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Нарешті в українців є 
День Гідності й Свободи.
Тобі б ще гідного життя,
стражденний мій народе.

Тобі б іще позбутись тих,
хто на Майдані клявся
і «куля в лоб, то куля в лоб»
кричати не встидався.

Бо коли завершилася
Революція Гідності
і оплакала Україна
першу Небесну Сотню,
стало видно:
владу прибрали до рук
                            негідники,
крикуни, брехуни…
Одне слово, лжепатріоти.

Тож під кулі пішли
й нині йдуть не вони,
а звичайні хлопці
                            з народу,
захищаючи від сарани
землі рідної Гідність   
                           й Свободу.

Щомиті, вдень і уночі,
холодні і голодні
Земні й Небесні тисячі
рятують нас сьогодні.

Завдяки їм тепер в нас є
День Гідності й Свободи.
Діждешся й гідного життя,
стражденний мій народе!

Тетяна САВКІВ.

Президент Петро Порошенко 
підписав указ про 
відзначення 21 листопада 
Дня Гідності та Свободи. 
Саме цього дня три роки тому 
українці вийшли на площі 
міст і селищ захистити свої 
права. Столиця України стала 
для світу символом боротьби 
за європейські цінності.  
Для самих українців  
Майдан і досі триває.

Українці відзначать 
День Гідності та Свободи

Володимир БЛІХАР:
«Народний 
контроль» 
іде у міську раду з 

прозорими намірами»

Дорогі
парфуми

Тернопільський 
ляльковий театр 
святкує 35-річчя
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Тepнoпiльськa територіальна 
виборча комісія зареєструвала 
новий склад депутатського 

корпусу Тернопільської міськради, 
з відкриттям першої сесії 11 
листопада депутати і міський голова 
набудуть своїх повноважень.

Як відомо, команду «Народ-
ного контролю», яку я очолюю,  
представлятимуть у міській 
раді також Петро Болєщук, Ві-
кторія Шараськіна і Роман Ля-
хович – люди, які отримали 
найвищі рейтинги у списку 
кандидатів у депутати від на-
шої молодої політичної сили. 
Сьогодні ще непросто дати ха-
рактеристику новоутвореній 
партійній четвірці, адже кожен 
в ній, по-перше, непересічна 
особистість, по-друге, профе-
сіонал своєї справи (тут і куль-
тура, і медицина, і бізнес, і сфе-
ра місцевого самоврядування). 
А спільним для усіх, беззапе-
речно, є прозорість намірів, з 
якими «Народний контроль» 
іде до міської ради: їх деклару-
вали на передвиборчих зустрі-
чах з громадою, за дотримання 
цих засад звітуватимемо перед 
тернополянами. Ці наміри і за-
сади – чесна, прозора, відпові-
дальна влада.

Першочергові кроки, які 
маємо зробити, щоб Терно-
пільська міська рада чесно ді-
яла в інтересах громади.

На керівні посади у міс-
ті будемо призначати лише 
людей, обраних у результа-
ті відкритих, прозорих кон-
курсів. Особлива увага до об-

рання керівників, котрі роз-
поряджаються значними ко-
штами з бюджету, на поса-
ди, де існує великий потенці-
ал докорупційних дій (управ-
ління майном та землею міс-
та, ремонтом доріг, утриман-
ням житлового фонду, освітою 
та медициною).

Бюджет міста стане про-
зорим. Інформація про кож-
ну витрачену гривню громади 
міста буде оприлюднюватися 
в Інтернеті. Чиновник, котрий 
прийняв рішення про перера-
хування коштів, повинен вка-
зати, на якій підставі це зро-
блено, обґрунтувати ціну.

Прозоре ціноутворен-
ня усіх послуг. Вартість кож-
ної послуги, що міська рада 
надає мешканцям міста, буде 
обґрунтовуватися спеціаліс-
тами. Найважливіше – прозо-
ре формування тарифів, кому-
нальних послуг. Кожен меш-
канець міста повинен знати, 
чому він платить саме таку 
ціну.

Публічність усіх рішень 
місцевої влади. Попереднє 
оприлюднення всіх проек-
тів рішень  міської ради, ви-
конкому, підрозділів виконав-
чих структур (департаментів). 
Вільний онлайн доступ грома-

дян до інформації про плано-
вані рішення міської влади.

Громадські обговорення 
– основа діяльності.  Продаж/
оренда міського майна, що має 
значиму вартість (земля, не-
рухомість, комунальні підпри-
ємства), здійснюватиметься 
лише після громадського об-
говорення.

Публічна оцінка роботи 
чиновника. Роботу міських 
чиновників оцінюватимуть 
ті, хто користується їхніми по-
слугами, – мешканці міста на 
підставі визначених критеріїв 
оцінки. Від цих оцінок має за-
лежати зарплата чиновника 
та його кар’єрний ріст.

Громадський контроль у 
владі. Контролюючі функції 
за діями влади, у тому числі 
через присутність у виконав-
чих комітетах місцевих рад, 
мають виконувати представ-
ники громади – авторитетні 
громадські діячі, представни-
ки експертного середовища.

Упевнений, що разом зі сві-
домими і активними тернопо-
лянами обов’язково зможемо 
запровадити ці прості і прозо-
рі «правила гри» у діяльність 
нової міської ради, щоб влада 
у нашому місті таки працюва-
ла чесно!

Дорогі мої українці! Як 
би не хотілося мені 
вас тривожити, але, 

боюся, серце не витримає. 
Та тільки не моє серце. Моє 
– що там… Переживете. 
Серце нашої Матері. Серце 
України…

Вона з останніх сил намага-
ється крикнути нам, звернути на 
себе увагу, та ви нічого не бачите 
й не чуєте, окрім власного жит-
тєвого переконання, що «не так 
все повинно бути». Не так… А як? 
Скажіть мені, ну як? Чи ви зама-
ло змінили? Чи замало випили її 
крові? Невже ви досі ще не зро-
зуміли, що змінити істину – не-

можливо… Ви – українці, і це на-
завжди; земля – ваша рідна, і це 
безсумнівно. Чому ж тоді ви на-
магаєтесь зробити з України дру-
гу Америку, Росію, Європу, будь 
що, але не Україну? Чого ж ви хо-
чете насправді?

