
«Як мати чотирьох дітей, я 
з радістю підтримую цей про-
ект, бо дуже добре знаю, наскіль-
ки важливо молоді обрати свою 
професію вчасно, адже від цього 
залежить її майбутнє. Хочеться, 
щоб такі акції допомогли дітям 
зрозуміти, що є близьким їхньо-
му серцю, чим вони хочуть за-
йматися. Тоді вони будуть успіш-
ними, а успішна молодь принесе 

успіх усій країні», – підкреслила 
Марина Порошенко. – Вітаю усіх 
із тим, що національний  проект  
«Місто професій» завітав у Тер-
нопіль. Мені приємно, що юні 
жителі цього міста так активно 
пробують себе в різних професі-
ях. Хочу, щоб ви пам’ятали, що ви 
не тільки діти своїх батьків, ви – 
діти України!».

Учасники містечка, а це діти 

віком 4-18 років, отримали спе-
ціальні паспорти, які давали 
право влаштуватися на так зва-
ну роботу та отримувати «заро-
бітну плату». За підрахунками 
організаторів, «Місто професій» 
відвідало понад дві тисячі дітей.

«Чудово бачити дітей з такою 
активною життєвою позицією. Я 
переконаний, вони обов’язково  
реалізують себе в майбутньому. 
Дуже важливо обрати в юному 
віці професійний шлях, який до-
поможе гідно заробляти на жит-
тя і приноситиме задоволення. 
Після закінчення школи всі ми 
постаємо перед вибором: ким 
стати? Це прекрасно, що на тако-
му дійстві малеча має нагоду на 
практиці спробувати себе в різ-
них спеціальностях. Тут панує 
атмосфера жаги до знань і радос-
ті, а приїзд першої леді підкрес-
лив важливість цього заходу», 
– наголосив голова Центру Ан-
тикорупції, представник «Бло-
ку Петра Порошенка «Солідар-
ність» Ігор Вонс.

Негода не зіпсувала настрій 
юним тернополянам, які, незва-
жаючи на дощ, спробували свої 
сили у різних видах діяльнос-
ті, а дехто залишав «Місто про-
фесій» з чітким усвідомленням 
того, ким стане в майбутньому.

«Немає нічого важливішого 
за підтримку дітей, нашого май-
бутнього, наших маленьких па-
тріотів. Надзвичайно приємно, 
коли перша леді України розви-

ває значущі проекти загально-
національного масштабу,  під-
тримує їхні перші кроки у вибо-
рі професії», – наголосила пре-
зидент благодійного фонду «По-
доляни» Тетяна Чубак.

Також у рамках проекту Ма-
рина Порошенко репрезенту-
вала «Книгу миру». Тернопіль-
ські діти – сини й доньки учас-
ників АТО першими заповни-
ли її сторінки. Наше місто об-
рали розпочати цю акцію неви-
падково, пояснила дружина га-
ранта: «Тернопільщина – це осо-
бливий край, де багато патріо-
тів і небайдужих людей. Знаємо, 
що тут, на Театральному майда-
ні, був вперше піднятий синьо-
жовтий стяг ще до того, як Укра-
їна стала незалежною. Саме тер-
нопільські студенти вперше з 
київськими вийшли на Євро-
майдан, звідси пішли перші до-
бровольці в зону АТО захищати 
кордони нашої держави. 

Тернопільський край бага-
тий героями. Хочу вас запевни-
ти, що діти зі всіх регіонів Укра-
їни обов’язково долучаться до 
цього проекту, зможуть вклеїти 
свої фотокартки і записати свої 
побажання в цю книгу».

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Наш

№37 (118), 23 вересня-29 вересня 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

Марина Порошенко допомагала  
маленьким тернополянам обрати професію
Перша леді України відвідала 
Тернопіль. У рамках візиту вона 
відкрила Всеукраїнський проект  
«Місто професій», мета якого – 
допомогти малечі визначитися,  
ким стати у майбутньому.

Спробувати себе в  ролі представників різних 
професій маленьким тернополянам під час 
заходу допомагали 38 роботодавців. Діти 

ознайомилися з особливостями професії медика, 
правоохоронця, рятувальника, кінолога, перукаря, 
художника, кухаря, журналіста тощо.

Поки одні Герої захищають 
Україну на Сході, інші 
приходять до нас у 

спогадах і граніті. Позавчора, 
у селі Заруддя на Збаражчині, 
відкрили пам’ятну дошку Сергію 
Долгіх. 

Він був бійцем 128-ї гірсько-піхотної 

бригади, захищав Україну у найгарячі-
ших точках. Сергій любив у житті най-
більше дві речі: свою сім’ю і свою Ві-
тчизну. 

Коли почався Майдан, він одразу 
став його учасником. Вранці біг на ро-
боту, а ввечері чергував на барикадах. А 
потім Сергій пішов добровольцем в АТО. 
Його молоде життя обірвалося неспо-

дівано рано. І тепер маленька донечка 
Софійка притискає з жалем і сльозами 
до сердечка татового ордена «За муж-
ність»…

Детальніше про Героя –  
у наступному випуску  

«Нашого ДНЯ».     

Притискає до сердечка татового ордена Софійка

На фото: (зліва направо) Василь Чубак, Тетяна Люлька,  
Ігор Вонс, Степан Барна, Марина Порошенко, Тетяна Чубак.
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Лідер «Громадянської позиції» 
Анатолій Гриценко вважає,  
що влада майстерно відвертає  
увагу суспільства від своїх злочинів

Лідер політичної партії 
«Громадська позиція» Анатолій 
Гриценко  прокоментував  

останні події у Верховній Раді Україні, 
коли вперше в історії українського 
парламентаризму в лічені години 
був позбавлений депутатської 
недоторканості хабарник-радикал 
Мосійчук. 

За словами політика, не-
зважаючи на резонансність 
та безпрецедентність  ви-
криття корупціонерів в партії 
Ляшка, це була не головна по-
дія у Верховній Раді того дня. 
17 вересня парламент прого-
лосував також  за укладення  
угоди між Урядом України з 
міжнародними кредиторами. 
Анатолій Гриценко вважає, 
що цей документ невигідний 
для українців, тому що укла-
дений на грабіжницьких умо-
вах. 

Лідер «Громадянської по-

зиції» пере-
конаний, що 
влада взяла 
за правило 
переключа-
ти увагу людей зі своїх стра-
тегічних злочинів - на чиїсь 
тактичні. Гриценко нагадав, 
що подібна ситуація мала міс-
це  навколо подій біля парла-
менту  у кінці серпня, коли під 
час кривавої провокації із за-
гиблими та пораненими біля 
стін Ради відбулося голосу-
вання  за путінський «особли-
вий статус» Донбасу.

«Вбивці й хабарники ма-
ють сісти за грати, тут усе 
ясно. Але влада має діяти 
прозоро і зрозуміло для сус-
пільства, та не  перекладати 
свою нездатність ефектив-
но управління державою  та 
борги на наступні покоління 
українців», - зазначає лідер 
«Громадської позиції» Анато-
лій Гриценко.

«Громадянська позиція» визначилася 
з партійним списком  до Тернопільської 
міської ради та висунула Петра Ландяка 
кандидатом на посаду міського голови

Медаль «За заслуги перед церквою» та 
відповідне посвідчення, підписане Святійшим 
Патріархом Філаретом, вручив Володимиру 

Бліхару  митрофорний протоієрей, отець Свято-
Троїцького духовного центру Богдан Заяць.

За заслуги 
перед церквою

У світле свято Різдва Пресвятої Богородиці 
добродій та меценат, підприємець 
Володимир Бліхар отримав високу 
нагороду Української православної 
церкви Київського патріархату.

У присутності громади під 
час Богослужіння отець Богдан 
подякував Володимиру Бліха-
ру за турботу про відродження 
української духовності і закли-
кав Божого благословення на 
подальші успіхи і добрі спра-
ви. Відзначення церквою ді-
яльності земляка-доброчинця 
є одночасно і моральною оцін-
кою, і заохоченням іншим тер-
нополянам звертатися до Бога, 
бути духовними, адже без ду-
ховності не може існувати міц-
ної держави.

Значущим є внесок роди-
ни Бліхарів у розбудову та роз-
виток Свято-Троїцького духо-
вного центру. Як відомо, ду-
ховний центр, за своєю суттю 
є не виключно релігійним, а й 
соціально-релігійним проек-
том: окрім духовних святинь, 
матиме сиротинець, будинок 
перестарілих, школу мистецтв 
та народних ремесел, благо-
дійну лікарню… Без розуміння 
і підтримки меценатів, втілен-
ня такої монументальної спра-
ви було б неможливим.

Директор найпотужнішого 
в Україні виробництва метало-
пластикових конструкцій тор-
гової марки  «Вікнар’off»   – ві-
домий у нашому краї меценат 
і доброчинець. Він – ініціатор 
та безпосередній учасник усе-
бічної підтримки Революції 
Гідності та українських бійців 
в АТО, різноманітних акцій та 
пожертв з метою акумулювати 
кошти для війська, допомоги 
необхідними медикаментами 
та обладнанням загону спецп-
ризначення «Білі берети»…

Очолювана Володимиром 

Бліхарем соціально відпові-
дальна компанія забезпечує 
тернополян і переселенців гід-
ною роботою та достойною 
зарплатою, матеріально зао-
хочує тих, хто виявив бажан-
ня служити в українській ар-
мії. «Коли освячували підпри-
ємство, – зазначає настоятель 
Свято-Троїцького духовного 
центру отець Анатолій Зінке-
вич, – звернули увагу на те, що 
значну частину працівників 
компанії складає молодь. Ми 
побачили дружній молодий 
колектив, який звертається до 
Бога. Керівник  не лише ство-
рює  робочі місця, а й бере на 
себе соціальну, і навіть частко-
во  – духовну відповідальність 
за виховання і розвиток моло-
дих».

–  Моя родина з діда-прадіда 
ніколи не стояла осторонь гро-
мадського життя Тернополя. 
Ми завжди намагалися допо-
могти людям, віддавали місту 
свій талант, кошти, вкладали 
у нього душу. Я всіляко нама-
гаюся продовжувати перелік 
цих добрих справ. Однак, всім, 
чого вдалося досягти та за що 
удостоївся такого високого ви-
знання церкви, передусім за-
вдячую своєму колективу, од-
нодумцям, рідним, які завжди 
поруч. Тому впевнений, що 
нині ми стоїмо лише на почат-
ку шляху до оновлення країни, 
рідного Тернополя,  до форму-
вання нашої суспільної свідо-
мості на принципах християн-
ської моралі та нетлінних ду-
ховних цінностей, –  наголосив 
Володимир Бліхар, отримуючи 
нагороду.

21 вересня  2015 року відбулися збори 
Тернопільської міської організації політич-
ної партії «Громадянська позиція». На збо-
рах запропоновано кандидатів у депутати 
Тернопільської міської ради. Після обгово-
рення кандидатур, міською організацією 
партії висунено кандидатів у депутати Тер-
нопільської міської ради згідно виборчого 
списку на всі 42 округи.

Крім цього, на зборах прийнято одно-
голосне рішення щодо висунення від Тер-
нопільської міської організації політичної 
партії “Громадянська позиція” кандидату-
ру Ландяка Петра Дмитровича  на посаду  
міського голови Тернополя.    

24 вересня відбудеться конференція об-
ласної організації партії, на якій відбудеть-
ся висунення кандидатів від партії до Тер-
нопільської обласної ради.
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«Спільно з небайдужими активістами, моло-
дими і патріотичними, які вболівають за свою 
державу і прагнуть миру, ми допомагаємо захис-
никам АТО та їхнім сім’ям. Серед наших волон-
терів є медсестра, боєць дев’яносто третьої бри-
гади ЗСУ Ірина Іванюш, позивний «Лютик». На-
прикінці травня міною їй відірвало обидві ноги. 
Втім Ірина не здається і після лікування планує 
все-таки повернутися на фронт. Ми гордимось 
нею, я особисто вважаю її найяскравішим при-
кладом любові до держави» - розповідає Михай-
ло Жирівський.

Усього ж нагороду отримали 35 бійців і волон-
терів. Серед останніх, були і представники інших 
країн, зокрема Канади.

Медаль «За жертовність 
і любов до України» отримав 
волонтер з Тернополя

Третій зліва волонтер з Тернополя  - Михайло Жирівський.

Понад дві тисячі військо-
вослужбовців, членів їхніх сі-
мей, добровольців, волонтерів 
та рідних загиблих учасників 
АТО з усіх регіонів України взя-
ли участь у VII Всеукраїнській 
військовій прощі до Зарваниці, 
що відбулася цими вихідними.  
Паломництво пройшло під гас-
лом «Тільки любов здатна на 
перемогу!». 

 Цього разу ініціатива про-
ведення військового паломни-
цтва виходила від самих вій-
ськових, адже, за словами го-
ловного капелана для україн-
ського війська від УГКЦ прео-

священного владики Михаїла 
Колтуна, воїнам вкрай потріб-
на духовна підтримка та ро-
зуміння, що їхній героїзм – не 
марний, що вони є тими, на 
кого рівняються, сподівають-
ся і їм виявляють найбільшу 
вдячність.

 Від імені Тернопільської 
обл держадміністрації подя-
ку за відданість Україні та збе-
реження територіальної ціліс-
ності держави висловив голо-
ва ОДА Степан Барна: «Ця про-
ща гуртує християн навколо 
потреб захисників нашої дер-
жави, - зазначив він. - Військо-

вослужбовці повинні відчува-
ти підтримку – матеріальну та 
духовну. Тому ми об’єднуємось 
у спільній молитві за тих, хто 
повертається із фронту та тих, 
хто збирається виконати по-
чесну місію захисту Батьківщи-
ни. Сьогодні молитися за сво-
їх товаришів приїхали поране-
ні бійці, це доказ незламнос-
ті нашого національного духу. 
Ми низько вклоняємось пе-
ред кожним захисником Украї-
ни, перед патріотизмом наших 
краян – військових та волонте-
рів. Цей патріотизм породжу-
ється християнськими ціннос-

тями, які ми утверджуємо під 
час подібних заходів».

Також Степан Барна вру-
чив присутнім на прощі вій-
ськовослужбовцям  Тернопіль-
щини нагрудні знаки «Учасник 
АТО».

На думку голови Центру 
Антикорупції Ігоря Вонса, ко-
трий взяв участь у спільній мо-
литві, задля повернення миру 
потрібно максимально акуму-
лювати зусилля усієї громади. 

«Сьогодні від кожного з нас 
залежить, чи впорається наша 
країна з  викликами відбудови 
держави. Нам – громаді - не по-

винно бути соромно перед бій-
цями, коли вони повернуть-
ся з фронту. Роботи «в тилу» у 
нас чимало.  Маємо показати, 
що вони не марно ризикували 
життям, відстоюючи сильну, 
вільну, нову Україну», - зазна-
чив Ігор Вонс.

У рамках прощі учасники 
взяли участь у Хресній дорозі. 
Кожен капелан проповідував 
під час однієї з 14 стацій, а вій-
ськовослужбовці позмінно не-
сли дорогою дерев’яного хрес-
та. Паломництво завершилося 
Архієрейською Божественною 
Літургією.

Військовослужбовці 
молились 
за мир 
у Зарваниці

Марина Порошенко  
започаткувала у Тернополі  

«Книгу Миру»
Днями до 

Тернополя 
завітала Перша 

леді. На заплановане 
відкриття «Міста 
професій» Марина 
Порошенко приїхала 
вчасно, що зовсім не 
властиво столичним 
гостям. 

Одягнена у просту і стиль-
ну вишиванку, чорні класич-
ні штани та балетки. Красиво 
і жіночно. Без особливого па-
фосу та з усмішкою. А ще без 
сумочки. Їй дарують букет бі-
лих троянд та біло-фіолетові 
еустоми.

Зустрічали дружину пре-
зидента голова Тернопіль-
ської ОДА разом з дружиною 
та донькою - вони також у 
вишиванках, а ще з десяток 
чиновників та політиків. 

Візит добре організова-
ний, короткий і насичений. 
За годину встигають все. 

Марина Порошенко, як і 
личить першій леді, багато 
усміхається, радо спілкуєть-
ся з тернополянами, гово-
рить виважено, стримана. 

Коли гостю  запитують 
про дітей, вона  пожвавлюєть-
ся і починає із захопленням 
розповідати про них. Зацікав-
лено огладає містечко профе-
сій. За нею – десятки камер.  

У Тернополі Марині Поро-
шенко подарували старовин-
ну ікону та книгу про нашо-
го знаменитого земляка Іоа-
на Пінзеля. 

Під час спілкування з 
журналістами гостя згаду-
вала про Тернопільщину як  
про край героїв та активної 
молоді, котра одною з пер-
ших вийшла на Євромай-
дан. А також висловила спо-
дівання, що  у «Книзі Миру» 
з’являться записи дітей із 
різних куточків України і що 
стане вона цінною пам’яткою 
в українській історії.

Бійці та волонтери ОУН – ЗСУ отримали медалі за самовідданість перед 
Батьківщиною. Нагородження відбулось в Свято-Михайлівському 
Золотоверхому Соборі з благословення Святійшого Партіарха Філарета, 

предстоятеля Української православної Церкви  Київського патріархату. Серед 
нагороджених – волонтер з Тернополя, голова молодіжного крила ТТО Партії 
«Солідарність – Блок Петра Порошенка» Михайло Жирівський.



