
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Наш

№44 (125), 4 листопада-10 листопада 2015 р.
Заснований у червні 2013 року

10-11  стор.

Життєві історії 
у “Сімейному гніздечку”

Бабине лiто

«Я люблю
Тернопіль за…»

Сім політичних сил 
подолали п’ятивідсотковий 

бар’єр на виборах до 
Тернопільської міської 
ради, на одну більше –  

до обласної.

І хоча брендова колористика партій-переможців чимось нагадує різнобарв’я цьогорічної погожої осені, дуже хочеться, 
щоб визначальними фарбами на цьому тлі були блакитні та жовті. Щоб кожен новообраний депутат щодня продовжував 
відомі передвиборчі гасла-освідчення конкретними справами в інтересах рідного міста, отчого краю, України…

4  
стор.

8  стор.

Магнітні бурі  
у листопаді 

Останній осінній місяць від-
різняється доволі частими маг-
нітними хвилюваннями, осо-
бливо перша його декада. Як 
видно з прогнозу магнітних 
бур, у листопаді 2015 року очі-
кують досить серйозні геомаг-
нітні коливання. Також можли-
ві кілька магнітних бур.

Магнітні коливання можливі  
6, 7, 13, 17 листопада.
Магнітні бурі очікують  
4, 5, 8, 9, 10, 14 листопада.

У такі дні особливо уважними 
до свого здоров’я мають бути люди 
з серцево-судинними захворюван-
нями, схильні до підвищеного арте-
ріального тиску. Варто уникати пе-
ренавантажень, сварок. Слід якомо-
га більше відпочивати й отримувати 
позитивні враження.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг:  прийом та доставка 

видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
3 місяці – 38,09 грн.

6 місяці –  74,48 грн.
на рік – 147,76 грн.

Тернопільський 
офіцер-артилерист 
знищив чотири  
ворожих танки

Тернопільський драматичний 
театр імені Тараса Шевченка

4 листопада – драма І. Фран-
ка «Украдене щастя»

5 листопада -  легенда про 
кохання «Наречена світанко-
вої зорі».

Початок вистав о 19.00
Тернопільська  
обласна філармонія

4 листопада - концерт сим-

фонічного оркестру Тернопіль-
ської обласної філармонї. Со-
лістка – заслужена артист-
ка України Богдана Півнен-
ко (скрипка, Київ). Початок о 
18.30. 

12 листопада - концерт за-
служеного академічного Буко-
винського ансамблю пісні і тан-
цю ім. Андрія Кушніренка. Поча-
ток о 18.30.

Де на Тернопільщині 
уже не можна  
ловити рибу 9  стор.
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Шановні краяни!
25 жовтня у 
житті країни 

відбулась важлива 
подія на шляху до 
перезавантаження 
влади на місцевому 
рівні. За даними 
ЦВК мешканці 
Тернопільської 
області найактивніше 
скористалися правом 
свого голосу, адже 
явка виборців у нашій 
області була найвищою 
у країні. 

Віддаю належне грома-
дянській мужності краян, які 
25 жовтня відкинули геть 
розчарування та власні не-
гаразди і прийшли на діль-
ниці, щоб подарувати Тер-
нопільщині надію на краще 
завтра. Особлива подяка ви-
борцям 17 округу, котрі вко-
тре довірили мені представ-
ляти їхні інтереси в обласній 
раді.

З гордістю констатую, що 
об’єднана спільною метою, 
патріотичними ідеалами та 
революційною стратегією 
оновлення України команда 
«Народного контролю» буде 
гідно представлена і в облас-
ній, і у районних, і в Терно-
пільській міській радах.

Лідер політичної партії 
«Громадський Рух «Народ-
ний Контроль» Дмитро До-
бродомов, заявив, що «для 
молодої партії – це хоро-
ший показник, великий кре-
дит довіри. А ще – свідчення 

того, що існує суспільний за-
пит на нові обличчя: волон-
терів, активістів, учасників 
АТО. Так, наразі ми отримали 
небагато місць у радах. Але 
це не завадить нам ефектив-
но працювати і контролю-
вати владу. Ми уважно і від-
повідально будемо вивчати 
кожну ухвалу, кожне рішен-
ня влади на місцях, адже ма-
ємо реальне бажання рефор-
мувати і змінювати країну».

Ми дякуємо вам, шанов-
ні земляки, за кожен голос, 
відданий за «Громадський 
рух «Народний контроль», за 
усвідомлений вибір і разом з 
тим, за сподівання на те, що 
місцеві самоврядні органи 

служитимуть громаді, а не 
діятимуть всупереч інтере-
сам людей. 

 «Народний контроль» 
матиме власні фракції і змо-
же показати свою ефектив-
ність реальними діями та 
вчинками, запропонувати 
шлях оновлення місцевої 
влади на користь громади.

Разом зробимо більше!
Любомир  

СИНОВЕРСЬКИЙ, 
головний лікар Більче-
Золотецької обласної 

фізіотерапевтичної  
лікарні реабілітації,  

кандидат медичних наук,  
Заслужений лікар України, 

депутат обласної ради.

Земельні ділянки, на яких 
розташовані багатоквартирні 
будинки, а також приналеж-
ні до них будівлі, споруди та 
прибудинкова територія, що 
перебувають у спільній суміс-
ній власності власників квар-
тир та нежитлових примі-
щень у будинку, передаються 
безоплатно у власність або в 

постійне користування спів-
власникам багатоквартирно-
го будинку у порядку, вста-
новленому Кабміном. 

Платниками земельно-
го податку за земельні ді-
лянки під багатоквартирни-
ми жилими будинками є осо-
би, яким такі земельні ділян-
ки, відповідно норм Земель-

Земельний податок за квартиру. 
Хто платить?

Чи є платниками земельного податку 
власники квартир за земельні ділянки  
під багатоквартирними будинками? « «

При обласній державній адміністрації утво-
рено комісію з вивчення пропозицій і визначен-
ня найнижчої вартості  придбання житла для 
осіб, які  брали  безпосередню участь в анти-
терористичній операції, сімей  загиблих в зоні 
АТО  військовослужбовців, які потребують по-
ліпшення житлових умов.

Комісія здійснює закупівлю житла для ви-

значених категорій громадян. На квартирно-
му обліку перебувають громадяни з Тернополя, 
Бережан, Шумська, Заліщиків, смт. Мельниця-
Подільська.
Просимо усіх зацікавлених осіб надавати 
наявні пропозиції для придбання житла на 
первинному  та/або вторинному ринках за 
тел. 52 30 50. 

До уваги учасників АТО та їх сімей!

- Як і раніше, працюватиме «гаряча» 
телефонна лінія та громадська 
приймальня, а наші активісти 

допомагатимуть людям вирішувати наболілі 
проблеми, контролюватимуть чиновників, 
змушуватимуть владу працювати чесно, - запевняє 
лідер регіональної організації політичної партії 
Володимир Бліхар.

Місцеві вибори, 
що відбулися, 

«Народний 
контроль» 

Тернопільщини 
вважає лише 

важливим етапом 
у діяльності, 

але аж ніяк 
не її кінцевим 

результатом.

Володимир Бліхар: 
«Народний контроль» 
і надалі змушуватиме 
владу працювати чесно»

За його словами, об’єднані 
у мобільні групи журналісти, 
волонтери та громадські ак-
тивісти завжди готові якісно 
та ефективно виконувати свої 
добровільні зобов’язання пе-
ред громадою, неупереджено 
і кваліфіковано викривати не-
доліки у діяльності влади та 
вказувати їй  шляхи вирішен-
ня тих чи інших питань, з яки-
ми звертаються люди.

- Саме так ми й працювали 
з перших днів створення «На-
родного контролю» на Терно-
пільщині, саме ця копітка що-
денна робота сприяла зрос-
танню нашого авторитету се-
ред населення, і саме тому 25 
жовтня виборці довірили нам 
представляти  свої інтереси і в 
обласній, і у районних, і у Тер-
нопільській міській радах, - пе-
реконаний Володимир Бліхар.

Він також вважає, що 
представництво «Народно-
го контролю» у місцевих са-
моврядних органах краю зна-
чною мірою підвищить ефек-
тивність роботи.

- Наші депутати будуть 
безперешкодно контролюва-
ти місцеву владу із середини. 

Крім того, виконуючи свої пе-
редвиборчі програми та без-
посередні обов’язки перед гро-
мадами, вони досконало зна-
тимуть проблеми людей, змо-
жуть визначити найактуальні-
ші питання забезпечення жит-
тєдіяльності міста, райцентрів 
та області в цілому з тим, щоб 
лобіювати їх вирішення на за-
сіданнях виконкомів чи сесі-
ях місцевих рад, - сказав Во-
лодимир Бліхар. – Також, при 
потребі, ми ініціюватимемо 
звернення і пропозиції до Вер-
ховної Ради України, де пра-
цюють народні депутати між-
фракційного  об’єднання «На-
родний контроль», і можемо 
бути впевнені, що жодна з цих 
петицій не залишиться поза їх 
увагою.

- Оновлення країни, як і пе-
резавантаження влади усіх 
рівнів – не разова акція, а дов-
готривалий процес. І я щиро 
вдячний нашим землякам, що 
у цьому процесі вони побачи-
ли у нас союзників, виразни-
ків своїх інтересів, гарантів 
здійснення своїх сподівань, - 
підсумував лідер «Народного 
контролю» Тернопільщини.

ного кодексу України, пере-
даються у постійне користу-
вання або у власність: підпри-
ємства, установи і організа-
ції, що здійснюють управлін-
ня цими будинками, а також 
об’єднання власників будин-
ків. 

Власники квартир (жи-
лих приміщень) у багатоквар-
тирних жилих будинках не є 
платниками земельного по-
датку до бюджету за земель-
ні ділянки під такими будин-
ками. 

Відділ комунікацій  
Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС 
в області.

Любомир СИНОВЕРСЬКИЙ: 
«Вдячний землякам за підтримку, 
їх не розчарую і не зраджу!»



«Немає кращої землі, ніж Україна. То є 
благодатний край, бо крім прекрасних, 
родючих чорноземів, працелюбних і щирих 

людей, ми маємо потужні святині – Печерську і Почаївську 
Лаври, Марійський духовний центр у Зарваниці… І не 
лише християни, а й настоятелі інших релігій переконані, 
що в Україні є той енергетичний стовп спілкування 
з вищими силами. Нині ми мусимо відстояти нашу 
державу, нашу державність, нашу єдність», – розмірковує 
теребовлянський художник, скульптор, волонтер Микола 
Шевчук. Днями в картинній галереї у Тернополі відбулось 
відкриття виставки полотен митця. Понад 70 робіт 
представлені в експозиції, і кожен відвідувач знайде 
тут для себе щось своє, близьке серцю, бо є і пейзажі, й 
портрети, й ікони, й глибоко символічні картини.

ся по спіралі, то від нас знову роз-
почнеться духовне відродження 
всього світу».

Коли ж на Сході почалася 
справжня війна, Микола Шевчук 
почав допомагати армії.

Сватове. Госпіталь. 
Ніби кадри  
з фільму жахів

«Там, на передовій, приходить 
усвідомлення, що, прости Госпо-
ди, смерть не така вже й страшна. 
Страшніше те, чого намагаються 
досягти кремлівські завойовни-
ки. Того й ліпше вмерти зараз, ніж 
бути на колінах усе життя і при-
ректи своїх дітей, внуків і прав-
нуків на існування в страшному 
ярмі, – зауважує пан Микола. – Бо 
на нашу землю прийшла орда, яка 
лише завойовує, нищить, прино-
сить біль, розруху та смерть».

Уже й не пригадає, скільки кі-
лометрів доріг подолали за час 
волонтерства, скільки з’явилось 
нових побратимів і друзів. Бу-
вало, що й на територію сепара-
тистів потрапляли, бо навігато-
ри там працюють погано, а добро-
тних карт немає.

Доставка амуніції та їжі для 
військових, допомога мирно-

му населенню, евакуація дітей зі 
Щастя… Та найбільше, каже ху-
дожник, закарбувались у пам’яті 
миті перебування у військовому 
госпіталі.

«Найтрагічнішим для мене 
був випадок, коли забирав у Сва-
товому нашого пораненого бій-
ця з Теребовлянщини. Вінниць-
ка медична бригада організувала 
госпіталь на центральному ста-
діоні містечка. Ми якраз повер-
тались з передової, по маршруту 
Дебальцеве-Щастя-Старобільськ-
Сватове. Коли зайшов у примі-
щення, то ніби потрапив у фільм 
жахів. Купа лежаків, а між ними 
десь до півметра проходу. І солда-
ти… Забинтовані з голови до п’ят, 
коли видно тільки очі, або кіль-
ка пальців, або проріз на облич-
чі, щоб крізь трубочку нагодува-
ти… Зайшов, завмер, кажу: «Сла-
ва Україні!», а хлопці почали під-
німатися, як мумії, щоб подати 
руку, бо дуже поважають волон-
терів, які підтримують їх мораль-
но і матеріально. А мені сльози на 
очі, падаю на коліна, прошу, щоб 
не піднімалися, дякую їм за наше 
мирне життя, – пригадує Мико-
ла Шевчук. – А ще вразило, як вій-
ськові медики, а серед них майо-
ри, підполковники, капітани ви-

слуховують від контужених сол-
датів нарікання, образи, і терп-
лять, бо знають: пораненим на-
стільки важко, що не усвідом-
люють, що кажуть і роблять. До 
речі, всім бійцям там дозволяли 
мати під подушкою незарядже-
ну зброю, бо тоді воїни почува-
ють себе в безпеці. Інакше, коли 
будуть почуватись незахищени-
ми, то це може призвести навіть 
до смерті». 

Світлі очі внучки
«Ніхто більше не дає так сил, 

як моя внучка, – розповідає ху-
дожник. – Мені достатньо поди-
витися в її чисті щирі очі, наївні, 
нічим не спокушені, не залакова-
ні життєвою брехнею. Це те, за-
ради чого хочеться все зробити, 
аби в державі був лад. Аби поки 
вона виросте, то жила достойно. 
Це перший мій колодязь для сил 
і для наснаги. Тому не можу собі 
дозволити бути осторонь, мушу 
за неї воювати».

Пан Микола вірить, що ві-
йна скоро закінчиться, але на тілі 
України залишиться велика рана, 
яка ще довго кровоточитиме. 

«Щодень питаю себе, що зро-
бив сьогодні, що зробив вчора, 
що зроблю завтра, щоб ми пе-
ремогли, щоб залишились наці-
єю, щоб нас не втоптували в бо-
лото. Роблю все для єдності, їж-
джу на Схід, спілкуюсь з тамтеш-
німи людьми, тут проводжу пле-
нери в Почаївській Лаврі, в Ма-
рійському духовному центрі, між-
конфесійні, об’єднуючі. Моя мета 
– щоб там, на Сході, люди усвідо-
мили свою українську велич, своє 
слов’янське древнє коріння так 
само, як його усвідомлюють тут, 
на Тернопільщині, на Львівщині. 
А спільна думка, спільна справа і 
спільна молитва вершать чудеса».

Катерина НОВІЦЬКА.
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Ювілейний день
Народився пан Микола у селі 

Смига на Рівненщині якраз у пе-
редостанній день жовтня. І від-
криття виставки приурочене 
50-річному ювілею.

«Волею долі ось уже більш як 
два десятиліття живу в Теребовлі, 
і де б не був, усюди акцентую, що 
– теребовлянець. Мабуть, у житті 
ніщо не трапляється випадково. 
Так сталось, що саме 30 жовтня, 
але 133 роки тому, народився сла-
ветний художник з Теребовлян-
щини Михайло Бойчук, – розпові-
дає Микола Шевчук. – А коли мені 
було 33, то я став наймолодшим 
лауреатом мистецької премії іме-
ні Михайла Бойчука. Та навіть зо-
вні ми трохи схожі – той самий по-
гляд, ті ж залисини та вуса» (по-
сміхається – авт.).

З-під пензля пана Миколи на-
роджуються нові й нові полот-
на, теплим світлом віє від розпи-
сів церков, вражають скульптури. 
У ювілейний день майстра при-
йшли привітати багато друзів, од-
нодумців, колег по цеху. Для всіх 
охочих виставка діятиме до кінця 
листопада. 

«Я не плачу над  
нашою долею»

Здавалося б, що потрібно мит-
цю – творити та й усе. Але Мико-
ла Шевчук не може залишатись 
осторонь подій, які відбуваються 
у державі. Як активний учасник 
Помаранчевої революції, він од-
разу ж долучився й до подій Рево-
люції гідності.

«З перших днів разом зі своїми 
побратимами-теребовлянцями, 
разом з митцями Богданом Тка-
чиком, Олександром Мельни-
ком, з покійним Миколою Сторо-
женком, Олександром Івахнен-

ком були активними учасниками  
Майдану. Допомагали, чим могли. 
І хоч називали нас по-різному – і 
майдануті, і фашисти, і укропи, 
але насправді ми просто свідомі 
того, що коли б не піднялися, то 
«ввічливі зелені чоловічки» за-
грабастали б не тільки Крим, але 
всю Україну. Їм це не вдалося, бо 
наш дух набагато сильніший за 
нашу фізичну сутність, – розпо-
відає митець. – Упродовж вось-
ми місяців не брав до рук пензля, 
не міг творити. А те, що намалю-
вав за ці два роки, все пов’язано з 
нашою історичною славною ми-
нувшиною. Я не плачу над нашою 
долею, а піднімаю найгероїч-
ніші сторінки історії, козаччини, 
національно-визвольної війни».

За 2-3 роки до Майдану ми-
тець створив серію картин, які 
були як передчуття тих подій.

«Під час режиму Януковича 
відбувалось нищення нашої на-
ціональної свідомості і держав-
ності, і мені це дуже боліло, – каже 
Микола Шевчук. – Я бачу глобаль-
но, адже крім того, що художник, 
ще й архітектор-монументаліст. 
Думаю,  скільки б нас не топили 
каховськими морями, але ми все-
таки залишимось визначною на-
цією. І якщо історія розвиваєть-

Микола Шевчук: «Упродовж восьми місяців 
не брав до рук пензля, не міг творити»

За 2-3 роки до Майдану художник з Тернопільщини  
створив серію картин, які були як передчуття тих подій
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Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність»

1. Степан Барна (голова Тернопільської 
облдержадміністрації).

2. Петро Гадз (голова наглядової ради 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром»).

3. Олег Крижовачук (директор ТОВ 
«Україна», Підволочиський район).

4. Василь Градовий (директор ПАП 
«Дзвін», Чортківський район).

5. Василь Вислоцький (директор ПСП 
«Ягільниця – В», Чортківський район).

6. Антон Білик (директор ПАП «Іванів-
ське», Теребовлянський район).

7. Володимир Іванишин (ректор Поділь-
ського державного аграрно-технічного уні-
верситету, Борщівський район).