Українці, любі, чому ви вва-
жаєте, що маєте право вимагати 
від нашої рідної неньки кращо-
го життя? Що ви їй віддаєте на-
томість? Що більшість з нас дали 
їй, окрім сорому та ганьби? Лю-
бов? Тепло? Чи, може, розумін-
ня? Чи ж бо ви думаєте, що коли 
все життя просто стояти під бла-
китним небом, то в одну прекрас-
ну мить щастя впаде вам на голо-
ву? Можливо… А можливо, воно 

буде настільки великим, що вб’є 
вас на місці, і ви так і не зможе-
те ним насолодитися. І хто буде 
винен? Ну, звичайно, мама наша, 
до болю замучена Україна. Як же 
це вона не вгадала бажання своїх 
сина і доньки?

Земляки мої, хоч раз у жит-
ті прокиньтеся з думкою не про 
те, як вкрасти, а як подарувати. 
Не про те, як зруйнувати, а як по-
будувати, не з відразою в серці, а 
з щирою любов’ю до рідної зем-
лі. Забудьте хоч на мить про влас-
ний  біль, вгамуйте його в друж-
ніх обіймах свого брата - україн-
ця. Відчуйте, що ви з ним єдині у 
вірі, у мові, у своїй країні.

І якщо колись вас буде зли-
ти, що світ до вас ставиться, як до 
нікчеми, подивіться в дзеркало, 
може, дійсно, ви такі є.

Зрозумійте нарешті, що ви – 
це і є Україна. Ви - її серце, її душа, 
її біль, її спокій.. Тому спершу, ніж 
бажати змінювати все довкола – 
вдоскональте себе.

Надія КУРІЙ.

Думки вголос

До уваги тернополян!
Народний депутат, представник фракції «Блок Петра Поро-

шенка «Солідраність» Тарас Юрик, який є членом комісії з про-
ведення співбесіди з претендентами на посаду керівників міс-
цевих прокуратур в Західному регіоні, просить мешканців об-
ласті відповідально поставитися до списку конкурсантів.

У разі наявності інформації про порушення претендентами 
Законів, вчинення дій, несумісних зі званням прокурора, іншої 
інформації, що може бути корисна при проведенні співбесіди, 
її з підтверджуючими фактами можна надіслати на електронну 
адресу: new.procuror.ternopil@gmail.com. Анонімність гаранту-
ється.

Дізнатися про претендентів можна на офіційному сайті Ге-
неральної прокуратури України в відповідному розділі http://
www.gp.gov.ua/ua/reforms?_m=publications&_t=rec&id=163360

Конкурс триває до 16 листопада 2015 року.
Команда “Солідарності”  

в Тернопільській області.

Володимир БЛІХАР:
«Народний контроль» 

іде у міську раду з 
прозорими намірами»

Шановні працівники фермерського 
господарства «Вікторія - 92»  

та аграрії області!
Щиросердечно вітаю Вас із профе-

сійним святом! Завдяки Вашій напо-
легливій праці досягнення в аграрно-
му секторі за останні роки стали за-
гальновизнаними. З року в рік наро-
щуються обсяги виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, посту-
пово підвищується їх конкуренто-
спроможність. 

Хай надалі рясно колосяться ще-
дрими врожаями ниви, нехай втілюються в життя Ваші плани, 
задуми та сподівання на радість, мир і спокій у нашій Україні. 
Нехай Ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благо-
получчі та при доброму здоров’ї. 

Петро Іванович ПЕЛЯК, 
голова ФГ «Вікторія - 92» Козівського району.

Вітаємо!
15 листопада, у День працівників сільського господар-

ства, голова ФГ «Вікторія - 92» Петро Іванович Пеляк від-
значає свій 65-річний ювілей!

Шановні працівники 
сільськогосподарського товариства 

«Слава» та аграрії області!
Щиро вітаю Вас із професійним 

святом! Воно направду всенародне, 
адже від результатів нашої роботи 
значною мірою залежить здоров’я, до-
бробут і процвітання України. Це свя-
то усіх, хто розумом і руками, серцем і 
душею працює на рідній землі. 

Висловлюю шану і подяку хлібо-
робам, механізаторам, тваринникам, 
організаторам агропромислового ви-

робництва нашого краю. Ваша справа нелегка, але дуже важ-
лива. Адже Україна живе завдяки невтомним трудівникам, які 
дбають про землю.

Бажаю міцного здоров’я і людського щастя Вам і Вашим ро-
динам, радості та успіхів у всьому.  Нехай щедро родять ниви, 
хай над ними буде мирне небо, завжди світить сонце, а в кож-
ному домі панує добро та злагода! Добрих Вам засівів, рясних 
сходів та щедрих ужинків! 

З повагою - Василь КРИВКО, 
директор сільськогосподарського 
ТзОВ «Слава» Козівського району.

Прийміть вітання наші щирі,
Хай доля Ваша розквіта,
Нехай в здоров’ї, щасті, мирі
Рясні красуються літа.
Смійтеся більше 

і менше сумуйте,
На рідному полі 

ще краще газдуйте.
Хай думи ніколи 

спочинку не знають,

А руки, мов крила, 
внучат пригортають. 

Хай серце ще довго 
тріпоче у грудях,

Живіть до ста років 
на поміч всім людям.

З повагою - працівники 
господарства  

«Вікторія - 92».

«Українці  
ми з вами чи як?..»



Петро Багрій 
зі Збаража знову став 
найсильнішим на планеті
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Один з найміцніших 
чоловіків світу живе на 
Тернопільщині. Петро 

Багрій у свої 55 виборов 
золото на світових змаганнях з 
гирьового спорту. На чемпіонаті 
світу, який цього року відбувся 
в словенському місті Цельє,  
заслужений тренер України, 
майстер спорту міжнародного 
класу із Збаража здобув 
абсолютну перемогу серед 
ветеранів. Попри поважний 
вік, спортсмен штовхнув дві 
24-кiлoгpaмoвi гирі 130 разів. 
А y ривку обома руками підняв 
снаряд ще 212 разів. 

«Зробив собі штангу  
з коліс від трактора  
і труби»

Коли Петро Багрій говорить про 
спорт, своїх вихованців, змагання, його 
очі сяють. Каже, не уявляє життя без 
улюбленої справи. 

Гирьовим спортом чоловік займа-
ється вже 25 років. Спершу тренував-
ся сам – інтуїтивно розвивав свою силу. 
Першу штангу виготовив власними ру-
ками. Сьогодні виховує юних чемпіонів 
у рідному Збаражі, популяризує здоро-
вий спосіб життя та не перестає їздити 
на змагання.  Дуже часто на чемпіона-
тах перевершує результати не лише ве-
теранів, а й молодих спортсменів.

