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Якщо б вибори міського го-
лови Тернополя відбулися ближ-
чим часом, то майже 57% терно-
полян проголосували б за діючо-
го очільника міста Сергія Нада-
ла. Друге та третє місце з вели-
ким відставанням посідають від-
повідно Тарас Пастух (7,1%) від 
«Самопомочі» та Петро Ландяк 
(5,3%) від «Громадянської пози-
ції». 

Такі результати отримав 
Центр з інформаційних проблем 
територій НАН України в резуль-
таті опитування проведеного з 
29 вересня до 1 жовтня у м. Тер-
нополі. Допустима похибка 3% 
при 90%-у рiвнi довір’я за Стью-
дентом. Еквівалентна вибірка 
становить 470 респондентів.

«Якщо не буде надзвичайних 
подій, то перемога Сергія Надала 
в першому турі не викликає сум-
ніву», – так прокоментував ре-
зультати опитування директор 
Центру Петро Жук. 

Соціологічні дані Центру з ін-
формаційних проблем терито-
рій НАН України повністю спів-
падають і підтверджують про-
гнози народного синоптика Во-
лодимира Лиса, який передбачив 
перемогу Надала у 2010 році і за-
раз він прогнозує перемогу Нада-
ла у першому турі виборів до міс-
цевих рад, який має відбутись 25 
жовтня.

опитування  Центру з інформаційних проблем територій НАН України

Діючий мер Тернополя Сергій Надал 
перемагає у першому турі, – 

Керівник Центру з інформаційних проблем 
територій НАН України Петро Жук

Магнітні бурі у жовтні
Середина осені не відзначатиметься серйозними 

магнітними коливаннями. Як видно з прогнозу, в жов-
тні очікують незначні магнітні бурі. У ці дні слід звер-

нути увагу на своє здоров’я і самопочуття. Зокрема, 
незначні магнітні бурі очікують 7, 16, 17, 21 жов-

тня. Сильне магнітне коливання очікують 9 жовтня.

Політична реклама
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«250 млн. 
грн, 
які 

місто отримало від 
людей, направляють на 
дороги і тротуари, дитячі 
майданчики - тобто те, 
що перед виборами 
побачать люди. При 
цьому жодної гривні (!) 
влада міста не вклала в 
зовнішні мережі. Майже 
не збільшують видатків 
на ремонти дахів, ліфтів, 
внутрібудинкових 
мереж – тобто того, чого 
візуально виборці не 
бачать».

Із 15 квітня цього 
року знову зріс 
розмір квартирної 
плати.

Зазначу, що тарифи в нашому 
місті формують непрозоро. Тому 
що розрахунки мають бути пу-
блічними, і в наш час зробити це 
дуже просто, адже працюють сай-
ти міської ради та профільних 
управлінь. Однак обґрунтування 
тарифів там чомусь не знайти.

У розрахунках, які я отримав 
за своїм запитом, видно, що спів-
відношення зарплати й вартос-
ті матеріалів у статті «поточний 
ремонт» у багатьох ЖЕКах ста-
новить 22 до 5. Тобто, видатки 
на зарплату людям, які викону-
ють поточний ремонт, більш ніж 
у 4 рази більші від вартості мате-
ріалів!

Фахівці знають, що такого 
на практиці бути не може, ЖЕКи 
самі себе видали! Навіть з цього 
роблю висновок, що ремонтів бу-
динків, на базі яких зроблено роз-
рахунки, у 2014 році ЖЕКи майже 
не проводили!

Для визначення коригуючо-
го коефіцієнта квартирної плати, 
на основі якого з 15 квітня місь-

ка рада підняла тариф, розрахо-
вували індекс зростання вартості 
будівельних матеріалів, електро-
енергії, вартості пального та за-
робітної плати. При зростанні мі-
німальної зарплати у 1,27 раза - з 
960 грн. у 2011 р.  - до 1218 грн. 
у 2015 р., - ЖЕКи розрахунково 
збільшили фонд оплати праці в 
таких розмірах: ПП «Тернопіль-
КомСервіс» - в 1,81 раза; ПП «Ві-
кторія-1» - у 1,8; ПП «Наш дім» - у 
1,58; ТОВ «Коменерго-Тернопіль» 
- в 1,44 раза.

Виходячи з цього, нара-
хована зарплата двірника-
прибиральника з 1 травня 2015 
р. мала б становити 2 250 -2 500 
грн. Розумію, що тепер це неве-
лика зарплата, однак виникає пи-
тання: а з кого збирають ці ко-
шти? Може, вони зайві у пенсіо-
нерів, яким не вистачає навіть на 
хліб і на ліки? 

Знаю, що навіть сьогодні 
ЖЕКи не виплачують двірникам 
та іншим спеціалістам підвище-
них зарплат, які відповідали б 
розрахункам нового тарифу. Та й 
мало де проводять роботи з ре-
монту й обслуговування внутрі-
будинкових мереж. Тому вважаю, 
що розмір квартирної плати за-
вищено на 30-40%.

Це свідчить про відсутність 
контролю за процесом тарифо-
утворення з боку відповідальних 
посадовців міськради, а також про 
повне прикриття бездіяльнос-
ті окремих ЖЕКів. Своєю чергою, 
це демонструє професійну не-

спроможність влади навести лад 
у дуже важливій сфері міського 
життя або ж є ознакою корупцій-
них схем у діяльності чиновників. 

До слова, основні «подарун-
ки» від влади люди отримають у 
листопаді-грудні – у вигляді кру-
глих сум за газ і опалення.

Не варто 
приватизовувати 
землю під 
гаражами

Протягом 2014-2015 рр. я не-
одноразово порушував питан-
ня приватизації землі в гараж-
них кооперативах. Знаю, що до 
цього людей штовхають міські 
чиновники. Вкотре наголошую: 
немає жодної потреби витрача-
ти близько 2 000 грн. на оформ-
лення права власності на землю 
під гаражем (у гаражному коо-
перативі, де є 500 членів, загаль-
ні витрати на технічну докумен-
тацію складуть 1 млн грн!). До-
статньо лише оформити приват-
ну власність на сам гараж. При 
цьому гаражному кооперативу, 
земля якого перебуває не в по-
стійному користуванні, а в орен-
ді, слід подати заяву на оформ-
лення у власність всієї земельної 
ділянки гаражного кооперати-
ву. Це безкоштовно, і не потріб-
но виготовляти жодної докумен-
тації. Цього буде достатньо, щоб 
власники гаражів захистили свої 
майнові права!

Звідки гроші 
в бюджеті 
Тернополя

Багатьох людей цікавить, 
звідки взялися кошти на числен-
ні ремонти доріг і тротуарів, на 
облаштування скверів і дитячих 
майданчиків. А й справді, чия то 
заслуга, що бюджет міста цього-
річ став на 250 млн. грн. більшим, 
у порівнянні з попереднім. 

Спробую розставити акцен-
ти. З 1 січня Верховна Рада вве-
ла нові податки і збори. В їх чис-
лі - акцизний збір від продажу 
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та нафтопродуктів (бен-
зину і дизпалива) в розмірі 5%. 
Лише від цього збору місто Тер-
нопіль додатково отримає цього-
річ 70-75 млн. грн. Нам потрібно 
зрозуміти, що цю добавку до бю-
джету не вивели з «тіні», яка, за 
деякими оцінками, «покриває» 
до 50% економіки. Це кошти, які 
влада додатково витягнула з ки-
шень тернополян і мешканців 
області.

Ще потрібно врахувати, що в 
цьому році ввели податок на не-
житлову нерухомість, залучивши 
цим до міського бюджету 20-25 
млн. грн. Я вважаю, що це тиск на 
підприємництво! 

Інформую, що з 2016 р. такий 
податок будуть сплачувати меш-
канці міста й області на своє жит-
ло! Це вже буде додатковий по-
датковий тиск на людей.

А чому не ввели податок на 
акції підприємств – тобто по-
даток на олігархів, як це успіш-
но працює у Франції? Чому пред-
ставники влади і ті, хто поруч з 
ними, і далі безперешкодно виво-
дять кошти в офшори? Чому май-
же безоплатно, шаленими тем-
пами, вимиваються надра облас-
ті, а кошти йдуть за її межі? І та-
ких «чому» є багато!!! 

Потрібно ще зазначити, що 
зростання бюджету і «великі» за-
лишки коштів на рахунках каз-
начейства, чим хвалиться влада, 
спричинені 300% девальвацією 
гривні та породженою цим інфля-
цією! Просто потрібно говори-
ти правду. А то послухати ниніш-
ніх керівників –  вони роблять все 
можливе і неможливе, і все в нас 
добре… Незрозуміло лиш, чому 
народ і далі ледве зводить кінці з 
кінцями.

І ось ці додаткові 250 млн. 
грн. міські чиновники спрямову-
ють на дороги і тротуари, дитячі 
майданчики - тобто те, що поба-
чать і «зарахують» перед вибора-
ми люди. Водночас жодної грив-
ні (!) влада міста не вклала в зо-
внішні мережі, які ледве витри-
мують додаткове навантаження 
від новобудов. Майже не збільше-
но видатків на ремонт дахів, ліф-
тів та внутрібудинкових мереж 
– цього всього візуально виборці 
не побачать. 

І при цьому мер ще й порів-
нює себе з попередниками, наго-
лошуючи, який він господарник…

Петро ЛАНДЯК: «Гроші влада 
додатково витягла  
з кишень тернополян»

Депутат Тернопільської міської ради, голо-
ва обласної організації партії «Громадян-
ська позиція», голова «Асоціації споживачів 
житлового-комунальних послуг» Петро Ландяк 
запевняє, що тарифи на квартплату завищені, 
застерігає від приватизації землі в гаражних 
кооперативах та наполягає, що додаткові 250 
мільйонів, які отримав міський бюджет, витя-
гли саме з кишень тернополян

Очисні споруди 
Хоросткова були за-
недбані вже давно. 
Цього року розпо-
чато їх відновлення. 
“Один з напрямків 
нашої роботи - еко-
логічний, - зазначив 
під час перевірки 
очисних голова ОДА 
Степан Барна. - Тому 
на ці обєкти і в Хо-
росткові, і в інших 
районах спрямо-
вано достатньо ко-
штів, щоб туристич-
на Тернопільщина 
не “пахла”.

Фотофакт

У школі м.Скалата заплановано провести реконструкцію з 
добудовою навчальних класів, харчоблоку, спортивного залу, 
актового залу, басейну. Всі роботи фінансуватимуться за ко-
шти з Державного фонду регіонального розвитку. Роботи вже 
розпочалися.



Кандидат від “Самопомочі” на по-
саду міського голови Тернополя Тарас 
Пастух вважає, що у Тернополі потріб-
но застосувати досвід міського голови 
Андрія Садового та “Самопомочі” у пи-
таннях відкритості влади. На думку на-
родного депутата, діяльність Садово-
го є прикладом для Тернополя. Про це 
Пастух заявив 2 жовтня в ефірі одного 
з телеканалів. При цьому нардеп не по-
яснив, який саме досвід має переймати 
Тернопіль.

Справді відкритість міського го-
лови Львова вражає. У 2007 році Садо-
вого визнали ворогом преси за версі-
єю Інституту міжнародної інформації. 
Тоді Андрій Іванович опинився в одній 
компанії з одіозним Михайлом Добкі-
ним. Причиною такого рішення журна-
лістів став конфлікт міського очільни-
ка Львова з міською газетою “Ратуша”, 
яка планомірно займалася викриттям 
корупційних схем у роботі міської ради, 

що стосувалися зокрема відчуження 
комунального майна і землі. У відпо-
відь виконком вдався до репресій і зу-
пинив фінансування муніципального 
друкованого органу.  Журналісти ого-
лосили тоді голодування безпосеред-
ньо у приймальні Садового.

У 2007 році Садового визнали 
ворогом преси за версією Інсти-
туту міжнародної інформації

Невідомо, що мав на увазі Тарас 
Пастух, коли говорив про позитивний 
досвід відкритості львівської влади. 
Так само незрозуміло, який ще досвід 
використає Тарас Пастух зокрема у пи-
танні незаконних забудов і боротьби з 
корупцією.

28 вересня активістка ініціати-
ви “Народна дія” Олеся Дацько зая-
вила про 100 об’єктів незаконної за-
будови у м. Львові. Більшість цих за-

будов пов’язані із незаконним виді-
ленням землі Львівською міської ра-
дою. Дійшло до того, що майже у цен-
трі Львова без відповідних дозво-
лів збудували багатоповерхівку, яку 
львів’яни назвали «новою ратушою». 
Львів’яни навіть створили карту із не-
законними забудовами у їхньому міс-
ті.(https://www.google.com/maps/d/vi
ewer?hl=uk&authuser=0&mid=zezQvyk
cW_iY.kyzUMa1PHVSE)

Досі триває розслідування справи 
щодо незаконного привласнення 2,2 
млн.грн коштів громади Львова під час 
закупівлі комунальним підприємством 
ЛКП “Львівелектротранс” 22 вживаних 
трамваїв у Німеччині. Перевірка про-
куратури встановила, що під час заку-
пок через залучення приватних посе-
редників вартість кожної одиниці тех-
ніки зросла на 300 тис.грн при номі-
нальній вартості у 140 тис.грн. Тоді гро-
ші міського бюджету прокачали через 
фірму Андрія Федоренка, радника місь-
кого голови Львова.  Знаково, що у цей 
самий період Вінниця отримала безко-
штовно 105 трамваїв у Швейцарії. По-
при порушення кримінальної справи 
Андрій Садовий продовжував називати 
Федоренка “чесною і порядною” люди-
ною, яка служила на користь львівської 
громади.

Крім того, прокуратура Львівської 
області викрила зловживань на загаль-
ну суму у 50 млн.грн під час підготовки 
до Євро-2012. Цікаво, що збудований 
стадіон і оновлений аеропорт досі не 
введені в експлуатацію. З цієї причини 
ці об’єкти не можуть використовувати-
ся повноцінно, а європейські авіаком-
панії такі, як Lufthansa кілька разів від-
мовлялися виконувати рейси до Льво-
ва. Саме з причин корупційних зло-
вживань посадовцями Садового ком-
панія Wizzair припинила свої польо-
ти з Львівського аеропорту. За факта-
ми діяльності Департаменту Євро-2012 
Львівської міської ради порушено кіль-
ка кримінальних проваджень. Зокре-
ма це стосується розтрати у 24 млн.грн, 

яке вчинили посадовці Львівської місь-
кої ради в інтересах австрійської фірми 
ALPINE BAU GMBH 

Прокуратура Львівської області 
викрила зловживань на загаль-
ну суму у 50 млн.грн під час під-
готовки до Євро-2012.

Натомість більше року учасни-
ки АТО зі Львова не можуть отрима-
ти землі під індивідуальне будівни-
цтво. Львів’янка Наталія Смірнова роз-
повідає, що її син служить в Національ-
ній гвардії України, і починаючи з черв-

ня 2014 року по сьогодні, він неодно-
разово перебував у зоні АТО в Дебаль-
цевому, Слав’янську та інших містах, 
захищаючи Україну. Проте за цей час 
йому так і не вдалося отримати обі-
цяну земельну ділянку для індивіду-
ального будівництва. Сім’ї учасників 
АТО та загиблих військових змушені 
об’єднуватися у робочі групи, аби вирі-
шити це питання самостійно.

На противагу цьому виконком 
Львівської міськради закупив для сво-
їх потреб 10 мобільних комп’ютерів-
планшетів SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite 
7.0 8GB Black вартістю 21 тис. 702 грн.
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Михайло Ратушняк презентував 
Універсал відкритої влади

До Універсалу відкритої 
влади увійшли такі ключові 
пункти: 

1. Залучення до складу 
усіх постійних депутатських 
комісій представників гро-
мадських та експертних сере-
довищ – як  постійно діючих 
консультативно-дорадчих ор-
ганів міської ради. До їх складу 
можуть бути обрані як пред-
ставники інститутів громадян-
ського суспільства, вищих на-
вчальних закладів, так і  окре-
мі члени громади Тернополя 
з врахуванням їх професійно-
го досвіду та авторитету у від-
повідній сфері, громадської ак-
тивності та довіри громади. 

2. Особливо значимі для 
всієї громади чи її значної час-
тини рішення - через громад-
ські слухання або ж місцеві ре-
ферендуми.

3. Постійна участь громад-

ських експертів у роботі бю-
джетної комісії - як запорука 
прозорого планування та ви-
користання комунальних ко-
штів.

4. Створення на веб-
порталі міської ради розді-
лу «Публічні фінанси», - для 
контролю за бюджетними 
витратами головних роз-
порядників та розпорядни-
ків коштів у режимі реально-
го часу. 