 8. Микола Пилипів (директор ПАП «Ар-
кадія», Гусятинський район).

9. Микола Риндюк (головний лікар Ве-
ликодедеркалівської районної комунальної 
лікарні, Шумський район).

10. Осип Гасюк (голова агрофірми «Го-
ринь», Лановецький район).

11. Іван Марущак (керівник спортивно-
го агентства «Мир», Заліщицький район).

12. Віктор Овчарук (заступник голови 
Тернопільської ОДА).

13. Юрій Березовський (фермерське гос-
подарство Березовського, Тернопільський 
район).

14. Любомир Білик (директор Чортків-
ського медичного училища).

15. Володимир Заліщук (директор ПАП 
«Нічлава», Чортківський район).

16. Ігор Леськів (директор Подільського 
ДАТУ, Бучацький район).

17. Олександр Самсоненко (генераль-
ний директор ТОВ «Агро-Рось», Підволо-
чиський район).

18. Ольга Поляк (директор Потутор-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., Бережанський район).

«Об’єднання «Самопоміч»
1. Віталій Фидрин (приватний підприє-

мець, м Тернопіль).
2. Роман Свистун (директор ННІПО 

ДВНЗ «ТДМ університет імені І.Я. Горбачев-
ського МОЗ України», м. Тернопіль).

3. Роман Василіцький  (директор ТОВ 
«Камелот», м. Тернопіль)

4. Любомир Крупа (директор департа-
менту освіти і науки Тернопільської  об-
лдержадміністрації). 

5. Наталія Масник (керівник соціаль-
них проектів Тернопільського благодійного 
фонду «Карітас», м. Тернопіль).

 6. Роман Нитка (юрисконсульт ПАТ 
«МЕГАБАНК», м. Тернопіль). 

«Народний контроль»
1. Володимир Болєщук (боєць батальйо-

ну «Тернопіль»). 
2. Любомир Синоверський (головний лі-

кар Більче–Золотецької обласної лікарні ре-
абілітації). 

3. Орест Винницький (директор Залі-
щицької загальноосвітньої школи I-III сту-
пенів № 2). 

4. Орест Курило (приватний підприє-

мець, Бучацький район).
5. Петро Болєщук (заступник керуючо-

го справами Тернопільської районної ради). 

ВО «Свобода»
1. Олег Сиротюк (голова Тернопільської 

обласної організації ВО «Свобода»)
2. Марія Баб’юк (директор Галицького 

коледжу ім. В. Чорновола).
 3. Андрій Василишин (військовослуж-

бовець 93 окремої механізованої бригади 
ЗСУ, ОЗШР «Карпатська Січ»).

 4. Олег Любінський (директор Терно-
пільської обласної школи вищої спортивної 
майстерності).

 5. Ольга Заставна (завідувач юридич-
ним відділенням Галицького коледжу ім. 
В.Чорновола). 

6. Роман Навроцький (перший заступ-
ник начальника Державної інспекції сіль-
ського господарства України). 

7. Володимир Мисик (асистент кафедри 
педагогіки  ТНПУ ім. В. Гнатюка).

8. Ігор Баконь  (приватний підприє-
мець). 

9. Тетяна Заноз (заступник голови Тере-
бовлянської районної ради)

10. Володимир Бобко (заступник на-
чальника відділу комунікації з громадськіс-
тю Тернопільської ОДА)

11. Михайло Тимошик (директор ТЗОВ 
«Маркетингові технології ПБС»)

12. Богдан Бутковський (молодший сер-
жант МВС, ППС МОН «Дніпро-1», молодший 
сержант МВС)

13. Наталя Турецька (директор КУТОР 
Тернопільський обласний центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів)

З цього списку найімовірніше підуть в Тер-
нопільську міську рада Марія Баб’юк та Роман 
Навроцький. Їхні місця займуть депутат об-
лради Андрій Русенко (Борщівський район) та 
безробітний Андрій Богуш (Чортків). 

ВО «Батьківщина»
1. Василь Деревляний (голова Терно-

пільської облорганізації ВО «Батьківщи-
на»).

2. Вадим Боярський (директор департа-
менту соціального захисту населення Тер-
нопільської  ОДА).

3. Петро Сліпець (начальник  ВАТ «Гуся-
тингаз»).

4. Надія Заріцька (лікар Золотопотіцької 
комунальної районної лікарні)

5. Василь Ференц (завідувач хірургічно-
го відділу Монастириської МРТМО).

6. Михайло Пінь (тимчасово безробіт-
ний, Зборівський район).

7. Василь Бабала (голова кооперативу 
«Іскра»). 

8. Ігор Мерена (приватний підприємець, 
м. Підгайці). 

9. Володимир Лісовський (завіду-
вач хірургічного відділу Тернопільсько-
го районного територіального медичного 
об’єднання).

10. Ольга Бабій (головний лікар Цен-
тру первинної медико-санітарної допомоги 
Шумського р-ну).

«Громадянська позиція» 
1. Лариса Римар (голова Ради  ТОГО 

«Спілка власників землі»).
2. Петро Васько (приватний підприє-

мець, Підволочиський район).
3. Володимир Тимчишин (приватний 

підприємець, Копичинці).
4. Олег Шуляр  (приватний підприємець, 

смт Козова).

Радикальна партія Олега Ляшка 
1. Сергій Тарашевський (перший заступ-

ник голови Тернопільської облради).
2. Богдан Яциковський (заступник голо-

ви з економічного розвитку Державної ко-
місії України по запасах корисних копалин)

3. Іван Навольський  (директор ПП «Ті-
міртан», м. Заліщики)

4. Юрій Дзюбан (підприємець, м. Тере-
бовля)

5. Сергій Швець (директор ТОВ «Веда 
плюс», АПФ «Калина»)

«УКРОП»
1. Андрій Цибульський (підприємець, м. 

Тернопіль)
 2. Андрій Ратушняк (керуючий Борщів-

ським відділенням ПАТ ПриватБанку)
3. Інна Вовчок (студентка Тернопіль-

ського національного економічного універ-
ситету)

ВО «Свобода»
1. Баб’юк Марія Петрівна (директор Га-

лицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола).
2. Гевко Галина Орестівна (директор ПП 

«Благоустрій»).
3. Зінь Іван Федорович (безробітний).
4. Климчук Олег Андрійович (директор 

Тернопільської ЗОШ №22)
5. Навроцький Роман Ярославович (пер-

ший заступник начальника Державної ін-
спекції сільського господарства України)

6. Паньків Наталія Миколаївна (началь-
ник відділення ПАТ АКБ «Капітал»)

7. Редьква Назарій Михайлович (дирек-
тор Тернопільської філії ПП «Юридична ком-
панія «Лідер»)

8. Сиротюк Михайло Мирославович (без-
робітний)

9. Сороколіт Іван Леонідович (директор 

КП «Тернопіль Інтеравіа»)
10. Стаюра Володимир Іванович (заступ-

ник командира роти ЗСУ)
11. Торожнюк Роман Васильович (началь-

ник відділу розвитку інфраструктури Терно-
пільської РДА)

12. Турський Ігор Володимирович (секре-
тар Тернопільської міської ради)

13. Шморгай Олег Васильович (приват-
ний підприємець)

Блок Петра Порошенка
1. Бич Павло Дмитрович (робітник з бла-

гоустрою Служби автомобільних доріг Терно-
пільської області)

2. Білан Тарас Богданович (водій, фізична 
особа – підприємець Ворощук М.М.)

3. Ібрагімов Михайло Раджепович (гене-
ральний директор ТРЦ «Подоляни»)

4. Місько Володимир Володимирович (до-
цент кафедри історії України ТНПУ )

5. Прокопів Ліна Анатоліївна (менеджер з 
продажів ПП «Креатор-Буд»)

6. Смакоуз Юрій Георгійович (директор 
ПМП спортклуб «Смок»)

7. Шумада Віктор Володимирович (за-
ступник голови, керівник апарату ОДА)

ВО «Батьківщина»
1. Артимович Андрій Іванович (заввідді-

ленням анестезіології та інтенсивної терапії 
Тернопільського обласного клінічного пери-
натального центру «Мати і дитина»)

2. Гринда Володимир Павлович, свяще-
ник

3. Поврозник Петро Іванович (директор 
Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №5 з поглибленим вивченням іно-
земних мов)

4. Шоломейчук Наталія Василівна (під-
приємець)

 «Громадянська позиція»
1. Балук Любомир Іванович (пенсіонер).
2. Газилишин Андрій Богданович (дирек-

тор ПП «Медія-Т»).
3. Ландяк Петро Дмитрович (директор 

ТОВ «Продлюкс плюс»).
4. Ткаченко Андрій Миколайович (дирек-

тор з продажу ПАТ «Діамантбанк»).

«Народний контроль»
1. Бліхар Володимир Васильович (дирек-

тор ТОВ «Тервікнопласт»).
2. Болєщук Петро Михайлович (заступ-

ник керуючого справами Тернопільської ра-
йонної ради).

3. Ляхович Роман Мирославович (доцент 
ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського)

4. Шараськіна Вікторія Андріївна (актри-
са Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка)

«Об’єднання «Самопоміч»
1. Генсерук Віктор Анатолійович (началь-

ник відділу компютеризації ТНПУ ім. В. Гна-
тюка).

2. Грицишин Андрій Антонович,  (приват-
ний підприємець)

3. Зелінка Назарій Володимирович, (по-
мічник консультант народного депутата).

4. Лупак Сергій Михайлович (голова прав-
ління ОСЖ ДПГ «Чалдаєва 13», ОСЖ ДПГ 
«Чалдаєва 17», ОСББ «Симоненка 5а»). 

5. Нитка Олег Богданович, (приватний 
підприємець)

6. Шкула Андрій Петрович (кореспондент 
ТОВ «Медіа Дім «РІА»).

7. Штопко Юрій Васильович (директор 
ТОВ «Медіа Дім «РІА»).

Радикальна Партія Олега Ляшка
1. Півторак Святослав Романович (началь-

ник адміністративно-господарського відділу 
Служби автомобільних доріг в області).

2. Серетний Тарас Ігорович (головний 
спеціаліст-юрисконсульт відділу Держгеока-
дастру у   м. Тернополі).

3. Яциковська Оксана Богданівна (шеф-
редактор газети «Місто», директор ПП «Радіо 
Бонус»).

Нові та старі обличчя Тернопільської облради
За результатами місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня до Тернопільської 

обласної ради потрапили вісім політичних сил, серед яких є: «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», «Об’єднання Самопоміч», «Громадський рух «Народний контроль», 
ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Радикальна партія Оле-
га Ляшка», Українське об’єднання патріотів «УКРОП».

Найбільше голосів жителі Тернопільщини віддали президентській партії БПП 
«Солідарність» -  25,8 %, друге місце у ВО «Свобода» – 18,2 %. З результатом  13, 8 % 
голосів перемогла партія «Батьківщина»,  9, 15 % голосів віддали «Об’єднанню Само-
поміч».  За «Народний контроль» проголосувало  6,6 %, за «Радикальну партію Оле-
га Ляшка» - 7,8 %, «Громадянську позицію» - 5,7 %. Також до Тернопільської обласної 
ради вдалось потрапити партії УКРОП з результатом  5 %.

В обласну раду обрали значну кількість відомих облич, зокрема керівників аграр-
них підприємств, а також молодих політиків, які тільки починають свою діяль-
ність. Наймолодшою депутаткою стала студентка третього курсу Тернопільсько-
го національного економічного університету Інна Вовчок.  

У міській раді – журналіст, актриса та священик
До складу Тернопільскої міської ради нового скликання, яка матиме 42 депута-

ти, пройшли кандидати від семи політичних партій. Найбільше представництво у 
ВО “Свобода”,  яке отримало 13 депутатських мандатів. По сім депутатів у Терно-
полі матимуть БПП “Солідарність” і “Об’єднання “Самопоміч”. “Народний контроль”, 
“Громадянську позицію” і “Батьківщину” представлятимуть по 4 депутати. Три де-
путатських місця отримала “Радикальна партія Олега Ляшка”. З 42 народних об-
ранців маємо 7 жінок і 35 чоловіків. З усіх депутатів 37 мають роботу, 2 безробіт-
ні і ще пенсіонер, священнослужитель та військовий. Середній вік депутатів – 39 ро-
ків. У жінок середній вік – 44 роки, у чоловіків - 37 років та 11 місяців. 28 депутатів є 
партійними і 14 безпартійних. Усі 42 депутати мають вищу освіту.

Також тернополяни обрали у міську раду керівників підприємств, двох директо-
рів шкіл, трьох викладачів, актрису, журналіста та двох керівників ЗМІ. 

Щоправда отець Володимир Гринда буде змушений або відмовитися від манда-
та, або вийти поза штат священиків. У прес-службі Тернопільсько-Зборівської архи-
єпархії УГКЦ кажуть, щоб розібратися у цій ситуації, працюватиме спеціальна ко-
місія, яка розглядатиме кожну подібну справу балотування й обрання. 
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Невелике містечко, розташоване на 
правому березі Збруча, зустрічало нас 
осінньою прохолодою і яскравими бар-
вами. Здається, тут час йде значно по-
вільніше, а життя має свій особливий 
ритм.

Біля міської ради нас зустрічають 
діючий та новообраний міські голови. 
Обоє зізнаються, переживають за рід-
не місто і дуже хочуть, аби воно процві-
тало. 

Михайло Савчук шість років очолю-
вав Гусятин. Розповідає, отримав міс-
то у важкому стані, комунальна сфера 
була у занепаді. Сьогодні ж відремон-
товані тротуари і дороги, населений 
пункт успішно функціонує, відрегульо-
вано  водопостачання, водовідведення, 
вивезення побутових відходів, створе-
на територіальна громада. 

Михайло Левицький працював 
лікарем-травматологом Гусятинської 
районної лікарні. Його найзаповітні-
ша мрія – відновити Гусятин як курорт. 
Адже природа обдарувала це містечко 
справжніми скарбами – цілющими во-
дами, які повертають здоров’я і ліку-
ють багато важких недуг. За своїми ха-
рактеристиками вони не поступаються 
водам Трускавця і Солотвино. 

 Коли розпочалася Революція Гід-
ності, Михайло не міг залишатися дома. 

Поміж чергуваннями у лікарні неодно-
разово їздив підтримати мітингуваль-
ників на столичний Майдан. Зізнаєть-
ся, за цей час десятки разів переосмис-
лив своє життя.

- Я працював у медпункті на дру-
гій барикаді біля Будинку профспілок, 
спілкувався з юнаками, які стояли на 
вул. Грушевського, дівчатами, які носи-
ли чай і канапки, - пригадує пан Михай-
ло. – Одні зупинялися біля нас погріти-
ся, інші – перев’язати рани.

Подій 18 лютого Михайло Михайло-
вич не забуде ніколи. На його очах вби-
вали десятки протестувальників, ди-
вом вижив і він сам.

- Я брав участь у блокуванні Маріїн-
ського парку, де стояли “беркутівці” й 
тітушки, — розповідає лікар. —Знена-
цька за нашими спинами почали вибу-
хати гранати, лунати постріли. На кас-
ку й жилет медика на мені не зважали. 
Переді мною стояв кремезний чоловік у 
бронежилеті, він прикрив мене своїм ті-
лом. Не знаю, чи залишився він живим. 
Тепер молюся Богові за того невідомого 
Героя, який врятував мені життя.

Відчувається, що Михайло Левиць-
кий надзвичайно любить свою роботу, 
з турботою говорить про своїх пацієн-
тів. Вже 20 років він допомагає людям. 
Зізнається, це для нього дуже важли-

вий вибір -  покинути улюблену роботу 
заради рідного міста. 

- Дуже хочеться, щоб Гусятин розви-
вався і процвітав, адже для цього є всі 
умови, щоб з’явилися робочі міста, щоб 
ми врешті використали той потенціал, 
який дала нам природа, - додає чоловік. 
- Існування санаторіїв у нашому міс-
ті давало кілька сотень робочих місць. 
Сьогодні це практично руїни. Сумніва-
юся, що на цьому місці вдасться буду-
вати щось нове, адже ці санаторії не на-
лежать місту. Тож доведеться застосу-
вати максимум зусиль, щоб їх передали 
нам. Але є новий корпус лікарні, який 
не використовується і його можна було 
б пристосувати під санаторій. У Гусяти-
ні є дві свердловини. Вода із одної від-
повідає трускавецькій. Але Трускавець 
– це бренд, а про Гусятин ніхто не знає. 
Крім того, у нас є така ж вода, як у Со-
лотвино, перенасичена розчинами солі,  
що знаходиться на значній глибині, але 
її можна видобувати. Оскільки я трав-
матолог і бачу наскільки зараз збіль-
шилася кількість ортопедичних захво-
рювань, то цю цілющу ропу можна було 
б використовувати саме для їх лікуван-
ня і профілактики. 

Колектив лікарні та рідного трав-
матологічного відділення підтриму-
ють Михайла Михайловича, вірять, що 

він буде гідним керівником міста. 
- Це надзвичайно порядна і гарна 

людина, лікар від Бога, - каже медсе-
стра Ольга Коріневич, яка пропрацю-
вала в лікарні більше 40 років. - Це під-
тверджуємо і ми,  і вдячні пацієнти. Він 
всім допомагає і всіх вислухає, коли по-
трібно, приїздить у будь-який час. Ми 
дуже раді за нього, а з іншого боку шко-
дуємо, бо втрачаємо хорошого лікаря. 

- Михайло Михайлович - чудовий 
фахівець з багаторічним досвідом, - до-
дає лікар-ортопед Олег Кащишин. – Го-
ловне, щоб він залишався таким, як є, і 
тоді в нього все вийде. 

Відчувається, що Михайло Левиць-
кий дуже хвилюється, адже через кіль-
ка днів він відповідатиме за долю рід-
ного міста і залишить свій лікарняний 
кабінет. Однак вчинити інакше не міг. І 
це правильно. Ми можемо нарікати на 
те, що відбувається довкола, на владу, 
на державу, але нічого не робити. А мо-
жемо спробувати щось змінити  - роз-
почати зі своєї вулиці, села, містечка. 

«Наш ДЕНЬ» зичить Михайлу Ми-
хайловичу успіхів у його роботі. Віри-
мо, що йому вдасться здійснити свою 
мрію і вже в недалекому майбутньому 
повернути Гусятину славу західноукра-
їнської здравниці. 

Юля ТОМЧИШИН.

Гусятин очолив лікар, 
який рятував 
ЖИТТЯ НА МАЙДАНІ

Травматолог Михайло Левицький вже більше 20 років лікує людей, допо-
магає їм вставати на ноги та повертає здоров’я. Сьогодні ж він залишає 
улюблену роботу, щоб розвивати і змінювати рідне місто, щоб повернути 
Гусятину статус  відомого курорту і дати йому шанс на краще майбутнє. 

Не буде води

У зв’язку з плановим промиванням 
водопровідних мереж, буде 
припинено водопостачання 

Тернополя та навколишніх сіл від 00 год 
9 листопада до 24 год 10 листопада.