Петро Багрій народився та зростав у 
селі Болязуби Збаразького району. Піс-
ля закінчення школи навчався у Зба-
разькому ПТУ №5. 

- Вже тоді у мене з’явилося серйозне 
захоплення спортом. Я купив собі гирю, 
почав займатися. І хоч у родині не було 
спортсменів, але дід мій славився сво-
єю силою. Згодом два роки працював у 
колгоспі. Тоді у мене не було ні журналів 
про спорт, ні спеціалізованих програм на 
телебаченні, ні інтернету. Зробив собі 
штангу з коліс від трактора і труби.  Тре-
нувався самотужки і зміцнював своє тіло. 
Адже у селі було два шляхи, або приєдна-
тися до компанії хлопців і почати випи-
вати і курити або працювати над собою і 
займатися спортом. Згодом пішов служи-
ти в армію і продовжував тренуватися, 
багато бігав. Працював на комбайновому 
заводі, займався у спортивному залі, по-
чав брати участь у змаганнях. Вступив у 
Вінницький педагогічний інститут і там 
надалі вдосконалюв свої вміння.  
«Я ніколи не говорив:  
не вийде, постійно  
тренувався та  
працював над собою»

Згодом Петро Багрій почав працю-
вати у Збаразькому профтехучилищі. 
Створив у навчальному закладі секцію 

з важкої атлетики.  Тренуючи дітей, Пе-
тро Багрій покращував і свої показни-
ки. Зайнявся серйозно гирьовим спор-
том. Перші нагороди на світових зма-
ганнях отримав всередині 90-х. 

- У 30 років у мене вже була сім’я, 
двоє дітей, - розповідає чоловік. - Ба-
гато людей у такий вік не думають про 
якусь спортивну кар’єру, адже їх тур-
бує багато інших життєвих клопотів. Та 
я не опускав рук. Я ніколи не говорив: 
не вийде, я постійно тренувався і пра-
цював над собою. І коли в 50 мені ра-
дили їхати на змагання, я спершу від-
мовлявся, мовляв,  куди вже у мої роки. 
Але спробував і зміг показати ще кра-
щий результат, аніж молодші від мене 
спортсмени. 
«Почати займатися  
спортом ніколи не пізно»

У Петра Багрія десятки нагород. Ме-
далі, кубки, грамоти. Він отримував пе-
ремоги і призові місця на Чемпіона-
ті України та світу, неодноразово вста-
новлював рекорди, став восьмиразо-
вим чемпіоном світу серед ветеранів. 

Секрет свого успіху вбачає у постійній 
праці над собою.

- Для мене щось зробити з себе – це 
як звести дім, - каже чоловік. -  Коли у 
ньому потім не жити, то він почне руй-
нуватися. Тому його потрібно постійно 
підтримувати, дбати про нього, онов-
лювати, ремонтувати, якщо потрібно. 
Це наш внутрішній світ, який потребує 
постійної турботи. 

Тримати себе в формі, зізнається 
спортсмен, допомагають вихованці.

- Вони за мною тягнуться, а я за 
ними. І так триває з року в рік, - до-
дає Петро Федорович. – Вони мене під-
штовхують і надихають. Інколи нарі-
каю, що  щось мене болить, що більше 
не можу, то вони з усмішкою кажуть: 
«Пожалілися і досить. Йдіть тренувати-
ся!» Відразу піднімається настрій і ти 
вже готовий гори звернути. Ще у шко-
лі в мене була травма спини, але я не 
зациклювався на цьому, займався спор-
том, і зміг досягти успіху. Головне, не 
боятися долати перешкоди і постійно 
йти вперед. Інакше нічого не зможете 
добитися. 

Сьогодні Петро Багрій вже  розро-
бив свою методику тренування і ви-
ховує майбутніх чемпіонів у дитячо-
юнацькій спортивній школі міста. Його 
вихованці навіть після закінчення за-
кладу не полишають спорт. Це допома-
гає їм і у навчанні.
Улюблена їжа чемпіона 
– зелень, овочі та фрук-
ти з власного городу

Окрім міжнародних чемпіонатів, Пе-
тро Багрій часто бере участь і у місце-
вих змаганнях. Підготовка до них, каже, 
не менш відповідальна. Щоправда Фе-
дерація гирьового спорту вже роками 
недофінансовується. Та хіба це може 
стати на заваді тим, хто насправді лю-
бить свою справу. 

Зустрічаю Петра Федоровича на зма-
ганнях з гирьового спорту, присвяче-
них 65-річчю фізкультурно-сортивного 
товариства «Колос». Як завжди підтяг-
нутий і усміхнений, він дає своїм ви-
хованцям останні настанови перед по-
чатком змагань. По-батьківськи дбає 
про кожного з них. Зізнається, лишень 
шкода, що хлопці підростають, закінчу-
ють школу і покидають рідний Збараж, 
тож у його команді не обійтися без но-
вачків. 

А ще найсильніший чоловік світу 
запевняє: почати займатися спортом 
ніколи не пізно. Як приклад, Петро Ба-
грій наводить власний досвід. Сьогод-
ні ж майстер спорту міжнародного кла-
су продовжує передавати знання моло-
ді. Аби хлопці не думали, де взяти гро-
ші на пляшку та сигарети, а розуміли 
наскільки це шкідливо і що існує інше 
життя. І що завдяки своїм природним 
даним та наполегливості можна досяг-
ти успіху. 

Щодо харчування, то тут Петро Ба-
грій невибагливий. Найулюбленіша 
його їжа – це зелень, овочі та фрукти 
з власного городу. Це обов’язкові ін-
гредієнти його сніданку. А так раці-
он чемпіона нічим не відрізняється 
від їжі середньостатистичного україн-
ця. Для змагань у Петра Федоровича є 
спеціальна форма, яку в жодному разі 
не вдягає на тренування. Інших амуле-
тів для удачі немає. Каже, найважливі-
ше – це позитивний психологічний на-
стрій. Саме від нього залежить успіх. 
Без віри в себе і впевненості перемо-
га неможлива. 

Не варто звертати увагу на різні 
дрібниці, порівнювати себе з суперни-
ком, сумніватися і боятися. 

Зізнається, зійти з помосту не до-
зволяє величезна любов до своєї спра-
ви і прагнення, незважаючи на всі пе-
решкоди та недофінансування, слави-
ти ім`я України на світових та європей-
ських змаганнях і бути прикладом для 
своїх вихованців.

Юля ТОМЧИШИН.