5.  Партнерство між гро-
мадою і владою  - шляхом 
організації роботи онлайн-
приймальні  на сайті міськра-
ди з обов’язковим реагуван-
ням на кожен запит, а також 
оперативним інформуванням 
тернополян з приводу кон-
кретної ситуації у забезпечен-
ні життєдіяльності міста.

6. Підконтрольність вла-
ди громаді - через механізми 
контролю громадянського сус-

пільства та звільнення або від-
кликання з виборних посад 
тих, хто не справляється зі сво-
їми обов’язками чи зловживає 
службовим становищем.

- Однодумці з якими я піс-
ля перемоги на виборах уві-
йду у міську раду, готові хоч 
нині підписатися під кож-
ним пунктом цього Універ-
салу. Нам нічого приховува-
ти від тернополян,  бо наші 
наміри чесні та благородні 
– зробити громаду сильною, 
а Тернопіль – успішним, - під-
сумував Михайло Ратушняк. 

- Уже на першій сесії новообраної міської 
ради я запропоную усім депутатським 
фракціям підписати документ, створений 

на основі першого розділу моєї виборчої програми 
«Сильна громада – успішний Тернопіль», - повідомив 
кандидат на посаду тернопільського міського голови 
від ВО «Батьківщина» Михайло Ратушняк.

Молодь, що потребує поліп-
шення житлових умов, може отри-
мати кредити за програмою  на-
дання довготермінових пільго-
вих кредитів на будівництво жит-
ла. Цим в нашій державі займаєть-
ся Державна спеціалізована фінан-
сова установа «Державний фонд 
сприяння молодіжному житлово-
му будівництву».

Кредити надають молодим 
сім’ям та одиноким молодим гро-
мадянам, які згідно із законодав-
ством визнані такими, що потре-
бують поліпшення житлових умов, 
не  лише  на  будівництво,  але  і  на  
придбання  житла  на  вторинному  
ринку. Це забезпечують за рахунок 
власних  коштів Фонду.

Починаючи із 30 вересня по-
точного року такі молодіжні кре-
дити надаються за новою відсо-
тковою ставкою, яка встановле-
на на рівні 11,6% річних. Надання 
кредиту здійснюється  в безготів-
ковій формі.

«Навіть в таких складних умо-
вах, які склались в країні, вла-

да  знаходить можливості для під-
тримки громадян. Молодіжні кре-
дити  під житло є вигідними та 
довгостроковими. Термін повер-
нення коштів – до 30 років.  В Укра-
їні  відсоткову ставку 11,6% річних  
за іпотечними кредитами в націо-
нальній валюті могли запропону-
вати не усі банки навіть у часи еко-
номічної стабільності. Це може ста-
ти можливістю для багатьох моло-
дих людей  вирішити своє житло-
ве питання», - зазначив заступник 
голови-керівник апарату Терно-
пільської облдержадміністрації Ві-
ктор Шумада.

Кредит надаватимуть на при-
дбання житла, спорудженого не ра-
ніше 20 років  та реконструйовано-
го не раніше15 років від 2015 року.  
При цьому  вартість квадратного 
метра житла визначається згідно 
експертної оцінки.

«Покращення умов кредиту-
вання нерухомості це не що інше, 
як поступове та впевнене оздоров-
лення української економіки», - на-
голосив Віктор Шумада.

Віктор Шумада: 
покращення умов 
кредитування 
молоді на  
придбання  
житла – ознака 
оздоровлення 
економіки

Фінансування передвиборчої агітації Самопомічі і Тараса Пастуха 
йде з корупційних схем Садового? Журналістське розслідування. 

Тернопіль завішаний бордами політичних партій 
та обличчями їх кандидатів у мери. Така рекламна 
кампанія коштує недешево. Журналісти намагались 

розібратись звідки кандидати та їх партії отримують 
фінансування і ось що вдалось з’ясувати.

Львів’яни неодноразово виступали 
проти корупційних схем Садового

 Незаконні забудови Львова.

Протести львів’ян проти розкрадання бюджетних коштів, 
які мали йти на закупівлю трамваїв.

Політична реклама



Опалювальний сезон 2015-2016 
рр. у Тернополі перебуває на межі 
зриву. Працівникам комунального 
підприємства Тернопільської місь-
кої ради «Тернопільміськтеплоко-
муненерго» вже три (!) місяці не 
виплачують заробітну плату, вод-
ночас не проведено заміну/ремонт 
обладнання котелень (котлів, 
труб теплопостачання тощо). 
Працівники підприємства доведені 
до відчаю і готові вдатися до акцій 
непокори. Натомість понад 40 ти-
сяч тернопільських сімей можуть 
залишитися без тепла.

Влада Тернополя неодноразово 
збирала працівників «Тер-
нопільміськтеплокомуне-
нерго», обіцяла знайти ви-
хід із ситуації, але віз і нині 
там. Тепловики не лише не 
отримують зароблені гро-
ші (їм боргують заробітну 
плату за липень-вересень), 
а й немає коштів на при-
дбання матеріалів, аби зро-
бити ремонти для підго-
товки Тернополя до опалю-
вального сезону. Якщо рані-
ше роботи на теплотрасах і 
котельнях розпочинали ще 
в серпні-вересні (проводи-
ли заміну труб, кранів, за-
сувок, перевіряли під тис-
ком можливі місця прори-
вів у квартирах, підвалах, 
на теплотрасі), то цьогоріч 
роботи майже не проводи-
ли. Обладнання й так було 
застаріле та прогниле, а 
нині ситуація стала ще гір-
шою. Отож, якщо темпера-
тура повітря сягне 20 і біль-
ше градусів морозу, в облас-
ному центрі може виник-
нути другий Алчевськ, за-
стерігають самі працівни-
ки «Міськтеплокомуненер-
го». Сьогодні в Тернополі 40 
785 абонентів обслугову-
ються із тепломереж цен-
тралізованого постачання 
тепла. Це означає, що понад 
40 тисяч тернопільських сі-
мей, тобто понад 150 тисяч 
жителів Тернополя можуть 

залишитися без тепла в осінньо-
зимовий період. 

Тепловики цього року фактично 
працюють в режимі аварійної служ-
би. У КП спостерігається величезний 

відтік кадрів. Якщо раніше в кожно-
му із чотирьох теплорайонів («Соняч-
ний», «Центр», «Дружба», «Східний») 
було  по 10-20 слюсарів, то нині за-
лишилося по два-три, в деяких райо-

нах – жодного. Наприклад, 
у Центрі залишився началь-
ник теплорайону, кладов-
щиця і один слюсар. Чимало 
працівників із числа інже-

нерного складу теж 
залишили підприєм-
ство. Внутрішні ме-
режі цьогоріч пере-
дали ЖЕКам, але зва-
жаючи на те, що в них немає 
відповідних спеціалістів, якість 
їхньої роботи теж під сумнівом. 
На сьогодні, і це підтверджу-
ють у КП  «Тернопільміськте-
плокомуненерго», по більшос-
ті багатоповерхівок Тернопо-
ля немає даних про готовність 
будинків до опалювального се-
зону. А його початок не за гора-
ми, при несприятливих погод-
них умовах він мав би розпо-
чатися наступного тижня. На-
томість керівництво міста чо-
мусь цю проблему намагається 
обійти стороною. Хоча сьогодні 
саме постачання тепла в оселі 
тернополян, а також у садочки 
та школи для міського керівни-
цтва мало би бути на першому 
місці. Але воно, чомусь, більше 
дбає про встановлення бруків-
ки та ремонт міжбудинкових 
проїздів, а не намагається до-
помогти своєму ж комуналь-
ному підприємству, залишив-
ши його один на один зі своїми 
проблемами. 

Голова громадської організації 
«Центр Антикорупції» Ігор Вонс, ви-
вчивши дану проблему, звернувся 
до Прем’єр-міністра України Арсенія 
Яценюка із проханням втрутитися в 
цю ситуацію: вплинути на посадових 
осіб Тернопільської міської ради за-
для уникнення зриву опалювально-
го сезону в м. Тернополі на 2015/2016 
рр. «Вважаємо, що в холодний період 
року залишати помешкання терно-
полян та важливі соціальні об’єкти, 
такі як лікарні, школи, дитсадки – не-
припустимо. Просимо Вас не допусти-
ти, щоб обласний центр залишився 
без теплопостачання», – йдеться в за-
яві Ігоря Вонса.

Ігор Васильович переконаний, 
що перші особи держави знайдуть ва-
желі впливу на керівництво м. Терно-
поля і в домівках тернополян та й ін-
ших комунальних установах обласно-
го центру таки з’явиться тепло. Вод-
ночас, очільники міста мають задума-
тися, хто в них на першому місті: го-
родяни чи бруківка, тротуари та між-
будинкові проїзди, на ремонт яких 
нині, в першу чергу, кинуто основне 
бюджетне фінансування.
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Прибиранню одного з парків 
міста присвятили свій 
вихідний день кандидати 

в депутати до місцевих рад 
від «Блоку Петра Порошенка – 
Солідарність». Єдиною дружньою 
командою вони вирішили 
показати приклад та зібрали 
майже 2 тонни сміття, яке 
накопичилось від недобросовісних 
відпочивальників.

«Кожної осені господарі прибирають 
своє подвір’я. Так і ми мусимо бути добри-
ми господарями у своєму місті, тому і було 

прийнято рішення відпочити з користю 
– поприбиравши парк, – говорить депу-
тат міської ради Віктор Шумада. – Прикро, 
що комунальні служби не справляються зі 
своїми прямими обов’язками, але ще гір-
ше, що окремі тернополяни настільки не-
виховані, що зовсім не дбають про чисто-
ту тих місць, де відпочивають».

За словами Віктора Шумади, такі акції 
його однопартійців спрямовані не лише 
на те, щоб прибрати якусь окрему терито-
рію, але і щоб показати приклад, як мож-
на формувати активну громаду, а також 
спонукати тернополян ставитися відпові-
дально до свого міста.

Коли розпочнеться  
опалювальний 
сезон у Тернополі?

ДОВІДКА
У Тернополі 149,7 км тепломереж у трубному вимірі. 

Загалом, за європейськими стандартами, (трубами з піно-
поліоритовою ізоляцією) за останню каденцію ізольовано 
всього 6 км (3 %). 

Кандидати від «Блоку Петра Порошенка – 
Солідарність» показали приклад та єдиною командою вийшли на толоку

Майже 8 мільйонів 
зарплат «у конвертах» 
отримали не  
обліковані працівники 

Із початку року 
працівники органів 
ДФС області виявили 

3435 не облікованих 
найманих працівників. 

Їм було виплачено доходів 
«у конвертах» на суму 7 млн. 
973 тис. грн. Про це повідоми-
ли у відділ комунікацій Голов-
ного управління ДФС в області. 
У результаті проведених захо-
дів, із 3225 громадянами робо-
тодавці оформили трудові до-
говори. До бюджету сплачено 
838,9 тис. грн. податку на дохо-
ди фізичних осіб. Слід нагадати, 
що ст. 265 Кодексу законів про 
працю передбачає відповідаль-
ність за порушення законодав-
ства про працю. Розміри штра-
фів за дані правопорушення ко-
ливаються від однієї мінімаль-
ної заробітної плати, встанов-
леної законом на момент вияв-
лення порушення, до тридцяти 
мінімальних заробітних плат за 
кожного працівника, щодо яко-
го скоєно відповідне порушен-
ня - від 1380 до 41400 грн. 

Політична реклама
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Тетяна Леонідівна ЧУБАК народилася 30 
червня 1978 ро�� в �істі Терно�іл�� �авчала� ро�� в �істі Терно�іл�� �авчала�ро�� в �істі Терно�іл�� �авчала�о�� в �істі Терно�іл�� �авчала� в �істі Терно�іл�� �авчала�в �істі Терно�іл�� �авчала�
ся � Терно�іл�с��ій а�аде�ії народного гос�о�
дарства � Інстит�т �іжнародного бізнес� 
та �енедж�ент� за с�еціал�ністю «Між�
народна е�оно�і�а»� Тр�дова діял�ніст�: ди�и�
ре�тор зовнішн�о�е�оно�ічної діял�ності 
ТОВ «Тер��рій»; дире�тор з розвит�� і за 
с��ісництво� дире�тор з �ар�етинг� ТРЦ 
«Подоляни»� Президент благодійного фонд� 
«Подоляни»� За�іжня, вихов�є 3 дітей�  

- Що спонукало вас балотуватися до 
обласної ради? 

- Нашій країні потрібні кардинальні змі- Нашій країні потрібні кардинальні змі-Нашій країні потрібні кардинальні змі-
ни, і я хочу використати свої знання і управ-і управ- управ-
лінський досвід для покращення добробу-
ту краю. Свої мрії та деякі проекти спільно 
з командою працівників вдалось успішно 
втілити у торгівельно-розважальному ком-у торгівельно-розважальному ком- торгівельно-розважальному ком-
плексі «Подоляни». Ми реалізуємо соціаль-
ні, пізнавальні, спортивні та благодійні 
заходи. Для прикладу, нещодавно у «Подо-и. Для прикладу, нещодавно у «Подо-. Для прикладу, нещодавно у «Подо-ля прикладу, нещодавно у «Подо- прикладу, нещодавно у «Подо-у «Подо- «Подо-
ляни» приїжджав чемпіон світу з шахів Ва-
силь Іванчук, який давав майстер-клас для 
усіх бажаючих. Перед тим ми запрошували 
гімнастку Лілію Подкопаєву, яка зустріча-
лась з дітьми і розповіла, як досягла успіху у 
спорті. Подібні акції є корисними, особливо 
для дітей, бо вони бачать гарні приклади 
для наслідування. Також у «Подолянах» є 
хокейні команди: дитяча і доросла. Терно-: дитяча і доросла. Терно- дитяча і доросла. Терно- доросла. Терно-доросла. Терно-Терно-ерно-
пільські хокеїсти нічим не поступаються 
на змаганнях професійним спортсменам 
з інших міст, і в Українській хокейній лізі 
займають призові місця. Як президент 
благодійного фонду «Подоляни», активно 

спілкуюся з громадськими організаціями 
людей з особливими потребами, мені відо-
мі їх проблеми. 

- Чому балотуєтеся саме від  Партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»?

 - Бо тільки відповідальна партія могла 
стати за кермо держави без армії, після ре-
волюційних подій і у кризовий період. За-і у кризовий період. За- у кризовий період. За-За-а-
раз переживаємо не найкращі часи, але як 
ми можемо жити добре, коли в нас стріля-
ють?! Жодна країна не добилась незалеж-
ності просто. І ми теж повинні вистояти. 
Зараз, як ніколи, важливо мобілізувати всі 
сили й спрямувати їх на розвиток держави. 
Особливо нам, тернополянам, бо над нами, 
слава Богу, не літають гранати і ми маємо 
можливість будувати таку державу, про яку 
мріяли.

Тетяна ЧУБАК: «Важливо 
мобілізувати всі сили й спрямувати 
їх на розвиток держави»
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Андрій ПУШКАР: «Людей болить те, 
що болить всю Україну»

Андрій Анатолійович ПУШКАР народив�
ся 6 сер�ня 1985 ро�� � �істі Кре�енец� Тер�
но�іл�с��ої області� Здоб�в �валіфі�ацію 
вчителя фізичної ��л�т�ри � Кре�енец��о�
�� обласно�� г��анітарно��едагогічно�� 
інстит�ті і�� Тараса Шевчен�а та �агі�
стра з облі�� й а�дит� � Терно�іл�с��о�� 
націонал�но�� е�оно�ічно�� �ніверситеті� 
Тренер� Член збірної �о�анди У�раїни з ар��
с�орт�� Засл�жений �айстер с�орт�� По�
чесний гро�адянин Кре�енця� 14�разовий 
че��іон світ�, 16�разовий че��іон Євро�и, 
5�разовий володар абсолютного К�б�а Сві�
т� з ар�с�орт� серед �рофесіоналів, �ере�
�ожец� інтер�онтинентал�них з�аган�� 

Андрій - переможець і виховує пере-
можців. Його вихованці-спортсмени - чем-
піони України, Європи та світу. Тепер вибо-
рюватиме перемогу у своїх перших вибор-
чих перегонах. Що спонукало йти в політи-
ку?

� Ми, �олоді люди, �овинні б�д�вати  дер�
жав�� Боротися з �ор��цією, безза�оння�� 
Хочет�ся з�інити життя людей і �раїни, 
� �аже Андрій� � Уже стало традицією, що з 
�о�оління в �о�оління че�ає�о добра, а �оли 
воно б�де � ніхто не знає� У�раїна стала не�

залежною� Але на долю держави і народ� ви�
�али нові ви�роб�вання� Має�о с�рийняти 
ці ви�ли�и і дати ї� рад�� �ова влада �іш�
ла на ради�ал�ні рефор�и, не�о��лярні, на 
я�і не відваж�валися �еред ти� багато �о�
літи�ів� Д��аю, ще рі��два і �и відч�є�о ре�
з�л�тати� Я вірю в це� 

Андрій побував у понад 30 країнах світу. 
Поїздки розширили кругозір. Бачив, як по-
винні жити люди, що таке європейський рі-
вень. Виникало питання: а хіба наша нація 
гірша? І це також стало однією з причин за-
йнятися політикою. 