№37 (118)/ 23 вересня - 29 вересня 2015 р.4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Точка зору

У владу – не за 
повноваженнями, 
а заради розвитку 
міста і громади

Політична партія 
«Громадський 
рух “Народний 

контроль” йде на 
місцеві вибори для 
втілення прогресивних 
законів, які вдалося 
проголосувати у 
Верховній Раді. 

Про це заявив 21 вересня 
у Тернополі народний депу-
тат України, лідер партії “Гро-
мадський рух “Народний кон
троль”, Дмитро Добродомов, 
представляючи у Тернополі 
кандидата на посаду місько-
го голови Тернополя від партії 
Володимира Бліхара.

“Ми хочемо зміни системи. 
У парламенті попри великий 
спротив нам вдається прийма-
ти окремі прогресивні антико-
рупційні закони. Проте їхнє ви-
конання саботується чинов-
никами, які зрослися з коруп-
ційною системою”, – зазначив 
Дмитро Добродомов виступа-
ючи перед однопартійцями.

Політик підкреслив, що ак-
тивісти “Народного контролю” 
багато зробили, перебуваючи 
поза владою, і повинні отрима-
ти додаткові важелі.

“Ви якісно і за покликом 
душі виконували роботу на-
родного контролю. Змушува-
ли владу швидко виконува-

ти обов’язки там, де вони не 
виконувалися роками. Ідіть у 
владу і беріть важелі впливу. 
Бо хто, як не ви, змінить систе-
му взаємовідносин між людь-
ми і владою”, – сказав Дмитро 
Добродомов.

Лідер “Громадського руху 
“Народний контроль” окрес-
лив три головні проблеми, які 
збирається подолати партія у 
місцевій владі.

“Ми йдемо знищувати без-
відповідальність, бюрокра-
тизм та корупцію. Це ті перепо-
ни, які заважають жити Терно-
полю та тисячам інших міст”, 
– наголосив народний депутат.

Добродомов висловив та-

кож сподівання, що терно-
пільська команда “Народного 
контролю” на чолі з  Володи-
миром Бліхарем зможе прине-
сти нову якість у місцеву вла-
ду.

“Я знаю Володимира Бліха-
ра як людину, що цінує поря-
док. Це один з найуспішніших 
управлінців Західної Украї-
ни. Поєднання таких фахових 
управлінців та порядних па-
тріотів, котрі представляють 
“Народний контроль” ство-
рять нову якість влади на міс-
цях, а під час наступних парла-
ментських виборів і в Україні 
загалом”, – підсумував Дмитро 
Добродомов.

Активіст «Громадського руху 
«Народний контроль» Володимир 
Бліхар отримав мандат довіри від 
однопартійців

Із чим у вас 
асоціюється 
Львів? Запашна 

кава, полохливі 
трамваї, давня 
бруківка, затишні 
вулички, величні 
собори і неповторна 
архітектура. Напевно, 
кожен тернополянин, 
котрий побував у місті 
Лева, зможе додати 
свій список асоціацій. 
Але, що цікаво, місця 
для політиків там не 
буде, це точно. Тим 
не менше, саме вони 
присвоюють собі образ 
міста і користають із 
його родзинок. 

Минулого тижня відомий 
в Україні інтернет портал 
«Словом і Ділом» закінчив 
підбиття підсумків проекту 
«Як працює твій мер». Про-
тягом не одного року спеці-
алісти «Словом і Ділом» зби-
рали обіцянки мерів міст та 
депутатів різних рівнів, які 
ті давали своїм виборцям. 

Андрій Садовий на мину-
лий виборах вдало викорис-
тав для себе і партії прива-
бливий образ Львова. Та чи 
зробив щось мер для того, 
щоби не дати своєму місту 

перетворитися на базар?
Поки «Самопоміч» наго-

лошує на важливості місце-
вого самоврядування та «ко-
операції», очільник партії не 
подає приклад, гідний для 
наслідування. Скільки обі-
цянок Садовий порозда-
вав на виборах львів’янам 
і скільки виконав?

- У 2013 року Садовий 
запевнив, що найближчим 
часом піднімати тарифи на 
перевезення пасажирів не 
планується. На його думку, 
існуючі тарифи були опти-
мальними. Та вже незабаром 
мерія вирішила підняти вар-
тість проїзду у міському ав-
томобільному транспорті. 
Зросла і вартість разового 
проїзду в львівському елек-
тротранспорті (з 1,50 до 2 
грн). 

- У передвиборчій про-
грамі 2006 року Садовий 
пообіцяв цілодобове водо-
постачання без залучення 
іноземних кредитів. Але, не 
дивлячись на залучення іно-
земних кредитів і коштів з 
державного бюджету, ціло-
добове водопостачання у по-
вному обсязі так і не налаго-
дили донині.

- Минулого року 
львів’яни наслухалися обі-

цянок, що місто отримає 
56 нових тролейбусів. Коли 
дійшло до діла, Львів доче-
кався аж 1 тролейбуса…

- У 2015 році Сихів мав 
дочекатися спортивної 
школи для ігрових видів 
спорту. Та базу не те, що не 
збудували – на сесії навіть 
коштів на це не передбача-
ли. 

 Поки в Тернополі одна 
за одною ремонтують вулиці 
та бульвари, у Львові ремон-
ту мав дочекатися один із 
проспектів (пр. Червона Ка-
лина). За 2014 рік проспект 

нічого такого не побачив, 
натомість отримав нову по-
рцію «ремонтних» обіцянок 
на цей рік. Уже розпочався 
останній квартал 2015го, а 
ремонтів не чутно.

- Ще Андрій Садовий по-
обіцяв знайти місце для 
облаштування нового по-
лігону для сміття до кін-
ця 2011 року. Та у 2011 році 
місця не знайшли, у 2012му 
– теж. Надворі вже 2015ий, 
а віз і далі там.

І таких невиконаних обі-
цянок у команди Садового 
нині понад півсотні. Так ке-

рує Львовом, який ми шану-
ємо і любимо, керівник «Са-
мопомочі». А що казати про 
інших представників такої 
«команди»? Хоча нічого див-
ного тут немає. Однопарті-
єць Садового Тарас Пастух 
теж не виконав жодної пе-
редвиборчої обіцянки, які 
роздавав тернополянам у 
2014-му. Вочевидь, це у пар-
тії «професійне»  обіцяти 
і не виконувати. Цікаво, чи 
хотіли б тернополяни жити 
в такому місті, мером яко-
го може стати представник 
«Самопомочі»?

Садовий не виконав своїх обіцянок. 
Ви хочете, щоб в Тернополі сталося так, як у Львові? 

Львів’яни виступають проти «політики» Садового.

Із 1 вересня 
нова мінімальна 
зарплата

Президент Петро 
Порошенко 
підписав Закон 

«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
державний бюджет 
України на 2015 рік» 
щодо підвищення 
прожиткового мінімуму 
та мінімальної заробітної 
плати. 

Його опубліковано в «Голосі 
України» №174 від 19.09.2015 
р. Набирає чинності з дня, на-
ступного за днем опублікуван-
ня. Тобто, Закон у дії з 20 верес-
ня 2015 року. 

Законом, зокрема, перенесе-
но підвищення прожиткового 
мінімуму і мінімальної зарпла-
ти з 1 грудня на 1 вересня 2015 
року. Таким чином, з 1 вересня 
розмір мінімальної заробітної 
плати складає 1378 гривень. 

Детальнішу інформацію 
можна отримати в Центрі об-
слуговування платників Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ за 
адресою: вул. Білецька, 1 або 
за телефонами: 434646 та 43
4610. 

Відділ комунікацій  
Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
в області.
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То ж на чому заробляє простий 
депутат у Раді? Як повідомляють 
«Вісті», «найлегший» заробіток - на 
питаннях з місця і з трибуни. Роз-
цінки складають від 1,5 тисячі до-
ларів - до трьох. І це - одноразо-
ва «винагорода». Тариф випадково 
«злив» нардеп Євген Дейд, який по-
просив смс-кою колегу Олександра 
Кодола «озвучити тєму про одесь-
кого прокуріка за 1,5 спасибі у твер-
дій американській палітурці».

Але зараз цей «ринок» у зане-
паді через жорстку дисципліну у 
фракціях. Зате раніше деякі «слуги 
народу» гарно заробляли. Їх навіть 
називали «містер 500 баксів». «Це - 
звичайна такса», - сказав виданню 
один із парламентських лобістів.

Запит у Раді коштує 10 тисяч 
«зелених», а звернення - у межах 
п’яти. Але це, кажуть нардепи, дріб-

ниці. Справжні гроші приносять 
переходи з однієї фракції - в іншу. 
Восени-взимку 2013 року за пере-
хід у лояльну до влади групу варту-
вав мільйон доларів. І плюс майже 
$30 тисяч «зарплати». «Нині суми 
дуже впали, навіть порівняно з ми-
нулим роком - у чотири-п’ять разів. 
Зараз за це платять до $250 тисяч», 
- анонімно розповів один із депута-
тів. Компенсація невелика, врахо-
вуючи, що дехто з мажоритарників 
витратив під час виборів півтора-
два мільйони «зелених». 

Напередодні місцевих виборів 
«слуги» подбали про народ. Міні-
мальна пенсія з 1 вересня склала 
1074 гривні, а мінімальна зарпла-
та - 1378. Про пенсії. У країнах Єв-
ропи, на яку постійно вказує влада 
при черговому підвищенні тарифів 
на комуналку, середній розмір пен-

сійних виплат складає близько 500 
євро. А в Україні - 50.     

Міністр соцполітики Павло Роз-
енко зазначив: підвищення зар-
плат, пенсій, словом, усіх видів соці-
альної допомоги торкнеться близь-
ко 13 мільйонів українців. Це, фак-
тично, означає, що ці люди - бідні. В 
Україні, до речі, налічується понад 
70 видів соцдопомог, виплат, ком-
пенсацій, стипендій.  

Розенко також повідомив, що 
прожитковий мінімум у середньо-
му на одну людину складе 1330 
гривень. Яка не співмірна ця сума з 
одноразовим «заробітком» нарде-
па за виступ з місця чи з трибуни!   

Отримуючи не європейські 
пенсії і зарплати, українці чухають 
голови, як оплачувати європей-
ські тарифи за компослуги. Споді-
валися, що ціни на газ та опалення 
для населення уряд перегляне у бік 
зменшення. Марно. Міністр пали-
ва та енергетики Володимир Дем-
чишин, виступаючи у Раді, заявив: 
підстав для перегляду тарифів не-

має, бо «розрахунки проведені пра-
вильно». І допустив можливість пе-
регляду тарифів у перспективі. Але 
не уточнив, у якій. 

Водночас робоча група з роз-
гляду питання обгрунтованості під-
вищення тарифів на енергоносії та 
компослуги відзвітувала у парла-
менті: ціни не обгрунтовані. Глава 
робочої групи Альона Бабак наголо-
сила: за законом, імпортний газ по-
винен використовуватися для забез-
печення населення у разі нестачі па-
лива власного виробництва. Пози-
ція уряду стосовно того, що україн-
ського газу недостатньо, не знайшла 
підтвердження. Відсутні й фактичні 
дані надходження та розподілу обся-
гів газу за 2013 і 2014 роки. Прогно-
зований баланс газу на 2015-й також 
непрозорий і нечіткий.

А глава Нацкомісії, що здійснює 
держрегулювання у сфері енергети-
ки і компослуг, Дмитро Вовк пояс-
нив причину підвищення тарифів 
на електроенергію для населення. 
Люди змушені платити більше че-

рез зношеність енергомереж. «Усі 
наші мережі зношені, ми досі вико-
ристовуємо інфраструктурну спад-
щину СРСР. Тому єдиним ефектив-
ним виходом було… п’ятиетапне 
підвищення цін на електроенер-
гію», - сказав він. У світі  інфраструк-
туру модернізують. А в нас «ефек-
тивно» здирають гроші з людей. І, 
взагалі, скільки ще витримають ста-
рі енергосистеми? Яка халепа може 
спіткати українців, якщо «спадщина 
СРСР» дасть серйозний збій? 

Змінюються президенти, 
прем’єри, урядовці, депутати, а бар-
дак, борги, злидні залишаються. І 
«заслуга» тут не лише високопоса-
довців та інших чиновників. Винні й 
люди. Бо під час кожних виборів ба-
гато хто отримує хабарі від кандида-
тів у вигляді продовольчих наборів 
або мізерних грошей. Хоча замож-
нішим від корупційного «тормозка» 
чи сотні гривень ніхто не став. А сус-
пільство змушене дорого розрахо-
вуватися за «свідомий» вибір.                   

Ольга ЧОРНА. 

Кому - кілограм «корупційної» гречки, 
а кому - півтори штуки «спасибі у твердій американській палітурці»

Деякі нардепи нарікали, що їм мало платять за працю, 
а життя - дороге. Але не зарплатою єдиною… Якщо 
порівняти платню простого депутата і пересічного 

українця, то останній не те, що бідняк - батрак.   

Так вважає голова 
правління ГО 
«Тернопіль 

Європейський» Віталій 
Цимбалюк та ініціює 
проведення такої 
перевірки у місті відразу 
ж після виборів і приходу 
нової влади. Щоправда, 
народні обранці повинні 
дати дозвіл на здійснення 
аудиту. Громадські 
активісти сподіваються, 
що нова влада буде 
адекватною і зважиться 
на такий крок, бо це 
допоможе нашому місту 
розвиватися далі за 
європейськими канонами. 

За чотири роки роботи 
міської ради сукупно 
було проведено 
ремонтів в рази менше, 
аніж у 2015-му

Практично через місяць у Тер-
нополі відбудуться місцеві вибори. 
Тож люди матимуть можливість ви-
словити свою думку і обрати ново-
го міського голову та депутатів. 

– Всі ми стали свідками того, як 
за останній рік правління теперіш-
ньої влади раптово почали ремон-
туватися двори, дороги, споруджу-
ватися дитячі майданчики, - каже 
Віталій Цимбалюк. -  Це чудово. Але 
виникає запитання: чому все це не 
робилося чотири попередні роки? 
Для мене особисто бути міським 
головою – це, швидше, не робота, 
а спосіб життя. Потрібно працюва-
ти 24 години на добу, завжди бути 
на зв’язку,  реагувати на кожну по-
дію у місті, приймати чимало важ-

ливих рішень. Це величезна відпо-
відальність. Тому мене дивує, чому 
так багато кандидатів рвуться на 
цю посаду. Адже зарплата міського 
голови – 8-10 тисяч гривень, що до-
сить мало для такого об’єму робо-
ти і такої відповідальності. Звісно, 
якщо міський голова працює чес-
но, а не знаходить додаткові дже-
рела доходів, відмиваючи гроші че-
рез підставні фірми чи інші непро-
зорі схеми. 

Проаналізувавши стан справ у 
файному місті, активісти ГО «Тер-
нопіль Європейський» підрахували, 
що за всі чотири роки роботи існую-
чої міської ради було проведено ре-
монтних робіт в рази менше, ніж у 
2015-му. 

– Звичайно, міська влада повин-
на опікуватися господарством міс-
та, - додає активіст ГО «Тернопіль 
Європейський» Олег Вітвіцький. 
-  Однак так виглядає, що у передні 
роки місто просто латало ями, а  у 
2015-му почалося масове облашту-
вання дворів, прибудинкових тери-
торій, тротуарів, велосипедних до-
ріжок, парків, скверів. І кожну з цих 
подій, аж до встановлення двох ме-
трів бруківки, піарять як величез-
не досягнення. Як депутат місь-
кої ради я знаю, як непросто виді-
лити кошти на облаштування, бла-
гоустрій і  капітальний ремонт. За-
вжди знаходилося щось важливіше. 
В цьому ж році пожертвували ба-
гатьма речами. Хоча міський голо-
ва каже – нам дали більший бюджет 
і ми його використовуємо. Насправ-
ді все не так просто. Досі виника-
ють проблеми із виплатою зарпла-
ти вчителям, нема грошей на харчу-
вання дітей молодшої школи, хоча 
в інших містах влада винайшла на 
це фінансування. А у нас бюджетні 
кошти використовують на благо-

устрій, аби показати людям, скіль-
ки всього зробила міська вдала і за 
що ми повинні її любити. Хоча ро-
биться все це за рахунок податків, 
які ми з вами сплатили до місько-
го бюджету, і про це не потрібно за-
бувати. 

Місто, як і велике 
підприємство, потребує 
контролю і перевірки 
фахівців

Аби надалі не виникали такі ма-
ніпуляції з використанням бюджет-
них коштів та  з’ясувати, в якому 
стані перебуває господарка міста, 
потрібно хоча б раз провести повну 
аудиторську перевірку. Важливо, 
щоби вона була незалежною і неза-
ангажованою, а ще – фаховою. 

– Керівник, якого тільки при-
значили на посаду, насамперед ро-
бить повний аудит діяльності під-
приємства за попередній період, пе-
ревіряє, які є проблеми і як їх вирі-
шити, - каже активіст ГО «Тернопіль 
Європейський» Микола Городець-
кий. - Наше місто можна порівняти 
з великим підприємством. Тож май-
бутньому керівництву – депутатам 
та міському голові – також варто 
проаналізувати стан справ у Терно-
полі. Сьогодні тернополяни (тобто 
– акціонери цього «підприємства») 
не знають, що відбуваєтся з місь-
ким бюджетом, комунальним май-
ном, міською землею, господаркою 
міста. З’ясувати це можуть лише не-
залежні авторитетні фахівці. Вони 
розкажуть новій владі, у якому ста-
ні місто, що було зроблено правиль-
но, а  що ні, про найактуальніші про-
блеми, котрі потрібно негайно вирі-
шити. 

