
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Наш

№43 (124), 28 жовтня-3 листопада 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

10-11  стор.13  стор.
Життєві історії 

у “Сімейному гніздечку”

Погода в Тернополі й області

Вибори закінчилися.
Україна сподівається.
Особливо - її майбутнє

28 жовтня - хмарно з 
проясненням, температу-
ра повітря вночі 0-1, вдень 
7-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.58, захід - 17.04.

29 жовтня - ясно, без 
опадів, температура по-

вітря вночі 0-1, вдень 4-9 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.59, захід - 17.02.

30 жовтня - ясно, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 1-2, вдень 6-8 
градусів тепла. Схід сонця 

- 7.01, захід - 17.01.
31 жовтня - ясно, без 

опадів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус моро-
зу, вдень 4-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.03, за-
хід - 16.59.

1 листопада - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус моро-
зу, вдень 6-8 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.04, за-
хід - 16.57. 

2 листопада - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 11-12 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.06, захід - 16.56.

3 листопада - ясно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 11-12 
градусів тепла. Схід сонця 
- 7.07 захід - 16.54.

із зачіскою 
«під хлопчика»

Дiвчисько Як тернополяни 
обирали  
нову  
владу 4  стор.

Ягода, яка  
варта семи 
лікарів

На фото Івана ПШОНЯКА: Валя Степанюк і  
Софійка Леськів - учениці Тернопільської школи №2.
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Шановні краяни!
Минулої неділі Україна зробила 

дуже важливий крок на шляху до пе-
резавантаження влади на місцевому 
рівні.

 Я горджуся тим, що тернополя-
ни найбільш активно скористалися 
правом свого голосу, адже явка ви-
борців у нашій області була найви-
щою у країні. Віддаю належне грома-
дянській мужності краян, які 25 жов-
тня відкинули геть розчарування та 
власні негаразди і прийшли на діль-
ниці, щоб подарувати Тернопільщи-
ні надію на краще завтра. Ще пра-
цюють територіальні виборчі комі-
сії, ще не на часі оприлюднення офі-
ційних результатів місцевих виборів, 
проте вже з впевненістю можна ска-
зати, що об’єднана спільною метою, 
патріотичними ідеалами та револю-

ційною стратегією оновлення Укра-
їни команда «Народного контролю» 
буде гідно представлена і в обласній, 
і у районних, і в Тернопільській місь-
кій радах. Два активісти «Народного 
контролю» обрані селищним та сіль-
ським головами.  

Лідер політичної партії «Громад-
ський Рух «Народний Контроль» 
Дмитро Добродомов, заявив, що «для 
молодої партії – це хороший показ-
ник, великий кредит довіри. А ще – 
свідчення того, що існує суспільний 
запит на нові обличчя: волонтерів, 
активістів, учасників АТО. Так, нара-
зі ми отримали не багато місць у ра-
дах. Але це не завадить нам ефектив-
но працювати і контролювати вла-
ду. Ми під лупою вивчатимемо кожну 
ухвалу, кожне рішення влади на міс-
цях, адже маємо реальне бажання ре-
формувати і змінювати країну».

Я дякую вам, мої шановні земля-
ки, за усвідомлений вибір і разом з 
тим, за сподівання на те, що місцеві 
самоврядні органи служитимуть гро-
маді, а не діятимуть всупереч інтере-
сам людей. Ми ж у жодному випадку 
не розчаруємо і не зрадимо вас, як не 
розчаровували і не зраджували доте-
пер, щодня вирішуючи ваші пробле-
ми, викриваючи корупціонерів, зму-
шуючи владу працювати чесно.

Шановні колеги!
Проведення місцевих виборів за-

вершило перезавантаження влади піс-
ля Революції Гідності. День голосуван-
ня на Тернопільщині пройшов спокій-
но та без порушень, які б могли впли-
нути на волевиявлення виборців. Пе-
реважна більшість людей у комісі-
ях сумлінно працювали, самовідда-
но виконуючи свій громадянський 
обов`язок.

Тому я хочу подякувати всім, хто до-
лучився до проведення виборів. Окре-
ма подяка – журналістам та спостері-
гачам, які кваліфіковано виконували 
свою роботу, вказуючи на можливі по-
милки чи незначні порушення.

Однак, виборами життя не закінчу-
ється.

Законом встановлено термін, після 
завершення якого ми отримаємо пер-
сональний склад органів місцевого са-
моврядування на Тернопіллі.

Але вже зараз ми повинні думати 
над тим, як об`єднати національно-
державницькі сили для консолідації їх-
ньої роботи на благо кожного мешкан-
ця нашої області.

Я закликаю відкинути все, що нас 

роз`єднує і зосередитися на наступних 
спільних позиціях:

- на Тернопільщині немає реван-
шу представників режиму Януковича 
і тому всі сили, які формують місцеву 
владу, є державницькими;

- всі представники партій повин-
ні сконцентрувати свої зусилля на 
об`єднанні заради миру в країні, зара-
ди розвитку області, заради добробуту 
кожного мешканця;

- політична складова роботи повин-
на відійти на другий план, поступив-
шись господарському підходу;

- створення проукраїнської біль-
шості в обласній раді, орієнтовану на 
залучення інвестицій, створення робо-
чих місць, зростання розмірів як міні-
мальної зарплати, так і споживчого ко-
шика українців.

Як голова облдержадміністрації, го-
товий виступити гарантом дотриман-
ня цих позицій, якщо всі партії відки-
нуть амбіції та зосередяться на кон-
кретній роботі заради задоволення ре-
альних потреб мешканців Тернопіль-
щини.

Впевнений, що громадяни більше 
оцінять реальні справи єдиної згурто-
ваної команди патріотів, ніж нічим не 
підкріплений популізм та спонтанні 
мітингувальні настрої.

Нам немає чого ділити, але нам є що 
об`єднувати. Настав час єднання до-
вкола принципів євроінтеграції, еко-
номічного розвитку та зростання до-
бродуту українців.

Закликаю всіх до єднання та праці!

Звернення голови обласної  
держадміністрації 

Степана Барни 
до переможців  

місцевих виборів

Володимир Бліхар: 
«Дякуємо за підтримку. 
Разом зробимо більше!»

Лідер «Народного контролю» 
Тернопільщини подякував 

виборцям за довіру

Відбувся 
благодійний 
творчий вечір 

лауреата міжнародного 
конкурсу української 
естрадної пісні “На 
хвилях Світязя”, 
поета, композитора 
та виконавця власних 
пісень - Василя Дунця 
“Ми - українці”, з 
презентацією двох 
його нових дисків: 
“Посміхайтесь, люди 
добрі” та ювілейного 
десятого - “Ми - 
українці”. 

У концерті, що проходив у 
ПК “Березіль”, брали участь по-
над десяток запрошених артис-
тів та колективів, які виконува-
ли пісні Василя Дунця, написані 
ним на свої вірші та лірику ін-
ших українських поетів. Зібра-
ні на концерті кошти, як і було 
анонсовано напередодні, ске-
рують на допомогу воїнам АТО. 

На творчий вечір Василь 
Дунець люб’язно запросив во-
лонтерів Логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО, ро-
дини загиблих в АТО Героїв, 
військових-кіборгів, які про-
йшли пекло Донецького аеро-
порту та Дебальцевого, а та-
кож бійців 44-ї окремої арти-
лерійської бригади, яка дис-
локується у Тернополі. Усіх 

їх радо та з вдячністю віта-
ли оплесками глядачі у залі. 
А дівчата в українських стро-
ях вручили їм красиві буке-
ти жовто-блакитних квітів та 
компакт-диски з піснями Ва-
силя Дунця. 

Щоб заробити гроші для 
придбання необхідних війську 
речей, волонтери Логістично-
го центру облаштували у вес-

тибюлі ПК “Березіль” своє пре-
зентаційне «містечко». Тут ді-
яла фотовиставка з передової 
та життя складу зі збору допо-
моги АТО і відбувався аукціон 
з продажу використаних гільз 
від снарядів, котрі розмалю-
вали педагоги та учні Терно-
пільської художньої школи ім. 
М. Бойчука. Також можна було 
поспілкуватися з присутніми 
на концерті бійцями, які по-
вернулися з війни.

Зі сцени пан Василь закли-
кав глядачів підтримати укра-
їнських воїнів, завдяки чому 
наповнилися коштами чоти-
ри волонтерських скринь-
ки Логістичного центру до-
помоги бійцям АТО – зібрали 
7481 гривню. Крім того, осо-
бисто Василь Дунець  передав 
ще 12500 тисяч гривень. За 
ці кошти волонтери придба-
ють найнеобхідніше для бій-
ців у осінньо-зимовий період 
та обов’язково відзвітують. 

Волонтери Логістично-

го центру допомоги бійцям 
АТО щиро завдячують поету, 
композитору та співаку Васи-
лю Дунцю за наповнену па-
тріотизмом до рідної Украї-
ни творчість і неодноразову 
підтримку бійців АТО. Вдяч-
ні й самі бійці та їхні родини. 
Концертом вони надзвичай-
но задоволені – йшли додо-
му зі щасливими посмішками 
на устах та оберемками кві-
тів. Кажуть, що для них над-
звичайно важлива така увага 
тут,  вдома, бо такі заходи да-
ють можливість забути жахіт-
тя війни…

20 тисяч гривень зібрали  
на благодійному концерті Василя Дунця у Тернополі
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- Традиції - це мудрість предків, перевірена й закрі-
плена часом, - розповідає відомий тернопільський 
астролог Іван КРУП’ЯК. - Мова, обряди, традиції - це 
наука кожного народу. Тим ми відрізняємось один від 
одного. І тим цікаві. У складі слова традиції «тра» - є 
«ра» - що означає - сонячне, те, що йде від душі. У Древ-
ньому Єгипті - Ра - бог сонця. І у прадавніх слов’ян, як 
стверджує міфологія, також було «сонячне» божество 
на ім’я Ра. Це наче якась космічна дотичність двох ве-
ликих світових культур.  

- І ці дві культури завжди терпіли наругу від чу-
жоземців…    

- На жаль, так. У Єгипті розрили гробниці фараонів, 
викрали чимало артефактів… Наші ж вороги завжди 
намагалися різними способами знищити у першу чер-
гу мову й традиції. Вони знають: якщо це знівелюва-
ти або відібрати, людина стане безбатченком. Візитів-
кою держави є стяг, славень і герб. А візитівкою народу 
- традиції. Сукупно все дає дає певну енергетику. У тра-
диціях закладена наша енергетика. Традиції - це наш 
космос. Ми не повинні соромитися своїх духовних над-
бань. Маємо гордитися ними, зцілювати душу, привер-
тати добро і щастя. 

Українська пісня - чудове «заспокійливе» і поміч-
ник. Мама співає дитині колискову і вона засинає. Ми 
самі часом того не помічаємо, як починаємо щось на-
співувати, аби заспокоїтися. Колись жінки жали лан, 
а це тяжка праця, і співали. Спів допомагав не дума-
ти про втому, наче силу давав. Коли виряджали воїнів 
у похід - також співали. Це були пісні-благословіння, 
пісні-обереги. 

Людей непокоять різні хвороби. Старожили диву-
ються: таких «букетів» недуг раніше не знали, особли-
во у молодому віці. Ми порушуємо традиції національ-
ної кухні. А в ній  закладена основа здоров’я і настрою. 
Забуваємо, що слово «весілля» походить від «весели-
тися», а не  від об’їдатиcя. А забава - означає забавля-
тися, а не напиватися. 

- Час змінює людину. Чи то людина змінює час… 
- Кожна епоха відзначається чимось новим і осо-

бливим. Вона збагачує традиції, вплітаючи у цей не-
повторний орнамент елементи сучасності. Але осно-

ва залишається. Наприклад, дотримання весільних 
традицій, притаманних тій чи іншій місцевості, озна-
чає закласти міцний фундамент у нову сім’ю: на щас-
тя, спокій, злагоду.   

А таке барвисте вбрання, як у нашого народу, рід-
ко хто має. А ті темні кольори, цей смуток на полотні… 
Печаль, вишита чорним по білому… Це говорить про 
нашу душу. А вона в українців дивна, не всім зрозумі-
ла, не всіх пускає у свої потаємини. Вона, немов виши-
ті узори, де кожен хрестик - символ. Коли одягаємо ви-
шиванку, в нас міняється настрій.           

Колись українці розмальовували комини, стіни, 
криниці, брами. Півники, дивовижні птахи, квіти, де-
рева милували око. Це був неймовірний енергетичний 
букет. Кожен малюнок - символ, «запрограмований» 
на добро, достаток, благополуччя.          

Світ зачудовується нашими танцями. Багато укра-
їнських танців мають елемент - коло. Це - єдинодуш-
шя, коли люди збираються в коло. До речі, колись 
люди, як співали «Многая літа», ставали в коло. 

А ще маємо пам’ятати: ми з того краю, де батьків 
називають на «ви»… Це наша древня традиція.    

Час додає мудрості. І від людства залежить, як вико-
ристати цю науку, поєднати старе з новим. Людина по-
винна пройти від предків - до нащадків -  через сьогод-
нішній день і не загубити мудрості минулих поколінь.  

- На жаль, люди інколи хочуть випередити час і 
перевершити Творця.          

- Людина придумала закони і хоче, щоб природа 
підлаштувалася під неї. Виходить, не ми повинні слу-
хати Бога, а навпаки. Витісняємо природу: багато рос-
лин і тварин зникли. Хто дав нам право посягнути на 
життя братів старших? Ми їх називаємо меншими, але 
це неправильно. Начало - тваринно-рослинне, а люди-
на - вінець творіння Господнього. Проте хочемо пере-
вершити Творця. Порушуємо гармонію. Бог створив 
усе ідеально. Наприклад, болота. Людина їх висушує. 
А земля ними дихає, це її легені. Цивілізація роз’єднує 
людей і руйнує творіння Господнє. А природа починає 
людині мстити. Вона не пробачить нашої жадоби і не-
вігластва. 

Неправда, що основою всього є економіка, - це нам 

нав’язали. Основа - традиції, культура. Закон. Другий 
склад цього слова - «кон» - означає вершина. Ми пови-
нні дотримуватися «кону» - вершини. І совість - «со-
нячна вість».

- Іване Степановичу, чи повинні ми вірити горо-
скопам? 

- Дехто ставиться до гороскопів скептично. Але го-
роскоп - це своєрідний план: на тиждень, місяць, рік. 
Мудрі люди завжди планують. Галлійці поклоняли-
ся дерев’яному гороскопу. Ми - тваринно-людиному, 
квітковому. Це - спорідненість людини і природи. Бо 
клітина людини до семи днів однакова, як і в рослини.

- Дехто не святкує сорокаріччя, мовляв, при-
кмета погана. Це має щось спільне з нашими тра-
диціями?

- Що таке сорок? Матінка Божа на сороковий день 
відкрила світу Ісуса Христа. І настало прозріння у Симе-
она. Сороковий день - це наше утвердження. Бо саме на 
сороковий день після народження твердне у дитинки 
тім’ячко. Після сорокаденного посту пророк Мойсей удо-
стоївся розмовляти з Богом на горі Синай і отримати від 
Нього скрижалі закону. Після сорокарічних мандрів ізра-
їльтяни досягли землі обітованої. Ісус Христос вознісся 
на Небеса на сороковий день після воскресіння. На соро-
ковий день після смерті душа людини відлітає на небо. 
Не святкувати день народження у 40 років - абсурд. 

До речі, існує цікавий факт, який стосується кня-
гині Ольги. Якщо її іменини (24 серпня) випадали на 
п’ятницю, княгиню не вітали. Бо це не день веселощів 
у християнському світі. А день посту і молитви.  

- Ми шукаємо долю, нарікаємо на неї. Хочемо її 
змінити. Але чи можливо це? Пригадується пісня: 
«Де ти бродиш, моя доле, не докличусь я тебе…»   

- Доля - це програма. Нарікати на долю не можна. 
Бо наріканнями шкодимо собі. А вдячність схожа на 
любов.  

Існують три людські начала: зачаття, народження і 
відхід. Коли людина зачата, у небесній Книзі Буття вже 
закодований її життєвий шлях і відхід. Все відбуваєть-
ся у нашому житті вчасно. Це лише нам здається, що 
небесні годинники дають збій, а доля несправедлива. 
Має значення хвилина, день, рік, коли ми з’явилися на 
світ. У цих числах зміст, вони програмують наше жит-
тя. Буває, хтось народжується цієї миті для щастя, а ін-
ший наступної хвилини - для випробування. Я працюю 
з людськими долями, і бачу залежність дня народжен-
ня і життя людини. Є щасливчики долі. А хтось відпра-
цьовує карму. Коли говоримо про долю, пам’ятаймо: 
Господь дав людині право вибору. Ми вільні у своїх 
вчинках і думках. Сила думки - неймовірна. Які дум-
ки посилаємо у світ, те й отримуємо. Якщо чинимо не-
добре, наступні покоління «відпрацьовуватимуть» за 
нас.    

Чи можливо долю змінити? Її можна повернути, 
але треба знати коли, в який час, вік.  

- Чи існують певні традиції, пов’язані з достат-
ком? 

- Так. Якщо отримали якийсь прибуток, зарплату, 
чи хтось повернув позичені гроші, бажано цього ж дня 
їх не тратити. Гроші повинні «переночувати» вдома. 

Ольга ЧОРНА. 

Іван КРУП’ЯК: «Людина повинна пройти від 
предків - до нащадків  -  через сьогоднішній день 

і не загубити мудрості минулих поколінь»
«І як би не змінювався світ, куди 
б не закинула тебе доля, завжди 
зберігай у серці ті духовні скар-
би, які дісталися тобі у спадок 
від попередніх поколінь...» Бать-
ки, духовні наставники, мудре-
ці вчать нас любити й поважа-
ти традиції рідної землі. Бо це 
той фундамент, який тримає на-
род. Втратимо традиції - втрати-
мо себе…     

Які документи повинна подати 
мати, яка має двох дітей віком до 
18 років, для отримання податко-
вої соціальної пільги?

