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Моїми принципа-
ми є - сповідуван-
ня української  
національної ідеї, 
християнської  
моралі та духовних 
цінностей.

Немає зла меншого чи 
більшого, є просто зло, з яким 
слід боротися і яке треба пе-
ремагати. Не існує напівправ-
ди, бо є неправда. Але є й істи-
на, яку живлять Божі заповіді, 
християнська мораль та духо-
вні цінності.

Я йду у владу, щоб розбуди-
ти громаду і повернути їй віру 
в істину. Ми не маємо права че-
кати змін, бо зобов’язані змі-
нювати країну, місто і зміню-
ватися самі. 

У нас немає часу полемі-
зувати над тим, що нам дала 
Україна, бо треба мати відпо-
відь на запитання: «Що я зро-
бив для України, для Тернопо-
ля?». Ми повинні жити Терно-
полем, щоб він став  для нас 
спільною долею та однією на 

всіх турботою. 
Громадянське суспільство 

має не тільки прижитися, а й 
знайти свій розвиток саме у 
нашому патріотичному краї, у 
колисці національного відро-
дження. Тоді воля тернопіль-
ської громади стане законом 
для влади і найнятих нею чи-
новників. Тоді ми разом змо-
жемо, зуміємо і зробимо Тер-
нопіль українським.

Моя виборча програма 
«Воля громади – закон для вла-
ди» створена на  основі глибо-
кого аналізу економічних, гу-
манітарних та соціальних про-
блем  Тернополя. Вона базуєть-
ся на нових підходах до управ-
ління комунальним господар-
ством, розвитку науки, освіти 
та культури, соціального за-
хисту мешканців міста.  

«Воля громади – закон для 
влади»  - живий документ, 
який щоразу доповнювати-
меться все новими пропозиці-
ями тернополян. Це - орієнтир, 
який допоможе мені та одно-
думцям з першого дня роботи 
у владі сконцентруватися на 
вирішенні насущних проблем 
міста винятково в інтересах 
громади.

Михайло Ратушняк: 
«Воля – це кодове слово 
українського гену»

За покликом совісті 
і громадянського 
обов’язку, я дав згоду на 

висунення моєї кандидатури 
на посаду Тернопільського 
міського голови від 
Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина», аби докласти 
всіх зусиль і своїм прикладом 
довести, що влада може 
бути моральною та служити 
інтересам громади, а не 
користати з неї.

Політичний прогноз 
від Володимира Лиса: 
Вже у першому турі 
виборів переможе 
Сергій Надал
Володимир Лис - журналіст, прозаїк і драматург, а також добре знаний 

в народі як народний синоптик або, як його ще називають, народний 
прогностик з Волині. Українці завжди з нетерпінням очікують його нових 

прогнозів погоди, адже нам як хліборобській нації завжди важливо знати, коли 
впаде сніг, коли чекати ясної погоди або на скільки часу затягнуться осінні дощі.

Володимир Лис погоду вга-
дує “на відмінно”.

Сам про себе Володимир Лис 
зазначає: “Якби мої прогнози 
не співпадали з дійсністю, то до 
мене не зверталися б вже 20 ро-
ків журналісти і прості люди”. 
Було б цікаво дізнатися, якої ж 
політичної погоди чекати Тер-
нополю після виборів. Адже до 
25 жовтня “наворожили” піар-
технологи багато, а от про те, 
хто переможе на місцевих вибо-
рах, вони мовчать.

Натомість Володимир Лис 
прогнозує впевнено і чітко. Для 
цього він має всі підстави, адже 
любить Тернопіль, знає про ньо-
го доволі багато і завжди ціка-
виться подіями, що тут відбува-
ються. 

- Протягом п’яти років я був 
кілька разів у Тернополі. Я ба-
чив, як розвивається місто при 
новому господарі, я радий, що 
я не помилився з прогнозом, а 
тернополяни не помилились 
зі своїм вибором - Сергієм На-

далом. Тернополяни живуть в 
одному з найкрасивіших міст 
України, в європейському місті, 
придиратись до дрібних недо-
робок - не пасує.

Сьогодні пан Володимир 
презентує тернополянам полі-
тичний прогноз на майбутнє.

- Я зацікавився, хто ж може у 
найближчому майбутньому ке-
рувати небайдужим моєму сер-

цю містом - Тернополем? Вия-
вилося, що, як і скрізь в Україні, 
на посаду міського голови чи, як 
ще кажуть, мера претендентів є 
чимало. Всі вони - різних погля-
дів, уподобань і симпатій. З різ-
ними програмами, якими нама-
гаються схилити на свій бік ви-
борців, - каже синоптик. – Ще у 
першому турі впевнено перемо-
же Сергій Надал.

Володимир Лис
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Ігор Вонс став 
єдиним узгодженим 
кандидатом від трьох 

політичних партій на 
посаду Тернопільського 
міського голови, 
балотуватиметься 
він від Партії «Блок 
Петра Порошенка 
«Солідарність». Його 
одноголосно підтримали 
делегати міської 
партійної конференції.

Окрім того, кандидатура 
Голови Центру Антикорупції 
Ігоря Вонса здобула підтрим-
ку серед багатьох соціально-
активних груп, представни-
ки яких також балотуються до 
міської ради в єдиній команді 
Президента.

Як відзначив Іван Ковалик, 
відомий в Тернополі громад-
ський активіст, підтримувати 
кандидатуру Ігоря Вонса на по-
саду міського голови його спо-
нукає принциповість та поряд-
ність цієї людини. «Я знаю Іго-
ря Вонса як людину слова. Та-
кож у нього великий, а головне 
- успішний управлінський до-
свід. Вдалий менеджмент – це 
те, що зараз найбільше потріб-
но місту. Тернопіль має потенці-
ал, який не розкритий у повній 

мірі, а Ігор Вонс може це зро-
бити: запровадити нові сучасні 
проекти, залучити сюди інвес-
торів», - зазначає Іван Ковалик. 

Ігор Вонс – голова Центру 
Антикорупції. В минулому ке-
рівник компанії «Колумбус», 
реалізував у місті кілька успіш-
них проектів у сфері телекому-
нікацій, транспорту та зв’язку.

Серед пріоритетних задач 
на посаді міського голови Ігор 
Вонс вбачає повне викорінен-
ня корупції та фінансових зло-
вживань серед чиновників; за-
безпечення прозорого фор-
мування міського бюджету та 
його видатків; визначення чіт-
кої довгострокової стратегії 
розвитку міста; максимальну 
участь тернополян в ухваленні 
важливих для міста рішень.

Блок трьох партій  
визначився з єдиним  
кандидатом в мери

Сергій Надал не під-
тримав жодної моєї 
пропозиції щодо по-

кращення ситуації в 
житлово-комунальній сфері.

Питаннями житлово-
комунальної галузі міста я за-
ймаюся системно і давно. З од-
нодумцями у 2006 році ство-
рили громадську організацію 
«Асоціація споживачів житлово-
комунальних послуг». 

Тернополянам відомо, що у 
2010 році під час місцевих ви-
борів я підтримав кандидатуру 
Сергія Надала на посаду мера, 
оскільки на той час кандида-
ти від “Свободи” були поза кон-
куренцією , а  він декларував 
такі підходи щодо реорганіза-
ції системи надання комуналь-
них послуг, які відповідали по-
зиції нашої громадської органі-
зації. Тоді напередодні виборів 
ми підписали з ним меморан-
дум про співпрацю. 

Після перемоги п. Надала я 
дав згоду працювати його за-
ступником в надії, що так змо-
жу суттєво змінити ситуацію у 
сфері ЖКГ. Однак, практично з 
перших днів відчув, що в ото-

ченні Надала я не свій, зайвий. 
Мої перші невеликі кроки, спря-
мовані на зміни, почали блоку-
вати. Коли дійшло до трьох сут-
тєвих протиріч, я подав заяву 
про звільнення. Бо зрозумів, що 
жодна з моїх ініціатив, в тому 
числі й тих, що були підтрима-
ні Надалом в меморандумі, не 
буде реалізована.

Незважаючи на опір, який 
мені чинили наближені до На-
дала чиновники, у 2011 році, ще 
на посаді заступника та будучи 
депутатом міської ради, я:

– зупинив незаконне і без-
підставне нарахування меш-
канцям 18-ти житлових будин-
ків (вул. Курбаса, 2, 4, 6, бульв. 
Вишнівецького, 3, 5, вул. Бе-
резова, 11 та інших) оплати за 
опалення за показами будинко-
вих лічильників тепла; 

– у 2011 р. змусив звітувати 
ЖЕКи всього міста про викорис-
тання коштів квартирної плати, 
затвердивши форму звітності. 
Звітні збори біля будинків про-
водились лише у 2011 році, од-
нак, на жаль, активність меш-
канців була невисокою. З 2012 
р. влада міста призупинила ці 
звіти й окремі ЖЕКи почали 

проводити їх формально – в ак-
тових залах своїх офісів або по-
декуди в будинках. Звітність за 
розробленими мною формами, 
вважаю, є добрим інструментом 
громадського контролю. Однак 
тут потрібна значно вища ак-
тивність громадян; 

– неодноразово – листами 
і в усній формі – ставив питан-
ня перед п. Надалом щодо без-
підставного нарахування кому-
нальним підприємством «Тер-
нопільводоканал» за так звані 
послуги абонентського та ава-
рійного обслуговування, а та-
кож щодо неправомірного вико-
ристання загальнобудинкових 
лічильників при нарахуванні 
плати за воду. На жаль, ані керів-
ники міста, ані водоканалу мене 
так і не почули. А тернополяни 
далі платять за такі «послуги»; 

- здійснював оперативний 
контроль за роботою служб, які 
займаються прибиранням міста.
Вимагав розроблення 
детальних планів  
забудови територій 
міста

За останні роки я неоднора-
зово порушував перед владою 
питання про те, що необхідно 
розробити детальні плани за-
будови територій міста, і на-
віть розміщував білборди з цьо-
го приводу. 

Існування цих планів – а 
вони передбачені законодав-
ством – не дозволило б забудо-
вувати парки, сквери, стадіони, 
дитячі майданчики, не допус-
тило б ущільненої забудови та 

зменшення кількості зелених 
насаджень у місті. 

Вважаю, що своїми дво-
ма зверненнями до прокурату-
ри заблокував забудову майда-
ну Перемоги. Там, де був танк, 
планували звести розважаль-
ний комплекс. Також направ-
ляв до прокуратури два звер-
нення, аби не допустити будів-
ництво двох нібито гідроелек-
тростанцій на дамбі Тернопіль-
ського ставу. 

Переконаний, що насправді 
це мали бути ресторани – адже 
замовниками проектів були 
підприємці-ресторатори. Мій 
висновок підтверджують роз-
рахунки викладачів технічно-
го університету, згідно з яки-
ми проектна генерована потуж-
ність однієї електростанції мо-
гла б забезпечити лише освіт-
лення набережної Ставу! Для 
чого такі гідроелектростанції? 
Тому я не сумніваюсь, що йшло-
ся саме про ресторани. За мої-
ми зверненнями стосовно цих 
«ГЕС» прокуратура оскаржува-
ла прийняті міською владою рі-
шення. 

Разом з однодумцями за-
хищав від забудови стадіон на 
просп. Злуки, який раніше нале-
жав ВАТ «Текстерно». І спільни-
ми зусиллями громадських дія-
чів, в тому числі ГО «Майдан» та 
«Правого сектору», вдалося не 
допустити забудову стадіону.

Вносив пропозиції місько-
му голові щодо впорядкування 
роботи парковок, де проблем 
дуже багато і кошти збирають 
без застосування касових апа-
ратів. 

Влада намагається 
дискредитувати мене 
як політика  
в підконтрольних ЗМІ

Діюча влада, якій я неодно-
разово наступав на «корупцій-
ний мозоль», в близьких до неї 
газетах та інтернет-сайтах пе-
ріодично розміщує неправдиву 
інформацію про мене. Що я ні-
бито захопив якісь приміщен-
ня міста, і «бідна» влада не може 
зі мною дати собі раду. Або ко-
манда Надала видумує і поши-
рює нісенітниці про якісь мої 
борги та заставу власності. Цей 
наклеп, надрукований у газе-
ті «Нова тернопільська», її ре-
дакція змушена була вже двічі 
спростовувати. Тепер я подав су-
довий позов до редакції газети 
про захист моєї честі та гідності. 

Стосовно вул. Яреми, я напи-
сав 5 листів до міськради щодо 
розблокування проїзду з вул. 
Київської. Але існує табу на ви-
рішення міськрадою всіх моїх 
звернень. Невже пан Надал не 
усвідомлює, що блокуючи мої 
звернення, він блокує людей? 
А тепер ще організовує молодь, 
яким поставлено завдання дис-
кредитувати мене. Я мешкан-
цям надам копії своїх листів до 
п. Надала, які він просто ігнорує.

Що ще вигадають та пере-
крутять Надалові «політтехно-
логи» – важко прогнозувати. Я 
сказав особисто міському голові: 
«Дій чесно і відкрито! Не ховайся 
за брехнею! Чи може, я про тебе 
пишу і говорю неправду? Тому 
дій також прозоро і правдою!».

Петро ЛАНДЯК: «Що я зробив 
як депутат міської ради»    

Депутат Тернопільської міської ради, екс-заступник міського голови з питань ЖКГ, голова обласної 
організації партії «Громадянська позиція», голова «Асоціації споживачів житлового-комунальних 
послуг» Петро Ландяк розповів, що вдалось зробити за п’ять років депутатської каденції.

Обама наголосив, що США будуть 
і надалі підтримувати Україну

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з пре-
зидентом Сполучених Штатів Бараком Обамою у рамках захо-
дів ООН в Нью-Йорку.  Прес-секретар Петра Порошенка Святос-
лав Цеголко про зустріч двох  глав держав написав: «Президент 
Обама підтвердив підтримку України та зусилля президента Пе-
тра Порошенка захистити територіальну цілісність і суверенітет 
України. Під час розмови президент Обама наголосив, що Сполу-
чені Штати будуть і надалі підтримувати Україну, яка впроваджує 
реформи та продовжує шукати дипломатичне вирішення кон-
флікту на Донбасі».

Збільшено розмір ЄСВ 
Для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спроще-

ній системі оподаткування, з 1 вересня 2015 року мінімальний 
розмір єдиного внеску  становить 478,17 грн. (1378 * 34,7%), 
звертають увагу в управлінні доходів і зборів з фізичних осіб 
Тернопільської об’єднаної ДПІ. Максимальна величина бази на-
рахування єдиного внеску з 1 вересня - 23426,00 грн. Як відо-
мо, відповідно до Закону «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 2015 рік» змінено розмір 
мінімальної зарплати і розмір прожиткового мінімуму на одну 
особу в розрахунку на місяць. 

З 1 вересня 2015 року мінімальна зарплата і прожитковий мі-
німум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб 
становить 1378 гривень. 

Відділ комунікацій Головного управління ДФС в області. 
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– Україна потребує конкрет-
них справ, і ми – єдина коман-
да в державі, котра здатна на 
це, – зазначив голова Тернопіль-
ської обласної організації Пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Степан Барна. – Ми 
– партія, яка відображає погля-
ди більшості жителів нашої об-
ласті. Ми не ховаємося за брен-
дом, а показуємо свої обличчя і 
конкретні справи. Ми – перша 
команда, яка по-справжньому 
бореться з корупцією, не про-
дає посади і ставить за мету ре-
альні зміни в області. Ми не за-
ймаємося демагогією. Ми взяли 
на себе відповідальність за май-

бутнє Тернопільщини і крок за 
кроком робимо наш край кра-
щим. У мене є однодумці й на ви-
щому рівні – це депутати Верхо-
вної Ради, які мають спільне зі 
мною бачення розвитку облас-
ті. Вперше за часів незалежнос-
ті в рамках програм Фонду ре-
гіонального розвитку Терно-
пільщина отримала 99 млн. грн. 
і ще 3 млн. грн. були спрямова-
ні на підтримку армії. Ми вкла-
ли ці кошти в розвиток конкрет-
них об’єктів соціального, куль-
турного призначення – немає 
жодного району, де б ми ці про-
грами не реалізовували. Таких 
об’єктів є в області 40, їх вже бу-

дують, де треба – ремонтують. 
Завдяки спільній позиції народ-
них депутатів та команди Терно-
пільської ОДА, 40 млн. грн. спря-
мовані на добудову перинаталь-
ного центру «Мати і дитина» та 
державного обласного архіву в 
Тернополі, реконструкцію шко-
ли та дитсадку в Зборові, пере-
обладнання котелень у Шум-
ську. Коли востаннє таке було? 
Чому це стало реальністю зараз? 
Тому що команда «Блоку Петра 
Порошенка», команда Прези-
дента України в Тернопільській 
області, дивиться в одному на-
прямку із Главою держави – в на-
прямку перезавантаження краю 
та позитивних змін у ньому. Ми 
здатні брати відповідальність 
за майбутнє області.  Ми напо-
легливо боремося з корупцією. 
Вже покарали двох депутатів об-
лради, десятки депутатів район-
них рад, і будемо продовжувати, 
допоки не подолаємо це ганеб-
не явище. Сьогодні для нас най-
важливіше – зберегти Україну», 
– підкреслив Степан Барна.

Партія «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність» – єди-
на політична сила, яка висуває 
власних кандидатів на всіх ма-
жоритарних округах, має сво-
їх представників у всіх населе-
них пунктах. У Тернополі на по-
саду міського голови «порошен-
ківці» висунули успішного під-
приємця, голову Центру Анти-
корупції  Ігоря Вонса. 

У списку партії – і бійці АТО, 
які захищали нашу країну на 
передовій, та волонтери, ко-
трі сформували міцний україн-
ський тил. Сьогодні вони йдуть 
на вибори, аби взяти на себе 
відповідальність за Тернопіль-
щину і разом боротися за її май-
бутнє. 

– Разом з побратимами ми 
створили міцну волонтерську 
команду, яка працює на всій те-
риторії України і допомагає бій-
цям на лінії фронту від Волнова-
хи до Станиці Луганської, – каже 
представник волонтерської гру-
пи «Схід і Захід разом» Василь 
Конько. – Мені імпонує гасло 

Партії  «Блок Петра Порошенка» 
Солідарність», що сьогодні най-
важливіше завдання – зберегти 
єдину Україну і тоді жоден во-
рог не зможе нас подолати, по-
трібно зберегти життя наших 
бійців. Ми, волонтери, не зви-
кли опускати руки. Ми звикли 
вирішувати проблеми. Потріб-
но стояти і триматися до кінця. 
Тоді ми здобудемо перемогу.