Ідея з проведенням незалежно-

го аудиту діяльності органів влади 
та комунальних установ – це звич-
на європейська практика. Спроби 
це зробити були у Києві та Житоми-
рі. А у Львові провели моніторинг-
аудит відповідності вартості проїз-
ду у громадському транспорті. 

- Сьогодні Тернопіль також по-
требує аудиту, який повинна про-
вести незалежна міжнародна уста-
нова, авторитетна аудиторська 
фірма, - зазначив Віталій Цимба-
люк. -  Щоправда, аудит можна про-
водити тільки з офіційного до-
зволу нового керівництва міської 
ради. Сподіваємося, наші обран-
ці будуть свідомі і дадуть на це до-
звіл. ГО «Тернопіль Європейський» 
допоможе знайти справжніх про-
фесіоналів для здійснення цього 
аудиту, створити Громадську раду, 
яка буде контролювати процес пе-
ревірки і донесе результати до всіх 
тернополян. А ще наша організа-
ція залучить грантові кошти, щоби 
оплатити послуги незалежних ау-
диторів. 

На запитання журналістів Віта-
лій Цимбалюк вперше сказав про 

свої плани на майбутню політичну 
діяльність: 

– Я не збирався і не збираю-
ся брати участь у цих виборах. Ні в 
мери, ні в депутати я не йду. Всі чут-
ки про моє балотування поширюва-
ли тільки мої опоненти, я ж ніколи 
про це не говорив. Пробувши  п`ять 
років депутатом,  сьогодні займа-
юся виключно громадською робо-
тою. І, як голова ГО «Тернопіль Єв-
ропейський», можу принести наба-
гато більше користі жителям Тер-
нополя і громаді загалом, - додав 
він. – Наша громадська організація, 
її активісти надалі працюватимуть 
задля блага рідного міста, його жи-
телів, і після виборів ми будемо 
тільки розвиватися. 

ГО «Тернопіль Європейський» 
надалі працюватиме, аби зроби-
ти наше місто кращим і комфорт-
нішим та закликає тернополян 
долучатися до його ініціатив. Всі 
пропозиції щодо проведення не-
залежного аудиту приймають за 
тел.  (096) 980 94 68. 

Юля ТИМКІВ. 

Віталій Цимбалюк: «Тернополю 
терміново потрібен професійний 
аудит діяльності влади»

Сьогодні, наприкінці каденції, в Тернополі гостро стоїть проблема перевірки 
діяльності нинішньої влади, щоби визначити реальний стан міського господарства 
та зрозуміти, як розвиватися далі. 



Взяти активну участь у забезпечені 
прозорого і чесного набору в нову 
патрульну поліцію Тернополя закликає 
Голова Центру Антикорупції Ігор Вонс.
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так і в свідомості суспільства. 
«Сьогодні на нових поліцей-
ських ми покладаємо дуже ве-
ликі надії. Вони свого роду ста-
ють «лакмусом», певним «тес-
том». І практично кожен із нас, 
навіть не завжди усвідомлю-
ючи, не заявляючи про це вго-
лос, думає: якщо вони не підве-
дуть, справляться – справить-
ся і наша нація, країна вийде з 
кризи і ми переможемо!», - за-
значає Ігор Вонс.

Набір у нову поліцію від-
буватиметься згідно встанов-
леної процедури. Центр Ан-
тикорупції бере на себе функ-
цію громадського контролю та 
спільно з Міністерством вну-
трішніх справ забезпечить чес-
ний і прозорий набір у нову по-
ліцію – так ми зможемо набра-
ти справді професійні кадри.

Центр прийматиме повідо-
млення про факти порушень, 
проявів корупції та інших зло-
вживань, якщо такі матимуть 
місце. 

Згідно з вимогами до 
кандидатів, новий патруль-
ний повинен відпові-
дати таким крите-
ріям: 
 прагне 

якісних змін;
 віком 

від 21 до 35 
років; 
 має по-

вну загаль-
ну середню 
або вищу освіту;
 вільно володіє україн-

ською мовою; 
 має хороше фізичне 

здоров’я та морально стійкий;
 водить авто (катего-

рія В);
 не судимий; 
 громадянин України.

При цьому відбір відбу-
ватиметься у кілька етапів:

• подання анкети;
• перевірка загального 

рівня знань (вміння логічно 

мислити, приймати рішення 
в стресових ситуаціях, уза-
гальнювати, аналізувати);

• психо-діагностичний 
тест (ММРІ);

• медичний огляд; 
• фізична підготовка (для 

чоловіків – біг і підтягуван-
ня, для жінок – біг і відтис-
кання);

• перевірка навичок керу-
вання автомобілем; 

• особиста співбесіда;
• теоретичне навчання;
• професійна підготовка.

Ігор Вонс: «Нова поліція – це шанс 
на справжнє перезавантаження»
Як відомо, у 

Тернополі набір 
в нову поліцію 

стартує 14 жовтня. 
Наскільки вдасться 
реалізувати реформу 
і чи стане вона дієвою 
– залежить від самих 
тернополян. На рівні 
нашого міста громада 
повинна скористатися 
можливістю свого впливу, 
наголошує Ігор Вонс. 

До початку набору в поліцію 
ще близько місяця. Але вже сьо-
годні містом ширяться чутки 
про те, що за «домовленістю» 
можна легше пройти відбір.

З огляду на це, Центр Анти-
корупції закликає тернополян 
активно брати участь у пошуку 
найдостойніших поліцейських. 
«Наше спільне завдання – за-
безпечити чесний відбір. Він 
повинен відбуватися прозоро і 
під пильним контролем грома-
ди», - підкреслює Ігор Вонс.

На переконання Голови 
Центру Антикорупції, нова па-
трульна поліція – це не про-
сто реформування структури 
чи створення нового підроз-
ділу. Це справді колосальний 
шанс для оновлення як у сис-
темі правоохоронних органів, 

«Самопоміч» - партія 
без ідеології

Після Революції Гідності 
з’явився запит на нову політи-
ку, що уособлює цінності Майда-
ну. Таку новизну частина укра-
їнців побачила у партії «Само-
поміч». Українці повірили, що це 
нова партія - не така, як всі ре-
шта. Але нова політика означає 
не лише зміну програм і рито-
рики, а наявність ідеології, чого 
в українській політичній істо-
рії бракувало, а точніше, ніко-
ли не було. Однак, коли експер-
ти почали аналізувати ідеоло-
гію партії «Самопоміч», виясня-
ти, яку Україну вона збираються 
будувати в парламентській коа-
ліції, як буде покращувати еко-
номічне життя українців, в які 
геополітичні союзи партія по-
веде українців, вони були шо-
ковані. Виявляється, «Самопо-
міч» не має ідеології. Вірніше, 

вона є, але складається з одного 
речення: «Будь собою. Співпра-
цюй з іншими. Допомагай тим, 
хто потребує. В єдності – сила!». 
Саме ця «ідеологія» розміщена 
на партійному сайті «Самопо-
мочі». Ці тези нагадують гасла 
«психологічного тренінгу», од-
нак аж ніяк не ідеологію осно-
вної політичної партії України, 
на роль якої претендує «партія 
Садового». 

ЕКСПЕРТИ ШОКОВАНІ - 
«САМОПОМІЧ» НЕ МАЄ 
ІДЕОЛОГІЇ»

Щоб не бути голослівним, на-
ведемо слова відомого, одного з 
найбільш авторитетних еконо-
містів пострадянського просто-
ру, діючого радника Одеського 
губернатора Саакашвілі – Саші 
Боровика, який під час виборчої 
кампанії 2014 року активно агі-
тував за «Самопоміч»:

«Я хвилююсь щодо «Самопо-
мочі» через те, що за рік політич-
ної кар’єри, вони досі не визначи-
лися з позицією щодо економіч-
ної ідеології. «Самопомочі» по-
трібно нарешті визначитись зі 
стратегію щодо економіки. Для 
сучасної політичної партії – це не 
припустимо, щоб бути такими 
wishy-washy щодо платформи».
Новий спосіб  
надурити виборців

Наразі партія «Самопоміч» 
активно включилася у місцеві 
вибори, незважаючи на відсут-
ність ідеології. Піар-технологи 
Садового вирішили не слуха-
ти Сашу Боровика, не працюва-
ти над повноцінною ідеологією, 
а замінити «ідеологічне речення 
2014 року» на «ідеологічне сло-
восполучення 2015 року» - «Зро-
бимо з України Львів!». Саме під 
таким ідеологічним забарвлен-
ням формуються стратегії ви-

борчих кампаній «Самопомічі» в 
основних містах України. Тобто, 
на перший план знову виносить-
ся черговий міф про «райське 
місто» без чіткої стратегії та кон-
цепції розвитку міст та регіонів. 
Яким чином активісти «Само-
помочі» будуть будувати «нові 
Львови» – не пояснюється. 

Команда Садового знову 
хоче обманути виборців, тепер 
на регіональному рівні. А сама 
«Самопоміч» є не політичною 
партією класичного типу, а ви-
борчим проектом. 

«КОМАНДА САДОВОГО 
ЗНОВУ ХОЧЕ ОБМАНУТИ 
ВИБОРЦІВ, ТЕПЕР НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ»

«Самопоміч» - партія 
без членів партії 

Також треба задатися пи-
танням, яка команда збираєть-

ся перетворювати Хмельниць-
кий, Тернопіль, Київ на «дру-
гий Львів». Аналізуючи списки 
кандидатів у місцеві ради від 
партії «Самопоміч», стає зро-
зумілим, що левова їх частка 
не є членами цієї партії. Части-
на з них формально є членами 
громадської організації, а інші 
просто «запрошеними безпар-
тійними». Тобто, потенційні 
кандидати від «Самопомочі» 
не пов’язують своє майбутнє 
з цією партією, а розглядають 
її лише як трамплін у владу. А 
далі? Далі «мильна бульбаш-
ка» української політики лусне 
від непотрібності. 

«КАНДИДАТИ У 
ДЕПУТАТИ ВІД 
«САДОПОМОЧІ» 
ВИЯВИЛИСЯ 
«ЗАПРОШЕНИМИ 
БЕЗПАРТІЙНИМИ»

Коли лусне «Самопоміч» - 
«мильна бульбашка» 
української політики? 

Парламентські вибори 2014 року привели в Раду нові політичні 
партії, оскільки люди вимагали змін. Однією з таких партій 
стала «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового, яка виявилася 
масштабною «бульбашкою» новітньої української політики.

Кожен восьмий 
тернополянин - 
бізнесує

Як зазначили у 
відділі реєстрації 
та обліку платників 

Тернопільської ОДПІ, 
станом на 1 вересня 
на обліку в інспекції 
перебуває 31111 
платників податків, із 
яких 10163 - юридичних 
осіб та 20948 - фізичних 
осіб-підприємців. 

У місті здійснюють діяль-
ність 8643 юридичних осіб та 
16944 підприємців, а в Терно-
пільському районі 1520 і 4004 
- відповідно. 

Упродовж восьми місяців 
документальні перевірки про-
вели у 201 юридичної особи, 
за результатами яких донара-
ховано 46,2 млн. грн. раніше не 
сплачених платежів і штраф-
них санкцій та у 767 підпри-
ємців, у яких також встанови-
ли порушення й донарахували 
до бюджетів усіх рівнів 2,3 млн. 
грн.

Перевірки тих, хто торгує 
алкогольними напоями (у тому 
числі пивом) і тютюновими ви-
робами, принесуть до бюдже-
тів 1,3 млн. грн., а за результа-
тами 79 перевірок з оподатку-
вання зарплати та інших дохо-
дів донараховано податку на 
доходи фізичних осіб і штраф-
них санкцій у сумі 1,1 млн. грн. 
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   «Театр – це синтез мистецтв, а сцено-
графія – його очі й душа», - запам’яталася 
мені цитата когось із відомих театрознав-
ців.  І Тернопільському театрові дістався 
саме такий художник, який вдихав життя у 
вистави. Його талант поєднував чуттєвість 
душі  і чоловічу раціональність. Це він ви-
значав образність вистави, бо задумував її 
не як сценограф, а як режисер. Розумів не-
обхідність видовищних вирішень епізодів і 
знаходив їх – надзвичайно точно й несподі-
вано просто. В його декораціях , ще навіть 
без акторів, прочитувалась філософія ви-
стави. Режисери довіряли йому, а коли є ця 
довіра – обов’язково буде й успіх. Не пере-
лічити режисерів, які мали б завдячувати  
йому за сценографію, що зробила  їх виста-
ви явищем. Він давав собі раду з усіма – ре-
алістами, класиками, романтиками, модер-
ністами, завжди дивуючи тонким відчут-
тям майбутньої вистави, та й у самого мис-
лення було режисерським – просторовим, 
динамічним. Але чи всі вони розуміли, що 
він своїм талантом підсилив виставу, огра-
нив її, як діамант?!  Його сценографія  вріза-
лася в пам’ять, там завжди було світло в кін-
ці тунелю, сяйво з неба, довга хресна доро-
га людини до вищої мети. Поетична, овіяна 
романтикою, вона западала в душу.

   У нього своя філософія сприйняття ма-
теріалу і своя неповторна естетика відтво-
рення, високий рівень розуміння вистави 
й вимогливості до себе та інших. Його заду-
ми матеріалізувалися в макети до вистав. 
Жаль, що він їх не зберігав (казав, що не лю-
бить повторів, навіть коли списану виставу 
колись знову «витягнуть на світ Божий»), а 
інші не подбали про їх збереження для істо-
рії театру.

І швець, і жнець, і на дуді грець – він був 
не лише сценографом, а й художником  з кос-
тюмів, та й акторам міг ненав’язливо підка-
зати якийсь цікавий штрих до образу (адже 
й сам у молодості був актором Шумсько-
го народного театру – колеги досі згадують 
його героїв).

Будучи м’яким і зичливим у ставленні до 
людей, він міг, коли справа стосувалася ро-
боти,- бути вибуховим і вимогливим, завда-
ти доброї прочуханки підопічним і тут же, 
засукавши рукави, взятися разом з ними за 
роботу – і тоді вже спробуй, просачкуй, коли 
сам головний художник гарує поруч, як чор-
нороб. У нього було почуття причетності до 
спільної справи, тому сценографія виходила 
органічною з акторською грою і дуже ком-
фортною для акторів, до того ж, мало за-
тратною для театрального бюджету. Худож-
ник завжди відчував дихання вистави і адап-
тував її до дихання часу.

Він віддавався своїй справі на всі сто і на-
віть більше. Незважаючи на ерудицію й та-
лант, був простим у спілкуванні, не сприй-
мав «політичної біжутерії» і терпіти не міг, 
коли нею незаслужено брязкали інші, а на 
прем’єрах, коли просили: «Художника на сце-
ну!» - скромно ставав десь позаду, коло ку-
ліс, у тіні. Але всі й так розуміли, що вистава 
без його сценографії була б набагато тьмяні-

шою, що це він, у симбіозі з майстерністю ре-
жиссера та акторів, підносить її силою свого 
таланту.

Казимиру Броніславовичу непритаманні 
були погорда чи зверхність у ставленні до ін-
ших. З ним можна було розмовляти про різ-
не, але як хотілося його слухати – так, як він, 
мабуть, навіть фахівці не кохалися в історії 
та її героїчних постатях. Їм він присвятив ба-
гато своїх полотен, що нині зберігаються в 
музеї рідного Шумська.

Театр поглинув би його цілком, якби не 
ще одне улюблене заняття – скульптура. 
Тому зрозумілі були його відчуття розгубле-
ності, втраченого, коли не зміг ліпити – руки 
втрачали чутливість. Проте зробленого ним 
досить, щоб залишити свій яскравий слід на 
ційземлі, теплі почуття і добрі, хоча й болісні, 
спогади, бо скільки ще міг зробити для теа-
тру, що був для нього, як рідний дім.

У його кабінеті завжди була робоча 
атмосфера, але він викроював час і для 
дружнього спілкування, і для горнятка 
кави, а після прем’єрних вистав не поспі-
шав у театральнее фойє, де все гуло, як у 
вулику, а приймав друзів у себе, де пану-
вали неповторний запах мистецької ро-
бітні і гостинна доброзичливість госпо-
даря – простого і природного. Він був ві-
рний у дружбі, вірний людям, вірний собі 

і справі творення нашого театру,  яку він 
робив дуже талановито. Будучи людиною 
вимогливою, інтелігентною, шляхетною і 
красивою, з багатою внутрішньою куль-
турою, він терпіти не міг пафосу, фальші, 
менторства...

З літами риси обличчя художника від-
шліфувалися до досконалості. Воно було 
осяяне розумом, талантом. Він наче обіймав 
тією добротою, в його біополі було затишно і 
приємно, відчувалась захищеність.

Уся творчість Казимира Сікорського про-
йнята народністю, поетичною силою, мис-
тецькою свободою. Видать, із вогню його не-
простого життя викрешувалась його поети-
ка, неповторна образність і стиль.

Жаль, що говорю про нього вже в мину-
лому часі, хоча бачу, як живого, і вірю, що він 
десь там, у піднебессі сцени, все бачить і пе-
реживає за наш театр. Заради таких чистих, 
талановитих душ, що заселили Пантеон на-
шого театру, він не має права опускати рі-
вень, а виправдовувати своє призначення у 
цьому світі.