Будь-який громадянин (платник 
податку) має право застосування по-
даткової соціальної пільги, тобто на 
зменшення суми загального місячно-
го оподатковуваного доходу, отриму-
ваного від одного роботодавця у ви-
гляді заробітної плати, на суму такої 
пільги у розмірі, що дорівнює 609 гри-

вень на місяць (на 2015 рік) на кожну 
дитину віком до 18 років.

Податкова соціальна пільга засто-
совується до доходу у вигляді заро-
бітної плати, якщо його розмір не пе-
ревищує 1710 гривень на місяць (на 
2015 рік). При цьому граничний роз-
мір доходу, який дає право на отри-
мання податкової соціальної піль-
ги одному з батьків, за умови, що на 
утриманні є двоє дітей, не повинен 
перевищувати 3420 гривень на місяць 

(1710 грн. x 2 дітей). 
Пільга починає застосовуватися з 

дня отримання роботодавцем заяви 
платника податку про застосування 
пільги та копіями свідоцтв про наро-
дження дітей. Податковим кодексом 
не передбачено щорічне подання за-
яви про застосування податкової со-
ціальної пільги. Якщо у платника по-
датків виникає право на застосуван-
ня податкової соціальної пільги з ін-
ших підстав ніж тих, які були зазначе-

ні у попередній заяві, то такий плат-
ник повинен надати нову заяву з від-
повідними підтверджуючими доку-
ментами.

Для отримання консультацій мож-
на звернутись у Центр обслуговуван-
ня платників за адресою: вул. Білець-
ка, 1 або за телефоном: 43-46-46. 

Відділ комунікацій Терно-
пільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС в області.

Як матері двох дітей отримати податкову соціальну пільгу? 
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Не зважаючи на гарну погоду, люди не 
дуже поспішали на дільниці.  Однак, 
у  порівнянні з іншими регіонами, 

явка мешканців Тернопільщини одна з 
найвищих у країні. Згідно повідомлень ЦВК, 
вона становить 56,31%. Зокрема, на виборчі 
дільниці прийшло найбільше жителів 
Бережанщини, а найпасивнішими були 
мешканці Кременеччини.

Агітували і 25 жовтня
Уже традиційно одним з найбільших порушень дня 

виборів стала незаконна агітація в області. 
Як повідомила  представник Комітету виборців 

України в Тернопільській області Тетяна Семусь, їх спо-
стерігачі зафіксували 25 жовтня зовнішню агітацію. 
Зокрема, вранці в Тернопільському районі висіли біл-
борди з агітацією окремих політичних сил. 

- Окрім того, було розвішано по всьому Тернополю 
антирекламу. Ми розцінюємо її як політичну агітацію, 
що очорнює певних кандидатів на виборах, – розпові-
ла Тетяна Семусь. Вона також зазначила, що у так зва-
ний день тиші передвиборчу агітацію розносили лю-
дям додому. Такі порушення представники КВУ вияви-
ли у Тернополі.

Масове розміщення агітаційних матеріалів полі-
тиків у районах Тернопільщини зафіксували також 
спостерігачі інших громадських організацій, зокрема 
представники коаліції «За прозорі вибори».

- Наші координатори були у  всіх районах області. 
Усе як завжди – агітація прихована, таємна, явна, – за-
значив представник коаліції Володимир Ханас.

Людей лякали військкоматом
Представники політичних штабів, ОВК та громад-

ські активісти 25 жовтня через ЗМІ спростовували ін-
формацію про те, що у день голосування військкома-
ти отримали вказівку роздавати повістки на виборчих 
дільницях.

Такі чутки напередодні почали поширювати у соці-
альних мережах. 

- На виборчих дільницях розповідали, що ширять-
ся такі чутки. Нібито присутні представники військко-
матів, які вручають повістки. Цього не було. І молодь, 
і люди, які повинні голосувати, приходили на дільниці 
зробити свій вибір, – зазначив представник «Грома-
дянської позиції» Андрій Гадзилишин.

На деяких дільницях 
обирали і старост

В області вибори проходили  у 26 новоутворених 
територіальних громадах. В одній з них через непоро-
зуміння хотіли провести вже й вибори старости, яких 
не мало би бути згідно закону. Про це повідомив за-
ступник голови Тернопільської облдержадміністрації 
Віктор Шумада.

- Зокрема, це Козлівська громада, яка утворена з 
чотирьох сіл. Там у двох селах – Покропивній і Слобід-
ці – розпочалися вибори старости. Вийшло непорозу-
міння, бо територіальна комісія замовила і видруку-
вала бюлетені для цих виборів. Такого не мало бути, 
оскільки, згідно із законом, вибори старости призна-
чає керівництво новоутвореної громади. Ось такий 
прецедент. Це було, фактично, як соцопитування. І 
результати не мають жодних наслідків. Така позиція 
юристів та ЦВК, – зазначив Віктор Шумада.

Бюлетені з помилками
В обласній виборчій комісії Тернопільщини повідо-

мили про надзвичайну ситуацію в 33 виборчому окру-
зі. Через плутанину з бюлетенями люди не змогли про-
голосувати за кандидатів до облради.

Як повідомила голова обласної виборчої комісії Га-
лина Щигельська, випадок стався у Монастириському 
районі.

- Ми змушені констатувати, що на дільниці 
№610679 у селі Лазарівка вибори до обласної ради не 
відбулися, - зазначила вона. - На цю дільницю потрапи-
ли бюлетені з 32 виборчого округу. Працівники діль-
ничної комісії, відкривши упаковку з бюлетенями, не 
звернули увагу, що вони не з їхнього округу.

За словами Галини Щигельської, помилку виявили 
лише у день виборів. Вона переконана, що на результа-
ти виборів це не вплине.

Одна з політичних партій уже подала скаргу за цим 
фактом.

- Залишається незрозумілим, у який спосіб комісія 
приймала і перераховувала бюлетені, якщо помилку 
було виявлено лише у день голосування. За цим фак-
том складено акт та подану скаргу, – прокоментував 
представник «Об’єднання «Самопоміч» Віталій Фи-
дрин.

«Проти всіх» домалювали самі
На Тернопільщи-

ні частину жителів 
обурила відсутність 
пункту «проти всіх» у 
цьогорічних виборчих 
бюлетенях. Тому де-
які з них, не побачив-
ши гідних кандидатів 
серед тих, хто бало-
тується, псували свої 
бюлетені.

- Частина вибор-
ців, які прийшли на 
дільниці, були неза-
доволені тим, що їм не 
дали як альтернативу 
пункт «проти всіх»,  - 
сказала Тетяна Семусь 
- Ми бачили, як люди 
в соцмережах актив-
но публікували такі 
зіпсовані бюлетені. 

Мешканці області самотужки домальовували неіс-
нуючий пункт, таким чином висловлюючи протест. Чи-
мало людей ставили позначки проти багатьох канди-
датів або ж перекреслювали бюлетені. Були й такі, що 
писали лайливі слова.

За словами Тетяни Семусь, відділити такі бюлете-
ні від загальної кількості недійсних протокольно не-
можливо.

- Точної цифри зіпсованих у такий спосіб бюлетенів 
наразі немає, – додала вона.

Водночас, громадські спостерігачі відзначили, що 
на цьогорічних виборах на бюлетенях не фіксували 
специфічних позначок, які могли б свідчити про під-
куп виборців.

Голосували без документів
Спостерігачі «Опори» зафіксували випадки на-

магання виборців проголосувати без пред’явлення 
паспорта.

Таке трапилося на виборчій дільниці №610518 
села Дибще Козівського району, а також на ДВК 
№610 454 у селі Присівці Зборівського району. Мілі-
цію спостерігачі  не викликали, оскільки члени діль-
ничних виборчих комісій відреагували на їхні заува-
ження. 

Схожі випадки також зафіксовані у Бучацькому 
районі у селах Переволока, Звенигород, Сороки; у Те-

ребовлянському - у с. Романівка; у Монастирисько-
му - у с. Григорів; у Гусятинському районі - у с. Само-
лусківці. У цих випадках для того, щоб отримати бю-
летені, люди часто пред’являли запрошення на ви-
бори, зазначили в «Опорі».

У громадській мережі нагадали, що такі випадки 
суперечать ч.2 ст.3 ЗУ «Про місцеві вибори».

104 тернополян вклеювали
 фото і отримали паспорти

У день виборів працювали усі територіальні під-
розділи міграційної служби Тернопілля, 104 жите-
лям надали адміністративні послуги.

Зробити робочим день 25 жовтня для усіх підроз-
ділів міграційної служби Тернопілля прийняло ке-
рівництво ДМС, щоб забезпечити реалізацію україн-
цями виборчого права.

Отримати бюлетень на виборчій дільниці, а від-
так і здійснити волевиявлення, можна лише за наяв-
ності дійсного паспорта громадянина України.

 - У день виборів ми надали адміністративні по-
слуги 104 жителям обласного центру, – повідоми-
ла начальник Тернопільського міського відділу 
УДМС України в області Людмила Лужняк, – із них 
83 – вклейка фотографії у зв’язку з досягненням від-
повідного віку, 21– видача паспорта громадянина 
України.

Складний закон 
та голосування «всліпу»

Особливості цьогорічних виборів – нове законо-
давство. Це додало клопотів і членам комісії, і тим, 
хто робив свій вибір. 

За словами Тетяни Семусь, не всі виборці були по-
інформовані стосовно порядку голосування. Адже, 
згідно з новим законодавством, на дільницях не пе-
редбачено інформаційних плакатів. Частина вибор-
ців думали, що вони, як завжди, прийдуть і ознайом-
ляться з кандидатами на дільниці. А вже тоді визна-
чаться із своїм вибором. Оскільки таких плакатів не 
було, люди голосували, так би мовити, «всліпу».

- Можемо констатувати, що просвітницька робо-
та стосовно цих виборців не дала результатів, - наго-
лосила Тетяна Семусь.

У лідерах – «Свобода» і «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»

За попередніми даними, найбільше тернопо-
лян проголосували за діючого мера Сергія Нада-
ла. З опрацьованих та затверджених 47 протоколів 
ДВК (із 90), на посаду міського голови Тернополя за 
Сергія Надала проголосували 24967 осіб, за Тараса 
Пастуха («Самопоміч») – 4293 осіб, Петра Ландяка 
(«Громадянська позиція») – 2960 осіб. 

Зa попередніми  peзyльтaтами oпpaцювaних 
бюлeтeнiв, дo oблacнoї paди пpoдoвжyє лiдиpyвaти 
«Блoк Пeтpa Пopoшeнкa «Солідарність». Йoгo 
peзyльтaт 25,02%. Нa дpyгoмy мicцi - «Свoбoдa» – 17,4%. 
Тpeтя позиція у «Бaтькiвщини» – 13,4%. «Сaмoпoмiч» 
набрала 8,6%, paдикaли Ляшкa – 7,4%, «Нapoдний 
кoнтpoль» – 6,3%, «Гpoмaдянcькa пoзицiя» – 5,5%.

Переможцем виборів у Тернополі стала ВО «Сво-
бода». Їй вдалося отримати, за попередніми дани-
ми, більше 25% голосів. За Блок Петра Порошенка 
проголосувало 13,3%, за «Самопоміч» - 12,64%. Та-
кож проходять у міськраду «Громадянська позиція» 
(8,4%), «Народний контроль» (7,24%) та «Батьків-
щина» (7,46%).  Близько 5% набирає Радикальна 
партія Олега Ляшка.  

Підготувала Юля ТОМЧИШИН.

Як тернополяни 

обирали нову владу

Вибори на Тернопіллі про-
йшли без особливих порушень, 
стверджують експерти. І якщо 
ще на початку виборчого дня 
Комітет виборців України вніс 
Тернопіль у десятку найгаря-
чіших точок у державі, то вже 
до вечора стало зрозуміло, що 
місто цей статус не виправ-
довує. Фахівці констатували 
звичні порушення, які повто-
ряються щороку і запевняли, 
на результати волевиявлення 
вони не вплинули. 
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Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ – 
діючий міський голова Збара-
жа –  отримав беззаперечну пе-
ремогу на місцевих виборах і 
став очільником міста.

За попередніми даними, за 
кандидатуру пана Полікров-
ського свої голови віддали при-
близно 87% тих, хто взяв участь 
у голосуванні 25 жовтня. 

Чортківчани  обрали мером 
34-річного сільського війта 
села Біла Чортківського ра-
йону. Володимир ШМАТЬКО 

набрав майже половину го-
лосів – 45%.  «Новоспечений» 
очільник Чорткова - демобі-
лізований учасник АТО, який 
пішов на фронт доброволь-
цем. Він був бійцем 128-ї окре-
мої гірсько-піхотної бригади. 
Його команда несла службу у 
Попасній і Дебальцево на Лу-
ганщині.

У Кременці переможцем 
виборчих перегонів став пред-
ставник БПП «Солідарність» 
Олексій КОВАЛЬЧУК. Він уже 
був на цій посаді раніше. Ме-
ром його обирали кременча-
ни у 2010-му році і градона-
чальником він був до 2013-го 
року. Тоді добровільно напи-
сав заяву на звільнення. А ще 
до того чоловік працював кер-
маничем місцевої ДАІ та очіль-

ником райвідділу міліції. Зали-
шив лави правоохоронних ор-
ганів у 2010-му у зв’язку з ви-
ходом на пенсію.

Володимир МУЗИЧКА під-
твердив свої повноваження на 
виборах міського голови Бере-
жан. За даними попередньо-
го підрахунку голосів, висува-
нець «Батьківщини» набрав 
понад 50% голосів.

«Чотири найбільших адмін-
центри Гусятинщини отримали 
нових голів, - написав у соцме-
режах заступник голови Гуся-
тинської райради Любомир Лі-
вель. - У Гусятині Михайло Ле-
вицький переміг діючого мера 
Михайла Савчука, в Хоростко-
ві Степан Гладун переміг діючо-
го мера Ганну Олійник, в Копи-
чинцях Павло Лосик переміг ді-

ючого мера Володимира Пеля-
ка і в Гримайлові переміг Сергій 
Чайка (посада селищного голо-
ви на цей час була вакантною)». 

Нагадаємо, Павло Лосик - ко-
лишній начальник Державної 
пенітенціарної служби України 
в Тернопільській області.

А у Великій Березовиці пере-
могу на посаду селищного голо-
ви здобув 23-річний Ілля Костюк 
від політичної партії «Громад-
ський рух «Народний контроль».

Сільським головою Гаїв 
Шевченківських став актив-
ний учасник Революції Гіднос-
ті Богдан БРИЧ. За нього про-
голосувало 62,7% виборців.

Про остаточні результати 
виборів читайте у  

наступному номері газети.

Міста Тернопільщини  
отримали нових керівників

Жителі районних центрів та містечок нашої області 
обрали господарів своїх населених пунктів

За словами заступника на-
чальника обласного управлін-
ня міліції Руслана Балика, най-
поширенішими були порушен-
ня порядку голосування, пошко-
дження виборчих бюлетенів, 
проведення агітації в день вибо-
рів, хуліганства, поодинокі фак-
ти порушення таємниці голосу-
вання, підкупу виборців.
Не знайшов свого 
прізвища і порвав 
бюлетень

До Єдиного реєстру до-
судових розслідувань внесе-
но п’ять  кримінальних прова-
джень, розпочатих  за фактами 
знищення виборчих бюлетенів. 
Перший випадок був задокумен-
тований у селі Бліх Зборівсько-
го району.  Чоловік, отримавши 
виборчі документи, зайшов у ка-
бінку для голосування і порвав 
їх. Повернувши пошкоджені бю-
летені членам виборчої дільни-

ці, пояснив свій вчинок тим, що 
не виявив власного прізвища в 
списку кандидатів на сільського 
голову. Кримінальне проваджен-
ня розпочато за частиною пер-
шою статті 158-2 КК України.

 Ще два факти пошкодження 
виборчої документації задоку-
ментовано в Бучацькому районі. 
На виборчій дільниці у селі Но-
восілка один чоловік порвав бю-
летень, мотивуючи свій вчинок 
неприязними взаєминами з чле-
нами комісії, а інший зім’яв до-
кументи через те, що йому не до-
зволили проголосувати за дру-
жину. За обома фактами прово-
диться досудове розслідування.

 До ЄРДР внесено факт по-
шкодження виборчої докумен-
тації  жителем райцентру Бере-
жани. Виборець демонстратив-
но в залі для голосування розі-
рвав бюлетені на знак протес-
ту, мовляв,  серед кандидатів на 
міського голову та депутатів не-
має жодного достойного.

 Випадок пошкодження ви-
борчої документації зареєстро-
вано і в Тернополі. До міліціоне-
рів із заявою звернулася голова 
однієї з виборчих комісій облас-
ного центру і заявила про те, що 
житель Тернополя  розірвав ви-
дані йому виборчі бюлетені та 
кинув їх в урну для голосування. 

За даним фактом розпоча-
то кримінальне  провадження,  
кваліфіковане частиною пер-
шою статті 158-2 Кримінально-
го кодексу України.
Побив голову ДВК, 
бо не сподобались 
результати  
голосування

До чергової частини Бере-
жанського райвідділу внутріш-
ніх справ звернувся один з канди-
датів на посаду сільського голо-
ви Потуторів. Чоловік заявив, що 
під час звірення списків вибор-
ців виявив осіб, які брали участь 
в голосуванні, але, на його думку, 
цього зробити не змогли, адже на 
даний час перебувають за кордо-
ном. Міліціонери проводять пе-
ревірку в рамках кримінально-
го провадження, розпочатого за 
частиною 2 статті 158-2 ККУ.

 У Кременецькому районі до 
відповідальності за хуліганські 
дії притягнули одного з канди-
датів на посаду сільського голо-
ви Білокриниці. 

Самовисуванцю не сподо-
балася робота виборчої комісії, 
тож чоловік став висловлюва-
ти своє невдоволення нецензур-
ною лайкою, порушуючи гро-
мадський правопорядок. Кри-
мінальне провадження поруше-
но за частиною першою статті 
296 ККУ.

