін і глутамінову кислоту. Також у насінні є кальцій, 
калій, фолієва кислота, селен і ніацин. Гарбузове насіння містить ще 
й ліноленову кислоту, яка зміцнює артерії. Вживаючи його після їжі, 
можна поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту.

Гарбузове насіння також дуже корисне при нестачі заліза, магнію, 
цинку. У Китаї гарбузове насіння вважають засобом від депресії.

БУРЯК. Він міс-
тить клітковину, віта-
мін С, фосфор, мідь та 
органічні кислоти, які 
покращують травлен-
ня і знищують хворо-
ботворні бактерії в 
кишечнику. До його 
складу входить речовина «бетаїн», яка допома-
гає печінці позбавлятися від токсинів. А ще буряк 
сприяє омолодженню організму за рахунок фоліє-
вої кислоти (завдяки цій корисній елементу ак-
тивніше оновлюються клітини) і кварцу (поліп-
шується стан шкіри, волосся і нігтів). 

ЖУРАВЛИНА. У 
цих маленьких кис-
лих ягодах міститься 
безліч корисних речо-
вин. Це противірусні 
речовини, які очища-
ють сечовий міхур і 
сечовивідні шляхи від 
шкідливих бактерій. 

Також є антиоксиданти, здатні боротися з роз-
витком ракових клітин, появою тромбів і бляшок 
у судинах. У давнину журавлина вважалася «мо-
лодильною ягодою», але тільки недавно медикам 
вдалося науково обгрунтувати цей факт: антиок-
сиданти борються з утворенням вільних ради-
калів і завдяки цьому підтримують еластичність 
і молодість шкіри. Нарешті, у складі журавлини 
безліч мікроелементів - залізо, йод, калій, каль-
цій, магній, марганець, срібло, фосфор і вітаміни 
В1, В2, С, К, РР. 

ЧАСНИК. У ньому 
понад 400 корисних 
компонентів. Вони 
знижують рівень «по-
ганого» холестерину 
в крові та прочища-
ють судини, знищу-
ють клітини, які про-
вокують розвиток деяких видів раку. Крім того, 
часник - ефективний засіб профілактики застуди 
та ГРВІ. Одним з найбільш корисних елементів 
часнику вважаються фітонциди - саме вони зни-
щують мікроби. Але вони ж можуть подразнюва-
ти слизові оболонки шлунка, кишечника, очей і 
носа.

РІПЧАСТА ЦИБУ-
ЛЯ. Восени вона може 
стати прекрасним 
засобом у боротьбі з 
застудами та вірусни-
ми захворюваннями. 
Вона багата калієм, за-
лізом, магнієм. А крім 

того, в ріпчастій цибулі містяться глюкоза, фрук-
тоза, вітамін С, яблуч-
на і лимонна кислоти. 

Б І Л О К АЧ А Н Н А 
КАПУСТА. Вона міс-
тить велику кількість 
харчових волокон, 
які допомагають 
«зв’язувати» важкі 

метали і токсини, а потім виводити їх з кишеч-
ника. Крім того, капуста багата органічними 
кислотами, які покращують травлення і нор-
малізують мікрофлору. Найкорисніша свіжа або 
квашена капуста, а також можна віджати з неї 
сік і змішати з морквяним. 

ЯБЛУКА. За-
вдяки пектину 
і клітковині яб-
лука нормалізу-
ють роботу всієї 
травної системи – 
«зв’язують» шла-
ки і токсини, пок-
ращують апетит, 
стимулюють ви-
роблення шлункового соку, активізують роботу 
кишечника. Ці звичні всім фрукти – справжнє 
джерело корисних речовин: вітаміни С, В1, В2, 
Р, Е, каротин, калій, залізо, марганець, кальцій, 
пектин. Не варто забувати і про органічні кис-
лоти, серед яких хлорогенова кислота - вона 
сприяє нормальній діяльності печінки. 