Делегати конференції одно-
голосно підтримали список із 
42-х кандидатів у  депутати Тер-
нопільської міської ради. Також 
визначилися з кандидатами, 
які поборються  за мандат де-
путатів обласної ради. Остаточ-
ні списки оприлюднять у ЗМІ і 
виставлять на розсуд громад-
ськості.

Тож, як зазначив Степан 
Барна, «Солідарність» на Терно-
пільщині має достойну, сучасну 
команду зі сформованим пла-
ном розвитку нашого краю. А 
відтак вони готові почати змі-
нювати Тернопільщину вже з 
25 жовтня.

Хто йде в місцеві ради від «Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність»?

Своїх кандидатів на місцеві вибори-2015 
представила Тернопільська територіальна 
організація Партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність». У президентській команді – політики, 
громадські активісти, волонтери, воїни АТО, 
письменники, вчителі, будівельники, молодіжні 
лідери, фермери та підприємці. Люди, які досягли 
успіху, хороші фахівці у своїх сферах, ті, хто готовий 
застосувати власний досвід і знання для добробуту 
Тернопільщини. 

– Володимире Ярославови-
чу, що підштовхнуло вас бало-
туватися і податися в політи-
ку?

– Сьогодні Україна переживає 
не кращий свій час. І це потребує 
від її громадян  максимальних 
спільних зусиль, консолідації 
всієї громади. Для впевненості 
у завтрашньому дні, для право-
вої захищеності громади нашо-
го міста, для покращення якос-
ті життя, розвитку духовності та 
культури, я іду в депутати. Вчора 
я надавав юридичну допомогу 
як адвокат! Сьогодні я захищав 
вас на Сході як воїн АТО! Я буду 
відстоювати ваші інте реси за-
втра, як депутат обласної ради! 
Змінюються обставини: «Кон-
ституційна  реформа», «Децен-
тралізація», та незмінним зали-

шається моє ставлення до людей 
і їхніх проблем!

У нас залишився  спадок, роз-
початий Революцією Гідності, 
виборений Небесною Сотнею, за-
хищений воїнами АТО. Цю спра-
ву продовжувати нам з вами. 

–  Які основні завдання, на 
вашу думку, місцевих вибо-
рів–2015? 

– Сьогодні радикальна ри-
торика багатьох партій піді-
грає планам Росії у цій гібрид-
ній війні. Посилення таких на-
строїв може призвести до сило-

вого протистояння в різ-
них куточках держави і навіть до 
жертв, як ми це спостерігали під 
Верховною Радою 31 серпня. А в 
зв’язку з тим, що тепер олігархи 
втрачають  доступ до державних 
годівниць, вони взялися за роз-
хитування ситуації, аби призвес-
ти до позачергових парламент-
ських виборів.

Завдяки місцевим виборам, 
українці мають можливість при-
вести у владу команду відпові-
дальних людей, які зможуть про-
водити реформи не тільки в сто-

лиці, а й в регіонах. Адже головне 
завдання президентського блоку 
сьогодні не тільки зберегти кра-
їну, а й створити належні умови 
для її подальшого розвитку.

– Чому для своєї ролі депу-
тата обрали саме «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність»?

– Ця партія дала народу дуже 
багато обіцянок. Її  можна і по-
трібно критикувати. Критика, 
яка стосується небажання вла-
ди боротися з корупцією, безпід-
ставного зростання вартості іно-
земної валюти та військових про-

рахунків, є правдивою та обґрун-
тованою. Тому дані громадськос-
ті обіцянки слід виконувати, а 
для цього команді потрібні нові 
молоді обличчя, які мають бажан-
ня і можливість працювати. 

Я вважаю, що перемагає не 
сильний, а той, хто йде до кін-
ця. Тому є всі підстави формува-
ти нову команду, яка зможе це 
зробити. Кажуть: якщо ти розча-
рований – значить ти живеш ми-
нулим, якщо схвильований – зна-
чить ти живеш майбутнім. А нам 
потрібно посміхатися, вірити, 
любити, читати, обіймати, цілу-
вати, кохати, надіятися, творити, 
мріяти, дякувати, планувати, ди-
витися в очі – жити між минулим 
та майбутнім. 

БПП «Солідарність» – це ко-
манда нових кризових менедже-
рів, які готові взяти на себе від-
повідальність за боротьбу з ко-
рупцією, залучення інвестицій 
тощо. Ізраїльтяни, коли будували 
державу, вірили у свою перемо-
гу. Вони знали, що окрім них, ніх-
то цього не зробить. Тому потріб-
но вірити і бути самовідданими. 

Я хочу стати членом цієї ко-
манди, бачити поряд з собою од-
нодумців, готових виконати дані 
народу обіцянки і йти до кінця. 

Володимир Малишевський: 
«Радикальні настрої  
можуть призвести до 
силового протистояння»

Малишевський Володимир Ярославович 
впродовж року воював у зоні Антитеро-
ристичної операції в районі Дебальцеве.  

У минулому – юрист. Сьогодні бере участь у місце-
вих виборах до Тернопільської обласної ради.
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Економічний бум  
від легалізації  
проституції

Легалізація проституції спричи-
нить в Україні справжній економіч-
ний бум та врятує економіку дер-
жави. За офіційними оцінками фа-
хівців (міліціонери, соціальні служ-
би), в Україні професійно займа-
ються проституцією близько 50 ти-
сяч жінок. Неофіційні дані свідчать, 
що людей «найдревнішої професії» 
(зокрема ті, які нерегулярно займа-
ються проституцією) як мінімум на 
третину більше. У Європі вартість 
інтим-послуг складає приблизно 
від 50 до 40 євро за годину. В Укра-
їні вартість таких послуг різнить-
ся за розцінками та якістю надання 
послуг. «Класичні» повії, які працю-
ють за викликом, оцінюють свої по-
слуги від 500 до 800 тисячі гривень 
за годину (приблизно 30 доларів). 
Якщо припустити, що легальні по-
вії будуть сплачувати податки, як фі-
зичні особи-підприємці, а «борделі» 
- як офіційні компанії, простий мате-
матичний підрахунок показує, що в 
разі легалізації найдавнішої профе-
сії, державний бюджет України що-
року поповнюватиметься приблиз-
но на 20-25 мільярдів гривень - тоб-
то на 1 мільярд доларів. 

«За офіційними оцінками фа-
хівців, в Україні професій-
но займаються проституцією 
близько 50 тисяч жінок»

Більше того, у разі переведення 
проституції на цивілізовані рейки, 
буде розвинута ціла система адмі-
ністрування, обслуговування та су-
проводження цієї професії, що дасть 
змогу створити тисячі додаткових 
робочих місць. «Будинки терпимос-
ті» будуть стимулювати створюван-

ня нові заклади харчування, готель-
ні комплекси, інші заклади відпо-
чинку. А це нові супутні мільярди 
для місцевих та центрального бю-
джету України. 
Удар по криміналу

Сьогодні цей американський мі-
льярд доходів від проституції осідає 
в кишенях ділків кримінального сві-
ту, хоче може бути використаний для 
збільшення зарплат та пенсій. Від-
сутність на поточний час державного 
регулювання призводить, зокрема, 
до розвитку сфери торгівлі людьми, 
насильницького втягування, в тому 
числі неповнолітніх, до секс-бізнесу. 
В Україні нелегальні доходи від про-
ституції поступаються лише прибут-
кам злочинців, які займаються тор-
гівлею наркотиками та зброєю. Тому, 
у разі легалізації проституції буде за-
вдано потужний удар по злочинно-
му світу, по нелегальних доходах зло-
чинних угрупувань. «Самопоміч» ста-
вить собі за мету очищення України 
від криміналу, а закон про легаліза-
цію проституції – важливий крок до 
цього.
Соціальний захист 
українських жінок 

Закон про легалізацію прости-
туції на 26 рік незалежності Украї-
ни нарешті передбачає механізм со-
ціального захисту більше 50 тисяч 
українських дівчат та жінок, які за-
ймаються цим бізнесом. По-перше, 
повія отримає змогу забирати собі  
90% доходів від бізнесу. Тепер, повії 
отримують не більше 50%, а поде-
куди 30% і навіть 20% від власного 
бізнесу. Решту забирають сутенери 
та інші кримінальні елементи. По-
друге, стаття 7 закону від «Самопо-
мочі» «Соціальні гарантії повій» пе-
редбачає, що «держава сприяє розви-
тку секс-закладів, вживає заходів для 
підвищення іміджу повій»!

«Самопоміч» ставить собі за 
мету очищення України від 
криміналу, а закон про лега-
лізацію проституції – важли-
вий крок до цього».

По-третє, законопроект передба-
чає, що повії матимуть право на отри-
мання державних пенсій, відповідно 
до сплачених податків. Тепер повії піс-
ля завершення роботи можуть розра-
ховувати лише на мінімальну пенсію. 
По-четверте, законопроект дає зелене 
світло для утворення офіційних проф-
спілок повій, які зможуть достойно за-
хищати українських жінок. Для при-
кладу, нещодавно профспілка німець-
ких повій почала боротися за встанов-
лення для своїх спілчанок пільгових 
пенсій за віком. Лідери профспілки по-
яснюють, що через смаки клієнтів «ніч-
ні метелики» мусять рано йти на пен-
сію, та порівнюють працю повій з ро-
ботою професійних футболістів. Після 
ухвалення закону про легалізацію про-
ституції так буде й в Україні.
Легалізація проституції – 
вимога ЄС

Легалізації проституції у рази при-
швидшить європейську інтеграцію Укра-
їни. На сьогодні проституція офіційно 
легалізована у Нідерландах, Німеччині, 
Угорщині, Латвії, Франції. В інших краї-
нах ЄС, особливо тих, де діє традиційне 
звичаєве право, повії теж користаються 
соціальним захистом від держави, тобто 
проституція визнана де-факто без окре-
мого закону. Однак, найголовніше, що 
закони і дух ЄС передбачає рівність пе-
ред законом і соціальну справедливос-
ті щодо всіх професійних та соціальних 
груп. Якщо Україна не легалізує прости-
туції, нашій державі не бачити повно-
правного членства в ЄС, як своїх вух.

«Якщо Україна не легалізує 
проституції, нашій держа-
ві не бачити повноправного 
членства в ЄС, як своїх вух».

Україна – «європейський 
Таїланд» 

Також легалізація проституції пе-
ретворить Україну на справжній турис-
тичний центр Європи. Значна частина 
іноземних туристів вже тепер їдуть в 

Україну для так званого секс-туризму, 
проте їх гроші не працюють на держа-
ву. У разі легалізації, ці гроші будуть 
працювати на Україну, а законослухня-
ні іноземці, які в наш час бояться їха-
ти в секс-тури в Україну через загрозу 
кримінального переслідування, одер-
жать законну можливість відвідати 
нашу державу. Для України найбільш 
влучним є приклад Таїланду, де поряд 
з історичною спадщиною, чудовим мо-
рем, добрими людьми, туристів зама-
нює й легальна проституція. Як наслі-
док, 20% бюджету Таїланду складають 
доходи від секс-туризму іноземців. 

P.S. Легалізація прости-
туції — це, перш за 

все, легалізація надання сек-
суальних послуг приватною 
особою іншій особі. Єдина 
проституція, з якою варто бо-
ротися і чим активно займа-
ється партія «Самопоміч» - це 
політична проституція, яка 
становить значно більшу сус-
пільну загрозу.

Борис ЩЕПАНІВСЬКИЙ.

Легалізація проституції, яку пропонує «Самопоміч», 
принесе бюджету України мінімум $1 млрд. щорічно
Останнім часом розгорнулися масштабні дискусії 

щодо законопроекту від нардепа Андрія 
Немировського (список партії «Самопоміч») 

про легалізацію проституції в Україні. Критикани 
відразу накинулися на депутата та «Самопоміч» 
щодо аморальності легалізації проституції. Однак, 
жоден з так званих експертів навіть не задумався про 
економічну вигоду цього законопроекту для України.

Народний депутат від Самопомочі Андрій Немировський,  
який подав законопроект про легалізацію проституції в Україні.

Інформація з офіційного сайту Верховної ради  
про реєстрацію проект Закону про проституцію,  
поданий депутатом Немировським від Самопомочі.

«Нардеп «Самопомочі», який легалізує проституцію, 
збезчестив жінок України», - ієромонах

Про це «Львівському порта-
лу» заявив настоятель Свято-
Іванівської лаври Студійського 
уставу УКГЦ, доктор патристич-
них наук і богослов’я ієромонах 
Юстин Бойко, коментуючи зако-
нопроект про легалізацію про-
ституції, який був поданий об-
раним за списком «Самопомо-
чі» нардепом Андрієм Немирів-
ським.

Юстин Бойко зазначив, що 
обґрунтовуючи необхідність 
прийняття цього законопроек-
ту, його автор пише про «змен-
шення рівня безробіття».

«Тобто велика частка укра-

їнських жінок – повії?!, – обу-
рився ієромонах. – Жінки не мо-
жуть знайти роботу через неле-
гальність проституції?! Та це об-
раза для всіх українських жінок. 
На мою думку, людина, що по-
дала цей законопроект, не гідна 
звання «народного депутата», 
адже збезчестила українських 
жінок».

Ще одна мотивація створен-
ня цього закону – «зменшення 
торгівлі людьми». Юстин Бойко 
зазначає, що абсолютно не по-
годжується з цим твердженням, 
адже спілкувався з мігрантами 
та чудово знає, як саме жінки по-

трапляли за кордон. «Великою 
мірою торгівлі людьми сприя-
ли депутати. Таким чином, депу-
тат Андрій Немирівський, який 
пройшов за списком «Самопомо-
чі», своїм законопроектом про-
сто перерозподіляє сферу бізне-

су, напевно, хоче мати в ньому 
«долю», – заявив він.

«Коли я вперше прочитав 
цей законопроект, я зателе-
фонував до офісу «Самопомо-
чі» у Львові. Мене перенаправи-
ли до центрального офісу у Ки-
єві. Працівники київського офі-
су сказали, що «зателефонують 
пізніше», проте жодного дзвін-
ка не було. Лише згодом на сто-
рінці «Самопомочі» з’явилася ін-
формація, що цей депутат дійсно 
пройшов за її списками, проте за-
раз належить до депутатського 
об’єднання «Воля народу». Вони 
віддалили проблему, проте це і 
є визнання частини вини. Адже 
«Самопоміч» гарантувала «на-
дійність та чесність» своїх де-
путатів, але ось один йде в інше 
об’єднання та реєструє такі зако-
ни. Навіщо ж тоді люди голосува-
ли за партію, котра не несе відпо-
відальності за своїх депутатів?!», 
– наголосив ієромонах.

Пізніше на своїй сторінці на 

Facebook Юстин Бойко розпо-
вів, що його коментар з приводу 
цього законопроекту спровоку-
вав шквал дзвінків до нього.

«І дивує мене те, що дзво-
нять навіть мої друзі, які ка-
жуть, що це не завдання свяще-
ника, тим більше монаха, входи-
ти у політичні питання. У мене 
питання: легалізація проститу-
ції – це політична чи морально-
етична справа? Правильно – 
морально-етична! А отже, моїм 
обов’язком як священика є го-
ворити про це у світлі віри і на-
вчання церкви! І прошу ласкаво 
не рекомендувати брати у руки 
вервичку і молитися у церкві. Я 
це роблю і Вас запрошую до цьо-
го», – написав він.

Нагадаємо, народний депу-
тат України Андрій Немирів-
ський (реєстраційна картка 
№437) подав 17 вересня проект 
закону №3139, в якому пропо-
нує легалізувати такий вид ді-
яльності, як проституція.

Закон про легалізацію проституції суперечить 
не лише морально-етичній доктрині церкви, 
а й здоровому глузду. Дехто говорить, що 

проституція існує в суспільстві з самих його початків, 
і цього ніхто не заперечує. Але в суспільстві є 
й інші пороки, наприклад, наркоманія. З цими 
явищами треба боротися, але боротися – не означає 
легалізувати.

Ієромонах Юстин Бойко.
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Та навіть з такого примі-
щення «патріотична» міська 
влада почала всіляко вижива-
ти ветеранів, тож вони зверну-
лися за допомогою до депутата 
свого округу, голови ГО «Тер-
нопіль Європейський» Віталія 
Цимбалюка. Побачивши, в яких 
умовах перебувають ветерани 
визвольної боротьби та єди-
ний в області музей ОУН-УПА, 
заснований їхніми силами, гро-
мадський діяч був шокований, 
відтак пообіцяв якнайшвидше 
допомогти з ремонтом, і слова 
свого дотримав. 

За кілька тижнів активіс-
ти «Тернополя Європейсько-
го» своїми силами відремонту-
вали підлоги, стелі, стіни, фа-
сад, оновили вікна, облашту-
вали сучасний санвузол, вста-
новили нові сходи до ганку та 
дашок над ним тощо. Тому, дя-
куючи за все зроблене, голова 
тернопільського Братства «Ли-
соня» Роман Ванчура був роз-
чулений до сліз. «Немає міри 
нашій вдячності, бо ви зробили 
для нас дуже багато! - звернув-
ся він до Віталія Цимбалюка. – 
Бо ви відновили не тільки при-
міщення, а й справедливість 
щодо вшанування пам’яті ге-
роїв, які загинули за незалеж-

ну українську державу. А ще – 
нашу віру в людську чуйність 
і безкорисливе добро. Бо куди 
ми раніше не зверталися і кого 
не просили, скрізь стикалися з 
байдужістю і черствістю. Тіль-
ки ви відгукнулися, тож вва-
жаю, що вас нам сам Всевишній 
послав!». 

В свою чергу Віталій Цим-
балюк, вітаючи ветеранів з ра-
дісною подією, зауважив, що 
будь-які подяки тут зайві, тому 
що він просто не міг вчинити 
інакше. «І я, і мої колеги по гро-
мадській організації вважаємо 

святим обов’язком свого поко-
ління шанувати і берегти сла-
ву наших дідів-прадідів, які ви-
борювали незалежність Украї-
ни, - сказав він . – Тож ви і нада-
лі завжди можете покладатися 
на нашу допомогу і підтримку 
в усьому. Дякувати Богу, нара-
зі нам вдалося зробити для вас 
все заплановане. Але ще не ви-
рішено проблему з непосиль-
ним для вас боргом та надій-
ним захистом від посягань на 
ваше приміщення. Тому працю-
ватимемо далі».