� Я люблю наш� �раїн�, зе�лю� Мені �о�
добаєт�ся т�т жити� Часто за�ит�ют�, 
чо�� не хоч� виїхати за �ордон� Та� біл�ше 
�латят�, �ращі �ерс�е�тиви� Я виріс т�т� 
І не хоч� залишати своєї Бат��івщини� Тре�
ба з�інювати життя на �раще � своїй дер�
жаві, в своє�� �істі, селі� Робити�� все, що � 
�оїх силах� А сил � �ене багато� �е хоч� дава�
ти обіцян�и, я� дея�і �оліти�и, бо вони, за�
звичай, своїх слів не дотри��ют�� �а�ага�
ти��с� �ідтри��вати наш� гро�ад�, в�ли�
вати на �роцеси в обласній раді, �аю на �ва�
зі бюджетний �роцес, �рийняття �рогра�, 
лобіювати інтереси свого виборчого о�р�г� і 
Кре�енеччини загало��

Ірина СКАКАЛЬСЬКА: «У політиці має 
бути більше жінок»

Ірина Богданівна СКАКАЛЬСЬКА наро�
дилася � �� Кре�енец� Терно�іл�с��ої об�
ласті � 1977 році� У 1999 році за�інчила 
історичний фа��л�тет Терно�іл�с��о�
го державного �едагогічного �ніверсите�
т� і�� В� Гнатю�а� До�тор історичних 
на��, доцент �афедри ��раїнс��ої філоло�
гії та с�с�іл�них дисци�лін Кре�енец��ої 
обласної г��анітарно��едагогічної а�аде�
�ії і�� Тараса Шевчен�а� Де��тат Кре�е�
нец��ої районної ради VI с�ли�ання� Голова 
Кре�енец��ої районної організації Партії 
«Бло� Петра Порошен�а «Солідарніст�»� 
Проживає � �� Кре�енец�� 

- Чому вирішили йти на вибори?
- Вважаю, що вибори 25 жовтня мають 

перезавантажити владу на місцях і до вла-
ди мають прийти жінки-політики, які бу-
дуватимуть інші відносини з громадами, 
займуться вирішенням соціальних пи-
тань. Адже, потребують вирішення, влас-
не, так звані жіночі проблеми, умови пра-
ці, охорона материнства, правовий захист, 
психологічна допомога. Політика має 
отримати «жіноче» обличчя. Залучення 
жінок-політиків до всіх процесів життєді-
яльності громади сприятиме більш успіш-
ному проведенню демократичних пере-
творень в Україні. Також маємо сформува-
ти відповідальну місцеву владу, яка одні-
єю командою буде працювати для людей 
і візьме на себе відповідальність за прове-
дення реформ.

- Які проблеми хвилюють зараз жи-
телів села?

- Поганий стан доріг, безробіття, низь-
ка якість медичного обслуговування, ви-

сокі ціни на енергоносії та ліки. Також 
низькі ціни на закупівлю молока й іншої 
сільськогосподарської продукції. Але най-
більше в усіх на вустах слова «децентра-
лізація» і «адмінреформа». Через брак ін-
формації та псевдоактивність окремих по-
літиків люди не розуміють, що процес де-
централізації передбачає передачу вла-
ди, повноважень, фінансів та відповідаль-
ності громади, бо не може Президент зна-
ти, які проблеми хвилюють мешканців 
маленького села. Слід об’єднати ресурси, 
щоб розвивати ту чи іншу територію. Ваш 
професійний досвід згодиться як депу-
тату обласної ради?

- Звичайно. Я працювала вчителем, за-
раз викладач вишу і знаю проблеми осві-
тянської галузі. Вважаю, потрібно, як де-
путату, обрати для себе одну галузь, в якій 
ти фахівець і реалізовуватись в ній, зроби-
ти все можливе для її розвитку і процві-
тання. 

Володи�ир Григорович БОГАЙЧУК на�
родився 1968 ро�� в с� Кобилля Збараз��о�
го район�� За�інчив Кре�енец��е �едичне 
�чилище, Терно�іл�с��� �едичн� а�аде�ію� 
Працював лі�аре��хір�рго� Збараз��ої 
ЦРЛ, начал�ни�о� відділ� охорони здоров’я 
Збараз��ої райдержад�іністрації, голо�
вни� санітарни�  лі�аре� Лановец��ого 
район�� Із 2015 ро�� � заст��ни� начал��
ни�а ��равління �  начал�ни�а відділ� �е�
дичного, �равового  забез�ечення населен�
ня де�арта�ент� охорони здоров’я Тер�
но�іл�с��ої ОДА� З вересня ц�ого ро�� � �е�
рівни�  де�арта�ент�� Проживає � �� Зба�
раж� 

- Чому прийняли рішення балотува-
тися до обласної ради?

  - Щоб разом з командою розбудовува-
ти рідний край. Свої зусилля буду насам-
перед спрямовувати на позитивні зміни в 
галузі охорони здоров’я, де ситуація нині 
дуже непроста. Як не прикро, але у плані 
сучасного оснащення ми відстаємо навіть 
у порівнянні з іншими областями.  

- У Збаразькому районі вас знають 
не лише як кваліфікованого лікаря, а 
й хорошого організатора районної лан-
ки медичної галузі.   

  - Коли я прийшов на посаду началь-
ника відділу охорони здоров’я  - майже 
половина медичних закладів не опалюва-
лася. Уявляєте, як лікар проводить огляд 
пацієнта, коли на ФАПі мінусова темпе-
ратура? Разом із сільськими головами усе 
це вдалося газифікувати. Пізніше акуму-

лювали кошти на центральну районну лі-
карню: купили сучасний УЗД-апарат, зро-
били євроремонт у відділенні реанімації. 

- Які проблеми збаражан будете ви-
рішувати насамперед?   

- Чи не найбільше жителів міста тур-
бує сміттєзвалище, яке горить. Зараз вар-
то провести його рекультивацію. Однак 
остаточно проблеми це не вирішить. Тож 
один із 4 сміттєпереробних заводів, які 
необхідно збудувати на Тернопільщині, 
має з’явитися на території Збаражчини. 
Причім, за новими технологіями, завод не 
буде складувати сміття – воно зразу буде 
перероблятися. Щодо медицини, то важ-
ливо зберегти у Збаражі у тому ж статусі 
центральну районну лікарню. Зараз пла-
нуємо тут, на базі кардіології, створити 
відділення реабілітації. Моє завдання як 
збаражанина – максимум зберегти охоро-
ну здоров’я у районі. 

Володимир БОГАЙЧУК: «Моє завдання 
як збаражанина – максимум зберег-
ти охорону здоров’я у районі»
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Чималий резонанс 
у суспільстві 
викликав 

законопроект про 
легалізацію проституції 
від народного депутата 
Андрія Немировського, 
обраного у Верховну раду 
за списком “Самопомочі”. 

Ідея отримати великі при-
бутки в державну казну за ра-
хунок приниження українських 
жінок і офіційного перерозпо-
ділу грошових потоків викли-
кала обурення в багатьох укра-
їнців. Однак партія вирішила 
не зупинятися на тексті проек-
ту закону. Нині через ЗМІ вона 
всіляко намагається перекона-
ти українців у фінансовій ви-
годі такого кроку. Політсила 
вирішила оминути морально-
етичний бік питання і взялася 
рахувати надприбутки, пере-
раховувати “вигоди” для укра-
їнських жінок і наголошувати, 
що це - вимога Євросоюзу.

Днями в Тернополі ініціато-
ри законопроекту від слів пе-
рейшли до діла. У центрі Тер-
нополя волонтери проводили 
опитування серед тернополян 
на тему легалізації проституції. 
Ймовірно, що опитування про-
водили від партії “Самопоміч”. 
Про це написали тернополяни 
у соцмережах.

“Щойно до мене на вулиці 
підійшли волонтери від “Само-
помочі” і попросили підписати-
ся під зверненням до парламен-
ту і президента щодо легаліза-
ції проституції. Виявляється, що 
їхній депутат зробив який зако-
нопроект про те, щоб в нас зро-
бити проституцію офіційною. 
Я не можу зрозуміти - за що ми 
стояли на Майдані? За що гину-

ли хлопці?  За те, щоб “Самопо-
міч” лобіювала проституток?” - 
написав на своїй сторінці терно-
полянин Олександр Запорожан. 

Волонтери пропонували 
тернополянам відповісти на пи-
тання: “Чи підтримуєте ви зако-
нопроект депутата Андрія Не-
мировського від “Самопомочі” 
щодо легалізації проституції?”, а 
також пояснити свою відповідь. 

У разі позитивного відгуку 
опитаних просили підписатися 
під колективним зверненням 
до Верховної Ради та Прези-
дента України, щоб ті позитив-
но проголосували, а Президент 
підписав законопроект.

Дана акція викликала в тер-
нополян шок. Вони до сьогод-
ні не можуть прийти у себе піс-
ля слів голови фракції “Самопо-
міч “ у Верховній Раді Олега Бе-
резюка, який принизив наше 
місто, назвавши його “селом 
без порєбриків”, а на минулому 
тижні ця пошесть продовжи-
лась. Невдоволення українців 
підтримало і духовенство. Так, 
настоятель Свято-Іванівської 

Лаври Студійського уставу 
УГКЦ ієромонах Юстин Бойко 
зауважив: “Закон про легаліза-
цію проституції суперечить не 
лише морально-етичній док-
трині Церкви, а й здоровому 
глузду... Особисто я, коли поба-
чив цей законопроект, то дуже 
здивувався. Піднімати цю тему 
в той час, коли в крані війна, 
збідніння народу, корупція, емі-
грація молоді та трудової час-
тини населення – це переступ 
людських норм, не кажучи вже 
про етичні... Людина, яка пода-
ла цей законопроект, не гідна 
звання «народного депутата», 
адже збезчестила українських 
жінок”.

«Самопоміч» у Тернополі збирала підписи 
за легалізацію проституції? 

Волонтер від Самопомочі.

Тернополяни обурюються збором підписів за легалізацію 
проституції. Допис у мережі Фейсбук.

У Тернополі намалювали... 
портрет Путіна
Місцевий художник працював над картиною 

декілька днів. Зобразив митець Путіна у 
вигляді отруйної змії. Для роботи Юрій 

Цуприк використовував акрилові та аерозольні 
фарби. 

Стіну під графіті погоди-
лися надати власники будин-
ку. Підприємці позичили на де-
кілька днів риштування і дали 
гроші на фарбу. 

- Такий портрет Путіна, - 
каже художник, - є відповіддю 
на агресію Росії у Криму та на 
Сході. Він заліз в Грузію, Україну, 
Сирію. От в мене виникла така 
асоціація – змія, кобра, гідра...

Свій твір художник приу-
рочив до професійного свята. 
Його робота, каже, це приклад 
того, як творчі люди можуть 
боротися з агресором. 

Цього року митець пла-
нує продовжити визвольно-
патріотичну лінію графіті. За-
раз художник шукає місце для 
символічного портрету Надії 
Савченко.

Зловмисники 
вночі проникли у 
районний відділ 

культури.

Як розповіли в обласній 
міліції, крадіжка сталася у 
ніч з 4 на 5 жовтня. До бор-
щівських правоохоронців на-
дійшло повідомлення про 
зникнення з районного відді-
лу культури п’ятнадцяти ви-
шиванок, дев’ять із яких – ко-
лекційні. Зникли також три 
пари шароварів.

У приміщення відділу 
культури злодії проникли 
вночі, відтиснувши підваль-
не вікно. Правоохоронці за-
значають, що зловмисники, 
вочевидь, добре знали, які 
сорочки варто брати. Адже 
з-поміж усієї колекції викра-
ли найцінніші екземпляри.

У міліції не виключають, 
що вишиванки були вкрадені 
для перепродажу у приватні 
колекції. Наразі злодіїв роз-
шукують.

Здобиччю 
злодіїв стали 
колекційні 
вишиванки

Власником закордонного паспорта  
на Бучаччині став місячний малюк

На Тернопільщині, в порівнянні з минулим 
роком, збільшилась кількість заяв від громадян 
на оформлення паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон. Одна з причин – закордонний 
паспорт почали оформляти дітям.

За вісім місяців поточно-
го року міграційники Терно-
пільщини оформили і видали 
понад 55 тисяч паспортів гро-
мадянина України для виїзду 
за кордон, торік цей показник 
був меншим на 10 тисяч, – по-
відомив начальник УДМС Укра-
їни в області Томаш Вербич. – 
Більше 21 тисячі закордонних 

паспортів були оформленні в 
оперативному порядку (у тер-
мін до семи днів), понад тися-
чу – у зв’язку з втратою.

Наймолодшому власникові 
закордонного паспорта на Тер-
нопільщині менше місяця. До-
кумент хлопчику оформили у 
Тернополі. Зареєстроване не-
мовля у Бучацькому районі.

Губите довідки - допоможе  
відмітка у паспорті

Відповідно до статті 70 Податкового кодексу 
України, податкова інспекція на прохання 
фізичної особи - платника податків може внести 

до паспорта дані про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків. Відповідна відмітка за 
встановленою формою робиться на сьомій, восьмій 
або дев’ятій сторінках. 

Щоб скористатися та-
кою послугою необхідно піді-
йти до Центру обслуговуван-
ня платників Тернопільської 
об’єднаної ДПІ за адресою: 

вул. Білецька, 1, вікно № 17, 

або к. 121. Довідки за телефо-
ном: 43-46-46.

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС в області.
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За що голосував і не голосував депутат Петро Ландяк 

Ландяк, як кандидат на 
міського голову стверджує, 
що “говорить тільки правду” 
і різними красивим фразами за-
являє про свою “громадянську 
позицію», але ще кілька місяців 
і років тому голосування Петра 
Ландяка демонструвало абсо-
лютно іншу позицію.

Нещодавно журналісти за-
цікавились діяльністю наших 
обранців і звернулись до Тер-
нопільскої міської ради щодо 
голосувань всіх депутатів 
міської ради цієї каденції. Ви-
явилось, що найбільш вибірко-
вим голосуванням відрізняєть-
ся саме депутат Петро Ландяк.

З другої половини 2013 
року дані з поіменного голо-
сування всіх депутатів стали 
відкритими. Їх можна побачи-
ти за посиланням http://rada.
te.ua/normativnie-dokument/
rishennya-miskoi-rad/

Петро Ландяк не просто го-
лосував за сумнівні рішення 
щодо земельних питань - він 
був одним з перших, хто натис-
нув кнопу «ЗА» щодо наступ-
них рішень.
Депутат Петро Ландяк 
голосував «ЗА»

6 сесія міської ради від 
24.02.11, проект рішення Про 
затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 
0,6233 га під будівництво бага-
токвартирного житлового бу-
динку за адресою вул. Сахаро-
ва КП фірмі «Тернопільбудін-
вестзамовник».

6 сесія міської ради від 
24.02.11, проект рішення Про 
затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки площею 0,0760 га 
для розширення території під 
будівництво багатоквартирно-
го житлового будинку за адре-
сою вул. Митрополита Шеп-
тицького КП фірмі «Тернопіль-
будінвестзамовник».

8 сесія міської ради від 
19.05.11, проект рішення Про 

затвердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 0,2 
га за адресою вул. Живова КП 
“Підприємство матеріально-
технічного забезпечення” 
Тернопільської міської ради.

13 сесія міської ради від 
16.08.11, проект рішення Про 
надання дозволу на складання 
проекту відведення щодо зміни 
цільового призначення земель-
ної ділянки площею 0,9957 га 
за адресою вул. Гайова,41а під 
будівництво групи багато-
квартирних житлових будин-
ків суб’єкту підприємницької 
діяльності Матлі А.М. (того са-
мого, проти якого Ландяк так 
виступає напередодні виборів).

18 сесія міської ради від 
5.01.12, проект рішення Про 
надання дозволу на укладання 
договору земельного сервіту-
ту за адресою просп. С.Бандери, 
81а виробничому кооперати-
ву “Товариство індивідуаль-
них забудовників “Добробуд” 
(біля парку Національного від-
родження).

25 сесія міської ради від 
5.10.12, проект рішення Про 
надання дозволу на складан-
ня проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
площею до 0,15 га за адресою 
бульв. П.Куліша КП фірмі «Тер-
нопільбудінвестзамовник”.

30 сесія міської ради від 
22.03.13, проект рішення Про 
затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки площею 5,7575 га 
для будівництва та обслугову-
вання гаражів за адресою вул.
Текстильна КП фірмі «Терно-
пільбудінвестзамовник”.