Жаль, що так швидко спливає час, а з ним 
життя талановитих, шляхетних людей, яких 
забути несила, та й не потрібно, бо вони гли-
боко заторкнули наші душі й пам’ять.

Влада СОБУЦЬКА.

 Акорди споминів:  
кілька штрихів до 

портрета художника
Поет сцени, командарм сценічних дій – такими, здавалось би, полярними  метафора-
ми характеризували  Казимира Сікорського – визначного художника, якого мав щас-
тя заполучити (отримати)  Тернопільський драмтеатр. Так сталося, що випускник 
Львівського інституту декоративного і прикладного мистецтва потрапив на роботу 
до Києва, де міг зробити чудову кар’єру, але через сімейні обставини (тяжко захворі-
ла мати) змушений був осісти в Тернополі і за нетривалий період часу стати гордіс-
тю нашого  театру, незамінним і бажаним для кожного режисера соратником – голо-
вним художником-сценографом.

Бюджет – 16 мільйонів, 5 років роботи, скандинавський 
сюжет в українських Карпатах. Днями виходить у прокат 
драма «Брати. Остання сповідь» від продюсерів фільму «По-
водир», відзнята за підтримки Державного агенства з пи-
тань кіно. Допрем’єрний показ стрічки минулих вихідних 
відбувся у Тернополі. 

Це історія любові та ненависті двох братів, які дожива-
ють віку в гірському селі. Вони все життя ділять матір, іграш-
ки та навіть жінку. Одного разу до їхнього містечка приїз-
дить письменниця, щоб у місцевій церкві прочитати лек-
цію про святих та юродивих. Серед слухачів вона зустрічає 
старого на ім’я Войтко. Письменниця поступово входить у 
Войткове життя і знайомиться з його братом. Вона стає лан-
кою між двома старими, для яких сенс життя – у двобої. Хто 
з братів проживе довше і не потішить іншого своєю смертю? 

Сценарій фільму написаний за романом «Джмелиний 
мед» шведського автора Торґні Ліндґрена — члена Акаде-
мії, що присуджує Нобелівську премію з літератури. Автор-
ка сценарію та режисерка Вікторія Трофіменко перемістила 
місце дії в українські Карпати. 

- Мені зателефонували і запропонували знятися у філь-
мі «Брати», - розповідає народний артист України, головний 

режисер Тернопільського драматичного театру Олег Мосій-
чук. – Я спершу відмовився через зайнятість. Але коли про-
читав сценарій, відразу ж поїхав на кінопроби. Зйомки у цій 
стрічці відкрили в мені друге дихання. Войткові, якого я 
граю, 85 років. Це вік, який несе за собою смислове наванта-
ження. У сценарії – кожна  репліка, кадр дуже образний і несе 
надзвичайно сильні емоції. Ми робили все від нас залежне, 
аби глядачі нам повірили. Як свідчать відгуки критиків, нам 
це вдалося. 

Актори зізнаються: непросто було опанувати автентич-
ний карпатський діалект, щоб у фільмі це виглядало макси-
мально правдиво. На екрані порушено вселенські проблеми. 
Це філософська сага, яка актуальна у всі часи і в різних ку-
точках світу.

 - Моя героїня дуже специфічна, - розповідає Вероніка 
Шостак, яка зіграла роль Ївги. – Спершу мені важко було її 
зрозуміти. Я грала набагато старшу жінку, матір. Для мене це 
колосальний досвід. У фільмі немає побуту у психології сто-
сунків. У ньому багато філософії, символів, непростих емо-
цій... Я щаслива, що дебютувала саме у такій стрічці. 

«Брати» стали першим українським фільмом, який ві-
дібрали водночас на три кінофестивалі класу «А» – в Індії, 

Шанхаї та Москві. А всього його побачили на 21 фестивалі. 
На останньому фільм отримав нагороду кінокритиків і приз 
за найкращу жіночу роль, яку виконала львів’янка Наталка 
Половинка. Восени цього року фільм змагатиметься за пра-
во потрапити в оскарівську номінацію «Найкращий фільм 
іноземною мовою» від України. 

- Цей фільм - один великий акцент, - каже про своє діти-
ще режисер Вікторія Трофіменко. -  Актори повністю викла-
далися з повагою до глядача. Не як до глядача, який прий-
шов на фастфуд, а як до глядача, який прийшов на делікатес. 

Стрічка викликала доволі значне зацікавлення укра-
їнських і закордонних кінокритиків. Кларенс Цуй з «The 
Hollywood Reporter» відзначив музику, акторську гру, а та-
кож скрупульозну роботу художника. Кінознавець Міла Но-
вікова заявила, що «Брати» - одна з найяскравіших україн-
ських робіт за останні чверть століття в ігровому україн-
ському кіно - це фреска сучасного українського суспільства, 
дуже потужно відтворена з погляду режисури, з погляду 
драматургії, візуальної презентації ідеї. 

Тернополяни зможуть побачити карпатську драму «Бра-
ти. Остання сповідь» з 24 вересня у кінотеатрі «Сінема Сіті». 

 Юля ТОМЧИШИН. 

Фільм-сповідь для справжніх 
кіногурманів презентували у Тернополі

Одну з головних ролей у стрічці зіграв режисер 
тернопільського драмтеатру Олег Мосійчук
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Незважаючи на дощову погоду, за-
тишний зал сільського клубу був пере-
повнений. Ведучі свята, завідуюча клу-
бом Тетяна Хільчук та директор шко-
ли Лідія Воробець запрошували на сце-
ну один за одним самодіяльних артис-
тів і гостей, які спішили дарувати свої 
яскраві номери глядачам. 

«Наше рідне село маленьке, але 
дуже багате! Багате на талановиту мо-
лодь, дітей і дорослих» - такими сло-
вами розпочався концерт. І на їх під-
твердження посипались художні ви-
ступи місцевих обдарувань: дуету Те-
тяни Хільчук і Мирослави Медвідь, жі-
ночого ансамблю «Любисток», соліст-
ки Каті Гоюк, юної поетеси Маргари-
ти Мусій, студентки Теребовлянського 
вищого училища культури Віти Чубик, 
учнівського вокального ансамблю… А 
дует мами і сина Тетяни та Юрія Хіль-
чуків піснею «Ой, чого ж ти, мамо…» зу-
мів розчулити присутніх до сліз. Віршо-
ваними рядками оспівав рідне село міс-
цевий поет Іван Панчук.

Футболістів, які у різний час захи-
щали честь команди (за 56 років її існу-
вання), зібрав на зустріч Іван Загазей. 
Зіграним у той день матчем справжні 
любителі спорту показали: є ще порох у 
порохівницях і село у чудовій спортив-
ній формі!

Жоден концерт у Котюжинах не об-
ходиться без виступів народного ама-
торського ансамблю танцю «Пролісок». 
Цього разу ще й відзначали 16-у річни-
цю його створення. Талановита юнь із 
величезним задоволенням подарува-
ла на свято глядачам 17 танцювальних 
номерів – найкращих із репертуару ко-
лективу за всі роки! 

На честь свого «повноліття» учас-
ники та керівник «Проліска» отрима-
ли великий паспорт, який, як і ембле-
му колективу, виготовила обдарована 
місцева умілиця, колишня учасниця ан-
самблю, тепер викладач Кременецької 

обласної гуманітарно-
педагогічної академії 
Марія Швед.

Свято дозволило 
глядачам не лише на-
солодитися чудовими  
номерами і відволіктися від буденних 
клопотів, а й нагадало, що у кожного в 
душі продовжують жити тривога і щирі 
сподівання на те, що скоро на нашій 
землі запанує мир. Учасники концер-
ту підготували виступи, які були при-
свяченні подіям на Сході та захисни-
кам Вітчизни. Особливо односельцям, 
які зараз у зоні бойових дій – це Михай-
ло Хільчук, Іван Глиняний, і вже вдома – 
Олександр Пляс та Іван Козира, а саме: 
хореографічні композиції «Обійми» та 
«Повертайся солдате», пісні у виконан-
ні дзвінкоголосих гостей із сусідніх Бо-
даків – Таїсії Дячини, Ігоря Бучко, Іван-
ки Шандрук. Пісня «Ми - за мир», якою 
учасники дитячого ансамблю завершу-
вали цей блок, була доказом великого 
бажання усіх жити у мирній державі.

Теплими щирими словами привітав 
усіх із святом сільський голова Василь 

Коляда. А також народний депутат Ми-
хайло Головко. 

Справжньою родзинкою свята став 
виступ нещодавно створеного шоу-
ансамблю духових інструментів «Топ-
сейшн». Володарі першої премії Всеу-
країнського конкурсу «Калина черво-
на» у складі Яни Козири, Іванни Горо-
ховської, Лесі Сороки та керівника Зої 
Поліщук із задоволенням дарували 
присутнім композиції «Українське по-
пурі», «Старі фотографії» та «Хіти 2000-
их» і підносили святковий настрій все 
вище і вище! Перепліталися у барвис-
тому концертному вінку і виступи со-
лістів із села Кинахівці та чоловічого 
ансамблю з Бодаків.

 На завершення святкового дій-
ства усі учасники «Проліска» із соліст-
кою Т. Дячиною з гордістю виконали 
вокально-хореографічну композицію 

«Україна - це ми». Ветерани сцени – Га-
лина Чорна, Аліна Колоденська та Ва-
лентина Воробець, які відтанцювали у 
«Проліску» довгих 16 років, подякува-
ли керівнику колективу Євдокії Зага-
зей від усіх учасників. 

Організатори свята - Тетяна Хіль-
чук, Євдокія Загазей і Лідія Воробець 
висловлюють щиру подяку за спонсор-
ську допомогу сільському голові Ва-
силеві Коляді, директору ТОВ «Славу-
тич» Борису Довгалю, народному депу-
тату Михайлові Головку, місцевим під-
приємцям Леонідові Чорному та Вікто-
ру Медвідю. Також хочеться подякува-
ти вчителям місцевої школи, батькам, 
усім, хто долучився до благодійної со-
лодкої ярмарки, кошти з якої були пере-
дані бійцям у зону АТО. Особлива вдяч-
ність авторкам смачних частувань: Іло-
ні Савчук – за український борщ, Оксані 
Мандриці, Галині Чорній, Софії Хом’як 
– за гарбузову кашу, Валентині Микола-
їв – за пампушки, Оксані Луцишиній за 
вареники. Батькам, дітям, артистам, ор-
ганізаторам, гостям, глядачам – усім ве-
лике спасибі! Адже всі ми разом - одна 
дружна сім’я! 

Усі розходились по домівках цього 
дня із світлими відчуттями та вражен-
нями, наче напившись чистої джерель-
ної води…

Моя Україно! Народ мій коханий!
Брати-українці, мої земляки!
Здоров’я і щастя вам, односельчани!
Добробуту й миру на довгі роки!

Учитель-пенсіонер 
Галина БРЕГА. 

с. Котюжини 
Збаразького району. 

Ніби напилися джерельної води
День  села… Цього свята чекали і до-
рослі і малі! Тож у визначений  час село 
прокинулось у новому вбранні – повсю-
ди  майоріли  святкові  гірлянди, яскра-
ва вивіска «Вас вітають Котюжини»  
радо зустрічала  гостей. А з’їжджалися 
вони із різних куточків, адже на всіх че-
кало  дійство, яке поєднувало в собі три 
події: День села, зустріч футболістів  
всіх років і «повноліття» народного ама-
торського ансамблю  танцю  «Пролісок».
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У США відкрили пам’ятник 
Небесній Сотні

20 вересня урочисто відкрили й 
освятили перший в США пам’ятник «Не-
бесної Сотні та Героям України». Розта-
шований він поряд з Українською право-
славною церквою святого Андрія у містеч-
ку Блумінгдейл, що в штаті Іллінойс, пові-
домили у генконсульстві України в Чикаго. 
Церемонію освячення провів Святійший 
патріарх Київський та всієї Русі-України Фі-
ларет.

У Канаді заборонили залишати 
без нагляду дітей до 10 років
Верховний суд канадської провінції 

Британська Колумбія постановив, що ді-
тей до 10 років залишати без нагляду до-
рослих не можна. Таке рішення ухвалили 
за позовом батька, який дізнався що мати 
залишає його сина щодня після школи на 
дві години без нагляду, повідомляє «Укрін-
форм». У суді соціальні працівники довели, 
що до десяти років когнітивні можливості 
дитини недостатні для ведення безпечної 
самостійної життєдіяльності. З огляду на 
прецедентне право у Канаді, рішення Вер-
ховного суду Британської Колумбії можуть 
застосовувати інші суди провінції.

Наступний рік може стати 
аномально спекотним 

Найспекотнішим за всю історію ме-
теоспостережень може стати 2015 рік, 
повідомляють фахівці НАСА і клімато-
логи Британії, пишуть «Метеовісті». По-
чинаючи з 1880 року, середня температу-
ра на планеті зросла на 0,8 градуса. При-
чина - зростання концентрації парнико-
вих газів в атмосфері. Аномально спекот-
ним, за прогнозами вчених, буде і 2016 рік. 
Можливо, він перевершить нинішній і по-
ставить новий рекорд. У найближчі роки 
феномен Ель-Ніньо знизить температуру 
в Європі, але весь інший світ буде страж-
дати від спеки.

«Новий Афганістан» 
пообіцяли сирійці Росії

Сирійські повстанці заявили: вій-
ськове втручання Росії в конфлікт у Си-
рії загрожує Москві «новим Афганіста-
ном». «Росіяни ризикують отримати но-
вий Афганістан, звідки будуть отримува-
ти солдатів, яких вони посилають сюди, 
в домовинах», - заявив один із повстан-
ців. Крім того, заколотники вважають, що 
залучення Росії в конфлікт у Сирії лише 
продовжить військові дії, зазначає «РБК-
Україна». 
Щоб обійти пішки Землю, знадоби-
лися 11 років, 54 пари взуття і $3000

У віці 45 років власник невелико-
го бізнесу в Монреалі Жан Беліво заду-
мався про своє життя і свою роль у сві-
ті, пише видання «The Daily». Якось, «щоб 
розвіятися», Жан наважився на 600-кіло-
метровий похід до Нью-Йорка. Згодом це 
надихнуло чоловіка вирушити у навколо-
світню пішу подорож. Із собою Жан взяв 
лише 4000 канадських доларів ($3000 
США) й триколісний візок, куди поклав 
трохи їжі та одягу, аптечку, маленький на-
мет і спальний мішок. Свій похід Жан при-
святив боротьбі за мир і захист дітей. Про-
тягом 11 років він пройшов пішки 75500 кі-
лометрів 64 країнами світу, перетнув шість 

пустель і зносив 54 пари черевиків. За сло-
вами мандрівника, найбільше враження на 
нього справили країни Африки. За свою по-
дорож Жан познайомився із 1600 сім’ями у 
всьому світі. Майже всюди люди зустрічали 
його приязно і допомагали, як могли. Гроші 
витрачав переважно на подолання части-
ни шляху, яку неможливо було пройти піш-
ки. Навіть нове взуття йому дарували меш-
канці різних країн. Свої пригоди канадієць 
описав у книзі «У пошуках себе: історія лю-
дини, яка обійшла Землю пішки».
Глава МЗС Угорщини лякає Європу 

30-35 мільйонами біженців
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто 

вважає, що потенційними біженцями 
до країн Євросоюзу є десятки мільйонів 
людей. Про це повідомляє угорський пор-
тал «VS.hu». «Європейські країни повинні 
зміцнювати свої кордони, тому що на Ста-
рий континент може прибути 30-35 міль-
йонів біженців. Ці країни бояться назива-
ти речі своїми іменами», - сказав Сіярто. 
За словами міністра, Європа має дати чіт-
ко зрозуміти, що не зможе прийняти сотні 
тисяч і мільйони мігрантів. «Корисно було 
б цій ситуації зберегти і зміцнити Шенген-
ську систему», - зазначив міністр.

Лукашенко офіційно - 
безхатченко, хоча не бідний

Дохід президента Білорусії Олексан-
дра Лукашенка, який вкотре претендує 
на новий термін, склав у 2014 році 551,8 
мільйона білоруських рублів (близько 
31 тисячі доларів). Це випливає з матері-
алів, розміщених на сайті Центрвиборчко-
му Білорусі, повідомляє «Інтерфакс». У до-
кументі наголошується, що ця сума - заро-
бітна плата, отримана Лукашенком за рік. 
Майна ж у декларації «бацьки» взагалі не 
вказано. Дохід дружини білоруського лі-
дера Галини Лукашенко, згідно з декла-
рацією, склав 98,2 мільйона білоруських 
рублів. Джерела її доходів - зарплата, пен-
сія й дивіденди від 56 акцій ВАТ «Шклов-
ський маслоробний завод». Крім акцій, 
Галина Лукашенко володіє житловим бу-
динком у місті Шклов, площею 115 кв. м і 
половиною будинку в Шкловському райо-
ні, площею 53 кв. м.

У Штатах живе 
13,3 мільйона нелегалів

Президент США Барак Обама ого-
лосив про запуск програми, у ході якої 
громадянство зможуть отримати май-
же 9 мільйонів мігрантів, повідомля-
ють американські ЗМІ. За інформацією 
Білого дому, наразі у США проживає 13,3 
мільйона легальних мігрантів. Цікаво, що 
8,8 мільйона мають право на оформлення 
громадянства, а деякі з них у Сполучених 
Штатах проживають вже більше 25 років. 
Зазначається, що інформаційну кампанію 
будуть проводити кількома мовами сві-
ту. Зокрема, крім англійської - іспанською, 
в’єтнамською, китайською, корейською та 
філіпінською. В адміністрації президен-
та кажуть, що вже 20 великих міст країни 
підтримали таку ініціативу.