Також активісти «Тернопо-

ля Європейського» порадува-
ли ветеранів повідомленням, 
що досягнуто домовленості з 
працівниками історичного фа-
культету Тернопільського пе-
дагогічного університету, від-
так науковці допоможуть на-
лежно опрацювати весь той 
цінний матеріал, який зібрали 
члени Братства у своєму чи не 
єдиному в області музеї ОУН-
УПА.

Привітати з освяченням 
оновленого приміщення Брат-
ства ОУН-УПА «Лисоня» вете-
ранів прийшли також пред-

ставники дружніх патріотич-
них організацій – «Золоті Леви 
«Чорної Сотні», Спілка офіцерів 
України та Українського коза-
цтва.

Оксана БОРИСЕНКО.

P.S.    Коли верстався но-
мер, Віталій Цимба-

люк на своїй сторінці у Фей-
сбук повідомив ще одну но-
вину: «Як подарунок до ни-
нішнього свята, отримав сьо-
годні листа від Українсько-
го інституту національної 
пам’яті. Столичні патріоти з 
готовністю відгукнулися на 
наш заклик захистити вете-
ранів ОУН-УПА і направили 
відповідне звернення до тер-
нопільського мера. Маю на-
дію, що зіткнувшись із таким 
потужним захистом членів 
Братства, він врешті поли-
шить усі спроби вигнати їх на 
вулицю, щоб забрати примі-
щення. Бо ветерани ОУН-УПА 
– це справжні герої нації, за-
вдяки яким ми сьогодні жи-
вемо у незалежній Україні. І 
ми нікому не дозволимо над 
ними знущатися».

Віталій Цимбалюк 
дотримав слова 
перед ветеранами ОУН-УПА
Світла і радісна подія відбулася 28 вересня у 

Тернополі за адресою Острозького, 45 – урочисте 
освячення оновленого офісу тернопільської 

організації Всеукраїнського Братства ОУН-УПА 
імені генерала Романа Шухевича - Тараса Чупринки 
«Лисоня». Ще півтора місяця тому воно перебувало 
у більш ніж жалюгідному стані, адже ремонту там не 
було понад 20 років. 

Кілька олігархічних родин, 
включно з президентською, за-
раз принишкли в очікуванні Но-
вого року - 1 січня 2016 р. Пре-
зидент дає старт Земельному 
Клондайку. 

- У парламенті 226 голосів за 
продовження мораторію немає, 
тож стартує розпродаж, точніше 
скупівля за безцінь, мільйонів 
гектарів земель сільгоспприз-
начення, - вважає Анатолій Гри-
ценко. - Олігархічні родини зна-
ють реальну - не кризову вар-
тість українських земель. Лише 
вони зараз мають гроші для їх 

масової скупівлі - $500-1000 за 
гектар. Тож нишком уже рахують 
свої майбутні надприбутки. 

А вони будуть захмарними - 
сотні мільярдів. Хтось ці сотні мі-
льярдів заробить, значить хтось 
їх, напевно, втратить. А втра-
тять, ясна річ, селяни, перекона-
ний лідер «Громадянської пози-
ції».  

- Незалежно від бажання Пре-
зидента чи позиції Ради, люди 
могли би зупинити, не допусти-
ти Земельного Клондайку, - каже 
Анатолій Гриценко. - Згадаймо, 
Янукович теж планував скупити 

землі, але коли відчув несприй-
няття ринку земель майже 90% 
населення, він був змушений 
відкласти цю аферу і продовжив 
мораторій до 1 січня 2016 р. 

Зараз ситуація для олігархіч-
них родин набагато “сприятливі-
ша”, адже, плануючи Земельний 
Клондайк, влада завчасно “по-
дбала” про масове збідніння лю-
дей - через обвал гривні втричі, 
через багатократне підвищення 
цін і тарифів, переконаний полі-
тик. 

- З власного досвіду спілку-
вання з людьми знаю: зараз дуже 
важко застерігати-переконувати 
селян не продавати за безцінь 
свою землю, - каже Анатолій 
Гриценко. - Фактично, - свій до-
бробут і своє майбутнє. Особли-
во, коли їм обіцяють сплатити 
миттєво по $2000-4000 за пай у 

чотири гектари. Виглядає так, 
що за цих умов Земельний Клон-
дайк невідворотний. Втім, і я, і 
наша партія “Громадянська по-
зиція” будемо продовжувати 
застерігати-переконувати лю-
дей. І вас до того закликаю.

«Плануючи Земельний 
Клондайк, влада завчас-
но “подбала” про масове 
збідніння людей - через 
обвал гривні втричі, че-
рез багатократне підви-
щення цін і тарифів»

Через 100 днів Президент дає старт 
Земельному Клондайку
Лідер політичної партії «Громадянська 

позиція» застерігає людей від продажу земель 
сільськогосподарського призначення після 

завершення дії Мораторію. Адже олігархи землю 
скуплять за безцінь, заробивши на селянах сотні 
мільярдів доларів. 



У своїх публічних виступах на різних телешоу політики нерідко вживають слова «справедли-
вий» і «соціальний». Якщо їх об’єднати, вийде «справедливий соціальний». У необхідності саме 
такого захисту українців я глибоко переконаний. А що ж маємо насправді? 

Народний депутат Тарас Пастух не допоміг Тернополю 
жодним депутатським запитом

Аналізуючи депутатську діяльність 
Тараса Пастуха, було дивно зауважити, що 
за весь період роботи в парламенті він не 
подав жодного запиту, які стосували-
ся б Тернополя. Жодного лобіювання ін-
тересів виборців, які забезпечили канди-
дата роботою і зарплатою, не було. Нато-
мість нині мешканці Тернополя дізнають-
ся, що Пастух хоче стати міським головою 
і рятувати місто. Депутат, який нічого не 
зробив для свого міста в стінах Верхо-
вної Ради, хоче стати мером!

Цікавим є той факт, що він доду-
мався використати здобутки інших 
на свою користь.

Пастух стверджує, що нещодавно 
звернувся в бюджетний комітет Верхо-
вної Ради про виділення коштів на вста-
новлення теплозберігаючих віконних 
конструкцій у дитсадках міста. Справді, 
восени кожного року Верховна Рада 
України вносить зміни в Закон про 
державний бюджет і приймає рішення 
про перерозподіл додаткових коштів по 
областях. Цього року були внесені змі-
ни в бюджет, згідно Закону №704-VIII 
від 17.09.2015, які стосувались базових 
та реверсних дотацій, освітніх та медич-
них субвенцій з державного бюджету. 
Виявляється, що ще у березні та трав-
ні цього Тернопільська міська рада 
направляла листи в обласну держав-
ну адміністрацію і Кабмін з приводу 
дофінансування окремих проектів по 
програмі Соціально-економічного роз-
витку Тернополя. Кабмін погодився на 
часткове фінансування по даній програ-
мі. Ні Тарас Пастух, ні інші депутати, 
відношення до співфінасування місь-

ких проектів з державного бюджету 
не мають.

Але давайте подивимось на депу-
татські запити нашого обранця від Тер-
нополя Тараса Пастуха.

Всі 5 депутатських запитів народ-
ного депутата від Тернополя Тараса 
Пастуха:

1. Депутатський запит щодо підпи-
сання угоди про облаштування при-
кордонних пунктів пропуску з Поль-
щею - до Кабміну.

2. Депутатський запит про обла-
штування прикордонних пунктів про-
пуску з Польщею - до Мінфіну.

3. Депутатаський запит щодо пору-

шення прав військовослужбовців шос-
того БТО “Збруч” 128-ї гірсько-піхотної 
бригади ЗСУ - в Генпрокуратуру.

4. Депутатаський запит щодо заліз-
ничного сполучення в напрямку Маріу-
поля - до Кабміну і Мінфіну.

5. Депутатський запит про впро-
вадження швидкісного руху пасажир-
ських поїздів за напрямком Харків-
Львів - в Міністерство інфраструктури 
України.

Про Тернопіль – ні слова і жодно-
го запиту. Це при тому, що «Самопо-
міч» нині висуває Пастуха «рятувати 
місто». Однак чомусь нічого нардеп не 
робив для цього в стінах парламенту. 
Виходить, що нині «Самопоміч» про-
понує нам вдруге голосувати за Тара-
са Пастуха, який жодного разу не під-
тримав наше місто. Тернополян зно-
ву просять голосувати за кандида-
та, який був в АТО і який має четве-
ро дітей.

Депутатаські запити Тараса Пас-
туха за посиланням: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr42d?skli
kannja=9&kod8011=18125

Народ біднішає, а 
людей й надалі 
закликають 

тісніше затягувати 
паски, не розуміючи, 
що рано чи пізно або 
пряжка лусне, або 
терпець увірветься. 
Нині багато хто 
з острахом чекає 
зими, бо не має чим 
платити за комунальні 
послуги, енергоносії, 
банально боїться 
навіть простудитися, 
бо значно подорожчали 
найелементарніші ліки…

Дехто зауважує, що у цьо-
му немає нічого незвично-
го, адже, мовляв, у нас «гострі 
проблеми на Донбасі». Але 
ж країна не може завмерти в 
очікуванні, бо це їй вартува-
тиме невиправдано дорого. І 
не лише у фінансовому плані. 

Україна потребує карди-
нальних змін. І вони мають 
розпочатися з оновлення вла-
ди, з нових поглядів, підходів, 
ідей, підвищення рівня осо-
бистої відповідальності. Пі-
раміду взаємовідносин вла-
ди і громади треба поставити 
вершиною догори – так, як за-
писано у Конституції України: 
чиновник служить громаді, а 
не навпаки: держава служить 
людям, а не люди державі. 

Тож, щоб створити еконо-
мічно потужну демократич-
ну країну, яка забезпечить 
реалізацію конституційних 
прав та свобод громадян, 
треба змусити владу працю-
вати чесно. Зауважу – вла-
ду усіх рівнів, починаючи від 
президента, прем’єра, народ-
ного депутата і закінчуючи 
чи землевпорядником. Саме 
реалізацію цього надважли-
вого завдання взяв на себе 

«Громадський рух «Народ-
ний контроль». 

Що ж до соціального, а точ-
ніше – справедливого соці-
ального захисту українців, 
то, на моє глибоке переконан-
ня, держава має вибудовувати 
свою діяльність таким чином, 
щоб їй не доводилося утриму-
вати тих, хто може, вміє і хоче 
заробити. Найсправедливі-
шим соціальним захистом лю-
дей є гідна робота і достойна 
зарплата. Вони повинні бути 
задоволені результатами сво-
єї праці, бо бідність завжди 
принижує, формує почуття 
меншовартості і, зрештою, по-
роджує гнів. 

Державна гарантія робо-
чих місць має базуватися на 
якісних перетвореннях в осві-
ті та масштабній реоргані-
зації навчального процесу у 
професійно-технічних закла-
дах. У ХХІ столітті не можна  

кілька років вчити 
студентів майстру-
вати табуретки, 
бо сучасне вироб-
ництво в осно-
вному потребує 
спеціалістів ІР-
технологій. 

Крім того, 
ніхто й не по-
думає запере-
чувати, що держава має дба-
ти про інвалідів, сиріт, пенсіо-
нерів, а тепер – і про учасни-
ків АТО…

Але й тут без кардиналь-
них реформ не обійтися. Дер-
жавна допомога повинна ста-
ти адресною і надаватися не 
крупами, олією, цукром чи 
преференціями, а гривнями. 
Гроші ще ніхто не відміняв. 
Якщо влада розпочне роботу у 
цьому напрямку, може вияви-
тися, що насправді нужденних 
у нас в рази менше, а це дозво-

лить краще соціально захис-
тити тих, хто реально цього  
потребує. Досягнути бажано-
го результату на цьому шляху 
можна тільки змінивши осно-
ву економічних відносин у 
країні, забезпечивши дію од-
ного закону для всіх, подолав-
ши корупцію та кругову по-
руку чиновників. Над цим ми, 
активісти «Народного контро-
лю», та наші представники у 
парламенті працюємо щодня.  
Тож, долучайтеся до нашої бо-
єздатної команди і разом зро-
бимо більше.
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Володимир Бліхар: «Людей треба 
соціально захистити гідною  
роботою і достойною зарплатою»
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Вирок заступнику Надала – плювок в обличчя 
тернополян, вважають у Центрі Антикорупції 

В організації підкреслюють, 
серед звернень тернополян, які 
надходять в ЦАк, левова частка 
– саме скарги на діяльність чи-
новників, повідомлення про фі-
нансові махінації та зловживан-
ня службовим становищем. При 
цьому тернополяни проявля-
ють критичний рівень зневіри 
до міської влади, правоохорон-
них органів та органів правосуд-
дя – на їхню думку, корупція про-
цвітає через наявність кругової 
поруки. І вирок, який отримав, 
підозрюваний в хабарництві за-
ступник нинішнього мера В. Ка-
мінський – яскраве тому під-
твердження.

Після скандального затри-
мання В. Камінського у травні 
цього року, яке викликало резо-
нанс не тільки в місті, а й навіть 
за межами України – символічна 
застава на період слідства, а те-
пер і мізерний штраф – дискре-
дитують Тернопіль на загально-
державному рівні та в очах між-
народної спільноти.

«Ми хочемо, щоб місто роз-
вивалося, щоб сюди прийшли 
інвестори? За п’ять останніх ро-
ків жодного серйозного проек-
ту нам не запропонували. Відпо-

відь на питання «чому?» – оче-
видна. Якщо так продовжувати-
меться і надалі, а ми бачимо, що 
все до цього і йде, то й наступні 
5 років Тернополю не бачити ін-
вестицій. Для місцевих жителів 
це означає, що не буде нових ро-
бочих місць, не буде покращена 
міська інфраструктура, на соці-
альні проекти також коштів не 
буде», – наголошує голова Цен-
тру Антикорупції Ігор Вонс.

У справі Камінського грома-
ду повністю «підвела» вся систе-
ма правосуддя, хоч на неї люди 
покладали значні надії. Розча-
рував не тільки суд. Першочер-
гово справу кваліфікували, за 
ч.3 ст.368 КК України (хабар-
ництво). Але перспективу де-
сятирічного ув’язнення сприт-
но «перекроїли»: на етапі слід-
ства справу перекваліфікували 
на «зловживання впливом», що і 
дозволило заступнику С.Надала 
відбутися банальним штрафом, 
до того ж, доволі символічним, 
враховуючи статус обвинувачу-
ваного. Мирова угода, яку в ре-
зультаті уклала прокуратура з 
В. Камінським, має місце в юри-
дичній практиці. Але чи цього 
очікувала громадськість? Наві-

що в такому разі потрібно було 
так гучно і показово його за-
тримувати за участю столичних 
прокурорів та міліції? Навіщо 
транслювали це всі центральні 
телеканали, друкована преса та 
Інтернет-ЗМІ? 

Таким чином справа В.Камін-
ського більше схожа на теа-
тральну постановку, а її завер-
шення є справжнім фарсом. 

У Центрі Антикорупції вва-
жають, що громадськість повин-
на більш рішуче заявляти про 
свою незгоду з подібним свавіл-
лям міської влади: «Допоки з на-
шої мовчазної згоди у місті пра-
витимуть «чорні ділки», ми за-
лишатимемося заручниками 
цієї корупційної системи».

За словами активістів, не 
складно було передбачити, що 
судові засідання з першого та на-
віть другого разу не відбудуть-
ся: в цей час, очевидно, йшли 
останні переговори, і з сумні-
вом віриться, що без відома ни-
нішнього градоначальника Тер-
нополя. Отже, пан Надал ще раз 
продемонстрував усім, що в міс-
ті «все схвачено» – свою людину 
він на відкуп не дав. 

При такому стані справ у міс-

ті пересічному тернополянину 
явно не «світить» чесно виграти 
будь-який інший спір, де фігуру-
ватиме міська влада. Простою 
мовою це означає, що всі заяви 
та скарги на дії чиновників жи-
телям міста «настійно рекомен-
дують» закинути на горище що-
найменше на найближчі 5 років. 

У цей же час для городян, 
які ведуть менш активний в ін-
формаційному сенсі спосіб жит-
тя, і не вловили в тенетах Інтер-
нету, не прочитали на шпальтах 
газет всієї цієї історії, мер міс-
та постає в образі «доброго кня-
зя». Ще б пак! І майданчики ста-
вить, і дороги ремонтує, і сквери 
оновлює… Забув лише сказати, 
що це не його заслуга, а резуль-
тат президентських реформ. Та 
це нічого, м’якосердечні тер-
нополяни все пробачать – он 
скільки їх вдячних, красивих та 
усміхнених «щиро» зізнаються з 
біг-бордів та сіті-лайтів у любові 
до рідного міста… 

Свідомі ж тернополяни мо-
жуть зробити вибір: тільки від 
них самих залежить, чи «проков-
тнути» вкотре ці солодкі пігулки 
чи, все ж таки, зважитися зміни-
ти систему?

Так, менш, ніж за місяць ми 
маємо шанс зробити вибір на 
користь змін – 25 жовтня від-
будуться місцеві вибори. Тер-
нопіль обиратиме новий склад 
міської ради та мера міста. Полі-
тику можна любити чи не люби-
ти, брати в ній участь або ні, го-
лосувати самим чи покладати-
ся на вибір сусіда, від політики 
можна втомитися і переконли-
во повторювати самому собі, що 
«всі однакові»… Але незалеж-
но від всього цього, політика є 
складовою суспільного життя, 
без неї ні Держава, ні область, ні 
місто функціонувати не можуть. 
І ми, як громадяни, як мешканці 
свого міста, маємо право голосу, 
маємо право обирати, яким, на 
жаль, часто нехтуємо. Важливо 
пам’ятати, що виборчий процес 
дає нам можливість не просто 
проголосувати за того чи іншого 
кандидата. Насправді ми обира-
ємо шлях, яким розвиватиметь-
ся місто найближчі п’ять років, 
а за їх підсумками – і далі. Тому 
справді важливо – перебороти 
свої розчарування, взяти участь 
у виборах і через кілька тижнів 
обрати гідне майбутнє для міс-
та, для кожного із нас з вами.