У Тернополі вимкнуть воду вночі 9 листопа-
да. Поступове відновлення водопостачання цен-
тральної частини міста, а також мікрорайонів 
«Новий Світ» і «Старий парк» розпочнеться у по-
неділок, 9 листопада, від 20 год. У помешканнях 
решти мікрорайонів міста вода поступово почне 
з’являтись вже від 6 год. ранку 10 листопада, про-
те вона міститиме підвищену дозу хлору, а тому 
буде не придатною для вживання в питних ці-
лях чи приготування їжі. Повністю водопостачан-
ня Тернополя та навколишніх сіл буде відновлено 
від 24 год. вівторка, - повідомляють у прес-службі 
КП “Тернопільводоканал” .

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» про-
сить вибачення в тернополян за тимчасові не-
зручності та рекомендує споживачам завчасно 
зробити необхідний запас води.

Нагадаємо, промивання водопровідних мереж 
КП «Тернопільводоканал» здійснює двічі на рік: 
навесні та восени. Його мета – покращення якості 
питної води. Під час промивання водопровідних 
мереж працівники підприємства також заплану-
вали цілий ряд ремонтних робіт на мережах та 
насосних станціях, виконання яких можливе тіль-
ки за умови повної зупинки насосних станцій та 
припинення водопостачання.

З 1 листопада 
Укрпошта 
розпочала 

передплатну кампанію 
з оформлення 
абонементів на 
отримання знаків 
поштової оплати 
та філателістичної 
продукції на 2016 рік. 

 Філателістичний абоне-
мент гарантує власникові можливість 
придбати замовлені знаки поштової 
оплати (марки, марковані конверти та 
картки) та філателістичну продукцію в 
зручний для власника час впродовж 30 
днів з моменту їх випуску. 

 Починаючи з 2015 року впроваджу-
ється оновлений Порядок розповсю-
дження УДППЗ «Укрпошта» знаків по-
штової оплати та філателістичної про-
дукції за абонементом – документ, скла-
дений з урахуванням побажань Асоціації 
філателістів України (АсФУ). 

Зокрема, особливістю нових умов 
абонементного обслуговування стало за-
безпечення продукцією, що випускаєть-

ся лімітованим тиражем. Реа-
лізація такої продукції постій-
ним клієнтам здійснюється по 
1 примірнику кожному влас-
нику абонемента, а в разі його 
членства в АсФУ – по 2 примір-
ники.  

«Укрпошта має на меті на-
давати послуги високої якості 
та максимально орієнтувати-
ся на клієнта. Сьогодні ми на-

даємо можливість користувачам зазда-
легідь подбати про отримання необхід-
ної продукції, а також забезпечуємо філа-
телістів колекційними марками за допо-
могою абонементів», – зазначає в. о. гене-
рального директора Укрпошти Ігор Тка-
чук. 

Перелік об’єктів поштового зв’язку, 
що здійснюватимуть оформлення або-
нементів наведено на сайті www.
ukrposhta.ua в розділі «Філателія-
Філателістичний абонемент». Абонемен-
ти також можна оформити додатково 
впродовж всього року, проте отримання 
замовлення за ними буде забезпечене не 
раніше, ніж за 30 днів після оформлення.

У Тернополі найбіль-
ше студентів з афри-

канських країн
Цьогоріч тернопільські 

виші прийняли на навчання 
понад дві тисячі іноземних гро-
мадян, – повідомила заступник 
начальника – начальник від-
ділу у справах іноземців, осіб 
без громадянства та проти-
дії нелегальній міграції УДМС 
України в області Тетяна Му-
лик. – Рекордсменом за кількіс-
тю  студентів-іноземців є Тер-
нопільський медичний універ-
ситет.

За даними міграційної служ-
би в Тернополі навчається мо-
лодь чи не з усього світу: зі Схід-
ної Європи, Африки та навіть 
Австралії. Найбільше – нігерій-
ців – майже п’ять сотень, поля-
ків та іракців – по дві з полови-
ною сотні, громадян Гани – дві 
сотні.

Вчаться у Тернополі також 
громадяни Анголи, Беніну, Бот-
свани, Сомалі та  Австралії.

Ірина БОЙКО, головний 
спеціаліст зі зв’язків з гро-

мадсткістю і ЗМІ.

Передплатна кампанія 
на філателістичні 

абонементи на 2016 рік
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з часу Революції гідності повернули тільки 8 тисяч гривень
Із вкрадених мільярдів до бюджету України

Навіть зростаючу чисель-
ність українців, яким держава 
призначає житлові субсидії, зве-
ли у ранг досягнення. Це ж є по-
казник бідності, а не добробуту.  

Скільки б в уряді не розпо-
відали про реформи та здобут-
ки, у світовому рейтингу процві-
тання, який склав британський 
центр «Legatum Institute», Украї-
на посіла 70-е місце, втративши 
за рік сім сходинок. Можемо по-
доброму позаздрити Норвегії, 
Швейцарії, Данії, Новій Зеландії 
та Швеції, які очолили п’ятірку 
найбільш процвітаючих держав. 
Під час складання рейтингу вра-
ховували такі показники, як еко-
номіка, можливості для бізне-
су, управління державою, рівень 
освіти, охорони здоров’я та без-
пеки, а також рівень свободи. 
Згадані держави значно менші 

за Україну розміром, не мають 
таких щедрих чорноземів, як ми, 
не хваляться, що можуть нагоду-
вати всю Європу хлібом та ще й 
іншим дістанеться. Вони просто 
нормально живуть, працюють, 
розвиваються. 

Україна ж протягом незалеж-
ності не зробила економічного 
прориву. Традиційно, кожна на-
ступна влада звинувачує попе-
редників за складні економічні 
умови та низький рівень життя 
в країні. Роками розграбовують 
державу. Із вкрадених мільярдів 
до бюджету України з часу Рево-
люції гідності повернули тільки 
8 (!) тисяч гривень. Таку цифру 
оприлюднив голова правління 
центру протидії корупції Віталій 
Шабунін. 

Чимало економістів та поса-
довців, відповідальних за роз-

виток господарства держави, всі 
негаразди списують на війну та 
постреволюційну понівеченість 
економіки. Так, ці чинники ство-
рюють кризову ситуацію. Але іс-
торія знає приклади, як зазначає 
видання «BusinessViews», коли, 
незважаючи на політичну не-
стабільність і війну, країни роби-
ли стрибок в економічному роз-
витку. Грузія, приміром, успіш-
но впоралася з наслідками росій-
ської агресії. А благополучний Із-
раїль майже постійно перебуває 
у стані війни з часу утворення 
держави.

Значна проблема в тому, що 
Україна не є привабливою для 
розвитку бізнесу. А рівень зо-
внішніх і внутрішніх інвестицій 
у нас майже найнижчий у Євро-
пі. Вести бізнесову діяльність у 
нашій країні дуже важко. Висо-
кі податки, кримінал, монопо-
лія, лобізм… Реально боротися 
з цими негативізмами не брала-
ся жодна влада. Як наголошує 
«BusinessViews», через це навіть 
ті підприємства, які досі пра-
цюють в Україні, не мають змо-
ги модернізувати своє виробни-
цтво. Серед них лише 15 відсо-
тків відповідають вимогам су-
часних технологій. У результаті, 

кваліфіковані кадри їдуть до ін-
ших країн у пошуках кращого за-
робітку, а головною статтею до-
ходів вітчизняних підприємств є 
продаж сировини, замість гото-
вої продукції. 

Склалося так, що більшість 
наших співвітчизників працю-
ють лише задля того, аби еле-
ментарно себе прогодувати. І 
сподіватися на зниження цін на 
товари чи послуги наразі не до-
водиться. Приміром, за словами 
глави «Нафтогазу» Андрія Ко-
болєва, у 2016 році, згідно з пла-
ном плавного підвищення тари-
фів на газ для населення, закрі-
пленим у програмі співпраці з 
МВФ, зростання вартості «голу-
бого палива» може продовжи-
тися. Хоча, стримуючим факто-
ром змогли б послужити стабіль-
ність курсу гривні й падіння цін 
на світових ринках. 

В експертів на дорожнечу 
газу свої погляди. Високі й непро-
зорі тарифи для населення існу-
ють через те, що споживачам до-
водиться дотувати НАК «Нафто-
газ України». Якби цю струкру-
ру ліквідували, то тарифи можна 
було б відразу знизити у 2,5 раза. 
Таку думку висловила енерге-
тичний експерт Марія Яковлєва. 

«Коли публікують, що «Нафто-
газ» вніс 10 мільярдів гривень до 
бюджету, то варто опублікувати 
й те, скільки він узяв з бюджету. 
За 2014 рік це було 110 мільяр-
дів. Якби після ліквідації «На-
фтогазу» українському добув-
нику дали можливість продава-
ти газ вільно, то ціна з 7200 гри-
вень за кубометр знизилася б до 
майже 2880. Це вже все прорахо-
вано», - сказала Яковлєва. І дода-
ла: все населення країни цю ком-
панію дотує, а не навпаки, як за-
являють керівники компанії. 

Невтішним є звіт Міністер-
ства фінансів стосовно держав-
ного боргу України. 

Протягом вересня він зріс на 
109 мільйонів доларів і склав 
70,671 мільярда «зелених». А до 
кінця року Україна отримає по-
зик ще на понад 10 мільярдів до-
ларів.   

Згідно з індексом добро-
буту британського інституту 
«Legatum», наша держава посі-
ла за економічними показника-
ми 127-е місце із 142 країн, а за 
якістю державного управлін-
ня - 120-е. А тут ще й політично-
кримінальні скандали почали-
ся…   

Ольга ЧОРНА. 

На фоні фантастичних статків українських 
нардепів, посадовців, суддів та інших 
«слуг народу», бравурні повідомлення про 

підвищення соціальних стандартів пересічних 
українців звучать трохи непристойно. Як, наприклад, 
те, що мінімальна заробітна плата сягнула цієї 
осені аж 1378 гривень, а мінімальна пенсія - 1074. 
І ту «високу» пенсію отримали понад 70 відсотків 
пенсіонерів, тобто 8,6 мільйона із 12,3. Спробував би 
хтось із політиків порозкошувати на такі гроші. 

Затверджено новий Державний реєстр РРО
Державна фіскальна служба України наказом від 29.10.2015 р. № 829 «Про затвердження Дер-

жавного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» затвердила новий Державний реєстр реє-
страторів розрахункових операцій.

Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна 
реєстрація яких заборонена. Новий реєстр поповнився чотирма новими моделями РРО і тепер на-
лічує 140 моделей.

Водночас втратив чинність Наказ ДФС України від 9 липня 2015 року № 485.
Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області 

Судитимуть за 280 тисяч хабара
Голова села у Тернопільському районі постане перед судом за 

одержання 280 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Жінка вимагала та отримала такі шалені, як для села, гроші за 

сприяння у позитивному вирішенні питання щодо передачі у влас-
ність земельної ділянки площею 0,10 га, повідомляє прокуратура об-
ласті.

Щоб виділити потрібним людям землю, очільниця села склала 
завідомо недостовірну виписку з рішення сільської ради, хоча зна-
ла, що на сесії органу місцевого самоврядування земельне питання 
не розглядалося та не вирішувалося.

Прокуратура, яка займалася розслідуванням, передала спра-
ву до суду за двома статтями: за складання та видачу службовою 
особою завідомо неправдивих офіційних документів та одержання 
службовою особою, що займає відповідальне становище, неправо-
мірної вигоди з використанням наданої їй влади.

Сільській голові загрожує штраф до 250 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян, а також обмеження волі на строк до 10 
років, з позбавленням права обіймати певні посади.

14 років – 
за вбивство 

Апеляційний суд Тернопіль-
ської області призначив 14 років 
позбавлення волі місцевому жи-
телю, який через гроші вбив то-
вариша. Злочин стався у Нижбір-
ку Гусятинського району навесні 
2014 року.

Тіло 59-річного мешкан-
ця села з ознаками насильниць-
кої смерті знайшла родичка.  
Правоохоронці з’ясували, що ці-
лий день потерпілий випивав у 
товаристві молодого чоловіка. 
Спочатку – в будинку спільної зна-
йомої, а згодом у себе вдома.

Причетним до трагедії вия-
вився 28-річний раніше судимий 
житель Гусятинщини. Оператив-
ники затримали підозрюваного в 
барі, де той від надмірно вжитої 
дози алкоголю заснув за столом.

З його слів, вбивати господаря 
він не планував, доки потерпілий 
не обмовився, що має збереження. 
Побачивши у сховку чималу суму, 
гість пішов на кухню, взяв ніж і по-
вернувся до кімнати. Ударом леза 
в шию звалив потерпілого на під-
логу та забрав гроші.

Суд першої інстанції виніс 
підозрюваному вирок – 14 років 
в’язниці. Чоловік звернувся до 
апеляційного суду, проте колегія 
суддів залишила вирок без змін.

Алкогольний сурогат для 
продажу готувала у власній 
квартирі 37-річна жителька 
Чорткова. З помешкання жін-
ки правоохоронці вилучили со-
тню півлітрових пляшок з ал-
коголем, горловини яких об-
клеєні акцизами з ознаками 
підроблення. 

Незаконну діяльність жи-
тельки райцентру міліціоне-
ри спільно зі співробітниками 
управління протидії злочинам 
у сфері економіки документува-

ли протягом декількох місяців.
Жінка змішувала спирт сум-

нівної якості з водою, отрима-
ну рідину розливала в пляшки 
та наклеювала на них фальши-
ві акцизні марки. Алкогольний 
сурогат продавала на ринку ра-
йонного центру.

Під час обшуку в помешкан-
ні чортківчанки правоохорон-
ці також вилучили спирт неві-
домого походження, корки, єм-
ності для змішування сприто-
суміші та інше приладдя.

Телефонні аферисти не полишають у 
спокої мешканців Тернопілля. У зоні ризи-
ку – люди похилого віку. Зловмисники не 
зупиняються ні перед чим, забираючи у 
пенсіонерів останні заощадження.

Черговою жертвою телефонного шах-
райства стала 67-річна жителька Тернопо-
ля. Схема, за якою ошукали жінку, класична: 
«Ваш син потрапив у ДТП, готуйте гроші».

Як розповіла потерпіла, того дня вона 
залишилася вдома сама  – чоловік поїхав в 
гості до сина. Близько першої години ночі 
на стаціонарний пенсіонерки зателефо-

нував незнайомець і шокував новиною, нібито її син вчинив наїзд на 
пішохода. Далі у слухавці жінка почула інший голос, схожий на голос 
сина. Родич почав просити про допомогу. Розповів, що потрапив у ДТП 
і йому терміново потрібні гроші. Далі син передав слухавку нібито пра-
цівнику міліції. Незнайомець представився заступником начальника 
міської міліції і запевнив пенсіонерку, що зможе допомогти її сину не 
потрапити до в’язниці. Ціна питання – 3 тисячі доларів.

Дізнавшись, що такої суми у потерпілої немає, аферисти погодили-
ся на дві тисячі гривень та вироби із золота. Перелякана пенсіонерка, 
за вказівкою шахраїв, продиктувала їм номер свого мобільного теле-
фону. Далі розмову зі своєю жертвою зловмисники вели по мобільно-
му. Весь час тримали її на зв’язку, забороняли зв’язуватися з рідними 
та давали вказівки, що потрібно робити. Через деякий час до під’їзду, 
де мешкає жінка, під’їхав незнайомець.  Він попросив її спустися вниз 
і передати гроші. Проте тернополянка сказала, що не зможе, оскільки 
має хворі ноги. Тоді аферисти наказали їй кинути гроші через вікно. 
Пенсіонерка спакувала дві тисячі гривень та дві золоті обручки у па-
кет, для ваги поклала туди картоплю, та кинула незнайомцю.

Аферисти наказали жінці нікому не телефонувати, уточнивши, що 
зв’яжуться з нею самі. Так і не дочекавшись дзвінка, вона зателефону-
вала до сина. З’ясувалося, що він весь час спокійно спав  удома. Найці-
кавіше, що син пенсіонерки не має автомобіля. Як жінка так легко по-
вірила аферистам і не зателефонувала одразу рідним, вона і сама пояс-
нити не може. Каже – була у шоковому стані.

Правоохоронці вкотре застерігають від таких шахрайств. У міліції 
нагадують: якщо  ви опинитесь у подібній ситуації, не панікуйте та не 
поспішайте виконувати умови аферистів. Намагайтеся уточнити яко-
мога більше деталей та обов’язково перепитати ім’я та прізвище свого 
родича. Усю отриману інформацію перевірте за номером «102», не за-
бувайте також зателефонувати так званим потерпілим.

Виманюють останні 
заощадження

«Фірмовий» алкоголь 
готувала вдома
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Росія скасувала пільговий режим 
для українців на своїй території

Із 1 листопада перестав діяти піль-
говий режим перебування на терито-
рії Російської Федерації для україн-
ців. Преференції збереглися лише для бі-
женців зі сходу України. Для решти пере-
бувати на території Росії без дозвільних 
документів - патенту на роботу, дозво-
лу на тимчасове проживання та інших, 
можна буде 90 днів протягом 180 днів, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна». Після 
1 листопада у громадян України буде 30 
днів для оформлення правового або тру-
дового статусу на території Росії. За да-
ними федеральної міграційної служби 
РФ, на території Росії перебуває близь-
ко 2,6 мільйона громадян України, з них 
із південно-східних регіонів - понад міль-
йон.
До ЄС у жовтні прибула рекордна 

кількість біженців
У жовтні до Європи морем прибуло 

218 тисяч мігрантів - майже стільки ж, 
як за весь 2014 рік, передає ВВС. В ООН 
кажуть: це - новий місячний рекорд. Май-
же 210 тисяч мігрантів прибули до Греції. 
Ще понад вісім тисяч - в Італію. Більшість 
новоприбулих - біженці з Сирії. Німеччи-
на має намір ще до кінця року прийняти 
мільйон біженців, повідомила канцлер 
Ангела Меркель. Експерти зазначають: 
не менше 70 мігрантів потонули, намага-
ючись дістатись берегів грецьких остро-
вів. Загалом за весь рік у Середземному 
морі потонули 2440 біженців.

У середньому кожні п’ять 
днів у світі гине журналіст 

Від 2006 року у світі загинуло по-
над 700 журналістів під час виконан-
ня своїх професійних обов’язків. Лише 
у 2013-2014 роках життя втратило 178 
представників мас-медіа, повідомляє ні-
мецький комітет з питань ЮНЕСКО. «У 
середньому кожні п’ять днів під час ви-
конання своєї роботи гине журналіст», - 
підкреслив голова німецького комітету 
Вольфганг Шуц. Найбільш небезпечним 
регіоном для журналістів стали арабські 
країни, де загинуло 54 репортери. Після 
них йдуть: Південна Америка та Кариб-
ський регіон - 51 загиблий, а також Азія 
і Тихоокеанський регіон - 30 загиблих.  
Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова за-
кликала держави, які входять до цієї ор-
ганізації, подбати про кримінальне пере-
слідування тих, хто вчинив злочини про-
ти журналістів. А генсек ООН Пан Гі Мун 
зазначив: лише сім відсотків убивств 
журналістів розслідуються успішно. 