37 сесія міської ради від 
21.09.13, проект рішення Про 
затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 
0,0110 га для будівництва та 
реконструкції існуючої зупин-
ки громадського транспорту 
“Вул. Крушельницької” (до цен-

тру) відділу технічного на-
гляду Тернопільської міської 
ради.

37 сесія міської ради від 
21.09.13, проект рішення Про 
надання дозволу на розроблен-
ня проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
площею до 0,0201 га за адре-
сою вул. Родини Барвінських 
КП фірмі “Тернопільбудін-
вестзамовник”.

60 сесія міської ради від 
30.06.15, проект рішення Про 
надання дозволу на розроблен-
ня проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
площею 0,17655 га за адресою 
вул. Текстильна,18 ТОВ “Торго-
вий дім «Універсальний». (Пе-
тро Ландяк є власником цього 
підприємства).

За ці всі проекти рішень 
сесій Тернопільської міської 
ради депутат Ландяк прого-
лосував «ЗА». Сьогодні він з 
екранів телевізорів і шпальт га-
зет розповідає, що в Тернополі 
відбувається дерибан парків та 
землі, хоча сам безпосередньо 
брав у цьому участь, будучи де-
путатом з 1998 року.

Але давайте подивимось за 
що депутат Ландяк не голосу-
вав.
Депутат Петро Ландяк 
голосував «ПРОТИ»

14 сесія міської ради від 
30.09.11, проект рішення 
Про внесення змін до рішен-
ня міської ради від 16.08.2011 
р. №6/13/22 “Про підвищення 
якості надання послуг тепло-
забезпечення та гарячого во-

допостачання загальноосвіт-
ніх, позашкільних та дошкіль-
них навчальних закладів, здій-
снення капіталовкладень з ме-
тою підвищення енергоефек-
тивності» (встановлення ін-
дивідуальних теплових пунк-
тів у садочках і школах).

16 сесія міської ради від 
16.12.11, проект рішення Про 
Програму підтримки парків 
міста на 2012-2015 роки.

19 сесія міської ради 
від 16.02.12, проект рішен-
ня Про затвердження Програ-
ми реформування і розвитку 
житлово-комунального гос-
подарства міста Тернополя на 
2012-2014 роки.

20 сесія міської ради від 
30.03.12, проект рішення Про 
надання в безоплатне корис-
тування нежитлового при-
міщення Тернопільській 
дитячо-юнацькій спортивній 
школі «Екстрім».

20 сесія міської ради 
від 30.03.12, проект рішен-
ня Про затвердження проек-
ту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки пло-
щею 0,14 га під будівництво 
храму Святого Андрія Пер-
возванного за адресою вул. 
Чернівецька релігійній гро-
маді “Парафія святого Андрія 
Первозванного міста Тернопо-
ля Тернопільсько-Зборівської 
єпархії УГКЦ».

20 сесія міської ради від 
30.03.12, проект рішення Про 
надання дозволу на укладан-
ня договору земельного сер-
вітуту за адресою вул. Карпен-

ка релігійній громаді “Па-
рафія Введення в храм Пре-
святої Богородиці” м. Терно-
піль Тернопільсько-Бучацької 
єпархії Української православ-
ної церкви Київського патрі-
архату.

22 сесія міської ради від 
6.07.12, проект рішення Про 
надання в безоплатне корис-
тування нежитлового примі-
щення Тернопільському об-
ласному Відділенню Міжна-
родного Центру впроваджен-
ня програм ЮНЕСКО.

26 сесія міської ради від 
23.11.12, проект рішення Про 
звернення до Президента 
України щодо 11 Тернопіль-
ської окремої гвардійської 
артелерійської Київської 
орденів Червоного Прапо-
ра і Богдана Хмельницько-
го ІІ ступення бригади (від-
новлення артелерійської бри-
гади)

44 сесія міської ради від 
31.01.14, проект рішення Про 
перейменування майдану 
Мистецтв м. Тернополя в Пло-
щу Героїв Євромайдану.

Саме за ці життєво важли-
ві питання для тернопільської 
громади депутат Ландяк НЕ 
ГОЛОСУВАВ.

Перебуваючи у кріслі на-
родного обранця Ландяк сьо-
годні стверджує, що ніколи не 
голосував за виділення землі 
комунальним підприємствам, 
хоча факти щодо його реаль-
ного голосування говорять 
протилежне. Петро Ландяк 
вельми охоче голосував за зе-
мельні питання, які були йому 
вигідні, особливо за питання 
про виділення земельних ді-
лянок саме для його приват-
ного підприємства ТОВ “Тор-
говий дім «Універсальний» і 
саме свої питання він любі-
ював у Тернопільскій місь-
кій раді. Дивіться посилання 
https://youtu.be/LImNIHqT4os

Насправді, ми бачимо за 
результатами голосувань, що 
Ландяк просто обдурював 
своїх виборців і прикривав-
ся “бурхливою депутатською 
діяльністю” у вигляді голосу-
вань за вигідні собі проекти рі-
шень. Що “вибив” для себе де-
путат на наступних сесіях і які 
“підніжки” поставив важли-
вим проектам - читайте далі...

25 жовтня вибори. Кандидати в депутати, 
проводячи свою передвиборчу кампанію 
направо і наліво розповідають про свої 

«подвиги» на ниві боротьби з корупцією, дерибаном 
землі та іншими негативними явищами у нашому 
місті. Не є виключенням і депутат Тернопільської 
міської ради Петро Ландяк від «Громадянської 
позиції».

Депутат Петро Ландяк на сесії Тернопільської міської 
ради домовляється по голосуванням за свої питання?

- На початку 2013 року, ми  ра-
зом з депутатами міськради Оле-
гом Вітвіцьким і Тарасом Юри-
ком підготували проект рішення 

про забезпечення депутатами від-
критого поіменного голосуван-
ня, який   прийняла  міська рада, - 
каже Петро Ландяк. - Тому на сайті 

міської ради є результати, як голо-
сував кожен депутат, лише з квітня 
2013 року.

Хто і як – тобто, заднім числом, - 
може визначити, як голосували де-
путати в 2011- 2012 роках - зали-
шається незрозумілим…

- Пропоную міському голові 
п. Надалу оприлюднити всі дого-
вори оренди та інвестиційні уго-

ди, відповідно до яких 70 га землі 
було передано комунальними під-
приємствами міста різним приват-
ним фірмам без конкурсу і аукціо-
ну, - пропонує Петро Ландяк. - Чим 
завдано збитків міському бюджету 
на мільйони гривень.

Ця інформація буде надзвичай-
но важливою для міської громади, 
переконаний Петро Ландяк. 

«Опублікуйте угоди, якими завдали збитків 
міськбюджету на мільйони гривень»

У грудні 2010 року у Тернопільській міській  раді запровадили 
електронне голосування. Внаслідок цього результати 
голосування кожного депутата стали закритими, таємними, 

повідомив депутат міськради, голова обласної організації 
політичної партії «Громадянська позиція» Петро Ландяк. 
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Благодійний концерт зміг 
відбутися за підтримки 
директора компанії 

Viknar’off  Володимира Бліхара. 
З діда-прадіда тернополянин, 
В.Бліхар намагається долучатися 
до цікавих культурних подій, які 
формують обличчя Тернополя як 
міста високої духовної культури. 
Історичне минуле нашого міста 
містить чимало прикладів 
меценатської допомоги закладам 
і працівникам освіти і культури. 
Жодна зміна політичного устрою 
чи владарюючих партійних 
прапорів, на думку В.Бліхара, не 
повинна призвести до того, щоб 
світла традиція меценатства була 
втрачена.

«Доволі часто представники куль-
тури звертаються до мене як дирек-
тора підприємства за матеріальною 
підтримкою. Намагаємося надавати 
таку допомогу, якщо бачимо, що ко-
шти підуть на розвиток талановитої 
молоді або вкладатимуться у куль-
турні події, які справді стануть окра-
сою міста, будуть вписані в його істо-
рію», – розповідає  Володимир Бліхар, 
пояснюючи свою з родиною присут-
ність на концерті.

Продовження розмови із директором 
компанії з виробництва металопластико-
вих конструкцій, а нині – кандидатом на 
посаду Тернопільського міського голови – 
ведемо вже в іншому культурному закла-
ді, серцевинному для нашого міста. У Тер-
нопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі – Уро-
чиста академія з нагоди 100-літнього юві-
лею: 

– Пане Володимире, ви стали сьо-
годні одним із тих гостей свята, який 
зробив театрові щедрий подарунок з 
нагоди ювілею…

– Так, справді, компанія Viknar’off, яку 
я очолюю, змогла сьогодні вручити теа-
трові грошовий сертифікат, адже усвідом-

люємо, що мистецтво неможливе без ка-
піталовкладень. Щоб театр жив, розви-
вався, щоб залишався класичним і разом 
з тим був сучасним, актори і режисери не 
повинні думати про буденні речі: де взя-
ти гроші, щоб заплатити за світло і воду, 
чим залатати діри у протертих камзо-
лах… Глядач хоче бачити красиве, вишу-
кане приміщення, аплодувати віртуозній 
грі талановитих акторів. Але театр, як ві-
домо, не може прожити на самі лише гля-
дацькі аплодисменти, навіть найпалкіші.

– Ви вважаєте, що держава не 
здатна ефективно опікуватися за-
кладами культури?

– Держава, місцева влада повинна це 
робити прозоро і ефективно: розподіляти 

бюджет так, щоб його вистачало на речі, 
що формують культурне багатство міс-
та. Разом з тим, розумію, що жодне управ-
ління культури не може платити талано-
витому акторові більше, ніж це годиться 
робити згідно штатного розкладу. Тут не 
обійтися без залучення позабюджетних 
коштів, без підтримки меценатів.

В розмову у «високому штилі» захоті-
лося внести легкої спонтанності, тож рап-
том запитую:

– Володимире Васильовичу, ви 
справляєте вигляд дуже сучасної, ак-
тивної людини із прогресивними  по-
глядами.  Чи можете назвати себе 
«театралом»?

Вдячна і задоволена, що отримую на 
своє запитання чесну (як мені здалося) 
відповідь:

– Коли людина приймає рішення про 
те, що вона хоче стати частиною влади, то 
питання для неї уже не стоїть таким чи-
ном: любить цей депутат  або, скажімо, 
міський голова театр чи ні. Обов’язком, 
культурною ознакою влади є відвідання 
концертів класичної музики у філармонії, 
спектаклів у драматичному театрі. Сьо-
годнішній день демонструє, що це – при-
ємний обов’язок. 

Розмову записала 
Тамара КАПИЦЯ.

Тремкі струни бандури полонили теплого недільного дня 4 жовтня 
товариство тернополян, яке завітало до народного дому «Перемога». 
Шанувальників мистецтва тішив дует бандуристок «Елегія струн», 

у складі Юліани Хаварівської та Ірини Кріль. Звучали переспіви давніх 
старовинних українських мелодій, кращі хіти естрадної музики 80-років, 
класична європейська музика. Спеціальним гостем вечора став наш земляк, 
український співак, композитор й музикант Андрій Підлужний та камерний 
оркестр під керівництвом Мирослава Кріля. Хвилі безтурботної радості та 
усмішок змінювали в концертному залі емоції тихого смутку і переживань…

Мистецтво оживає
за підтримки меценатів

Колектив постійно бере участь у різноманітних 
заходах у своєму районі, а також у Тернополі, інших 
областях. У репертуарі артистів – українські народні 
пісні, танці, обряди, які побутували в нашому регіоні. 

Це обряди “Обжинки”, “Колодка”, “Андрія”, купальські 
пісні, веснянки та багато інших. 

Сьогодні в колективі понад 25 учасників. І мис-
тецька родина постійно поповнюється!

Мирослав КОЛОМІЙЧУК. 
На фото автора: обрядово-фольклорний ко-

лектив із Софією Рижевською та найстаршими 
учасниками – Зіною Цуман і Ніною Шкурупій. 

на сцені

Нещодавно відсвяткував свій 30-річний ювілей народний аматорський обрядово-
фольклорний колектив Лановецького районного будинку культури. Очолює 
його Заслужений працівник культури Софія Рижевська.

років30
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У Кремлі вже говорять про 
«Російську Арабську Республіку»

Міністерство оборони Росії називає 
регіон Сирії «Російською Арабською 
Республікою». Цей термін вжитий у ко-
ментарі до новини про авіаудари по Си-
рії, на офіційній сторінці міністрерства у 
«Facebook», повідомляє ТСН. Щоправда, 
пізніше запис був відредагований, і змі-
нений на «Сирійську Арабську Республі-
ку». Варто нагадати, директор російсько-
го центру вивчення країн Близького Схо-
ду та Центральної Азії Семен Багдасаров 
у ефірі «Россия 24» заявив, що «сакраль-
ні» для росіян місця, розташовані на те-
риторії Сирії, і це їхня земля. 

700 мільйонів людей - 
за межею бідності

Цьогоріч кількість бідних у світі 
зменшиться, що є вперше в історії. За 
межею буде кожен 10-ий, а сумарно - 700 
мільйонів людей. Бідні - це ті, хто у день 
живе на менше ніж 1 долар 90 центів. Та-
кий прогноз Світового банку. В устано-
ві кажуть: рівень убогості падає завдя-
ки економічному зростанню. Також цьо-
му сприяють інвестиції в освіту, охоро-
ну здоров’я і соціальний захист. «Це най-
краща новина сьогодні у світі - ці прогно-
зи свідчать, що ми є першим поколінням 
в історії людства, яке може покласти кі-
нець крайній формі бідності», - сказав 
президент Світового банку Джим Йонг 
Кім. Зараз половина найбідніших людей 
на Землі живуть в Африці - на південь від 
Сахари. У Україні за межею бідності ко-
жен третій. А найбільш забезпечені - жи-
телі Катару, тут найменше бідняків

Пілот США помер 
під час польоту

Пілот авіакомпанії «American 
Airlines» несподівано помер під час 
рейсу «Бостон-Фінікс». Льотчику ста-
ло зле, коли він перебував за штурвалом. 
Стюардеса, до речі, колишня медсестра, 

спробувала надати йому першу медичну 
допомогу, однак не змогла врятувати чо-
ловіка, повідомляє «The Daily Mail». Дру-
гий пілот вчасно зайняв місце за штурва-
лом і повідомив диспетчеру. Асистент зу-
мів без проблем посадити літак. На борту 
перебували 150 пасажирів.

Американці тримають 
в офшорах трильйони «зелених»

«500 провідних американських 
компаній зберігають в офшорах більш 
як 2,1 трильйона доларів прибутків, 
аби не платити податки. У разі повер-
нення цих коштів до США, корпораціям 
довелося б сплатити 620 мільярдів по-
датків», -  повідомляє «Reuters» із поси-
ланням на результати дослідження двох 
американських неурядових організа-
цій - «Center for Tax Justice» і «U.S. Public 
Interest Research Group Education Fond». 
Дослідження також виявило, що майже 
три чверті із цих компаній мають дочір-
ні фірми в офшорних зонах на Бермуд-
ських островах, в Ірландії, Люксембургу 
та Нідерландах. Американські корпорації 
користуються такою схемою тому, що за 
кордоном вони платять лише 6 відсотків 
податкових відрахувань, тоді як у США їм 
слід платити 35 відсотків.

Британці створили 
асфальт, який «п’є» воду

Кліматичні умови Великої Британії 
спонукали інженерів винайти дорож-
нє покриття, здатне поглинути близь-
ко тисячі літрів рідини на квадратний 
метр, передає «Акцент». У регіонах з ви-
соким середньорічним рівнем опадів но-
вовведення стане у нагоді, адже асфальт 
має особливу пористу структуру, завдяки 
чому він зможе пропускати велику кіль-
кість вологи до підкладки з дренажем. 
До цієї розробки вчені йшли 60 років. За-
вдання перед ними стояло непросте: по-
криття мало володіти міцністю і високою 
проникною здатністю одночасно. Досяг-
ти результату допомогла нова речовина, 
яка слугує сполучною ланкою між струк-
турними частинками асфальту.

Підготувала Ольга ЧОРНА.  

Україна
Нардепи дозволили 

іноземцям служити у ЗСУ
Український парламент ухвалив 

законопроект, який дозволяє інозем-
цям служити за контрактом в Украї-
ні. Згідно з ухваленими змінами, дозво-
ляється вступати на військову службу 
і проходити її іноземцям та особам без 
громадянства за контрактом на посадах 
рядового, старшинського складу ЗСУ та 
інших військових формуваннях. Також 
вони тепер матимуть право на соціаль-
ну допомогу.