Хуліганські дії щодо голо-
ви дільничної виборчої комісії, 
яка працювала у селі Великі За-
гайці Шумського району,  обер-
нулися кримінальним прова-
дженням,  розпочатим стосов-
но одного з кандидатів на поса-
ду сільського голови. Вже  піс-
ля завершення голосуван-
ня та підрахунку голосів не-
вдоволений результатом вибо-
рів кандидат, будучи у стані ал-
когольного сп’яніння, накинув-
ся з кулаками на голову ДВК 
та  спричинив їй тілесні ушко-
дження. Деталі інциденту роз-
слідують правоохоронці. Кри-
мінальне провадження розпо-
чато за частиною першою стат-
ті 296  КК України – хуліганство.

У «меню»  
кандидатів -  

регіонали,  
сепаратисти,  
терористи…

Цьогорічне «меню» 
кандидатів 
на місцевих 

виборах рясніє новими 
партіями й обличчями. 
За повідомленням 
телепрограми «Гроші», 
це - регіонали та 
сепаратисти, які 
успішно вливаються у 
«життя по-новому». 

330 «служак» Януковича 
рвуться до місцевих та облас-
них рад, не враховуючи «Опо-
зиційного блоку». Найбільше 
їх у лавах «БПП» - 120. У «На-
шого краю» - 102, у «Відро-
дженні» - 57. «Деякі політичні 
проекти, такі як партія «Наш 
край», створені для прихист-
ку колишніх регіоналів», - ска-
зав народний депутат Андрій 
Левус. 

Один із лідерів «Нашо-
го краю» - одесит Антон Кіс-
се. Його неодноразово зви-
нувачували в сепаратиз-
мі та в спробі створити Беса-
рабську народну республіку.  
До місцевих та обласних рад 
йдуть відверті сепаратисти, 
які гостинно зустрічали «рус-
скую весну» під прапорами те-
рористів. «Гроші» представи-
ли топ-5 сепаратистів, які при-
вели війну, а тепер хочуть кня-
зювати в мирній Україні. 

Номер перший - Андрій 
Аксьонов. Під час «русской 
весны» керував містом Ново-
донецьк, а тепер лізе в мери 
Добропілля. Місцеві автомай-
данівці називають Аксьоно-
ва організатором «референду-
му» в «ДНР». Він цього і не за-
перечує. Наступний - Валерій 
Гнатенко - кандидат у мери 
Дружківки. Минулої весни ви-
ступав під прапорами теро-
ристів. Третій - ймовірний по-
плічник «ДНР» Олександр Єр-
мольченко. Подейкують, у за-
гоні терориста Стрєлкова він 
блокував українську армію. 
Єрмольченко - кандидат у 
мери Краматорська і зірка ро-
сійських телеканалів. Попліч-
ниця Єрмольченка - «опозиці-
онерка» Ніна Соболєва - чет-
верта у списку. Вона прихиль-
ниця проросійських груп. За-
вершує сепаратистський рей-
тинг Вадим Лях - кандидат у 
мери Слов’янська від «Опобло-
ку». Він обіцяє любити місто, 
як Неля Штепа, яка сидить за-
раз у СІЗО за тероризм. Вади-
ма Ляха також затримували 
за любов до «ДНР». Однак від-
пустили під заставу. За попере-
днім підрахунком голосів, він 
лідер вибор чих перегонів.

Судячи з перших результа-
тів виборів, «фарбовані лиси» 
впевнено проникають у місце-
ві й обласні ради.

За порушення на виборах -  
вісім кримінальних проваджень

Тернопільські правоохоронці за період 
підготовки та проведення виборів 
зареєстрували 85 повідомлень про порушення 

виборчого законодавства, з яких майже половина 
– під час процесу волевиявлення, в тому числі 8 – з 
кримінальними наслідками.
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- Секретар судового засідання (на час перебування 
основного працівника у відпустці по догляду за дитиною 
по досягнення нею трирічного віку);

- старший секретар суду (постійна);
- провідний спеціаліст (відділ документального за-

безпечення) суду (постійна).
Необхідні навички та кваліфікація для участі в конкурсі 

на зайняття вакантної посади секретаря судового засідання 
(на час перебування основного працівника у відпустці по до-
гляду за дитиною по досягнення нею трирічного віку): вища 
освіта за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохорон-
на діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 
молодшого спеціаліста (для осіб, які здобули вищу освіту до 
набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 
01 липня 2014 року №1556-VII) або не нижче першого рів-
ня вищої освіти  за відповідним освітнім ступенем молодшо-
го бакалавра (для осіб, які здобули вищу освіту після набран-
ня чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 
2014 року №1556-VII), без вимог до стажу роботи.

Необхідні навички та кваліфікація для участі в конкурсі 
на зайняття вакантної посади старшого секретаря суду (по-
стійна): вища освіта за спеціальністю «Правознавство» або 
«Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рів-

нем бакалавра (для осіб, які здобули вищу освіту до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
року №1556-VII) або не нижче першого рівня вищої освіти за 
відповідним освітнім ступенем бакалавра (для осіб, які здо-
були вищу освіту після набрання чинності Законом України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII), стаж ро-
боти за фахом на державній службі не менше 2 років або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Необхідні навички та кваліфікація, для участі в конкур-
сі на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста (від-
діл документального забезпечення) Тернопільського окруж-
ного адміністративного суду (постійна): повна вища освіта 
за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна ді-
яльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для 
осіб, які здобули вищу освіту до набрання чинності Законом 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII), 
стаж роботи за фахом на державній службі в органах судо-
вої влади не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 3 років.

 Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі на 
заміщення вакантних посад державних службовців та від-
повідають вищевказаним критеріям зобов’язані, протягом 
30 днів календарних днів з дня оголошення про проведен-

ня конкурсу, подати до Тернопільського окружного адмі-
ністративного суду (м. Тернопіль, вул.Кн. Острозького, 20) 
такі документи: заяву на участь в конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника із встановленим за-
конодавством обмеженнями щодо прийняття на державну 
службу та проходження державної служби; особову карт-
ку П-2ДС із відповідними додатками; дві фотокартки роз-
міром 4х6 см.; копії документів про освіту, підвищення ква-
ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження нау-
кового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор-
мою, передбачено Законом України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»; копію документа, який посвідчує 
особу; копію військового квитка (для військовослужбовців 
або військовозобов’язаних); довідку про допуск до держав-
ної таємниці (у разі наявності).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосов-
но своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репута-
ції (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Додаткова інформація, щодо основних функціональ-
них обов’язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою за номером телефону: (0352) 22-01-
36.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У шумського фермера вкрали 
120 кілограмів яблук

На Шумщині міліціонери впіймали двох 
крадіїв під час спроби крадіжки дизпалива з 
фермерського господарства. З’ясувалося, що 
туди вони проникали не вперше, а допомагав 
їм у цьому охоронець.

Вдалу спробу поживитися на агрофірмі 
кримінальний дует скоїв ще на початку жов-
тня. Ціллю був зерновий тік, куди їх впустив 
охоронець. Допоки злодії господарювали на 
об’єкті, недобросовісний працівник вдавав 
що спить. Тоді з приміщення зернотоку вони 
винесли 850 кг зерна та 145 кг насіння со-
няшника загального вартістю понад чотири 
тисячі гривень. Про це повідомляють у сек- Про це повідомляють у сек-
торі зв’язків з громадськістю УМВС України в 
Тернопільській області.

Приблизно у той же час злодії відмітилися 
й у приватному садку в селі Потуторів. Звідти 
викрали 120 кілограмів яблук. Суму збитків 
власник оцінив у 720 гривень. Зі слів самих 
підозрюваних, крадені яблука та зерно вони 
планували продати, але не встигли. 

За двома фактами крадіям інкримінують 
частини 2 і 3 статті 185 Кримінального ко-
дексу України - крадіжка, а також замах на 
крадіжку. За співучасть у злочині, найімовір-
ніше, доведеться відповісти й охоронцеві аг-
рофірми.

В аварії постраждала 
десятирічна дівчинка

Не дотримавшись  безпечної 
дистанції, водій автомобіля «Фіат-
Скудо» допустив зіткнення з «Жи-
гулями». Як наслідок, десятиріч-
ну пасажирку  «ВАЗ-21063» госпі-
талізували до медичного закладу із 
черепно-мозковою травмою та стру-
сом головного мозку.

Дорожньо-транспортна приго-
да сталася у Тернополі, на проспек-
ті Степана Бандери,  біля Збаразь-
кого кільця. Водій іномарки, жи-
тель Луцька, вочевидь, не зовсім до-
бре орієнтуючись у чужому місті, 
через неуважність та недотриман-
ня безпечної дистанції в’їхав у «Жи-
гулі», якими керував 43-річний жи-
тель  обласного центру. На жаль, тер-
нополянин  в салоні авто  був не 
один – на задньому сидінні перебу-
вала його десятирічна донька. Саме 
туди прийшовся основний удар від 
зіткнення.

Карета швидкої доправила непо-
внолітню до обласної лікарні. У во-
діїв відібрали кров на аналіз вмісту 
алкоголю. Розпочато досудове роз-
слідування.

Тернопільська Національна гвардія проводить набір 
чоловіків на військову службу за контрактом у військову 
частину 3002, а також водіїв зі стажем водіння не менше 

року та кухарів.
 Вимоги до кандидата: вік до 35 років;  відсутність притягнення до кри-

мінальної відповідальності; придатність до військової служби за станом 
здоров’я; повна загальна середня освіта або проходження строкової військо-
вої служби.

 Військовослужбовцям НГУ за контрактом держава гарантує: стабільне 
грошове забезпечення (в розмірі від 3800 гривень); додаткові виплати за умови 
проходження військової служби; одноразову матеріальну допомогу на протя-
зі року; виплату грошового забезпечення на оздоровлення; безоплатне трьох-
разове харчування під час несення служби в добовому наряді; п’ятиденний (40 
год.) нормований робочий тиждень; безкоштовне медичне обслуговування 
у закладах МВС України; безкоштовне речове забезпечення; професійне зрос-
тання; можливість безкоштовно здобувати цивільну вищу освіту у вищих вій-
ськових навчальних закладах України; щорічну відпустку (від 30 до 45 діб); від-
починок у санаторіях МВС України; під час проходження військової служби за  
контрактом військовослужбовці мають можливість взяти участь у миротвор-
чих операціях або інших заходах міжнародного військового співробітництва; 
пенсійне забезпечення.

 Набір на військову службу за контрактом до лав Національної гвардії 
України проводиться за адресою: м. Тернопіль, вул. С.Будного, 1, контактні 
телефони: (0352) 53 69 66, (068) 105 91 79.

У Тернополі щодня 
реєструється більше сотні 
кандидатів у патрульні 

поліцейські. Працювати за 
новими стандартами вже 
виявили бажання 3669 осіб. 
Більше половини заяв, 67,5%, 
були подані онлайн. Такі дані 
станом на ранок 27 жовтня.

Серед претендентів на посади 
65% – чоловіки. 59% з усієї кількос-
ті кандидатів мають вищу освіту,  
78% – посвідчення водія. Серед пре-
тендентів: 45,7% - безробітні, 17,4% 
- студенти, 6,2% - діючі співробітни-
ки міліції.

 Більшість молодих людей, які ви-
явили бажання поповнити лави па-

трульних, - це тернополяни – 1776 
осіб, мешканців області – 1432, жите-
лів інших регіонів – 461.

Нагадаємо, участь в конкурсі може 
взяти кожен громадянин України, не 
залежно від статі, віком від 21 до 35 
років, який фізично розвинений, має 
водійське посвідчення категорії «В», 
не має судимостей, вільно володіє 
українською мовою та прагне змін. 

Набір у патрульну поліцію Тер-
нополя триватиме до 4 листопада, з 
9 до 18 години. Подача анкети – це 
лише перший етап відбору. Її можна 
заповнити за адресою: бульвар Шев-
ченка, 27, Народний дім «Перемога» 
або на сайті обласного управління 
міліції.

У патрульну поліцію записалися 
майже 4 тисячі тернополян

Зголошуйтесь у Нацгвардію

На Тернопіллі продовжують 
орудувати телефонні 
шахраї. Правоохоронці 

вже неодноразово застерігали 
та попереджали у ЗМІ про такі 
випадки, однак жителі краю 
продовжують потрапляти на гачок 
аферистів.

«Ваш син у міліції. Готуйте гроші», – за 
такою, вже знайомою схемою, шахраї ошу-
кали чергову жертву, 77-річну жительку 
обласного центру, повідомляють у секто-, повідомляють у секто-
рі зв’язків з громадськістю обласної міліції. 

На стаціонарний телефон до потерпілої 
зателефонували близько 22 години. В слу-
хавці пролунав незнайомий голос. Співроз-
мовник представився працівником міліції 
і повідомив пенсіонерці, що її онук вчинив 
дорожньо-транспортну пригоду і тепер 
йому загрожує в’язниця. Проте одразу за-
спокоїв бабусю, мовляв, проблему можна 
вирішити – потрібні лише гроші. Переля-
кана старенька одразу погодилася відда-
ти за порятунок онука усі заощадження. 
Псевдоміліціонер попросив вказати адресу 
та повідомив, що за грошима приїде його 
співробітник.

Гроші жінка передала у під’їзді будинку. 
Схвильована повернулася додому та стала 
чекати звістки від онука. Лише під ранок 
нарешті сама набрала номер родича. Той, 
вислухавши бабусю, сам зателефонував 
правоохоронцям. За фактом шахрайства 
відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці застерігають кра-
ян від подібних афер. Легше запобігти  
шахрайству, ніж розраховувати на повер-
нення грошей.

Що робити, якщо вам все ж зателе-
фонували?

1. Запитайте у того, хто телефонує, як 
його звуть і в якому райвідділі він пра-
цює, перепитайте прізвище та ім’я родича 
(на цьому пройдисвіти зазвичай кидають 
трубку).

2. Зателефонуйте родичу. Якщо його 
телефон вимкнений - не панікуйте. Зателе-
фонуйте до відділку і дізнайтеся,  чи знахо-
диться там ваш родич.

3. Завжди перевіряйте отриману інфор-
мацію від незнайомців. Не поспішайте ви-
конувати їх умови.

4. Якщо ж сталася біда, не зволікайте - 
телефонуйте до міліції.

Віддала 
16 тисяч гривень 
за порятунок онука
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Підступність хвороби в тому, що 
якраз на перших стадіях, коли  ефек-
тивне лікування, помітити ріст пухли-
ни самій пацієнтці вдається вкрай рід-
ко, оскільки яскравих симптомів немає. 
Щорічне обстеження молочних залоз 
роблять лише деякі жінки, що піклу-
ються про своє здоров’я. Страх знайти у 
себе тривожні ознаки раку грудей, від-
сутність уваги до свого організму іно-
ді призводять до того, що жінка зверта-
ється за  медичною  допомогою надто 
пізно. Страшно має бути від можливо-
го ризику знаходження пухлини вже на 
запущеній стадії, а не від імовірності її 
виявлення на початку.
Близько 70% жінок 
мають доброякісні 
недуги грудей

Зазвичай будь-які зміни в молочній 
залозі у жінок викликають страх. Од-
нак вони не завжди пов’язані зі злоякіс-
ними процесами.  Доброякісні захворю-
вання молочної залози спостерігають-
ся у 25-30 разів частіше, ніж рак. Різно-
манітні патології виникають у 55-70% 
жінок. Деякі з них потребують хірургіч-
ного втручання, однак значна частина 
лікується консервативно, без операцій. 
Важливо звернутися до лікаря, аби по-
ставити правильний діагноз. 

90% жінок, що хворіють на рак мо-
лочної залози, – це жінки старше 40 ро-
ків. До чинників ризику належать спад-
ковість, проведення абортів, пізнє на-
роджування дітей і недостатнє виго-

довування грудьми, неконтрольова-
не вживання контрацептивів, травми 
молочної залози, порушення сексуаль-
ного життя, тютюнопаління, вживан-
ня алкоголю, малорухомий спосіб жит-
тя, нестача вітамінів, особливо А, Е, Д, 
стреси. Підвищують ризики і гінеколо-
гічні та ендокринні патології. 

Треба зазначити, що рак молочної 
залози називають проблемою розви-
нених держав. Очевидно, це пов`язано 
з тим, що в таких країнах низька наро-
джуваність, дітей вигодовують грудь-
ми дуже короткий проміжок часу, на-
багато частіше використовують штуч-
ні суміші. Значно більша кількість жі-
нок приймають гормональні контра-
цептиви, причому часто - безконтроль-
но. В азійських країнах, де висока наро-
джуваність, кількість випадків захво-
рювань на рак молочної залози значно 
менша.
Не зволікайте 
з візитом до лікаря

Звернення жінки до лікаря-
онколога дає їй шанс і на подовження 
життя, і на одужання. Про це свідчить 
медична статистика.  Що раніше жін-
ка звертається по лікарську допомогу, 
то має більше шансів продовжувати по-
вноцінно жити.

Окрім того, витрати на лікування 
раку занедбаних форм дуже зростають, 
інколи - у 25 разів. Якщо на ранніх ста-
діях буває достатньо хірургічного ліку-
вання, то у разі задавнених форм при-
значають комплексне лікування - хімі-
отерапію, опромінення, гормонотера-
пію, імунотерапію.

Але навіть на занедбаних стадіях 
хворим не можна нехтувати професій-
ною онкологічною допомогою. Ліка-
рям часто вдається зменшити пухлину. 
Медицина зараз на такому рівні, коли 

навіть на третій та четвертій стадії 
раку при правильно підібраному ліку-
ванні вдається значно подовжити жит-
тя хворим.

Одним з чинників, чому жінка бо-
їться прийти до лікаря, є страх втрати-
ти молочну залозу.  Однак, якщо звер-
нутися вчасно, на початкових стаді-
ях, можна зберегти орган. Є сьогодні й 
можливість відновити форму та об’єм 
молочної залози.
Як виявити недугу?

Оскільки сьогодні рак грудей успіш-
но лікують на початкових стадіях, го-
ловним у подоланні цієї недуги є ран-
ня діагностика. Тому жінки повинні 
пам’ятати про важливість самостійно-
го обстеження та регулярні профілак-
тичні медогляди.