Л І С О В И Й 
ГОРІХ. Рослинні 
речовини про-
а н т о ц і а н і д і н и , 
які містяться в 
горіхах, – най-
сильніші анти-
оксиданти. Вони 
зміцнюють стін-
ки судин, знижу-

ють тиск і служать ефективним засобом про-
філактики серцево-судинних захворювань. У 
листі горіха вчені виявили елементи, які гоять 
рани. Приготуйте з них чай, який прискорить 
процес відновлення після травм і операцій. 
З’їжте невелику жменю горіхів і яблуко між сні-
данком і обідом: рослинний білок і клітковина 
дадуть вам відчуття ситості і підтримають рі-
вень цукру в крові.

ОЖИНА. Одна 
жменя цих соковитих 
ягід дасть організму 
потужну дозу анти-
оксидантів. Вчені го-
ворять і про те, що 
ягоди ожини можуть 
стати засобом про-
філактики раку ле-
генів і товстої кишки.

ШИПШИНА. Від-
вар з шипшини допо-
магає при розладах 
шлунка і запорах. 
Його рекомендують 
навіть при остео- та 
ревматоїдному арт-
риті. Справа в тому, 
що в екстракті шип-

шини містяться речовини, які знімають за-
пальний процес і попереджують пошкодження 
суглобів. Крім того, плоди багаті вітаміном С і, 
завдяки цьому, можуть стати чудовою підмогою 
при лікуванні застуди.

Прийшла пора 
зігріватися гаря-
чими чаями, і це 
чудова нагода, щоб 
розкуштувати най-
смачніші і корисні 
їх види. Спробуйте 
трав’яних чаїв, які 
будуть не тільки 
приємні на смак, 
але й матимуть 
благотворний вплив на ваше са-
мопочуття цієї осені.

Чорна смородина. Плоди 
чорної смородини багаті бурш-
тиновою і лимонною кислотою, а 
також мікроелементами і вітамі-
ном С. Чай, заварений на листках 
і плодах, корисний для печінки і 
нирок, а також допомагає виліку-
вати застуду.

Ромашка. Список захворю-
вань, при яких рекомендується 
пити ромашковий чай, вели-
чезний. Серед них - проблеми зі 
шлунком, спазми в кишечнику, 
підвищена кислотність, безсон-
ня, нервозність. Але головна 

властивість ромашки 
- протизапальна.

Троянда. Її пе-
люстки містять каро-
тин, вітаміни групи 
В, вітаміни К і С. На-
солоджуючись цим 
напоєм, ви допомо-
жете організму спра-
витися з бронхітом, 
фарингітом, засту-

дою, неврозами і стресами.
Лимонник. Чай з лимонника 

рекомендується в післяоперацій-
ний період і при депресіях. Він та-
кож корисний при гіпертонії.

М'ята. Ця трава надає 
бадьорість всьому організму, 
знижує артеріальний тиск, сти-
мулює роботу серцевого м'яза, 
знімає головний біль і напругу.

Ялівець. Чай з ялівцю поз-
бавляє від токсинів і має сечо-
гінну властивість. Крім того, він 
володіє антисептичними влас-
тивостями і не тільки запобігає 
запаленню сечових шляхів, але й 
лікує його.

Цілющі краплини 

народної медицини

ТОП-9 найкорисніших 
осінніх продуктів

Вони допоможуть запастися вітамінами 
і зробити організм більш стійким до вірусів, 

бактерій і перепадів температур

Відвар з вівса: чудовий спосіб очистити організм 

Гарбуз – 
для сили 
і настрою 

Трав’яний і ягідний чай:
 6 найкорисніших видів
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Салат з печінкою 
та гарбузом

ПОТРІБНО: 500 г печінки, 400 г мус-
катного гарбуза, пучок салату, 10-15 ягід 
зеленого винограду, 2 ч. л. кунжуту, сіль, 
спеції. Для заправки: 1 ст. л. бальзамічного 
оцту, 2-3 ст. л. оливкової олії, 50 мл грана-
тового соку, 1 ст. л. меду. 

ПРИГОТУВАННЯ: печінку добре про-
мити, просушити, почистити від плівочок, 
порізати навпіл, посолити та поперчити. 
Обсмажити на олії з двох сторін до готов-
ності. Гарбуз почистити від шкірки та сер-
цевини. Нарізати тоненькими смужками. 
Посолити, скропити олією, перемішати. 
Викласти на деко. Запікати в сильно розі-
грітій духовці 10-15 хв. Тим часом зробити 
заправку. З граната видушити сік. Додати 
до нього олію, бальзамічний оцет та мед. 
За допомогою блендера збити всі склад-
ники до однорідної консистенції. Якщо до-
тримуватися дозування, яке вказане вище, 
то у вас вийде соусу більше, аніж потрібно, 
щоб заправити цей салат. Але це не про-
блема, адже заправка зберігається в холо-
дильнику кілька днів і її можна використо-
вувати й в інших салатах.