У США гігантський 
гарбуз розчавив авто 

У штаті Міннесота місцевий житель 
виростив величезний 665-кілограмо-
вий гарбуз, передає «Єдність». У кінці 
сезону він вирішив влаштувати для міс-
цевих жителів видовищне свято. Близь-
ко 400 людей зібралося, щоб подивити-
ся, як цим гарбузом розчавлять автомо-
біль. Варто зазначити, організатори захо-
ду збирали по 1$ з охочих подивитися на 
виставу. Квиток давав шанс виграти пра-
во потягнути мотузку, яка скине гігант-
ський гарбуз із 25-метрової висоти. У ре-
зультаті це право виграв дворічний Ем-

метт Пітерсон. Під час цього незвичай-
ного заходу зібрали $360, які передадуть 
організації, що займається роздачею без-
коштовних книг місцевим дітям. 

Руки Кремля: Україна, Сирія, 
а тепер - Чорногорія

Росія намагається розпалити во-
гонь на Балканах - регіоні, через який 
у Європі не раз розпочиналися війни, 
повідомляє «Еспресо.TV». У Чорногорії 
вже місяць відбуваються вуличні про-
тести. Російська пропаганда називає 
їх антинатівськими. Самі учасники го-
ворять про бідність, безробіття і низь-
кі зарплати. Протестувальники діють 
під вивіскою Демократичного фрон-
ту. Але насправді під їхнім дахом висту-
пають групи з дуже різними поглядами 
на майбутнє країни. Об’єднує їх нелюбов 
до прем’єр-міністра Міло Джукановича, 
який керує Чорногорією вже 20 років по-
спіль. Тож головне гасло протестуваль-
ників - відставка Джукановича і форму-
вання перехідного уряду. Водночас Чор-
ногорія має всі шанси стати новим чле-
ном НАТО у найближчій перспекти-
ві. Кремль не в захопленні від того, що 
на Балканах з’явиться ще один учасник 
НАТО (до блоку вже входять Хорватія та 
Греція). І запустив свою пропагандист-
ську машину. У ЗМІ виходять матеріали 
про те, як «останній диктатор Європи» 
Міло Джуканович «затягує Чорногорію в 
НАТО, всупереч волі народу».

В Айові фільтрують горілку 
через метеорити

У США компанія «Outer Space 
Vodka» почала продавати горілку, від-
фільтровану через метеорити, повідо-
мляє ТСН. Алкогольний напій виробля-
ють в Айові, фільтруючи його через ме-
теорити, вік яких перевищує чотири мі-
льярди років. Розробники стверджують, 
що завдяки цьому горілка набуває «не-
земного смаку». Її виробляють із куку-
рудзи й дистилюють п’ять разів. Горілку 
продають в пляшках у формі голови при-
бульця. Аартість напою - від 5,99 до 29,99 
доларів.

Непродані через 
ембарго продукти Європа 

віддасть бідним
Майже 300 тисяч тонн яблук і груш, 

які не вдалося продати через росій-
ське ембарго, передадуть школам і 
нужденним. Взамін садівники отрима-
ють гроші, повідомляє «Польське радіо». 
Це стане можливим завдяки програмі Єв-
росоюзу, що компенсує частину збитків з 
приводу російського ембарго. Найбільшу 
вигоду від такого кроку отримає Поль-
ща. Також у євросоюзній програмі пе-
редбачено можливість виведення з рин-
ку помідорів, моркви, солодкого перцю й 
огірків. Але йдеться про менші кількості 
- 31,5 тисячі тонн.

Компартія дозволить китайцям 
мати двох дітей

Китайські чиновники застерегли 
населення, що, незважаючи на до-
звіл партії мати дві дитини, це прави-
ло вступить у силу не раніше берез-
ня наступного року. Про це повідомляє 
«Reuters». План зміни демографічної по-
літики має затвердити парламент під 
час своєї щорічної сесії у березні, йдеть-
ся у заяві нацкомісії здоров’я та плану-
вання сім”ї. Таке повідомлення супере-
чить заяві чиновника з планування сім’ї 
з провінції Хунань, який сказав, що ро-
дини, які зараз чекають другу дитину, 
не будуть покарані. Якщо китайським 
сім’ям дозволять мати дві дитини, то до 
2030 року населення країни зросте до 
1,45 мільярда. Зараз у Китаї проживає 
1,37 мільярда людей, згідно з даним на 
кінець 2014 року.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Гройсман запропонував

 скоротити число нардепів

Чисельність народних депутатів 
слід зменшити, вважає голова Верхо-
вної Ради Володимир Гройсман, по-
відомляють «Українські новини».  За 
його словами, кількість нардепів не 
обов’язково повинна бути зменшена до 
100. Це питання для дискусії. При цьо-
му чисельність парламентаріїв повинна 
бути такою, щоб дозволити їм ефективно 
виконувати свої обов’язки. Гройсман за-
значив, що Конституційна комісія обгово-
рить це питання.

Кабмін перерозподілив 9,1 міль-
йона з бюджету для апарату Ради

Уряд перерозподілив 9,1 мільйона 
гривень бюджетних призначень для 
апарату Верховної Ради на організацію 
та матеріально-технічне забезпечен-
ня її діяльності. Про це йдеться у роз-
порядженні Кабміну. Ці кошти були ви-
ділені на обслуговування, організаційне, 
інформаційно-аналітичне і матеріально-
технічне забезпечення діяльності ВР. Та-
кож уряд виділив 421,5 тисячі на висвіт-
лення діяльності парламенту через те-
лебачення і радіомовлення та фінансову 
підтримку газети «Голос України» і жур-
налу «Віче». При цьому Кабмін зменшив 
бюджетні призначення, передбачені на 
здійснення законодавчої діяльності Ради.

Життя - не цукор
Через подорожчання продуктів хар-

чування на 47 відсотків, українці змен-
шили споживання кондвиробів і пере-
йшли на дешеві солодощі, повідомляє 
Український аграрний клуб. Люди пе-
рерозподіляють свої споживчі кошики й 
економлять на продуктах харчування, ку-
пуючи лише необхідні й доступні товари. 
У тому числі зменшується і споживання 
кондвиробів, що призвело до скорочен-
ня їх виробництва. Найбільше впало ви-
робництво тортів. Якщо торік воно скла-
дало в середньому 0,5 кг на людину, то до 
кінця 2015-го цифра зменшиться на тре-
тину. Причина - високі ціни. Сьогодні кі-
лограм торта у магазинах коштує від 100 
гривень. Скоротилося виробництво здо-
би,  солодкого печива, вафель, пряників, 
шоколаду. Водночас, зросли обсяги ви-
робництва солодощів дешевого цінового 
сегменту: кондвиробів без какао, пирогів, 
пиріжків і пончиків.

Який продаж землі?!
Спікер парламенту Володимир 

Гройсман виступає проти зняття мора-
торію на продаж землі. І доручив про-
фільному комітету провести комітетські 
слухання щодо питання про продовжен-
ня мораторію на ринок землі. Під час за-
сідання погоджувальної ради він назвав 
питання щодо мораторію на землю над-
звичайно важливим і поінформував, що 
в Раді зареєстровано шість відповідних 
законопроектів, повідомляє прес-служба 
парламенту. «Вважаю неприпустимим 
сьогодні відкривати ринок землі, оскіль-
ки жодного ринку земель в Україні не іс-
нує, і це може бути використано для будь-
яких зловживань та неефективного ви-
користання ресурсу, який є національ-
ним надбанням і належить українському 
народу. Мораторій має бути продовжено 
до того часу, коли ми зможемо побудува-
ти якісну систему, яка б дозволила влас-

никам землі ефективно використовувати 
цей ресурс, а не таким чином, щоб в один 
момент люди могли позбавитися через 
якісь фінансові оборудки можливості во-
лодіти своєю землею», - сказав Гройсман, 
висловивши сподівання, що у ВР будуть 
напрацьовані спільні підходи до вирішен-
ня цього питання.

Київські судді отримують 
мільйонні подарунки і виграші

Багато українських суддів і члени їх 
сімей - дуже щасливі люди, які регуляр-
но виграють у лотереї або мають безліч 
щедрих друзів та родичів, які роблять 
їм дорогі подарунки. Про це йдеться 
у дослідженні експертів «Transparency 
International Україна» «Декларації без де-
корацій». Як повідомляється, 10 служите-
лів Феміди зі столиці отримали торік по-
над півмільйона гривень як виграші або 
подарунки. У чотирьох випадках ця стат-
тя доходу перевищила мільйон, у двох - 
1,5 мільйона гривень. Згідно зі статтею 23 
Закону «Про запобігання корупції», мак-
симальна вартість подарунка суддям від 
однієї людини не може перевищувати од-
ного прожиткового мінімуму за один раз 
і два - сумарно за рік. А це - 2352 гривні. 
Щоправда, ці обмеження не поширюють-
ся на членів сімей і подарунки, зроблені 
близькими людьми. Виходить, що, напри-
клад, суддю Окружного адмінсуду Києва 
Олену Соколову, яка отримала подарун-
ків і виграшів більш, ніж на мільйон гри-
вень, обдарували 450 осіб, або ж її облаго-
діяв багатий родич. Ще один варіант - суд-
ді дуже пощастило в лотереї. Найщасли-
віша - сім’я судді Апеляційного адмінсуду 
Києва Наталії Троян: 1649744 гривень по-
дарунків, призів, виграшів. Навіть неде-
тальний аналіз показує аномально висо-
ку кількість щасливих людей серед київ-
ських суддів і членів їх сімей. 
Зарплати в окупованому Донбасі: 

майже рабство
У Мережі з’явилися документи з 

розмірами зарплат в окупованому 
Сніжному Донецької області. Відповід-
ні списки опублікував у «Facebook» жур-
наліст Денис Казанський, уточнивши, що 
всі суми вказані в рублях. Якщо перевести 
у гривні, то сантехнікам, столярам і шту-
катурам пропонується працювати за 850-
1000 грн. на місяць. Медпрацівникам - за 
900-1600, педагогам - за 1200 гривень, 
написав Казанський. Водночас працівни-
ки «нецивільних» професій, або тих, які 
потрібні терористам на війні, отримують 
значно більше грошей: наприклад, слю-
сар з ремонту автомобілів - 8 тисяч рублів 
(близько 2800 гривень). «Жителі Донба-
су зрозуміли, що в Україні «бандерівці» не 
тільки не жили за їхній рахунок, але ще й 
скидалися зі своїх їм на зарплати», - зазна-
чив журналіст.

На пільги - 52 відсотки бюджету
За Конституцією, Україна - соціаль-

на держава. Величезна кількість пільг і 
виплат найрізноманітнішим соціальним 
групам заважає інвестувати у перспек-
тивні галузі й розвивати інфраструкту-
ру, повідомляє «Телеканал новин 24». На 
ці видатки наша держава витрачає 52 від-
сотки бюджету.

Народ підтримав армію на 159 
мільйонів гривень

У рамках акції «Підтримай Укра-
їнську армію» на рахунки Міноборо-
ни в якості допомоги Збройним Силам 
від юридичних і фізосіб надійшло 159 
мільйонів 774 тисячі гривень. Про це 
йдеться у повідомленні Міноборони. Із 
загальної суми - 145,024 мільйона - пере-
кази на матеріально-технічне, решта - на 
медичне забезпечення ЗСУ. За допомогою 
дзвінків на мобільний номер «565» на 
підтримку армії перераховано 1 мільйон 
151,5 тисячі гривень - на матеріально-
технічне забезпечення ЗСУ.

Україна Світ
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Війна для офіцера-
артилериста майора 
Олексія Семиженка роз-
почалася рік назад, у лис-
топаді 2014 року.

– Я був команди-
ром протитанкового ре-
зерву бригади. Мій під-
розділ виконував завдання у 
найгарячіших точках осінньо-
зимової кампанії, – згадує офі-
цер. – Ми зупиняли бойовиків, 
які прорвали оборону україн-
ських військ поблизу селища 
Червоний Партизан біля Гор-
лівки, а також коли Дебаль-
цеве намагалися взяти в кіль-
це. Це було уже у січні-лютому 
цього року.

У цей період бойовики на-
магалися відрізати Дебаль-
цеве від головної дороги по-
стачання боєприпасів і про-
довольства. На їх шляху якраз 
знаходилася батарея тоді ще 
капітана Олексія Семиженка.

– Після невдалої спроби 
пройти через нас, ворожі вій-
ська намагалися взяти Логви-
нове і постійно обстрілювали 
його з танків. У мене була до-
бра позиція, тож коли танки 
бойовиків виходили на вогне-
ві рубежі, я стріляв у них про-
титанковими керованими ра-
кетами. Тоді мені вдалося зни-
щити чотири танки та БМП во-
рога. Олексій зізнається, що у 
зоні АТО для нього було най-
складніше керувати людьми. 
В його підпорядкуванні кілька 
десятків військових.

– Під час бойових дій люди 
часто втрачають свій мораль-
ний дух, йде дуже велика  
дезінформація з боку Росії, над-
силають есемески з погрозами, 
закликами здаватися, перехо-

дити на ворожий бік, – зазначає 
офіцер. – У кожного бійця є рід-
ні люди, тому хлопці пережива-
ють, хто потурбується про них 
в разі їх загибелі.

Зараз, повернувшись із 
зони АТО, майор Олексій Се-
миженко займається штабною 
роботою у бригаді – його при-
значено на посаду заступни-
ка начальника штабу артиле-
рійської бригади. Але думками 
офіцер дуже часто повертаєть-
ся на Схід – туди, де залишили-
ся його хлопці.

– У нас в дивізіоні було ба-
гато справжніх героїв, – зга-
дує Олексій. – Молодший сер-
жант Андрій Молодика був 
старшим навідником в проти-
танковій артилерійській бата-
реї. У бік села Червоний Парти-
зан проривався противник на 
контрольовану українськими 
військами територію. Першо-
го дня вони почали з артилерії 
і підігнали танк і БМП, щоб ви-
садити десант і захопити наш 
блокпост. Під час обстрілу ар-
тилерією майже всі сховалися. 
Лише Андрій підійшов до гар-
мати, підбив БМП, розігнав пі-
хоту та не підпустив танк до 
блокпоста. Потім пересів на ку-
лемет і почав знищувати піхо-
ту. Але ворожа куля його не ми-
нула і влучила у голову. Він сам 
зупинив захоплення блокпосту 
і врятував життя близько трид-
цяти бійців, – каже офіцер.

Надія КУРІЙ.

Тернопільський 
офіцер-артилерист знищив 

чотири ворожих танки 

Війна найкраще 
показує – хто є хто: 
тут звичайні люди 

стають героями, тут 
є місце для мужності, 
страху і подвигу. Кожен 
військовослужбовець – це 
маленька історія перемоги 
над самим собою, страхом 
втрати, історія боротьби 
за краще майбутнє своєї 
родини, за незалежність і 
цілісність України.

У листопаді 300 хлопців з Тернопільщини 
відправлять на проходження строкової військо-
вої служби. Поки що планове завдання викона-
ли на 70%. Призовна кампанія триватиме до 20 
листопада. 

Як повідомив обласний комісар Володи-
мир Катинський, призовники з Тернопільщи-
ни у переважній більшості служитимуть на те-
ренах Західної України. Невеличкий відсоток із 
них відбудуть також для проходження військо-
вої служби на Чернігівщину та Одещину.

Варто зазначити, що військовослужбовці 
строкової служби не будуть залучатися до про-
ведення АТО на Донбасі – вони служитимуть у 

місцях постійної дислокації військових частин, 
які знаходяться далеко від зони військового 
конфлікту.

Тернополянин Олег Захарків йде служити у 
Військово-Морські Сили Збройних Сил України. 
Хлопець закликає молодих людей приходити у 
військові комісаріати області.

– Отримуйте повістки, не ховаючись від ви-
конання своїх обов’язків, адже Україну необхід-
но захищати. Очікую від військової служби на-
братися мужніх чоловічих рис, – додав він. 

Перших призовників урочисто відправлять 
на проходження строкової служби вже 4 листо-
пада.

Тернополян кличуть до війська

Також цих вихідних у Бережанах відбулося урочисте дійство – 20 новоприбулих до місцевої 
військової частини контрактників склали військову присягу на вірність українському народу. 
Більшість із тих, хто поклявся захищати територіальну цілісність України – військовослужбовці-
жінки.

Урочистий ритуал відбувся на плацу військової частини. Благословили захисників Вітчиз-
ни на ратну справу священнослужителі, а напутні слова сказали представники місцевої влади.

У листопаді в Тернополі 
проходитиме благодійний проект 
“Такі різні – такі рівні”. В його 

рамках люди з особливими потребами 
малюватимуть Тернопіль. Згодом 
картини продадуть, а за виручені 
кошти встановлять пандуси. Такий 
захід має на меті привернути увагу 
громадськості до проблем людей в 
інвалідних візочках.

Як розповідає організатор Мирослава Де-
нисюк, творча ідея прийшла до нас зі Львова. 
Там у вересні за ініціативи ГО “Розвиток Грома-
ди” четверо людей у візочках, без навиків ма-
лювання, творили свій шедевр, щоб заробити 
на встановлення пандусів та привернути увагу.

- Малюючи картини, люди з особливими 
потребами мають можливість проявитись в 
мистецтві та долучитися до благодійної спра-
ви, адже в подальшому їхні роботи продадуть 
на аукціоні, а кошти використають на встанов-
лення пандусів, – каже Мирослава Денисюк.

Це вже не перший благодійний проект 
пані Мирослави. Раніше вона допомагала зі-
брати кошти для лікування поранених бійців 
АТО, організовуючи у Тернополі акції “Впле-

ти жовто-блакитну стрічку у волосся – збере-
жи життя солдату”, а також піднімала пробле-
ми людей з особливими потребами проектом 
“Жіночність без границь”.

- Зараз ми шукаємо бажаючих до участі в 
проекті “Такі різні – такі рівні”. Це можуть бути 
як дорослі люди, так і діти з обмеженими мож-
ливостями – і не обов’язково це мають бути 
люди в інвалідних візочках, – каже Мирослава 
Денисюк. – Малювати вони будуть акварель-
ними фарбами, які надають організатори, під 
наглядом художника зі Львова. Тому не страш-
но, якщо не матимуть творчих навиків у малю-
ванні.

Уже домовлено про приміщення, де буде 
проходити проект – в одному із музеїв Терно-
поля.