У 55 років чоловік більше 300 разів підносить 24-кілограмові гирі
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Вже більше трьох тижнів у на-
метовому містечку біля Кабміну 
триває безстрокова акція протес-
ту проти драконівських тарифів 
на житлово-комунальні послуги. 
Кипить величезний самовар, дим-
лять буржуйки, у повітрі  - запах 
страв польової кухні. В очах людей 
- відчай і бажання боротьби. Май-
дан для них - остання надія на те, 
щоб вижити у морозну зиму. Пла-
тити за новими тарифами немає 
грошей, лишитися без квартири за 
борги - страшно, чекати на смерть 
у холодних домівках - безглуздо. 
Тож люди стягуються під Кабмін, 
щоб змусити владу почути їх. 

«Так погано, як зараз, люди не 
жили ніколи», - влучно підмітив 
ініціатор протесту Олег Ляшко. Він 

вважає, що списувати всі пробле-
ми на війну не чесно, адже, як свід-
чить історія, війна ніколи не пере-
шкоджала економічному розвитку 
держави. Справжня ж проблема по-
лягає в тому, що влада краде і бре-
ше, стверджує радикал.

Із ним погоджуються мільйо-
ни українців, яких влада зробила 
жебраками. У найскрутнішому ста-
новищі - пенсіонери та інваліди. 
Вони й так не мають за що купити 
нормальну їжу, ліки, а тарифи, які 
у кілька разів перевищують роз-
мір пенсії, просто добили їх. Мізер-
ні субсидії у кілька гривень тільки 
розлютили людей і жодним чином 
не допомогли вирішити проблему 
тотального безгрошів’я.

Щодня до Олега Ляшка на Та-

рифному майдані підходять сотні 
людей. Він нікуди не ховається, у 
перервах між засіданнями Верхо-
вної Ради його завжди можна зна-
йти біля наметів - то рубає дрова, 
то плов дегустує, то просто спілку-
ється з людьми. Майже кожну ніч 
проводить у наметах, інколи на-
віть поголитися перед засіданням 
Ради не встигає. Утім, не дуже цим 
переймається,  каже, - головне, щоб 
Майдан досяг своєї мети і влада 
врешті почула своїх громадян.

На вихідних на Тарифному 
майдані відбулося Віче. Тисячі лю-
дей з’їхалися під Кабмін, щоб по-
радитися, як жити далі. Як вияви-
лося, не лише високі тарифи бо-
лять українцям, а й тотальна ко-
рупція, яка з часів Януковича ніку-
ди не зникла. Порадившись, про-
тестувальники озвучили низку ви-
мог, до виконання яких вони розхо-
дитися не збираються. 

У першу чергу, вимагають 
збільшити обсяг пільгового газу з 
200 до 400 кубів, а також прийня-
ти комплекс заходів, які допомо-
жуть радикально знизити тарифи. 
Серед них - ліквідація монополіста-

посередника НАК «Нафтогаз Укра-
їни», який є штучно створеною ко-
рупційною надбудовою на ринку 
природного газу; спрямувати де-
шевший газ українського видобут-
ку виключно на потреби населення 
України; усунути неконституційну 
Національну комісію, яка здійснює 
регулювання у сфері енергетики 
та комунальних послуг; відрегулю-
вати ціни на природній газ і запро-
вадити прозоре для суспільства ці-
ноутворення; знизити рентну пла-
ту на видобуток природного газу. А 
ще - прийняти державну програму 
збільшення видобутку природного 
газу в Україні та державну програ-
му масштабної енергомодернізації.

Також серед важливих вимог 
- продовження терміну дії мора-
торію на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призна-
чення. 

«Земля - найбільше багатство, 
яке дав нам Господь. Продавати 
його - це злочин, який зганьбить 
нас перед нашими дітьми та онука-
ми», - зазначає Олег Ляшко.

Окрім того, протестувальни-
ки наполягають на проведенні 

справжньої реформи правоохорон-
них органів за принципом нової 
поліції. Наполягають на звільнені 
усіх суддів і прокурорів, а на їх міс-
це найняти нових - молодих і неко-
румпованих. При цьому, кажуть, не 
обійтися без відставки Генпроку-
рора Шокіна, голови СБУ Грицака, 
які своєю діяльністю лише скомп-
рометували силові структури і 
остаточно вбили у суспільства до-
віру до них.

А ще - вимагають припини-
ти переслідування політиків-
патріотів: Ігоря Мосійчука, Юрія 
Сиротюка, Геннадія Корбана, Бог-
дана Тицького та інших осіб, які 
позитивно проявили себе під час 
Революції гідності та російсько-
української війни на Донбасі, а 
нині, через критику дій чинної вла-
ди, зазнають тиску й опинились за 
ґратами. 

«Невиконання цих вимог буде 
ще більше посилювати і без того 
глибоку економічну і політич-
ну кризу, яка нині просто знищує 
нашу державу й може довести її до 
руїни», - застеріг лідер радикалів.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Тарифний майдан. Три тижні боротьби 
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко кличе людей під Кабмін, 

щоб разом боротися з грабіжницькою політикою влади

Путінська Московія не бажала бачити 
свою сусідку демократичною, вільною, 
інтегрованою на Захід. Наші воїни піш-
ли боронити державу на Сході. А політи-
ки обіцяли захищати країну на диплома-
тичному фронті, законодавчо, боротися з 
корупцією, бідністю. Тобто, виконати ви-
моги Майдану, пам’ятаючи, що прийшли 
до влади на крові Небесної сотні. Проте, 
всівшись у парламентські, урядові, чи-
новницькі стільці, багато хто зі «слуг» 
махнув рукою на обіцянки, війну, держа-
ву і народ. У першу чергу - власні інтер-
еси. 

Із парламентом в українців завжди 
халепа. Кожен наступний - гірший за по-
передній. Нинішній, на жаль, не виняток. 
Що не засідання - то цирк. Але людям зо-
всім не смішно. Бо з такими законодавця-
ми і політиками загалом - до покращен-
ня життя та порядку в країні - як до Єв-
ропи без віз. 

Минулий понеділок приніс невтішне 
повідомлення: безвізовий режим з Євро-
союзом відкладено. Раніше в МЗС повідо-
мляли: до 9 листопада мали б передати 
до Єврокомісії остаточний звіт про вико-
нання плану дій візової лібералізації, а 15 
грудня ЄС мав би визначити, чи отримає 
Україна безвізовий режим у 2016 році. 
Однак, Рада не змогла ухвалити низки 
законопроектів, необхідних для запрова-
дження безвізового режиму.