Салат помити, посушити, порвати на 
шматки. Викласти в миску, посолити, дода-
ти кілька ложок заправки, перемішати. До-
дати запечений гарбуз і знову перемішати. 
Викласти гарбузово-салатну суміш на та-
рілку, зверху — шматки печінки. Якщо ма-
єте виноград, то покладіть декілька розрі-
заних навпіл ягід. Останні штрихи — скро-
плюємо заправкою і посипаємо кунжутом.

Свинина з гарбузом
ПОТРІБНО: 500 г свинини, 400 г гарбу-

за, 1 цибулина, 100 г рису, 1,5–2 скл. буль-
йону, сіль, прянощі, олія для смаження. 

ПРИГОТУВАННЯ: свинину і цибулю 
нарізати маленькими кубиками. У великій 
глибокій сковороді з товстим дном розігрі-
ти 2–3 ст. л. олії, обсмажити цибулю, дода-
ти м’ясо, готувати кілька хвилин. Вкину-

ти шматочки гарбуза, посолити, посипати 
спеціями, перемішати і готувати ще близь-
ко 5 хв. Додати рис, розмішати, влити 1 
скл. бульйону і, помішуючи, готувати, поки 
він не стане м’яким. Час до часу треба під-
ливати бульйон. 

Гарбузовий суп-пюре
ПОТРІБНО: 0,5 кг гарбуза, 3 морквини, 

4 картоплини, 1 цибулина, 3 ст. л. олії, чер-
воний перець, карі, сіль, 1,5 скл. молока або 
вершків, хліб для грінок. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю дрібно по-
різати, обсмажити на олії, влити 2 л будь-
якого бульйону, закип’ятити, додати по-
чищену і порізану моркву й картоплю, по-
солити. Через 5 хв. після закипання дода-
ти порізаний великими кубиками сирий 
гарбуз, варити ще 5-10 хв. Коли суп охо-
лоне, змолоти його у блендері або пере-
терти через сито, влити молоко або верш-
ки і закип’ятити. Зняти з вогню, приправи-
ти карі і червоним перцем. Суп подавати з 
грінками або сухарями. 

Гарбузові книдлі
ПОТРІБНО: 380 г пюре гарбуза, 250 г 

домашнього сиру, 1 яйце, 3 ст. л. твердого 
сиру, 7-8 ст. л. борошна  0,5 ч. л. мускатного 
горіху, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: приготувати гарбу-
зове пюре. Взяти приблизно 500 г гарбуза, 
збризнути оливковою олією, загорнути у 
фольгу і запікати у духовці приблизно 45-
50 хв. Очистити від шкірки і розім’яти ви-
делкою на пюре. Для тіста змішати всі ін-
гредієнти і поставити у холодильник міні-
мум на 30 хв. Сформувати ньокі, розкотив-
ши шматочок тіста у ковбаску і нарізати на 
шматочки. Відварити у солоній воді кіль-
ка хвилин. Подавати з оливковою олією та 
підсмаженою цибулькою. 

Цукати з гарбуза

ПОТРІБНО: 0,8 кг гарбуза, 500 г цукру, 
1 апельсин, кориця, 0,5 скл. води. 

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз порізати ку-
биками, засипати цукром, поставити в хо-
лодильник на ніч. Вимити апельсин, на-

сухо витерти, перемолоти до однорідного 
пюре. У каструлю злити сік з гарбуза, воду, 
апельсинове пюре, всипати корицю, до-
вести до кипіння, додати шматочки гар-
буза, акуратно перемішати, варити на ма-
лому вогні після закипання 5 хв. Зняти з 
вогню, повністю охолодити. Цю процеду-
ру повторити ще тричі – довести до кипін-
ня, варити 5 хв, охолодити. Відтак шматоч-
ки гарбуза вийняти шумівкою, обсушити, 
викласти на пергамент, підсушити в духо-
вці 40–60 хв за 130 °C. Посипати цукровою 
пудрою. 