- Ми були б дуже раді, якби до проекту до-
лучилися діти. Адже вони ще такі маленькі, 
а уже стикнулися з проблемами. Тому було б 
дуже знаково, якби вони своєю творчістю змо-
гли зробити місто кращим та зручнішим, – за-
кликає до участі у проекті “Такі різні – такі рів-
ні” Мирослава Денисюк.

Зголошуватися до участі можна за номе-
ром телефону: ( 067) 739-61-03.

Школярів  навчають  захищати  свій  дім Недавно вишкіл провели на Бережанщині у селі Божиків.  
Наші школярі спраглі до таких навчань, вони схоплювали кожен 
рух, кожне слово тренерів з Тернополя. Особлива подяка – Васи-
лю Коліснику за польову кухню і смачну юшку та матеріальну 
підтримку заходу. Також учасники заходу вдячні жителям Божи-
кова за підтримку – Володимиру Бураку, Ігорю Глові, Мар’яні Зе-
лінській, Володимиру Щуру.  

– Ми передбачили комплексні заняття з питань культури по-
водження зі зброєю, ознайомлення з юридичними, психологіч-
ними та технічними нормами, – розповідає організатор проекту 
Микола Більчук. – Заняття з вогневої та психологічної підготов-
ки так захопили дітей і старших учасників вишколу, що дрібно-
го дощу ніхто й не помічав. 

Такі навчання, кажуть організатори проекту, забезпечать 
відповідальне ставлення та свідоме використання дозволеної 
законом зброї для самозахисту та охорони громадського поряд-
ку. Згодом до навчань планують залучити старшокласників і 
студентів по всій області.

Олексій ВОВК.

На Тернопіллі стартував соціальний проект «Дике поле». У рамках цього 
проекту школярів старших класів навчають культури поводження 
з холодною та вогнепальною зброєю. До таких навчань планують 

залучити згодом і студентів. 

Малюватимуть заради пандусів
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Перелік місць у Тернопіль-
ській області, де ловити рибу 
зараз не можна:

1. р. Золота Липа:
 в адміністративних межах 

м. Бережани;
 від місця впадіння р. Золо-

та Липа в річку Дністер проти те-
чії, 3км.

2. р. Дністер:
 600м вниз за течією, від 

заліз ничного мосту в адміністра-
тивних межах Заліщик, Заліщиць-
кого р-ну;
 1500м вниз за течією, від 

автомобільного моста в адміні-
стративних межах Заліщик, Залі-
щицького р-ну;
 від кінцевої будівлі с. 

Виноградне до початкової бу-
дівлі с.Зозулинці, Заліщицько-
го р-ну;
 від крайньої будівлі  с. Ко-

лодрібка, Заліщицького р-ну вниз 
за течією до порому в с. Устя, Бор-
щівського р-ну;
 в адміністративних межах 

с. Горошова, Борщівського р-ну;
 акваторія від нижньої 

межі с.Білівці, Борщівського р-ну 
вверх проти течії до нижньої межі 
с. Трубчин, Борщівського р-ну;

 від гирла р. Збруч вверх 
проти течії до початку адміні-
стративних меж с. Білівці, Борів-
ського р-ну;
 у межах іхтіологіч-

ного заказника «Городсько-
Добрівлянський» від турбази с. 
Добрівляни вниз за течією до 
гирла р. Серет;
 500м від крайньої будівлі  

с. Івани-Золоте вниз за течією до 
першої будівлі с. Зелений Гай, За-
ліщицького р-ну;
 від крайньої будівлі с. 

Устечка вниз за течією на відріз-
ку 4 км;
 від струмка с. Хмелева, За-

ліщицького р-ну вниз за течією 
до першого острова біля с. Летя-
че, Заліщицького р-ну;
 від крайньої будівлі с. Гу-

бин, Бучацького р-ну вверх за те-
чією на відрізку 3000м;
 від крайньої будівлі с. Во-

зилів, Бучацького р-ну вверх про-
ти течії на відрізку 2км та вниз за 
течією 1.5км;
 від гирла р. Бариш в Бу-

чацькому р-ні вверх проти течії 
на відрізку 3 км;
 в адміністративних межах 

с. Стінка, Бучацького р-ну;
 від крайньої будівлі с. Ко-

ропець вниз за течією на відріз-
ку 1.5км;
 від струмка в с. Стигла,  

Монастириського р-ну вниз за те-
чією на відрізку 3 км;

від газопроводу «Союз» вниз 
за течією до с. Вістря, Монасти-
риського р-ну.

3. р. Серет:
 від мосту в с. Городище  до 

мосту в с. Чернихів, Зборівсько-
го р-ну;
 на Івачівському водосхо-

вищі по правому березі 300-ме-
трова зона від урiзу води від 
с.Чернихiв, Зборiвського району 
до дамби в с. Г. Iвачiв, Тернопіль-
ського району згідно з розміткою;
 від автомосту в с. Чисти-

лів, Тернопільського району вниз 
за течією до пішохідного мосту 
Тернопільського міського ставу;
 від дамби ГЕС Більче-

Золоте, Борщівського р-ну права 
та ліва сторона 500м проти течії;
 від дамби Касперівської 

ГЕС вверх проти течії 500м;
 у межах іхтіологічно-

го заказника «Касперівсько-
Городоцький» від дамби Каспе-
рівської ГЕС в Заліщицькому ра-
йоні  вниз за течією до гирла р. 
Серет. 

4. р. Стрипа:
 від початку с.Плотича, 

Козівського району до початку 
с.Семиківці, Теребовлянського ра-
йону;
 від дамби Осівецької ГЕС 

в Бучацькому р-ні вверх проти те-
чії 500м;
 від с. Рукомиш, Бучацько-

го р-ну вниз за течією до автомос-
ту об’їзного шляху м.Бучач;
 від кінцевої будівлі с. Со-

роки вниз за течією до початко-
вої будівлі с. Язловець, Бучацько-
го р-ну;
 від гирла р. Стрипа у Бу-

чацькому р-ні вгору проти течії 
на відрізку 1000м.

5. р. Коропець:
 від місця впадіння р. Коро-

пець в р. Дністер проти течії 3 км;
 від дамби згідно розміток 

по лівому і правому березі, вста-
новлених на берегах ставу УТМР 
смт. Козова, 200м;
 зона 200м від дамби по 

ставу УТМР с. Козівка, Козівсько-
го р-ну.

6. р. Збруч:
 від автомосту Тернопіль-

Хмельницький у смт. Скала-
Подільська до Бережанської ГЕС, 
Борщівського р-ну;

 від крайньої будівлі с. За-
луччя, Борщівського р-ну за течі-
єю до Ніверської ГЕС.

7. Басейн р. Збруч:
 «Збручанська водойма» 

- від дамби навпроти с. Вочківці, 
Хмельницької області вверх по 
течії р. Вовчок на відстань 250м 
та вверх по течії р. Збруч на від-
стань 400м, досягаючи мису, що 
знаходиться навпроти дамби с. 
Восківці.

8. р. Горинь:
 від дамби с.Борсуки до по-

чатку с.Нападівка, Лановецько-
го району;
 від закінчення 

с.Нападівка, Лановецького ра-
йону до мосту біля РМЗ, що в 
м.Ланівці;
 від автомосту смт. Вишні-

вець до автомосту с. Бодаки по лі-
вому та правому березі Збаразь-
кого р-ну.

9. р. Іква:
 від автомосту р. Іква з 

притоками до автомосту с. Сапа-
нів, Кременецького р-ну.

10.  Став УТМР «Королів-
ський міст»: 
 с. Іква правий берег до с. 

Сапанів, Кременецького р-ну.
11. Водойма в межах тери-

торій гідрологічного заказника 
«Малобережецький»:
 від водоскидної споруди 

500м по березі с. Бережці, Креме-
нецького р-ну.

12. р. Вілія:
 від автомосту с. Новостав 

вниз за течією 1.5км по р. Вілія, 
Шумського р-ну.

Де на Тернопільщині уже не можна ловити рибу
З 1листопада 2015 року і аж до початку нересту 

рибалити в місцях «зимівлі» риби заборонено. 
Згідно з законодавством встановлено 

адміністративну відповідальність за заборонену 
риболовлю у зимових ямах - порушнику доведеться 
відшкодовувати збиток за кожну незаконно 
виловлену рибу. Він розраховується в залежності від 
кількості улову та видів фауни, що входять до нього. 

Анекдоти
*   *   *
Широко розкинувши обидві 

руки, син розповідає батькові - 
любителю рибної ловлі:

- Тату, а я сьогодні о-о-ось такен-
ну п’ятірку отримав!

*   *   *
Розмовляють двоє рибалок:
- Знаєш, Микола купив собі таку 

маленьку квартиру, що неможли-
во поговорити про рибалку!

*   *   *
Дружина: 
- Дорогий, де ти був усю ніч?
Чоловік: 
- На риболовлі.
Дружина: 
- Що-небудь підчепив?
Чоловік (здригаючись): 
- Сподіваюся, ні.
*   *   *
- Кіндрате, їдьмо сьогодні на ри-

боловлю!
- Ні, сьогодні не поїду.
- А що так?
- Я в гороскопі читав, що цей 

день сприятливий для риб.
***
- Привіт, рибачок ... Клює?
- Вчора я 25 щук і 40 карасів на-

смикав.
- А ви знаєте, хто я такий?
- Ні.
- Я інспектор рибнагляду.
- А ви знаєте хто я?
- Ні.
- Я перший брехун у районі!

Щука 
У листопаді в щуки триває 

осінній жор, який за своєю ін-
тенсивністю можна порівняти 
тільки з переднерестовим. Ло-
вити її можна і поплавцевою 
вудкою на живця, і кружками, і 
тролінгом, але найбільш азарт-
ною і захоплюючою є ловля на 
спінінг. Приманки підійдуть 
будь-які, головне – вони пови-
нні бути більшими. Щука готу-
ється до зими, тому її особливо 
приваблює велика здобич. Як 
приманка найбільш підійде ко-
ливалка, також можна ловити і 
на віброхвіст. А ось ловля щуки 
на живця може не виправдати 
очікувань. Найбільш вдалий час 
для риболовлі на щуку в листо-
паді - це перші ранкові години. Є 
шанси упіймати рибу і перед за-
ходом сонця. Вдень же – це май-
же даремна трата часу.
Окунь 

Ловити окуня в листопаді 
можна як по відкритій воді, так 
і по першому, ще не товстому 
льоду. Головне пам’ятати, що у 
цей час риба вже зібралася в до-
сить великі зграї і тримається на 
глибині. У цей час ловити найе-
фективніше на невеликі вобле-
ри, краще танучі, застосовую-
чи ривкову проводку різної ані-
мації. Також у цей час виправдо-

вує себе застосування джигових 
оснащень, та оскільки вода стає 
досить прозорою, джиг-головки 
оснащують силіконовими при-
манками темних або природ-
них забарвлень. Ловля в листо-
паді окуня на блешні-вертушки 
теж може принести результат, 
але вона вже не така ефективна, 
як в серпні або вересні. Врахуй-
те, що окунь – це денний хижак, 
тому його ловля можлива про-
тягом усього дня, хоча найкраще 
- рано-вранці та ввечері. Вважа-
ється, що саме в ці проміжки часу 
окунь найбільш активний. Окрім 
того, ловиться краще у теплі дні, 
зі сталим атмосферним тиском і 
невеликим вітром південних або 
західних напрямків.
Судак 

У листопаді судака лови-
ти дуже цікаво. На відміну від 
щуки, він активно переміщаєть-
ся в пошуках здобичі і рідко сто-
їть у засідці. Кращий результат 
дає ловля на глибині, де судак 
збирається в зграйки і шукає 
зимувальні ями або ж полює. 
Так само судака майже завжди 
можна знайти в місцях скупчен-
ня дрібноти. Вирушати на рибо-
ловлю краще ввечері або вран-
ці, вдень ця риба особливою ак-
тивністю не відрізняється. Бага-
то рибалок вирушають на суда-

ка вночі. Найпопулярніший спо-
сіб ловлі - на джиг. Приманки 
повинні бути середнього розмі-
ру, колір не має значення. Для 
ловлі на джиг використовують 
кілька типів проводки. А саме, 
ступінчасту й плавну - судак ре-
агує на приманку, яка рухається 
швидко, повільна його не при-

ваблює. Так само судака лов-
лять на блешню, що коливаєть-
ся, а також на донку, яку заки-
дають при нічній ловлі судака. 
Снасті повинні бути міцні, адже 
у листопаді судак майже завжди 
крупний: міцна волосінь і мета-
левий повідець - вірні помічни-
ки рибалок.

Рибальський календар на листопад
Третій місяць осені – чудовий час  для риболовлі. 
Особливо цікаво у цей час полювати на хижих 
представників наших водойм - щуку, окуня та судака.

Не окунці, а окуні,
Не рибка, а рибище.
Таку б ловити день при дні,
Й щоразу навіть більше.

На фото  
Андрія БРИКА: 
Віталій  
Росошик  
з Рівненщини.
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Молитва
Духу Святий, прийди...
Своїм вогнем запали
Душі зболілі й серця.
Молитву знеси до Отця.

Духу Святий, прийди...
Мов сонце проміння зішли.
Зігрій рідний край 

наш теплом.
Наповни всі душі добром.

Духу Святий, прийди...
Нас щиро молитись навчи.
Зішли нам дари із небес.
Хай лине молитва з сердець.

Духу Святий, прийди...
У вірі Ти нас укріпи.
В серце надію всели.
Людей всіх любити навчи.

Духу Святий, прийди...
Розум людей просвіти.
Немов вітерцем нас торкни.
Причастям своїм очисти.

Духу Святий, прийди...
Україну благослови.
Весь народ до Творця 

наверни.
Ти нас, Духу Святий, 

пригорни!
Людмила КОЛЯДЕНКО.

смт. Козова.

Осіннє
Вчора осінь плакала дощем,
А сьогодні, глянь: 

чарівна казка!
Вишеньки, побудьте ви іще
Жовтими й багряними, 

будь ласка.

Вітре, не торкайся їхніх віт,
Не обтрушуй це осіннє диво.
Хай ще буде кольоровим світ,
Хай ще буде трішечки 

красиво.
*     *     *

За все колись 
доводиться платити…

Украла осінь кілька днів 
у літа.

Тепер не рада цьому і сама –
Украла в неї кілька днів зима.

*     *     *
Вже за обрієм теплі дні,
Похилили голівки квіти.
Пригадався чомусь мені
Недописаний вірш про літо.
По осінній  стежині йду.
Чим же душу тепер зігріти?
У кишені пальта знайду
Недописаний вірш про літо.

Ганна НАЗАРКІВ,
с. Вікторівка 

Козівського району.

Уляні снилися білі голуби. Ніби ворку-
вали вони на дашку їх криниці під старою 
липою. Вона милувалася їх красою, гла-
дила чепурні голівки, як враз зогледіла 
між гіллям липи силует свого покійного 
сина Романа у якомусь сліпучому ореолі.

«Не відганяй птахів, мамо. Зігрій і на-
годуй їх, благаю!» - почула до болю рід-
ний голос і у холодному поту прокину-
лася. Серце шалено стукотіло, пульсува-
ла кожна жилка. І що б означав цей сон? 
Уже не раз упевнилася, що Роман завжди 
сниться їй перед якоюсь несподіваною 
подією. Немов попереджає… Що ж на цей 
раз чекає їх з чоловіком Петром?

Три роки минуло, як  поховали вони 
єдиного сина, а рана – не гоїться, ятрить 
і досі. Уляна знає, що Петро теж важко 
пережив смерть сина і тому ніяк не може 
збагнути, чому ж тоді не підтримав її, 
коли знищувала листи Романової наре-
ченої Тетяни? Не стала навіть читати їх.

«Хіба ж це – по-людськи, Уляно? А 
що, коли в тих листах є щось важливе 
для нас?» - сердився Петро. Та що може 
бути важливіше їх сина, а тепер світлої 
пам’яті про нього – не хотіла навіть слу-
хати Уляна чоловіка. Вона, на чім світ сто-
їть, проклинала Тетяну, оскільки тільки 
її вважала винною у тій  страшній аварії, 
що забрала їх сина.

І взагалі – хіба ж це справедливо, вва-
жала Уляна, що саме через Тетяну Роман 
відважився поїхати у негоду в Карпати і 
вона зосталася майже неушкодженою, а 
їхнього сина більше нема?

«Ліпше б та клята дівка загинула, а 
Ромчик залишився живим!» - істерично 
кричала Уляна. Чоловік спам’ятовував  її: 
«Що ти таке кажеш, жінко? Схаменися! У 
чім Тетяни вина? Хіба могла вона перед-
бачити біду? Видно, доля Романова така».

Петрові слова ножем різали її по жи-
вому. Не передбачала? Та хіба ж вона, Уля-
на, не попереджала ситна, що їхати в таку 
далеку поїздку після грози небезпечно? 
Там дороги з вибоїнами, горбисті, та й 
небо знову затягували темні хмари.

Роман погоджувався з матір’ю, однак 
усе-таки став збиратися. 

 «Розумієш, мамочко, я пообіцяв Тані, 
що повезу її  у Карпати. Це – її давня мрія. 

Мушу дотримати слова. Тим паче – нині у 
неї день народження. Тож зроблю їй пода-
рунок. Не хвилюйся. Доки заїдемо – випо-
годиться» , - він легенько обійняв матір.

Уляна вийшла за ворота. Проводила 
очима синову автівку, доки та не щезла 
за поворотом. На душі було неспокійно і 
лячно. Дорога у Карпати пролягала через 
Тетянине місто. Там дівчина мала підсіс-
ти до Романа.

За якусь годину знову почалася силь-
на гроза. Небо розпинали блискавиці, 
світ здригався від гуркотіння грому. Уля-
на місця собі не знаходила. Сподівалася, 
що діти відклали поїздку і Роман ось-ось 
приїде додому. Усе валилося з рук. Та над-
вечір чорним птахом прилетіла до них 
страшна звістка: на слизькій дорозі Ро-
ман  не впорався з керуванням і машина 
рухнула вниз… Смерть сина настала мит-
тєво. А Таню з незначними ушкодження-
ми госпіталізували. Лікарі сказали, що, 
мабуть,  народилася дівчина у сорочці.

Коли Романове покалічене тіло по-
клали на катафалк, Уляна, вбита горем, 
повторювала: чому їх син загинув, а Тетя-
на ні? Вона чула перешіптування за сво-

єю спиною: «Бідолашна, розумом поїха-
ла, тому й не тямить, що каже. Таке горе, 
таке горе…»

Тільки засіріє – бігла на кладовище. 
Світ ніби зупинився для Уляни. Не розу-
міла, нащо їй тепер  жити. Для кого? Бла-
гала у Господа смерті, а він піднімав її, да-
вав сили знести тяжкий хрест.