Водночас, депутати, які валять візо-
ві закони, звернулися до глави держави 
розширити можливості використання 
дипломатичного паспорта. Сорок обран-
ців скерували відповідний запит в адмі-
ністрацію президента, повідомила нар-
деп Ірина Геращенко. За її словами, пар-
ламентарі мотивують свій крок немож-
ливістю «здійснювати термінові служ-
бові відрядження за кордон». Ймовірно, 
йдеться про дозвіл залишати диппаспор-
ти у себе після службових відряджень. 
Наразі парламентарі зобов’язані здава-
ти їх на зберігання в МЗС. «Це звучить ко-
мічно і ганебно в умовах, коли самі ж де-
путати блокують безвізові закони!» - на-

голосила Геращенко. 
Здивування з приводу депутатського 

звернення висловив і Петро Порошенко. 
Й зазначив: «Вони хочуть користуватися 
більшими можливостями безвізового ре-
жиму. Але дві третини цих депутатів не 
хочуть голосувати за безвізовий режим… 
Ми маємо зробити все, щоб кожен укра-
їнець мав можливості подорожувати без 
віз країнами Шенгенської зони».

ЄС тим часом переживає не кращі 
часи через величезний наплив мігрантів. 
Міністр закордонних справ Люксембургу 
Жан Ассельборн у світлі кризи навколо 
біженців попередив про можливість роз-
паду Євросоюзу і відновлення контролю 
на державних кордонах країн-членів ЄС. 
Подібні застереження озвучували й інші 
європолітики та експерти. 

Візовий демарш з боку частини на-
ших парламентарів скидається на те, 
мовляв, навіщо бідним українцям Євро-
па? Куди вони поїдуть з євровізами, але 
без грошей? Адже люди продовжують 
бідніти. Третині наших співвітчизників - 
35,3 відсотка - вистачає коштів лише на 
їжу. Такі дані центру соцдосліджень «Со-
фія». При цьому 9,9 відсоткам опитаних 
грошей на продукти харчування не ви-
стачає, й вони іноді голодують. Лише 1,4 
відсотка українців живуть у достатку, 
проте не можуть поки здійснювати доро-
гі покупки: квартиру, автомобіль. І незна-
чне число - 0,3 відсотка - живуть у повно-
му достатку.

Найбільше криза б’є по незахищених 
верствах населення - пенсіонерах, яких 
в Україні більше 12 мільйонів. За підра-
хунками Пенсійного фонду і Держстату, 
кожен третій наш співвітчизник - пенсі-
онер. Переважна більшість отримує мі-
німальну пенсію - трошки більше тися-
чі гривень. Гідними можна назвати пен-
сії прокурорів - до семи тисяч, прийнят-
ними - чорнобильців, вчених і держслуж-
бовців - три-чотири тисячі. І поза кон-
курсом - народні депутати й судді - їхні 
суперпенсії складають 15-16 тисяч гри-
вень. 

Виживати українським пенсіонерам 
допомагають дачі, городи, діти, волонте-
ри, благодійні фонди тощо. Про розваги, 
подорожі, тим паче, мандри закордон се-
редньостатистичному українському пен-
сіонерові годі й мріяти. 

А ось наші сусіди… За дослідженням 
видання «Сьогодні», для прикладу,  «се-
редньостатистична» пані-пенсіонерка в 
Польщі отримує у перерахунку в серед-
ньому дев’ять тисяч гривень (1,5 тисячі 
злотих). Максимальна ж пенсія у Польщі 
складає 14,9 тисячі гривень. Вибір розваг 
для польських пенсіонерів широкий: для 
них існують спеціальні знижки на авіа-
квитки, потяги (літні поляки часто подо-
рожують країною), музеї, галереї, театри. 
Існують у Польщі «Клуби сеньйорів», де 
пенсіонерам влаштовують тренінги та 
майстер-класи. Багато поляків пенсій-
ного віку можна зустріти у міжнародно-
му аеропорту Варшави: вони мають змо-
гу побачити світ.   

Одні з найбільш забезпечених пенсі-
онерів у Європі - німці. Тамтешня «фрау» 
отримує близько 31 тисячі гривень пен-
сії. Серед популярних розваг - робота і 
подорожі за кордон. Крім того, німецькі 
пенсіонери мають право на безкоштовні 
ліки й низку медичних послуг. 

А управління соціального страху-
вання Фінляндії планує замінити поточ-
ну систему допомоги в країні безумов-
ним доходом. Незабаром кожен грома-
дянин Фінляндії щомісяця отримувати-
ме від уряду 800 євро. Ця сума не буде 
обкладатися податком. Фіни й без того 
не бідують. Середня зарплата в цій краї-
ні - 36500 євро на рік, або три тисячі євро 
на місяць. Але кому будуть зайві 800 дар-
мових євро?

Українцям наступного року уряд та-
кож планує двічі підвищувати соціальні 
стандарти: з 1 травня та з 1 грудня. Зага-
лом на 12 відсотків. Але підвищення мі-
німальних пенсій та зарплат «з’їсть» ін-
фляція. Бо її також прогнозують на рівні 
12 відсотків. 

Ольга ЧОРНА. 

Про нарахування єдиного 
внеску з мінімальної 

зарплати 
Суб’єктам господарювання - юридичним та 

фізичним особами, які мають найманих праців-
ників, необхідно знати: якщо база нарахування 
єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-
правовими договорами) не перевищує розміру мі-
німальної зарплати, встановленої законом на мі-
сяць, за який нараховується заробітна плата (до-
хід), сума єдиного внеску розраховується як добу-
ток розміру такої мінімальної зарплати та ставки 
єдиного внеску, встановленої для відповідної ка-
тегорії платника. Умовою застосування зазначеної 
норми є перебування найманого працівника у тру-
дових відносинах повний календарний місяць.

У разі звільнення працівника з основного місця 
роботи протягом місяця, в якому нарахована зарп-
лата за відпрацьований час не перевищує розміру 
мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску 
розраховується з фактично нарахованої зарплати 
незалежно від її розміру.

Обов’язок роботодавця щодо нарахування єди-
ного внеску з мінімальної зарплати за основним 
місцем роботи також передбачено і у разі, коли пра-
цівник працював неповний місяць (перебував на 
лікарняному, у відпустці у звєязку з вагітністю та 
пологами, у відпустці без збереження платні, у що-
річній або додатковій відпустці тощо).