Гарбузовий пляцок
ПОТРІБНО: 600 г печеного гарбуза, 4 

скл. борошна, кориця, 250 г масла, 1,5 скл. 
цукру, 4 яйця, по 0,5 скл. родзинок та горі-
хів, 0,5 ч. ложки погашеної оцтом соди. 

ПРИГОТУВАННЯ: печений гарбуз пе-
ремолоти. Борошно і корицю насипа-
ти у велику миску, додати нарізане шма-
точками масло й цукор, збити міксером 
до утворення дрібних крихт. Додати зби-
ті яйця, розтерті з гарбузом, соду, вимішу-
вати з крихтами, поки тісто не стане од-
норідним. Горіхи подрібнити і додати ра-
зом з родзинками в тісто. Форму для пиро-
га змастити маслом, присипати борошном, 
викласти тісто, розрівняти. Випікати пиріг 
близько 1 год. при 180 °С. Готовність пере-
вірити зубочисткою. Залишити готовий 
пиріг у формі на 5 хв., можна прикрасити 
глазур’ю або цукровою пудрою. 
Гарбуз у лимонній карамелі

ПОТРІБНО: 1 кг гарбуза, 1 лимон, 0,5 
скл. цукру. 

Приготування: гарбуз почистити, по-
різати кубиками близько 2 см, виклас-
ти у форму, додати цукор. Лимон почис-
тити від шкірки, порізати дрібними куби-
ками і додати до гарбуза, перемішати. На-
крити кришкою, поставити в духовку на 
30 хв. при 175 °С, перемішати (за потреби 
додати ще цукру) і поставити ще на 10 хв. 
без кришки. Їсти гарбуз холодним. Вихо-
дять мармеладні шматочки, схожі на ана-
нас. Можна додавати сухофрукти (курагу, 
родзинки). 

Сонячне варення 
з гарбуза: «Цитрусове»

ПОТРІБНО: по 1 кг гарбуза і цукру, по 
5–7 бутонів гвоздики і горошин запашно-
го перцю (можна додавати корицю, карда-
мон, мускатний горіх), 2 лимони 
або апельсини. 

ПРИГОТУВАННЯ: гар-
буз почистити, нарізати ку-
биками (0,5–1 см), засипати 
цукром, залишити на кіль-
ка годин, щоб відійшов сік. 
Кип’ятити на малому вогні 20–

30 хв. З лимонів або апельсинів зняти це-
дру і білу м’якоть, а серцевину плоду по-
дрібнити блендером або порізати куби-
ками, додати у варення і зняти з вогню. 
Розкласти у банки, коли охолоне. 

Рецепт № 2. Абрикосове
ПОТРІБНО: по 1 кг гарбуза і цукру, 

300 г кураги, 2 лимони, 2 скл. води, мус-
катний горіх. 

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати промиту 
курагу на кубики і залити водою на 30 хв. 
Порізати гарбуз кубиками, лимон – доль-
ками. У каструлю злити воду з кураги, за-
сипати цукор і нагріти до утворення про-
зорого сиропу. Викласти гарбуз і лимон, 
варити до м’якості гарбуза. Додати тер-
тий мускатний горіх і варити ще 2 хв. Го-
тове варення розкласти в банки і зали-
шити до повного охолодження, постави-
ти в холодильник. Через тиждень варен-
ня перетвориться на абрикосове. 

Гарбузові мафіни 
із сирним кремом

ПОТРІБНО: 200 г тертого гарбуза, 
150 г цукру, 150 г борошна, 1 ч. л. розпу-
шувача, дрібка солі, 1 велике яйце, 90 мл 
оливкової олії, жменя родзинок, 0,5 ч. л 
кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз потерти на 
дрібній терці, додати яйце, олію, окремо 
змішати борошно, розпушувач, корицю, 
цукор, сіль. Все разом перемішати,  дода-
ти родзинки. Форму змастити олією і ви-
класти тісто на 2/3, випікати при темпе-
ратурі 180 градусів. Для сирного крему: 
перетерти через сито 150-200 г сиру, до-
дати цукрову пудру до смаку (зазвичай 
1/2 склянки), 1 ст. л. лимонного соку. 