Щоб виявити недугу на ранній ста-
дії, жінка вже після 20 років має прово-
дити регулярне самостійне обстежен-
ня. Це проста процедура, яка займає не 
більше півгодини і яку слід проводити 
раз у місяць. Огляд слід проводити на 
7-10 день менструального циклу. Най-
частіше саме жінка виявляє у себе пер-
ші ознаки раку грудей.

Найбільш небезпечними періодами 
ризику захворювання раком молочної 
залози фахівці вважають 45-50 і 55-60 
років. Але цей вид онкологічної пухли-
ни нестримно молодіє, тому увага до 
свого організму має бути, незалежно 
від віку.
Ознаки раку 
молочних залоз

Насторожити мають ущільнення, 
припухлості в молочній залозі. Дефор-
мація форми грудей, зміна обрисів або 
структури. Втягнення соска, наявність 
жовтих або кров’янистих виділень. 
Біль і неприємні відчуття у грудях. Шкі-
ра грудей в одному місці може втягу-

ватися або зморщуватися. Збільшення 
пахвових лімфатичних вузлів, припух-
лість плеча.

При виявленні яких-небудь змін в 
грудях, не варто панікувати. Адже по-
над 50% жінок мають різні зміни в мо-
лочних залозах і не факт, що це є он-
кологічним процесом. При підозрілих 
перших ознаках пухлин  грудей слід не-
гайно звернутися в спеціалізовану клі-
ніку для уточнення діагнозу.
Методи діагностики: 
кому проводити і коли 

Самодіагностика дуже важлива для 
своєчасного виявлення різних пору-
шень у жіночому організмі, ознаків 
раку молочних залоз, причому це роби-
ти і не складно, і не довго. Якщо в по-
рівнянні з минулим оглядом жінка ви-
явила підозрілі ділянки в молочних за-
лозах, не слід відкладати візит до фа-
хівця. Мамолог або гінеколог може ди-
ференціювати «знахідку», визначити, 
уточнити діагноз, направити пацієнт-
ку на додаткові обстеження.

Сьогодні найбільш ефективний ме-
тод ранньої діагностики патології мо-
лочної залози - мамографія. Це дає 
можливість виявити пухлини розмі-
ром від 0,3 см. Жінкам від 40 до 50 ро-
ків можна проводити раз на 2-3 роки, 
а після 50 років – раз на 1-2 роки. До-
стовірність такого методу становить 
75-95%.

Існують й інші методи виявлення 
недуги, та головне - сумлінне ставлен-
ня до свого здоров’я. Пильність та вчас-
не звернення до лікаря може врятува-
ти життя. 

Оксана ТУМАНОВА,
завідувач І хірургічним відді-

ленням  Тернопільського облас-
ного комунального  клінічного  

онкологічного диспансеру.

Марш жінок проти раку молочної залози тернопо-
лянки провели напередодні всесвітнього дня бороть-
би з цією хворобою. Головне – не зволікати, зазнача-
ють ті, хто сам пережив важку недугу.

- Ця хвороба все частіше вражає прекрасну поло-
вину людства. І це при тім, що вчасно діагностова-
на недуга - виліковна, – розповідає голова правління 
обласної організації “Донна” Марія Линда. – У нас час 

дуже важливо, щоб жінки не залишалися наодинці зі 
своїми проблемами. Наша організація допомагає он-
кохворим жінкам, які втратили молочну залозу, в лі-
куванні, протезуванні. Забезпечуємо безкоштовною 
білизною та лімфорукавами. Тільки в Тернопільській 
області цьогоріч жінки безкоштовно отримали 430 
протезів, а за 9 років існування громадської органі-
зації - 7500. А також надаємо психологічну допомогу, 

адже добре слово лікує не гірше, аніж ліки. 

Підтримки потребують не лише жінки, які пе-
режили операцію, а й їхні близькі, кажуть у “До-
нні”. Розташована організація у Тернополі на ву-
лиці Замковій, 14, кабінет 412. Тут чекають усіх, 
хто потребує такої допомоги. Також можна зате-
лефонувати: (0352) 433788. 

Вийшли на вулицю, щоб застерегти
Зустрівши цих жінок, важко 

здогадатися, що їм довелось 
пережити. Сьогодні вони 

усміхнені, сповнені енергії 
та оптимізму, хоча в руках 
тримають транспарант зі 
страшним словом “рак”. Це не 
вирок, не смерть, наголошують 
жінки з Тернопільської обласної 
громадської організації 
“Донна”.  А на вулицю вийшли, 
аби розповісти усім: рання 
діагностика може 
врятувати життя.

Рак - не вирок, а хвороба
Рак молочної залози стосується кожної двадцятої жінки на планеті. У Європі ця пато-
логія розвивається протягом життя в кожної десятої жінки. Ця злоякісна пухлина до-
вгий час не привертає до себе увагу через відсутність больового синдрому. У той же 
час, своєчасна діагностика та лікування допомагає побороти недугу або ж  надовго 
продовжити повноцінне життя жінки. 
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- Пане Ігоре, при наявнос-
ті просторої артгалереї, де 
час від часу відбуваються ці-
каві, навіть іноді вражаю-
чі виставки, як, приміром, 
червнева експозиція графіки 
Юрія Гуменного, що мандру-
вала багатьма областями 
України, все ж складається 
враження, що вона експлу-
атується не повною мірою, 
бувають тривалі періоди за-
тишшя. Хотілось би, щоб нас 
більше радували хорошими 
роботами і свої, і приїжджі 
митці.  До того ж, може, по-
трібно ширше анонсувати 
події, що відбуваються в га-
лереї, щоб залучати більше 
людей?

- Не сказав би, що в нас дов-
готривалі періоди затишшя. 
Художники працюють у себе в 
майстернях, а тут уже показу-
ють свої творіння – на ювілей-
них, святкових, тематичних 
виставках. В галереї за остан-
ній час пройшли виставки-
посвяти Шевченку, Майдану, 
Небесній сотні, організовува-
ли пленер художників замка-
ми Західної України, з ініціати-
ви Богдана Хаварівського під-
готували виставку до 150-річ-
чя Андрея Шептицького. Наш 
екс-голова Спілки, заслужений 
художник України Богдан Тка-
чик, який торік брав участь у 
художній виставці «Україна 
у знаках і символах», що про-
ходила в рамках фестивалю 
«Мамай-фест» у Дніпродзер-

жинську, продовжив тему тво-
ренням мапи нашої області по 
її шістнадцяти районах. Після 
показу роботи передали у Дні-
продзержинськ – нехай зна-
йомляться з нашим краєм та 
його героїчною історією. Крім 
того, ми маємо свої виставкові 
теми, присвячені відомим зем-
лякам - братам Бойчукам, Яко-
ву Гніздовському. Часто від-
криваємо двері  галереї перед 
художниками зі Львова, Киє-
ва, Івано-Франківська та інших 
міст, а наші художники – час-
ті гості у львівському Палаці 
мистецтв, де проводяться ви-
ставки митців Західного регіо-
ну. Виїжджають художники і на 
спільні пленери у нас і за кор-
доном. У липні ми організува-
ли Тиждень мистецтва для мо-
лодих художників. Дали моль-
берт, фарби, все необхідне, щоб 
могли показати, на що здатні, 
провели в рамках цього заходу 
конференції, пленери, а опісля 
зробили виставку кращих ро-
біт. До Дня незалежності, Дня 
художника  також приурочили 
святкові виставки.

У нас, у Спілці, гарне прав-
ління, люди пропонують цікаві 
ідеї і ми дослухаємось до них. У 
Тернополі є велика мистецька 
громада людей – і художників, 
і поціновувачів, є ряд мистець-
ких закладів, однак їхніх робіт 
не видно, а хотілось би тіснішої 
співпраці з мистецькою молод-
дю, бо роботи мають бути по-
бачені, художнику потрібен ді-

алог із глядачем. Нас часто за-
прошують в інші міста, однак 
на відправку і повернення ро-
біт, їх встановлення в залі, пе-
ребування художника потрібні 
і транспорт, і кошти. Хотілось 
би, щоб на нас нарешті звернув 
увагу обласний департамент з 
питань культури, бо він чомусь 
інертний у ставленні до нас. 
Зрештою, мав би бути якийсь 
звіт про те, куди йде  фінансу-
вання галузі, на що можна очі-
кувати, але для нас це таєм-
ниця. Ми – поза пріоритетами 
держави. Правда, по мірі мож-
ливості допомагає місто, а в 
основному справляємось самі. 
Однак, прикро, коли бачимо 
в інших містах більш зичливе 
ставлення до митців. Ми ро-
зуміємо, що нині країна пере-
живає складний період і знає-
мо, кого слід підтримувати на-
самперед, тому самі також на-
магаємось внести свою леп-
ту у справу благодійної допо-
моги бійцям АТО.  Постійно за-
ймається волонтерством з те-
ребовлянською громадою ху-
дожник Микола Шевчук. Ми у 
своїй роботі якось даємо собі 
раду, аби не заважали… Знає-
те, коли художника поставити 
в несприятливі умови, то він 
старається ще більше. І наші 
галерейні заходи стають що-
раз кращими. 

Стосовно ж інформації про 
нашу  роботу, то ми щороку ви-
пускаємо мистецький кален-
дар, де зібрано всі події за рік. 

Раз на два роки виходить ка-
талог «Виставки модерного 
мистецтва», що вміщує роботи 
митців з усієї України, а також 
каталог «Виставки Західного 
регіону». 

- Чи не болить душа  ху-
дожника за мистецьке об-
личчя міста – адже поряд 
із чудовими пам’ятниками 
трапляються недолугі ком-
позиції. Приміром, Різдвя-
на шопка далека від того, 
щоб бути предметом мис-
тецької гордості, фотогра-
фії  Героїв Небесної сотні досі 
не  оформлені як слід, а що з 
пам’ятником?

- Коли було оголошено кон-
курс  на пям’ятник Небесній 
сотні – першість надали проек-
тові художника Григорія Лоїка, 
та коли дійшло до переведен-
ня макета в матеріал, виникли 
труднощі – і він відмовився. 
Тож на наступному турі кон-
курсу перемогла робота Рома-
на Вільгушинського. При об-
говоренні врахували побажан-
ня громадськості і показали 
настільний макет. Вільгушин-
ський з тих художників, які ра-
хуються з іншими думками, пе-
реживають. Це буде філософ-
ська річ – вогняні хвилі і дві фі-
гури – безоружного героя і Ан-
гела над ним. Ідея добра. Хлоп-
ці з Майдану попросили хоча 
би фрагментарно зафіксува-
ти події. Нині творів монумен-
тального мистецтва дуже бага-
то, тому основне – не повтори-
тись. Думаю, Вільгушинський 
справиться. Він художник ре-
зультативний і залишив сво-
їми роботами добрий слід у 
місті і не тільки. Нині робота 
вже на другому етапі. Непро-
сте завдання і в архітектора – 
він має врахувати, як сумісти-
ти пам’ятник Небесній сотні і 
паркінг. Будемо сподіватися, 
що все вирішиться добре. Сто-
совно шопки, то наші художни-
ки мають намір створити коло 
Спілки цілком фахову компо-
зицію до зимових свят.

Щодо обличчя міста – то 
нині нема перспективного 
плану архітектурної забудо-
ви. Треба було б відновлювати 
старовину, адже до воєнного 
руйнування це було дуже гар-
не європейське місто. Було б 
до чого докласти вміння й рук 
– у нас багато талановитої мо-
лоді, працьовитих людей…

Є проблеми і з реконструк-
цією існуючих пам’ятників, ви-
конаних у м’якому матеріалі 
– приміром, пам’ятник Матері 
у Старому парку, що нищить-
ся часом. Над цим варто заду-
матись. Не можна сказати, що 
Тернопіль не має свого облич-
чя...

- … але над ним ще треба 
багато попрацювати.

-  Згоден. І для того маємо 
бути в тісному контакті: митці, 
громадськість, навчальні за-
клади, зрештою, владні струк-
тури. Наша артгалерея має 
своїх шанувальників,  які по-
стійно приходять, цікавлять-
ся, висловлюють нові ідеї.  До 
того ж, ми намагаємося під-
тримувати самодіяльних мит-
ців. Недавно відбулася вистав-
ка робіт Сергія Даниленка. У 
вересні пройшла презента-
ція книги про Майдан, на якій 
фоном відтворювались тодіш-
ні події, звучала фортепіанна 
музика. Виставився і наш най-
поважніший художник Ярос-
лав Омелян, готується ювілей-
на виставка Миколи Шевчука. 
Тож рух постійно є. А щонеді-
лі  ополудні (о 12 год.) ми по-
казуємо фільми про художни-
ків світового рівня. Бажано 
було б, щоби й місцеві турком-
панії включали у свої марш-
рути картинну галерею, музеї. 
Звичайно, хотілось би більшо-
го, але при нинішніх бідах ор-
ганізація працює і має багато 
нових задумів та ідей. 

- Дякую за розмову і ба-
жаю всім добра, спокою та 
миру, натхнення й творчого 
горіння!

Влада СОБУЦЬКА.

Новітню палітру диктує доба
Люблю не лише оглядати мистецькі творіння, а й спілкуватися з 

художниками. Це особлива каста людей, у кожного з яких – своє 
світобачення, відчуття, філософія і, найголовніше, – талант, щоб їх 

розкрити. Хтось кохається і копається в старовині глибокій, хтось фіксує 
сучасність, а в когось фантазії вириваються за межі реальності. У людей 
мистецтва дуже розвинута інтуїція, поглиблене сприйняття світу, того, що є 
нашим життям в усіх його проявах: кольорі,  лініях, формах. Вони – творці, 
що працею своєю впливають на настрої та почуття інших. Адже в художньому 
полотні повинен відчуватися дух автора, а для того, щоб передати стан душі, 
в художникові має бути закладена велика енергія, натхнення і майстерність. 
Автор не завжди може передбачити, як відгукнеться  глядач на його творіння 
– сподівається на одне, а виходить протилежне… А так хочеться, щоб людина 
вийшла із залу тиха, небагатослівна, але відчувалось: вона глибоко вражена, 
підкорена побаченим. І це вже визнання, якого прагне кожен майстер пензля. 
Тож побажаємо нашим художникам саме такої реакції шанувальників їхнього 
мистецтва і поговоримо коротко про різне з головою Спілки художників 
області Ігорем ДОРОШЕМ.

Робота  Богдана  Ткачика
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У Польщі - перезавантаження 
влади 

За результатами парламентських ви-
борів у Польші, більшість голосів у Сей-
мі отримує консервативна партія «Пра-
во і справедливість» на чолі з Ярославом 
Качинським, повідомляють іноЗМІ. Лідер 
партії Ярослав Качинський присвятив пере-
могу своєму братові, екс-президентові Леху 
Качинському, який загинув в авіакатастро-
фі поблизу Смоленська в Росії. Чинний гла-
ва держави Анджей Дуда також представ-
ляє «Право і справедливість». Під час пе-
редвиборчої кампанії партія робила акцент 
на жителях селищ і невеликих містечок. Їм 
обіцяли збільшити соціальну підтримку та 
пом’якшити податковий тиск. Окрім цього, 
партія має намір проводити жорсткішу по-
літику стосовно мігрантів. «Громадянська 
платформа», яка вісім років правила Поль-
щею, тепер переходить в опозицію. 
У США занепокоєні: російські судна 

можуть «покласти» Інтернет
Російський підводний флот може 

створити серйозні проблеми для Захо-
ду, зокрема, США, пошкодивши міжна-
родні комунікації, які життєво важливі 
для функціонування глобальної еконо-
міки. Про це пише видання «The New York 
Times» з посиланням на американських 
військових і представників розвідки. «Ро-
сійські підводні човни і кораблі-шпигуни 
агресивно діють поблизу важливих підвод-
них кабелів, що забезпечують майже весь 
глобальний Інтернет», - зазначає видання. 
У США не переймаються можливістю РФ 
перехопити інформацію: військові запев-
няють, що це питання було вирішено спец-
службами США кілька десятиліть тому. За-
непокоєння викликано тим, що у разі заго-
стрення відносин Росія може пошкодити 
комунікації, від яких залежать громадяни, 
політики і економіка країн Заходу. «Рівень 
активності російських кораблів приблизно 
такий, як у часи «холодної війни», - зазна-
чив один із опитаних дипломатів.

Трамп  розповів,  як  розбагатів
Один із фаворитів у боротьбі за ви-

сунення кандидатом в президенти США 
від республіканців Дональд Трамп роз-
повів, що розбагатів завдяки викорис-
танню «невеликого кредиту», отрима-
ного від батька. Про це йдеться у повідо-
мленні агентства «Асошейтед Прес». «Я по-
чав працювати у Брукліні. Мій батько дав 
мені «невеликий кредит» у мільйон до-
ларів. Потім я перебрався на Манхеттен, і 
мені довелося віддавати гроші, причому з 
відсотками», - зазначив він. Для більшості 
американців мільйон доларів - дуже вели-
ка сума. Щоб завоювати симпатії пересіч-
них американців, Трамп розповів, що він 
досі часто сам керує автомобілем і навіть 
пообідав у «Макдоналдсі».

Варвари  ХХІ  століття
Бойовики «Ісламської держави» пі-

дірвали три древні колони в сирійській 
Пальмірі, прив’язавши до них трьох осіб. 
Про це пише «The Daily Express». За слова-
ми представника правозахисної організа-
ції «Сирійська обсерваторія з прав люди-
ни», екстремісти не повідомили місцевим 
жителям, кого вони вбили і з яких при-
чин. Як відомо, античне місто Пальміра - 
пам’ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
- знаходиться під контролем бойовиків ІД з 

травня цього року. Відтоді вони поступово 
знищують культурні цінності. На початку 
жовтня бойовики підірвали Тріумфальну 
арку, зведену древніми римлянами у кін-
ці II століття нашої ери на честь перемоги 
над парфянами. Також зруйнували у Паль-
мірі три похоронні вежі, збудовані у період 
з 103 по 44 рік до нашої ери. ООН підтвер-
дила інформацію і про знищення антично-
го храму Бела. Крім того, ЗМІ повідомляли 
про вибух храму Баал-Шаміна. 