Якщо підприємством за період з 1 вересня 2015 
року було здійснено нарахування єдиного вне-
ску, виходячи з мінімальної зарплати, що складала 
1218 гривень, таке підприємство повинно здійсни-
ти донарахування єдиного внеску, виходячи з міні-
мальної платні, розмір якої з 1 вересня 2015 року 
- 1378 гривень.

Також необхідно провести перерахунок мак-
симальної величини бази нарахування при розра-
хунку єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами, оплати відпускних, період 
яких більше одного місяця, та нарахування прово-
дились до 1 вересня цього року.

Отже, за період з 1 вересня платники повинні 
здійснити перерахунок нарахованих сум єдиного 
внеску та відобразити такі суми у звітності з єди-
ного внеску за жовтень-грудень 2015 року.

У разі здійснення платниками перерахунку 
єдиного внеску, пов’язаного із зміною розміру мі-
німальної зарплати та розміру максимальної вели-
чини, з якої справляється єдиний внесок, штрафні 
санкції за донарахування платником своєчасно не 
нарахованого єдиного внеску не застосовуються.

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в області.

Навіщо бідним українцям Європа?
Бажання стати частиною євроспільноти вивело на Майдан спершу 
студентів, а потім повстало проти режиму Януковича суспільство. 

Потім була перемога Майдану. А потім - війна… 
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Термінові заходи.
Наприклад, якщо ви промочили 

ноги - відразу ж, як тільки опините-
ся вдома, насамперед натріть їх го-
рілкою або спиртом, розігрійте їх 
гарненько і надягніть сухі шерстя-
ні шкарпетки. Можна потримати на 
підошвах гірчичники. 

Природні “антибіотики”.
Їжте цибулю і часник, а також 

вдихайте пари цибулі, особливо 
якщо у вас вже з’явився нежить. 
Часник потрібно саме жувати, а не 
ковтати, інакше користі не буде. А 

щоб позбутися від запаху або, при-
наймні, значно зменшити його, 
прополощіть рот лимонним соком. 
Біля ліжка на ніч покладіть розріза-
ну цибулину (запах вас турбувати-
ме лише спочатку, а потім ви адап-
туєтеся, і навіть сльози не будуть 
навертатися).

Більше пити.
Перед сном випийте 2 чашки 

чаю з медом або з лимоном (для по-
силення ефекту можете додати пе-
рець) або молоко з медом. Потріб-
но, щоб молоко і чай обов’язково 

були гарячими. Добре закутайтесь 
і постарайтеся поспати якомога до-
вше.

Гарячий душ або ванна.
При перших ознаках захворю-

вання потрібно прийняти гарячий 
душ. Намагайтеся прогріти облич-
чя, шию, груди. Якщо дозволяє сер-
це і немає високої температури, при-
йміть замість душу гарячу ванну 
протягом 10-15 хвилин. Потім на-
сухо витріться і лягайте в ліжко, за-
горнувшись ковдрою, а краще - дво-
ма, пропотійте під ковдрою хвилин 
30-40. Для цього випийте склянку 
трав’янистого настою або чаю з ма-
линою, медом або прополісом.

Спати, спати і ще раз спати.
Як відомо, уві сні наш організм 

відновлює свої сили. Подбайте про 
те, щоб поспати як мінімум 8-9 го-
дин. Хороший сон - це хороший від-
починок. 

Жменька рецептів
При застуді просто незамінний чай з кар-

дамоном. Він усуває біль в горлі та сухість. За-
варюють чай так: 8 частинок кардамону на 1,5 
літра води. Кип’ятити 5 хвилин на повільному 
вогні, потім настояти 15 хвилин. Можна дода-
ти скибочку лимона, а також мед або молоко за 
смаком.

Липа, калина, малина дуже добре знижують 
температуру тіла. Якщо застуда супроводжу-
ється нежиттю, то ніс бажано промивати мор-
ською водою. Гарний і дієвий засіб від застуди 
- настій із соснових бруньок. Готувати його так: 
беремо 1 ложку бруньок сосни і заливаємо в 
термосі 2 склянками окропу, залишаємо насто-
юватися на годину, потім проціджуємо і при-
ймаємо по 1/4 склянки тричі на день. Цей на-
стій допомагає позбутися від застуди та кашлю. 
За смаком можна додати мед або цукор.

Чудовим народним засобом від застуди є бу-
ряковий сік. Його потрібно пити по півсклянки 
кілька разів на день. Оскільки сік буряка дуже 
концентрований, то його можна розбавити на-
половину з соком моркви. Буряковим соком ка-
пають ніс при нежитю як дорослим, так і ді-
тям. Сік буряка у рівних пропорціях розбавля-
ють кип’яченою водою і капають по 2-3 краплі 
в кожну ніздрю

Корінь імбиру теж є прекрасним засобом в 
боротьбі з простудними і вірусними захворю-
ваннями. Взяти три скибочки свіжого імбиру, 
залити окропом, настояти і за смаком додати 
мед.

При кашлі народний засіб - це сік редьки з 
медом. Чорну редьку потрібно вимити, зрізати 
вершечок, зробити поглиблення, додати туди 
мед. Далі редьку поміщають у склянку. Редька 
пустить сік, який потрібно пити по ложці 3 рази 
на день.

При болю в горлі є дієвий засіб: беремо пів-
склянки теплої кип’яченої води, білок одного 
курячого яйця і розмішуємо його в половин-
ці склянки води, потім додаємо 1 чайну ложку 
соди і солі і розмішуємо і починаємо потихень-
ку в стакан додавати гарячу воду, але не окріп, 
щоб білок не згорнувся. І ось цим розчином по-
трібно полоскати горло кожні кілька годин. 

І, звичайно, не забувайте провітрювати кім-
нату, в якій перебуваєте, - це слід робити яко-
мога частіше.

На Тернопіллі спалах захворювання 
очікують в середині грудня, розповідає 
лікар-епідеміолог обласного 

лабораторного центру Держсанепідслужби 
України Світлана Маціпура. 

– Поки що ситуація із захворюваністю на грип і ГРВІ 
не перевищила епідемічного порогу, – зазначає лікар. 
– Пов’язано це і з тим, що в школах були канікули, тож 
діти менше контактували одне з одним. Взагалі, є два 
періоди, коли кількість хворих стрімко зростає – це се-
редина грудня, перед Новим роком, а також початок 
і середина лютого. Січень випадає, бо канікули, люди 
роз’їжджаються на святкування, і менша ймовірність 
підхопити інфекцію.

– Усі пам’ятають, якого переполоху наробив в 
Україні так званий свинячий грип.  До чого слід готу-
ватися у цей сезон?

– Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує три 
штами грипу. Це Каліфорнійський – уже звичний для нас 
підвид так званого свинячого грипу. Він не щезає й продо-
вжує циркулювати, проте  багато людей перехворіли і ви-
робили імунітет. Також пронозують так званий Швейцар-
ський грип – він прийшов в Україну з Європи і для нас но-
вий. Третій – вірус подібний В/ Phuket. Це новий штам гри-
пу, з яким імунна система більшості населення не знайома. 

– Чим небезпечні нові штами грипу?
– Насамперед треба сказати, що грип є один, але 

він швидко і легко мутує, тому відрізняється за своєю 
структурою. А от прояви його однакові: зростає темпе-
ратура тіла, лихоманка, болять м’язи, суглоби, загальна 
інтоксикація організму. У цьому й небезпека будь-якого 
штаму грипу, що він може дати різноманітні ускладнен-
ня – пневмонію, енцефаліти, загострюються хронічні за-
хворювання. Як перенесе недугу людина, залежить від її 
імунітету. Наприклад, той самий Каліфорнійський грип 
може призвести до смерті. Разом з тим, в області діа-
гностували цей грип у дитини, і серед симптомів були 
лише нежить і невеличка температура. Тобто все зале-

жить від того, як організм відреагує на інфекцію.
– Як зменшити ризики захворіти?
– Кращою профілактикою є щеплення. Робити його 

рекомендують усім. Особливо ж тоді, якщо людина має 
хронічні захворювання. Коли є такі недуги й приєдну-
ється грип, одразу відбувається загострення недуги. 
Також рекомендують профілактику людям, які мають 
ожиріння, приймають імунні препарати. Друга група ри-
зику – професійна. Сюди належать вчителі, медики, про-
давці – усі, хто спілкується з великою кількістю людей. 
Вакцина від грипу на Тернопіллі вже є, її можна купити 
в аптеках. 

– Кому можна проводити щеплення? 
– Перед щепленням слід проконсультуватися з лі-

карем. А робити процедуру можна і дітям, починаючи з 
шести місяців. Не рекомендують, коли є температура в 
момент щеплення або алергічна реакція на курячий бі-
лок. Це пов’язано з виробництвом вакцини. Щеплення 
проводять в поліклініці. Вакцина, яку завезли на Терно-
пілля, – французька. Вона містить ті три штами, які ре-
комендовані на цей сезон. Виробляють вакцину на один 
епідемічний сезон, і діє вона близько року. До речі, саме 
зараз добре робити щеплення, коли менше хворих. Адже 
потрібен деякий час, аби засіб подіяв і виробився імуні-
тет. З мого досвіду – я сама неодноразова щеплювалася, 
і всі ці роки не хворіла грипом. 

– Що робити, коли людина виявила в себе перші 
ознаки грипу?

 – Полежати вдома і викликати лікаря. Будь-який 
грип дуже швидко поширюється в місті. Допомагає за-
криття навчальних закладів, але робити це потрібно 
вчасно. Якщо, відчувши нездужання, залишитися вдома, 
викликати лікаря і полежати спокійно в ліжку, то від не-
дуги можна позбутися швидше. Якщо ж переносити її на 
ногах, то стан погіршиться, організму буде важче боро-
тися з інфекцією, при цьому можливі ускладнення. У та-
кому випадку ви втратите час і гроші на лікування. 

Антоніна БРИК.

Цієї зими на українців 
можуть «НАПАСТИ» 

нові види грипу
Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує: цієї осені та взим-
ку в північній півкулі планети пошириться відразу три штами вірусу. 
Наш МОЗ не виключає – інфекція може дістатися і до України.

Як швидко вилікувати застуду 
народними засобами 

Якщо для вас звично хворіти кілька разів на рік, тоді вам стануть у нагоді на-
родні методи боротьби із застудою, щоб не допустити її ускладнень. 



№45 (126) / 11 листопада-17 листопада 2015 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Втік від дружини... у монастир
Його кілька днів шукали всім селом у лісах і посадках, а він тим часом оселився в жіночому монастирі у 

Кременеці. Майже курйозна історія трапилась із мешканцем села Лідихів Кременецького району. 

В інтернаті побували гро-
мадський спостерігач Ірина 
Максимова разом із представ-
ником уповноваженого з прав 
людини на Тернопіллі Володи-
миром Шевченком. Вони без по-

передження відвідали заклад і 
виявили шокуючи факти. 

«Спостерігачі виявили, зо-
крема, двох чоловіків у «карце-
рі», які  безпідставно, невідо-
мо за які провини, перебували  

у нелюдських умовах.  Закрита 
тісна кімната з металевою ре-
шіткою на дверях була зачине-
на на замок без електричного 
освітлення і доступу свіжого по-
вітря та води.  Замість туалету – 
відро. Обидва чоловіки перебу-
вали  у жахливому стані, невідо-
мо коли мились. З їхніх слів, од-
ного помістили на початку жов-
тня через конфлікт з водієм  ди-
ректора, який побив підопічно-

го,  а інший  перебував у «карце-
рі» з 20 жовтня  через те, що хо-
тів втекти з інтернату», - йдеть-
ся у заяві.

В офісі омбудсмана зазна-
чають, що майже 70 чоловіків 
взагалі не мали спідньої білиз-
ни, також був відсутній верхній 
одяг, предмети особистої гігіє-
ни. 

За даними правозахисників, 
у приміщеннях інтернату ан-
тисанітарні умови, не викону-
ються норми пожежної безпеки, 
персонал недостатньо обізна-
ний щодо своїх обов’язків та ха-
латно до них ставиться.

Після виявлення фактів не-
законного позбавлення волі та 
жорстокого поводження право-
захисники повідомили про це 
прокуратуру та поліцію.

У правоохоронних органах 
підтвердили, що виявили в ме-
дичному закладі низку грубих 
порушень, зокрема – жорстоке 

поводження з пацієнтами та не-
належні умови утримання.

Наразі за фактом злочину 
відкрили провадження за стат-
тею 146 Кримінального кодексу 
України – незаконне позбавлен-
ня волі людини.

Хворих утримували в нелюдських умовах 

Упродовж місяця двох психічнохворих чоловіків 
утримували у жахливих умовах у Бережанському 
психоневрологічному будинку-інтернаті. Про 

це заявили у прес-службі  уповноваженого з прав 
людини Верховної Ради України. 

На Тернопіллі 
четверо 
невідомих осіб 

вчинили зухвалий 
розбій та пограбування 
директора місцевого 
підприємства. 