Їсти - дороге задоволення
Молочні продукти і м’ясо цієї осені 

подорожчають на 15 відсотків. У пер-
шу чергу це стосується свинини, яло-
вичини і домашнього сиру, повідомляє 
ТСН. Як пояснюють агроексперти, осно-
вна причина - скорочення поголів’я ко-
рів і свиней. Водночас додають, що не 
чекають зміни цін на вершкове масло і 
сухе молоко. Щодо інших продуктів, не 
повинні змінитися цінники на крупах і 
макаронах. А ось картопля через низь-
кий урожай буде дорожчати.

У Польщі попит 
на українських заробітчан

У першому півріччі іноземці в 
Польщі заробили понад мільярд 
євро. Про це повідомляє портал  TVN24 
Bis із посиланням на дані Нацбанку 
Польщі. Як зазначив Гжегож Доброчек 
з департаменту статистики польсько-
го центробанку, у 90 відсотків випад-
ків виплати зарплати іноземцям йшло-
ся про українців. Польські підприємці у 
січні-червні подали 403 тисячі заяв про 
намір взяти на роботу українців. Рік 
тому цей показник становив 183 тися-
чі. За даними Нацбанку Польщі, збіль-
шилося й число заяв із проханням про 
надання дозволу на роботу, які пода-
ють самі громадяни України. За півро-
ку - 23 тисячі, а роком раніше - полови-
на від цієї кількості. Загальна чисель-

ність українців, які знайшли роботу в 
Польщі, у першому півріччі склала 411 
тисяч осіб. Це більше, ніж удвічі пере-
вищує показник минулого року, який і 
так був рекордним.

Профспілки проти скасування 
трудових книжок

Голова Федерації профспілок Гри-
горій Осовий висловив рішуче за-
перечення щодо поспішного ска-
сування трудових книжок, передає 
прес-служба ФПУ. «Потрібно чітко ро-
зібратися, чи буде реальна економія від 
скасування трудових книжок і в чому 
вона конкретно полягає. У разі введен-
ня державного електронного реєстру, 
персональні дані працівників повинні 
бути надійно захищені від стороннього 
доступу й одночасно кожен працівник 
повинен мати власний ключ доступу 
до Держреєстру, персональну електро-
нну картку, де є вся інформація про його 
освіту, кваліфікацію, трудовий стаж, іс-
торія професійного зростання, оцін-
ки його трудових заслуг», - зазначив 
Осовий. Як повідомляє прес-служба, за 
останні роки до профспілкових органі-
зацій не надходило жодного звернення 
про скасування трудових книжок. Вини-
кає логічне запитання: на підставі якої 
громадської ініціативи це виноситься 
на розгляд уряду і як можна приймати 
рішення, яке зачіпає інтереси понад 20 
мільйонів українців. 

Мінфін попереджає:
 цигарки подорожчають 

Міністерство фінансів вирішило 
збільшити акцизний податок на ци-
гарки на 40 відсотків. Таким чином се-
редній акциз на пачку цигарок у 2016 
році зросте з 6,3 гривні до 9,5. Тобто, се-
редня ціна пачки цигарок із 15 гривень 
подорожчає до 20, повідомляє «Укрін-
форм». У відомстві вважають, що спо-
живання цигарок в Україні скоротить-
ся із 58 мільярда штук у 2015 році до 54 
мільярда штук у 2016-у. У Мінфіні ка-
жуть, що після підвищення акцизу над-
ходження до држбюджету збільшаться 
на 7,5 мільярда гривень. 

Україна Світ

- Капітальний ремонт від-
ділення розпочався ще у 2010 
році. Тоді частково були прове-
дені будівельно-монтажні ро-
боти, - розповідає голова Тер-
нопільської облради Василь 
Хомінець. -  Та через брак ко-
штів у 2011-2012 роках капі-
тальний ремонт був призупи-
нений. Два роки тому фінан-
сування з обласного бюджету 
відновилося, і відділення го-
тове приймати маленьких па-
цієнтів.

Загалом на капітальний ре-
монт відділення обласна рада 
виділила 3 мільйони 703 ти-
сячі гривень. Ще залучено 500 
тисяч гривень позабюджетних 
коштів.

- Я щиро вдячний обласній 
владі за допомогу і підтрим-

ку. Тепер діти Тернопільщини 
зможуть отримати висококва-
ліфіковану допомогу на сучас-
ному  рівні за новими техно-
логіями, - зазначив головний 
лікар обласної дитячої лікар-
ні Григорій Корицький. – Від-
ділення інтенсивної терапії 
новонароджених відремонту-
вали, встановили найсучасні-
ше обладнання, яке безпечне і 
комфортне для діток. Це дало 
поштовх розвитку в області хі-
рургії новонароджених. Сьо-
годні наші лікарі здійснюють 
хірургічні втручання з перших 
годин життя немовлят. 

Працівники відділення 
раді, що нарешті їх мрія ста-
ла реальністю і вони лікувати-
муть своїх маленьких пацієн-
тів у таких хороших умовах.  

- Ми працюємо з 1997 року, 
- розповідає заввідділенням 
інтенсивної терапії новонаро-
джених Надія Пасяка. -   Спер-
шу було лише 6 ліжок. Але за-
раз кількість хворих дітей по-
більшало, з`явилося сучасніше 
обладнання, тож оновлення і 
реконструкція були вкрай не-
обхідні. Сьогоднішнє відкрит-
тя – це визначна подія і для на-
шого міста, і для області.

Протягом року у стаціонарі 
закладу пролікували 14 тисяч 
дітей. Також тут  реалізували 
соціальний проект щодо без-

коштовного лікування дітей 
та повного їх  забезпечення 
медикаментами і лікарськими 
засобами.  З обласного бюдже-
ту виділили на це 6,8 млн. гри-
вень. Аналогів такого масш-
табного проекту в інших регі-
нах немає. 

Очільники області пообіця-
ли, що це не єдина інвестиція у 
медицину краю. 

- У цьому році майже 50 
мільйонів гривень будуть 
спрямовані на покращення 
умов лікування пацієнтів у на-
шій області, - зазначив голо-

ва Тернопільської ОДА Степан 
Барна. – Підтримка медицини 
– один з пріоритетних напрям-
ків розвитку України. Зараз ми 
працюємо над реконструкцією 
перинатального центру матері 
і дитини, діагностичного цен-
тру в обласній університет-
ській лікарні та єдиної облас-
ної інфекційної лікарні. Вже у 
наступному році візьмемося за 
реконструкцію медичних уста-
нов у центрах територіальних 
громад. 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільських дітей 
ЛІКУВАТИМУТЬ ЯК У ЄВРОПІ

В обласній дитячій 
лікарні урочисто 
відкрили і освятили 

відділення інтенсивної 
терапії новонароджених. 
Тож тепер немовлята 
з усієї Тернопільщини 
зможуть отримати 
необхідну медичну 
допомогу у європейських 
умовах та з допомогою 
найсучаснішого 
обладнання. 
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гніздечко
Сімейне

- Чого це наша 
наречена засмути-
лася? Дівчата, нумо 
пісню заспіваймо ве-
сільну! – Катерина продовжувала нарі-
зати салат і затягла смачним грудним 
голосом. – Горіла сосна палала…

Жіночки й собі підхопили: 
- Горіла сосна палала,
Під нею дівка стояла,
Русяву косу чесала,
Ой коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені,
Більше служить будете,
Під білий вельон підете…

- Тітко Варко, думали вас розвесели-
ти, а ви у сльози! Цитьте, бо ще жених 
скаже, що ми тут вас образили чимось!

- Зараз будемо сороміцьких весіль-
них співати, – Галина  вдарила черпа-
ком по сковороді, на якій пекла млин-
ці, й почала вибивати, мов у бубон, і під-
танцьовувати. – А та наша молода чер-
вона, як рожа, а той ваш молодий, як 
люшня від воза.

Жіноче товариство розсипалося 
сміхом. Кухня все більше й більше на-
повнювалася неймовірними аромата-
ми святкових страв, присмаченими гар-

ним на-
строєм та 

жартами.
- Дай вам усім 

Боже здоров’я,  –  
баба Варка витер-
ла краєчком фарту-
ха очі, –  яка ж з мене 

молодуха уже! Але 
хіба ж дітям відмовиш? 

І онуки молодці, вирішили нас з дідом 
потішити, таке свято влаштувати.

- То радіти треба, мамо! П’ятдесят 
років прожити у парі – це вам не абищо! 
–найстарша донька Раїса обняла маму. 
– І не просто прожити, а зберегти лю-
бов та повагу один до одного, вирости-
ти діток, онуків, правнуків діждали! Не-
хай люди порадіють разом з нашою ве-
ликою родиною!

- Гарна назва – золоте весілля, при-
думав же хтось! – задумливо сказала 
Алла, невістка Раїси.

- Стосунки, які пройшли випро-
бування часом, такі ж коштовні, як зо-
лото, тому так і назвали, – відповіла їй 
свекруха. 

Баба Варка залишила дівчат за роз-
мовами. «Треба ліки випити від сер-
ця, бо щось воно зовсім розхвилювало-
ся, розболілося», – висипала на долоню 
кілька різнокаліберних круглячків, за-
пила водою і прилягла на ліжко. Зі світ-
лини на стіні навпроти на неї дивили-
ся двоє закоханих. То вона зі своїм Ан-
дрієм. Якраз після одруження, молоді 
ще, сповнені надії й оптимізму. Їй трид-
цять, а він на чотири роки старший. До 
одруження були знайомі менше як мі-
сяць, зустрілися на весіллі двоюрідної 

сестри Андрія, сподобалися одне одно-
му. Кілька разів зустрілися, а потім, як 
зараз, пам’ятає слова чоловіка: «Чого 
ми будемо час втрачати? Нам треба дім 
будувати, дітей родити». Так просто й 
забрав її до себе. Батьки Андрія при-
йняли дівчину-сироту, як рідну, у свою 
велику сім’ю. Розписалися у сільраді 
без будь-яких гучних святкувань та й 
почали собі жити. Спочатку з батьками, 
а згодом збудували власний  добротний 
дім, за роботою й турботами світу біло-
го не бачили.

 Чи були щасливими? Усякого було. 
Це теперішня молодь ледь що – відра-
зу біжать розлучатися, а тодішні більш 
терплячі були один до одного, та і сус-
пільство тоді усе інакше сприймало. 
Але Варка з Андрієм і любили одне од-
ного. Те, як сильно він її кохає, зрозу-
міла, коли потрапила в лікарню. Якраз 
після пологів, після народження тре-
тього сина. Була в дуже важкому стані, а 
Андрій цілими днями маля бавив, стар-
ших глядів і щоночі сидів біля лікарня-
ного ліжка дружини. Пригадує, як цілу-
вав її руки, торкався ніжно її обличчя, 
коли думав, що вона спить, і все шепо-
тів: «Ти ж моя найдорожча лебідонька, 
тільки живи, хай уже краще я піду з цьо-
го світу, як же наші діточки без мами бу-
дуть, тільки живи, Варюсечко…» 

У кожного з них свій характер, але за 
п’ятдесят років спільного життя навчи-
лися поступатися, прислухатися, тур-
буватися. Не було такого рішення, яке 
б прийняв хтось один у сім’ї. Завжди об-
говорять усе, зважать. Так і дітей свої 
навчили. От і зараз вони усі вже ма-
ють свої онуків, а до батьків на пораду 

їдуть. Четверо дітей виростили – най-
старша донька й три сини. Сьогодні усі 
приїхали. Золоте весілля батьків раз бу-
ває. І для них це великий приклад люд-
ської мудрості й відданості, невимірної 
любові й вдячності, глибини почуттів, 
батьківського терпіння й взаєморозу-
міння. 

- Варюсю, ти де є? – двері тихесень-
ко відхилилися і Андрій Іванович  про-
сунув голову. – Тобі зле, ліки прийняла?

- Ні, все гаразд, так прилягла.
- То ходімо уже, стіл накритий, гості 

чекають молодих. – Дід допоміг підвес-
тися дружині, обняв її, поправив волос-
ся й притулився вустами до скроні. – Аж 
чудно якось, не віриться, що ми з тобою 
стільки прожили, га, Варусю?

- Так, Андрійку, не віриться. Час збіг 
і незчулися коли.  А я така щаслива, що 
ми дожили до цього світлого дня! Хтоз-
на, може і востаннє усією родиною за 
святковим столом ось так збираємося. 

- І це добре, що з такої радісної наго-
ди. Ходімо, зачекалися нас.

Під крислатими яблунями в дворі 
за столами гості чекали молодих. Вони 
з’явилися на порозі, підтримуючи одне 
одного, такі зворушливо рідні й, не зва-
жаючи на зовсім посріблені голови, на-
справді золоті-золоті. Під оплески сіли 
на почесному місці. Бабі Варці, як  і го-
диться нареченій, дівчата одягли фату, а 
дідові вчепили букет на піджак. І стіль-
ки тепла й вдячності в очах, і скільки 
прекрасних слів на адресу батьків про-
звучало!  Час від часу запальна музика й 
веселі пісні  відволікали гостей від вину-
ватців свята. Але для них то тільки в ра-
дість. Нехай святкують люди. 

Андрій Іванович і Варвара Дмитрів-
на схилили голови один до одного і аж 
світилися обоє, так, як і на тій світлині, 
у день одруження. Бо ж нічого не зміни-
лося між ними з того дня… Хіба сам час 
став старшим та щастя стало міцнішим 
і витривалішим на п’ятдесят років…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Золото почуттiвНа життєвих стежках

Не наріканням 
і скаргами, 

а радістю 
і посмішкою

Якщо ви в поганому настрої, 
тому що вас образили або ви отри-
мали погані новини, скористайтеся 
силою посмішки. Навіть якщо вас 
ніхто не бачить, постарайтеся по-
сміхнутися, щоб показати собі са-
мому, що ви перебуваєте вище від 
всяких труднощів. Думайте, що ви 
невразливі, безсмертні, вічні. По-
даруйте собі посмішку, як ви роби-
те це іноді, проходячи повз дзерка-
ло. Навіть якщо ваша усмішка буде 
трохи вимученою, це вже початок 
поліпшення. Як тільки ви посміхне-
теся, ви відчуєте себе в кращому на-
строї. А в доброму настрої вам буде 
легше вирішити всі ваші проблеми.

 Ви не уявляєте, як багато до-
брого здатна дати вам самим і лю-
дям, які оточують вас, звичайна 
посмішка. Бог допомагає тим, хто 
всі неприємності й прикрощі зу-
стрічає не наріканням і скаргами, 
а радістю і посмішкою. Отримав-
ши від життя черговий удар, ска-
жіть собі: «Все могло бути набага-
то гірше», – і посміхніться...

Мати ТЕРЕЗА.
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*     *     *
Давай, красуне, 

будемо на «ТИ»
Мене чарує імідж

 твій розкішний,
Тужлива плинність 

трунку красоти,
І перших сходів 

безпорадна ніжність,
Воскреслих між густої 

чорноти…
Давай, красуне, 

будемо на «ТИ»

Давай, красуне, 
будемо на «ТИ»

Мені любов чутливо душу гріє,  
Ховаю я ще з юності листи,
Та від туманів 

коси іржавіють,
В минуле розчиняються 

мости…
Давай, красуне, 

будемо на «ТИ»
*     *     *

Від спеки в холод 
знають шлях дощі,

Вони вночі звели від 
літа браму,

З туману сірі кинули плащі.
І жменьку золота 

поміж листки до храму
Панянки осені. 

Притишилися враз.
І зранку в небо вивели веселку,
Щоб вересень зустрів їх 

без образ,
А  хмари заховали в закапелку
За обрієм, де ключ пташиний 

згас.
Марія ГУМЕНЮК.

*     *     *
Проминуло літо, промайнуло,
Лиш одна в полях 

стоїть стерня.
І чогось в душі так 

смутком потягнуло.
Як же скоро в нас проходить 

це життя.
Прилітають журавлі 

і відлітають,
І курличуть, наче 

кажуть: «Пам’ятай. 
Ще одну в своїм лиці 

шукай морщинку,
Коли ми вже відлітаєм 

в теплий край».
А іще недавно босі ноги
На дорогах розмітали порохи.
І дорослі нам стежину 

уступали,
Бо «на конях» їдуть дітлахи.
І отак, обмурзані згори 

додолу,
Ввечері з’являлись ми в дворі.
Все одно часи ті називаєм 

золотими
Із тих всіх, що є у 

нашому житті.
Тепер ми стали вже дорослі,
І виховуєм своїх дітей,
Тож не гайте, діти, свого часу
І  скоріш сідлайте 

прутяних коней.
Петро ХУДКО.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

За вікном стояв погожий 
осінній день, оповитий пізнім 
бабиним літом. У відкриту ква-
тирку класу вливалися п’янкі 
пахощі стиглих яблук зі шкіль-
ного саду. Чи то від цих духмя-
них ароматів, чи від напружен-
ня шестикласники сиділи тихо. 
Діти насторожено чекали на 
свою нову вчительку україн-
ської мови, яка буде  місяць за-
міняти їм Олександру Микола-
ївну.