Вирок суду, яким Володимиру Камінському 
присудили лише 25,55 тис. грн. штрафу – це 
плювок в обличчя усій тернопільській громаді. 

Про це заявляють у Центрі Антикорупції. 

Волонтери запрошують тернополян на судове засідання щодо Камінського.

Інтернет та телебачення 
сьогодні є невід’ємною 
частиною нашого життя, 

тому ці канали отримання 
інформації повинні 
бути доступні кожному. 
Економічна ситуація, 
що зумовлює загальне 
зростання цін, а також 
очікуване підняття тарифів 
на комунальні послуги 
змушують тернополян 
прискіпливо переглядати 
свої видатки. Економити 
доводиться багатьом, однак 
це не повинно бути приводом, 
щоб «обрізати себе від світу». 

Сьогодні на ринку телекомуніка-
цій в Тернополі працює кілька опе-
раторів, тож городяни мають мож-
ливість обирати – в кого замовля-
ти продукт відповідно до найопти-
мальнішого співвідношення «ціна/

якість». Дві третіх населення нашо-
го міста надають перевагу компанії 
«Колумбус», яка за два десятки ро-
ків довела свою надійність та лояль-
ність до користувачів. 

Для українських провайдерів 
економічні процеси на валютному 
і грошовому ринку зумовлюють іс-
тотні зростання собівартості по-
слуг, підвищення вартості контенту, 
а також цін на обладнання, матеріа-
ли для обслуговування мереж тощо. 
Але навіть при цьому, гнучка ціно-
ва політика «Колумбус» дозволяє 
тернополянам не відмовляти собі в 
можливості користуватися Інтерне-
том та телебаченням. Так, послуга 
Інтернет та кабельного телебачен-
ня в пакеті «РАЗОМ ДЕШЕВШЕ» дає 
можливість абонентам щомісячно 
економити 20%. 

При цьому, на відміну від ново-
го оператора «Воля», який вже три-
чі цього року піднімав ціну, компа-

нія «Колумбус» прийняла рішення 
до кінця 2015 року вартість послуг 
залишити незмінною. 

Сьогодні найбільш поширений 
пакет кабельного телебачення в 
«Колумбус» коштує 41 грн, за 76 ка-
налів (аналогічна послуга у «Волі» 
з 01.09.15 р. становить 63,00 грн за 
55 каналів – ред.). «Колумбус» дбає 
про те, щоб навіть найбільш вразли-
ві верстви населення могли отриму-
вати доступ до інформації. Зокрема, 
пакет «Стартовий» з 15 українських 
каналів вартує лише 25 грн/міс. 

Про знижки та акційні пропо-
зиції «Колумбус» можна дізнатись 
за тел. 0-800-607-407 (безкоштов-
но з усіх телефонів).

Компанія «Колумбус», розумі-
ючи матеріальну скруту тернопо-
лян, гарантує, що  тарифи на по-
слуги протягом 2015 року підви-
щуватись не будуть!

«Колумбус» не підніматиме 
вартість ІIнтернету і телебачення

Росія загрожує не лише Донбасу
У НАТО заявили, що Донбас - лише одне з місць у 

Європі, де Росія може завдати удару. РФ може напас-
ти, наприклад, на Латвію, Литву, Білорусь чи Поль-
щу, пише «Breaking Defence». Про це заявив команду-
вач силами США в Європі генерал Бен Ходжес. Він, зо-
крема нагадав, що для впливу в нових регіонах Ро-
сія будує бази в Арктиці, Білорусі, відправляє війська 
на Донбас і розмістила їх на території Придністров’я, 
Абхазії, Південної Осетії. Крім того, російські чинов-
ники навіть погрожували ядерною зброєю Данії. 

Щодня в Європу  
прибувають 8 тисяч біженців 

За оцінками ООН, щодня в Європу прибувають 
близько восьми тисяч сирійських та іракських біженців 
і це може тривати ще невизначений час, передає ВВС. В 
одну лише Грецію щодня прибувають більше п’яти ти-
сяч осіб, сказав у інтерв’ю «Reuters» координатор ООН у 
справах біженців в Європі Амін Авад. У міжнародній ор-
ганізації з міграції вважають, що потік біженців не при-
пиниться навіть узимку. Всього з початку року в пошу-
ках кращого життя до Європи приїхали близько пів-
мільйона людей. Найчисленніші національні групи - си-
рійці, іракці, еритрейці. За словами експертів ООН, тіль-
ки Іраку гуманітарної допомоги потребують близько 10 
мільйонів чоловік. Багато мігрантів прагнуть дістатися 
до Німеччини. Берлін очікує, що до кінця року в країні 
буде щонайменше 800 тисяч переселенців.
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Хто такий Ігор Вонс?

Більшість тернополян дав-
но знайомі з Ігорем Вонсом, 
хоча не кожен про це здогаду-
ється. Саме завдяки його смі-
ливим управлінським рішен-
ням в домівках 2/3 мешкан-
ців нашого міста є телебачен-
ня та інтернет. За два десятки 
років компанія «Колумбус», яку 
заснував Ігор Вонс, стала най-
більшим провайдером Західно-
го регіону, це єдина з великих 
телекомунікаційних компаній, 
що представлені на місцево-
му ринку, зареєстрована саме 
у Тернополі.  А відтак і податок 
з її доходів залишається у місь-
кому бюджеті. Навіть у ниніш-
ні кризові часи компанія зна-
ходить можливості з розумін-
ням ставитись до споживачів, 
забезпечуючи високу якість 
зв’язку та сервісу, і при цьому 
утримує ціни на одному з най-
нижчих рівнів в Україні. 

Дитинство 
Народився Ігор Вонс 8 черв-

ня 1973 року в сім`ї тернопіль-
ських робітників. Мати – Ольга 
Семенівна працювала на швей-
ній фабриці, а батько – Василь 
Дмитрович - був головним ме-
ханіком фабрики «Індтрико-
таж». 

У колі однокласників шко-
ли №19 Ігор вирізнявся еру-
дованістю, організованіс-
тю та активністю. Окрім успі-
хів у навчанні, участі в олімпі-
адах, хлопець проявляв себе у 
військово-патріотичних вишко-
лах – був командиром загально-
шкільного батальйону, членом 
міського штабу гри «Зірниця», 
яка на ті часи мала особливу по-
пулярність у виховному процесі. 

Ігор завжди був для батьків 
надійним помічником, особли-
во, коли в сім`ї з`явилася його 
маленька сестричка. Щирі та 
теплі відносини між ними збе-
реглися і по нині. Досвід стар-
шого брата став у нагоді – те-
пер Ігор турботливий і чуй-
ний батько для своєї донечки.  
Щільний робочий графік не 

стає на заваді тісному спілку-
ванню з батьками – щонеділі 
уся родина збирається на тра-
диційну гостину. 

Ігор Вонс із юних літ за-
хоплювався спортом, особли-
во - футболом. Мабуть, саме це 
й надихає його сьогодні  під-
тримувати дитячо-юнацькі іні-
ціативи, змагання та турніри, 
а віднедавна він один із осно-
вних партнерів міського Цен-
тру фізичного здоров’я насе-
лення.

Професійний старт
Після закінчення школи у 

1990 році Ігор Вонс вступив до 
Львівського державного уні-
верситету ім. І. Франка на гео-
графічний факультет. Тут він 
отримав  вірних друзів, з біль-
шістю яких спілкується і до сьо-
годні. 

Власне, з друзями після за-
кінчення університету Ігор і 
розпочав неординарний для 
того часу телекомунікаційний 
бізнес. Хоча  спочатку  бізнесом 
це назвати було важко. Першим 
офісом Ігоря Вонса було  неве-
личке напівпідвальне примі-
щення у рідній школі №19, яке 
він орендував разом із п’ятьма 
товаришами. На шляху до успі-
ху Ігореві довелося стати фа-
хівцем з монтажу, розібратися у 
бухгалтерії, плануванні та мар-
кетинговій справі.   Було важ-
ко, мало хто вірив в успіх тоді 
ще зовсім нерозвиненої спра-
ви, однак Ігорю вдалося подо-
лати перешкоди і сьогодні він 
- керівник однієї з кращих ком-
паній Західної України, яка дає 
майже сотню робочих місць 
для тернополян.  

У 2002-2005 роках Ігор Вонс 
освоює споріднену галузь мо-
більного зв’язку та відкриває 
мережу салонів та сервісних 
центрів «Менс». Загалом за час 
роботи було відкрито 27 таких 
магазинів, з більш, ніж сотнею 
робочих місць. При цьому аль-
тернатив за рівнем сервісу та 
пропонованих продуктів на той 

час не було. 
У середині 2000-х тодіш-

ня влада міста відчувала го-
стрий брак талановитих ка-
дрів та мала значні труднощі з 
фінансуванням. Тому запроси-
ла Ігоря Вонса підтримати ре-
алізацію великого транспорт-
ного проекту. Так, завдяки за-
лученню інвестицій, які скла-
ли близько 5 млн. грн., Ігорем 
Вонсом було створене потуж-
не підприємство (з автопар-
ком, ремонтними майстерня-
ми, диспетчерською службою, 
медиками тощо – ред.), що на-
лічувало 20 пасажирських ав-
тобусів та 70 автомобілів «Вол-
га». Окрім громадських переве-
зень, вперше було запровадже-
но і сучасну централізовану ме-
режу таксі. Саме «Менс-Таксі» 
дало поштовх новому рівню 
послуг приватного перевезен-
ня, наблизивши місто до євро-
пейських норм сервісу. В свою 
чергу, це також підвищило ком-
форт і безпеку пасажирів. Але 

головне, що в рамках цього 
проекту для тернополян було 
створено близько 300 нових 
робочих місць. 

Громадська  
діяльність

Ігор Вонс ніколи не зали-
шався байдужим до суспільних 
та загальнополітичних проце-
сів, що відбуваються в країні.  
Ще в далекому 2004-му підпри-
ємець власним коштом забез-
печував поїздки тернополян 
на Майдан у столицю. Колек-
тиви очолюваних ним компа-
ній «Колумбус» та «Менс» ста-
ли активними учасниками По-
маранчевої революції. Не за-
лишився  він осторонь і подій 
січня-лютого 2014 року. Разом 
із колективом Ігор Вонс брав 
участь у протестах проти зло-
чинного режиму та виборював 
волю для країни.

Сьогодні, коли зусилля бага-
тьох направленні на підтримку 

передової, Ігор Вонс без додат-
кового розголосу надає допо-
могу для потреб АТО.

Професійні звершення та 
громадська діяльність Ігоря 
Вонса знаходять підтримку та 
розуміння в колі його родини. 
З донькою будує довірливі сто-
сунки: вважає, що у вихованні 
поряд із дисципліною головне 
завдання батьків - не злама-
ти, а вірно направити своїх ді-
тей, бути для них захисником, 
другом і наставником. Дружи-
на активно допомагає в робо-
ті – очолює маркетинговий на-
прямок компанії «Колумбус». 
Саме їй належать численні со-
ціальні ініціативи та акції, які 
відбуваються за сприяння «Ко-
лумбусу». Водночас сам Ігор 
Вонс ніколи не був прихильни-
ком надмірної популяризації 
благодійництва, бо  перекона-
ний, що добра справа має йти 
від серця і не ставати об’єктом 
змагань.

Присвятивши більше два-
дцяти років підприємницькій 
діяльності, Ігор Вонс став про-
фесіоналом управлінської спра-
ви. При цьому, участь у політич-
ному житті залишав для тих, 
кого вважав більш досвідченим 
в цій площині. Як і багато хто із 
нас – сподівався на інших. Вод-
ночас, він переконаний, що ба-
гато позитивних проектів втра-
чають шанс бути реалізовани-
ми на рівні міста через корум-
пованість та безчинство чинов-
ників. Відтак Ігор Вонс  засну-
вав та очолив громадську орга-
нізацію Центр Антикорупції.

Зіткнувшись із проявами 
корупції, з якими тернополяни 
звертаються в цей Центр, Ігор 
Вонс закликає громаду згурту-
ватися, щоб відстоювати власні 
інтереси та захищати свої пра-
ва. Він наголошує, що досягти 
успіху можна тільки працюю-
чи в команді, разом. Активність 
людей зараз дуже потрібна міс-
ту, а особливо треба контролю-
вати дії влади, переконаний го-
лова Центру Антикорупції.

Сьогодні він успішний бізнесмен, прогресивний керівник та громадський діяч

Ставлячи перед собою мету, Ігор Вонс завжди 
був сповнений рішучості до підкорення 
нових висот. Дисципліна в батьківській 

родині виховали у ньому прагнення до порядку 
і відповідальність, а особиста вдача зробила 
надійним партнером у справах.
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Влада розпочала 
політичні 
переслідування 

депутатів від Радикальної 
партії після того, як вони 
вийшли з коаліції та 
викрили корупційні злочини 
вищого керівництва 
держави.

Те, що відбулося у стінах парла-
менту 17 вересня, під час голосу-
вання за позбавлення депутатської 
недоторканості та арешт народно-
го депутат-радикала Ігоря Мосій-
чука, шокувало навіть найбільш 
досвідчених парламентарів. Бага-
то хто з них зміг оговтатися після 
маніпулятивної відео-постановки 
Генпрокуратури тільки згодом. Ряд 
експертів з монтажу одразу заяви-
ли, що відео сфабриковано - і це ви-
дно неозброєним оком. Депутати 
почали відкликати свої голоси під 
постановою, але виправити щось 
було вже запізно…  Мосійчука ви-
вели з зали суду кілька десятків 
спецпризначенців та посадили до 
СІЗО на два місяці…

У перші ж хвилини після затри-
мання однопартійця Ляшко зазна-
чив, що до останнього не вірить у 
те, що той вчинив цей злочин, і по-
радив дочекатися результатів роз-
слідування. Однак наголосив: якщо 
звинувачення у бік Мосійчука ви-

являться правдивими, депутат має 
за це відповісти згідно закону.

Своїм – все,  
ворогам - закон

Щоправда, ті методи, якими 
взялися розправлятися з Мосій-
чуком, нічого спільного з законом 
не мають. Так, згідно ЗУ про регла-
мент, постанову про арешт народ-
ного обранця спершу мали роз-
глянути на профільному коміте-
ті Ради, далі – обговорити у сесій-
ній залі та надати обвинуваченому 
слово на свій захист. Мав право ви-
ступити і лідер фракції Олег Ляш-
ко, на адресу якого також лунали 
огульні обвинувачення. Але спіке-
ру Гройсману так кортіло посади-
ти незручного радикала, що він пі-
шов на посадовий злочин – в обхід 
процедури, скориставшись атмос-
ферою шоку та істерії, виставив  це 
питання на голосування одразу піс-
ля виступу Генпрокурора. 

“Навіть серійному вбивці Чи-
катилі дали останнє слово, а Мо-
сійчуку – ні, - обурювався заступ-
ник лідера Радикальної партії Ан-
дрій Лозовий. – Якщо у вас є, що 
пред’явити колезі, то чому не роби-
те це у законний спосіб? Чому йде-
те на безпрецедентні порушення?”.

Відповіді на це та багато інших 
питань радикали не отримали. Та 
лишати без уваги зловживання спі-

кера Гройсмана вони не збирають-
ся – вже подали позов до суду про 
притягнення спікера до відпові-
дальності за порушення закону та 
самоправство.

«Він має (і буде!) відповідати на 
рівні з тими, хто протягував дикта-
торські закони 16 січня, ламаючи 
парламент через коліно», - наголо-
сив Олег Ляшко.
А чи було відео?

Коли перший шок від перегля-
ду відео ГПУ минув, депутати та 
експерти почали уважно перегля-
дати цей «шедевр» кінематографу, 
та помітили цікаві деталі – примі-
ром, що звукова доріжка і картин-
ка не завжди збігаються, а відео 
змонтовано з багатьох різноплано-
вих шматків, що дає привід вважа-
ти, що епізоди були висмикнуті з 
контексту.  Загалом воно справляє 
враження нашвидкоруч склеєного 
напівфабрикату, який мав на меті 
скласти лише перше враження на 
депутатів. Саме на цьому наполягає 
і сам Мосійчук.

«Якщо ви уважно почитаєте 
самі звинувачення, то побачите пе-
ресмикування, - вже на суді пояс-
нював Мосійчук. - Прокурор зачи-
тує тільки моє прізвище і загальну 
фабулу того, що відбувалося.  Я осо-
бисто не кидав мера Конотопа Дзе-
да у смітник, не бив заступника го-
лови сільради Коцюбинського, не 

завдавав фізичної шкоди судді При-
морського суду і т.д.»

Депутат підкреслює: він сам го-
лосував за внесення питання про 
зняття з нього недоторканості на 
голосування, бо хоче, щоб ця спра-
ва була розслідувана від «а» до «я». 
Але не думав, що влада так циніч-
но порушуватиме Конституцію, за-
кони та регламент Верховної Ради 
при її розгляді.

«Я реабілітований як політ-
в’язень режиму Януковича. Тепер я 
- політв’язень режиму Порошенка», 
- зазначив опозиційний політик.
Політична розправа

Мало хто не вірить у те, що 
справа Мосійчука – це задекларо-
вана владою боротьба з корупцію, 
звертаючи увагу на те, що жоден 
з регіоналів, які були причетні до 
масштабного розграбування краї-
ни, досі не сидить. Натомість Мосій-
чук, який був політв’язнем режиму 
Януковича, а після реабілітації від-
разу поїхав на фронт, де затято бо-
ровся з окупантами, - став для По-
рошенка злочинцем №1.

Наразі, за словами Ляшка, у ГПУ 
планує подання на затримання і 
арешт ще кількох депутатів від Ра-
дикальної партії: Андрія Лозово-
го, Дмитра Лінька, Сергія Скуратов-

ського, Сергія Рибалки і навіть са-
мого Ляшка. Лідер української опо-
зиції переконаний, що політичну 
розправу над членами його коман-
ди замовив особисто Порошенко, і 
це є його помстою за політичну по-
зицію Радикальної партії. Так, напе-
редодні затримання Мосійчука ра-
дикали внесли проект постанови 
про створення ТСК щодо розсліду-
вання корупційних злочинів Поро-
шенка. Радикали наполягають на 
розслідування фактів, наведених 
суддею Чернушенком, про спроби 
Адміністрації Президента вплива-
ти на рішення суду у резонансних 
справах.