Ювеліри створили колекцію 
аксесуарів у стилі фастфуду
Ювеліри німецької дизайнерської 

компанії «RommyDeBommy» розроби-
ли незвичайну колекцію аксесуарів, на 
яку їх надихнула любов багатьох людей 
до нездорової їжі та солодощів, тоб-
то, фастфуду. Вафлі, картопля фрі, чіпси, 
пампушки і багато інших продуктів пере-
творюються в сумки, кулони або брошки. 
Автори впевнені, що з такими аксесуара-
ми жодна дівчина не залишиться непомі-
ченою. Водночас, одна з цілей створення 
колекції - звернути увагу на шкідливість 
їжі з фастфуду. Виглядають такі аксесуари 
дуже яскраво. З їх допомогою будь-який 
образ стане епатажним і креативним.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Вступ до НАТО не світить 

Петро Порошенко заявляє, що 
країна поки не готова стати членом 
Північноатлантичного альянсу, як і 
НАТО не готове до прийняття Украї-
ни. «Чи готова Україна зараз стати чле-
ном НАТО? Відповідь дуже проста - ні. 
Нам необхідно для цього готуватися. Чи 
готове НАТО до того, щоб Україна стала 
членом? Відповідь також буде - ні… Не-
обхідно зробити все, щоб змінити Укра-
їну, аби вона змогла стати членом Євро-
союзу... Але двері для України в НАТО 
залишаються відкритими з 2008 року», 
- заявив президент на спільному з ген-
секом Альянсу Йенсом Столтенбергом 
брифінгу на Яворівському полігоні у 
Львівській області, повідомляє «Газе-
та по-українськи». У свою чергу, генсек 
НАТО підкреслив, що Україна зможе по-
дати заявку на членство у Північноат-
лантичному альянсі після завершення 
проведення реформ у країні.

Порошенко - за бюджетне 
фінансування партій

Якщо Верховна Рада ухвалить 
відповідний закон, президент підпи-
ше його без зволікань. Про це глава 
держави заявив на засіданні Нацради 
реформ, повідомляє прес-служба пре-
зидента. «Для країни дешевше утриму-
вати партії бюджетним коштом, ніж не-
сти колосальні збитки від політичної 
корупції, спричиненої матеріальною 
залежністю партійних проектів від олі-
гархічних структур», - заявив Петро По-
рошенко.
Узимку в квартирах має бути не 

нижче 18 градусів тепла
Мінохорони та Мінрегіон не реко-

мендують знижувати температуру в 
житлових приміщеннях до 16 граду-
сів. За їхніми розрахунками, вона має 
бути не нижчою 18 градусів тепла. У 
висновках МОЗ вказано, що нижчі тем-
ператури у приміщеннях можуть загро-
жувати переохолодженням організму. 
Особливо це небезпечно для малень-
ких дітей. Крім того, холод у помешкан-
нях сприятиме загостренню хронічних 
хвороб. А може призвести й до пору-
шення нормативного повітрообміну за 
рахунок утеплення вікон та балконних 
дверей і, відповідно, збільшення воло-
гості у приміщеннях. Це створить спри-
ятливі умови для появи плісняви на 
стінах, що стимулюватиме виникнення 
алергічних захворювань і хвороб орга-
нів дихання.

Цукор подорожчає
До кінця року ціна на цукор за-

лишатиметься стабільною. А взим-
ку продукт може значно подорожча-
ти, прогнозують в «Українському клу-
бі аграрного бізнесу». У січні, ймовірно, 
вартість солодкого продукту може сяг-
нути 20-25 гривень за кілограм. Нині 
цукор коштує близько 16-17 гривень.

Вітчизняні товари 
перемогли іноземні

Українці вже рік живуть у режимі 
зятягнутих пасків. І раніше помічали, 
коли купуєш щось дешеве, то, зазвичай, 
виявляється, що це - українське. Після 

валютних стрибків цінова різниця вза-
галі потроїлась. Утім, помітним ста-
ло й те, що якість вітчизняних товарів 
не поступається іноземним. Цього року 
українські виробники отримали зеле-
не світло, повідомляє ТСН. Бо обсяг ім-
портних товарів на полицях магазинів 
зменшився вдвічі. Натомість, доля ві-
тчизняного продукту сягнула 85 відсо-
тків. Тепер, приміром, за 45 кілометрів 
від Києва є осетрова ферма, яка на рік 
виготовляє 200 кілограмів справжньої 
української чорної ікри. На Закарпат-
ті вирощують екзотичні ківі. А в селі 
Нижнє Селище варять справжній швей-
царський сир. Українські сукні підко-
рили Сицилію. Всі, хто може випускати 
якісний товар в Україні, отримали уні-
кальний шанс завоювати свого покуп-
ця. І привабливою ціною, перш за все. 

Українці стали удвічі 
рідше їздити за кордон

Загальний туристичний потік 
українців за кордон у січні-липні 
цього року скоротився майже на 50 
відсотків, повідомив комерційний 
директор туристичної компанії «Tez 
Tour» Аркадій Маслов, зазначив-
ши, що це пов’язано з нестабільною 
економічною та політичною ситуа-
цією, девальвацією нацвалюти і вій-
ськовими діями на Сході. Але вже на-
ступного літнього сезону прогнозують 
зростання показника. Особливо туро-
ператори сподіваються на Єгипет. За 
словами Маслова, найбільше постраж-
дали країни шенгенського напрям-
ку. Туристичні потоки в Іспанію та Іта-
лію скоротилася більш, аніж на 50 від-
сотків. Найбільше постраждала Греція. 
Основним напрямком для українських 
туристів залишається Туреччина, хоча 
й туди  турпотік українців знизився на 
3,5 відсотка.

Чому податок на зарплату 
такий великий?

Головна причина того, що пода-
ток на доходи громадян в Україні 
досить високий полягає в тому, що 
кількість пенсіонерів в країні біль-
ша, ніж число працюючих. Про це роз-
повів президент Центру антикризових 
досліджень Ярослав Жалило, повідо-
мляє «Оглядач». Аби забезпечити пен-
сії навіть на такому злиденному рівні, 
як зараз, необхідно обкладати податка-
ми фонд оплати праці. Економіст також 
зауважив: основне податкове наванта-
ження в Україні лягає не на доходи лю-
дини, а на фонд оплати праці, тобто, 
на використання праці. «Це дуже галь-
мує процес збільшення робочих місць. 
Як тільки у бізнесу ускладнюється си-
туація, він або переводить зайнятість 
у тінь, або звільняє людей», - сказав 
Ярослав Жалило.

Дорогі депутати
Управління справами апарату 

Верховної Ради України має на ба-
лансі чотири оздоровчі заклади. 
Два розташовані у Херсонській області 
- «Таврійські зорі» і «Затока», ще два - 
«Дюльбер» та «Нижня Ореанда» - на те-
риторії окупованого Криму. Про це ді-
зналися журналісти програми «Доро-
гі депутати», надіславши запит до Дер-
жуправління справами. На утриман-
ня цих оздоровчих установ торік ви-
тратили 866 тисяч гривень із держбю-
джету. Найбільше фінансування отри-
мав санаторій «Таврійські зорі» - 284 
тисяч. На «Дюльбер» у першому квар-
талі 2014-го витратили 230,4 тисячі. 
На «Нижню Ореанду» і «Затоку» - 179,6 
тисячі та 172,4 тисячі відповідно. Зараз 
держава виділяє кошти лише на два са-
наторії - «Таврійські зорі» і «Затоку» - 
по 20 тисяч гривень на кожен. Санато-
рії, розташовані у тимчасово окупован-
ному Криму, не фінансуються. 

Україна Світ
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*     *     *
Закривши очі з переляку, груша
який вже раз із жовтої збочі
злетіти хоче,
прагне, . .
та не зрушить,
бо носить карб на лівому плечі.
З височини,
підпертої вечір’ям,
я вереснево зглядую сади:
городів пасма,
зліплені довір’ям,
біжать неквапом з пагорбів
туди,
де широчінь з дитинства 

аж донині,
де глибочінь од літа до зими.
Побіля мене в темнім 

картоплинні,
під тріск вогню,
шнуруються дими;
а знизу інші, . .
справа палять, зліва  —
і вже сплелись ті шнури 

у гамак.
Старенька груша мало 

не зомліла,
як ген, здаля, 
на небосхил чумак
на верші воза злотосиву 

скирту
вивозив важно 

з плетива димів.
Чи пак,
не скирту. . .
Наче монастир тут
з-за краю ліса купол 

простромив.
Де присмерково стишилась 

долина
й хиткі тумани звисли 

над селом
не монастир,
а мідна картоплина
вляглась на них велично,
як псалом.

. . . Понад рікою, полем 
і поліссям

розплився блиск небесної свічі.
Здалось мені,
моргнув до груші Місяць
й розгладив карб 

на лівому плечі.
*     *     *

Сльотава осінь, 
як самітня доля,

спивала пісню зі смичка 
смереки.

Між недокосу ниви, 
серед поля
у безпорадді посірів лелека.
Зостався тут без роду 

і без пари,
у однині чекаючи морози.
Здирали тіло зрашпелені 

хмари,
сліпили зір дощу холодні 

сльози.
Поклав собі, 
що краще тут померти,
аніж летіть з нелюбою у вирій.

. . .Чиясь недоля 
плакала відверто
біля вікна осінньої квартири.

Олег ГЕРМАН.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Маленьке рудоволосе дівчатко-ангелик 
видавалося дуже сумним. І сумував білий 
зайчик, якого тримало ангеля. Олені подо-
балася дитяча фантазія на невеличкому 
шматочку дерева.

- Пані, я хотіла б купити цю картинку, - 
мовила Олена до продавщині. 

- Справді? - чомусь перепитала жінка. - 
Всі кажуть, що ангел сумний. А моя доня, це 
її робота, каже, що картина принесе щастя 
тому, хто її купить. 

Картина коштувала зовсім дешево. Оле-
ні хотілося повірити у слова незнайомої ді-
вчинки…      

…Ігор любив фотографувати. Жартував: 
осінь - його найкраща модель. Він пішов з 
Олениного життя. Залишилися тільки спо-
гади і його світлини…

…Якби цієї осені вони разом поїхали в 
Карпати… Ігореві не випадало сфотографу-
вати золоту карпатську осінь. І ось нарешті 
у найближчі вихідні збиралися в гори. Напе-
редодні Олена відчула: нездужає. 

- Замість Карпат доведеться мандрува-
ти до поліклініки, - зітхнула. - Може, поїдеш 
з Лідою і Костем?   

- Костя у нас хто?
- Новий Лідин залицяльник.
Ігор не хотів їхати без Олени. А вона на-

полягала.
Ліда без вагань погодилася взяти Ігоря 

до компанії. Перед від’їздом Олена пожарту-
вала: 

- Пильнуй, подруго, за моїм чоловіком. 
Аби якась гуцулочка оком не накинула. 

Якби Олена знала, що оком на Ігоря ще 
три роки тому, на весіллі, накинула Ліда. І 
тільки чекала нагоди… Ліді не щастило з ка-
валерами. Нормальні довго не затримува-
лися, а безпутнім сама давала відставку. По-
тай заздрила Олені, що тій дістався симпа-
тичний і не бідний чоловік.

…Ігор хотів «вполювати» чим більше ка-
дрів, а Ліда намагалася «вполювати» Ігоря. 
Вона ще в машині забула про Костю. А в Кар-
патах не відступала від Ігоря ні на крок. 

Біля кладки зустріли старого чоловіка. 
У гуцульському вбранні. Ігор зробив кіль-
ка світлин. Погляд старого, здавалося, сягав 
найглибших закамарків душі. 

- Якщо нині не повернешся додому - 
одна доля піде в засвіти, іншій світ стане не-
милий, - мовив до Ігоря. 

- Ви… хто? 

- Мольфар, - сказав старий і неквапом 
подався хиткою кладкою на інший бік річ-
ки. 

Ігор не зважив на слова дивного старо-
го. І не зважав, що за вечерею Ліда щедро 
підливала йому міцну карпатську настоян-
ку. А потім прийшла до його кімнати. Споку-
са, гріх, забуття… 

Ігор зателефонував, що повернеться до-
дому трохи пізніше. Олена ж не могла доче-
катися чоловіка. Її нездужання виявилося 
очікуваною вагітністю. 

Повернувшись під обід з Карпат, Ігор по-
спішив на роботу. Олена вирішила: повідо-
мить радісну звістку увечері. Щойно чоло-
вік вийшов за поріг, до квартири влетіла 
Ліда. Кинула на стіл фотографії. На одній по-
друга обнімає Ігоря. На іншій - цілує… 

- А дещо не потрапило до об’єктива, - під-
моргнула лукаво. 

- Ігор і ти?..
Ліда засміялася й виклично глянула на 

Олену. А їй потемніло в очах. І…
- Доню, прокидайся. - Заплакана матір 

тримала Олену за руку. Лікар заспокоював: 
операція минула успішно. Скоро пацієнтка 
прийде до тями. Тільки дітей ніколи не ма-
тиме. 

Ігор щось пояснював Олені, виправдову-
вався. А вона не хотіла його чути. 

- Через тебе не народилася наша донька. 
У мене більше немає чоловіка і подруги. Йди 
з моїх очей!

Олена вірила: це була дівчинка. І вона 
втратила її. А Ігор пригадував слова старо-
го мольфара…

…Шеф солідної страхової компанії, де 
працювала Олена, часто робив подарун-
ки вихованцям дитячого будинку. Цього 

разу їй випало їхати з Вадимом Петровичем 
до сиріт. Він нічого не знав про її втрачене 
дитя. Колишню роботу в одній із установ 
Олена залишила, бо там працювала Ліда. А 
на новому місці нікому не розповідала про 
перипетії свого життя. Співробітники лише 
знали, що вона розлучена. 

…Десятки пар оченят дивилися на гос-
тей. Здавалося, гарні іграшки та смаколи-
ки дітлахів цікавили менше, ніж Вадим Пе-
трович і Олена. До них несміливо підійшло 
біляве дівчатко в лапатій сукеночці. Взяло 
Оленину руку й поклало на свою голівку.

- Вікусю, йди бавитися, - сказала вихо-
вателька малій. - Вона хоче, щоб її поглади-
ли по голові. Завжди так робить, коли хтось 
до нас приходить, - пояснила Олені. - Але до 
цих дітей не можна виявляти надмірного 
жалю чи любові. Це означає - дати їм надію. 
Ви підете, а вони залишаться. 

На вулиці Олена не стримала сліз. Досі 
відчувала дотик теплої долоньки.  

- З вами все гаразд? - запитав Вадим Пе-
трович. 

Ствердно кивнула.
- Я також хвилююся, коли буваю тут.    
Після цього почала приходити на вули-

цю, де розташований сиротинець. На Оле-
ну ніхто не звертав уваги. Цією дорогою що-
дня ходять сотні людей. Шукала серед дітей 
Віку. Поглядом гладила її волоссячко. А по-
тім, усамітнившись в парку, що неподалік, 
сумувала. 

У компанії різне пліткували про шефа. 
Одні казали, що розлучився, бо дружина 
зрадила. За словами інших, Вадим Петрович 
сам паткий до чужих спідниць. Дехто ствер-
джував, що причиною став бізнес…

...Олена спостерігала за дітьми. А Вадим 

Петрович з автівки спостерігав за нею. Бачив 
її тут уже не вперше. Дивна жінка. Ні з ким на 
роботі не дружить. Не залишається на корпо-
ративи. Не фліртує з клієнтами, як інші спів-
робітниці - заміжні й не заміжні. Схожа на 
тінь. Прийшла - пішла. Жодного зайвого сло-
ва. Гарна, але від її вроди віє холодом. Можли-
во, тому, що рідко усміхається і беземоційна… 

- Олено, у вас тут якісь справи? - якось 
поцікавився. 

- Вадим Петрович? Ні… Йшла мимо… 
Шеф дивився на неї так, що було зрозу-

міло: не вірить її словам. 
- Я не можу вам розповісти… 
- Спробуйте. А потім я розчаровуватиму 

вас щодо пліток про мене.     
Уперше відкривала душу чужій людині. 

Її донечці вже було б сім років. Але вона…
У Вадима Петровича свої таємниці. Він 

розлучився з дружиною без скандалів. Між 
ними й досі хороші стосунки. Одного дня 
дізнався, що не зможе стати батьком. Коли 
був малим, переніс недугу, яка перевернула 
його життя. Батьки нічого не розповіли - не 
хотіли травмувати. Гадали, може трапиться 
диво. Але дива не трапилось…

…Цього разу Олена вперше не зігнору-
вала корпоративом. А після вечірки її під-
віз додому Вадим Петрович. Вони боялися 
зізнатися, що симпатизують одне одному. 
Скидалися на закоханих старшокласників, 
які не насмілюються розповісти про свої по-
чуття. Згодом Вадим освідчився Олені. Зго-
дом вони стали сім’єю. 

…Вона завжди пам’ятатиме цей сон. Ан-
геля вело за руку маленьку дівчинку. Воно 
наче зійшло з її картини. Підійшло до Оле-
ни, усміхнулося, залишило маленьку і… зни-
кло. 