Гарбузове варення 
з абрикосовим смаком
ПОТРІБНО: 1 кг гарбуза, 300 г кура-

ги, 500 г цукру, сік 1 лимона, 300-400 мл 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: курагу нарізати ву-
зенькими смужками, залити гарячою во-
дою і залишити на 20-30 хв. Гарбуз нарі-
зати вузенькими смужками (або кубика-
ми). У каструлю злити воду від кураги, 
додати цукор, нагрівати, поки не утво-
риться прозорий сироп. Всипати поріза-
ні гарбуз, курагу, витиснути сік лимону 
- і варити, поки гарбуз не стане м’яким. 
Розфасувати варення по стерилізованих 
банках, дати охолонути і при-
брати в холодильник на тиж-
день. Через тиждень, коли 
гарбуз вбере смак кураги, 
смак варення змінить-
ся, воно стане абсо-
лютно абрикосовим.
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Одним з найяскравіших і корисних осінніх овочів є гарбуз. Ця, 
найбільша ягода, багата на вітаміни А, В, С, РР, Е, клітковину, 
мінерали кальцію, заліза, цукор, мідь і фтор. Дієтологи радять 

вживати гарбуз людям із зайвою вагою. Калій, який у великій 
кількості міститься в гарбузах, сприяє поліпшенню роботи серця 
та зміцненню судин, а також позбавляє від набряків. Оскільки 
в гарбузі є дуже багато мінеральних речовин, які беруть участь 
у кровотворенні, його рекомендують у лікувальних цілях при 
недокрів’ї. В Індії вважають, що гарбуз запобігає старінню, адже у 
ньому міститься чимало вітаміну Е. Якщо є проблеми з печінкою, 
рекомендують вживати сирий гарбуз або гарбузові каші з пшоном, 
манною крупою чи рисом. Гарбузовий сік та відвар з гарбуза з 
додаванням меду здавна застосовують для боротьби з безсонням. 
Гарбузове насіння – найкраще після устриць джерело цинку.

тішить 
осінь золота

Смакотою з гарбуза 
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Відповіді

Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випус-

ку. Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже 
хорошому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у 
новозбудованому багатоповерховому житлово-
му будинку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна. Агенції прохання не турбувати. 

Телефонуйте – 0975025348. 

Пропоную
Пропонуємо смачну каву гуртом і вроз-

дріб. Ціна доступна.
Тел.: (097)-863-90-93  

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не 

обов’язкові. Можливості кар’єрного 
зростання та створення 

власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0961253885

У компанію з реалізації кави  
потрібні торгові представники.  

Тел. (098) 932-00-28 
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ГОРОСКОП
з 16 по 22 вересня
Овен  

Не чекайте легких перемог, у цей час краще досяг-
ти професiйної майстерностi. Дотримуйтеся схiдних 
мудрощiв: до великих перемог можна дiйти маленьки-
ми кроками.
Телець 

Настав чудовий перiод змiн. Вiд вас залежатиме, чого 
саме вони торкнуться – роботи чи особистого життя. Ре-
зультат у будь-якому випадку буде позитивний.
Близнюки 

Не варто забувати про те, що акценти розставляєте 
саме ви. Сконцентруйтеся на тому, що має головне зна-
чення у вашому життi.
Рак 

Придiлiть увагу своєму внутрiшньому свiту. Знайдiть 
час для хобi, улюблених занять. Наприкiнцi тижня ваша 
пiдтримка знадобиться близьким.
Лев 

Ви зумiєте все зробити по максимуму: вiдпочити i 
вирiшити виробничi завдання. Не дозволяйте собi роз-
слабитися, а навпаки – проявляйте активнiше волю.
Діва 

Зiрки рекомендують вам звернути увагу на 
спiлкування i спiвробiтництво, вашої пiдтримки потре-
бують друзi та колеги. Ви набудете досвiду вирiшувати 
рiзнi життєвi ребуси.
Терези 

Зараз варто прийняти умови незалежно вiд того, 
куди вас закинула доля. Використовуйте те, що маєте. 
Вихiднi присвятiть вiдпочинку на природi.
Скорпіон 