Невдовзі зачастив до них листоноша. 
Приносив листи від Тетяни. Гнів обпікав 
серце Уляни: як вона іще наважується пи-
сати їм? Хіба є їй виправдання? Молода, 
здорова, вона, звісно, ще й заміж вийде. 
А Роман лишень дивиться своїми вели-
кими очима з портрета на їхні з Петром 
сльози. Ніби сказати щось хоче…

І ось цей сон… Він увесь день прокру-
чується в голові Уляни, тисне за серце. У 
ньому вона виразно чула голос сина, який 
вже стала забувати… Увечері довго не мо-
гла заснути. Мов намистинки, нанизува-
ла на думку спомини, у яких був син. Тоді, 
коли впав з яблуні і сильно розбив колі-
но. Вона обробила рану. А він не перестав 
плакати, доки вона не стала дмухати на 
колінце. «Подуй ще, мамочко, так май-
же не болить», - просив. А ще, як боявся 
Роман індиків, що атакували його, коли 
одягав щось червоного кольору, і гнівав-
ся, що вони «реготали» з нього. А як ра-
діли вони першому похвальному листу 
сина за відмінне навчання, його першому 
місцю на олімпіаді з історії, його …

Сон, врешті, зморив Уляну. І знову ма-
рились їй білі голуби на дашку криниці. 
Ніби продовження вчорашнього сну. Уля-
на вирішила розповісти про нього старій 
Пелагеї, своїй сусідці, до якої не  раз при-
ходила за порадою. Утім, не лише вона, - 
усе село рахувалося з думкою тієї мудрої 
жінки. «Голуб – це звістка, чекай новин, 
Уляно», - мовила Пелагея. Уляна стрепе-
нулася: після смерті сина на добру звіст-
ку вона вже й не надіялася. А поганої – з 
них досить. 

Пелагея витерла їй сльози своїм за-
вжди чистеньким фартушком. «Господь 
не забуде про вас. Слід лишень не відкида-
ти його від себе. Пам’ятай про це. І не про-
клинай більше ту дівчину, чуєш?» , - приці-
лилася своїми вицвілими очима. «Не про-
клинатиму», - невпевнено мовила Уляна.

Петра удома не застала. Здивувалася: 
куди щез, не попереджаючи її? Стала його 
гукати. Обійшла сад, город – не видно. За-
глянула у гараж. Автівки там не було. На 
столі побачила записку: «Поїхав у місто. 
Гадаю, приїду не сам. На всяк випадок 
приготуй нам щось смачненьке».

Уляна не розуміла, що означає оте 
«нам»? Швиденько замісила тісто на пи-
ріжки, зварила узвар, запекла птицю, а 
Петра усе не було. Голову гризли запитан-
ня: до кого поїхав Петро і чого має привез-
ти когось додому? Хіба їм тепер до гостей?

Сонце схилилось на захід, як почула 
гуркіт легківки. З неї вийшов усміхне-
ний Петро з маленькою дівчинкою. По-
руч – Тетяна. 

Уляна похитнулася. Стиснула злість у 
кулаки і вже збиралася проганяти Таню, 
як почула тоненьке, як дзвіночок: «Бабу-
сю!» До неї підбігла дівчинка, як дві кра-
плі води схожа на Романа. Простягла їй 
рученята. Тетяна незрушно стояла біля 
воріт. «Я перехопив листа від Тані. Так і 
довідався, що маємо онуку. Гадаю, ти про-
стиш мені, Уляно», - блиснув Петро лука-
вими іскорками в очах.

Уляна розкладала вечерю на столі. Те-
тяна взялася їй допомагати. А мала Улян-
ка, зручно всівшись на колінах у дідуся, 
просила розповісти їй на ніч казку.

«Ти – наша казка, онученько», - по-
думки мовила Уляна і, звівши очі на об-
раз Спасителя, подякувала йому за те, що 
зберіг життя Тетяні. Бо її життя породило 
життя Улянки – рідної кровинки їх сина, 
їх несподіване сонячне щастя…

Марія МАЛІЦЬКА.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Невигадана історія

Жовтень видався щедрим не 
лише на погожі дні. Для грибників 
урожайна пора. Прихильникам ти-
хого полювання неможливо про-
йти повз: опеньки й підберез-
ники, бабки й мас-
люки, білі й сиро-
їжки — так і про-
сяться в кошики.

У друзів Оксани приватний бу-
динок у селі, то й запрошують час-
то на вихідні до себе в гості. Шкода 
ж бо таку прекрасну осінь проси-
джувати в чотирьох стінах. І якось 
щоразу не складалося, усе якісь 
справи та проблеми. Але на ці ви-
хідні Оксана все ж таки зібралася, 
вимкнула телефон і перестала іс-
нувати для всього світу. Суботній 
ранок огорнув місто аж прозорою 
тишею. Авто вільно рухалося по-
рожніми вулицями і вже за яки-
хось двадцять хвилин Оксана виї-
хала на трасу. Улюблена хвиля до-
давала настрою. Опустила скло і 
смакувала свіжістю та прохоло-
дою. За містом усе просто казкове, 
осінь господарює на повну силу. 
Барвистими смугами червоно-
зелено-жовтих лісосмуг сплітала-
ся далечінь поки сягне око. І так 
неочікувано — трави вкриті сріб-
ною памороззю. І все-все тягнеть-
ся до скупих осінніх променів, спо-
діваючись на ніжний сонячний по-
цілунок. 

За годину сірий «Опель» 
в’їхав у двір Панасюків. Господа-
рі уже давно не спали. Анна й пи-
ріг гарбузовий спекла, і свіжий чай 
малиново-смородиновий завари-
ла.  Степан приніс до столу повну 
тацю пізнього винограду.

- Як у вас тут гарно! — Окса-
на відкинулася у крісло-качалку 
на відкритій веранді. — Щоразу, 
коли у вас гостюю, насичуюся та-
ким щастям та оптимізмом!

- То треба частіше приїжджа-
ти, — посміхнувся Степан, — бо ти 
щось нас зовсім забула. Давайте, 
дівчаточка, допивайте свої чаї, бо 
час вирушати.

Оксані видали чоботи й усю 
необхідну екіпіровку грибника та 
й усі гуртом рушили до лісу. І лиш 
занурилися в царину природи, як 
відразу ж натрапили на цілу га-
лявину густо-коричневих цяток 
опеньків. За годину з повними ко-
шиками лісових трофеїв сіли пере-
почити на старому зваленому де-
реві.

- Ну от, а ти казала, що не дуже 
розумієшся, — сміялися друзі. — 
Це тобі не абищо — природні ан-
тидепресанти! І жодні ліки не до-
поможуть врятуватися від осін-
ньої хандри, як наш ліс.

- Та ви ж знаєте, мені такі сло-
ва, як депресія, хандра не відомі. 
Просто часу на такі дурниці немає. 
А сонечка дійсно не вистачає!

- Ой, Оксанко, кохання тобі бра-
кує! Заміж тебе треба видавати! — 
обійняла подругу Аня. — Осінь — 
це ж найромантичніша пора року, 
а значить і найкращий час для но-
вої любові. До того ж, осінні зако-
ханості дуже часто переростають 
у кохання на все життя, так, Сте-
панку?

- Саме так! Ходімо, будемо роз-
биратися із нашими грибочками. 
Візьмеш собі, Оксанко, взимку їс-
тимеш і нас згадувати будеш.

Поки жінки переби-
рали вміст кошиків, Сте-
пан чаклував над манга-
лом. Напевно, немає нічо-
го смачнішого страв при-
готованих на відкритому 
вогні.

Клаповухий песик-
дзвіно чок, що бігав вільно 
у дворі, щосили загавкав, 
вказуючи на чужих, але 
тут же заметляв хвостиком 
і кинувся ластитися до чо-
ловіка, який зайшов у двір.

- Не проженете? Добро-
го дня вам, — привітався 
незнайомець із ледь чут-
ним акцентом.

- О, Едварде, заходь, ми гостям 
завжди раді! — щебетала господи-
ня, й Оксана глянувши на неї, зро-
зуміла, що то був зговір. «От хи-
трюги, навмисно ж запросили цьо-
го Едварда, щоб мене познайоми-
ти! Ну я вам розкажу, хай лиш він 
піде!»

- Знайомтеся, це наша най-
ближча давня подруга, — відре-
комендувала її Аня і продовжила 
жартома, — ну не така, щоб дав-
ня, молода й незаміжня! До речі, 
Оксанко, Едвард також неодруже-
ний.

Подруга багатозначно глянула 
на Оксану, мовляв, май на увазі, ді-
вчино, для тебе ж стараюся.

Едвард простягнув Оксані руку. 
Міцна долоня сховала маленьку й 
тендітну дівочу, мов у величезній 
рукавиці. Зустрілися поглядом. І 
несподівано чоловік торкнувся її 
волосся, ніби струмом обдав. Під-
свідомо смикнулася, намагаючись 
звільнити руку.

- Чого ти, то в тебе павутинка 
заплуталася. Бабиного літа. А ще 
павучок, той що її насотав, при-
мостився. Ось… — показав на до-
лоні маленьку комашку. — Ти кра-
сива, Оксанко, дуже радий, що ми 
познайомилися.

- Дякую, мені також приємно. А 
звідки таке ім’я?

- Я поляк. Мама була україн-
кою, тут за кілька хат колись жила 
її родина. Мама померла рік тому й 
захотіла, щоб її поховали на бать-
ківщині. Я тепер часто приїжджаю. 
Душа проситься. Тут добре мені. 
За кілька днів повертатимуся до 
Свідниці. У нас невеличке містеч-
ко. Тихі вулички, наче іграшкові, 
кам’яниці, затишні кав’ярні, річ-
ка Бистриця та гори. Там пройшло 
моє дитинство. Я тебе обов’язково 
познайомлю зі своїм містом.

- Так просто? — здивовано під-
няла брови. — Навіть не питаючи, 
чи хочу я?

- Чому ж так? Звісно лише з 
твого дозволу, дівчино.

Панасюки перешіптувалися, 
накривали на стіл і зиркали на 
своїх гостей. Здається, вдалася їм 
задумка. Щиро раділи з цього. Аня 
уже давно мала таку ідею, ще коли 

побачила вперше Едварда. Якось, 
мов ненавмисно, показувала свої 
студентські фото Едварду і про 
Оксанку розповіла. Оксанка й не 
здогадується, що він про неї май-
же все знає. «Хай би уже зрослося 
в них! Вони такі… навіть чимось 
схожі. Господи, ти ж усе бачиш!» — 
Аня підняла очі в небо.

- Ви вирішили остаточно нас 
заморити, щоб ми слиною вдави-
лися? Частуйте уже, — Едвард сі-
дав поруч з Оксаною за стіл.

- Ну що ж, — Степан наповню-
вав келихи горобиновою настой-
кою. — До такого столу, як кажуть, 
і по чарці не зайве випити!

- Ну так, а за що питимемо? За 
зустріч? Придумала, придумала, — 
Аня, мов дитина, заплескала в до-
лоні. — На правах господині хочу 
прочитати вам такі рядки:

Літо бабине, бабине літо… 
Серце чує осінні путі… 
Хтось заплутав зажурені віти 
в павутиння нитки золоті.
Листя слухає вітру зітхання 
і згортає свої прапори. 
На покірну красу умирання 
сонце дивиться сумно згори… 
В’януть, в’януть вуста пурпу-

рові… 
Але радість і в осені є! 
У золоте павутиння любові 
ти заплутала серце моє.
- За це й вип’ємо! За кохання! За 

знайомство!
Чи то чудодійна настоянка Сте-

панова так діяла, чи сонечко осін-
нє  гіпнотизувало, але їхати нікому 
нікуди не хотілося. Оксана й забу-
ла, що завтра на роботу із самого 
ранку. Та й куди вже після солодкої 
й п’янкої спокуси-горобини? До-
пізна засиділися за столом за жар-
тами й розмовами. Бриньчала гіта-
ра, лилися душевні пісні. І сон десь 
розсіявся дрібкою зірок над голо-
вою. Оксана погодилася прогуля-
тися з Едвардом. Не хотілося з ним 
розлучатися ось так. І коли чоло-
вік припав до її вуст, не пручалася. 
І коли повів за собою. І коли спле-
лися в обіймах бажанням сповнені 
тіла, навіть не хотіла думати про 
те «потім». Насолоджувалася зви-
чайним жіночим щастям, мов те-
плом бабиного літа.

На світанку вислизнула тихе-
сенько з його обіймів і навшпинь-

ки до дверей.
Коли уже збиралася виїжджа-

ти, вийшла заспана Аня. Вона й не 
зрозуміла, що подруга не ночува-
ла вдома.

- Ось грибочки не забудь, і тут 
ще соління-варіння різні! — позі-

хнула. — Як ти можеш у таку рань 
вставати? Кидай її ту роботу свою!

- Аню, не починай, мені ще ж 
добиратися скільки. Дякую, доро-
га моя.

- І що ось так поїдеш і йому не 
скажеш нічого?

- Усе, що хотіла, я йому сказала, 
— посміхнулася у відповідь. — не 
люблю, я цих прощань-зітхань-
обіцянь.

- Він гарна людина, не втрачай 
його. — Аня обійняла подругу. — Я 
так хочу, щоб ти була щасливою! 

- Обіцяю, дякую! Па! — Окса-
на посигналила легким дотиком 
кілька разів на виїзді з двору й ма-
шина помчала її у вир нового дня.

Дорогою намагалася зібрати 
докупи думки, розгребтися в емо-
ціях, якими захлиналося серце. Ні-
коли ще в житті її не було такого, 
щоб ось так зірвало дах від чолові-
ка, з яким ледь знайома. Ввімкну-
ла телефон, у який відразу копій-
чатами посипалися повідомлення. 
За кілька хвилин мобільний заві-
брував і на екрані висвітлився не-
відомий номер.

- Думаєш, від мене легко втек-
ти? — почула дихання Едварда й 
мурахи побігли по спині. — Проки-
нувся з твоїм запахом, на подуш-
ці твоя волосинка-павутинка за-
лишилася. Я тут подумав, дівчино, 
тільки не сперечайся! Я хотів би 
залишок життя прокидатися з то-
бою разом.

Оксана закусила губу й ковта-
ла сльози, щоб не сьорбати носом 
у слухавку.

- Я приїду за кілька місяців. Ти 
чекатимеш, дівчино?

- Так… — тільки і спромоглася 
відповісти.

І таки правда, що найміцні-
ші почуття розквітають восени, 
як пізні квіти, на долю яких ви-
пало нелегке випробування мо-
розом і вітром. За рік спілкуван-
ня Оксана й Едвард пройшли че-
рез багато випробувань. Але коли 
павутинки бабиного літа розвіси-
ли свої райдужки над світом, вони 
стали на рушник долі, щоб разом 
насолоджуватися багряним спіло-
солодким і водночас гіркувато-
терпким смаком осені до останніх 
днів.

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

На життєвих  
стежинах Бабине лiто

“ “ І коли сплелися в 
обіймах бажанням 
сповнені тіла, навіть 
не хотіла думати 
про те «потім». 
Насолоджувалася 
звичайним жіночим 
щастям, мов теплом 
бабиного літа.

“ “
«Ти – наша казка, 
онученько», - подумки 
мовила Уляна і, звівши 
очі на образ Спасителя, 
подякувала йому за те, 
що зберіг життя Тетяні. 
Бо її життя породило 
життя Улянки – рідної 
кровинки їх сина, їх 
несподіване  
сонячне щастя…

Сонячне  щастя

гніздечко
Сімейне

У віночок донечці
Заплету любов,
Аби гріло сонечко
Її знов і знов.
Щастя дарувало,
Берегло від зла,
ІЩоби не зів’яли
Пелюстки тепла...

На фото Андрія БРИКА: 
тернополянка Тетяна Єгорова та 
її чотирирічна донечка Яна.

Реальнiсть 
Горнятко з 
недопитою кавою

Він тримав її за руку… Краплі 
дощу падали і розбивалися об його 
обличчя… Стільки болю…

Всі несказані слова давили клуб-
ком у горлі, німіли губи…

Скільки минуло часу? Вічність? 
Мить? Байдуже… Здається, почав-
ся дощ.

Весь бруд спогадів, думок, безкі-
нечних глухонімих розмов змивав-
ся в каналізаційні люки, та лиша-
лося те, чого стерти вже ніколи не 
можна буде!..

Наскрізь промоклий одяг не-
приємно припав до тіла, було якось 
ніяково і незручно. Куди ж поділо-
ся тепло?

Клубок думок ліниво покотив-
ся по слизькій мокрій бруківці… Він 
намагався спіймати його очима, бо 
не було куди подіти погляду.

Він розумів, що починає стиска-
ти її зап’ястя  сильніше, але боляче 
було лише йому…

Перед очима стояла картина 
безтурботного життя: її лак для ніг-
тів у його рюкзаку, велика роже-
ва брошка для волосся у формі ме-
телика, забутий студентський кви-
ток на столі і горнятко з недопитою 
кавою, на якому залишились ніжні 
сліди її губної помади…

Це були шматочки того світу, 
який він зараз так старався втрима-
ти у своїй долоні.

І лише дощ надавав відчуття та-
кої небажаної реальності…

Надія КУРІЙ.
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Відразу два українські гол-
кіпери попали до переліку во-
ротарів, які провели найбіль-

ше сухих матчів у цьому сезоні. 
Голкіпер «Динамо» Олександр 
Шовковський посідає друге 
місце серед воротарів Європи. 
Цікаво, що до цього ж списку 
потрапив ще один страж воріт 
з України, а саме гравець луган-
ської «Зорі» Микита Шевченко.  
Тим часом, голкіпер донецько-
го «Шахтаря» та збірної Укра-
їни Андрій П’ятов зумів пере-
вершити досягнення Олексан-
дра Шовковського. У останньо-
му матчі Ліги чемпіонів про-
ти шведського «Мальме» укра-
їнцеві вдалося парирувати пе-
нальті, який став четвертим 

для Андрія в Лізі чемпіонів, 
тоді як на рахунку Олександра  
їх лише три. 

 У Глазго завершився фінал 
чемпіонату світу зі спортивної 
гімнастики у вправі на брусах у 
чоловіків, де 2-е місце виборов 
українець Олег Верняєв.

Краще від українця свою 
програму виконав лише спортс-
мен з Китаю.

Верняєв на цьому турнірі ви-
ступав в ролі діючого чемпіона 
світу у вправі на брусах, але не 
зумів захистити титул.

Медаль Верняєва стала єди-
ною для збірної України на ЧС в 
Глазго. Раніше в особистому ба-
гатоборстві лідер збірної Украї-
ни посів 4-е місце.

Чемпіонат світу з боксу в 
Катарі приніс нашій збірній од-
разу дві медалі - бронзові. Для 
цього постаралися Геворг Ма-
нукян та Дмитро Замотаєв. 
Хоча вони і поступилися у пів-
фіналах, проте перемогами у 
чвертьфіналах гарантували 
собі третє місце на п’єдесталі 
пошани.

Серед професіоналів Віктор 
Постол здобув титул чемпіона 
світу за версією WBC у першій 
напівсередній вазі, нокаутував-
ши в десятому раунді арген-
тинця Лукаса Мартіна Матіссе.