Музика лікує похмілля
Щоб після бурхливої вечірки не бо-

ліла голова, треба слухати улюблену му-
зику. Про це заявили вчені, повідомляють 
іноЗМІ. «У нас є докази того, що музика по-
легшує біль різних видів, - сказав керівник 
нью-йоркського центру головного болю 
Олександр Москоп. - І після похмілля та-
кож». Існують навіть свідчення на користь 
того, що звуки улюблених мелодій можуть 
полегшити й нудоту. Нещодавно дослі-
дження засвідчили, що музика різних сти-
лів (від важкого металу - до дабстепу й кла-
сики) може полегшувати мігрені. 

У Саудівській Аравії чоловікам 
дозволили їсти своїх дружин
Головний муфтій Саудівської Ара-

вії Абдулазіз Алі Шейх заявляє, що в разі 
смертельного голоду чоловікам можна 
їсти частини тіла своїх дружин. Про це 
пише «Mirror». За словами муфтія, жінка по-
винна поставитися до цього рішення чоло-
віка з відданістю і смиренням, оскільки вони 
з ним «одне ціле». Ця заява муфтія виклика-
ла цілий шквал суперечок в Саудівській Ара-
вії. Раніше у зарубіжних ЗМІ з’являлися й 
інші контроверсійні заяви Абдулазіза Шей-
ха Алі. Наприклад, він пропонував знищити 
всі храми, крім мечетей, або дозволити ви-
ходити заміж 15-річним дівчаткам.

Біженці обійдуться Німеччині 
у 10 мільярдів євро

Якщо потік біженців до Німеччи-
ни залишиться на попередньому рівні, 
країні не уникнути дефіцитного бюдже-
ту. На забезпечення біженців тільки у 2015 
році Німеччина витратить близько 10 мі-
льярдів євро, вважає глава центру європей-
ських економічних досліджень ZEW в Ман-
геймі Клеменс Бюст, повідомляє «Німецька 
хвиля». Також глава ZEW спростував тезу 
про те, що приплив біженців «принесе ве-
лику користь німецькій економіці». Адже 
багато сірійців та вихідців з інших мусуль-
манських країн володіють низькою квалі-
фікацією, деякі не говорять ні по-німецьки, 
ні по-англійськи, що ускладнює інтеграцію.

Комік став президентом 
Гватемали

У другому турі виборів у Гватемалі 
президентом обрали комедійного акто-
ра Джиммі Моралеса, повідомляють іно-
ЗМІ. Моралес отримав впевнену перемо-
гу. За нього проголосували майже 70 відсо-
тків виборців. Головною суперницею була 
колишня перша леді Сандра Торрес. Цікаво, 
що гуморист до цього не лише не обіймав 
жодних державних посад, а й взагалі ніко-
ли не займався політикою. 

На Марсі вчені виявили 
сліди стародавніх озер

Співробітники NASA виявили, що на 
Марсі існували озера. «Вчені Національ-
ного управління США з аеронавтики і до-
слідження космічного простору NASA вва-
жають, що на поверхні Марса в минулому 
протягом тисячоліть існували озера. За да-
ними NASA, водою колись був заповнений 
кратер Гейл, діаметр якого складає близь-
ко 154 кілометри. До таких висновків вче-
ні прийшли, вивчивши інформацію, зібра-
ну, у тому числі, за допомогою марсохо-
да «Curiosity», - йдеться у статті в журналі 
«Science». Вчені припускають, що озера мо-
гли існувати протягом досить тривалого 
для зародження життя часу.

Підготувала Ольга ЧОРНА.

Україна
Яценюк  висунув 

ультиматум  Кремлю

Україна готова призупини виплати 
Росії, якщо Кремль не погодиться на ре-
структуризацію кредиту у три мільярди 
доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Ар-
сеній Яценюк в інтерв’ю німецькому видан-
ню «Handelsblatt». Глава уряду дав Росії час 
до 29 жовтня. Якщо у Москві не підуть на 
поступки, то Україна відмовиться обслуго-
вувати кредит. «Ми введемо мораторій на 
виплату боргу і просто перестанемо обслу-
говувати кредит. Ми не можемо ставитися 
до Росії інакше, ніж до інших міжнародних 
кредиторів», - заявив Яценюк, який назвав 
цей кредит «хабарем Януковичу» за зрив 
Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Виборці отримали право 
відкликати депутатів 

за невиконані обіцянки
Українці отримали право відкликати 

свого депутата, якщо він не виконав пе-
редвиборні обіцянки. Про це заявив го-
лова парламентської фракції БПП Юрій Лу-
ценко, повідомляє прес-служба політсили. 
Нардеп уточнив, що своїм правом українці 
зможуть скористатися через рік після ви-
борів. «Люди тепер повинні усвідомити, що 
через рік у них є механізм відкликання де-
путата, який зрадив своїм обіцянкам», - ска-
зав Ю.Луценко.

Окуповані території не перейшли 
на зимовий час

Анексований Росією Крим і окупова-
ні бойовиками райони Донецької та Лу-
ганської областей не перейшли на зи-
мовий час. Росія, сателіти якої захопили ці 
частини території України, теж не переве-
ла стрілки годинника, передає «Радіо Сво-
бода». У зв’язку з цим московський час до 
квітня «йтиме вперед» на одну годину, по-
рівняно з київським. Від щорічної процеду-
ри чергування зимового-літнього часу від-
мовилися Японія, Китай, Індія та Ірак, а де-
які африканські, арабські та азійські країни 
взагалі не зверталися до цієї практики. 

Частину  грошей 
від  МВФ  вже  проїли

Виконавчий директор міжнародного 
фонду Блейзера Олег Устенко стверджує, 
що частину грошей, які виділив Україні 
Міжнародний валютний фонд, скерува-
ли на покриття дефіциту держбюджету, 
тобто проїли. Про це повідомляє видання 
«Фінанси.ua». «Частина грошей, які давав 
МВФ Україні, - перші п’ять мільярдів дола-
рів, були розподілені порівну між золото-
валютними резервами та Мінфіном. Тобто 
частина грошей була проїджена, а друга по-
ловина пішла на покриття дефіциту держ-
бюджету. Це найгірший варіант викорис-
тання цих коштів», - зазначив експерт. Він 
вважає дивним говорити про ефективність 
використання коштів у країні, яка має та-
кий високий рівень корупції. 

Отримати  допомогу  на  дитину 
стане  простіше

Подати необхідні документи тепер 
можна буде через Інтернет. Таку новацію 
обіцяє запровадити міністр соціальної по-
літики Павло Розенко, повідомляє «Телека-
нал новин 24». Через електронне звернен-
ня можна буде оформити допомогу при на-

родженні чи усиновленні дитини. Так само 
призначатимуть допомогу дітям-інвалідам, 
а також дітям, яких виховують одинокі ма-
тері.

Україні знову доведеться стати 
щитом для невдячної Європи
Відсутність у США розумної зовніш-

ньополітичної стратегії, яка допомогла 
б визначити відносини з різними регіо-
нами світу, означає, що в конфлікті з РФ 
Україна повинна розраховувати лише на 
власні сили. Таку думку виданню «Новий 
час» висловив Адріан Боненбергер, амери-
канський журналіст, екс-військовий, який 
служив у Афганістані. Журналіст припус-
кає: в Обами не знають, що робити з Росією, 
або не готові що-небудь робити, крім сим-
волічних кроків. І путінська Росія викорис-
товує цю вседозволеність, відправляючи 
свої війська в Сирію для підтримки режиму 
Асада, а також продовжує окупацію Криму 
і сходу України. «Що це означає для Украї-
ни? Країні варто приготуватися протистоя-
ти Росії самостійно, розраховуючи виключ-
но на власні сили, оскільки рішучість США 
і ЄС в цьому питанні вкрай слабка. Україні 
вже доводилось ставати щитом на шляху 
варварства, за що вона не отримала ані най-
меншої подяки», - пише журналіст.

Країна пільговиків
В Україні сьогодні налічується близь-

ко 17 мільйонів пільговиків, повідомляє 
ТСН. Таким чином, українська система 
пільг - чи не найбільша у світі. Тож не див-
но, що державна казна багатомільярдних 
навантажень просто не витримує. Але змі-
нити ситуацію з пільгами реально: замість 
віртуальних бонусів потрібно запровадити 
адресну допомогу, кажуть експерти.
Чи потрібний міністр у справах АТО?

Міністр соціальної політики Павло 
Розенко розраховує, що міністр у спра-
вах учасників антитерористичної опе-
рації буде призначений Верховною Ра-
дою до кінця 2015 року, повідомляють 
«Українські новини». Він зазначив, що 
призначення може відбутися лише у випад-
ку, якщо ця ідея знайде підтримку у членів 
коаліції в парламенті.

Оренда  житла  подорожчає 
в  листопаді

Орендувати квартиру стане дорож-
че. У листопаді орендодавці піднімуть 
ціни на житло, прогнозують фахівці. У 
середньому на 20 відсотків. Про це повідо-
мив «Телеканал новин 24». Головною при-
чиною називають зростання вартості кому-
нальних послуг. Саме у цей період власники 
квартир отримають перші платіжки з нови-
ми тарифами за опалення. Їхню вартість пе-
рекладуть на плечі винаймачів. До того ж, 
оренда подорожчає і через податок на неру-
хомість. Через це вже у листопаді-грудні фа-
хівці прогнозують хвилю переїздів. Орен-
датори шукатимуть доступніші варіанти. 
Економічна ситуація в країні ще не стабілі-
зувалась, доходи населення не зростають. 
Навіть за нинішніх цін, українці здебільшо-
го обирають одно-двокімнатні квартири 
економ-класу. 

Безкоштовну  заправку 
відкрили  у  Києві

У столиці відкрили безкоштовну 
станцію для заправки електромобілів 
усіх марок. Як повідомляє ГО «Перспекти-
ва Києва», заправка облаштована Держав-
ним управлінням справами. Тривалість за-
ряджання електромобіля залежить від 
його марки і моделі. Так, електрокару «Tesla 
Model S» достатньо години, щоб забезпечи-
ти собі подальший пробіг на 150-200 кіло-
метрів. У  інших електромобілів потужність 
зарядного пристрою менша, наприклад, 
«Nissan Leaf» може заряджатись лише у ре-
жимі 6,6 кВт/год від змінного струму, тому 
цей процес буде тривалішим. Електроза-
правка розташована на вулиці Героїв Кос-
мосу, 8б.

Україна Світ
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*      *      *
У храмі осені на фресках 

позолота,
Багрянець в листі, 

грона винограду,
Та з плином днів 

тьмянішає робота,-
Дощі змивають фарби 

із фасаду.
Щоночі вітер пробує 

за клямку:
Відчинить, то увірветься 

до храму,
Візьме на згадку латку 

від світанку,
Залишить димку сизого 

туману.
У храмі осені застелені 

підлоги
Строкатими, м’якими 

килимами,
Що складені в невидимі 

дороги,
Спресовані прожитими 

роками.
Згасає фреска, золотом 

налита,
Темніють барви 

в храмі осяйному,
А дерево життя, 

вітрами бите,
Міцнішає, щоб не 

боятись грому.
Марія ГУМЕНЮК.

*      *      *
Затіяла осінь бучний 

карнавал – 
Заплакане місто горить 

у вогнях,
На струнах дощу грає 

вітер мазурку,
Біжать перехожі у плащиках 

й куртках,
Торкаються уст поцілунком 

краплини…
Та хочу твоїх я цілунків 

невпинних.
Нехай карнавал нас кружляє 

осінній 
В шаленому ритмі дощів 

і обіймів.
Лариса ОСАДЧУК.

*      *      *
…Аж перехопить подих 

од любові,
Сльоза на віях забринить,
Давкий клубок зависне 

в горлі,
Бо ж промине 

прекрасна мить!
Аж перехопить подих 

од любові,
Душа укотре затремтить,
Захопить ніжність, 

наче повінь…
О, зупинись, прекрасна мить!
Аж перехопить подих 

од любові,
Надія знову задзвенить,
Неначе клятва, голос крові,
Що ми продовжимо цю мить.

Богдан МЕЛЬНИЧУК.

Про любов 
- кiлькома  
 рядками

Любов – це коли хочеш пе-
реживати з кимось усі чотири 
пори року. Коли хочеш бігти з ки-
мось від весняної грози під всипа-
ний квітами бузок, а влітку збира-
ти ягоди і купатися в річці. Восе-
ни - разом садити дерева і заклею-
вати вікна від холоду. Взимку до-
помагати пережити нежить і до-
вгі вечори…

Рей Бредбері 
(«Вино з кульбаб»). 

Жінка створена з ребра чоло-
віка. Не з ноги, щоб бути прини-
женою, і не з голови, щоб перевер-
шувати. А з боку, щоб бути по-
руч з ним, бути рівною йому. З-під 
руки, щоб бути завжди захище-
ною, і з боку серця, щоб бути ко-
ханою. 

Святий Августин.

Притча 
Коли зникає Кохання,  
разом з ним зникає й Щастя

- Куди йде Кохання? - запитало маленьке Щас-
тя у свого батька.

- Воно помирає, - відповів батько. - Люди, син-
ку, не бережуть те, що мають. Просто не вміють ко-
хати!

Маленьке Щастя задумалося: «Ось виросту ве-
ликим і буду допомагати людям!» - вирішило воно.

Минали роки. Щастя підросло, зміцніло. Воно 
пам’ятало про свою обіцянку і постійно прагнуло 
допомагати людям, але люди його не слухали. І з 
кожним днем велике Щастя ставало все меншим і 
меншим. Воно дуже злякалося, адже ще трішки і зо-
всім пропаде, зникне, тож відправилось у мандри, 
аби знайти ліки від своєї недуги.

Ішло Щастя день, два... рік. І ніхто не зустрічався 
Йому на шляху. Коли ж зовсім стомилося та виби-
лось з сил, то зупинилося відпочити. Прилягло під 
розлогим деревом. Тільки-но задрімало, як почуло 
кроки, хтось наближався. Щастя розплющило очі і 
побачило, як крізь хащі пробирається старий, геть 
виснажений мандрівник. Кинулося Щастя до нього:

- Сідайте, відпочиньте, підкрипіться...
У старого пікосились ноги і він звалився на тра-

ву. 
- Образливо, коли всі тебе приймають за старця, 

адже насправді я ще зовсім молодий, а звуть мене 
Кохання!

- Кохання? – не повірило Щастя. – Але ж мені 
розповідали, що Кохання – найпрекрасніше на зем-
лі...

Кохання уважно поглянуло на свого співроз-
мовника і запитало:

- А тебе як звуть?
- Щастя.
- От як? Мені теж розповідали, що Щастя пре-

красне... 
Кохання дістало з кишені дзеркало. Щастя, по-

глянувши на своє відображення, голосно заплака-
ло. Кохання підсіло до нього й обійняло.

- Що ж з нами зробили люди? – запитувало крізь 
сльози Щастя.

- Якщо ми триматимемось разом, піклуватиме-
мось одне про одного, то знову станемо молодими і 
прекрасними, - заспокоювало Його Кохання.

І ось під тим розлогим деревом Кохання і Щас-
тя уклали союз – ніколи не розлучатися. З того часу, 
якщо з чийогось життя зникає Кохання, разом з 
ним зникає і Щастя... А люди досі не можуть зрозу-
міти цієї простої істини.

гніздечко
Сімейне

Сокровенне

квiткаСтепова 

“

“

Крізь усе своє життя 
вона пронесла у серці 
лебедину вірність 
одному-єдиному.

«Кого виглядаєш, Христю?» Стре-
пенулася, сполохано озирнулась до-
вкіл. Нікого. Тільки волошки вигляда-
ють із пшеничного моря своїми сині-
ми очима, й маки похитують червони-
ми голівками. Цей польовий пейзаж 
трохи заспокоює Христю. Вона часто 
приходить сюди проводжати за обрій 
сонце й стрічати його. 

…На обличчі Христі рідко хто ба-
чив усмішку. Вона завжди була заду-
маною, неговіркою. Ніхто не міг до-
стукатися до її скам’янілого серця, що 
колись так бентежно здригалось від 
першого поцілунку, від ніжного по-
гляду коханого, котрого вже давно 
нема й не буде… 

…Того серпневого  вечора Христя з 
Богданом укотре слухали музику ве-
чірньої тиші.  Богдан узяв руку коха-
ної і одягнув на її тоненький пальчик 
обручку. Не питав, чи хоче вона стати 
його дружиною, бо обоє знали, що не 
зможуть жити одне без одного. Однак 
для Христі це все було несподіванкою. 
Без гучної забави, без жодних свідків 
вони заприсяглися любити й залиша-
тися вірними одне одному, як справ-
жнє подружжя. А потім Богдан пі-
шов до армії. Христя два роки чекала 
його. Сотні листів, сповнених ніжних 
освідчень, скрашували її вірне чекан-
ня. Дівчина навіть до клубу не ходи-
ла. Ні, Богдан був не проти, але їй не 
давав спокою сусідський хлопець Ва-
силь. Він роками  марив Христею, бо ж 
і  вродливою була, і розумною. Та го-
ловне, що із заможної родини, що по-
силки з Канади їй надходили. Василь 
хизувався  перед товаришами, що не-
вдовзі Христя  переступить поріг його 
нової хати. І байдуже, що вони з Бог-
даном зустрічаються. Поки він слу-
жить, Василь зробить все для того, 
щоби Христина стала його дружиною. 
Та не вдалося. Незадовго після того, 
як Богдан повернувся, вони повінча-
лися. Тепер Христя почувалася щас-
ливою і спокійною, навіть Василів 
лютий погляд уже більше її не лякав. 
Адже поряд був вірний друг, надійна 
опора і захисник…

Усі в селі милувалися гарною па-
рою, тільки Василь скрипів гнівом 
і ненавистю. Не до Христі, бо дуже її 
любив, а до свого суперника, «сусід-
ського зайди», бо тільки так його і на-
зивав. Богдан був родом із сусідньо-
го села. Як почав приходити до клу-
бу й залицятися до Христі, Василь не 
раз погрожував йому, попереджав: 
якщо не покине дівчини, то хай чекає 
біди. Богдан виявився упертим. Кохав 
і був коханим, і ніхто не міг вимагати 
в нього відмовитися від цього щастя.