Не ризикуйте, тому що втрати будуть непередбачу-
ваними. Займiться дрiбними справами – це може бути 
ремонт або просто прибирання оселi.
Стрілець 

Попереду цiкавий тиждень. Вам треба бiльше 
спiлкуватися, випробовувати себе в рiзних справах. Це 
виявиться i цiкавим, i корисним.
Козеріг 

Робочi питання вирiшуйте колективно. Як ка-
жуть, одна голова – добре, а двi – краще. І не забувай-
те про вiдпочинок: той, хто добре працює, умiє добре 
вiдпочивати.
Водолій 

Вас супроводжує удача в соцiальних справах i там, де 
знадобиться ваша присутнiсть. Тому не закривайтеся 
вiд оточуючих, будьте легкими на пiдйом. Проявiть свої 
таланти.
Риби 

Настав час заслуженого успiху. Вашi старання прине-
суть свої плоди. Активно використовуйте давнi зв’язки, 
втiлюйте в життя бажання.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна 
безпосередньо у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном (0352) 40-77-60.  Ціна привітання - від 50 грн.

Погода в Тернополі  
й області

16 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 15-17, вдень 23-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.53, захід - 19.31.

17 вересня - ясно, без опадів, температура по-
вітря вночі 16-17, вдень 25-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.55, захід - 19.28.

18 вересня - ясно, без опадів, температура по-
вітря вночі 17-18, вдень 27-28 градусів тепла. Схід 

сонця - 6.56, захід - 19.26.
19 вересня - ясно, без опадів, температура по-

вітря вночі 17-18, вдень 26-27 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.58, захід - 19.24.

20 вересня - ясно, без опадів, температура пові-
тря вночі 16-17, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сон-
ця - 6.59, захід - 19.22. 

21 вересня - хмарно, можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 14-15, вдень 16-17 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.01, захід - 19.20.

22 вересня - хмарно, можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 11-12, вдень 17-19 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.02, захід - 19.18.

Вітаю!
Рятівників Козівського району

З Днем працівників цивільного захисту! 
Дякую за ваш професіоналізм, готовність прийти на допомогу, ліквідувати наслідки надзвичайних 

ситуацій, захистити здоров’я і життя людей, допомогти постраждалим. 
Ваша відповідальність і самовідданість викликають заслужену  повагу і шану людей. Приходячи на 

допомогу у важку хвилину, ви повертаєте людям оптимізм, надію, віру в добро та гуманність. Нехай про-
фесіоналізм, сила духу, мужність і  витримка сприяють вам і надалі успішно виконувати свою роботу і 
втілювати в життя девіз «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

Зичу вам якомога менше надзвичайних ситуацій і якомога більше спокійних, щасливих днів і років 
життя!

З повагою і вдячністю – Іванна Ярема, жителька села Плотича Козівського району.

Вітаємо!
Олега Васильовича Кіпибіду 

із села Стегниківці 
Тернопільського району,
який відсвяткував 

15 вересня свій 
День народження!

Хай доля відмірить ще щастя багато,
Відпустить здоров’я міцного, добра,
 Хай повниться радістю рідная хата,
Багато в ній буде любові й тепла.
Хай сонце наповнює кожну годину,
Від горя хоронить молитва свята.
Легкою хай буде життєва стежина
На многі щасливі літа! 
І хоч роки не втримать на припоні,
Хай повік вас оминає сум.
Хай ще довго воронії коні
Калиновим мостом вас несуть!

З любов’ю і повагою - дружина Наталя, син 
Мар’ян, дочка Людмила, тато Василь, батьки 
дружини -  Володимир і Марія, бабуся Марія.

Вітаємо!
Кандидата економічних наук, 

доцента кафедри фінансів 
Тернопільського національного 

економічного університету, 
члена «Конгресу ділових жінок 

Західного регіону України» 
 Людмилу Михайлівну 

Безгубенко
з Днем народження!

Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаємо всього, чого тільки треба. 
Хай Господь дарує довгого віку, 
В усьому удачу і щастя без ліку.
Хай обминають дім ваш тривоги,
Квітами барвистими стеляться дороги,
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай спокій і мир панують у домі!
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!

З найкращими побажаннями – друзі. 