Вранці Вадим сказав:
- Може б нам удочерити Віку. Ти любиш 

її. І я любитиму.
Цього ж дня поїхали до дитячого будин-

ку. Малеча бавилася на вулиці. 
- Віка, Вікуся, - Олена тихенько поклика-

ла малу.
- Мама, - видихнуло чи то устами, чи сер-

цем дівчатко. 
- І тато… Це - твій тато… донечко. 
Вадим гладив маленьку по голівці. Зда-

валося, вона, мов кошеня, замуркоче від 
щастя.

…Ангеля на картині наче повеселі-
ло. Можливо, тому, що в нього на землі 
з’явилася маленька сестричка, якою потріб-
но опікуватися…

Ольга ЧОРНА.

гніздечко
Сімейне

На фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА:  
Оксана Гоменюк має власну 
фотостудію  у  Ланівцях. 
Захоплення неповторними 
миттями людських доль, 
природи стало  невід’ємною 
частиною її життя близько 
10 років тому, коли придбала 
перший свій цифровий 
фотоапарат.  Оксана, крім того, 
що хороший  фотограф,  
ще і турботлива матуся для 
своїх чотирьох синів.  
Їй чудово вдається 
поєднувати улюблену роботу  
з вихованням своїх діток.Сумний ангел Сокровенне

з білим  зайчиком

Ірина якраз підфарбовувала 
губи, як кажуть додавала остан-
ній штрих, коли під’їхало таксі. 
Ще раз оглянула свій реманент 
і рушила до виходу. Розпис  за-
мовників на чотирнадцяту, а до 
початку роботи в залі ще годи-
на. Якраз достатньо, щоб ви-
ставити апаратуру і підготува-
ти гостей до зустрічі молодих. 
Ірина – тамада-початківець, 
якщо так можна сказати. З лег-
кої руки своїх знайомих, влас-
ників агенції «Про свято», поча-
ла займатися цією простою на 
перший погляд, але насправді 
дуже і дуже нелегкою справою. 
Веселити і розважати часто не-
тверезу публіку невдячна робо-
та. Але це досить таки прибут-
кове заняття. От саме тому жін-
ка і займалася уже майже рік та-
мадуванням. Мала чимало за-
мовлень, адже до справи підхо-
дила з усією відповідальністю 
і креативом. За що отримувала 
достойну платню і вдячність. 
Втягнулася за рік, але ставила-
ся до своїх заробітків, як до не-
обхідності. 

Сьогоднішні її замовники 
цікаві люди. Як і усі, зателефо-
нували, щоб домовитися про 
«оглядини». Так Ірина називала 
знайомства зі своїми потенцій-
ними клієнтами. Її завданням 
було зацікавити, показати свою 
перевагу над іншими такими ж 
бідолахами-заробітчанами. Їх-
нім - завоювати симпатію та-
мади. Ірина могла собі уже до-
зволити відмовитися від клієн-
тів, якщо ті їй чимось не  сподо-
балися. Ну от буває так і все тут. 
Так ось з Тамарою і Русланом зу-
стрілися у їх автівці. Двірники 
тихо скидали зі скла густі кра-
плі дощу. Ірина сіла на заднє си-
діння поруч із нареченою. При-
віталася і посміхнулася, глянув-
ши на округлий животик Та-
мари. Молодятам обом десь за 
тридцять. Руслан повернув до 
жінок обличчя, сидячи за кер-
мом. «Красиві, паристі  й щас-
ливі молодята», – відзначила 
подумки, а вголос сказала. – То 
що, обговорімо усі деталі нашо-
го свята?»

- Нам про вас багато роз-
повідали доброго, тому ми ви-
рішили, що маєте тамадувати 
лише ви. Єдине, за що ми хви-
люємося, що наше весілля і на-
родження дитини можуть збіг-
тися у часі.

- Це ж гарно, тоді святкува-
ти будемо відразу дві найрадіс-
ніші події. 

- Та це усе Іринка винна - не 
хотіла ніяк гучних святкувань, 
довго впиралася, – втрутився в 
розмову Руслан. - Ми ж уже три 
роки живемо разом, а тепер ви-
рішили офіційно одружитися, і 
тим паче у нас така нагода щас-
лива – наш малюк буде у нас на 
весіллі.

Ірині сподобалися її клієн-
ти. Усе узгодили, обговорили, 
пожартували і розійшлися. А 
ось сьогодні вона даруватиме 
радість і створюватиме свято 
нареченим і їх гостям. Настрій 
був гарний. Що б це була за та-
мада з кислим виразом облич-
чя і сумними очима? 

Таксі зупинилося біля входу 
в ресторан. Прекрасна погода, 
гарно  вбрані гості – усе додава-
ло чарівності здавалося б зви-
чайному дню. За півгодини сиг-
нал клаксона весільного корте-
жу сповістив, що й молодята на 
під’їзді. Ірина у мікрофон ого-
лосила гостям «готовність но-
мер один» і чекала з маленьки-
ми помічниками, одягненими в 
янголяток, на молодят. На якусь 
мить відійшла, даючи остан-
ні вказівки, а коли повернула-
ся до весільного авто, то мало 
не втратила свідомість від не-
сподіванки. Тамара вийшла з 
машини тримаючи за руку... 
того ж таки Руслана – вродли-
вого,  широкоплечого, з бі-

лозубою посмішкою, 

нижня частина якого була вде-
сятеро менша верхньої. Тоб-
то наречена тримала за руку… 
карлика. Якусь мить Ірина опа-
новувала себе. Прокручувала 
у голові весь сценарій, який на 
ходу треба буде підлаштовува-
ти під зріст нареченого. Але ніх-
то,  крім Ірини, не звертав уваги 
на це, адже були друзі й знайо-
мі, родичі молодят, які знали їх 
багато років. 

Весілля набирало обертів. 
За столом сиділа чарівна пара. 
І тому, як ставився Руслан до 
своєї тепер уже законної дру-
жини, позаздрила б не одна 
жінка. Скільки ніжності, любо-
ві світилося у його очах, яки-
ми надзвичайними були слова, 
дотепними жарти, смішними 
й зворушливими танці! Такого 
вдалого весілля у плані прове-
дення й розкрутки публіки годі 
було й бажати! Ірина відчувала 

неймовірне задоволення від  
своєї роботи. 

Після завер-

шення свята, коли уже втом-
лені наречені проводжали 
останніх гостей, до Ірини під-
сіла мама Руслана. Подяку-
вала і розповіла, що син її до 
дванадцяти років був звичай-
ним хлопчиком, а потім непри-
ємна хвороба і ось результат. 
Глянеш з одного боку – ши-
рокоплечий красень-чоловік, 
а з іншого – хлопчик зі зрос-
том сто двадцять сантиметрів.  
Але Руслан не опустив руки, 
не спився і не покінчив життя 
самогубством, як пророкува-
ли «добрі» люди. Дистанційно 
отримав освіту програміста, 
відкрив свою справу, заробив 
на житло в столиці, на авто. А 
з Тамарою вони ще з дитин-
ства дружили, вона його най-
вірніша людина і порадник, а 
тепер от ще й дружина, мати їх 
майбутнього малюка. Ось так. 
Ірина із захопленням потисла 
руку Руслану, обійняла Тамару 
і шепнула їй на вушко: «Щас-
лива ти! Аж світишся! Такою і 
залишайся!»

А за кілька днів зателефо-
нував Руслан з приємною но-
виною – у них із Тамарою на-
родилася донечка. Ірина була 
щиро рада за них. Це був один 
епізод із тисячі весіль, які вона 
провела. Але Ірина часто згаду-
вала саме цю пару. Особливо, 
коли бачила інших – без фізич-
них вад, але нещирих, штучних, 
неповноцінних духовно, зверх-
ніх і слабких.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Життєва історія
Мелодія  

радісного смутку
Місто щулилося від холодного дощу. Отари сірих 

хмар велетенськими табунами летіли невідь куди 
у піднебессі. Кудись поспішав вітер, недбало пере-
стрибуючи через калюжі. І раптом… мелодія. Вона 
змусила промоклий осінній день здивуватися. Ме-
лодію творила скрипка. 

Перехожі зупинялися. На мить забували про 
дощ. Мелодія радісного смутку дарувала крихітки 
тепла. Повертала спогади про гаряче літо… 

Хтось кидав гроші, ні, папірці та мідяки для 
скрипки нічого не варті. А осінь зронила жовтий 
листок у промоклий футляр. Маестро усміхнувся…

Скрипка ніжно тулилася до міцного плеча. За-
стиглі пальці скрипаля ледве втримували смичок. 

Маестро, що змусило вас краяти серце вимокло-
го міста і збайдужілих перехожих? Відчай? Втра-
чене кохання? Бідність? Чи просто ви дивак, яких 
залишилось так мало у нинішньому розхристано-
му світі?

Повітря пахло хризантемами, обцілованими 
безсоромним дощем. І від цього терпка мелодія 
була схожою на мрію, яка ось-ось збудеться…

Ольга ЧОРНА. 

Не жалію, що покохала тебе. Але коли 
з туману визирають крила самотнього ле-
леки, душа, зіщулившись, плаче у куточку 
над минулим. Тоді я знову складаю ски-
бочку з твоїх слів, усмішок, дотиків, при-
крашаю її споминами. І, чи не вперше, рі-
шуче відмовляюся поставити цей витвір 
біля свого серця, яке стомилося боліти.

А ти щасливий, правда? Про мене і не 
згадуєш? А пам’ятаєш, ще недавно казав – 
любиш.  Я вірила твоїм словам. Мені зда-
валося, що знаю тебе дуже добре, а вия-
вилося – зовсім мало. Даремно мої листи 

відлітали до тебе білими голу-
бами. Я відправляла тобі свої надії, 
а ти перетворював їх на біль і розчаруван-
ня. За своєю любов’ю я ніяк не могла зро-
зуміти, що ти просто не кохав мене. Ніко-
ли.

То чому не сказав, що я не та, якою 
ти мариш щоночі, не та, чий голос хочеш 
чути і заради якої готовий зробити усе? А 
«люблю» говорив тільки тому, що це гар-
не слово. Я ж називала тебе своїм кохан-
ням, своєю нескінченною ніжністю.  

Я жила тобою. Забувала про себе і не 
бачила, що за моїми плечима ховається 
неправда. Навіщо ти обіцяєш, що приї-
деш, коли знаєш, що не зробиш цього? На-

віщо телефонуєш, якщо я 
не єдина у твоєму житті? 

Не обіцяй мені більше нічого. Я забу-
ду усі твої слова, загублюся у тихому осін-
ньому листопаді, залишу тебе на тім місці, 
де колись побачила вперше. Почну жити 
спочатку. Відпущу тебе зі свого серця і 
вже не згадаю. Забуду колір твоїх очей, го-
лос. Я навчуся жити без тебе. 

Ти не впізнаєш в мені тієї, яка тижня-
ми чекала твого приїзду і залишала усе 
заради короткої зустрічі з тобою. Мені 
було досить бачити тебе, щоб бути щас-
ливою. Я вже не плачу, але в моєму серці  
залишила слід чорна печаль, яка щоразу 
нагадує про тебе. 

Не шкодую, що покохала тебе. Ти не з 
минулого і не з майбутнього. Ти був і за-
лишишся у моєму світло-сумному сьогод-
ні. Я ж, немов той самотній лелека, у яко-
го підрізали крила. І який не зміг відлеті-
ти у вирій…

Оксана. 

вродливим…Не родись

...Ірина із 
захопленням 
потисла руку 
Руслану, обійняла 
Тамару і шепнула 
їй на вушко: 
«Щаслива ти! Аж 
світишся! Такою  
і залишайся!»...

Дівочими устамиДівочими устами

Немов той самотній 
лелека
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Груповий раунд. Перший тур
Група G

«Дніпро» – «Лаціо» Рим, Італія - 1:1
Італійці контролювали практично всі події на 

полі. Господарі навіть близько не підбиралися до 
чужих воріт. Певним сигналом, що варто прокида-

тись, став гол римлян – 0:1. 
Після перерви українці продовжували пасив-

но поводити себе, та все ж порятунок прийшов 
у кінці гри - Селезньов зробив те, що він добре 
вміє. 

Інший матч групи G: «Сент-Етьєн»– «Русен-
борг» – 2:2. 

1 жовтня зустрічаються: «Русенборг» - «Дні-
про», «Лаціо» – «Сент-Етьєн».

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 Спортnday.te.ua

Україна подала заявку 
Україна готова провести частину матчів чемпіонату Єв-

ропи з баскетболу 2017 року.
Прийом заявок на організацію турніру закінчиться 2 листопа-

да. Потім експертні комісії федерації відвідають всіх претенден-
тів і представлять свої доповіді. Доречно зазначити, що Євробас-
кет- 2015 мав пройти в Україні, але через події на Сході влада від-
мовилася від його організації.
«Золото» та «срібло» у Хорватії

Український гімнаст Ігор Радівілов переміг у змаганнях в 
опорному стрибку на етапі Кубку світу, який проходив в хор-
ватській Осієці. Також він здобув «срібло у вправах на кільцях.

За день до цього перемогу у вправах на брусах здобув і украї-
нець Олег Верняєв.
На байдарках і каное – до перемоги

Чемпіонами континенту на коротких дистанціях стали 
українські юніори Олег Кухарик (байдарка-одиночка), Іван Се-
микін з Данилом Кузьміним в байдарці-двійці, Дмитро Янчук 
— Тарас Міщук (каное)

А каноїсти Борислав Бізу з Богданом Чабаном в один день ви-
грали два «золота» в юніорській віковій групі з інтервалом в 3,5 го-
дини - спочатку в двійці на 500 м, а потім - у четвірці.

У підсумку з чемпіонату Європи в румунському місті Басков 
українці везуть 13 нагород, з яких 6 золотих. Це найкращий виступ 
збірної України з 2008 року.
Олександр Усик йде на рекорд

Свого часу легендарному американцю Евандеру Холіфіл-
ду знадобилось дванадцять боїв, аби стати чемпіоном світу 
у важкому боксерському дивізіоні. В інтерв’ю польській пресі 
українець запевнив, що йому вершина підкориться швидше.

Наразі Усик провів вісім поєдинків, а головний бій в кар’єрі не 
за горами. Команда Олександра уже намагалась вийти на чемпіона 
WBO Кшиштофа Гловацкі. Поляк, щоправда, наразі вагається. Від-
так, аби не гаяти часу, українець відкритий до пропозицій. Усик не 
проти побоксувати з кимось із американців, не скидає з рахунків і 
російських «тяжів» Лебедєва і Дрозда.

Нещодавно Олександр Усик  очолив рейтинг Всесвітньої бок-
серської організації (WBO).
Василь Ломаченко дізнався ім’я суперника

Ним став досвідчений Ромуло Коасіч, який у 29 поєдинках на 
профі-рингу зазнав 4 поразок.

Значних успіхів у своїй кар’єрі мексиканець поки що не має. Коа-
січа штаб Ломаченка вибрав тому, що нікого гіднішого знайти про-
сто не зміг.

Цей поєдинок відбудеться 7 листопада у Лас-Вегасі.
Аншлаг на Кличка

До бою українця Володимира Кличка проти британця Тай-
сона Ф’юрі залишається ще п’ять тижнів. Утім 50 тисяч пе-
репусток на стадіон у Дюссельдорфі, де  відбудеться поєдинок, 
уже продані. Залишається ще 5 тисяч квитків, однак організа-
тори не сумніваються, що і їх реалізують без проблем.

Непогана підтримка буде і у претендента. Ф’юрі забронював сім 
секторів для британських фанів, а це понад 5 тисяч місць.

Кличко ж вважається фаворитом місцевої публіки, а тому спо-
дівається, що крім українського сектора, за нього вболіватимуть і 
німці.
Українські безхатченки добряче 
відфутболили російських

Збірна України стала 
віце-чемпіоном світу з фут-
болу серед безхатченків, по-
ступившись у фіналі Мекси-
ці - 2:5.

На шляху до фіналу україн-
ські безхатченки розтрощили 
Росію з рахунком 7:3, Аргенти-
ну 10:0, а також здобули непро-
сту перемогу над Бразилією 3:2. 

Турнір приймав Амстер-
дам.

Поєдинки такого чемпіонату світу проводяться під егідою 
УЄФА у форматі 4х4. Тривалість матчу - два тайми по сім хвилин. 
Всього в змаганнях брали участь 48 країн. Згідно з регламентом 
турніру, до участі в ньому допускаються спортсмени, які не мають 
певного місця проживання, а також ті, що проходили лікування від 
наркотичної або алкогольної залежності.

Ліга Парі-Матч. 
8-й тур

«Дніпро» - «Зоря» - 0:3 
Чергова перемога луган-

ців у цій парі вже нікого не 
дивує і виводить колектив на 
чисте 3-є місце.

«Волинь» - «Динамо» - 0:2
Кількість створених і ре-

алізованих моментів не від-
повідають один одному, але 
клас чемпіона залишається 
високим.

«Олександрія» - 
«Карпати» - 4:1 

Господарі протягом 90 
хвилин удвічі перевершили 
свої показники в атаці за по-
передні 7 турів.

«Говерла» - 
«Чорноморець» - 1:1 
Невикористані моменти 

господарями, результатив-
ний дебют американця та чи-
сельна більшість дозволили 
одеситам здобути нічию.
«Ворскла» - «Олімпік» - 2:1 

Полтавчани продовжу-
ють поступальний рух у влас-
них здобутках, чим викли-
кають вдячне ставлення до 
себе місцевих прихильників 
команди.