Молоде подружжя будувало рай-
дужні плани на майбутнє. Але люд-
ська заздрість – страшна сила, вели-
кий ворог чужого щастя. Саме вона 
призвела до непоправного. Не всти-

гли молодята й місяця пожити в 
шлюбі, як у їхню родину ввірвалася 
біда.

…Христя працювала в сусідньому 
селі бібліотекарем. Того злощасного 
дня вона сиділа за робочим столом і 
заповнювала формуляри. Раптом ні з 
того, ні з сього з підвіконня впав кві-
тучий вазон. Жінка злякано гляну-
ла на вікно – і її серце враз тривож-
но тьохнуло: «Хоч би на добре». І тут 
пролунав телефонний дзвінок. Схви-
льований голос тітки Ганни з того 
боку дроту підтвердив Христині пе-
редчуття:

- Приїжджай, дитино, додому.

- Що сталося?
- Опануй себе, 

д о р о г е н ь к а … 
Богдан… загинув.

Слухавка  впа-
ла з рук Христи-
ни. Це сон… Сон. 
Не може бути, - 
думала Христя.

Та страшна ава-
рія сталася з вини сусіда Василя 
Чорного. Усі  це знали, й він сам не 

заперечував. Поки Христя й родичі го-
лосили над тілом загиблого, люди за 
їхніми спинами перешіптувалися: до 
чого ж то, мовляв, світ котиться, як 
можна було такий гріх на душу взяти? 
Спокійно дивитися на ридання моло-
дої вдови було несила. Вона припада-
ла до зранених чоловікових рук і кри-
чала, здавалося, на весь світ. З поля 
рвучко подув вітер – і Христя зіщули-
лася, наче рятувала від лютого пори-
ву той крихітний вогник любові, що 
мав гріти її серце до останнього поди-
ху. Як же скоро він погас, відібравши 
останню надію на щастя.

Вона так і не змогла змирити-
ся з тим, що зосталася сама. Зів’яла,  

наче степова квітка, яку висушили 
гарячі суховії. Лише обручка все 
сильніше стискала палець, обпіка-
ючи його вогнем. Христя так  ні-
кого і не полюбила, хоча сватало-
ся до неї чимало чоловіків. Крізь 
усе своє життя вона пронесла у 
серці лебедину вірність одному-
єдиному. Василя ж судили. Від-

бувши кілька років в’язниці, він по-
вернувся додому зовсім іншою лю-
диною. Йому хотілося провалити-
ся крізь землю від сорому, від люд-
ських докорів та осуду, від прокльо-
нів, що сипалися навздогін. Щоб ні-
коли більше не зустрітися поглядом 
із Христею, бо вона йому не прости-
ла й не простить ніколи Богдано-
вої смерті. Її щастя, як розбитий гле-
чик, розлетілося на дрібні черепки, 
яких не зібрати. Запеклася в жіночо-
му серці рана. Занапастилася в гріху 
чужа душа. І найгірше, що вже нічого 
не повернеш і не виправиш...

Оксана КИШКАНЮК.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

“ “Родина змінила 
ставлення до Оксани. 
Була бідною - нікому 
не потрібною. Як за 
німця заміж вийшла - 
заповажали. 

із зачіскою 
«під хлопчика»

Дiвчисько 

Невигадана історія

Багряна осінь пахне 
  виноградом - 
Духмяним, стиглим, 
  запашним.
Налитим сонцем 
  і остудженим 
  зірками, 
Солодким і п’янко-терпким. 
Сміється осінь й пахне 
  виноградом...

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Ірина Критюк із села Буглів Лановецького району. 
Працює головним спеціалістом відділу соціальних допомог та субсидій  в управлінні 
соціального захисту населення Лановецької РДА.

Їхній рейс затримали. Пасажи-
ри нервували. Оксана ж почувала-
ся спокійно. Вона звикла до всьо-
го. І якихось зайвих півгодини очі-
кування - дрібничка, порівняно з її 
життям. Курт, Оксанин чоловік, як 
кожен німець, любить порядок. Із 
десяток разів дивився на годинни-
ка. І ось нарешті Оксана з Куртом 
зайняли свої місця. Вони летять із 
Франкфурта до Нью-Йорка. Курт 
отримав вигідний п’ятирічний 
контракт. Оксана жартома назвала 
його «виграшем на мільйон». Цим 
рейсом літають чимало її співвіт-
чизників. Літак набирав висоту. А 
Оксанині спогади летіли до рідної 
землі… 

…Вона, звичайна дівчинка, 
вчилася у сільській школі. Ма-
тір померла, коли Оксана закінчи-
ла третій клас. Залишилася удвох 
з батьком. Тато був колгоспним 
конюхом і розкидав міндобрива. 
Прикладався до пляшки. Коні зна-
ли дорогу додому й доставляли не-
тверезого Василя на рідне обійстя. 
Коли мама була жива, допомагала 
Василеві злізти з підводи. Він ні-
коли не бешкетував. Заводив улю-
блену пісню «За туманом нічого не 
видно…» і, не доспівавши до кінця, 
засинав. Уранці запитував доньку 
про школу. Вишпортував з кишень 
копійки «на морозиво», якого в 
школі ніколи не продавали, й по-
важно звертався до коней: «Пора 
до праці». 

Після смерті матері Оксані об-
стригли довге розкішне волосся. 
Так і закінчила школу із зачіскою 
«під хлопчика». Не мала коли кра-
су наводити. Корова, город, пли-
та, батько. Скільки разів тата з 
підводи стягувала... Але не мала 
злості, шкодувала батька, бо до-
брим був. Ось сусід Петро ганяв 
своє сімейство довкола хати мало 
не щодня. 

Оксана добре вчилася. Особли-
во їй подобалася німецька. Не при-
кладала великих зусиль, аби зро-
зуміти і полюбити цю мову. Піс-
ля восьмирічки родина дівчину 
«пиляла» йти в ПТУ на маляра-
штукатура. 

- Василю, навіщо Оксані деся-
тирічка? Професію в руках треба 
мати. 

- Оксано, тобі треба те ПТУ? - 
запитав батько. 

- Я хочу закінчити десять кла-
сів. А потім, може, в інститут 
вдасться... 

- Якщо хочеш, так і буде. Не до-
зволю нікому керувати в моїй хаті! 
Не треба тобі ні колгоспу, ні маля-
ра, ні штукатура. Мама тяжко пра-
цювала і… Ех!.. Вчися, доню. Колись 
згадаєш добрим словом батька. 

Десятирічку закінчувала у су-
сідньому селі. Три кілометри піш-
ки туди, три - назад. Змирилася з 
кавалком розбитої дороги. І при-
чина була не лише в науці. Одно-
класник Ромко. Дівчата за ним у 
черзі стояли. Спортсмен, гарно 
вчився, грав, танцював. Був пер-
шим хлопцем у класі й на селі. 

Ромко не помічав Оксанино-
го інтелекту. Швидше - її скром-
ний одяг і дешевеньке взуття. Іро-
нізував, бувало. «Вишивав» Ром-
ко з донькою заможних батьків. З 
класу в клас її мало за вуха не пе-
ретягували. Зате, як одягалася На-
талка! Які чобітки на високих під-
борах їй справляли! І перстеник 
золотий мала, і сережки… Оксана 

стояла за Ромковою увагою в кін-
ці черги. Не достоялася. 

У неї була улюблена вчитель-
ка німецької. Тендітна, схожа на 
порцелянову ляльку, Маргарита 
Борисівна. Вчителька також виді-
лила Оксану з-поміж інших учнів. 
Знала, що учениця перечитала 
майже всю шкільну бібліотеку. По-
цікавившись умовами Оксаниного 
життя, дивувалася: коли встигає? 

Після школи Оксана вступила 
на німецьку філологію. На пари їз-
дила з села - до обласного центру 
рукою подати. Перед закінченням 
інституту помер тато. Довелося з 
дипломом про вищу освіту йти на 
ринок - продавала взуття. Навчи-
лася розхвалювати капці, які були 
того не варті. І відбиватися від за-
зіхань «хазяїна». Коли не було тор-
гу, читала. Сусідки на ринку наре-
кли «професоркою». В одній з га-
зет побачила оголошення: місцева 
радіокомпанія набирає журналіс-
тів. Вирішила спробувати. У школі 
писала вірші. Районка дру-
кувала її поезію. а твори в 
класі були найкращими. 

Мало не вискочило сер-
це, коли переступила поріг 
установи. На конкурс зголо-
силося кілька людей. Окса-
на виявилася останньою в 
черзі. І наймолодшою. По-
старший вусатий чоловік 
сказав: 

- Дитинко, на твоєму міс-
ці я б не рипався. Тут професій-
ні кадри потрібні. Я із журналіст-
ським досвідом, а ти? 

«Професійний кадр» вакан-
сії не отримав. Оксану ж прийня-
ли на роботу. Переїхала в місто, ви-
найняла помешкання. У селі зали-
шилася стара хата і невеселі спога-
ди. Родині було не до Оксани: тов-
кли копійку, одружували дітей… З 
однокласниками бачилася рідко. А 
подруг багато не мала. Й уникала. 
Бо коли випадково зустрічала ко-
гось на вулиці, завжди традицій-
но у неї запитували: чи вийшла за-
між, або чи когось має? І чи отри-
мала квартиру в місті? Не мала ні 
першого, ні другого. 

Робила кар’єру. Її голос упізна-
вали і любили. Її передачі були ці-
каві. Якось під час людного мітин-
гу, з якого Оксана робила репор-
таж, до неї звернувся вродливий 
міліціонер: 

- Красуне, я не знав, що в тебе 
таке гарне волося. Завжди була 
«під хлопчика». 

Оксана не впізнала у міліціоне-
рові свого колишнього одноклас-
ника - непримітного Миколу. 

- Оксанко, Микола я, Колька! 
Забула? 

Колька в школі непоказним 
був. А тепер красень який! 

- Молодець, Оксанко! Однокаш-
никам носа втерла! 

Радіокомпанія, де працювала 
Оксана, невдовзі стала телерадіо-
компанією. Тепер дівчина працю-

вала на телебаченні. Її упіз-
навали завдяки чудовим 
сюжетам.  

Минуло п’ятнадцять 
років після закінчення шко-
ли. Їй зателефонували, що ор-
ганізовують зустріч одноклас-
ників і хотіли б, щоб вона при-
йшла. А то тільки на екрані телеві-
зора бачать. Оксана не хотіла чути 
традиційних запитань, тому сказа-
ла, що має термінове відрядження 
до Києва. Не могла ж зізнатися, що 
заміж не вийшла й досі тримає в 
душі образ хлопця зі школи. Прав-
да, квартиру вже мала - взяла у кре-
дит. Але заміжжя для села важливі-
ше за власне помешкання. 

Узимку до області приїхала ні-
мецька делегація. Перекладачку 
звалив грип. У владі згадали, як 
Оксана під час одного з інтерв’ю 
вільно «шпрехала» по-німецьки. 
Попросили допомогти. Серед де-
легатів був Курт. Після офіційної 
частини зустрічі сказав, що 

Оксанина німецька чудова. 
- Я - не перекладач. Я - журна-

ліст, - відповіла. 
- О! - мовив гість і, ніяковіючи, 

простягнув свою візитівку. 
Курт був неодружений. Тому 

не лише Оксанина гарна німецька 
мова запала йому в душу. 

…Листування, інтернет-чати, 
пакуночки-подаруночки, кілька 
приїздів Курта до України. Заміж-
жя… 

…Збиралася в Німеччину. Пе-
ред дорогою зустрілася з родиною. 
Два основних пункти виконала: є 
квартира і чоловік. Незручні пи-
тання в минулому. Родина змінила 
ставлення до Оксани. Була бідною 
- нікому не потрібною. Як за німця 
заміж вийшла - заповажали. 

…У чужій країні нерідко відчу-
вала ностальгію, хоча Курт - чудо-
вий чоловік. Розумів: Оксана пови-
нна їздити в Україну. Найперше по-
спішала на мамину і татову моги-
лу. Дякувала батькові, що не віді-
слав вчитися в ПТУ. 

І ось Курт отримав контракт на 
роботу в Америку. Перед від’їздом 
поїхали в Україну. Тим паче, двою-
рідна сестра запрошувала на весіл-
ля доньки.

Оксана з Куртом приїхали вліт-
ку. Виповнилося двадцять років 
після закінчення школи. Клас зно-
ву збирався на зустріч випускни-
ків. Запросили прийти разом із чо-
ловіком. Спершу подумала: чого 
піду? А потім вирішила: а чому б не 

піти? В її житті сталося стільки 
гарних змін. Та й побачити одно-
класників хотілося. 

На зустрічі кожен розповідав 
про своє життя. Ось і настала Ром-
кова черга. Разом з ним до мікро-
фона підійшла огрядна пані. 

- Моя дружина. Працює в тор-
гівлі, - представив свою половин-
ку. 

Ромків язик уже добряче заплі-
тався. 

- І коли набратися встиг? - по-
чула Оксана чийсь шепіт. - А такий 
гарний і розумний був! Невдало 
одружився. Кажуть, підгулює. І до 
пляшки заглядає.

Згодом ведуча запросила до 
мікрофона Оксану. Елегантна, з 
довгим розкішним волоссям, вона 
йшла через зал. Поруч Курт. Всі 
почали аплодувати. А хтось зди-
вовано вигукнув: 

- Невже це наша Оксана?!
Представила чоловіка. Розпо-

віла про себе. Їй знову аплодува-
ли. Цього разу вона була зіркою. 

Стареньку Маргариту Бори-
сівну привели попід руки. Ноги 
не слухалися. Коли до неї піді-

йшли Оксана з Куртом, в очах вчи-
тельки і учениці з’явилися сльози. 
- Я рада за тебе, Оксанко, - сказала 
Маргарита Борисівна. - Знаю, тяж-
ко було. Але тепер маєш все, чого 
заслужила в долі.

- А я вдячна вам за все, - відпо-
віла. - Тепер англійську треба вчи-
ти.  

- Оксанко, хіба це для тебе про-
блема?

Маргарита Борисівна радо 
спілкувалася з Куртом. Аж помоло-
діла старенька вчителька. А Окса-
на з однокласниками співала, тан-
цювала, жартувала. Ромко добря-
че набрався. Сплітав казна що. Роз-
махував руками. «Як по-дурному 
він виглядає, - відзначила про себе 
Оксана. - І це той самий Ромко?!»

Закінчилася забава. Оксана з 
Куртом пішли ловити таксі. Вона 
розуміла: нарешті взяла реванш. 
Але радості й тріумфу чомусь не 
було. «Чому?» - питала сама у себе 
і не знаходила відповіді. А ще шко-
дувала, що мама й тато не могли 
бачити її тепер, коли подолано 
до щастя складну дорогу - від ді-
вчиська із зачіскою «під хлопчика» 
- до поважної та заможної фрау… 

…Стюардеса перервала спо-
гади, запитавши Оксану, що вона 
буде пити. Курт замовив її улю-
блене вино. За бортом залишилася 
Європа. «Як добре, Ромку, що я до 
тебе в черзі не достоялася», - мови-
ла подумки Оксана.

Ольга ЧОРНА.
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Груповий раунд. Група G. Третій тур

«Дніпро» – «Сент-Етьєн» – 0:1
Початок матчу був невдалий через непро-

фесійність лайнсмена з Ізраїлю, який зіпсував 
чистий вихід Євгена Селезньова сам на сам. На-
далі господарі віддали ініціативу французам, а 
надмірна заспокоєність розв’язала руки «Сент-

Етьєну». І удар Ромена Амума з гострого кута 
з-під Артема Федецького став несподіванкою 
для Дениса Бойка.

У другій половині зустрічі українці змуше-
ні були рухатись швидше. Моментів було не так 
багато, проте вони були значно гострішими, 
ніж у першій половині зустрічі. Та, на жаль, всі 
атаки завершувалися без взяття воріт. Остан-

ній шанс виник після кутового, 
причому у боротьбі допомогти 
«Дніпру» міг один із захисників 
суперника, зрізавши м’яч у по-
перечину власних воріт. Інший 
матч групи F: «Лаціо» Рим, Іта-
лія – «Русенборг» Тронхейм, Нор-
вегія – 3:1 

Становище команд:
«Лаціо» - 7 очок; «Сент-

Етьєн», «Дніпро» - по 4 очка; «Ру-
сенборг» - 1. 

5 листопада зустрічаються: 
«Сент-Етьєн» – «Дніпро», «Ру-

сенборг» – «Лаціо»

Настрибали на шість медалей

На восьмому, 
передостанньому, етапі 
серії «Гран-прі» зі стрибків 

у воду в Куала-Лумпурі наші 
спортсмени вибороли «золото» і 
п’ять бронзових нагород.

Анастасія Недобіга стала чемпіонкою 
на 3-метровому трампліні. Компанію їй 
на п’єдесталі пошани склала Вікторія Ке-
сарь, яка пропустивши вперед китаянку, 
показала третій результат в цій дисципліні.

У синхроні дівчата теж стали третіми, поступившись китаянкам 
та малазійкам.

У синхронних стрибках з вишки Влада Таценко та Ганна Краснош-
лик піднялися на третю сходинку подіуму.

Серед чоловіків бронзовим призером на 3-метровому трамплі-
ні став Олег Колодій, якого випередили китайський та малазійський 
спортсмени.

Колодій та Недобіга в запеклій боротьбі фінішували на «бронзо-
вій» позиції і в змаганнях змішаних дуетів на трампліні. 

«Нива» - чемпіон області

Заключні матчі чемпіонату Тернопільської області з 
футболу відбулися 25 жовтня. У цей день визначився 
срібний та бронзовий призер змагань.

Обігравши з рахунком 2:0 «Бережани», заліщицький «Дністер» 
зберіг за собою друге місце у турнірній таблиці та виграв срібні наго-
роди змагань. Навіть попри перемогу 2:0 над «Поділлям-Агрон» КАМ 
з Бурдяківців задовільнився лише «бронзою». А чемпіоном за три 
тури до завершення змагань стала теребовлянська «Нива». Теребов-
лянці, до слова, участі в останньому турі не брали, адже суперники з 
Чорткова не приїхали на поєдинок.