Юлія Лістратова виграла 
етап Кубка світу з триатлону 
у турецькій Аланьї. Для укра-
їнки це лише друга перемога 
у кар’єрі. Вперше вона виграла 
подібний старт у 2010-му.

Мають чим похвалитися 
і стрибуни у воду. На восьмо-
му, передостанньому, етапі се-
рії «Гран-прі» українці виборо-
ли золоту і п’ять бронзових на-
город. 

«Золото» і два «срібла» 
Марії Хлян

В литовському місті Клайпеда відбувся 
чемпіонат Європи з важкої атлетики серед 
юніорів та молоді віком до 23 років. Україн-
ську збірну представляли на цих змаганнях 
13 хлопців і 9 дівчат.

 Успішно виступила на чемпіонаті наша 
землячка - вихованка Скалатської дитячо-
юнацької спортивної школи «Колос» Під-
волочиського району, студентка Тернопіль-
ського Національного економічного універ-
ситету, майстер спорту України міжнародно-
го класу Марія Хлян.

У ваговій категорії до 69 кг з результатом в 
сумі двоборства 255 кг Марія здобула «срібло». 
У ривку 100 кг принесли важкоатлетці золоту 
медаль і «срібло» - в поштовху з результатом 
125 кг. Тренує спортсменку Віктор Симів.

 

ФК «Тернопіль» – «Нафтовик-Укрнафта»  – 1:0 
У черговому турі чемпіонату України серед команд першої 

ліги ФК «Тернопіль» приймав сусідів по турнірній таблиці. Про 
такі матчі говорять, що в них розігруються 6 очок, адже пере-
можець набирає три очки, а невдаха втрачає свої три.

Уже з перших хвилин ФК «Тернопіль» захопив ініціативу і ото-
чив ворота гостей та успіх до тернополян прийшов лише на стар-
ті другого тайму. Штрафний з флангу виконав Віталій Богданов, а 
Ігор Сороцький чітко головою пробив у дальній кут – 1:0.

Надалі ФК «Тернопіль» почав грати розважливіше. Натомість, 
гості прибрали ініціативу до своїх рук або, точніше, ніг. Щоправ-
да, жодного небезпечного моменту біля воріт Сергія Чернобая 
вони так і не створили, а ось господарі кілька разів вдало втікали 
в контратаки. 

Єдиною краплиною дьогтю в перемозі ФК «Тернопіль» став 
другий «гірчичник» у матчі Ігоря Сороцького, та ще й за удар піс-
ля свистка, внаслідок чого він змушений буде пропустити наступ-
ний матч.

«Оболонь-Бровар» - «Нива» - 2:2
1 листопада у Києві тернопільська «Нива» у рамках 15-

го туру Першої ліги зустрічалася із столичною «Оболонню-
Бровар».

Попри статус аутсайдера, тернополяни мали усі шанси вивезти 
з Києва перемогу, але задовольнилися бойовою нічиєю. Уже на пер-
ших хвилинах ворота пивоварів вразив Ростислав Волошинович. 
Він перехопив м’яч у центрі поля, обіграв двох футболістів і метрів 
із 30-ти пробив під поперечину.

Однак ще до перерви господарі зуміли відігратися. Два рази по-
спіль штрафні удари реалізував Артем Фаворов, оформивши дубль. 
З таким перебігом подій ніяк не міг змиритися Ростислав Волоши-
нович, який на останніх хвилинах гри теж зробив дубль та приніс 
довгоочікувані очки своїй команді.

«Нива» у цьому сезоні пасе задніх у Першій лізі. Одне очко у Ки-
єві стало першим, яке команда здобула на виїзді. 

Шаблісти 
знову поза 

конкуренцією
Жіноча збірна України з 

фехтування шаблями заво-
ювала золото на етапі Кубка 
світу. Наша команда у складі 
Ольги Харлан, Олени Вороні-
ної, Олени Кравацької та Гали-
ни Пундик заслужено зайняла 
найвищу сходинку п’єдесталу 
у французькому Орлеані, обі-
гравши Казахстан, Китай, Іта-
лію, а у фіналі перемігши збір-
ну Росії.

Петро Багрій увосьме 
став чемпіоном світу

У словенському місті Цельє відбувся 23-ій чемпіонат 
світу з гирьового спорту. Успішно виступив на цих зма-
ганнях ветеран, заслужений тренер України, майстер 
спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон сві-
ту Петро Багрій. Він увосьме став чемпіоном світу і тре-
тій раз, неофіційно, – абсолютним серед ветеранів від 40 
до 60 років, які піднімають гирі вагою 24 кг. 

Виступаючи у віковій групі 55-59 років у ваговій кате-
горії до 90 кг, набравши в сумі 342 очки став найкращим. Зі 
слів спортсмена, був готовий на кращий результат, але дов-
готривалий переїзд у цьому віці дається взнаки. Крім цього, 
через півгодини після особистого виступу, він ще зумів в ко-
мандному виступі (естафета 5 чол. по 2 хв.) вибороти срібло. 
У командному заліку Україна виборола перше місце. 

Детальніше про ці змагання та найсильнішого ги-
рьовика світу читайте у наступному номері газети 
«Наш ДЕНЬ»

Євген Хитров -  
чемпіон Північної 

Америки 

Перспективний україн-
ський боксер, аспірант Львів-
ського державного універси-
тету фізичної культури Євген 
Хитров у Кривому Розі в бою з 
представником США Джошем 
Лютераном завоював титул 
чемпіона Північної Америки за 
версією NABF в середній вазі.

Незважаючи на бажання 
публіки, що зібралася поспо-
стерігати за своїм кумиром як 
можна довше, українець вирі-
шив не відкладати справу в до-
вгий ящик. Поєдинок тривав 
неповних два раунди. За цей 
час Євген спочатку відправив 
американця в нокдаун. А по-
тім, ближче до середини дру-
гого раунду, і зовсім нокауту-
вав свого суперника.

Таким чином, «Український 
Лев» завоював вакантний пояс 
чемпіона Північної Америки.

Найкращі 8 команд турніру у сезоні 2015/16 поділено на 4 
пари.

«Ворскла» Полтава – «Шахтар» Донецьк;
«Олександрія» – «Динамо» Київ;
«Волинь» Луцьк – «Зоря» Луганськ;
«Сталь» Дніпродзержинськ – «Дніпро» Дніпропетровськ.
Чвертьфінальна стадія складається з двох матчів. Перші матчі 

(базовий день 3 грудня) відбудуться на полі «несіяної» команди. У 
матчі-відповіді (базовий день 2 березня 2016 року) – відповідно, 
господарем стане «сіяна». Щонайменше за 12 діб до кожної базо-
вої дати Дирекція Прем’єр-ліги визначить конкретні дні проведен-
ня та час початку матчів.

Невже прорвало?

«Зоря» - «Шахтар» - 1:7 
Переконлива перемога 

донеччан не обійшлась без 
чергового гольового «ду-
бля» кращого бомбардира 
Ліги Парі-Матч Алекса Тей-
шейри.

«Олімпік» - «Дніпро» - 1:1
Донеччани відібрали очки 

у підопічних Мирона Марке-
вича і виключили їх з бороть-
би за перше місце.
«Динамо» - «Металіст» - 2:0

По голу господарів у кож-
ному з таймів гарантували їм 
спокійну перемогу та повно-
правні 3 очки.
«Карпати» - «Металург» - 1:0 

Перемога львів’ян вида-
лась зовсім не простою, але 
чергові 3 очки допомагають 
їм закріпитись на 7-му рядку.

«Чорноморець» - 
«Сталь» - 1:1

Поєдинок з двома призна-
ченими 11-метровими удара-
ми, а також вилученням пред-
ставника гостей не виявив пе-
реможця.

«Волинь» - «Говерла» - 0:0 
Відсутність голів у Луцьку 

не означає, що матч був неці-
кавим, а гравці не залишили 
всі сили на полі.

«Олександрія» - 
«Ворскла» - 1:1 

Полтавчани, попри не 
найкращий матч, зуміли на-
прикінці ігрового часу уник-
нути поразки та продовжи-
ти гостьову безпрограшну 
серію.

Прем’єр-ліга, 13 тур
Перемоги 

лідерів

У чвертьфіналі 
зустрінуться…

Не захистив 
титул

«Найсухіші» воротаріУкраїнський 
спортивний 

жовтень 
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Замучили часті ангі-
ни? Залийте лушпиння ци-
булі окропом, процідіть і 
вживайте для полоскання.

Нежить (алергічний 
і простудний)? У киплячу 
воду всипте 4 столові лож-
ки подрібненого цибулин-
ня і дихайте над парою про-
тягом 3-5 хвилин.

Кашель? Залийте 2 сто-
лові ложки лушпиння 2 
склянками води, кип’ятіть 
15 хв., процідіть. 1/4 склян-
ки пити теплим по 3 рази на 
день за 30 хв. до їжі.

Турбують нирки і сечо-
вий міхур? 3 чайні ложки 
подрібненого лушпиння за-
варіть 2 склянками окропу 
і дайте настоятися 30 хви-
лин. При гострому цисти-
ті вживати по 50 мл 2 рази 
на день 3-5 днів. При хро-

нічному - 3-4 столових лож-
ки по 2 рази на день 10 днів.

Турбують вени і судин-
ні “зірочки” на ногах? За-
лийте 2 столові ложки по-
дрібненого цибулиння 100 
мл горілки. Настоювати 7 
днів. Процідити, прийма-
ти по 20 крапель 3 рази на 
день за 30 хв. до їжі.

Або: 2 столові ложки ци-
булиння залийте 400 мл 
окропу, настоюйте 6 годин, 
процідіть і пийте по 1/4 
склянки 3 рази на день за 
30 хвилин до їжі днів 7-10. 
Повторний курс після тиж-
невої перерви.
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Цілющі краплини 

народної медицини

ЛИМОННА НАСТОЯНКА - тонізуючий народний засіб від го-
ловного болю. Візьміть 2 лимона і пропустіть їх через м'ясорубку з 
2-ма зубчиками часнику. Залийте отриману масу літрою прохолод-ю прохолод- прохолод-
ної кип’яченої води і дайте настоятися протягом 3-4 днів. Процідіть, 
помістіть у холодильник і приймайте натщесерце по 50 г щоранку. 
Лимон тонізує і бадьорить, часник позбавляє від спазмів, нормалізує 
серцево-судинну діяльність. А вітамін С активізує резерви організму, 
допомагаючи боротися з поганим настроєм і стресами.

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР. Змішайте по чайній ложці сухої трави 
валеріани, м'яти, материнки і звіробою, залийте окропом (200 мл). 
Додайте ложку меду і приймайте цей запашний чай кожен день 
перед сном. Валеріана заспокоює нерви, м'ята і материнка мають 
спазмолітичну дію на судини головного мозку, звіробій сприяє ви-
веденню токсинів. Мед - прекрасний природний біостимулятор, до 
того ж, підвищує вміст глюкози в крові, знімаючи запаморочення та 
відчуття здавленості.

КАПУСТЯНИЙ КОМПРЕС теж допомагає від головного болю, від-від головного болю, від-
новлює нормальний кровообіг. Пропустіть через м’ясорубку 2-3 ка-
пустяних листа. Розкладіть отриману масу на марлі або бавовняній 
серветці і прикладіть до скронь. Полежіть з закритими очима 30-40 
хвилин в добре провітреному приміщенні, зніміть компрес і випийте 
чашку гарячого зеленого чаю з лимоном і медом.

ЛАВАНДОВИЙ ЧАЙ. Квітки лаванди (сухі або свіжі) залити окро-
пом (1 столова ложка на склянку), додати за смаком трохи м'яти або 
меліси. Пити через день перед сном маленькими ковтками.

МАСАЖ З ЕФІРНИМИ МАСЛАМИ. Змочуючи подушечки паль-
ців ефірним маслом лаванди, розмарину або м'яти, ретельно пома-
сажуйте лоб, скроні і шийну область. Особливу увагу приділяйте тим 
точкам, на які боляче натискати.

ЦИБУЛЕВИЙ КОМПРЕС - перевірений народний засіб від голо-
вного болю. Натріть на тертці половинку цибулини, змішайте з чай-
ною ложкою будь-якої олії. Змочіть в цій суміші марлю, накладіть 
на лоб і полежте з цим компресом 15-20 хвилин. Фітонциди, що 
містяться в цибулі, не тільки вбивають бактерії, вони є свого роду 
анальгетиком, що знімають больові синдроми.

Справді, глід допомагає людям бути 
здоровими. Наукова медицина цінує 
плоди й квіти глоду. З плодів готують 
рідкий екстракт, який входить до дея-
ких «сердечних» препаратів (кардіова-
лену). Ліки з глоду знижують збуджен-
ня нервової системи, тонізуюче діють 
на серцевий м’яз, посилюють кровоо-
біг у коронарних судинах серця і суди-
нах мозку, знижують кров’яний тиск, 
знімають біль в області серця, надзви-
чайно ефективні при його неврозах. 

Щоб серце 
не перенапружувалось

0,5 кг зрілих плодів глоду миють і по-
дрібнюють дерев’яним товкачем, дода-
ють 100 мл води, нагрівають до 40 ° С і 
пресують соковижималкою. Отриманий 
сік п’ють по столовій ложці 3 рази на день 
перед їжею. Надає благотворну дію на 
серце, особливо в літньому віці: запобігає 
перенапруженню і зношуваності серцево-
го м’яза.
Коли турбує 
гіпертонічна хвороба

Відвар плодів глоду корисний при гі-
пертонічній хворобі: 20 г сухої сирови-
ни кип’ятять 30 хвилин в 1 склянці води, 
проціджують, віджимають і доводять 
об’єм до початкового кип’яченою водою. 
Приймають по 1 столовій ложці 3 рази на 
день. Можна також приймати настоянку 
(аптечний препарат) по 20-30 крапель 3 
рази на день до їди.
Допомога при грипі 
та запаленні легень

При грипі та запаленні легенів допо-
магає відвар плодів глоду: 20 г сухої си-
ровини кип’ятять 30 хвилин в 1 склян-
ці води, проціджують, віджимають і дово-
дять об’єм до початкового кип’яченою во-
дою. Приймають по 1 столовій ложці 2-3 
рази на день. 
Заспокійливі серцеві краплі

15 крапель спиртової настоянки пло-
дів глоду змішати з 15 краплями спирто-
вої настоянки кореневищ валеріани. При-
ймати по 30 крапель з водою 3-4 рази на 
день до їди.

Ліки стають все дорожчими, а в той же час 
у наших холодильниках та на кухонних 
полицях стільки корисних засобів і 

продуктів від будь-яких захворювань. 
* Розтовкти 100 г часнику, залити 1 склянкою горіл- Розтовкти 100 г часнику, залити 1 склянкою горіл-

ки і добре збовтати. 1 краплю нанести на язик, потрима-
ти в роті, а потім проковтнути. Повторювати так кілька 
разів протягом 3-4 днів.

* Подрібнити лимон разом зі шкіркою і залити олією. 
Змащувати ніздрі кілька разів на день. Можна протира-
ти ясна до і після їжі, підошви і вушні раковини - на ніч.

*Взяти 1,5 л кип’яченої води, додати 1 ст. ложку круп-Взяти 1,5 л кип’яченої води, додати 1 ст. ложку круп-
ної солі, сік 1 лимона і 1 г аскорбінової кислоти. Добре 
розмішати і пити протягом 1,5 години.

* 1 лимон покласти на 1 хвилину в гарячу воду, потім 
разом з цедрою пропустити через м’ясорубку. Змішати зі 
100 г вершкового масла і 1-2 ст. ложками меду. Прийма-
ти по 1 ст. ложці кожні 2-3 години. Зберігати і викорис-
товувати як звичайне масло.

* При високій температурі змішати в однорідну масу 
2 терті свіжі картоплини і 1 ст. ложку яблучного оцту. 
Нанести кашку на складену в декілька шарів тканину 
або марлю і прикласти до чола. Через 2 год. замінити на 
свіжу масу.

* 4 ст. ложки сухих ягід малини залити 500 мл окропу, 
настоювати 20 хв. Випити на ніч 2 склянки за один при-
йом. Малиновим настоєм (10 ягід на склянку окропу) 
корисно полоскати хворе горло.

Несподівано сильний 
ефект при депресії має 
простий масаж рук. Згідно 

з тибетською медициною, зони 
пальців рук і точки долонь - 
своєрідні вікна здоров’я. Кожен 
палець відповідає за свій орган.

• Великий палець відображає стан 
легенів, бронхів і печінки. Масажуючи 
його, можна пом'якшити і навіть зняти 
напади кашлю.

• Вказівний палець безпосередньо 

посилає сигнали в область всього трав-
ного тракту.

• Середній палець «веде діалог» з 
усією системою кровообігу.

• Масаж безіменного пальця допома-
гає побороти нервові розлади, стреси і 
поганий настрій.

• Мізинець пов’язаний з тонким ки-
шечником. Розтираючи його, можна 
позбутися хронічних запорів.

• У центрі долоні є точка активності. 
Натискаючи на неї, можна зняти силь-
не серцебиття і втому, повернути бадь-
орість і веселий настрій.

Масаж кистей хороший тим, що його 
можна виконувати скрізь і завжди. Си-
дячи за комп’ютером або лежачи на 
дивані. Приймаючи ванну або читаючи 

газету.
Спочатку потрібно просто хвилин-

ку розтирати кисті круговими рухами, 
ніби намилюючи їх. Температура шкі-
ри підвищиться, руки зігріються. Потім 
слід енергійно розім’яти суглоби, різ-, різ-із-
ко і швидко стискати пальці в кулак і 
повільно розтискати 10 разів. Згодом 
-повільно стискати напружені пальці в 
кулак і швидко розпускати їх віялом 10 
разів. Потім масажується кожен палець 
від кінчика до основи з усіх боків. Особ-
ливу увагу потрібно приділити зонам 
органів, що доставляють занепокоєння.

Долоня розминається і масажується 
за трьома масажними лініями: від внут-
рішнього краю до основи, від зовніш-
нього краю до середньої точки долоні та 

по середній лінії від пальців до зап’ястя.
Потім пальцями і круговими рухами 

розминаються зап’ястя. А закінчується 
масаж розтиранням кистей, можна роз-
тирати з живильним кремом. Він пре-
красно вбереться в розігріту шкіру.

Загальний час масажу не перевищує 
7-10 хвилин. Повторювати його можна 
до 5 разів на день. Але найбільш ефек-
тивний ранковий масаж, до сніданку.

І на закінчення спробуйте ще один 
метод боротьби з пригніченим станом 
- масаж точок в підколінній ямці. Прово-
дять його сидячи, одночасно масажую-сидячи, одночасно масажую-, одночасно масажую-
чи точки на обох ногах. Масаж робиться 
легкими круговими рухами вказівного 
пальця. Тривалість процедури - до 5 
хвилин.