І ось двері класу легенько 
відчинилися й на порозі стоя-
ла вона. Молода, усміхнена, ла-
гідним поглядом окинула дітей 
і попрямувала до столу.

- Доброго дня! Мене звати 
Олена Андріївна. Давайте, і ко-
жен з вас скаже декілька слів 
про себе.

Чорняві, русяві, біляві хлоп-
чики й дівчатка по черзі розпо-
відали про себе. Олена намага-
лася кожного обділити посміш-
кою, лагідним поглядом очей, 
теплим словом.

Останнім про себе розпові-
дав скромний чорнявий хлоп-
чик Павлик. Він сказав, що живе 
з дідусем і бабусею в селі, а тато 
– в місті, де працює хірургом 
в обласній лікарні, тому мало 
часу проводить вдома. Павлик 
любить домашніх тваринок і 
мріє про акваріум з рибками.

Звичайна розповідь дитини 
про себе. Їх Олена сьогодні по-
чула аж тридцять дві. Але роз-
повідь Павлика її дещо насто-
рожила. Чому хлопчик жодним 
словом не обмовився про маму? 
Чому він живе з бабусею в селі, 
а не з батьками? – ці думки ніяк 
не йшли Олені з голови.

Після уроків молода вчи-
телька розгорнула останні сто-
рінки класного журналу, де 
були записані дані дітей. Але 
навпроти Павликового імені 
було зазначено лише ім’я бать-
ка. «У чому ж причина? – не пе-
реставала думати дівчина.

Навчальні дні спливали 
один за одним. Шестикласни-
ки дуже полюбили Олену. Її щи-
рість зігрівала дитячі душі. На-
магалася всім порівну віддава-
ти свою любов. Але от цей Пав-
лик. Він завжди старався ста-
ти найближче до неї, коли всі 
діти на перерві зграйкою ото-
чували її худеньку постать, пер-
шим відкликався, коли Олена 
просила учнів що-небудь допо-
могти їй. І якось мимоволі Оле-
на віддавала Павлику душев-
ного тепла і ласки більше, ніж 
іншим дітям. А він тулився до 
її ніжності, до її вчительсько-
материнської любові.

Якось, коли Олена після уро-
ку заповнювала журнал, Пав-
лик підійшов до неї, притулив-
ся до її щоки.

- А, це ти, Павлику? – мови-
ла Олена. – Ох, ти ж мій мазун-
чику! – награно суворо і водно-
час лагідно прозвучали її слова 
й луною відгукнулися в дитячій 
душі. Олена попестила розку-
йовджену хлопчикову чуприну 
і пригорнула до себе. Мимово-
лі її погляд ковзнув по брудно-
му комірці Павликової сорочки. 

- Павлику, - якомога лагід-
ніше почала Олена, - сьогод-
ні, як прийдеш додому, віддай 
будь ласка, свій одяг мамі, щоб 
попрала і попрасувала,  а то ді-
вчатка будуть сміятися, що ти 
ходиш неохайний.

- А мами вдома немає, - ска-
зав, як відрубав хлопчина.

- А де ж вона?
- Тато каже, що на заробіт-

ках, але я чув, як бабуся з діду-
сем говорили, що вона нас по-
кинула.

Олена розгублено слухала 
дорослу сповідь Павлика. Що 
відповісти цим сумним і допит-
ливим оченятам? Виручив дзві-
нок на урок. А наступного дня 
Павлик пригостив її  цукерка-
ми. Олена відмовлялася брати, 
але хлопчик запевнив, що тато 
купив їх для нього забагато, 
тому він вирішив пригостити 
улюблену вчительку. Коли че-
рез кілька днів Павлик поклав 
на Оленин стіл набір брендових 
ручок, вона не стрималася і су-
воро сказала:

- Павлику, а це що? Де ти 
взяв ці дорогі ручки?

- Олено Андріївно, це для 
вас. Друг мого тата має фірму, 
яка виготовляє ручки. Їх у ньо-
го - багато. І  він часто дарує 
мені різні ручки. У мене їх ціла 
колекція.

- А ти питався дозволу у до-
рослих? – вже м’якше запитала 
Олена.

- Так, звичайно. Татко до-
зволив, адже я вже багато разів 
розповідав йому, яка ви добра, - 
сказав Павлик і сяюча усмішка 
освітила його обличчя.

Іншого разу Олена заува-
жила, як Павлик намагається її 
сфотографувати чи зняти на ка-
меру мобільного телефону. 

- Павлику, що це знову за 
пустощі?

- Олено Андріївно, не сердь-
теся, будь ласка.  Розумієте, я 
кожного дня розповідаю татко-
ві про вас. І він хотів би на вас 
подивитися.

Олена знову розгубилася від 
такої відвертості. Для чого б це 
раптом невідомому чоловікові 
знадобилися її фото? Попроси-
ла хлопця видалити з мобільно-
го світлини.

- Павлику, будуть батьків-
ські збори, от тоді і познайоми-
мось з твоїми батьками. Отож 
не вигадуй  бозна що.

- У мене немає батьків, а 
тільки тато. Я ж казав уже! – об-
ражено вигукнув хлопчик і по-
біг геть.

Олена зніяковіла. Якось не 
педагогічно вона вчинила по 
відношенню до Павлика. Не 
варто бути такою різкою. Хоча 
й не треба, щоб хлопчик так  
прив’язувався до неї. У цій дум-
ці впевнилася ще більше, коли 
на свій день народження отри-
мала від Павлика велику короб-
ку цукерок.

- Це вам від мене і від татка. 
Ми бажаємо вам всього найкра-
щого. Татко сказав, що ви дуже 
гарна і дозволив запросити вас 
у гості. Ви прийдете, Олено Ан-
дріївно, правда?

Від почутого в Олени все пу-
талось в голові. Ні, цей хлоп-
чик з кожним днем все більше 
прив’язується до неї. А так не 
можна. Однак нічого вдіяти не 
могла. Павлик майже щодня за-
питував, коли вона прийде до 
них в гості. Оленка придумува-
ла різні причини, щоб відмови-
тися, адже вона вже не малень-
ка наївна дівчинка і прекрас-
но  розуміє, що стоїть за цією 
прив’язаністю. Щира і нелука-
ва дитяча душа покладає на неї 
великі надії. А чи готова вона, 
Олена, оправдати їх?

Вирішення прийшло якось 
само собою. У школі святкували 
День вчителя. Діти і педагоги 
вишикувались на урочисту лі-
нійку. Лунали ніжні акорди пі-
сень, діти декламували вірші, а 
яскраве осіннє сонечко огорта-
ло весь світ своїм теплом. Олена 
стояла позаду своїх шестиклас-
ників. Павлик був біля неї, наче 
боявся, що вона може кудись 
зникнути. Раптом хтось тихень-
ко підійшов до них. Олена огля-
нулася. За її спиною стояла літ-
ня жінка. У руках вона тримала 
пишний букет білих айстр.

- Доброго дня, Оленочко Ан-
дріївно! –  привіталася несміли-
во. – Пробачте, але Павлик так 
завжди вас називає. Я – його 
бабуся, -  поспішила поясни-
ти жінка, читаючи німе збенте-
ження на Олениному обличчі. 
-  А це вам квіти від мого сина. 
Він під’їде через кілька хвилин. 
Будь ласка, будьте сьогодні на-
шою гостею.

Тремтячими руками Олена 
взяла айстри. Ось і настав той 
момент, про який вона здога-
дувалася в глибині душі. Але чи 
готова вона взяти на себе тя-
гар чужих проблем і зробити їх 
своїми? А що, коли їй запропо-
нують стати матір’ю для цьо-
го кмітливого чорнявого хлоп-
чика, котрого вона вже встигла 
полюбити? Яке рішення при-

йняти? До чого прислухатися: 
до розуму чи до серця?

Олена пішла в напрямку 
школи.

- Я лише візьму свої речі, 
- пояснила Павликові і його 
бабусі. Хлопчик довірливо 
дивився їй услід.

Різні почуття розри-
вали Оленину душу: лю-

бов, жаль і страх перед не-
відомістю. Страх увійти в 

чужу сімейну святиню, навіть 
якщо там потребують допомо-
ги. А що, коли Олена відкриє по-
вністю своє серце для Павлика і 
його батька, а та жінка, яка була 
дружиною і матір’ю, пожалкує 
про свій вчинок і захоче повер-
нутися до сім’ї, до сина і чоло-
віка. Як бути тоді Олені, якщо 
в совісті тієї жінки озветься го-
лос крові?

Через вікно учительської 
Олена бачила, як на подвір’я 
школи плавно в’їхало новеньке 
«Ауді» і з нього вийшов високий 
широкоплечий чоловік. Павлик 
підбіг до нього і радісно повис 
на сильних батькових руках. Ба-
чила, як Павликова бабуся піді-
йшла до сина і щось жваво роз-
повідала йому, показуючи на 
вікна школи. Олена дивилася 
на цих людей і в її розумі чіт-
ко прозвучало: «Ні, ти не маєш 
права». А серце? Серце дівчини 
було на роздоріжжі.

Через якийсь час Олена, 
пригортаючи до грудей білі ай-
стри, швидко вийшла із примі-
щення школи «чорним ходом» 
і поспішила сховатися за рогом 
вулиці. Страх перед невідоміс-
тю і відповідальністю взяв верх 
над почуттями.

…Минули роки. Багато чого 
змінилося в Олениному житті. 
Вона пішла з Павликової шко-
ли. Як і зрештою не створи-
ла сім’ї, не народила дітей і ще 
багато чого «не»… А, можли-
во, в неї все ще попереду. Оле-
на не любить філософствува-
ти над своєю долею. Лише во-
сени, коли зацвітають айстри, 
вона мимоволі згадує Павлика 
і його сім’ю. Як склалася його 
доля? Чи повернулася до їхньої 
сім’ї мати? Чи пам’ятає ще Пав-
лик про неї? Чи пробачив її?

Ось і цьогоріч, зриваючи в 
квітнику білі айстри, Олена під-
рахувала, що хлопець уже оди-
надцятикласник. Змінився, ма-
буть. Дуже хотілося б його по-
бачити. І раптом в Олениній го-
лові визріває план. Така собі по-
таємна мрія. Поїхати наступ-
ного року в цю школу на свято 
останнього дзвоника чи на ви-
пускний бал. Для чого? Побачи-
ти Павлика, переконатися, що в 
нього все гаразд, що вона п’ять 
років тому прийняла правиль-
не рішення. Дізнатися, що там, 
біля їхнього сімейного вогни-
ща: у Павлика є і тато, і мама? А 
якщо ні?

На це запитання в Олени 
відповіді немає. Та й для чого 
загадувати наперед. Можливо, 
коли їй знову подарують букет 
улюблених білих айстр, вона 
прислухається до голосу не ро-
зуму, а серця, яке навіть на роз-
доріжжі завжди вибирає пра-
вильний шлях.

Оксана ҐУДЗЬ.

Невигадана історія

айстриБілі
Яблука - казкові
У руках дбайливих
Для людей - 

з любов’ю
Від жінок 

вродливих.

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Ганна Мельник і Світлана 
Магаляс із села Товсте 
Гусятинського району 
збирають яблука  
у ПАП “Аркадія”.
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«Шахтар» - «Чорноморець» - 2:0 
Рекордного гольового «дубля» Алекса Тейшейри «гірникам» 

цілком вистачило для перемоги над одеситами з комфортним ра-
хунком.

«Металіст» - «Сталь» - 1:1
Передчасна самозаспокоєність не дозволила гостям вивезти з 

Харкова перемогу, яка виглядала б цілком заслуженою.
«Металург» - «Олімпік» - 0:3 
У битві суперників з турнірних низів краще виступили донеч-

чани, перегравши господарів за багатьма статистичними показни-
ками.

«Говерла» - «Карпати» - 0:2
Львів’яни зуміли перервати чорну серію, візуально невимуше-

но довівши свою перевагу над господарями.
«Дніпро» - «Олександрія» - 2:0 
Навіть увімкнувшись у справжню гру лише після перерви, дні-

пропетровці легко перемогли свого суперника.
«Волинь» - «Зоря» - 0:3 
За недавнім дніпропетровським сценарієм луганці так само фе-

єрично провели черговий виїзний матч у Луцьку.
«Ворскла» - «Динамо» - 0:4 
Кияни не залишили сумнівів у тому, що вони сьогодні сильніші 

за всіма показниками у порівнянні з господарями.

ПФК «Суми» – ФК «Тернопіль» – 4:1 

В 11-му турі української першої ліги у матчі між 
ПФК «Суми» та ФК «Тернопіль» гості вже на 16-й 
хвилині відкрили рахунок. Проте, фактично 

наступний випад ПФК «Суми» завершився голом у 
відповідь. 

Далі гра проходила з перемінним успіхом, більш гостро атаку-
вали сумчани, але до логічного завершення їх атаки не доходили. 
Коли пішов компенсований час, і тернополяни подавали кутовий, 
сталася несподіванка. Господарі пішли в контратаку і «розстріля-
ли» тернопільського воротаря – 2:1.

Другий тайм активніше розпочали сумчани. І вже на 52-й хви-
лині вони втрете відзначилися. 

Тернополяни спробували перехопити ініціативу, подовгу розі-
грували м’яча, але до реальних небезпек справа з їх боку не дохо-
дила. Натомість ще раз відзначилися господарі. 

«Нива» – «Авангард» - 0:1

Невдачі «Ниви» на старті сезону, а також 
позафутбольні проблеми мали б по-
спортивному розізлити команду та 

налаштувати на позитивний результат. На жаль, знову 
потішити власних вболівальників тернополянам не 
вийшло.

Старт поєдинку був за гостями, проте у всіх епізодах надійно 
зіграли центральні оборонці нашого клубу. У середині тайму пер-
ші моменти почали виникати і біля воріт гостьової команди. 

Загалом впродовж першого тайму на міському стадіоні то-
чилася рівна боротьба — віддати перевагу тій чи іншій команді 
було важко. Проте незадовго до завершення першої частини гри 
відбувся неприємний епізод для «Ниви» і вона залишилася у мен-
шості через вилучення нападника.

На другий тайм господарі вийшли зарядженими на гол. Нато-
мість «Авангард» скористався своїм єдиним гольовим моментом. 

Груповий раунд. Група G. Другий тур

«Русенборг» Тронхейм, 
Норвегія - «Дніпро» – 0:1

Над обома командами домінувало бажання не 
програти, що призвело до відверто невидовищ-
ного поєдинку. У першому таймі набагато часті-
ше з м’ячем перебував «Дніпро». «Русенборг» не-
безпечно виконував штрафні удари, але напруга 
була лише потенційною. 

У другому таймі боротьби було ще більше, і то-
чилась вона переважно у центрі поля. Та розв’язка 

все ж настала. Матеус пройшов лівим флангом, 
навісив на ближній кут воротарського майданчи-
ку, де Євген Селезньов випередив двох захисни-
ків і поставив у безвихідне становище воротаря.

 В останню 10-хвилинку «Русенборг» не надав 
аргументів для порятунку, тоді як гості не вико-
ристали дві чудові атаки.

Інший матч групи F: «Лаціо» Рим, Італія – 
«Сент-Етьєн» Франція – 3:2 

Становище команд: «Лаціо», «Дніпро» - по 4 
очка; «Сент-Етьєн», «Русенборг» - по 1. 

22 жовтня зустрічаються: «Дніпро» – «Сент-
Етьєн», «Лаціо» – «Русенборг»

Долучився до 
когорти чемпіонів

Українець Віктор Постол 
завоював титул чемпіона 
світу за версією WBC у першій 
напівсередній вазі, поклав-
ши на ринг в десятому раун-
ді аргентинця Лукаса Марті-
на Матісе.

Першу половину двобою 
тривала рівна боротьба, але 
починаючи з сьомого раунду 
українець заволодів ініціати-
вою, та все частіше почав про-
бивати оборону Матісе.

Закінчився бій в десятому ра-
унді, коли Постол упіймав арген-
тинця ударом правою назустріч, 
відправивши його в нокаут.

Ця перемога стала для укра-
їнця вже 28-ою у його професій-
ній кар’єрі - досі нікому не вда-
валось перемогти Постола.

Цікаво, що на самому поє-
динку було багато українських 
уболівальників з прапорами, 
а сам Постол вийшов у ринг з 
футболкою з написом «Pray For 
Ukraine» (Моліться за Україну).

На світовій першості у 
Лас-Вегасі (США) наші борці-
класики виглядали неперевер-
шено та продемонстрували свій 
найкращий виступ за всю істо-
рію участі у змаганнях. На ра-
хунку команди Артура Дзіга-
сова одна золота, одна сріб-
на та дві бронзові медалі. Го-
ловним героєм першості став 
Жан Беленюк. Він став усьо-
го другим українським борцем 
греко-римського стилю, слі-
дом за Володимиром Шацьких 
(ЧС-2006), який здобув світове 
«золото».