«Металург» - 
«Металіст» - 0:0 

Нульова нічия виглядає 
послідовним продовженням 
безвиграшних серій та блідої 
гри обох команд.

«Шахтар» - «Сталь» - 2:0 
Доволі легка перемога 

«гірників» у видовищному 
поєдинку не обійшлась без 
чергового голу Алекса Тей-
шейри.

«Гірник-Спорт» – 
ФК «Тернопіль» – 1:3 

У гостьовому матчі з «Гірником-
Спорт» у складі муніципалів не зі-
грали одразу кілька гравців осно-
вного складу. Тим не менше це не за-
вадило тернополянам святкувати 
впевнену і таку довгоочікувану пе-
ремогу в Комсомольську.

Матч розпочався досить вдало 
для муніципалів. Практично перша 
серйозна їх атака призвела до взят-
тя воріт «Гірника-Спорт». Віталій 
Богданов передачею знайшов на лі-
вому краю Тараса Кривого. Той, оче-
видно, робив навіс, але м’яч залетів 
у «дев’ятку. Господарі за весь пер-
ший тайм мали лише одну нагоду 
зрівняти рахунок, однак в обороні 
надійно зіграли гості.

На початку другого тайму арбітр 
з Криму Олександр Дєдов призначив 
доволі сумнівний пенальті у ворота 
ФК «Тернопіль». Сергій Чернобай вга-
дав напрямок польоту м’яча, але до-
тягнутися до «шкіряного» не зумів.

Але не довго раділи господарі. 
Після виконання штрафного, м’яч 
оминувши стінку з гравців «Гірни-
ка», від штанги залетів у їх ворота.

Господарі намагалися активни-
ми діями знову зрівняти рахунок, 
однак того дня оборона ФК «Терно-
піль» зіграла дуже надійно. Більше 
того, на першій компенсованій хви-
лині спрацювала тернопільська мо-
лодь. Ігор Сороцький, накрутивши 
кількох оборонців, відпасував на Ан-
дрія Капеляна. Той зіграв у стінку з 
тим ж Сороцьким. Ігор прострілив 
уздовж воріт. М’яч зачепив ворота-

ря, але суттєво напрямок не змінив 
і Тарасу Гром’яку під пресом захис-
ника вдалося у падінні переправити 
його у ворота  -1:3. 

«Нива» - 
«Полтава» -  0:1

У 9-му турі Першої ліги футболь-
ний клуб “Нива” програв у домаш-
ній грі. 

На старті матчу господарі зму-
сили суперників оборонятися. Од-
нак попри тотальний контроль 
м’яча потурбувати воротаря «Пол-
тави» серйозно не вдавалося. Гості, 
які були пасивними у атаці, першу 
спробу забити створили у середині 
тайму - м’яч пройшов повз ворота. 
Проте з другої спроби один з лідерів 
полтавської команди не схибив. Що-
правда, забити йому допоміг рико-
шет від Тараса Дурая.

Усі найцікавіші події друго-
го тайму відбулися у його кінцівці. 
«Нива», намагаючись врятувати ні-
чию, кинула усі сили у атаку. Найре-
альнішу нагоду забити мав Андрій 
Фаюк, якому забракло влучності у 
моменті, коли він пробивав по воро-
тах з кількох метрів. У цій же атаці 
арбітр у метушні не побачив гру ру-
кою захисника «Полтави» у своєму 
штрафному майданчику. Згодом ре-
фері ще кілька разів приймав доволі 
сумнівні рішення, не наважуючись 
призначити пенальті гостям.

Уже на доданих хвилинах через 
надмірні емоції двоє футболістів 
отримали від судді попередження. 
Така ж доля спіткала воротаря «Пол-
тави», який затягував час, щоб збе-
регти мінімальну перевагу. 

Три очки на дві 
тернопільські команди

«Шахтар» «влетів», 
«Динамо» і «Дніпро» «відбилися»

Ліга Чемпіонів УЄФА

Ліга Європи  УЄФА

«Реал» Мадрид, 
Іспанія – 

«Шахтар» – 4:0
Початок зустрічі проходив у 

неквапливому темпі. Тому пода-
рунок Андрія П’ятова став для 

гостей прикрою несподіван-
кою. До перерви донеччани не 
змогли перебудуватись, а по-
чаток другого тайму обіцяв ці-
кавий футбол.

Проте перекреслив ці на-
дії Тарас Степаненко, який 
був вилучений з поля. Тож, 
коли «Шахтар» залишився у 
меншості, «Реалу» допомо-
гло ще й безглузде рішення 
арбітра призначити пеналь-
ті, якого не було. А далі настав 
розгром…

Інший матч першого туру 
у групі «А» завершився пере-
могою французького «ПСЖ» 
над шведським «Мальме» – 
2:0. 

30 вересня гірники при-
йматимуть гостей з Франції. 

 «Динамо» – «Порту» 
Португалія – 2:2

На початку зустрічі оби-
дві команди заробили немало 

стандартних положень, піс-
ля яких і виникали небезпеч-
ні моменти. Більше їх було у 
господарів, тому гол вигля-
дав заслужено. На жаль, кон-
центрації в українців не ви-
стачило, аби одразу не про-
пустити і фактично через дві 
хвилини рахунок став рів-
ним.

  Другий тайм тривалий час 
був не дуже багатим на події. 
«Порту» частіше нагадувало про 
вміння бити по воротах і послі-
довність португальців дозволила 
їм дочекатися помилки на вихо-
ді Олександра Рибки, після чого 
гості вийшли вперед. Залиша-
лось грати близько 10-ти хвилин, 
коли Віталій Буяльський вряту-
вав матч – 2:2.

У паралельному поєдинку 
цієї ж групи «Челсі» у Лондоні не 
мав проблем з «Маккабі» - 4:0. У 
зустрічі 2-го туру «Динамо» зі-
грає в Ізраїлі 29 вересня.
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Цілющі краплини 

народної медицини

Цей солодкий тропічний фрукт мало 
кого може залишити незадоволеним. Якщо 
ви досі не надто любили банани, ми наведе-
мо переконливі причини їсти їх щодня. 

1. Допомагають боротися з депресією. У бананах багато трип-
тофану – речовини, з якої виробляється серотонін – гормон щастя. 
Тому, з’ївши банан, легко поліпшити настрій.

2. Банани – єдиний фрукт, який навіть у немовлят не дає алер-
гічної реакції.

3. Зміцнення кісток. Банани затримують кальцій в організмі, він 
не виводиться разом з сечею, а залишається в організмі та викорис-
товується для зміцнення кісток. Це особливо важливо для люби-
телів кави, яка, навпаки, вимиває кальцій з організму.

4. Поліпшення мікрофлори кишечника. Завдяки ферментам, які 
входять до складу бананів, корисні речовини, які потрапляють в ор-
ганізм з основною їжею, засвоюються швидше.

5. Банани дуже корисні для тих, хто страждає від закрепів. Регу-
лярне споживання цих фруктів позбавить від цієї проблеми.

6. Банани допомагають позбутися такої проблеми, як печія.
7. Ці фрукти при вживанні обволікають стінки шлунка і тим са-

мим захищають його від агресивних речовин і кислот в їжі, це спри-
яє загоєнню і рубцюванню виразок в шлунку.

8. Тим, хто страждає діареєю, радять вживати банани. Це дуже 
хороший відновлюючий продукт.

9. Великий вміст калію в м’якоті банана рятує від судом литко-
вих м’язів тих, хто багато тренується.

10. Вживання бананів значно зменшує набряки у тих, хто страж-
дає від цього.

Для здорового серця
Серцево-судинні захворю-

вання – одні з провідних причин 
смерті. Численні дослідження 
стверджують, що хвороби сер-
ця до 2020 року будуть основ-
ною причиною смерті у всьому 
світі. Вірте чи ні, але одна груша 
в день може значно знизити ри-
зик виникнення серцевого напа-
ду та інсульту. Справа в тому, що 
груші дуже багаті клітковиною, 
яка допомагає зберегти серце 
здоровим. Вона також знижує 
артеріальний тиск і рівень холес-
терину. Зменшити ризик інсуль-
ту на 50 відсотків можна, всього 
лише з’їдаючи одну грушу щодня.

Захист для очей 
Завдяки високому вмісту ан-

тиоксидантів і вітамінів, груші є 
одними з найкращих продуктів, 
які живлять і захищають очі. До-
слідження показують, що вжи-
вання в їжу цих фруктів може 
знизити ризик вікових змін. Це 
особливо корисно взяти на за-
мітку користувачам комп’ютерів 
і планшетів, щоб з’їдати одну гру-
шу в день.
Збільшують рівень енергії

Одна середня груша містить 
15 відсотків рекомендованої до-
бової дози міді. Це мікроелемент, 
який допомагає тримати нервову 
систему здоровою, збільшуючи 

розумові здібності. Якщо ви від-
чуваєте себе млявим на початку 
дня, з'їжте грушу, щоб викону-
вати завдання швидше. Груша 
– чудове джерело фруктози і глю-
кози. Вони допоможуть зберегти 
вашу енергію на високому рівні 
протягом усього дня. 

Можуть 
контролювати діабет

Груші мають низький глі-
кемічний індекс – близько 38. 
Вони допомагають запобігти 
сплеску рівня цукру в крові і кон-
тролювати рівень глюкози. Груші 
також корисні тим, хто охоче три-
мати свою вагу під контролем. 
Завдяки низькому вмісту калорій 
і високому вмісту поживних ре-
човин, цей фрукт допомагає при-
скорити втрату ваги і підвищити 
імунну систему.

Запобігти раку
Через високий вміст кліт-

ковини, груші також можуть 
допомогти запобігти різним 
типам раку, включаючи рак 
товстої кишки і в постменопау-
зу – рак молочної залози. Крім 
того, ці фрукти містять чимало 
сильнодіючих антиоксидантів. 
Вітамін С захищає клітини від 
вільних радикалів. Одна середня 
груша містить близько 11 від-
сотків рекомендованої добової 
норми вітаміну C.

 ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА. На думку 
багатьох косметологів, це найефективніший за-
сіб від прищів у початковій стадії. Для лікування 
просто наносьте нерозбавлену олію на прищик і 
не змивайте.

ВІДВАР З МАРГАРИТКИ БАГАТОРІЧНОЇ. Сто-
лову ложку сухої трави залити 200 мл води та 
закип’ятити, дати настоятися. Потім заморозьте 
його кубиками в морозильній камері. Цими шма-
точками льоду регулярно протирайте шкіру, а 
потім обполіскуйте чистою водою.

СІК АЛОЕ. Подрібніть кілька листків алое і 
залийте їх склянкою холодної кип’яченої води. 
Витримайте годину, а потім прокип’ятіть протя-
гом двох хвилин. Процідіть і, трохи остудивши, 

накладіть кашку з алое на уражену шкіру на 15 
хвилин. Потім вмивайтеся прохолодною водою.

БЛАКИТНА ГЛИНА. Запобігти появі та поз-
бутися прищів на обличчі можна, якщо регуляр-
но (двічі на тиждень) робити маски від прищів 
з блакитної глини. Для цього змішайте по одній 
столовій ложці порошку блакитної глини, лимон-
ного соку, настоянки календули і кип’яченої води. 
Нанесіть маску на обличчя на 10 хвилин, потім 
змийте прохолодною водою.

ЛОПУХ. Візьміть 50 г подрібнених коренів 
лопуха великого, залийте літром холодної води, 
кип’ятіть півгодини. Відвар процідіть і викорис-
товуйте для ванни. Приймайте ванну щодня про-
тягом двох тижнів.

Коли з’являються перші озна-
ки недуги, дуже важливо швид-
ко знайти спосіб, який допоможе 
полегшити біль. Є і такі засоби.

ПІРЕТРУМ ДІВОЧИЙ 
(ПИЖМО ДІВОЧЕ)

Це одне з найстаріших рослин-
них лікарських зіль від мігрені. Цю 
рослину можна вживати по-різному 
– наприклад, у складі чаю.

Піретрум вміщує як мінімум 0,2 
відсотка партеноліда. Вживання від 
100 до 150 мг партеноліда в день 
може запобігти викиду речовин, які 
розширюють кровоносні судини го-
лови.

МАГНІЙ
У людей, які мучаться від мігре-

ні, часто спостерігається недолік 
магнію. Цей мінерал допоможе зу-
пинити біль.

РИБОФЛАВІН
Цей B-вітамін в природному ви-

гляді зустрічається в продуктах хар-
чування (молоці, м'ясі, горіхах і зе-
лених овочах). Він пов'язаний з по-
передженням мігрені, але для вели-
ких доз потрібна консультація ліка-
ря. Рибофлавін бере участь у ство-
ренні енергії всередині клітин орга-
нізму, так що краще для запобіган-
ня мігрені споживати його вранці, 
так як він може порушити сон.

ОМЕГА-3
Ці здорові жири борються із за-

паленнями, які можуть бути осно-
вою багатьох головних болів і де-
яких мігреней. Вживайте насіння 
льону, лосося, риб’ячий жир.

ЗАПАХ М'ЯТИ
Певні запахи можуть викликати 

біль. Але м'ята, навпаки, має власти-
вість його знижувати. Ефект м’яти, 
проте, дуже індивідуальний і він 
може не спрацювати для всіх.

На жаль, від такої, здава-
лось би, банальної хвороби не 
застрахований ніхто. Тому ко-
рисно знати, чим можна вилі-
кувати її швидко та якісно. 

Народна медицина про-
понує рецепт настоянки. Для 
ліків потрібне листя агави 
американської, яку багато хто 
вирощує в себе вдома, але не 
менш як п’ятирічної рослини. 

Попередньо листя треба 
зрізати, покласти в холодне 
й темне місце (ліпше в холо-

дильник, але можна і в підвал) 
на 7 діб. Вважається, що так 
посиляться лікувальні влас-
тивості рослини. 

Потім 150-200 г подрібне-
ного листя залити 0,5 л 76% 
спирту чи міцної горілки. На-
стояти 14 діб. Не проціджува-
ти. 

Втирати кілька разів на 
добу в ділянку крижів, де від-
чувається запалення нерва. 
Можна після цього ще й заку-
татися тепло.

Личко –
 як сонечко

Для лікування різних висипань на шкі-
рі застосовують різноманітні методи. 
Корисними будуть і народні засоби.Якщо запалений 

сідничний нерв 
Унікальний рецепт 

для лікування

Корисні властивості груші 
для фігури та організму

Гомер називав 
груші «даром богів», а 
ми просто насолоджу-
ємося цими смачни-
ми плодами. На жаль, 
користь груші для 
здоров'я люди недоо-
цінюють. Отож, що та-
кого є в грушці?  

Як позбутись 
мігрені

Сік сирої картоплі вико-
ристовується для загоєння 
виразок шлунку і дванадця-
типалої кишки, зниження 
кислотності шлунка і ліку-
вання гастритів. Також це 
корисний засіб від закрепів. 
У поєднанні з журавлиним 
соком він допомагає при 
пієлонефриті.

Сік застосовують усе-
редину при гіпертонії, хво-
робах щитовидної залози, 
для лікування дихальних 
шляхів. Ще кар-
топляний сік 
підсилює те-
рапію антибіо-
тиків та суль-
ф а н і л а м і д і в , 

якщо його приймати разом 
з соком моркви, капусти і 
чорноплідної горобини.

Добова доза соку стано-
вить 150-200 мл. Готувати 
потрібно безпосередньо пе-
ред вживанням, п’ють його 
за 1,5 години до їди по 50 мл 
3-4 рази на день.

Після закінчення одного 
місяця курс переривають на 
тиждень і потім знову пов-
торюють. У період першого 

курсу лікування необхід-
но дотримуватися 

дієти і виключи-
ти гострі, солоні 
та пряні страви, 

м’ясні бульйо-
ни.

Лікувальні властивості 
сирої картоплі

10 причин 
полюбити банани
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Банановий кекс
ПОТРІБНО: борошно - 1,5 скл., цукор - 1 

скл., яйця - 2 штуки, маргарин вершковий 
- 150 г, горіхи волоські - 0,5 скл. (очищені), 
сода харчова - 0,5 ч. л., банани - 2 штуки.

ПРИГОТУВАННЯ: продукти мають 
бути кімнатної температури. Яйця зби-
ти з цукром міксером до білої піни. Додати 
розм’якшений маргарин і перемішати в од-
норідну масу. Соду погасити оцтом і додати 
в тісто. Банани розім’яти виделкою в пюре 
і додати в тісто. Волоські горіхи дрібно по-
різати і додати в миску до інших інгредієн-
тів. Всю масу перемішати і висипати борош-
но, тісто має бути як на млинці. Перекласти 
тісто в силіконову форму, заповнюючи її на 
3/4. Випікати кекс у духовці при температу-
рі 180 градусів. Коли він зарум’яниться – го-
товий. Перевірити можна зубочисткою.

Шоколадний кекс
ПОТРІБНО: яйця - 4 штуки, маргарин - 

250 г, какао - 3 ст. л., цукор - 2 скл., сметана - 
150 г, молоко - 150 мл, сода харчова - 0,5 ч. л., 
борошно - 350 г, родзинки - 150 г, горіхи (на 
вибір), ванільний цукор – пакетик.