Як позбутися 
головного 

болю?
Більше 40% населення 
земної кулі страждають 
від цієї недуги. 

Причини головного болю можуть бути різними. 
Але якщо він не турбує вас постійно, від нього 
можна позбутися простими, але ефективними 

способами, без пігулок і сильних медикаментів. 

Масаж пальців рук – від депресії

Глід 
хоч 

колеться, 
та лікує

Не викидайте 
лушпиння цибулі

Відвари цибулиння ефективно застосовують 
як відхаркувальний, проносний, 
сечогінний, жовчогінний, спазмолітичний, 

вітамінний і протимікробний засіб.

Народні засоби 
для лікування застуди
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Гарбузова каша 
з кукурудзяною крупою

ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 100 г кукуру-
дзяної крупи, 300 мл вершків, 70 г вершко-
вого масла, 2 ст. л. цукру, сіль за смаком, 1 
скл. води.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очистити від 
шкірки, насіння і волокон, помити й обсу-
шити. Порізати невеликими кубиками. Роз-
топити на сковороді половину вершкового 
масла і обсмажити в ньому гарбуз, помішу-
ючи, до м’якого стану приблизно 5 хв. По-
тім додати половину вершків, зменшити 
вогонь, накрити кришкою і тушкувати гар-
буз 15 хв. Готовий гарбуз подрібнити блен-
дером.

Поки тушкується, приготувати кашу.
Кукурудзяну крупу промити, залити во-

дою, посолити й відварити на середньому 
вогні протягом 5 хв. Потім заправити кашу 
вершками, накрити кришкою і варити на 
повільному вогні ще 10 хв. З’єднати подріб-
нений гарбуз із кукурудзяною кашею, дода-
ти цукор і потомити на слабкому вогні під 
кришкою ще 10 хв.

Каша з гарбуза із кукурудзяною крупою 
виходить особливо смачною, якщо укутати 
її в ковдру і залишити упрівати приблизно 
на 15-20 хв. Подавати, заправивши вершко-
вим маслом.
Гарбузова каша з рисом, 
курагою і хурмою

ПОТРІБНО: гарбуз (маленький) - 0,5 
шт., молоко - 500 мл, рис круглозернистий - 
0,5 скл., ваніль (екстракт або цукор) - 8 г ку-
рага, хурма - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: рис зварити у підсо-
леній воді до готовності.

Гарбуз розрізати навпіл, вийняти на-
сіння, очистити одну половину від шкір-
ки і нарізати невеликими шматочками. По-
різаний гарбуз кинути в киплячу воду і ва-
рити протягом 15 хв. на маленькому вогні. 
Злити повністю воду і потовкти гарбуз на 
пюре. Закип’ятити молоко з екстрактом ва-
нілі, додати рис, курагу, нарізану тоненьки-
ми смужками, і гарбузове пюре. Добре роз-
мішати, за потреби додати цукор і потри-
мати декілька хвилин на маленькому вогні. 
Зняти кашу з вогню. Хурму вимити, наріза-
ти маленькими кубиками і додати до каші. 
Перлова каша 
з грибами в горщику

ПОТРІБНО: 1 скл. перлової крупи, 300 
г печериць, 2 цибулини, 2 ст. л. олії, чорний 
мелений перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: перлову крупу до-
бре промити. Цибулю і гриби порізати ку-
биками. Печериці обсмажити в олії, помі-
шуючи, 3 хв. Перемістити зі сковороди в 
інший посуд. На сковороді в олії обсмажу-
вити цибулю 2 хв., потім додати перловку 
і помішувати 5 хв., поки крупа не стане зо-
лотистого кольору. Повернути на сковоро-
ду гриби, посолити, поперчити і гарнень-
ко перемішати. Викласти кашу в горщи-
ки і залити окропом так, щоб рідина підні-
малася над крупою на 2-2,5 см. Горщики з 
кашею відправити в духовку і запікати 30 
хв. при температурі 230°С. Потім зменши-

ти температуру до 160°С і томити кашу ще 
приблизно 1 год.
Капустяна каша

ПОТРІБНО: капуста білоголова свіжа - 
0,5 кг, ячна  крупа - 3 ст. л., молоко (будь-якої 
жирності) - 2 скл., сало  свиняче - 100 г, сіль 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: капустяна каша – це 
чудова страва національної естонської кух-
ні. Рекомендують її також дітям. Отже, для 
початку необхідно промити крупу, поки 
вода не стане чистою і прозорою. Капусту 
промити під холодною проточною водою, 
потім струсити і дрібно нарізати. Сало на-
різати невеликими кубиками. Каструль-
ку помістити  на середній вогонь, розігрі-
ти, додати кілька кубиків сала і розтопити 
їх. Додати подрібнену капусту і обсмажити 
її буквально кілька хвилин, перемішуючи, 
дерев’яною лопаткою.

Потім додати очищену крупу, залити 
водою так, щоб вона повністю її покрива-
ла. Коли вода закипить, зменшити вогонь 
до мінімального і готувати крупу до півго-
товності. Кришкою накривати не потріб-
но, щоб випарувалася зайва вода. Коли в 
каструльці води практично не залишить-
ся і крупа наполовину звариться, долити в 
нього молоко, ретельно перемішати. Потім 
покласти нарізане кубиками сало, посоли-
ти, ще раз перемішати й готувати до повної 
готовності ячної крупи. Готовність страви 
визначають на смак, крупа повинна бути 
м’якою, але не розвареною. Готову кашу на-
стояти під накритою кришкою 10 хв. При 
бажанні можна додати шматочок вершко-
вого масла. Капустяну кашу можна приго-
тувати не тільки з застосуванням ячної кру-
пи, а також з пшоном, рисом, гречкою.  
Ячна каша з грибами

ПОТРІБНО: ячна крупа - 1 скл., гриби 
заморожені - 100 г, цибуля ріпчаста - 1 шт., 
морква - 1 шт., олія - 3-4 ст. л., зелень (кріп, 
петрушка) - 1 пучок, сіль і приправи - за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: ячну крупу проми-
ти, висипати в каструлю й  залити двома 
склянками холодної води, додати за смаком 
сіль, накрити каструлю кришкою і вари-
ти на слабкому вогні 25-30 хв.до готовнос-
ті. Час від часу приготувати заправку до неї. 
Цибулю дрібно нарізати, моркву можна на-
терти на дрібній тертці. Якщо гриби вели-
кі, порізати їх на шматочки. В сковороду на-
лити олію, викласти овочі й обсмажити на 
середньому вогні 10-15 хв. Петрушку і кріп 
дрібно нарізати. Посипати зеленню овочі з 
грибами. Готову кашу перекласти до грибів 
з овочами, перемішати, додаємо приправи, 
накрити кришкою і тушкувати на мінімаль-
ному вогні 5-10 хв.  До заправки також мож-
на додати куряче філе, яке необхідно попе-
редньо порізати дрібними кубиками і об-

смажити 10-15 хв. на середньому вогні.
Куліш

ПОТРІБНО: пшоно - півсклянки, карто-
пля - 6 штук, сало - 150 г, цибуля - 2-3 штуки, 
петрушка - 1 ст. л., сіль - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у киплячу підсоле-
ну воду засипати пшоно. Води знадобить-
ся близько 2 л. Додати у пшоно нарізану ку-
биками картоплю й варити до її готовнос-
ті. Заправити куліш пересмаженою на салі 
дрібно нарізаною цибулею і шкварками, 
що утворилися при смаженні. Додати дріб-
но нарізану зелень петрушки й кип’ятити 
ще 5 хв.
Банош з бринзою

ПОТРІБНО: кукурудзяна крупа - 300 г, 
бринза - 200 г, сметана - 400 г (бажано до-
машня), вода - 900 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: що дрібніша куку-
рудзяна крупа на банош, тим швидше ця 
автентична гуцульська страва буде гото-
ва. Закип’ятити 900 мл води, потім вогонь 
зменшити. При постійному помішуванні 
всипати крупу. Продовжуючи мішати, доли-
ти сметану і мішати банош ще 20-30 хв. Далі 
вогонь вимкнути, каструлю накрити криш-
кою і залишити кашу «упрівати» ще на 5 хв. 
Готовий банош по густоті має бути як ман-
на каша і легко відставати від стінок кастру-
лі.

Бринзу розкришити і посипати гото-
вий банош. Також можна використати всі-
лякі додатки, наприклад, насмажити шква-
рок, грибів і теж подавати до баноша – хто 
як любить! Каша «упріє» (тобто смак її ста-
не завершеним, консистенція - ідеальною), 
якщо залишити її на вимкненій електро-
плиті, або в розігрітій, але вимкненій духо-
вці, або закутати каструлю в рушник.

Мамалига по-молдавськи
ПОТРІБНО: кукурудзяне борошно, вода, 

бринза, сіль, помідори, часник, олія. 
ПРИГОТУВАННЯ: мамалига – тради-

ційна молдавська страва. Зазвичай варять в 
товстостінній посуді або в казанку з кукуру-
дзяного борошна дрібного помелу. Борош-
но перед готуванням треба просіяти і під-
сушити в духовці. Приблизно на 1 скл. бо-
рошна треба 3 скл. води. Борошно всипа-
ти в киплячу воду тонкою цівкою, постійно 
помішуючи. Варити кашу на слабкому вогні 
40-45 хв. і часто помішувати, а останні 10-15 
хв. вогонь треба зробити дуже слабким або 
поставити мамалигу на водяну баню. Кашу 
краще подавати з бринзою, сметаною або 
під соусом. Щоб приготувати гострий соус, 
треба дрібно нарізати 6-7 солоних бурих 
помідорів, додати до них 2 товчених зубчи-
ки часнику, 1 ст. л. рубленого кропу і 2-3 ст. 

л. олії. Мамалигу викласти на підігріту та-
рілку і полити соусом.
Гречана каша по-дідівськи

ПОТРІБНО: крупа гречана - 2 скл., яйце 
- 2 шт., молоко - 4 скл., масло вершкове - 1 
ст.л., яйце (жовток) - за смаком, кориця, ва-
нілін і вершки - до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: крупу протерти з яй-
цями і висушити. Потім відварити її в моло-
ці до готовності, наприкінці додати верш-
кове масло і протерти через сито. Скласти 
кашу у вигляді пірамідки і подавати з верш-
ками, з’єднаними з жовтками, корицею або 
ваніллю.
Каша манна шарами

ПОТРІБНО: манна крупа - 30г, молоко - 
150 мл, цукор - 30 г, какао - 10 г, варення - 30 
мл, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: молоко ледь посоли-
ти, додати цукор (15 г) і довести до кипіння. 
Потім всипати тонкою цівкою манну крупу 
і, безперервно помішуючи, варити на слаб-
кому вогні до загустіння.

Форму змочити водою і посипати цу-
кром (15 г). Одразу після того, як каша при-
готувалася, половину від усієї кількості ви-
лити в форму. У решту каші додати какао, 
добре розмішати й вилити зверху на шар з 
каші без добавок. Охолодити. Готову кашу 
полити варенням.
Каша монастирська

ПОТРІБНО: 
крупа пшоняна, 
крупа гречана, 
рис нешліфова-
ний, крупа пер-
лова – по 100 г, 
олія (без запа-
ху) - 5 ст. л., ци-
буля ріпчаста 
- 3 шт., морква - 2 
шт., сіль, кріп, пе-
трушка, гриби.

П Р И Г О Т У -
ВАННЯ: вари-
ти крупи окремо 
майже до готовності в підсоленій воді. Ци-
булю порізати кубиками, моркву потерти 
на терці з крупними вічками. Усе спасерува-
ти на олії майже до готовності. Додати від-
варені гриби і просмажити ще 4-5 хв. До су-
міші каш додати засмажку з овочів і грибів. 
Проварити 5-6 хв. до повної готовності. До-
дати порізану зелень.
Каша «Цікаве поєднання»

ПОТРІБНО: картопля - 8 шт., пшоняна 
крупа - 1 скл., масло вершкове - 4 ст.л., олія 
- 2 ст.л., цибуля ріпчаста - 1 шт., сіль за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: на розігріту сковоро-
ду з олією покласти нарізану кубиками ци-
булю, обсмажити до золотистого кольору.

Картоплю очистити від шкірки, нарі-
зати на четвертинки і покласти в кастру-
лю, потім засипати промиту крупу, додати 
масло, сіль і заливати водою. На повільному 
вогні довести до готовності крупи та карто-
плі. Потім зняти з вогню, додати  обсмаже-
ну цибулю і за допомогою ложки всі компо-
ненти добре перемішати. Подавати на стіл 
кашу-мішанку зі сметаною.

 – сила наша 
З чого починався день у дитинстві? Не 

з бутерброда або печива, а з ситної 
каші! Тому що каша, як говорили 

нам мами - це запорука здоров’я, 
постачальник сил та енергії. Звідси й 
приказка: «Чого такий сонний? Каші з 
ранку не їв?» Ставши дорослими, кожен 
сам робить вибір - їсти кашу або що-
небудь інше. Ми голосуємо за кашу і тому 
підготували корисні, а ще – дуже смачні 
рецепти, які сподобаються всій родині. 

Каша
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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 4 по 10 листопада
Овен  

Проявляйте бiльше iнiцiативи, не бiйтеся наполягати на 
своєму. Ви зможете успiшно реалiзувати свої плани. Актив-
на дiяльнiсть допоможе тримати себе в тонусi.
Телець 

На цьому тижнi можливi непорозумiння мiж дiтьми та 
батьками. Дорослим рекомендується прислухатися до дум-
ки своїх чад.
Близнюки 

На цьому тижнi вам удасться пiдкорити бажанi верши-
ни. Залежно вiд того, як ви розставите прiоритети, зале-
жить ваше майбутнє.
Рак 

Будете цiлком зайнятi змiнами, якi вiдбуватимуться у 
вашому життi. Нова робота, друзi не дадуть вам сумувати.
Лев 

Можливi службовi вiдрядження. Будь-якi фiнансовi 
операцiї пройдуть успiшно, але не забувайте про уважнiсть.
Діва 

Можуть виникнути невеликi проблеми зi здоров’ям. Ра-
димо звернутися до лiкарiв. Для профiлактики тренуйтеся 
на свiжому повiтрi.
Терези 

Через зайнятiсть на роботi ви не можете проводити до-
сить часу з близькою людиною. Придiлiть максимум енергiї 
кар’єрi й уже невдовзi пожнете плоди.
Скорпіон 

У вас стане менше вiльного часу, оскiльки виникнуть 
новi обов’язки. На вас чекають зустрiчi з давнiми друзями 
та знайомими.
Стрілець 

Можливi сiмейнi сварки, якi вимагають чимало часу та 
енергiї на їх вирiшення. Постарайтеся не брати все близь-
ко до серця.
Козеріг 

Чудовий перiод для покращення стосункiв iз близькими. 
Заплануйтеся спiльну поїздку. Вечеря, приготована власно-
руч, стане приємним сюрпризом.
Водолій 

Обставини примусять зайнятися самоосвiтою. Не по-
чинайте нiчого без серйозних планiв, консультуйтеся з 
досвiдченими людьми.
Риби 

Стосунки з коханою людиною пройдуть серйознi випро-
бовування. Непорозумiння можуть перерости у глобальнi 
проблеми.

Вітаємо! 
працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату  –

іменинників листопада 2015 р.!
Надію Юзик, Віктора Антонюка, Надію Музичук, Віктора Борчука, 

Марію Бовт, Михайла Бовта, Ярослава Палія, Михайла Сімору, 
Івана Коберника  

Вітаємо!
Милу, хорошу донечку, ласкаву сестричку, 

найкращу у світі дівчинку 
Оксанку Вознюк

з Днем народження!
Хай веселочка барвиста 
І зірочка промениста,
В день народження, у свято,
Несуть щастячка багато.
Втіху, радість хай дарує 
Сонечко із неба,
Перший успіх хай крокує
Поруч біля тебе!
Рости нам на втіху,
 Миле янголятко, 
Хай береже тебе
Матір Божа зі своїм Дитятком!
А Господь здоров’я посилає,
Від біди тебе обороняє!

З любов’ю - мама, тато, сестричка Оля, братики  
Сергій, Тимофій, Антоній, хресна мама Альона,  

бабусі Катя й Оля, дідусь Толік, тьотя Надя із сім’єю, 
дядько Віталій із сім’єю. 

Погода в Тернополі й області
4 листопада - хмарно з проясненням, без 

опадів, температура повітря вночі 0-1 градус 
морозу, вдень 13-14 градусів тепла. Схід сонця - 
7.09, захід - 16.52.

5 листопада - ясно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 12-13 
градусів тепла. Схід сонця - 7.11, захід - 16.51.

6 листопада - хмарно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 8-9 
градусів тепла. Схід сонця - 7.12, захід - 16.49.

7 листопада - хмарно, місцями дощ, темпе-
ратура повітря вночі 1-2, вдень 9-10 градусів 

тепла. Схід сонця - 7.14, за-
хід - 16.48.

8 листопада - хмар-
но, без опадів, температура повітря вночі 4-5, 
вдень 11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.16, за-
хід - 16.46. 

9 листопада - хмарно, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 6-8, вдень 7-8 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.17, захід - 16.45.

10 листопада - хмарно, місцями дощ, тем-
пература повітря вночі 3-5, вдень 6-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.19 захід - 16.43.

З повагою - колектив Почаївського
 психоневрологічного будинку-інтернату.

Нехай же вам квітує весно-цвіт
В житті збуваються найкращі мрії

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

Українська спортсменка з Бережан Наталя 
Легонькова стала кращою серед жінок. Атлет-
ка впевнено виграла з результатом 2 год. 31 хв. 
08 сек., випередивши суперниць з Кенії та Ефі-
опії. При цьому Наталя змогла покращити своє 
особисте досягнення на 3 хв. 44 сек. Додамо, що 
результат спортсменки є олімпійським норма-
тивом.

Перемогу серед чоловіків на 36-му Дублін-

ському марафоні святкував спортсмен з Ефіопії 
Алему Гемечу, який фінішував з результатом 2 
год. 14 хв. 02 сек.

До речі, у 2013 році Наталя Легонькова ви-
грала марафон у Белфасті (Північна Ірландія). 
Раніше на рахунку у нашої землячки – перемоги 
на змаганнях в Единбурзі (Шотландія), Бидгощі 
(Польща), Тулузі (Франція). А загалом, марафон 
у Дубліні став наразі десятим у кар’єрі Наталі.

Наталя Легонькова 
з Тернопільщини 
виграла марафон у Дубліні

Спортсменка виграла 
традиційний, вже 36-ий 
щорічний дублінський 

Марафон «Airtricity», що провели 
у столиці Ірландії. Незважаючи 
на те, що погодні умови були не 
найкращими – дощ і вітер, цього 
дня вийшли на старт більше 15 
тисяч чоловік. Дистанція марафону 
становила 42 км 195 м.