Розізлила владу і протидія Ра-
дикальної партії голосуванню за 
зміни до Конституції, якими пропо-
нувалося здати Донбас і розшири-
ти повноваження діючого Прези-
дента. Вихід РПЛ з коаліції та неба-
жання танцювати під дудку Поро-
шенка вилилися у політичні пере-
слідування команди Ляшка.

«Порошенко намагається до-
будувати диктатуру, яку не встиг 
добудувати Янукович. Але у нього 
не вийде. Те, що робить влада – це 
агонія. Всіх нас вони не пересаджа-
ють і ми не припинимо боротьбу», 
- твердо зазначив Ляшко.

Олег Ляшко: Арешт Мосійчука – 

агонія режиму
Лідер української патріотичної опозиції навів 
факти відновлення в країні політичних репресій

Українські патріоти. Один - за всіх, усі - за одного.  
Ляшко, Лозовий, Лінько і політв’язень Ігор Мосійчук

Нотаріус та посадові особи, на 
яких покладено обов’язок посвідчу-
вати права та факти, що мають юри-
дичне значення, а також вчиняти 
нотаріальні дії з метою надання їм 
юридичної вірогідності, а також ста-
жист нотаріуса зобов’язані зберігати 
нотаріальну таємницю, навіть якщо 
їх діяльність обмежується наданням 
правової допомоги чи ознайомлен-
ням з документами і нотаріальна дія 
або дія, яка прирівнюється до нота-
ріальної, не вчинялась. Законодав-
ством передбачено також коло осіб, 
на яких  поширюється обов’язок збе-
реження нотаріальної таємниці. Це - 
особи, яким про вчинені нотаріальні 
дії стало відомо у зв’язку з виконан-
ням ними службових обов’язків чи 
іншої роботи, залучені для вчинення 
нотаріальних дій у якості свідків, та 
на інших осіб, яким стали відомі ві-
домості, що становлять предмет но-
таріальної таємниці.

Нотаріус має право надати до-
відки про вчинені нотаріальні дії 
та копії документів, що зберігають-
ся у його справах, виключно фізич-
ним та юридичним особам, за дору-
ченням яких або щодо яких вчиняли-
ся нотаріальні дії. У разі смерті особи 
чи визнання її померлою такі довід-
ки видаються спадкоємцям помер-
лого. У разі визнання особи безвісно 
відсутньою опікун, призначений для 
охорони майна безвісно відсутнього, 
має право отримувати довідки про 
вчинені нотаріальні дії, якщо це не-
обхідно для збереження майна, над 
яким встановлена опіка.

В окремих випадках нотаріус на-
дає довідки про вчинені нотаріаль-
ні дії та інші документи протягом де-
сяти робочих днів на обґрунтовану 

письмову вимогу суду, прокуратури, 
органів дізнання і досудового слід-
ства у зв’язку з цивільними, госпо-
дарськими, адміністративними або 
кримінальними справами, справа-
ми про адміністративні правопору-
шення, що знаходяться в проваджен-
ні цих органів, з обов’язковим зазна-
ченням номера справи та прикла-
денням гербової печатки відповід-
ного органу.

Довідки про суму нотаріально 
посвідчених договорів, які необхідні 
виключно для встановлення додер-
жання законодавства з питань опо-
даткування, надаються нотаріусом 
протягом 10 робочих днів на обґрун-
товану письмову вимогу органів дер-
жавної податкової служби.

Також передбачено, що нотарі-
ус не має права давати свідчення в 
якості свідка щодо відомостей, які 
становлять нотаріальну таємницю, 
крім випадків, коли цього вимага-
ють особи, за дорученням яких або 
щодо яких вчинялися нотаріальні 
дії.

На вимогу Міністерства юстиції 
України, Головного управління юс-
тиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, го-
ловних управлінь юстиції в облас-
тях, містах Києві та Севастополі з ме-
тою регулювання організації нотарі-
альної діяльності нотаріуси видають 
підписані ними копії документів та 
витяги з них, а також пояснення но-
таріусів у строк, встановлений цими 
органами”.

Нотаріальна таємниця - сукуп-
ність відомостей, отриманих під час 
вчинення нотаріальної дії або звер-
нення до нотаріуса заінтересованої 
особи, в тому числі про особу, її май-

но, особисті майнові та немайнові 
права і обов’язки тощо. 

Нотаріус, а також стажист нота-
ріуса зобов’язані зберігати нотарі-
альну таємницю, навіть якщо їх ді-
яльність обмежується наданням пра-
вової допомоги чи ознайомленням з 
документами і нотаріальна дія або 
дія, яка прирівнюється до нотаріаль-
ної, не вчинялась. 

Обов’язок дотримання нотарі-
альної таємниці поширюється також 
на осіб, яким про вчинені нотаріаль-
ні дії стало відомо у зв’язку з вико-
нанням ними службових обов’язків 
чи іншої роботи, на осіб, залучених 
для вчинення нотаріальних дій у 
якості свідків, та на інших осіб, яким 
стали відомі відомості, що станов-
лять предмет нотаріальної таємниці. 

Довідки про вчинені нотаріаль-
ні дії та копії документів, що збері-
гаються у нотаріуса, видаються нота-
ріусом виключно фізичним та юри-
дичним особам, за дорученням яких 
або щодо яких вчинялися нотаріаль-
ні дії. У разі смерті особи чи визнання 
її померлою такі довідки видаються 
спадкоємцям померлого. У разі ви-
знання особи безвісно відсутньою 
опікун, призначений для охорони 
майна безвісно відсутнього, має пра-
во отримувати довідки про вчине-
ні нотаріальні дії, якщо це необхід-
но для збереження майна, над яким 
встановлена опіка. 

Довідки про вчинені нотаріаль-
ні дії та інші документи надають-
ся нотаріусом протягом десяти ро-
бочих днів на обґрунтовану письмо-
ву вимогу суду, прокуратури, орга-
нів дізнання і досудового слідства у 
зв’язку з цивільними, господарськи-
ми, адміністративними або кримі-

нальними справами, справами про 
адміністративні правопорушення, 
що знаходяться в провадженні цих 
органів, з обов’язковим зазначенням 
номера справи та прикладенням гер-
бової печатки відповідного органу. 

Довідки про суму нотаріально 
посвідчених договорів, які необхідні 
виключно для встановлення додер-
жання законодавства з питань опо-
даткування, надаються нотаріусом 
протягом 10 робочих днів на обґрун-
товану письмову вимогу органів дер-
жавної податкової служби. 

Витяг зі Спадкового реєстру про 
наявність складеного заповіту ви-
дається тільки заповідачу, а після 
смерті заповідача - будь-якій особі, 
яка пред’явила свідоцтво про смерть 
або інший документ, що підтверджує 
факт смерті заповідача . 

Нотаріус не має права давати 
свідчення в якості свідка щодо відо-
мостей, які становлять нотаріальну 
таємницю, крім випадків, коли цьо-
го вимагають особи, за дорученням 
яких або щодо яких вчинялися нота-
ріальні дії. 

На вимогу Міністерства юстиції 
України, Головного управління юс-
тиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, го-
ловних управлінь юстиції в облас-
тях, містах Києві та Севастополі з ме-
тою регулювання організації нотарі-
альної діяльності нотаріуси видають 
підписані ними копії документів та 
витяги з них, а також пояснення но-
таріусів у строк, встановлений цими 
органами.

Лілія ТЕРЕЩУК,
державний нотаріус  

Першої Тернопільської державної  
нотаріальної контори.  

Право на отримання інформації щодо вчинення нотаріальних дійЛюди  
отримають  
мінімалку  
по-новому

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 «Голо-
сі 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 обслу-
говування платників Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ за адресою: 
вул. Білецька, 1 або за телефона-
ми: 43-46-46 та 43-46-10.

Відділ комунікацій  
Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
в області.
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Струни серця
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Згубленя пісня
Дуб
руки склав,
немовби скіфська баба
і кучері
чесав об віхті хмар.
Згубивши пісню, 

вітрюган-незґраба
перегортав листків 

гарячий жар
й не помічав,
як виморені тіні
змарніле сонце
кидало до ніг,
й не відчував,
як у гульбі осінній
його хльостав
дощу слизький батіг.
Усе шукав він пісню 

падолисту:
то в небі свят,
то в туги течії. . .

. . . Дивацький вітер
обрії розхристав
і ждав,
і жде,
і ждатиме її.

*     *     *
За літом тужить вересень.
На сливці
сльоза янтарно 

витекла з кори.
Зачаєну надію чорнобривців
холодний вечір 

владно покорив.
Хоч когути
вже видзьобали зорі
і струхли скрині 

марних сподівань,
та вересень ніяк не переборе
ані розлуки,
ні розпуки грань.
Ніяк йому повірити несила,
що теплограй
закінчився уже,
що дощовиця рими погасила,
що біловірші
осінь
береже.

*     *     *
Хай хто, 
хай що —
менi це марне.
Хтось любить славу, 

iнший — злото. . .
Для мене нинi стало гарним
сповите тайною болото.

Хоч обiч траса, 
шум i гуркiт —

воно не знає заколотiв,
тому й не полонили турки
анi совiти се болото.

Смiється тихо над вiками,—
не звикло марних 

слiв молоти. 

…щоби з душi забрати камiнь,
чекає нас 
тремтке болото.

Олег ГЕРМАН.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

гніздечко
Сімейне

Більше десяти літ минуло від-
тоді, як одного ранку у моїй квар-
тирі пролунав телефонний дзві-
нок. Хто б це у таку рань? - стриво-
жилася я. Телефонувала моя давня 
подруга Люба, яка не раз говорила, 
що уже не вірить у своє щастя. 

- Здається, щастя знайшло і 
мене. Утім, зателефоную тобі че-
рез тиждень, опісля всього… - голос 
Люби звучав радісно, загадково.

Не буду лукавити: Люба мене 
заінтригувала. Я з нетерпінням 
стала чекати обіцяного дзвінка, 
але його не було ні через тиждень, 
ні через другий. І я не витримала – 
набрала номер її мобілки. 

Люба ніколи не знала свого 
батька. Ще коли вона була малень-
кою, мама розповіла їй гарну істо-
рію про те, як він, будучи військо-
вим, героїчно загинув на службі. З 
такою думкою Люба виростала, і в 
душі плекала любов до свого тат-
ка, гордість за нього. 

Гірку правду вона дізналася від 
своєї хрещеної. Це назавжди посва-
рило куму із мамою, а в серце три-
надцятирічної Люби було вбито 
гострого цвяха: батько залишив її 
маму, як тільки-но довідався, що 
вона чекає дитину.

- Чому ти брехала мені, мамо? 
Де мій таточко, скажи? – крізь 
сльози витискала Любочка.

Мама гладила її кучеряву голів-
ку. 

- Хіба тобі погано зі мною, 
доню? Я ж тільки заради тебе 
живу, розумієш?

Люба розуміла, але все одно 
хотіла мати тата, як інші її подру-
ги. Безперечно, з матір’ю Любі по-
щастило: майстриня куховарити, 
шити, в’язати. Ще й нарівні з чо-
ловіками підробляла на будові. 
Якось, замучена тяжкою роботою 
і літньою спекою, мати не втрима-
лася на риштуванні. 

Була складна операція, страш-
на, безкінечна невизначеність. Ін-
валідність. Люба якраз склала ви-
пускні іспити – і з сумом заховала 
блискучий атестат. Потьмяніли її 
мрії про вищу освіту, про пошуки 
батька. Знала: тепер вона потріб-
на матері. 

Біля неї, немічної, паралізова-
ної, минали кращі роки її юності. 
Було важко, але Люба ніколи ні-
кому не жалілася  - сумирно не-

сла свій хрест і дякувала Богові, що 
біля неї є рідна людина, яка її лю-
бить. У Любиних подруг уже по-
виростали діти, а вона і досі була 
сама. Сивина злегка помережила її 
пишну косу, а серце не старіло, тяг-
нулося до тепла і любові, як квітка 
до сонця. Та любов не приходила. 
Коли мамине нерухоме тіло вине-
сли на кладовище, Любі здавало-
ся, що вона збожеволіє. Налякана 
самотністю, остаточно вирішила 
розпочати пошуки батька. І рідної 
по-батькові сестри. Перед смертю 
мати встигла лишень сказати, що 
вони мешкають у Тернополі. 

Одного вихідного Люба вирі-
шила поїхати на Східний масив 
до Олени, своєї подруги з роботи. 
Може, вона щось їй підкаже, адже 
не раз хвалилася, що скрізь має 
зв’язки.

- О, ти вчасно! – зраділа їй Оле-
на. – Ми з Володимиром саме зби-
ралися каву пити. Приєднуйся. А, 
може, коньяку кілька грамів? Тим 
паче, є привід – Володя полагодив 
мій музичний центр. 

Від гарного настрою подруги 
стало веселіше й Любі. Чи не впер-
ше після смерті мами усміхнулася. 
Їй захотілося посидіти, погомоні-
ти у товаристві, хоч на мить забу-
ти про пережите.

- Володимир – хороший, жит-
тєрадісний. Майстер на всі руки. 
Знаю, що працює у якійсь фірмі. 
Він – друг Дмитра, мого коханця, - 
прострочила на одній ноті Олена, 
як тільки-но за Володимиром за-
чинилися двері. Люба підняла зди-
вовані очі:

- Коханця?
- А ти гадала, я зі своєї зарпла-

ти собі норкову шубу купила? Це 
його, Дмитра, подарунок. І цей му-
зичний центр – теж. Ой, дурненька 
ти іще, Любонько, наївна, - засмія-
лася Олена. 

Вранці подруги запримітили, 
що Володимир забув скриньку з 
інструментом. Зателефонувавши 
йому, домовилися, що поверне її 
Володимиру Люба. 

Він чекав її біля універмагу. З 
лукавими іскорками в очах.

- Гарний учора був вечір, прав-
да ж? Може, і день розпочнемо з 
кави? – настрій у Володимира був 
мажорний.

Люба погодилася зайти у бар. 

Хай простить її мама, але вона уже 
не пам’ятає, коли була у таких міс-
цях. І Володя так настирливо про-
сить… Увечері вона довго не мо-
гла заснути. Господи, та невже це у 
неї кохання з першого погляду? Ні, 
ні, вона ж не якесь там зелене ді-
вчисько. Скоро їй 37, мусить бути 
розсудливою. Їхні з Володимиром 
короткі зустрічі, ініціатором яких, 
на жаль, була Люба, проходили за 
чашкою кави у невеличкому барі 
на околиці міста. Люба здогадува-
лася – безумовно, він уникає люд-
них місць, але розпитувати його 
про сім’ю не наважувалася. Навіть 
прізвища не знала. Боялася, що од-
ним необережним словом може 
обірвати те, що заради чого живе…

Він називав її «маленькою». 
Так колись називала її мама, тому, 
мабуть, від того слова відчула 
щось до болю близьке, рідне у цьо-
му чоловікові. Не лякала її і різни-
ця у віці – двадцять років. 

Володимир жодного разу не 
говорив їй про свої почуття, тож 
Люба вирішила першою освідчи-
тися коханому. Ні, ні, вона не має 
права вимагати від нього якихось 
обіцянок чи міцніших стосунків. 
Просто хоче, щоб знав, що він – до-
рогий їй. А там – будь що буде, не-
хай вони навіть просто залишать-
ся друзями. От і сьогодні Люба 
упевнилася: після дощу – неодмін-
но з’являється сонечко. Олена 
таки розшукала її сестру. Звати її 
Галина. Вона – педагог. Живе окре-
мо від батьків зі своєю сім’єю. 

Від такої новини Люба ходила, 
як заворожена. До найменших тон-
кощів усе перевірила, доки відважи-
лася на телефонний дзвінок. А цьо-
го дня Люба чекала усе життя: нині 
вона уперше побачить свою сестру!

На білосніжних крилах під фе-
єрверки райдужних салютів спі-
шив Старий Новий рік: ось тут, на 
Театральному майдані, біля сяю-
чої красуні-ялинки вони мають зу-
стрітися. Люба упевнена: усе буде 
добре, адже поруч з нею, в цю хви-
люючу мить буде він, її Володимир. 
Вона навмисне запросила його для 
такої події. Щоправда, він не дуже 
погоджувався, але, врешті, пере-
конала… «О, Володю, ти не пошко-
дуєш, - я приготувала тобі стільки 
гарних слів! Та хай спершу зустріну 
сестру», - подумала. 

Зоряне небо обіцяло погожу 
ніч. Біля ялинки веселилася мо-
лодь, діти. З хвилини на хвилину 
до них має підійти жінка у черво-
ному пальті і чорному капелюшку. 
Люба теж описала, як буде одягну-
та, і що, можливо, буде не сама. 

Вона хвилюється. Здається, 
стукіт її серця чує увесь майдан. 
Люба поглянула на Володимира, 
та він враз заметушився, рвучко 
висмикнув свою руку з її долоні. 

- Тату, ти що випередив мене? 
– із простягнутими для обіймів ру-
ками до них підбігла усміхнена бі-
лявка. – А я хотіла зробити тобі 
новорічний сюрприз – прийти до 
твого дому із… твоєю донькою. Та 
бачу, що сюрприз чекав мене…

Люба ніби закам’яніла. Ново-
річні салюти наскрізь прострілю-
вали її серце. Ось тут, поруч із нею, 
стояли рідні по крові люди. І вона 
сама не могла збагнути – сльози 
радості чи глибокого, невимовно-
го горя котилися з її очей.

…Літа збігли, як осідлані коні. 
У круговерті життя ми з Любою 
якось загубили одна одну. І ось не-
давно зустрілися на тернопільсько-
му ринку. Роки наче не торкнулися 
її. Стала ще привабливішою і вся аж 
світилася щастям. Ніжне бантикове 
диво з великими голубими очима 
трималося Любиної руки.

- Соломійка – моя донька, - по-
яснила Люба. 

Нам обом так хочеться пого-
ворити, і Люба відводить доньку у 
куточок з дитячими іграшками. 