Стипендії спортсменам

Президент України Петро Порошенко підписав Указ 
«Про призначення стипендій Президента України 
для видатних спортсменів та тренерів України з 

олімпійських видів спорту».
Серед стипендіатів – тернопільські спортсмени: срібний призер 

чемпіонату Європи 2015 року з біатлону Дмитро Підручний та його 
тренер Ірина Меркушина.

Згідно з Указом Глави держави, розмір стипендії – 5 тисяч гривень.

Усик пригрозив Кличку нокаутом

Український боксер заявив про те, що зміг 
би перемогти свого більш титулованого 
співвітчизника в очному поєдинку.

У той же час, за словами самого Олександра Усика, він сумніваєть-
ся, що цей бій міг би відбутись. При цьому, запевнив інтерконтинен-
тальний чемпіон світу, боксер упевнений у своїх силах.

«Якщо я це сказав, значить, це був не жарт. Думаю, що якщо б цей 
бій відбувся, ви б самі все побачили», - заявив боксер.

Крім того, зазначив Усик, у нього склалися хороші стосунки з Во-
лодимиром Кличком, і він не збирається виходити на ринг проти зо-
ряного візаві.

Український шахіст 
став тріумфатором турніру

Володимир Онищук виграв 
великий турнір Corsican 
Circuit.

У першому етапі 172 учасника розі-
грали 15 путівок у плей-офф за швейцар-
ською системою. У другий тур пройшли 
відразу три українці: Володимир Они-
щук, Сергій Федорчук та Мартин Кравців. 
У чвертьфіналі два наших спортсмени зу-
стрілися в очній дуелі – Онищук здолав Кравціва, а Федорчук у цьому 
ж раунді поступився Коваленку (Латвія).

Онищуку вдалося дійти до фіналу і там обіграти представника 
Латвії. Після перших чотирьох партій рахунок був 2:2, але Володимир 
виграв «армагедон» і став тріумфатором турніру.

Група «G». Третій тур

«Динамо» – 
«Челсі» – 0:0

 «Челсі», який нині далекий 
від оптимальної форми, міг все 
вирішувати ще на початку зу-
стрічі, однак підступний удар 
нападника гостей влучив у стій-
ку. Потім господарі заспокої-
лись, перехопили ініціативу, але 
вона не призвела до небезпеки 
у володіннях голкіпера британ-
ського колективу.

Друга 45-хвилинка прохо-
дила під диктовку «Динамо», 
проте все ж «Челсі» небезпечно 
контратакував. А от до справ-
жніх 100-відсоткових нагод ки-
яни так і не дістались. 

В іншому поєдинку цього 
квартету «Порту» вдома впорав-
ся  з «Маккабі» - 2:0. Португаль-
ці на першому місці – 7 очок, у ди-

намівців – 5, трохи відстають ан-
глійці – 4. Ізраїльтяни з нулем ри-
зикують достроково припинити 
реальну боротьбу за більш висо-
кі місця. Чергову зустріч кияни 
зіграють знову проти «Челсі», але 
вже у Лондоні – 4 листопада.

Група «А». Третій тур.

«Мальме» – 
«Шахтар» – 1:0

Лише початок зустрічі у 
Швеції проходив, як того очіку-
вали в Україні – з постійними 
атаками донеччан. А потім пер-
ша ж продумана дія господарів 
на фланзі призвела до голу. 

 Повна перевага «гірників» 
за статистичними показника-
ми, перш за все за кутовими, 
ударами та відсотку володіння 
м’ячем, не мала жодної проекції 
на гостроту у володіннях госпо-
дарів.

Нічого оптимістичного не 
було помітно у діях вітчизняно-
го клубу у другому таймі. «Шах-
тар» провалювався на своїй по-
ловині поля із надзвичайною ре-
гулярністю. «Мальме» практич-
но вирівняв гру за своїм малюн-
ком, але не використав такі шан-
си, про які на протилежній поло-
вині мова навіть не йшла. Зокре-
ма, це стосується одинадцятиме-
трового штрафного удару, який  
зумів взяти Андрій П’ятов. 

Інший матч третього туру у 
групі «А» завершився нульовою 
нічиєю французького «ПСЖ» та 
іспанського «Реала». Ці команди 
продовжують лідирувати, адже 
кожна з них має по 7 очок. Пер-
ші 3 бали взяли шведи, українці 
залишаються з нулем. «Шахтар» 
спробує у Львові взяти реванш 
у «Мальме» у наступному турі, 
який відбудеться 3 листопада.

ФК «Миколаїв» - 
ФК «Тернопіль» - 3:0

У матчі 14-го туру чемпіонату Украї-
ни з футболу серед команд першої ліги ФК 
«Тернопіль» гостював у Миколаєві.

Перших п’ять-сім хвилин команди при-
дивлялися один до одного, м’яч подовгу 
затримувався в центрі поля, а потім поча-
лася справжня гра з гострими моментами 
як біля одних, так і біля інших воріт. Госпо-
дарі відкрили рахунок доволі несподіва-
но. Після навісної передачі з місця право-
го крайнього у повітрі невдало зіграв Ігор 
Курило, не потрапивши як слід по м’ячу, і  
нападник господарів «розстріляв» кіпера 
Сергія Чернобая. 

Тернополяни прийшли до тями ближ-
че до кінця першого тайму, а у компенсова-
ний час просто зобов’язані були забивати, 
проте переграти воротаря нападник ФК 
«Тернопіль» не зумів.    

Друга половина зустрічі проходила в 
обопільних атаках, а на 88 хвилині Сер-
гій Полянчук отримав стовідсоткову на-
году вразити ворота господарів, але не 
поцілив у рамку, коли виходив один на 
воротаря. Не забиваєш ти – забивають 
тобі. Ця прописна істина спрацювала в 
цьому матчі. Вже в наступній атаці ми-
колаївці збільшили розрив у рахунку, 

а під завісу матчу довели його до роз-
громного. 

«Нива» – «Гірник» -  0:1
У 14-му турі Першої ліги футбольний 

клуб «Нива» мінімально поступився «Гір-
нику» з Кривого Рогу.

В історії протистоянь з цією командою 
«Нива» ще не перемагала. Перервати не-
втішну статистику, на жаль, не судилося і 
цього разу.

Матч команди розпочали без традицій-
ної розвідки. Першим активність поблизу 
чужих воріт проявив «Гірник», але й гос-

подарі теж неодноразово відзначалися го-
стротою. Проте, не використавши ряд сво-
їх моментів, «Нива» пропустила контрата-
ку, яка завершилася голом. Провал ліво-
го флангу оборони тернополян дозволив 
гравцю гостей виконати націлений про-
стріл у район одинадцятиметрової позна-
чки, звідки ворота Поповича розстріляв 
нападник. 

Ще у першому таймі господарі поля 
втратили кілька хороших можливостей ві-
дігратися, а після перерви продовжували 
контролювати гру, змусивши суперника 
оборонятися. Не допоміг «Ниві» і фіналь-
ний штурм воріт «Гірника» і уже всьоме з 
рахунком 0:1 вона покинула поле перемо-
женою...

Ліга Чемпіонів УЄФА

ПОРАЗКИ ЗА ПОРАЗКАМИ

Ліга Європи УЄФА

«ДНІПРО» поступився французам

На двох – одне 
залікове очко
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Цілющі краплини 

народної медицини

Росте горобина звичайна, або червона, по 
всій Україні, крім степових районів. Цікаво, 
що горобину вважають жіночим деревом. За 

народними переказами, саме жінок вона в першу 
чергу бере під свій захист. У горобини шукали 
допомоги при безплідді, жіночих хворобах та ін. 
Горобина ж допомагала подолати нерозділене 
кохання і контролювати свої почуття. У деяких 
народів заборонялося навіть вирубувати дерева 
червоної горобини, а дозволяли тільки зрізати 
великі гілки лише для виготовлення посохів для 
священнослужителів, подорожніх, які відправлялися 
в далеку дорогу. Вважалося, що це богоугодна 
рослина, що сприяє спілкуванню з вищими силами.

Але крім того, ягоди червоної горобини - справжня комора 
полівітамінів. За вмістом аскорбінової кислоти вони перевершу-
ють цитрусові, в них є вітаміни групи В (заспокійливо діють на 
нервову систему, допомагають у разі безсоння і депресії), вітамін 
Е (рятує від передчасного старіння і проблем із серцем), вітамін 
А (корисний для гостроти зору та здоров’я шкіри). У плодах горо-
бини містяться органічні кислоти (яблучна, винна, янтарна, щав-
лева), дубильні речовини, пектини, мінеральні солі, ензими. Пло-
ди горобини виводять з організму шкідливі речовини і мають 
протинабрякову дію. Горобиновий сік - хороший відхаркуваль-
ний засіб, ефективний для лікування шлунково-кишкових захво-
рювань, допомагає при хворобах печінки і жовчного міхура. Ще в 
давнину люди помітили, що плоди мають знезаражувальні влас-
тивості, тому у воду кидали гілку горобини, після чого вона набу-
вала приємного смаку і довго не псувалася.

Щоб побороти дизентерію, ревматизм 
та атонію кишківника

Ягоди горобини, плоди шипшини, коріння цикорію дикого, 
коріння кульбаби лікарської, квітучі верхівки цмину піщаного, 
стовпчики з приймочками кукурудзи звичайної, плоди глоду 
колючого (по 2 частини), трава меліси лікарської, трава вересу 
звичайного (по 3 частини). Беруть 4 ст. л . сировини і заливають 
1 л води, кип’ятять на слабкому вогні 10 хв., настоюють 4 год. 
Приймають по 50-100 мл тричі на день за 30 хв. до їди. Цей від-
вар дуже допомагає при гіпертонічній хворобі, загальному ате-
росклерозі, розладах кровообігу, грипі, подагрі, вірусному гепа-
титі, після перенесених інфекційних хвороб.

Свіжий сік від гіпертонії
Свіжий сік ягід горобини (по 1 ст. л . три-чотири рази на день 

до їди) помічний для оздоровлення та профілактики гіпертонії 
і атеросклерозу, зниження рівня холестерину. Також його при-
ймають як жовчогінний засіб при запаленні жовчного міхура по 
1 ч. л. за 30 хв. до їди. Ягоди промити, висушити, потовкти тов-
качем, та відтиснути сік через марлю.

Щоб не турбувала анемія
За анемії (недокрів’я) корисно пити такий настій: 2 ч. л. пло-

дів горобини залити 2 склянками окропу, настояти 1 год. і про-
цідити. Випити за 3-4 прийоми протягом дня.

Фарингіт і ларингіт відступлять
Для полоскання горла при фарингіті та ларингіті приготуй-

те розчин: 1 ст. л. соку ягід додати до 1 склянки окропу. З цією 
ж метою готують настій плодів горобини: 2 ч. л. сухої сировини 
настояти в 2 склянках окропу протягом години, а потім проці-
дити. Чим розчином чи настоєм полощіть горло тричі на день.

Щоб запори не турбували
У разі стійких запорів допоможе такий рецепт: перекрутити 

горобину на м’ясорубці, додати цукор (половину об’єму гороби-
ни ), приймати по 1 ст. л. 3 рази на день. 

Шипшина як лікарська рослина є жовчогін-
ним, протизапальним  засобом. А завдяки сечогін-
ному ефекту шипшина виводить з організму не-
потрібну, зайву воду, і добре допомагає при болях 
в суглобах і особливо колінах. 

 Сприяє нормалізації обміну речовин, змен-
шенню ламкості і проникності капілярів. Укрі-
плює імунітет, допомагає боротися з малокрів’ям 
і виснаженням, нормалізує роботу печінки, під-
шлункової залози, допомагає оздоровити травну 
систему і в результаті уповільнити процес старін-
ня. Шипшина сприяє очищенню організму від за-
йвих відкладень холестерину, перешкоджає ате-
росклерозу. Корисна шипшина і хворим на цукро-
вий діабет, астму, туберкульоз. 

Шипшина лікує захворювання 
травної системи

Настій плодів шипшини має позитивну дію на 
печінку та жовчні шляхи. При запальних процесах 
цих органів, зважаючи на протизапальну та жов-
чогінну властивість, рекомендують споживати 1 
ст. л. настою з шипшини тричі на день протягом 
7-10 днів.

У разі зниження апетиту, шлунково-кишкових 
захворюваннях, при циститі приймають відвар 
коренів шипшини по півсклянки 4 рази на день 
перед уживанням їжі. Для лікування гастриту зі 
зниженою кислотністю використовують настій з 
коренів шипшини, аїру, півонії, листя подорожни-
ка і трави материнки.

Шипшина для профілактики 
грипу та ГРЗ

Усім хворим на застуду та грип призначають 
аскорбінову кислоту (вітамін С) і полівітаміни. 
Природним джерелом вітаміну С є шипшина та 
напої з неї. Для профілактики гострих респіратор-
них захворювань та грипу рекомендують узимку 
та навесні курсами по 3-4 тижні з перервами при-
ймати такий збір: плоди шипшини – 100 г, листя 
кропиви, плоди горобини, плоди малини – по 50 
г, трава череди – 20 г. 1 ст. л. збору настоюють у 

300 мл води та п’ють теплим по 50 мл 4-6 разів 
на добу.

Шипшина для лікування 
екземи та дерматозу

Мазь проти екземи можна приготувати таким 
чином: 50 г сухого насіння шипшини промити те-
плою водою, висушити та залити 100 г обліпихо-
вої олії, настояти 17 днів у темному місці. Проці-
дити та змішати з 50 г квіткового меду.

Шипшина нормалізує тиск
При гіпертонії допоможе збір із 5 ст. л. плодів 

шипшини, 2 ст. л. плодів глоду та трави сухоцвіту 
болотяного, 1 ст. л. трави пустирника і кори кру-
шини. 1 ст. л. збору залийте 200 мл окропу, насто-
юйте 30 хв., процідіть і приймайте по 100 мл дві-
чі на день.

При гіпотонії приймають збір із 4-х частин 
шипшини, коренів заманихи і родіоли рожевої, 
3-х частин плодів глоду і трави кропиви, 2-х час-
тин трави звіробою. 1 ст. л. збору залийте склян-
кою окропу, настоюйте 40 хв. і пийте по третині 
склянки двічі або тричі на день перед їжею.

Шипшина для профілактики та 
лікування інфаркту міокарда
Застосовують суміш із плодів шипшини (3 

частини), терну (2) та глоду (1 частина). Літром 
окропу залити в термосі 100 г суміші, настояти 
ніч. Пити цей напій по 1 склянці перед їдою, за ба-
жання підсолоджувати медом. Курс лікування не 
менш як 2 тижні. 

Шипшина у боротьбі з 
сечокам’яною хворобою

Напар з плодів шипшини використовують за 
сечокам’яної хвороби нирок, захворювань сечо-
вого міхура, печінки, жовчних шляхів, виразки 
шлунка та дванадцятипалої кишки зі зниженою 
секрецією шлункового соку, у разі недокрів’я: 40 
подрібнених плодів залити 0,5 л окропу, настояти 
протягом ночі. Вживати по одній склянці тричі на 
день за 30 хв. до їди. 

Кому не можна
Шипшина протипоказана при алергії на цю 

ягоду, при дерматитах. Відвар і настій шипши-
ни, особливо міцний, негативно впливає на 
зуби, тому після того, як ви випили настій або 
відвар, прополощіть рот, або пийте через соло-
минку.

Препарати з шипшини протипоказані при ви-
разковій хворобі шлунка і дванадцятипалої киш-
ки, при гастриті, а також при тромбофлебіті.

Справжня 
комора 
вітамінів

Взяти склянку свіжих ягід, до-
бре пом’яти їх до стану пюре. Пе-
рекласти пюре  в скляний посуд, 
залити склянкою 70%-го спирту. 
Щільно накрити посуд кришкою, 
поставити в темну шафу. Насто-
ювати потрібно три тижні, зрід-
ка помішуючи вміст, при кімнат-
ній температурі. Настоянку про-
цідити через кілька шарів марлі, 
злити у флакон (краще - з темно-
го скла) і щільно закрити посуд. 

Приймати настоянку глоду в 
лікувальних і профілактичних ці-
лях потрібно по 30 крапель, 3 або 

4 рази на день, до прийому їжі. 
Коли приймати настоянку 

глоду? 
Настоянку глоду можна при-

ймати при артеріальній гіпертен-
зії, тахікардії, стенокардії, атеро-
склерозі. Як профілактичний за-
сіб, настоянка глоду може вжива-
тися людьми, які хоча б раз у жит-
ті зазнавали болю в ділянці серця, 
або в їх крові було виявлено під-
вищений холестерин. У літньому 
віці настоянку глоду в лікуваль-
них дозах потрібно вживати ре-
гулярно. 

Настоянка глоду добре знімає 
відчуття напруги і болю у жінок у 
стані передменструального син-
дрому, а також клімактеричного 
періоду, згладжуючи симптоми і 
значно поліпшуючи самопочуття 
і душевну рівновагу. 

Ягода, яка варта 
семи лікарів
Одним із найвідоміших і 

найпопулярніших, а ще 
найбільш доступним 

імуностимулятором є шипшина. Її 
здавна використовували у народній 
медицині, адже серед рослин 
шипшина воістину чемпіон за змістом 
вітаміну С. У плодах шипшини 
аскорбінової кислоти у понад 10 разів 
більше, ніж у чорній смородині, у 50 
- ніж у лимона. Ще дуже важливо, у 
висушених плодах вітамін С надійно 
зберігається протягом 2 років! І 
10-12 чудодійних ягід спроможні 
задовольнити денну потребу людини 
в цьому вітаміні.