ПРИГОТУВАННЯ: родзинки попере-
дньо замочити в гарячій воді на 20 хв. У по-
судині змішати цукор і какао. У каструльці 
розтопити маргарин, але щоб не перегрі-
ти. У посуд з какао і цукром влити молоко 
і перемішати віночком. Додати маргарин. 
Все перемішати, 50 г цієї суміші перелити в 
склянку, він знадобиться для глазурі. Тепер 
черга яєць, їх вибити і перемішати, додати 
борошно і харчову соду, погашену оцтом. 
З родзинок злити воду й покласти просо-
хнути. Горіхи можна подрібнити в бленде-
рі або ножем. Родзинки пересипати борош-
ном. Додати в тісто родзинки і горіхи й пе-
ремішати. Форму змастити маслом, поси-
пати крихтами горіхів з блендера. Кекс ви-
пікати в духовці 45-50 хв, температура – до 
180 градусів. Вийняти з форми і полити шо-
коладною глазур’ю. 

Кекс в мікрохвильовці

ПОТРІБНО: борошно - 5 ст. л., цукор - 3 
ст. л., яйця - 1 штука, маргарин вершковий 
- 60 г, сода харчова - 5 г, какао - 2 ст. л., мо-
локо - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: у спеціальній скля-
ній ємності для запікання збити яйця з цу-
кром, додати маргарин (м’який), молоко і 
перемішати. Додати какао, погашену оцтом 
соду і знову перемішати. Повільно досипа-
ти борошном, тісто має бути середньої гус-
тоти. Помістити кекс в мікрохвильову за-
пікатися на потужність до 1000 оборотів. 
Кекс готовий, вийняти з мікрохвильовки і 
дати йому охолонути.

Гарбузові кекси
ПОТРІБНО: пюре гарбузове - 200 г, цу-

кор - 140 г, яйця курячі - 2 шт., борошно пше-
ничне - 150 г, розпушувач тіста - 10 г, сіль, 
кориця мелена – дрібка, горіхи волоські - 35 
г, олія оливкова - 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця збити з цукром, 
змішати з гарбузовим пюре та дрібкою солі. 
У миску просіяти борошно з розпушувачем, 
додати корицю. До борошна додати гарбузо-
ве пюре з яйцями та цукром, оливкову олію, 
подрібнені горіхи та швидко перемішати. 
Тісто розлити у формочки на 3/4 висоти. Ви-
пікати при температурі 180 градусів 20-25 
хв. Готові кекси дістати на решітку. Приго-
тувати помадку:  змішати 0,5 скл. цукрової 
пудри, цедру половинку лимону та 1-2 ст. л. 
сметани. Помадкою змастити кекси.

Кекс із рідким 
шоколадом усередині

ПОТРІБНО: масло вершкове – 100 г, гір-
кий шоколад – 200 г, цукор – 50 г, яйця куря-
чі – 3 шт, борошно – 60 г, цукрова пудра, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад наріза-
ти маленькими шматочками, додати мас-
ло, розтопити на водяній бані. Яйця ре-
тельно збити з цукром і дрібкою солі, дода-
ти вершково-шоколадну масу, перемішати, 
просіваяти борошно, знову добре перемі-
шати до однорідності. Розкласти тісто у не-
великі формочки, змащені олією, випікати 
15 хв. при температурі 200 градусів близь-
ко 15 хв. Охолодити у формах, дістати й по-
сипати цукровою пудрою.
Кекси з плавленими сирками

ПОТРІБНО: яйця курячі - 2 шт., сир плав-
лений (по 100г) - 2 шт., цукор - 1 ст. л., розпу-
шувач тіста - 1 ч. л., борошно - 4 ст. л., смета-
на - 4 ст. л., сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: збити яйця, додати 
натерті сирочки, перемішати. Всипати цу-
кор, розпушувач, борошно, сіль і додати сме-
тану, ще раз перемішати. Розкласти по фор-
мах  і випікати при 180 градусах 20-25 хв.

Пряні морквяні кекси 
з горіхами і яблуками

ПОТРІБНО: морква - 1 шт., борошно 
пшеничне - 170 г, олія соняшникова - 100 г, 
цукор - 70 г, горіхи волоські - 50 г, яйця куря-
чі - 2 шт., сметана - 100 г, молоко - 40 г, розпу-
шувач тіста - 10 г, горіх мускатний - 2,5 г, ім-

бир сушений - 2,5 г, коріандр ме-
лений - 2,5 г, яблука - 1,5 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця сполу-
чити з молоком, сметаною і цукром. Зби-
ти міксером. Додати олію, прянощі (меле-
ний коріандр, імбир, мускатний горіх). До-
дати порізані горіхи, моркву, натерту на най-
дрібнішій тертці, почищені і порізані куби-
ками яблука. Вмішати просіяне з розпушува-
чем борошно. Розкласти порційно. Випікати 
25-30 хвилин при 180 градусах. Зверху кек-
си змастити тонким шаром густого ягідного 
повидла і притрусити кокосовою стружкою.

Пудингові кексики
 з родзинками

ПОТРІБНО: борошно пшеничне - 200 г, 
цукор - 150 г, пудинг (ванільний) - 40 г, роз-
пушувач тіста - 2 ч. л., цукор ванільний - 20 
г, яйця курячі - 3 шт., молоко - 100 мл, марга-
рин - 200 г, родзинки темні. 

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин добре роз-
терти з цукром. По одному додавати яйця, 
постійно розтираючи. Вмішати молоко. До-
дати просіяне борошно з пудингом і розпу-
шувачем, ванільним цукром. Додати про-
миті і просушені родзинки. Формочки змас-
тити маслом і викласти у них тісто. Випіка-
ти приблизно 20 хв. до золотистості.

Мандаринові кекси 
зі сніговою шапочкою

ПОТРІБНО: мандарини, яйця курячі - 1 
шт., борошно - 250 г, цукор - 125 г, розпушу-
вач тіста - 15 г, сіль, олія - 60 г, молоко - 80 г.

КРІМ ТОГО: Пудра цукрова - 125 г і ще 
цукор - 70 г.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати просіяне бо-
рошно, 125 г цукру, розпушувач, сіль. Окре-
мо змішати яйце, олію, молоко, цедру і 
м’якоть 1 мандарина. Легко усе вимішати. 
Викласти у формочки на 3/4 об’єму і випі-
кати 15 хв. при 180 градусах. Тим часом ре-
шту цукру розтерти з цедрою другого ман-
дарину. А сік другого мандарину – з пудрою. 
Охолоджені кексики покривати тонким ша-
ром мандаринової глазурі та посипати ман-
дариновим цукром.

Кекси медові на кефірі
ПОТРІБНО: борошно - 2 скл., кефір - 0,5 

скл., мед - 0,5 скл., цукор - 0,5 скл., яйця куря-
чі - 1 шт., цукор ванільний, розпушувач тіс-
та - 1 ч. л., горіхи.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати сухі інгреді-
єнти. Додати яйце, кефір, мед. Перемішува-
ти 2-5 хв., тісто має бути кремове, дуже ніж-
не. Викласти у формочки та посипати горі-
хами. Випікати при середній температурі 
20-25 хв.

Вівсяно-яблучні кекси
ПОТРІБНО: пластівці вівсяні - 200 г, бо-

рошно - 160 г, цукор - 150 г, яйця курячі - 1 

шт., яблука - 2 шт., олія - 80 мл, молоко - 250 
мл, розпушувач тіста - 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука очистити від 
шкірки і натерти на тертці. Далі змішати 
просіяну муку, вівсяні пластівці, цукор, роз-
пушувач і яблука. Окремо збити яйце, моло-
ко і олію. Обережно додати до сухої суміші. 
Добре перемішати тісто. Наповнити фор-
мочки для кексів. Випікати при 180 граду-
сах близько 30 хв. 

Імбирні кекси з фруктами
ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: борошно - 160 г, 

імбир мелений - 5 г, кориця мелена - 5 г, роз-
пушувач тіста - 20 г, цукор - 20 г, яйця куря-
чі - 2 шт., мед - 70 г, олія - 50 г, ягоди.

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: пудра цукрова - 140 г, 
кислота лимонна - 5 г, вода.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати борошно, 
імбир, корицю, розпушувач, цукор. Ретель-
но перемішати. Окремо збити яйця, додати 
мед і добре перемішати. Яєчно-медову су-
міш додати до сухих компонентів і збити. 
Додати олію і знову збити. Розілляти тісто 
по формах, покласти в кожну ягідку (можна 
консервовані вишні). 

Відправити в розігріту до 180 градусів 
духовку на 15 хв. Приготувати глазур: у цу-
крову пудру додати лимонну кислоту і тро-
хи води. Вийняти готові кекси і нанести гла-
зур. 

Кекси кавові
ПОТРІБНО: яйця курячі - 1 шт., цукор - 

130 г, масло вершкове (розтоплене) - 80 мл, 
кефір - 180 мл, кава (холодна) - 150 мл, бо-
рошно - 200 г, кава розчинна - 2 ст. л., горі-
хи - 100 г, розпушувач тіста - 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: яйце збити з цукром. 
Додати розтоплене масло, кефір і 100 мл 
кави холодної. Муку, розчинну каву (поро-
шок), мелені горіхи і розпушувач з’єднати 
з яєчною масою. Духовку розігріти до 180 
градусів. Обережно наповнити форми тіс-
том і поставити пектись на 30 хв. Готові кек-
си витягнути, дати їм охолонути. І потім по-
лити залишеною приготованою кавою, до 
якої можна додати алкоголь, можна ром, 
який надає додаткового запаху і смаку. 

Гарбузово-помаранчеві 
кекси в мікрохвильовці 

ПОТРІБНО: яйця курячі - 2 шт., сметана 
- 4 ст. л., пюре гарбузове - 4 ст. л., борошно - 8 
ст. л., сік апельсина - 2 ст. л., олія - 6 ст. л., ро-
дзинки - 4 ст. л., цукор - 5 ст. л., цедра апель-
сина - 2 ч. л., сода харчова - 0,7 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: невелику скибку гар-
буза зварити і зробити пюре. Розтерти гар-
бузове пюре, сметану, цукор, яйця. Додати бо-
рошно, соду, апельсиновий сік і цедру, родзин-
ки. Гарно розмішати. Розкласти у формочки. 
Випікати по 4-5 штук (скільки поміститься у 
мікрохвильовку) 5 хв. при потужності 800.
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КЕКСИ – 
Сімейні свята неможливо уявити 
без традиційного солодкого час-
тування. Кекси в такому випад-
ку – якраз те, що потрібно. Смач-
ні рецепти кексів  є у кожної госпо-
дині. Їх полюбляють і діти, й до-
рослі. Сьогодні ми зібрали для 
вас найкращі рецепти, які так 
смакуватимуть з горнятком 
чаю чи кави.

фруктові, 
 шоколадні 
  і духмяні
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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 23 по 29 вересня
Овен  

Ваш ентузiазм допоможе у дiлових питаннях. Якщо зда-
ється, що немає виходу з ситуацiї, це не привiд зупинятися, 
а навпаки, стимул до активних дiй.
Телець 

Наступні сім днів можуть видатися парадоксальними. 
Справи, пов’язанi з найближчим майбутнiм, матимуть ба-
гато перепон, а плани на далеку перспективу легко вдава-
тимуться.
Близнюки

Цього тижня можливi ситуацiї, в яких вам захочеть-
ся проявити принципову позицiю. Зокрема, це стосується 
вирiшення бюрократичних питань. У починаннях супро-
воджуватиме успіх.
Рак 

Спiлкування з давнiми друзями принесе чимало пози-
тивних моментiв. Тому не вiдкладайте зустрiчi у довгий 
ящик. У вихiднi можна вирушити на пiкнiк.
Лев 

Перш нiж прийняти важливе рiшення, добре обдумай-
те всі деталі, тоді гарантований успіх. У вас буде чудова 
можливiсть показати свiй органiзаторський талант.
Діва 

Найскладнiшi справи варто починати в середу. Бiльше 
цiкавтеся новинами, в особистих питаннях покладайтеся 
на досвiд.
Терези 

Настав час суперечок i з’ясування стосункiв. Ваше 
вмiння пiдтримувати добрi стосунки з оточуючими не за-
вжди допоможе. У вирiшеннi складних справ користуйте-
ся iнтуїцiєю.
Скорпіон 

Ваша пiдтримка знадобиться не тiльки колегам, а 
й стороннiм людям. Наприкiнцi тижня – заслужений 
вiдпочинок i максимум задоволень для себе.
Стрілець 

Згадайте таку мудрiсть: iстина одна, а шляхiв до неї ба-
гато. Не поспiшайте допомагати, якщо вас про це не про-
сили. У повсякденному життi тренуйтеся у пошуку альтер-
нативних рiшень.
Козеріг 

Неоднозначна ситуація в особистому життi стане чу-
довим приводом для самореалiзацiї в iнших справах. Тому 
приймiть те, що вiдбувається, як належне i направте свої 
сили на роботу.
Водолій 

Попереду тиждень перетворень – вiд особистих 
стосункiв до розумiння, як написати звiт за новими стан-
дартами. Внесiть змiни у звичне русло життя.
Риби 

Деякi подiї та поведiнка близьких людей не завжди 
зрозумiлi для вас. Проявiть мудрiсть, подивiться на 
ситуацiю з позитивного боку.

Погода в Тернополі  
й області

23 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 23-25 градусів тепла. Схід сонця - 
7.04, захід - 19.15.

24 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 16-17, вдень 24-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.05, захід - 19.16.

25 вересня - хмарно з проясненням, у другій полови-
ні дня можливий дощ,  вночі 16-17, вдень 21-22 градуси 

тепла. Схід сонця - 7.06, захід - 19.11.
26 вересня - хмарно, дощ, температура повітря 

вночі 14-15, вдень 16-18 градусів тепла. Схід сонця - 
7.08, захід - 19.09.

27 вересня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 13-14, вдень 15-17 градусів тепла. Схід сонця - 
7.09, захід - 19.07. 

28 вересня - хмарно, можливий дощ, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 15-16 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.11, захід - 19.05.

29 вересня - хмарно, можливий дощ, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 11-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.12, захід - 19.02.

На численні прохання тернополян!
ЗНАХАР та СПАСИТЕЛЬ 

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

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

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

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

Чекаю вас з 9 до 16 год. 25, 26, 27, 28, 29, 30 вересня, 1, 2, 3 жовтня.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, каб. 307 (3 поверх у приміщенні видавництва «Збруч»,

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

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

Відтепер оформити житлову суб-
сидію стало простіше та зручніше. 
Для цього вам необхідно звернутись 
до будь-якого відділення Укрпошти, 
де ви отримаєте кваліфіковану кон-
сультацію. Всю необхідну інформацію 
про оформлення житлових субсидій 
ви також зможете отримати, звернув-
шись до вашого листоноші. Працівник  
Укрпошти допоможе вам правильно за-
повнити всі документи та відправити їх 
до управління праці та соціального за-
хисту населення. 

Для більш комфортного оформлен-
ня субсидій оператори і листоноші бу-
дуть всіляко допомагати громадянам. 
Кожен українець зможе звернутися до 
наших поштовиків за консультацією чи 
порадою». 

Працівники Укрпошти покликані 
виконати важливу місію:

• доставити комплекти документів 
на оформлення грошової допомоги;

• роз’яснити споживачам незрозу-
мілі питання;

• допомогти заповнити заяву та де-
кларацію;

• зазначити на придбаному конвер-
ті (за необхідності) адресу відповідного 
управління праці та соціального захис-
ту населення;

• прийняти для відправки поштове 
відправлення із заповненими заявою 
та декларацією.

Пам’ятайте, що отримати субси-
дію – не єдиний шлях, аби зменшити рі-
вень платні за комунальні послуги. Ми 
маємо навчитися використовувати ре-
сурси ефективно: економити газ, світ-
ло, воду. Це заощадить кошти кожної 
родини і держави загалом. Для допо-
моги в цьому запроваджена програма 
державної підтримки населення, ОСББ 
і житлово-будівельних кооперативів 
щодо впровадження енергоефектив-
них заходів: утеплення осель, встанов-
лення лічильників, заміни котлів, замі-
щення газу альтернативними видами 
палива. 

Адміністрація ТД УДППЗ 
«Укрпошта»

Бажаємо здоров’я, сонця, літа,
Любові й щастя повен дім,
Душа хай буде ласкою зігріта 
І соняхом квітує золотим!

Небесна Ненька хай святим покровом
Освятить кожну мить життя,
Спокою, миру, радості і долі   
На многії і благії літа!

Вітаємо!
Найкращу у світі дружину, маму і бабусю 

Ольгу Мирославівну Зінченко
з Днем народження!

В родині, на парафії, в душі
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа лиш будуть в нагороду!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей, 

Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо у цей святковий день.
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю - чоловік, син Володимир і невістка Наталя, син Ігор і не-
вістка Наталя, внуки Олеся, Арсеній, Віктор, Назарчик.

Колектив газети «Наш ДЕНЬ» приєднується 
до цих гарних, щирих слів. 

 

Вітаємо!
Лідію Михайлівну Конопку

з ювілейною датою – 40-річчям,
яке вона відсвяткувала 20 вересня! 

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів надії!
А Мати Божа, Цариця Свята,
Пошле щасливі, многі літа!

З любов’ю і повагою – батьки, Наталя, Руслана, Андрій, племінники Юля та Ігор з Теребовлі.

Оформити субсидію допоможе Укрпошта