Перескакуючи з думки на дум-
ку спішить поділитися наболі-
лим. Зізнається, що довго не мо-
гла оговтатись, коли дізналася, що 
Володимир – її батько. Була на гра-
ні депресії. Але любов і увага рід-
них людей підняли її крила. А по-
тім Люба зустріла Ореста – моло-
дого удівця, який сам виховував 
дворічну Соломійку. Вони разом 
уже шість років. Люба щаслива, бо 
має люблячого чоловіка, гарнень-
ку донечку, дружню родину. Вона 
упевнена: щодня, щомиті слід са-
мому підсипати у життя весе-
лі барви. Навіть, коли плаче душа 
від жалю, від розпуки і здається, 
що весь світ став проти тебе. Треба 
любити життя і тоді воно тебе нео-
дмінно полюбить.

Марія МАЛІЦЬКА. 

- Ходімо в бухвет, Приблудо, - звер-
тався до собаки, неначе до приятеля, дід 
Ілько. 

Приблуда весело метляв хвостом, 
аж очі від радості світилися. Походень-
ки з дідом до бухвету були щасливою 
подією у собачому житті. Хтось кине 
об’їдка, а деколи й щось смачні-
ше дістанеться. Приблуду ніх-
то не виганяв із захмелілої 
сільської ресторації. 

Бувало, випивав дід Ілько. З 
туги - коли баба Уляна помер-
ла. А скільки старому треба? 
Сто-двісті грамів і ледве до-
рогу додому впізнавав. Орієн-
тир - Приблуда. Плентають-
ся обоє поволеньки. На щастя, 
пес не зашпортується. Часом, 
добру годину додому брели. 
Дід відпочиває. Приблуда все 
розуміє - чемно чекає. 

Прибився Приблуда до 
діда Ілька, коли старий мало 
не вив від самотності. Десят-
ки років з бабою Уляною про-
жили. Двох дітей виховали. 
Разом зістарілися. За все жит-
тя Уляна єдиний раз зрадила 
своєму Ількові - першою зали-
шила суєтний світ. 

Зостався старий сам на ху-
торі. Кликали діти до себе. 
Вперся: до міста жити - ні но-
гою! 

Дідова хата стояла на високому горб-
ку. Здалеку здавалося, що комин і дере-
ва впираються в небеса. Особливо взим-
ку. Глянеш, і справді, наче величезний 
шмат сірого неба влігся спочити на ді-
дову оселю. 

Ілько любив своє обійстя. Дарма, що 
хату зайшлі вітри смикали зі всіх боків. 
І дощі лупили, мов оскаженілі. А дідові 
що? 

- Мені тут дихати вільно, - казав ді-
тям і хуторянам. - Та й господар повинен 
коло землі бути. 

- Ех, діду, - зітхали молодші хуторя-
ни, - який з вас господар? Окраєць поля 
невістки обробляють. 

- А я горобців пильную, - усміхався 
старий. - Та й Приблуда…

Дід любив розповідати про знайом-
ство із псом. Ступив Приблуда на дідове 
подвір’я безіменним. Побачив Ілько гос-

тя, та й мовив:
- Чий ти, При-

блудо? Голодний?
Виявилося, ні-

чий. Так і залиши-
лися жити удвох. 
Собака втямив: 
тут його любити-
муть. І тут він по-
трібний. 

Відтоді Іль-
ко без приятеля 
ані кроку. Тільки, 
коли до церкви 
йшов, то зачиняв 
пса у сінях. Аби не 
пропав.

Приблуда був 
мудрим. Крек-
че, бувало, ста-
рий, що в попе-

реку ломить, або 
якась колька поміж ребра влізла, а соба-
ка жалібно дивиться, аж якось винува-
то, наче. Або несе Ілько дві хлібини ва-
гою у вісімдесят літ, а Приблуда очі до-
долу опускає, немов сказати хоче: «Ви-
бач, діду, не можу допомогти тобі». 

Якось трапилося лихо. Повертав-
ся дід з бухвету після ста-двісті грамів, 
спотикнувся і впав. Осіння земля вже 
бралася памороззю. Кілька годин про-
лежав на холоді. Занедужав. Забрали 
старого до сільського шпиталю. 

Поки лікувався, Приблуда весь час 
під лікарнею крутився. Гляне Ілько у 
вікно - а пес - гав-гав, хвостом круть-
круть. Люди дивилися на те і сльози ви-
тирали. Ніхто собаку не ображав. І, як 
належить, Приблуда справно отримував 
сніданки, обіди і вечері. 

Коли відпустили старого додому, пес 
був на сьомому небі від щастя: скакав, 
лизав натруджені Ількові руки. Не куди-

небудь повертаються, а на господарку. 
Отак і прожили дід Ілько з Приблу-

дою кілька років. Уранці старий інфор-
мував пса про погоду, а той з розумним 
виглядом слухав. Ось тільки після Іль-
кової пригоди до бухвету Приблуда по-
чав ставитися насторожено. До середи-
ни приміщення більше не заходив. Че-
кав господаря під дверима. А коли чув 
про «сто-двісті грамів», псячі вуха става-
ли сторчма, наче антени. А писок - зліс-
ним. Проте від завсідників корчми й на-
далі Приблуді щось перепадало. 

Навесні Ілько захворів. Відчував, що 
скоро залишить хату і окрайчик поля. 
Але не те гризло діда. Що буде з Приблу-
дою? З собою ж не забереш. 

Вони попрощалися, як люди. Плакав 
дід і плакав пес. 

- Не вини мене, Приблудо. Вже Уляна 
зачекалася…

Поховали старого, а хату залишили 
відчиненою. Нічого там брати, а При-
блуді треба ж десь ніч переночувати. 
Снував пес, мов тінь, з подвір’я в сіни, 
з сіней - на подвір’я. Потім прийшов до 
села. Люди давали йому їсти, а він, неро-
зумний, відмовлявся. Може, хотів швид-
ше згинути. Діти хотіли погладити - сто-
ронився. А любив же малих. 

Ступав пес тяжко, неначе колись 
його господар з тяжкою ношею прожи-
тих літ. 

- Ти ба, люди добра не пам’ятають, а 
собака... - по-філософськи міркували за-
всідники корчми. 

- Не протягне довго Приблуда…
- Собача душа вартує двох люд-

ських…
Повернувся Приблуда на Ількове обі-

йстя і більше його не бачили. Скінчило-
ся життя собаче, чи то від віку, чи то від 
туги…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне Приблуда
... Навесні 
Ілько захворів. 
Відчував, що 
скоро залишить 
хату і окрайчик 
поля. Але не те 
гризло діда. 
Що буде з 
Приблудою? 
З собою ж не 
забереш...

Невигадана історія

Невигадана історія

Сльози 
радості. Чи горя?

Надворі падає холодний осінній 
дощ. Ніби природа плаче за теплими 
літніми днями. На серці теж порожньо 
і сумно. Пронизливі вітри вихолодили 
душу, та не заморозили почуття. Те-
плим спогадом воно повертає мене у 
минуле. Я вкотре набираю номер тво-
го мобільного. Але знову і знову чую у 
відповідь, що абонент тимчасово не-
доступний. Я ж хочу лише сказати, як 
люблю тебе. Але ти не береш телефон, 
не відповідаєш. Ось уже рік, як ти виї-
хав з нашого міста, зник з мого життя. 

Пригадуєш дні, коли ми були ще 
разом? Ти клявся, що ніколи не змо-

жеш без мене, що я єдина втіха і радість у 
твоєму житті. 

Ти ріс без батька. Він залишив тебе з ма-
мою і молодшим братом, коли ви були ще 
зовсім малі. Ти завжди повторював, що сво-
їм дітям віддасиш усю любов і турботу, аби 
вони не страждали так, як ти. 

Ми мріяли про спільне майбутнє. Навіть 
уже визначили дату весілля. Я вірила тобі. 
Та раптом ти вирішив перенести наше ве-
сілля. Сказав, що мусиш їхати на заробітки. 
Я не дуже розуміла тебе, адже і тут, вдома, 
ти мав непогану роботу, машину, дім. А най-
головніше – я чекала дитину. Для чого тоді 

ці закордонні поїздки? 
На жаль, я не переконала тебе. Ти запев-

няв, що це ненадовго, а коли є шанс заро-
бити гроші, то чому б не використати його? 

Наша донечка народилася без тебе. З по-
логового будинку мене забирала мама. Від 
тебе був лише короткий дзвінок. Через про-
стір губилася теплота твого голосу, а мож-
ливо, ти вже і тоді до нас нічого не відчував. 

А потім ти взагалі перестав телефонува-
ти. У моєму серці поселився гіркий сум. Та 
найважче було попереду. Я дізналася, що ти 
поїхав у світи не сам, а з однією жінкою, яка 
перед цим розлучилася з чоловіком. 

Досі не можу зрозуміти, як ти міг так 
вчинити? Як злодій – поза моєю спиною. 
Для чого було обманювати мене, адже люд-
ські поговори – це страшніше, ніж сказати в 
очі. Що було чи є поміж вами з тією жінкою? 
Любов? Тоді що було поміж нами? Чого вар-
тували твої клятви і палкі запевнення?

Недавно дізналася, що ти приїхав до-
дому. Ти навіть переказував через мою по-
дружку, що хотів би побачити мене і доне-
чку. Та я не знаю, чи можна усе повернути 
назад. Навіть тоді, коли ти попросиш виба-
чення у мене. 

А в ліжечку спить твоя донечка. Як бути 
з нею? Вона росте, як і ти колись, - без бать-
ка.

Віра С. Тернопільський район. 

Росте без батька донечка

Сила усмiшки  i любовi
• Що ви можете зробити для 

змінення миру в усьому світі? 
Йдіть додому і любіть свою сім’ю.

• Нам не потрібні зброя і бом-
би. Аби перемогти зло, нам потріб-
ні любов і співчуття. Всі труди лю-
бові — це труди заради миру.

• Легко любити дальніх, але не 
так уже легко полюбити ближніх.

• Коли ти засуджуєш людей, 
у тебе не залишається часу на те, 
щоб їх любити.

• Щоб створити сім’ю, достат-
ньо полюбити. А щоби зберегти — 
потрібно навчитися любити і про-
щати.

• Гордий завжди ображений. 
Смиренний ніколи не сердить-
ся, бо ніщо його не принижує. Гор-
дий шукає любові до себе. Смирен-
ний любить сам, нічого не очікую-
чи взамін!

• Люби, і нехай любов буде для 
тебе така само природна, як і ди-
хання. Нічого не вимагай. Нічого 
не очікуй. Якщо щось приходить 
до тебе, будь вдячний. Якщо нічо-
го не приходить, значить, цьому й 
не треба було приходити.

• Найважливіші ліки — ніжна 
любов і турбота.

• Геть не обов’язково робити 
щось велике. Можна робити і щось 
маленьке, але з великою любов’ю.

• Розчарувавшись в одній лю-
дині, не карайте другу. Всі люди 
різні. Не втрачайте здатності дові-
ряти, вірити і любити.

• Слова підбадьорення і приві-
ту можуть бути короткими, але у 
них безконечне відлуння.

• Все, що ви робите, робіть із 
любов’ю, або взагалі не робіть.

• Усміхайтеся одне одному, 
усміхайтеся своїй дружині, усмі-
хайтеся своєму чоловікові та сво-
їм дітям — неважливо, до кого ви 
усміхаєтеся, — це допоможе вам 
пройнятися більшою любов’ю до 
людей.

• Чим більше любові, мудрос-
ті, краси і доброти ви відкриєте в 
собі, тим більше ви помітите їх у 
довколишньому світі.

Мати Тереза.

Цих мужніх чоловіків зустріла 
у Шумську. Володимир 
КАНІЩЕВ - волонтер, 
координатор групи «Схід та 
Захід єдині» (на фото зліва) 
із сином Захаром. Володимир 
возить допомогу на передову 
для наших хлопців. Борис 
РАЧИНСЬКИЙ - учасник 
АТО, боєць 54-ї бригади. 
Приїхав додому у відпустку - 
дружина народила донечку. 
Хай ростуть щасливими і 
здоровими ваші діти в мирній 
Україні! Бережіть себе!

Фото Ольги ЧОРНОЇ.        
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Ліга Парі-Матч. 
9-й тур

«Металіст» - «Дніпро» - 1:2
Нелегка подорож до Харко-

ва завершилася для дніпропе-
тровців сходженням на третю 
позицію.

«Карпати» - «Волинь» - 0:2
У матчі рівних можливостей 

свої краще використали луча-
ни, довівши право перебувати у 
квартеті лідерів.

«Зоря» - «Олександрія» - 1:1
Вкотре луганська команда 

показує яскраві поєдинки про-
ти лідерів, після яких відчуває 
проблеми з набором очок у на-
ступній зустрічі.

«Чорноморець» - «Вор-
скла» - 0:0

Полтавчани перервали одну 
зі своїх рекордних серій, не зу-
мівши вразити ворота одного з 
аутсайдерів.

«Сталь» - «Металург» - 3:0 
До першого в еліті «велико-

го» виграшу дебютанта призвів 
ударний другий тайм дніпро-
дзержинської команди.

«Динамо» - «Говерла» - 2:0
Напружений перший тайм 

і легкий другий дозволили ди-
намівцям без особливих пере-
шкод записати собі в актив чер-
гові 3 бали.

«Олімпік» - «Шахтар» - 2:3 
Черговий гольовий «дубль» 

Алекса Тейшейри – одна з умов 
результативної вольової пере-
моги «гірників».

Після дев’яти турів на пер-
шому місці – «Динамо» з 25 
очками, на 3 пункти менше у 
«Шахтаря», третім йде «Дні-
про», на рахунку якого 17 очок. 
Стільки ж і у «Волині», але з гір-
шою різницею забитих та про-
пущених голів. Явним аутсай-
дером залишається запорізь-
кий «Металург», в активі якого 
лише 3 очки.

На початку зустрічі видавалося, що госпо-
дарі програють центр поля, а тому черкащани 
вдалися до дальніх ударів, кілька з них були 
досить небезпечними. Тернополяни  ж за пер-
шу половину першого тайму створили лише 
напівмоменти, а на 25-й хвилині  «забули» у 
своєму штрафному форварда гостей. М’яч піс-
ля його потужного удару метрів з 10-ти, летів 
прямісінько у ворота, але Сергій Чернобай зре-
агував на удар і відбив шкіряну кулю. Це був 
найнебезпечніший момент у першій половині 
зустрічі.

У другому таймі ФК «Тернопіль» заграв жва-

віше, відвів загрозу від власних воріт і гра пе-
ремістилася у центр поля.  На 58-й хвилині Ві-
талій Богданов з кутового подав м’яч на даль-
ню штангу, яку «замкнув» Сергій Атласюк - 1:0.

Гості кинулися відіграватися, але до реаль-
ної небезпеки справа не доходила. Фінальний 
свисток застав тернополян в атаці.

Ось так ФК «Тернопіль» здобув третю пере-
могу в чемпіонаті.

Українки – треті у Європі
Жіноча збірна команда України з настільного тенісу  у півфі-

налі чемпіонату Європи зустрілася з командою Румунії. У впер-
тій боротьбі у російському Єкатєринбурзі українки поступили-
ся з рахунком 1:3.

Команда Румунії вийшла до фіналу, а українські дівчата стали 
бронзовими призерами чемпіонату Європи.

Україну представляли Маргарита Песоцька, Тетяна Біленко  та 
Ганна Гапонова. 

Розлучення по-футбольному
Стали відомі кошики посіву для жеребкування фінально-

го турніру Євро-2016 з футзалу, церемонія якого відбудеться 2 
жовтня у Белграді.

Фінальний турнір пройде з 2-го по 13-е лютого на “Белград Арені”.
Кошики посіву:
Кошик 1: Сербія (господарка турніру), Італія (чинний чемпіон), Іс-

панія, Росія.
Кошик 2: Португалія, Україна, Хорватія, Чехія.
Кошик 3: Словенія, Азербайджан, Угорщина, Казахстан.
Згідно з рішенням робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, 

збірні Росії й України розводяться при жеребкуванні по різних групах.

Травма «вибила» на п’ять тижнів
Український боксер Володимир Кличко травмувався перед 

боєм з британцем Тайсоном Ф’юрі. Відтак, запланований на 24 
жовтня бій не відбудеться.

Сам Кличко звернувся до своїх прихильників із вибаченням щодо 
перенесення бою, а пізніше з’явилося повідомлення, що поєдинок пе-
реноситься на п’ять тижнів. Тож нова, але поки лише попередня дата 
поєдинку — 28 листопада. Принаймні такий прогноз зробив промо-
утер Фьюрі Мік Хеннессі. Місце бою незмінне: «Еспіріт-Арена» у ні-
мецькому місті Дюссельдорф.

Відтак, Володимиру Кличку доведеться докласти чимало зусиль, 
аби не тільки відновитися, а пройти новий етап підготовки до поє-
динку. Відновлення від травми ноги відбуватиметься під пильним 
оком відомого німецького лікаря.

Тим часом, найкращий американський супертяж Деонтей Вайл-
дер заявив, що хоче бою із українцем рівно через рік. Раніше про ба-
жання зустрітися із Вайлдером заявляв і Володимир. Адже в амери-
канця є те, чого дуже бракує Кличку - титул чемпіона світу за версі-
єю WBC.

Ще два роки тому цей пояс належав Віталію Кличку, який пішов 
на почесну пенсію у статусі чемпіона. Тож повернути титул у сім’ю 
для Володимира справа честі. Окрім того, у разі перемоги над Вайл-
дером Володимир Кличко може стати єдиною у сучасному боксі лю-
диною, що уніфікує в одних руках титули за усіма найпрестижніши-
ми версіями.

Ребров б’є рекорди
Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров побив рекорд без-

програшної серії в чемпіонаті України.
Під його керівництвом команда не програє вже 37 матчів по-

спіль (30 перемог і 7 нічиїх).  Відтак, Ребров перевершив попереднє 
досягнення 11-річної давності екс-наставника «Шахтаря» Віктора 
Прокопенка - 36 матчів.

Відзначимо, що найкращим досягненням нинішнього керманича 
«Шахтаря» Мірчі Луческу є 32 матчі без поразок, а Валерій Лобанов-
ський не програвав з «Динамо» протягом 30 зустрічей. Стільки ж у 
Мирона Маркевича ще під час його роботи в «Металісті».

Шовковський поза конкуренцією
Матч Прем’єр-ліги проти «Говерли» став для голкіпера «Ди-

намо» Олександра Шовковського 700-м у кар’єрі.
40-річний футбольний голкіпер став першим гравцем, який до-

сягнув подібної позначки у складі українських команд.
405 матчів Олександр відіграв у чемпіонатах України, 135 - в Єв-

рокубках, 92 - у збірній України, 60 – у Кубку України і 8 - у Суперкуб-
ку України.