Настоянка глоду порятує
від багатьох недуг
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Шоколадний чізкейк

ПОТРІБНО: для основи: печиво пісоч-
не – 350 г, масло вершкове – 150 г; для сир-
ної маси: сир домашній – 1 кг, яйця куря-
чі – 3 шт., цукор – 150 г, вершки (або сме-
тана) – 100 г, шоколад чорний – 150 г, цу-
кор ванільний – 20 г желатин швидкороз-
чинний – 2 уп.; для помадки: шоколад чор-
ний – 100 г, шоколад білий – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: печиво подрібнити 
в крихту будь-яким зручним для вас спо-
собом. Додати розтоплене вершкове масло 
і знову перетерти до однорідності (зруч-
но використовувати блендер). Форму за-
стелити пергаментним папером і виклас-
ти тісто, сформувати бортики і відправити 
в холодильник на 30 хв. Тим часом приго-
тувати сирну начинку. Желатин залити во-
дою до набухання (згідно інструкції від ви-
робника). Сир змолоти на м’ясорубці двічі. 
Яйця збити з цукром і ванільним цукром, 
додати збиті вершки і обережно з’єднати. 
Додати сир і розтоплений на водяній бані 
шоколад. Желатин розчинити на водяній 
бані до в’язкої консистенції, головне щоб 
він НЕ закипів! Трішки остудити і додати 
в сирну масу. Ретельно вимішати. Виклас-
ти масу на основу з печива і відправити в 
холодильник мінімум на 4 год. (краще на 
ніч). Зверху залити глазур’ю з чорного шо-
коладу і прикрасити білим. 

Сирно-шоколадний десерт 
зі сливовим соусом

ПОТРІБНО: сливи – 500 г, сир домаш-
ній – 250 г, шоколад 
чорний – 200 г, пудра 
цукрова – 70 г, сметана 
– 120 г, масло вершко-
ве – 40 г, печиво – 60 г.

ПРИГОТУВАННЯ: 
сливи відокремити 
від кісточок і звари-
ти до розм’якшення. 
Протерти через сито, 
остудити. Приготува-
ти шоколадний мус: 
4 ст. л. сметани довести до кипіння, зняти 
з вогню і додати шматочки шоколаду, ре-
тельно перемішати. Коли шоколад розта-
не, додати масло кімнатної температури і 
знову добре перемішати. Підготувати, ба-
жано, скляний посуд, можна використову-
вати і склянки, і креманки. Коли шоколад-
ний мус злегка охолоне, викласти в посуд 
на 1/3 висоти. Пісочне печиво подрібнити 
блендером і викласти зверху на охолодже-
ний шоколадний мус. Змішати сир, цукро-
ву пудру і сметану до однорідної маси за 
допомогою блендера. Сирну масу виклас-
ти в склянки на подрібнене печиво. І звер-
ху сливовий соус, в який додати цукор чи 

цукрову пудру за смаком. Особливо гарно 
десерт дивиться, коли для приготування 
соусу використати жовті сливи.

Рулет «Шоколадне
 задоволення»

ПОТРІБНО: для тіста: яйця курячі – 3 
шт., борошно – 50 г, какао темне – 30 г, цу-
кор – 90 г; для крему: вершки (33-36%) – 
350 мл, шоколад чорний – 100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: спершу приготува-
ти крем. Для цього вершки збити на пух-
ку масу. Шоколад розтопити на паровій 
бані. Вистудити. Порціями вмішати шоко-
лад у вершки. Вийде неймовірно смачний 
крем. Поставити у холодильник доки бу-
дете готувати рулет. Аби приготувати ру-
лет, необхідно відділити білки від жовтків. 
Білки збити на стійку піну. Жовтки сполу-
чити з цукром і збити до посвітління. Про-
сіяти борошно і какао. Порціями вмішува-
ти у жовткову масу почергово суху суміш з 
борошна та какао і збиті білки. Форму роз-
міром 20х20 см вистелити кулінарним па-
пером. Рівномірно розподілити тісто. Випі-
кати в попередньо розігрітій духовці при-
близно 15-17 хвилин (не пересушити). Га-
рячим згорнути разом з папером у рулет і 
залишити в такому вигляді до повного ви-
стигання. Далі розгорнути. Змастити тов-
стим шаром крему. Згорнути, відділяючи 
папір. Ззовні рулет теж змастити товстим 
шаром крему та прикрасити за бажан-
ням, можна притрусити подрібненими го-
ріхами та шматочками шоколаду. До пода-
чі тримати в холодильнику. При подачі на-
різати нетовстими шматками. Неймовірно 
смакує з гарячою міцною кавою.

Пляцок «Шоколадна 
примха»

ПОТРІБНО: для крему: жовтки яєчні – 
6 шт., масло вершкове – 300 г, шоколад чор-

ний - 150 г, цукор – 3/4  скл., крохмаль кар-
топляний – 3 ст. л., молоко – 500 мл; для 
шоколадно-макового коржа: яйця курячі 
– 5 шт., цукор – 150 г, коньяк – 20 мл, мас-
ло вершкове – 170 г, розпушувач для тіста 
– 10 г, шоколад чорний – 150 г, мак – 100 г, 
борошно – 150 г; для білкових коржів: біл-
ки яєчні – 6 шт., какао темне – 3 ст. л., бо-
рошно – 225 г, сода харчова – 1 ч. л., цукор 
– 1 склянка; для просочування: кава – 100 
мл, цукор – 1 ст. л., коньяк – 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: щоб приготувати 
білкові коржі, потрібно просіяти какао з 
борошном та содою. Білки збити на стій-
ку піну. Далі частинами докладати цукор, 
постійно збиваючи. Порціями вмішува-
ти борошняну масу (вмішувати ложкою, а 
не міксером). Розділити тісто на 3 части-
ни. Форму розміром 20х20 см викласти ку-
лінарним папером і змастити тонко мас-
лом. Викласти 1/3 тіста в форму і розрів-
няти ножем. Випікати приблизно 5-7 хв.  
при 180 град. (не пересушити). Так випек-
ти три коржі. Тоді беремося до шоколадно-
макових коржів. Масло розтопити на во-
дяній лазні з шоколадом. Вистудити. Яйця 
збити з цукром на пухку масу. Акуратно 
вмішати коньяк і шоколадну масу в яєчну. 
Далі вмішати мак, а потім порціями — бо-
рошно, просіяне з розпушувачем. Виклас-
ти тісто у форму розміром 20х20 см, висте-
лену кулінарним папером. Випікати при-
близно 50 хв. при 180 град.  Вистудити, 
розрізати надвоє. Просочити кожен з боку 
зрізу кавовим сиропом і змастити кремом. 
Крем готувати так: жовтки збити з цукром 
на пухку масу. Домішати крохмаль. Молоко 
довести до кипіння і тонкою цівкою влити 
яєчну суміш, постійно помішуючи. Далі мі-
шати на маленькому вогні до загустіння, 
але до кипіння не доводити. Зняти з вог-
ню. У ще теплу суміш додати натертий шо-
колад. Розмішати до розчинення і повніс-
тю охолодити. Масло збити на пухку масу і 
порціями вмішувати шоколадну масу, зби-
ваючи на малих оборотах. Білкові коржі 
теж промастити кремом. 

Скласти пляцок: шоколадно-маковий 
корж — крем - три білкові, промащені кре-
мом — крем - шоколадно-маковий корж. 
Верх і боки змастити кремом і обсипати 
крихтами від коржів. Пляцок має настоя-
тися в холодильнику добу.

Кавово-шоколадні 
налисники з сиром

ПОТРІБНО: для начинки: сир кисломо-
лочний – 250 г, сметана – 3 ст. л., пудра цу-
крова – 4 ст. л., цедра лимона – 1 ч. л.; для 
тіста: молоко – 250 мл, яйця курячі – 1 шт., 
кава розчинна – 1 ч. л., какао – 2 ст. л., бо-
рошно – 75 г, сіль – 1/2 ч. л., олія – 2 ст. л., 
цукор – 2 ст. л., розпушувач для тіста – 1/2 
ч. л.; шоколадний соус: шоколад чорний – 
50 г, вершки – 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: з’єднати гаряче мо-
локо та розчинну каву (можна приготува-
ти заварну каву на молоці). Остудити. До-
дати яйце, сіль, цукор. Збити. Вмішати бо-
рошно з розпушувачем та какао. В кінці до-
дати олію та залишити тісто на 45 хв. Ви-
пекти тоненькі млинці. Для начинки по-
дрібнити за допомогою блендера жирний 
свіжий сир, сметану, цукрову пудру і цедру. 
Змастити млинці тонким шаром начинки. 
Згорнути у вигляді трубочок. Подавати, 
поливши шоколадним соусом (розтопити 
шоколад та вершки на водяній бані).

«П’яні груші» в шоколаді
ПОТРІБНО: гру-

ші (скільки груш, 
стільки й порцій) 
– 3 шт., вино черво-
не (можна домаш-
нє солодке) – 500 
г, цукор – 100 г, ко-
риця – дрібка, вода 
– 100 г, гвоздика – 4 
шт., перець духмя-
ний горошком – 2 
шт., цедра апельси-
на – 10 г, цедра ли-
мона – 10 г, сік з одного апельсина; для гла-
зурі: шоколад чорний – 100 г, вершки – 50 
г, коньяк – 15 г.

ПРИГОТУВАННЯ: груші почистити від 
шкірки. Хвостики залишити, а «дупки» — 
зрізати, щоб грушка стійко стояла. Натер-
ти апельсинову цедру на дрібній тертці. В 
каструльку налити вино, воду, додати цу-
кру, корицю, гвоздику, апельсиновий сік 
та цедру. Довести духмяну суміш до кипін-
ня, опустити у вино груші, накрити криш-
кою, варити півгодини. Час від часу потріб-
но перевертати груші, щоб вони були рів-
номірного кольору, без білих плям. Най-
краще остуджувати груші в сиропі. Щодо 
сиропу, то його можна потім просто випи-
ти, адже по суті - це безалкогольний глінт-
вейн, смак вина зі спеціями та цитрусови-
ми залишився, алкоголь вивітрився. Саме з 
цим напоєм можна подавати десерт. Перед 
подачею лише процідити його через ситко 
і налити в красиві склянки. 

Для шоколадної глазурі в каструлі роз-
топити шоколад з вершками та коньяком. 
Можна замість вершків взяти масло, тоді 
шоколадна суміш не буде так розтікатися 
і краще покриє грушку. Груші розкладає-
мо по порційних тарілочках. І покриваємо 
кожну шоколадною помадкою. Шоколадні 
п’яні груші можна прикрасити м’ятою, ски-
бочками апельсина, мигдалевими пластів-
цями - чим забажаєте.

Шоколаду  забагато 

Слово «шоколад» з’явилося в наших словниках завдяки ацтекам. Саме вони дали 
назву «чоколатль» напою, який варили з плодів какао. Цей напій вважався аристо-
кратичним, і споживати його могли лише обрані. І не тільки через вартість – за ле-
гендою, варити чоколатль індіанців навчило божество Кецалькоатль.

не буває!
У Старому Світі про шоколад дізналися тільки на початку 16-го століт-

тя, і першим скуштував божественного напою ацтеків завойовник Кортес. 
Індіанці самі з радістю пригостили непрошеного гостя, бо подумали, що до 
них повернувся сам Кецалькоатль. Кортесу напій не сподобався через гіркий 
смак. Але мореплавець все-таки привіз його в Європу.

Деякий час шоколаду приписували властивості афродизіака. У цьому, зо-
крема, був упевнений Казанова, що пригощав цим напоєм жінок, аби їх про-
стіше було спокусити. Насправді, шоколад не є збудником бажань. Але у ньо-
го є інша доведена вченими властивість: здатність викликати короткочас-
не відчуття щастя, що з’являється від впливу алкалоїду те-
оброміну. Крім того, шоколад багатий на калій, залі-
зо і магній, а флавоноїди, що містяться в 
ньому, знижують ризик утворення тром-
бів. Шоколад – ще й прекрасна «латка» для 
дірок в імунітеті, оскільки він сприяє виро-
бленню імуноглобуліну. Тому шоколаду заба-
гато не буває!
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстра-
ції. Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 

Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хоро-
шому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.
***

Холодильну вітрину у хорошому ста-
ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. 

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні
 торгові представники. 
Тел. (098) 932-00-28 

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний 
захист, можлива особиста

 зустріч і консультація 
на відстані. 

Тел. (096)556-10-28 (питати Інну).
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ГОРОСКОП
з 28 жовтня по 3 листопада
Овен  

Інколи вам здається, що гiрше нiкуди. Але не варто 
опускати руки, завжди треба сподiватися на краще. І тоді 
вас чекає успіх.  
Телець 

На цьому тижнi вам запропонують вигiдну пропозицiю. 
Перш нiж дати вiдповiдь, порадьтеся з досвiдченими 
людьми. На вихідних відпочиньте з рідними. Запланована 
подорож буде легкою.
Близнюки 

Життя навколо вас так i вирує. Несподiванi приємнi 
сюрпризи варто сприймати як подарунок долi. Чекайте 
матеріальної винагороди.
Рак 

Зверiть увагу на власне здоров’я, за необхiдностi 
зробiть обстеження. Наприкiнцi тижня ви отримаєте 
фiнансову допомогу.
Лев 

Останнiм часом ви помiтили, що начальство прихильне 
до вас. Скористайтеся моментом, можливо, вас пiдвищать 
на посадi. На вихідних вирушайте у мандрівку. 
Діва 

Навiть одне необережне слово може зiпсувати всi сто-
сунки. Будьте обережнi у висловлюваннях. Робіть добрі 
справи. 
Терези 

Вам зручно плисти за течiєю, та не завжди це допома-
гає у вирiшеннi проблем. Бiльше прислухайтеся до iнтуїцiї. 
Цього тижня подбайте про своє здоров’я. 
Скорпіон 

Незважаючи на важкi часи, вам вдається подолати 
найскладнiшi бар’єри. Чекайте прибутку і зустрічі з гар-
ними людьми.
Стрілець 

Ближче до вихiдних у вас з’явиться можливiсть 
вiдпочити. Використайте цю нагоду i проведiть цей час у 
сiмейному колi.
Козеріг 

Якщо ви щось пообiцяли, то тримайте слово. Дуже важ-
ливо завоювати авторитет серед колег i друзiв. Кохана 
людина підготує вам приємний сюрприз. 
Водолій 

Побутовi проблеми заважають виконувати основну ро-
боту. Тож вирiшуйте, що для вас найважливiше. Не забу-
вайте приділяти увагу рідним. 
Риби 

Робота не повинна заважати сiмейному щастю. Якщо 
ви вирiшили влаштувати свято для рiдних i близьких, не 
гайте часу. Цього тижня придбайте лотерейний квиток – 
вам пощастить. 

Шановні діти та батьки! Якщо ваша дитина 
проявляє цікавість до писемності, запропонуй-
те їй взяти участь у конкурсі, який організовує  
Укрпошта.

Укрпошта запрошує школярів від 10 до 15 
років взяти участь у національному етапі 45-
го Міжнародного молодіжного конкурсу творів 
епістолярного жанру «Напиши листа собі 45- 
річному», який проводить Всесвітній поштовий 
союз.

Мета конкурсу – розвивати у дітей уміння 
формулювати та висловлювати свої думки, про-
буджувати в них бажання писати листи, привер-
нути увагу до тієї важливої ролі, яку відіграють 
поштові служби. Конкурс буде проведено на ре-
гіональних, національному та міжнародному рів-
нях.

Надсилайте конкурсні роботи на адресу вашої 
місцевої дирекції Укрпошти із позначкою на кон-
верті «Конкурс ВПС». Ознайомитись з адресами 
дирекцій можна на сайті Укрпошти.

Національний конкурс відбувається в два ета-
пи:

– регіональний етап – проводиться з  жовтня 
2015 року до 30 січня 2016 року. В цей період кон-
курси організовують дирекції Укрпошти в усіх об-
ластях України.

– фінальний етап – триватиме з 1 березня до 

15 квітня 2016 року. Розглядатимуться твори, що 
посіли перше місце в кожній дирекції Укрпошти.

Переможців національного конкурсу Укрпо-
шта оголосить 30 квітня 2016 р. На них очікують 
такі грошові премії:

І місце – 5 тис. грн;
ІІ місце – 3 тис. грн;
ІІІ місце – 2 тис. грн.
Творча робота переможця національного кон-

курсу відправлятиметься на оцінювання журі 
Міжнародного конкурсу. Переможці Міжнародно-
го конкурсу отримають золоту, срібну і бронзо-
ву медалі за перше, друге і третє місце відповід-
но. Дитина, яка отримає золоту медаль, також на-
городжується поїздкою в м. Берн (Швейцарія), де 
проведе незабутню подорож у супроводі органі-
заторів конкурсу.

Укрпошта розпочинає молодіжний конкурс 
творів епістолярного жанру

У вільну хвилинку – 
для розуму розминка

Заяча родина. Подивіться уважно на малюнки та  
знайдіть 10 відмінностей. Успіхів!

Рукавичка

Усмішка дитяча дуже 
всім потрібна,

Усмішка дитяча – 
сльози всі зітре,

Бо вона на промінь
 сонячний подібна,

Тож нехай в маленькім 
сердечку живе!

На фото Івана 
ПШОНЯКА: вихован-

ка Тернопільського 
дитсадка №25 

Мартуся Матвіїшин. 

Казка

Позолотила осінь Берізку. 
Заблищала вона, засяяла. Хто 
не пройде, кожен берізкою за-
милується.

— От би мені таке вбрання, 
як сонечко, — сказала Мураш-
ка, дивлячись на її жовте листя.

— Візьми, будь ласка, — 
відповіла Берізка і скинула 
один листочок.

Зраділа Мурашка, схопила 
листочок, до мурашника по-
тягнула.

— Якби до мого капелюха 
таку золоту пір’їнку, — поза-
здрив гриб Підберезник.

— Візьми собі золоту 
пір’їнку, — скинула Берізка ще 
один листочок.

Приліпив його Підберезник 
до капелюха, стоїть і не дихає 
від щастя.

— І мені листячка золотого 
трохи, — попрохав Їжак.

Гойднула гілками Беріз-
ка, жменю листочків на зем-
лю скинула. Покачався на них 
Їжак, начепив листя на колюч-
ки і золотою кулькою додому 
покотився...

Ірина ПРОКОПЕНКО.

Як берізка 
листя 
роздарувала