Підтримали Беленюка й ко-
леги по збірній. Армен Варда-
нян посів друге місце. На дода-
чу в активі блискучої україн-
ської команди опинилося ще й 
дві «бронзи». Відзначилися Ді-
мітрій Тімченко та Олександр 
Чернецький.

Не залишилися українці без 
нагород у Лас-Вегасі і в інших 
дисциплінах. У вільній боротьбі 
бронзові медалі на рахунку Ва-
силя Шуптара та Павла Олій-
ника.

Серед жінок чемпіонкою сві-
ту стала Оксана Гергель. Юлія 
Ткач  не змогла захистити ти-
тул чемпіонки світу, втім і цьо-
го разу повернулася додому з 
нагородою – бронзовою. Ме-
даль аналогічного достоїнства 
виграла й Тетяна Кіт. 

Традиційно великий урожай 
медалей з чемпіонату світу при-
везли й українські гімнастки-

художниці. Вже звично «пер-
шу скрипку» серед них грала 
Ганна Різатдінова,  на рахунку 
якої чотири бронзові нагороди. 
Там же, разом з лідером збірної 
України, відзначилися Вікторія 
Мазур і Елеонора Романова.

Якщо звитяги наших бор-
ців та гімнасток – справа звич-
на, то «бронзовий» успіх збірної 
України з настільного тенісу на 
чемпіонаті Європи у російсько-
му Єкатеринбурзі став першим 
в українській спортивній істо-
рії. Тетяна Біленко, Маргари-
та Песоцька та Ганна Гапоно-
ва гарантували собі «бронзу» 
перемігши у 1/4 фіналу коман-
ду Чехії, а у півфіналі поступи-
лися Румунії.

Продовжують колекціонува-
ти нагороди міжнародних зма-
гань українські спортивні гім-
насти. Чергову перемогу у впра-
вах на брусах на етапі Кубку сві-
ту здобув Олег Верняєв. Одра-
зу дві медалі виграв Ігор Раді-
вілов. Титулованих партнерів 
по збірній підтримав Андрій 
Сєнєчкін, який взяв «бронзу» у 
вправах на коні.

На фініші сезону відзначив-
ся Олег Царьков, який виграв 
срібну нагороду у фіналі Кубка 
світу у стрільбі з пневматичної 
гвинтівки.

Ефектну крапку поставив у 
змагальному році й стрибун у 
висоту Богдан Бондаренко, ви-
гравши «срібло» на заключно-
му етапу легкоатлетичної «Діа-
мантової ліги».

Ліга Чемпіонів УЄФА

Такі різні матчі

Другий тайм гості розпочали аналогічно – 
тобто, на чужій половині поля,  трансформував-
ши активність у ще один гол – 0:2. 

Отримавши солідну перевагу, «Динамо» зно-
ву заспокоїло темп і цілком контролювало хід зу-
стрічі.

В іншому поєдинку цієї ж групи «Порту» на 
своєму полі переграв «Челсі» - 2:1. Тому ліди-
рують у квартеті українці та португальці – по 
4 очки. У представників Туманного Альбіону 3 
бали, а «Маккабі» поки лише програє. Чергову зу-
стріч «Динамо» зіграє 20 жовтня на своєму полі 
проти «Челсі».

Груповий турнір. Група «А». Другий тур

«Шахтар» – «Парі Сен-Жермен» 
Париж, Франція – 0:3

Дуже швидко господарі пропустили після ба-

нального навісу з флангу. Узагалі, до перерви  
«Шахтар»  був не схожий сам на себе і пропустив 
ще раз. Аж після цього «гірники» створили єдину 
справжню атаку за 45 хвилин, проте вона закінчи-
лася безрезультатно.

Друга половина зустрічі візуально проходила 
під акомпанемент атак українського клубу. Проте 
на завершальній стадії постійно не щастило. Біль-
ше того, на останній хвилині основного часу гос-
подарі пропустили гострий випад і рахунок став 
0:3. 

Інший матч другого туру у групі «А» завер-
шився гостьовим виграшем іспанського «Реа-
ла» у шведського «Мальме» – 2:0. Тепер «Реал» та 
«ПСЖ» лідирують з 6-ма очками. Інші учасники 
квартету балів не набирали. У своєму черговому 
поєдинку донеччани поїдуть до Швеції, де 21 жов-
тня поміряються силами з місцевим «Мальме».

Груповий турнір. Група «G». Другий тур

«Маккабі» Тель-Авів, Ізраїль – 
«Динамо» – 0:2

Уже на початку зустрічі Ярмоленко забив 
«швидкий» гол, а тому  після цього динамівці 
зосередились на захисті власних воріт. 

Ліга Європи УЄФА

Фактор Євгена Селезньова

Ліга Парі-матч, 10 тур

«Динамо» продовжує 
вигравати

Тернопільські 
клуби не радують

Вересневі ТРІУМФИ
Вересень виявився плідним на нагороди 

українських спортсменів, а найяскравішим 
виявився виступ на чемпіонаті світу борців 

греко-римського стилю.
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Гірчичний порошок – прекрасний 
миючий засіб для посуду: 

– якщо додати трохи гірчичного по-
рошку при пранні виробів з вовни і шовку, 
вони відперуться набагато краще. 

Зубна паста (порошок) – 
чистить метал: 

– за допомогою старої зубної щіт-
ки і порошку можна з успіхом від-
чистити потемнілі ювелірні прикраси 
зі срібла і мельхіору, металеві ґудзики і 
пряжки на ременях; 

– білий наліт на хромованих по-
верхнях кранів у ванній кімнаті і на кухні 
можна видалити, посипавши губку зубним порош-
ком; 

– потьмянілі з часом клавіші піаніно можна по-
чистити вологою ганчірочкою із зубним порошком, 
а потім відполірувати. 

Йод – за допомогою ватної палички, змоченої 
в розчині йоду, можна видалити подряпини на ме-
блях з дуба, горіха і червоного дерева. Подряпини 
стануть ледь помітними. 

Лаванда – саше з лавандою – прекрасний за-
сіб від молі. 

Лимонний сік – хороший розчинник жиру 
(вичавіть лимонний сік на забруднені поверхні і за-
лиште на півгодини, після чого почистіть поверхню 
содою), ароматизатор; 

– якщо змішати оливкову олію і лимонний сік 
у пропорції 2:1, вийде поліроль для дерев’яних ме-
блів; 

– щоб освіжити білий колір тканини, замочіть її 
в окропі з лимонними дольками; 

– плями іржі виводить з металу паста з солі, роз-
веденої 1 ч. л. лимонного соку. 

Крейда – додана у воду гарно справляється з 
брудом на склі та дзеркалах. 

Мило – мильний розчин використовується для 
чищення позолочених предметів і виробів з бронзи. 

Нашатирний спирт – для миття вікон до-
дається у воду і знімає матовий наліт з кахельної 
плитки, повертаючи їй втрачений блиск. 

Перекис водню – відбілюючий і антибак-
теріальний засіб. 

Харчова сода – неабразивний засіб для чи-
щення, усуває жир, бруд, наліт з порцеляни, скла, 
срібних і мельхіорових столових приборів, а також 
вбиває запах: 

– жирні бризки на шпалерах у кухні можна від-
чистити пастою з соди. Змішайте чверть склянки 
соди з невеликою кількістю води (до консистенції 
зубної пасти). М’якою тканиною круговими рухами 
зітріть забруднення і протріть шпалери чистою сер-
веткою; 

– столовому сріблу можна повернути блиск, 
якщо покласти його у велику каструлю, залити 
окропом і додати 1 неповну склянку соди. Якщо на 
окремих предметах залишились плями, то протріть 
їх содовою пастою; 

– перш ніж засипати наповнювач для котячих 
туалетів у лоток, посипте його дно содою, вона ней-
тралізує неприємний запах; 

– щоб позбавити від неприємних запахів старі 
меблі, посипте їх сухою содою, залиште на 1-2 годи-
ни, а потім ретельно пропилососьте; 

– білий наліт у вазах для квітів можна видалити, 
протерши їх зсередини губкою з содою. 

– чорний наліт пригорілого жиру зовні 
чавунної сковороди можна відмити, по-
містивши сковороду на 2 години у ве-
лику ємність з розчином кальцинованої 

соди (100 г на 1 літр).
Бджолиний віск – на-

т у- ральний поліроль для меблів 
з м’яких порід дерева. 

Рослинна олія – по-
ліроль для дерева. Нею можна 
змастити дверні петлі, які скри-
плять. 

Сіль – чистячий і від-
білюючий засіб – усуває жовті 

плями поту на світлих футболках, якщо замочити їх 
перед пранням в соляному розчині; 

– щоб «пом’якшити» нові джинси, додайте в по-
рошок при пранні 1/3 склянки солі; 

– позбутися від темного нальоту на внутріш-
ніх стінках турки можна теж за допомогою солі. 
Для цього покладіть в турку 4 ч. л. солі, додайте 1 
скл. крижаної крихти (кубики льоду подрібнити в 
блендері) і 1 скл. води. Круговими рухами збовтуй-
те суміш, потім вимийте кавник звичайною губ-
кою; 

– свіжі плями від вина легко видаляються, якщо 
посипати тканину сіллю, а потім замочити на 30 хв. 
перед пранням. 

Сушені шкірки апельсина – засіб про-
ти молі. 

Тальк – якщо з часом висувні шухлядки 
дерев’яних меблів стали заїдати, посипте на на-
прямні трохи тальку. 

Оцет, оцтова есенція – розчиняє накип, 
роз’їдає жир, наліт, чистить дерево і скло, додає 
блиску: 

– шви між кахляними плитками добре очища-
ються старою зубною щіткою, змоченою в оцтовій 
есенції; 

– лаковану шкіру можна до блиску відполірува-
ти м’якою ганчіркою, змоченою в оцті; 

– оцтовий розчин використовується для очи-
щення дзеркал, віконного скла і вікон машини: на-
повніть водою 1,5 л пластикову пляшку, додати в 
неї 1 ст. л. оцту і надіньте кришечку з пульвериза-
тором; 

– позбутися від плям і неприємного запаху котя-
чої або собачої сечі можна, потерши забруднене міс-
це на підлозі розчином оцту і води (співвідношен-
ня 1:1); 

– щоб відчистити килим, втирайте розчин в пля-
му, потім видаліть залишки рідини сухою ганчір-
кою; 

– жовтий наліт з унітазу можна легко видалити, 
якщо полити його оцтом і залишити на ніч, не зми-
ваючи. Вранці залишиться тільки пройтися по стін-
ках йоржиком, і унітаз знову засяє білизною;

– щоб видалити вапняний наліт з дна чайни-
ка або каструлі, налийте в них склянку оцту, по-
тім долийте воду до максимальної позначки і 
прокип’ятіть – накип легко зійде; 

– за допомогою оцту можна розм’якшити вико-
ристані пензлики. Підігрійте в мікрохвильовці не-
повну склянку оцту, замочіть в ньому пензлі на ніч 
– вранці ви зможете їх знову використати;

– покладіть забитий вапном розпилювач душу 
на кілька годин у гарячу воду з оцтом, після цього 
почистіть щіточкою – вода потече з колишнім напо-
ром;

Ідеальна чистота без хімії

Побутові чистячі засоби не тільки вбивають мі-
кроби і дозволяють позбутися від застарілих плям, 
але також негативно впливають на наше здоров’я. 
Вони здатні викликати алергію, подразнювати очі, 
дихальні шляхи, легені, шкіру тощо. Особливо небез-
печною побутова хімія може бути для дітей і домаш-
ніх улюбленців. Тому сьогодні добрі господарі та гос-
подині все частіше використовують безпечні нату-
ральні засоби, які є в кожному домі.

Дезінфікуючий спрей для ванної кімнати, 
туалету та дверних ручок:

ПОТРІБНО: 1 склянка води, 1 ч. л. лавандової олії (ла-
ванда має дезинфікуючі властивості) 1 ст. л. спирту.

ПРИГОТУВАННЯ: у пульверизатор налийте спирт, до-
дайте масло лаванди, струсіть цю суміш та додайте воду. 
Спреєм потрібно збризнути поверхню, яку хочете дезін-
фікувати, та залишити його на 15 хвилин. Строк придат-
ності спрею необмежений.

 Замість прального порошку
Можна вдома зварити абсолютно натуральне мило 

для прання білизни, яке не шкодить алергікам. Під час 
варіння мила треба обов’язково одягти захисні окуляри, 
рукавички та фартух.

ПОТРІБНО: луг (каустична сода або гідрохлорид на-
трію) — 50 г, вода – 100 мл, кокосова олія – 150 г, рицино-
ва олія (касторка) – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: холодну воду наливаємо в кастру-
лю і повільно додаємо луг. Ставимо на водяну баню. Коли 
розчин стане гарячим і тягучим (не доводимо до кипін-
ня), вимикаємо вогонь. Залишаємо розчин охолоджува-
тися на 2 години до 35-40 градусів. Гарячі випари дуже 
їдкі, їх не можна вдихати. Коли суміш охолоне, додаємо 
кокосову олію – вона дуже добре піниться і має гарні очи-
щувальні властивості. Якщо олія загусла, перед тим розі-
гріваємо її  на водяній бані. Потім додаємо касторку (це 
чудовий відбілювач). Коли готова суміш охолоне, перемі-
шуємо її сталевою ложкою та збиваємо вінчиком до ко-
льору і консистенції ванільного соусу. Вона має стати не-
прозора і густа. Заливаємо у формочки. Через 24 години 
милом можна прати. Подрібнене мило кидають у праль-
ну машинку. Для прання дитячого одягу можна до води 
додати відвар з ромашки (50 г відвару, 50 г води).

Поліроль для меблів
ПОТРІБНО: 0,5 ч. л. оливкової або олії жожоба, 0,25 

склянки оцту або лимонного соку, 10 крапель олії лимо-
на (за бажанням). 

ПРИГОТУВАННЯ: всі інгредієнти добре змішати в 
скляній ємності. Змочити м’яку ганчірку цим засобом і 
протерти меблі. 

Засіб для миття посуду
ПОТРІБНО: 0,5 склянки натурального рідкого мила, 

0,5 склянки води, 1 ч. л. лимонного соку, 0,5 склянки біло-
го оцту, 3 краплі олії чайного дерева. 

ПРИГОТУВАННЯ: перемішати воду й рідке мило, до-
дати лимонний сік та оцет. Налити в пульверизатор і ви-
користовувати для миття будь-якого посуду. 

Засіб для боротьби з цвіллю
ПОТРІБНО: 2 ч. л. олії чайного дерева, 2 склянки води.  
ПРИГОТУВАННЯ: олію та воду залити в пульвериза-

тор, струснути і побризкати сумішшю на місця з цвіллю. 
Для більш ефективного розчинення олії на дно пульве-
ризатора потрібно налити трохи спирту або горілки. Тер-
мін зберігання — необмежений. Оскільки оцет знищує 
82% цвілі, його також можна використовувати для цих 
цілей. Налити оцет в пульверизатор і розпилити на про-
блемні місця. 

Чиста духовка без проблем
ПОТРІБНО: 1 склянка харчової соди, вода, 2 ч. л. рід-

кого мила. 
ПРИГОТУВАННЯ: змочити дно духовки водою, наси-

пати шар соди так, щоб повністю покрити нижню поверх-
ню духовки. Знову скропити водою таким чином, щоб 
сода перетворилася на густу пасту. Залишити на ніч. На-
ступного ранку жир легко змиється. Після цього нанести 
трішки рідкого мила на мочалку і відмити залишки бру-
ду. Якщо рецепт не спрацював, потрібно повторити, але 
при цьому збільшити кількість соди та/або води. 

Рецепти
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Традиційний рецепт
ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 70-90 г солі, 

2-3 морквини.
ПРИГОТУВАННЯ: нашаткувати не 

дуже дрібно капусту. Натерти моркву на 
крупну тертку. Капусту з морквою і сіллю 
рівномірно перемішати, а потім пом’яти її 
до виділення соку. Щільно укласти в єм-
ність і поставити гніт. Тримати в теплому 
місці 3-5 днів до появи пухирців і утворен-
ня піни. Через 3 дні протикати капусту до 
дна ємності дерев’яною паличкою. Не пе-
ремішувати, тільки протикати весь час, 
поки капусту квасять. Через 5 днів прибра-
ти верхній шар і, накривши марлею, по-
класти гніт. Перемістити капусту до льоху 
або в інше холодне місце. Через 7-10 днів 
капуста буде готова.