На клубному рівні Шовковський 606 ігор відстояв у воротах «Ди-
намо» та два у складі «Динамо-3» у Кубку України.

Коноплянка і в Іспанії Коноплянка
Гол Євгена Коноплянки у ворота «Райо» не лише приніс пере-

могу його «Севільї», але й викликав схвальні відгуки місцевої пре-
си.

Так, портал El Desmarque вирахував, що Коноплянка є найефек-
тивнішим гравцем «Севільї», адже йому знадобилася всього 61 хви-
лина, щоб забити один гол. Ще Коноплянку назвали «Севільським Пі-
чічі», тобто кращим бомбардиром і зробили висновок, що у Євген має 
серйозні аргументи, аби пробитися до стартового складу команди.

Найменш скромну перемогу 
здобула «Ворскла», а найбільш 
переконливу – «Шахтар». До-
неччани приїхали до Тернополя 
у гості до однойменного клубу 
без 7-ми основних виконавців.  
Господарі тримались 35 хвилин 
і у першій половині пропустили 
лише один раз. Зате у другому 
таймі гостей «прорвало», про 
що й свідчить остаточний ре-
зультат зустрічі.

До певної міри, «Ворскла» 
може скаржитись на жереб, 
адже їй дістався нехай і аутсай-
дер, однак представник Ліги 
Парі-Матч. «Чорноморець» ці-
каво виглядав протягом перших 
півгодини, кілька разів проба-
чивши гостей. Полтавчани ви-
тримали певні складні епізоди, 
а потім і самі забили. Хоча після 
цього «морякам» потрібно було 
рятувати становище, суперник 
їм не дав проявити навіть кра-
ще з того, що було показано на 
початку зустрічі. 

Решта 4 поєдинки прине-
сли однаково комфортний успіх 
приїжджим колективам з ра-
хунком 2:0. «Волинь» не змогла 
відзначитись у першому таймі, 
відклавши вирішення справи 
реалізації на останню чверть го-
дини у грі. Слід віддати належ-
не сміливості та старанності 
гравців «Миколаєва», які багато 
атакували. Ризик себе зрештою 
не виправдав, але, як і у зустрі-
чі проти «Металіста», господарі 
залишили приємне враження. А 
лучани дочекались свого ближ-
че до фінального свистка.

Спростив собі завдання 
«Дніпро», забивши «Олімпіку» у 

Києві вже на 16-й хвилині, а  по-
двоїли перевагу дніпропетровці 
вже у компенсований час.

«Зоря» досить спокійно роз-
почала зустріч у Харкові, що до-
зволило «Геліосу» повірити у 
свій шанс, піти вперед та ство-
рити кілька моментів. Цього лу-
ганцям було і треба. Тому по за-
вершенні першої третини зу-
стрічі гості провели дві разю-
чі контратаки, обидві з яких за-
вершилися взяттям воріт.

Нарешті, «Динамо» далеко 
не в оптимальному складі зумі-
ло подолати серйозний спротив 
«Оболонь-Бровара», забивши 
номінальним господарям двічі.

 Всі результати ігрового дня:
«Миколаїв» (1Л) – «Волинь» 

Луцьк – 0:2;
«Гірник» Кривий Ріг (1Л) 

– «Сталь» Дніпродзержинськ 
– 1:1;

«Олімпік» Донецьк – «Дні-
про» Дніпропетровськ – 0:2;

«Зірка» Кіровоград (1Л) – 
«Олександрія» – 1:1;

«Тернопіль» (1Л) – «Шахтар» 
Донецьк – 0:5;

«Чорноморець» Одеса – 
«Ворскла» Полтава – 0:1;

«Геліос» Харків (1Л) – «Зоря» 
Луганськ – 0:2;

«Оболонь-Бровар» Київ (1Л) 
– «Динамо» Київ – 0:2;

Базова дата матчів-
відповідей 1/8 фіналу Кубка 
України – 28 жовтня.

На фото: Матч 1/8 фіналу 
кубку України між ФК «Терно-
піль» та донецьким «Шахта-
рем» за офіційними даними 
відвідали 15 500 вболіваль-
ників. 

Перемоги на класі

Догралися?
Матч 10-го туру першої 

ліги «Геліос» Харків – «Нива» 
Тернопіль не відбувся. 26 
вересня на адресу ПФЛ на-
дійшов лист, у якому ФК 
«Нива»   повідомила про не-
можливість прибути на 
матч 10-го туру 29.09.2015 
року у зв’язку зі скрутним 
фінансовим становищем.

Відтак, ситуацію зі зривом 
матчу розгляне Контрольно-
дисциплінарний комітет фе-
дерації.

Мінімально, 
але здолали

ФК «Тернопіль» – «Черкаський Дніпро» – 1:0

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубка України. Ті, хто за 
рейтингом під час жеребкування нинішньої стадії потрапив до 
числа «сіяних», підтвердив свій статус. Всі вони виступали на 
чужих полях, здобувши 6 перемог та вдовольнившись 2-ма ні-
чиїми. Не змогли виграти з числа подібних фаворитів «Сталь» 
та «Олександрія». Втім, вони все одно досягли проміжної мети, 
адже забивали на полі суперника.
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У третій школі Збаража вшанували пам’ять 
колишнього випускника – бійця 24-ї 
механізованої бригади Тараса Михальського, 

який віддав життя на Сході. Школярі зібралися 
на урочисту лінійку, а після цього на могилі воїна 
відправили панахиду за спокій його душі.

Тарас Михальський загинув 19 жовтня 
2014 року на так званій бахмутській тра-
сі села Сміле Луганської області. Разом із 
іншими військовослужбовцями він їхав на 
допомогу бійцям блокпосту, оточеного се-
паратистами. Лише 28 жовтня Тараса та 
його побратимів змогли по-християнськи 
похоронити на цвинтарі у Старобільську 
на Луганщині, як і багатьох інших невідо-
мих солдатів. На могилі нашого земляка 
стояв хрест і табличка з написом «тимча-
сово неопізнаний солдат №325». 34-річно-
го добровольця перепоховали у рідному 
місті через більш ніж три місяці після за-
гибелі.

Збаразька міська рада присвоїла Тара-
су Михальському звання почесного грома-
дянина.  26 вересня йому мало б виповни-
тися 35 років.

Напередодні цієї дати рідні та друзі за-

гиблого воїна вла-
штували у Збара-
жі вуличний розпро-
даж. Загалом вдало-
ся виручити 6 тисяч 
гривень. Ці кошти 
родина Тараса вирі-
шила передати двом 
пораненим в зоні 
АТО збаражанам – 
Юрію Ганусевичу та 
Максиму Комендату. 
А також – побратиму бійця Миколі Капланчуку. Він єдиний, хто 
вижив з екіпажу бойової машини на бахмутській трасі. Вибухо-
вою хвилею його викинуло з машини – і це врятувало йому жит-
тя, хоч відібрало здоров’я. Два з половиною дні він лежав з пе-
ребитим тазом в траві на місці бою, а побратими через постійні 
обстріли сепаратистів не могли його забрати і надати допомогу. 
Коля знову готується до операції – загалом оперативних втру-
чань він переніс більше десятка. 

Племінниця Тараса Михальського – Настуся подарувала бій-
цям м’які іграшки для їхніх синочків і донечок. Таким чином 
рідні загиблого Героя хотіли сказати, що навіть після смерті Та-
рас продовжує жити і житиме у добрих справах його друзів, су-
сідів, знайомих.

Світлана БОДНАР. 

Жителі села Заруддя 
на Збаражчині добре 
пам’ятають ті холодні 

осінні дні. Коли до села долетіла 
звістка, що не стало їхнього 
Сергія. Хоч він останнім часом 
жив з сім’єю і працював у Києві, 
у Зарудді Сергій був рідним. Тут 
він ріс, закінчив школу. Хлопця 
пам’ятали чесним, порядним, дуже 
добрим. Сергій багато займався 
спортом, захищав честь школи на 
різних змаганнях. 

Коли хлопчикові виповнився рік, за-
гинув його батько. Сергій став рідним 
сином для дядька, чоловіка сестри його 
матері Миколи Катеринюка. У селі при-
гадують: пан Микола ніколи не робив 
різниці між своєю донькою Людмилою 
і Сергієм.

Хлопець закінчив Кременецький пе-
дагогічний коледж, Тернопільський ін-
ститут народного господарства (ТНЕУ), а 
згодом і столичний виш – Київський по-
літехнічний. Працював у столиці: спочат-
ку у  тендерній палаті,  пізніше очолював 
комп’ютерний відділ у Республікансько-
му центрі сертифікації.

Коли почався Майдан, Сергій одра-
зу став його активним учасником. Вран-
ці він біг на роботу, а ввечері – на барика-
ди. А потім написав заяву добровольцем в 
АТО. На початку вересня минулого року у 
складі 128-ї гірсько-піхотної бригади Сер-
гій з побратимами вирушив на Схід. Про 
те, що вони були у найгарячіших точках, 
у тому числі й під Дебальцево, рідні ді-
знаються, коли хоронитимуть Сергія. Від 

хлопців, які були з ним там, поруч, у само-
му пеклі. Як і те, що Сергій рвався на пере-
дову, сам попросився на блок-пост під Ні-
кішине, де сепаратисти жорстоко обстрі-
лювали позиції українських воїнів. 

 21 вересня цього року, у свято Різдва 
Пресвятої Богородиці, Герой повернувся 
додому. У щемливих спогадах односель-
ців і друзів, у тихій сльозі і невимовній 
тузі рідних, у німому запитанні донечки: 
а де ж її улюблений татко? Тут, у Заруд-
ді, на подвір’ї місцевої школи встановили 
пам’ятний знак з меморіальною дошкою 
Сергію. Чин освячення здійснили свяще-
ники Збаразького деканату на чолі з бла-
гочинним отцем Іваном Лесиком.

− Війна забирає життя найкращих, 
найвірніших синів та дочок України, − від-
значив директор Заруддянської школи 
Олександр Постумент. − Серед них і наш 
Сергій − справжній герой, мужній і без-
страшний.  

− Я знав Сергія всього два роки, − каже 
Іван Гарбуз, генеральний директор ДП 
«Український центр з питань сертифікації 
та захисту прав споживачів», у якому Сер-
гій Долгіх очолював комп’ютерний від-
діл, − але запевняю, що більш позитивної 

людини не зустрічав. Він був щирим, від-
критим, товариським. Дай Боже кожному 
мати стільки друзів, скільки їх було у Сер-
гія. Найбільшою ж його мрією було, щоб 
донечка жила у незалежній демократич-
ній державі. 

«Серце розривалося, коли Софій-
ка, міцно стискаючи батьків орден «За 
мужність», ковтаючи сльози, виконува-
ла Гімн України на урочистому відкритті 
пам’ятного знака. Спогади про чудового і 
люблячого батька, фотографії та орден - 
це те, що свято береже Софійка, це те, що 
зігріває її маленьке,  зранене горем і втра-
тою найріднішої людини, серденько. 

А ще дівчинка радіє, що їй вдалося 
здійснити таткову мрію - завдяки волон-
терам вона влітку побувала в Італії, куди 
мав завезти її батько, а також почала гра-
ти теніс, як татко цього хотів... Софійка 
звертається до українців: «Я вас попрошу, 
моліться за тих, хто загинув і за тих, хто в 
зоні АТО». 

Росте славна донька українського на-
роду, гідне продовження батька-Героя», 
- написала у Фейсбук заступник голови 
Збаразької РДА Світлана Боднар.

Інна МАТУШ.

Навіть після смерті 
допомагає товаришам

Рідні загиблого воїна зі Збаражчини передали 
гроші пораненим в АТО 

…А донечці залишився Сергій Долгіх  любив 
її, свою Софійку, по-
над усе. Там, на фрон-
ті, коли поруч розри-
валися ворожі снаря-
ди, він думав про свою 
маленьку дівчинку, 
обіцяв приїхати неза-
баром на її день наро-
дження. Та 16 листопа-
да минулого року Сер-
гій загинув у найгаря-
чішій точці бойових 
дій – під Нікішине на 
Донеччині. Йому було 
лише 34 роки. 

лише татів орден

Таким  Тарас  був  за  життя...

Сергій  із  донечкою
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Виноградне вино
Варіант 1

Для домашнього вина, та й для будь-якого 
іншого, виноград слід збирати в суху погоду. 
Також не забувайте, що ягоди потрібно відра-
зу ж добре відсортувати: вибрати гнилі, цві-
лі та сухі ягоди. Відокремити ягоди від грона 
легко можна вручну, але бажано це робити від-
разу після збору врожаю. Бажано виноград не 
мити (якщо дозволяє стан), або ж добре про-
сушити після миття. Потім ягоди слід гарнень-
ко розім’яти дерев’яною лопаткою або рука-
ми. Можна звичайно використовувати товкач, 
але ні в якому разі не варто роздушувати кіс-
точки ягід, це може зіпсувати смак вина. Після 
цього масу (її правильно називають «сусло») 
треба вилити в корзину преса і дати стекти 
соку. Якщо у вас немає преса для вичавлюван-
ня соку, то можна використовувати звичайний 
друшляк. Отриманий сік повинен переброди-
ти. І чудове домашнє вино готове!

Варіант 2
ПОТРІБНО: 12 л кип’яченої води, 5 кг ви-

нограду сорту «Ізабелла».
ПРИГОТУВАННЯ: свіжозібрані грона ви-

нограду перебрати і ретельно відокремити 
ягоди від гілочок (інакше вино буде гірчити!). 
Потім вичавити сік і процідити його через 
марлю, додати цукор. Суміш розлити по бут-
лях, в яких вона буде бродити. Наповнювати 
бутлі потрібно не більше, ніж на 2/3. На гор-
лечка одягнути гумові рукавиці і відправи-
ти вино на бродіння. Коли бурхливе бродін-
ня припиниться, злити вино з осаду, додати в 
нього цукор, розведений з водою (50-100 г на 
літр напою) і знову залишити бродити. В за-
лежності від температури приміщення, в яко-
му ви тримаєте вино, термін бродіння буде 
різним. Готовий напій потрібно злити повтор-
но і процідити в чисті пляшки (наповнити їх 
до горла), які щільно закрити пробками і по-
класти на зберігання в прохолодне місце.

Варіант 3
Виноград відокремити від грона і добре 

розім’яти. Потім отриману мезгу (не проці-
джуючи) потрібно покласти в ємність для 
відстоювання. Це може бути бутель на 3-5 л 
і більше. Добре б підійшла дерев’яна бочка. 
Мезга повинна займати приблизно 4/5 від 
розміру ємності. Після цього посудину потріб-
но закрити марлею і дати постояти близько 
10-12 годин. До тих пір поки м’якоть не почне 
відділятися від соку. Після цього слід встано-

вити «водяну пробку». Що це таке і як її зро-
бити? Дуже просто. Закрити бутель пластико-
вою кришкою і загерметизувати. Після цього 
робимо в кришці дірку, вставляємо в неї гумо-
ву трубку і опускаємо її вільний кінець у чаш-
ку з водою. Можна використовувати медичну 
резинову рукавицю, натягнувши її на бутель 
або трубочку, кінець якої необхідно опустити 
в ємність з водою. Тепер залишилося постави-
ти ємність в затемнене місце і чекати поки в 
чашці не перестануть з’являтися бульбашки 
повітря. Як тільки це відбудеться – значить 
процес бродіння закінчений і молоде вино 
можна вже процідити і розливати по пляш-
ках. Деякі винороби-любителі додають в ньо-
го цукор і повторно ставлять для бродіння. 
Але це псує природний смак вина. Для поліп-
шення якостей молодого вина можна ще раз 
його закрити під «водяною пробкою» при-
близно на місяць. Але стояти вино повинно в 
прохолодному місці, де температура колива-
ється близько 10 градусів. За цей час має виді-
литися осад і саме вино стане прозорим. Тому 
розливати його по пляшках слід дуже обереж-
но.

Яблучне вино
ПОТРІБНО: 2 л води, 2 кг яблук сорту «Ан-

тонівка», 2,5 скл цукру, 1 ст. л. меленої кориці.
ПРИГОТУВАННЯ: яблука вимити і нарі-

зати на невеликі шматочки, покласти в ема-
льовану каструлю, залити водою, всипати ко-
рицю і поставити на повільний вогонь. Ва-
рити до розм’якшення яблук. Далі перетер-
ти плоди через сито і отриманий сік перели-
ти в ємності для бродіння. Потім зцідити на-
пій від осаду, додати цукор і знову залишити 
бродити. Коли процес бродіння заспокоїться, 
знову злити вино з осаду, процідити і розлити 
по пляшках. Готовий напій зберігати в прохо-
лодному темному місці.

Вино з шипшини
ПОТРІБНО: 5 л води, 2 кг ягід шипшини, 

2 кг цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: з’єднати воду і цукор, 

розмішати, аби утворився сироп. Шипшину 
зібрати після перших приморозків, очисти-
ти, промити і залити ще теплим приготова-
ним сиропом. Накрити ємність з шипшиною 
кришкою і залишити днів на 20-30, поки в єм-
ності не перестануть з’являтися бульбашки. 
Процідити вміст через ситечко або марлю, 
розлити по пляшках і закупорити їх. Зберіга-
ти вино в прохолодному місці.

Наливка з барбарису
ПОТРІБНО: 0,5 кг барбарису, 1 л горілки, 

цедра 1 лимона, кориця, 2-3 шт. гвоздики, цу-
кровий сироп: 250 г цукру на 200 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди подавити, дода-
ти прянощі, залити горілкою і залишити на 

10 днів у закритому посуді при кімнатній 
температурі. Настояну рідину проціди-
ти та додати до неї цукровий сироп. Ви-

тримати 3 дні у прохолодному місці. 

Сливова наливка 
Стиглі солодкі сливи вимити, обсушити, 

видалити кісточки, засипати в бутель на 80%, 
залити горілкою, щоб вкрилися плоди, поста-
вити у темне місце. Настоювати місяць, що-
тижня для кращого перемішування винома-
теріалу з повітрям зціджувати рідку фрак-
цію і знову вливати її в бутель. Відцідити, до-
дати цукор в кількості 200 г на 1 л наливки і 
дати відстоятися тиждень. Процідити, залити 
в пляшки, закупорити. 

Сливовиця 
Переспілу, трохи підсохлу сливу, краще 

угорку, засипати в бутель на 80-90% об’єму, 
залити водою і настоювати 1,5 місяці. Настій 
злити і закупорити. Сливи залити цукровим 
сиропом: 300 г цукру на 1 л води, на 1 л на-
стою беруть 400 мл сиропу. Суміш настоюють 
1 тиждень, зливають, відстоюють, проціджу-
ють, змішують з попередньо злитим настоєм, 
розливають у пляшки, закупорюють і насто-
юють ще 3-6 місяців. 

Наливка з чорносливу 
Чорнослив миють, видаляють кістки, рі-

жуть на шматочки, засипають в бутель, за-
ливають спиртом і горілкою з розрахунку на 
600 г чорносливу 0 5 л спирту і 2 л горілки, на-
стоюють 1,5 місяці, періодично струшуючи 
пляшку. Настій зливають, фільтрують і заку-
порюють. Сливи заливають водою у кількос-
ті, що дорівнює злитому настою, настоюють 3 
доби, зливають, змішують з попередньо зли-
тим настоєм і настоюють до повного відстою, 
зливають з осаду, додають за смаком цукор, 
розливають, закупорюють. 

По мірі зберігання смак наливки поліпшу-
ється.

Старовинна наливка 
«Панночка»

ПОТРІБНО: 1 л горілки, 2 л яблучного 
соку, 2 кг цукру, 4-5 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати разом в рів-
них кількостях кислі і солодкі яблука, вичави-
ти з них сік, влити в бочку, потім взяти воду, 
влити її в каструлю, всипати в неї цукор і ва-
рити на повільному вогні 1 год. Зняти з вог-
ню, вилити в дерев’яний посуд, остудити до 
теплоти парного молока, перелити в барило 
з яблучним соком, додати горілку, закупори-
ти і поставити в холодний льох або на лід на 
8 діб. Після цього бочку закрити кришкою, за-
смолити і знову поставити на 3 місяці в льох.

Горобинова наливка 
ПОТРІБНО: 5 кг горобини,  4 кг цукру, 1 л 

горілки.
ПРИГОТУВАННЯ: трохи підморожені 

ягоди миють гарячою водою, звільняють від 
плодоніжок, засипають в бутель, пересипаю-
чи цукром, зав’язують горлечка тканиною і 
ставлять в тепле місце на 1,5 місяці. Після за-
кінчення бродіння вливають горілку і насто-
юють ще 3 місяці. Потім наливку відціджу-

ють, за смаком додають горілку, розливають 
у пляшки і закупорюють.

Тернівка 
ПОТРІБНО: 2 л горілки, 2,3 кг терну, 1 кг 

цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: стиглий терен поклас-

ти в 8-и літровий бутель і пересипати цукром. 
Обв’язати марлею і виставити на сонце на 6 
тижнів. Коли терен перебродить, влити туди 
200 мл горілки і дати настоятись 4 місяці. Піс-
ля цього процідити наливку, влити ще 1,8 л 
горілки, все вилити в емальовану каструлю, 
закип’ятити, остудити, розлити по пляшках, 
щільно закупорити, залити парафіном. Гото-
ву продукцію помістити в ящик та засипати 
сухим піском. Тримати в сухому прохолодно-
му місці. До вживання наливка буде готова че-
рез 5 місяців. 

Настоянка журавлинна 
ПОТРІБНО: 1 склянка журавлини, 1 

склянка цукру, 500 мл горілки.
ПРИГОТУВАННЯ: журавлину розтерти з 

цукром, залити горілкою. Настоювати 2 тиж-
ні (можна більше: чим довше стоїть, тим смач-
ніше). Процідити. 

Настоянка обліпихова 
Ягоди обліпихи пропустити через 

м’ясорубку (можна використовувати макуху, 
що залишився від приготування обліпихово-
го соку), залити горілкою або розведеним во-
дою спиртом. Горілка повинна покрити сиро-
вину, але зовсім трішки. Настоювати 3-4тижні 
(можна і довше), процідити, віджати, відфіль-
трувати через складену вчетверо марлю і під-
солодити цукровим сиропом (1,5 склянки цу-
кру на 1 склянку води). 

Настоянка «Осінь»
ПОТРІБНО: 500 г горобини, 1 кг аромат-

них стиглих яблук (Ренет), 300 г цукру, 1,5 л 
горілки.

ПРИГОТУВАННЯ: ягоди горобини (зібра-
ні після заморозків) ретельно вимити, відки-
нути на друшляк, дати стекти воді і видали-
ти стеблинки. Яблука вимити, обсушити, ви-
далити серцевину і нарізати їх півкільцями. 
Викласти яблука і горобину шарами у відпо-
відну посудину, кожен шар пересипати цу-
кром. Залити горілкою так, щоб фрукти були 
покриті повністю. Накрити марлею і залиши-
ти при кімнатній температурі на 2-3 місяці до 
знебарвлення ягід. Настоянку відцідити, про-
фільтрувати, розлити в пляшки і зберігати в 
темному прохолодному місці. 

Настоянка з фруктових 
сиропів 

Найпростіше взяти готовий сироп (яблуч-
ний, з чорноплідної горобини, лимонний або 
інший) і додати до нього горілку або спирт. 
Вміст цукру в таких сиропах 60-65 %, а в со-
лодких настоянках - від 8 до 30 %. Відповідно 
додається до сиропу і горілка - від 100 до 300 
мл на 1 л сиропу. 

Домашні ВИНА, НАЛИВКИ 
та НАСТОЯНКИ – 
смакуй з користю

Дні стають все прохолодніші, відтак усе більше хо-
четься поласувати чимось тепленьким. Тому саме 
час готувати всілякі домашні напої, тим паче, що 
осінь багата фруктами та ягодами. Виноград, яблу-
ка, сливи, горобина, терен, обліпиха так і просять-
ся до столу. Тож докладіть трішки зусиль і самі по-
смакуєте, і гостей здивуєте!
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Вважати недійсними
Втрачені документи: посвідчення тракториста-машиніста - серія АА №271014 на прізвище Чубик Олек-

сандр Андронович, видане ІДТН м. Тернопіль, 13 червня 2002 року; талон попереджень - серія АА №096861, 
видане ІДТН м. Тернопіль, 13 червня 2002 року;  свідоцтво про реєстрацію машини (техпаспорт)  - трактор 
колісний МТЗ-82, реєстраційний номер ТА 11397, серія АБ №252610.

Пам’ятаємо, сумуємо…
На 53-му році життя несподівано 

перестало битися серце 
Івана Степановича Марківа  –  
начальника Тернопільського 

відділення Національної 
академії внутрішніх справ.

У вічність відійшов великий професіонал, щи-
рий товариш, добрий сім’янин, прекрасна людина. 

Колегія, співробітники, ветеранська організа-
ція внутрішніх справ Тернопільщини висловлю-
ють найщиріші співчуття рідним та близьким Іва-
на Степановича.

Для нас втрата цієї людини така ж болісна і не-
поправна. Сумуємо разом з Вами, розділяємо Ваші 
біль і горе.

Відповіді

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 

Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хорошо-
му стані. Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у новозбу-
дованому багатоповерховому житловому будинку: 4-й 
поверх, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна. Агенції прохан-
ня не турбувати. Телефонуйте – 0975025348. 

Пропоную
Пропонуємо смачну каву гуртом і вроздріб. Ціна 

доступна. Тел.: (097)-863-90-93  

Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-
турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні 
ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Вважати недійсними
Втрачений диплом серії М - 15 № 000175, вида-

ний Канюці Назарію Валерійовичу Національною 
академією прокуратури України від 16 червня 2015 
року, вважати недійсним.
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ГОРОСКОП
з 30 вересня по 6 жовтня
Овен  

Вам буде складно стримати свої емоцiї – ви на-
гадуватимете вулкан. На роботi готуйтеся до нових 
обов’язкiв.
Телець 

Вдалий і продуктивний час для творчості. Зустріне-
те колишніх друзів. Емоції та позитивна енергія не за-
лишатимуть вас протягом тижня. 
Близнюки 

«Уперед до вершин!» – це ваш девiз цього тижня. Усi 
пропозицiї матимуть чималий успiх, чекайте винаго-
род. Не витрачайте часу на марнi заняття.
Рак 

Найкращий перiод примирення навiть iз тими, кого 
ви вважаєте суперниками. Знайдiть компромiс iз най-
меншими для вас втратами.
Лев 

На вас чекають мандрiвки, новi знайомства i бага-
то нових вражень. Ви зможете вiдкрити в собi багато 
нереалiзованих талантiв.
Діва 

Ваше намагання подобатися iншим примусить 
вiдiгравати не властиву для вас роль. Слабкiсть харак-
теру може вiдштовхнути вiд вас близьких людей.
Терези 

Романтичний настрiй можуть розвiяти банальнi 
домашнi клопоти. Не переймайтеся, адже пiсля чорної 
смуги завжди буває бiла.
Скорпіон 

Захопленi роботою та кар’єрними успiхами, не за-
бувайте про родину. Берiть активну участь у вихованнi 
дiтей.
Стрілець 

З’явиться очевидна необхiднiсть почати конкретнi 
дiї. При цьому доведеться змiнити деякi плани. Незаба-
ром ви зможете побачити плоди своєї працi.
Козеріг 

Добре вдаватимуться нові справи. У першу чергу 
робiть те, що вважаєте найголовнiшим. Очікуйте солід-
них прибутків.
Водолій 

Займiться здоров’ям i зовнiшнiстю. Результати 
вкладених грошей i витраченого часу не примусять че-
кати. Ви вiдчуватимете пiдвищений iнтерес до своєї 
персони.
Риби 

Бажання бути лiдером не приведе нi до чого хоро-
шого. Не нав’язуйте оточуючим свої думки, оскiльки 
вас неправильно можуть зрозумiти.

Погода в Тернополі  
й області

30 вересня - хмарно, місцями дощ, вночі 8-9, вдень 
11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.14, захід - 19.00.

1 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 5-7, вдень 12-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.15, захід - 18.58.

2 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 4-6, вдень 13-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.17, захід - 18.56.

3 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря 
вночі 5-7, вдень 17-18 градусів тепла. Схід сонця - 7.18, 
захід - 18.54.

4 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-8, вдень 20-21 градус тепла. 
Схід сонця - 7.20, захід - 18.52. 

5 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 9-10, вдень 20-21 градус тепла. 
Схід сонця - 7.21, захід - 18.50.

6 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 10-11, вдень 18-20 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.23, захід - 18.47.

Навіть матері вночі 
не розпізнають голоси своїх дітей

Цим користуються телефонні шахраї, яким люди про-
довжують віддавати власні кошти.

50-річну мешканку села Мишківці Збаразького району під 
ранок розбудив дзвінок на мобільний. «Ваш син потрапив до 
відділу міліції за вчинення бійки», – ошелешив жінку якийсь чо-
ловік. Серце матері закалатало, а згодом вона почула, що справу 
можна «залагодити» за 60 тисяч гривень. 

Таких грошей жінка не мала, однак, зійшлися на меншій 
сумі. Не гаючи часу, вона викликала таксі й добралася до облас-
ного центру, де за вказівкою шахраїв перечислила 10 тисяч гри-
вень через термінал.

За час, поки їхала до Тернополя, потерпіла не зателефонува-
ла ні синові, ані в міліцію, би переконатися в правдивості отри-
маної інформації. Лише згодом зрозуміла, що стала жертвою 
шахраїв.

У таку ж пастку потрапила і 78-річна пенсіонерка із села 
Охримівці на Збаражчині. Жінка за визволення сина сплатила 
невідомим «доброчинцям» 9 тисяч гривень. Старенька теж ви-
найняла таксі, поїхала до Тернополя і через банкомат перечис-
лила кошти на вказаний шахраями рахунок. Лише після того за-
телефонувала синові і поцікавилася, чи все у нього гаразд. По-
чувши ствердну відповідь, посоромилася зізнатися, що вчини-
ла таку дурницю.  Розповіла про все родичці, а та звернулася до 
правоохоронців. 

Міліціонери розшукують зловмисників і закликають меш-
канців області не вірити пройдисвітам. «Ваш син у міліції, по-
трібні кошти» – це шахрайська пастка, наголошують правоохо-
ронці. 

– Люди повинні зрозуміти, що за жодних обставин міліціо-
нери не телефонують до рідних і не просять так званого «ви-
купу»  за уникнення відповідальності. Зрештою, ті, хто платить 
гроші, самі вчиняють кримінальне правопорушення. Бо їхні дії 
можна кваліфікувати як дачу неправомірної вигоди, – розпові-
дає виконуючий обов’язки начальника слідчого відділення Зба-
разького райвідділу внутрішніх справ Андрій Кулик.

Перш ніж переказувати комусь гроші, з’ясуйте, де перебу-
ває близька людина, за порятунок якої у вас просять винагоро-
ду. Також зателефонуйте за номером «102» й поцікавтеся, чи за-
тримували родича, про якого йдеться. 

Варто додати, що зловмисники у таких випадках передають 
слухавку нібито родичам потерпілих, а ті не в змозі розпізнати 
обман. Окрім того, шахраї не дають можливості жертвам при-
йти до тями, тому одразу наказують брати гроші й перерахову-
вати їх через термінали або передавати в руки посередникам

Якщо ви все ж стали через власну необачність жертвою шах-
раїв – негайно звертайтеся до міліції. Чим раніше ви повідоми-
те про злочин, тим більша ймовірність того, що правоохоронці 
затримають шахрая.

Вітаємо!
Оксану Воляник із

Городища Козівського району 
із 25-річчям!

Ми тебе вітаємо із цим гарним святом,
Від душі бажаємо радості багато,
Хай в житті твоєму горя не буває,
На устах усмішка гарна розцвітає.
Нехай близькі люди дарують тепло,
Міцним щоб здоров’я у тебе було.
Хай сили небесні тебе бережуть,
Ангелики щастя на крилах несуть.
Від смутку боронить молитва свята,
Христос посилає щасливі літа!  

З любов’ю - мама, тато, 
сестра Світлана, брат Михайло,

 братова Богданна і племінники.

Із золотим ювілеєм!
Перше  50-річчя завітало
 на поріг до чудової людини, 

гарного сім’янина, 
люблячого батька

Василя Оксентійовича 
Зиска! 

 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!

З повагою - теща Надія Андріївна, 
тесть  Іван Семенович з с. Кащенці,  Довгошея Василь, 

Рая, Русланка, Ярусик з Білогір’я, Каленик  Ігор, Таня, Вадік, 
Андрійко з Кременця.

Вітаємо! 
У ці гарні осінні дні зустрів свій 

золотий ювілей 
Василь Оксентійович Зиско 

з м. Ланівці!
 Благословен хай буде цей світ, що нам такого тата і чоловіка пода-
рував. Ми живемо і радіємо, і хочемо щастя для Вас, і здоровим Вас 
бачити, і ніколи не образити. А якщо і сталось це коли-небудь, проси-
мо пробачити і забути. Адже ласкою і добротою світяться Ваші очі 
і благословлять тільки на добро.
Мабуть, ніхто ще слів таких і не придумав,
Щоб в них вмістити  щиро все про Вас,
Ви доброта, і людяність, і мудрість,
Ми дуже поважаєм і цінуєм Вас!
Будьте здорові і щасливі,
Дякуємо Богу за те, що Ви у нас є.

З повагою - дружина Наташа, син 
Діма і невістка Оксанка.

Магнітні бурі у жовтні
Середина осені не відзначатиметься серйозними маг-

нітними коливаннями. Як видно з прогнозу, в жовтні очі-
кують незначні магнітні бурі. У ці дні слід звернути увагу 
на своє здоров’я і самопочуття. Зокрема, незначні магніт-
ні бурі очікують 1, 2, 4, 5, 7, 16, 17, 21 жовтня. Сильне 
магнітне коливання очікують 9 жовтня.

Вітаємо!
Успішного підприємця, члена 

Конгресу ділових жінок Західного 
регіону України із села Оришківці 

Гусятинського району 
Віру Ярославівну Мацієвську

З Днем народження! 
З Днем народження Тебе ми вітаєм,
 І бажаєм на всі літа:
 Будь такою, як ми Тебе знаєм,
 Проста, ніжна і всім дорога.
 Хай і щастя, і сонця вітрила,
 Мчать Твій човен до тої землі,
 Де панує лиш радості сила,
 Де збуваються мрії усі!
Хай Матінка Божа, Цариця свята
Дарує веселі і многі літа!

З найкращими побажаннями - 
друзі, члени Конгресу ділових жінок 

Західного регіону України.

Шахраї видають себе 
за працівників 

«Червоного хреста»
В області почастішали випадки шахрайств, 

коли зловмисники представляються працівниками 
«Червоного хреста» та під різними приводами ви-
манюють гроші. 

– Останній такий випадок трапився у неділю в Бе-
режанах, де біля церкви до 75-річного пенсіонера піді-
йшли жінка та чоловік років 30-35 років, – повідомили 
в обласній міліції. – Сказали, що працюють у «Червоно-
му хресті», щоб допомогти знайомому, який потрапив 
у ДТП. І почали просити у пенсіонера позичити їм гро-
ші. Мовляв, їхні кошти на кордоні «опечатали» й вони 
не можуть ними скористатися. Пенсіонер повірив  про-
йдисвітам і запросив до себе додому, де його дружина 
віддала шахраям тисячу доларів і тисячу євро. 

Зловмисники ж натомість залишили подружжю 
сумку, в якій нібито були гроші. Заявили, що пішли ви-
рішувати питання зі своїми коштами, пообіцяли по-
вернутися за 2 години, щоб віддати гроші. Однак, у на-
значений час ніхто не прийшов. Пенсіонери зазирнули 
до сумки і виявили там замість грошей сувенірні па-
пірці. Про факт шахрайства повідомили співробітників 
районної міліції. 

Зловмисників розшукують. Міліціонери застері-
гають жителів області від шахраїв і закликають бути 
обачними, не впускати у помешкання незнайомих осіб. 

– У людей, які представляються працівниками різ-
них соціальних служб, вимагайте показати посвідчен-
ня, – зазначають правоохоронці. – Обов’язково розка-
жіть своїм батькам, бабусям, дідусям про подібні шах-
райські схеми. 