Швидкий рецепт квашення

ПОТРІБНО: 2 кг капусти, 2 моркви-
ни, 250 г журавлини, 200 г винограду, 3-4 
яблука.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РОЗСОЛУ: 1 л 
води, 1 скл. соняшникової олії, 1 скл. цукру; 
3/4 скл. оцту, 2 ст. л. солі, 1 головка часнику.

ГОТУЄМО РОЗСІЛ: змішати у воді всі 
інгредієнти для розсолу і дрібно порізаний 
часник. Довести до кипіння і кип’ятити 2-3 
хв.

ЯК КВАСИТИ: натерти на крупній 
тертці моркву і пошаткувати капусту.

У ємність пошарово щільно укласти 
капусту, моркву, виноград, журавлину, на-
різані яблука, тепер в тому ж порядку на-
ступні шари, поки не закінчаться продук-
ти. Залити капусту гарячим розсолом і по-
класти гніт. Через 1,5-2 дні капуста буде го-
това.

Квашена капуста 
з червоним буряком

ПОТРІБНО: капуста білокачанна – 3 кг, 
буряк – 1 кг, вода кип’ячена – 1 л, сіль – 2 ст. 
л., перець чорний горошок - 7 шт., перець 
духмяний - 5 шт., оцет столовий - 1 скл., цу-
кор - 1 скл., лавровий лист - 3 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту очистити, 
зняти зелені та пошкоджені листи, вимити 
та порізати навпіл, кожну половинку роз-
різати на 4-5 частин по довжині, а потім 
упоперек, щоб вийшли квадратики. Буряк 
нарізати тонкими пластинками. Змішати 
капусту з буряком. 

ЗВАРИТИ МАРИНАД: 1 л води довести 
до кипіння, додати перець чорний, перець 
духмяний, сіль, цукор і лавровий лист, а по-
тім кип’ятити на слабкому вогні 10 хви-
лин, далі додати оцет і кип’ятити ще 1 хви-
лину. Залити приготований маринад у ка-
пусту з буряком. Після цього все поклас-

ти в 3-літрову банку і залишити в теплому 
місці на 3-4 дні.

Подають квашену капусту як закуску 
або салат до других страв, попередньо по-
дрібнивши її і заправивши соняшниковою 
олією.

Квашена капуста з яблуками
ПОТРІБНО: капуста свіжа - 5 кг, яблука 

- 4-5 шт., морква - 500 г, сіль - 100 г.
ПРИГОТУВАННЯ: підготувати капус-

ту, очистити від зовнішніх грубих листків, 
нашаткувати. Натерти на крупній тертці 
моркву і разом з сіллю, додати до капусти. 
Акуратно перемішати, особливо не розти-
раючи капусту руками.

На дно ємності, в якій буде кваситься 
капуста (велика скляна банка), викласти 
капустяне листя. Поверх капустяного лис-
тя викласти частину шаткованої капусти 
з морквою, утрамбувати по можливості. 
Потім укласти шар крупно нарізаної ка-
пусти. Тепер укласти цілі яблука в один 
ряд. Потім знову ряд крупно нарізаної ка-
пусти. І до самого верху банки розмісти-
ти нашатковану капусту. Намагаючись як 
слід її утрамбувати, щоб капуста дала сік. 
Верх прикрити капустяним листям. Звер-
ху встановити вантаж і залишити банку 
з капустою на 3 дні при кімнатній темпе-
ратурі. Кожен день потрібно протикати 
дерев’яною паличкою до дна банки, щоб 
виходили гази, що утворюються при бро-
дінні. Якщо цього не робити, капуста ви-
йде з гірчинкою. Потім винести квашену 
капусту з яблуками на холод.

Квашена капуста 
по-мексиканськи

ПОТРІБНО: білокачанна капуста, морк-
ва, часник, зелень кропу і петрушки.

ЗАЛИВКА:на 2 л води - 100 г 9%-ного 
яблучного оцту, 4 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру, 
100 г олії, насіння кропу.

ПРИГОТУВАННЯ: невеликі качани ка-
пусти очистити від верхніх листків, нашат-
кувати. Моркву вимити, очистити і подріб-
нити на грубій тертці. Часник дрібно посік-
ти. Зелень кропу і петрушки промити й на-
різати. У скляну банку шарами викласти: 
капусту, моркву, часник, зелень і так до за-
кінчення інгредієнтів. 

Приготувати заливку, кип’ятити 2-3 хв. 
Охолодити її і залити капусту. Через 2-3 дні 
капуста буде готова.

Квашена капуста 
по-ельзаськи

ПОТРІБНО: 1 кг капусти, 15 г солі, по 
0,5 ст. л. мелених ягід ялівцю та чорного 
перцю горошком, листя винограду.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту нашатку-

вати, змішати з сіллю, ялівцем, додати 
чорний перець. Укласти в тару для бро-
діння, перешаровуючи молодим здоро-
вим листям винограду. Капусту накрити 
полотном, дерев’яним кружком і поста-
вити під гніт, через 3 днів сховати у про-
холодне місце. А через 2 тижні капуста 
буде готова.

До слова, квашене таким чином лис-
тя винограду можна використовувати 
для приготування голубців.

Квашена капуста 
від польських господинь
ПОТРІБНО: 10 кг капусти, 5 кг соло-

них огірків, 1-1,5 кг цибулі, 200 г солі, 
лавровий лист, по 3-4 горошини чорно-
го і духмяного перцю, 1-3 ст. л. столової 
гірчиці, 20-30 ягід ялівцю.

ПРИГОТУВАННЯ: качани капусти 
розрізати на 2-3 частини і запекти в ду-
ховці.

Печену капусту укласти шарами в 
бочку або діжку, пересипаючи сіллю і 
перекладаючи нарізаними пластинками 
солоних огірків та цибулі. Заправити за 
смаком чорним і запашним перцем, гір-
чицею, додати ягоди ялівцю. Капусту 
утрамбувати, поки не виступить сік, по-
класти під гніт. Готовий продукт збері-
гати в холодному місці.

Капуста, квашена 
з виноградом, 

базиліком та медом 
ПОТРІБНО: 1 кг білокачанної капус-

ти, 0,5 кг синього винограду, 100 г морк-
ви, пучок свіжого базиліку.

ДЛЯ РОЗСОЛУ: 0,5 л води, 10 г солі, 50 
г меду.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту та морк-
ву дуже тонко пошаткуйте, перемішай-
те і складіть в емальований або скля-
ний посуд шарами, чергуючи з вино-
градом та гілочками базиліку. Залийте 
киплячим розсолом. Накрийте нещіль-
но кришкою або полотнинкою (має 
“дихати”). На другий день капуста го-
това - можна подавати з печеною кур-
кою, різними м’ясними стравами, пло-
вом.

І страва, і ліки –
час квасити капусту

Взимку квашена капуста - це незамінне джерело необхідної організму аскорбінової кислоти, всього одна по-
рція забезпечує добову норму вітаміну С. До того ж капуста виводить з організму поганий холестерин. При цьо-
му квашена навіть корисніша за свіжу. Молочнокислі бактерії, які утворюються при квашенні, не дають зруй-
нуватися вітамінам, тоді як у свіжій капусті частина їх пропадає при зберіганні. Не менш корисний і капустя-
ний розсіл. Він містить речовини, які не дають перетворюватися вуглеводам у жир, тому це прекрасний засіб 
профілактики гастритів з підвищеною кислотністю і помічник для тих, хто прагне схуднути. 

Розсіл і капуста  допомагають перетравленню їжі, дієтологи рекомендують їх вживати під час і після за-
стілля. 

Як квасити капусту – поради
Забудьте про алюмінієві бідони, в них капуста з корисного і смачного 

продукту може перетворитися у шкідливий для організму. Для квашення 

підійде скляний, емальований без сколів, дерев’яний або з харчового плас-

тику посуд.
Щоб уникнути неправильного сквашування капусти, слід попередньо 

добре провітрити приміщення.

Якщо застосовувати йодовану сіль, то капуста вийде несмачна і не 

буде приємно хрустіти.
Краще використовувати сіль середнього помелу або крупну, від дрібної 

рекомендують відмовитися зовсім.

Коли квасити капусту за місячним календарем

Чи вірите ви в прикмети, чи ні, але краще дотримуватися місячного 

календаря. У домашніх умовах це не важко зробити. Досвідчені господині 

знають, що правильно квасити тільки в час молодика, як це робили наші 

пращури. Не варто нехтувати цією прикметою, оскільки на капусті може 

з’являється слиз або вона буде несмачною, жорсткою.

Як зберігати 
і варити квашену капусту

Зберігатися квашена капуста може 
до 8 місяців. Усі соління, квашену ка-
пусту в тому числі, потрібно зберігати в 
прохолодному і темному місці. При кім-
натній температурі вона потемнішає, 
стане м’якою і набере зайвої кислоти.

Варити капусту квашену потрібно 
довше, ніж сиру – 50 хвилин, а тушкува-
ти – 1,5-2 години.

Квашена капуста рятує 
вагітних

Оскільки у квашеній капусті вітамі-
ну С більше, ніж у лимоні, а також вона 
містить й інші незамінні вітаміни, то ця 
страва буде корисна майбутній мамі та 
дитині. А якщо пити капустяний роз-
сіл, він прибере симптоми токсикозу. А 
до всього вона виводить шлаки з орга-
нізму.

Вітамін В6, що міститься в капусті, 
допомагає засвоюватися білкам, тому 
вагітним, та й не тільки вагітним, ква-
шену капусту можна їсти з м’ясними 
стравами. А вітамін В9 покращує на-
стрій і сон.

Мікроелементи, що містяться в ка-
пусті у великій кількості, допоможуть 
зберегти міцні зуби і нігті. Крім того, 
квашена капуста допоможе не набрати 
за час вагітності зайву вагу, завдяки по-
зитивному впливу на обмін речовин та 
завдяки тому, що вона при низькій ка-
лорійності дає відчуття ситості.



№39 (120)/7 жовтня - 13 жовтня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬДозвілля 19nday.te.ua

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Відповіді

«Підтримай захисників України 
в зоні АТО! Напиши їм листа!»
Національний оператор поштового зв’язку 

України – Укрпошта з 1 жовтня по 31 грудня 2015 
року оголошує Всеукраїнську акцію «Підтримай за-
хисників України в зоні АТО! Напиши їм листа!». 

 До Дня захисника України, що відзначається 14 
жовтня, та напередодні Всесвітнього Дня пошти (9 
жовтня) під час відзначення якого на всій планеті 
традиційно прийнято писати листи, Укрпошта за-
прошує українців долучитися до всеукраїнської ак-
ції та написати листа з побажаннями миру та єд-
ності. 

 Листи на підтримку захисників України надси-
лайте на адресу: вул. Хрещатик, 22, Київ 01001 з по-
міткою «Підтримай захисників України», які потім 
будуть передані до зони АТО нашим захисникам. 

 Пошта завжди об’єднувала людей. Кажуть, що 
лише листи, написані власноруч, – справжні. Наді-
шліть частинку своєї любові захисникам України з 
побажаннями миру та єдності. 

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»
 

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. Про-

біг – 9500, срібного кольору, в дуже хорошому 
стані. Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у но-
возбудованому багатоповерховому житловому бу-
динку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тролейбус-
на. Агенції прохання не турбувати. Телефонуйте 
– 0975025348. 

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. Помір-
ні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні тор-
гові представники. Тел. (098) 932-00-28 
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ГОРОСКОП
з 7 по 13 жовтня
Овен  

На цьому тижнi ви зможете розширити свою сферу впливу. 
З’являться новi iнтереси i багатообiцяючi знайомства.
Телець 

У вас з’являться обов’язки, якi вимагають нових знань. 
Займiться iнтелектуальним розвитком.
Близнюки

На цьому тижнi вас супроводжуватиме успіх. Займiться 
власним здоров’ям, а у вихідні відпочиньте з сім’єю.
Рак 

Найкращий перiод, щоб завершити накопиченi справи. 
Давнi друзi допоможуть розiбратися з проблемами i нададуть 
фiнансову допомогу.
Лев 

Здiйснення багатьох планiв залежатиме вiд вашого 
спiлкування. Удача супроводжуватиме вас на роботі й в особис-
тому житті. Очікуйте на приємні сюрпризи.
Діва 

Вдалими будуть фiнансовi операцiї. Можете спокiйно 
здiйснювати будь-якi проплати. Покупки бажано робити 
наприкiнцi тижня.
Терези 

Нехай почекають усi клопоти, поки ви вiдпочиваєте. 
Займiться улюбленими справами, зробiть невеликий подару-
нок для душi.
Скорпіон 

Можлива серйозна розмова з близькою людиною. Постав-
теся з усiєю серйознiстю до сiмейних планiв.
Стрілець 

Трудовий тиждень пройде спокiйно, без неприємних но-
вин. Вихiднi будуть насиченими, цiкавими та енергiйними.
Козеріг 

Налаштуйтеся на позитив – і тоді всі справи будуть вда-
лими. В особистому житті чекайте на приємні несподіванки. 
Робiть поступово роботу, яку запланували на весь тиждень.
Водолій 

Бiльшiсть сил витрачайте на врегулювання стосункiв iз ро-
диною. Вiльний час присвятiть дiтям. Вашi поради будуть ко-
рисними для всiх.
Риби 

Доведеться займатися чужими проблемами. У роботі вас су-
проводжуватиме успіх, тож можете братися за нові починання. 

Погода в Тернополі  
й області

7 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура 
повітря вночі 9-13, вдень 11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.25, 
захід - 18.45.

8 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура 
повітря вночі 2-3, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.26, за-
хід - 18.43.

9 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 0-1, 
вдень 10-11 градусів тепла. Схід сонця - 7.28, захід - 18.41.

10 жовтня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.29, захід - 
18.39.

11 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура 
повітря вночі 1-3, вдень 4-6 градуси тепла. Схід сонця - 7.31, за-
хід - 18.37. 

12 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 
0-1, вдень 6-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.32, захід - 18.35.

13 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 
1-3, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.34 захід - 18.33.

Вітаємо!
Галину Петрівну 

та Михайла Олексійовича 
Старицьких

з села Плотична 
Козівського району

з 40-річчям подружнього 
життя!

Дай вам, Боже, днів щасливих, 
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти…
А сьогодні на це свято
Щастя зичим вам багато.
Хай вас Бог благословляє,
Многих літ вам посилає.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята
Від злого остерігає,
Ісус Христос сили посилає на многії літа.
З любов’ю і повагою – дочка Наталя з 
сином Дімою, син Роман з дружиною 
Лілією, син Тарас з дружиною Олею, 

внуки Саша, Оксана, Іринка, Саша, 
Поліна, Ілля і вся родина.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату  –

іменинників жовтня 2015 р.!
Михайла Борака, Руслану Грушицьку, Нелю Циганюк, 

Валерія Бондарчука, Віру Фарину, Віталія Онишкова, Неонілу Тичковську 

З повагою - колектив Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату.

Нехай же вам квітує весноцвіт,
В житті збуваються найкращі мрії,

І доля посилає многа літ,
Добра, бадьорості, любові і надії!

Вітаємо!
Люблячу матусю, братову 

Стефанію Йосипівну Пукало
з села Дмухівці Козівського району

з ювілеєм – 80-річчям!
У день твого, рідненька, ювілею
Ми тебе вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не на рік – 
На все життя бажаєм щиро,
Щоб більше радощів траплялося земних.
Щоб серце, братово, не боліло,
Щоб радісним і довгим був твій вік – 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
Хай Бог ще здоров’я і сили дає,
Зозуля сто років життя накує.

З любов’ю - Надія Дяк та Антоніна Дубова 
з сім’ями з села Плотича. 

Вітаємо!
Люблячу маму, ласкаву бабусю, дорогу сваху

Ольгу Іванівну Покропивну 
з села Ілавче Теребовлянського  району

з Днем народження, яке вона 
святкуватиме 11 жовтня.

Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаємо всього, чого тільки треба. 
Хай Господь дарує довгого віку, 
В усьому удачу і щастя без ліку.
Хай обминають дім ваш тривоги,
Квітами барвистими стеляться дороги,
А душу нехай зігріває тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І ніжності в серці бажаєм до віку.

З любов’ю – син Іван, невістка Оксана, 
онук Михайлик, свати Петро і Надія. 

Вітаємо!
привітну, чуйну,  доброзичливу, щиру  
берегиню сімейного затишку, кохану 

дружину, люблячу бабусю 
Марію Михайлівну 

Кулин 
із села Плотича 

Козівського району 
з Днем 

народження!  
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що ви нас зростили,
Що ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі.
Спасибі вам рідна, уклін до землі.
За ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо вас.

З любов`ю і повагою - чоловік Мирон, 
син Святослав, син Михайло,

 невістка Христина, син Тарас, невістка Оксана, 
донька Галина, зять Михайло, онуки Віталік, 

Євочка, Матвійчик і уся родина.