В обласному управлінні 
поліції розповіли, що впро-
довж години зловмисни-
ки вимагали у подружжя з 
Чортківського району гроші 
та коштовності. Нападники 
викрали з оселі підприємця 
40 тисяч гривень, 500 дола-
рів і ювелірні вироби.

- Подія трапилася в ніч з 
5 на 6 листопада в селі На-
гірянка. Зловмисники про-
никли до помешкання під-
приємця, відваживши вікно. 
Двоє невідомих схопили чо-
ловіка, а двоє інших його 
дружину. Бандити нанесли 
подружжю тілесні ушко-
дження, випитуючи, де гро-
ші та коштовності, - розпові-
ли у відомстві.

Втекли невідомі че-
рез вхідні двері. Покидаю-
чи приміщення, вони попе-
редили, щоб подружжя не 
зверталося до міліції. Про 
напад жінка одразу розпо-
віла доньці, яка викликала 
бригаду швидкої допомоги.

Медики зазначають, що 
стан потерпілих стабільний. 
Чоловік із численними ге-
матомами, різаною раною 
вуха та струсом головного 
мозку перебуває у лікарні.

За словами подружжя, 
нападники розмовляли ро-
сійською мовою, були одяг-
нені в чорний одяг, облич-
чя прикрили балаклавами. 
Наразі правоохоронці роз-
шукують причетних до зло-
чину.

Бандити годину 
катували сім’ю 
підприємця

- Знайшли зниклого у Свято-
Богоявленському жіночому мо-
настирі у Кременці. Тут йому на-
дали притулок і він займався гос-
подарськими роботами, - розпові-
дає т.в.о начальника Кременець-
кого відділу поліції обласного 
управління Національної поліції 
України Роман Стрижак -  Потра-
пивши на територію святині, чо-
ловік вирішив там і залишитися. 
Коли за ним приїхав син, то від-
мовлявся їхати додому. Поясню-

вав це тим, що його сім`я живе бід-
но, а  дружина неналежно за ним 
доглядає і зловживає спиртним.  

Жителі Лідихова розповіда-
ють, що шукали зниклого одно-
сельчанина всім селом. Дуже пере-
живали за нього, боялися, щоби не 
трапилося біди. Люди кажуть, чо-
ловік злякався, коли його спійма-
ли правоохоронці з краденою це-
глою на підводі. Хвилювався, аби 
за поганий вчинок не забрали у 
нього коня. Тож, аби уникнути 

проблем, ймовірно, вирішив піти з 
дому. Коли втікач за кілька днів піс-
ля пригоди не об`явився, забили на 
сполох.

У монастирі неофіційно ка-
жуть, вирішили зробити добру 
справу і допомогти потребуючо-
му. Чоловік прийшов до них і по-
просив притулку. Сказав, що про-
сити милостиню не хоче, а засобів 
для існування у нього немає. Тож 
не змогли відмовити йому.  Піс-
ля спілкування з правоохоронця-
ми та рідними мандрівник з Ліди-
хова повернувся у рідну домівку. 
Його сім`я була дуже рада цьому. 

- Ми їздили до родичів, обі-
йшли всі околиці, але чоловіка 
ніде не було, - розповідає дружи-

на. – На щастя, вдалося його зна-
йти. Ми всі дуже любимо і віри-
ли, що повернеться живий і здо-
ровий. Син і донька не могли собі 
місця знайти без тата. Пережива-
ли, плакали. 

Односельчани по-різному го-
ворять про вчинок втікача. Але ка-
жуть, що він дуже працьовита лю-
дина, а от дружина, буває, дійсно, 
не піклується про нього і заглядає 
в чарку.  Що ж спонукало чолові-
ка податися у монастир і чому не 
хотів повертатися додому, від са-
мого лідихівця почути не вдалося 
– на подвір`ї його важко застати – 
працює, аби надолужити свою від-
сутність у рідній домівці. 

Юля ТОМЧИШИН.

Про зникнення чоловіка правоохоронців 
повідомила його дружина. 47-річний чоловік 
пішов з дому 31 жовтня і відтоді не відповідав 

на телефонні дзвінки. Цю подію внесли до єдиного 
реєстру розслідувань і розпочали пошуки. 

Реорганізація 
правоохоронних 
органів дійшла і до 

нашого регіону. 

Замість міліцейського відом-
ства тепер є управління Націо-
нальної поліції в Тернопільській  
області. Для всіх нинішніх його 
працівників обіцяють провес-
ти переатестацію. Окрім того, 
триває відбір охочих у нову па-
трульну поліцію. 

Конкурс до лав патрульних 
Тернополя склав 24 особи на 
одне місце. Впродовж трьох тиж-
нів працював пункт прийому ан-
кет. За цей період бажання ста-
ти поліцейськими виявили 4776 
осіб.

Як розповів координатор цен-
тру прийому документів Олек-
сандр Мацієвський, серед претен-
дентів більшість чоловіки – 65%. 
З вищою освітою понад половина 
кандидатів – 59,8%, 44,8% – без-
робітні, 7,3% – діючі працівники 

міліції.
Найактивнішими були терно-

поляни, вони подали 2230 анкет. 
Мешканців області – 1823, канди-
датів з інших регіонів – 723.

Наразі триває наступний етап 
відбору – тестування на загаль-
ний рівень розвитку. Далі претен-
дентів чекають заліки з фізпідго-
товки та військово-лікарська ко-
місія, а також співбесіди та розмо-
ви з психологами. 

Водночас, серед тернополян 
уже ходять чутки про купівлю по-
сад у патрульній поліції. Суми на-
зивають різні - від 2 до 3 тисяч 
доларів. У відомстві запевняють, 
що відбір кандидатів проходити-
ме чесно та прозоро.   Тестування 
перевірятимуть безпосередньо 
у Національній поліції України, а 
здача фізичних нормативів про-
ходитиме під наглядом камер ві-
деоспостереження. 

Нові патрульні вийдуть на 
вулиці міст орієнтовно у квітні-
травні.

Подія трапилася 
в одному з сіл 
Борщівського 

району. Сварка між 
сусідами завершилася 
для одного із них 
лікарняним ліжком, для 
іншого – кримінальним 
провадженням.

Повідомлення про 48-річно-
го пацієнта з проникаючим по-
раненням грудної клітки надій-
шло до правоохоронців від ме-
диків. Допоки лікарі боролися 
за життя чоловіка, міліціоне-
ри почали встановлювати, хто 
спричинив йому травму.

 У нанесенні тяжкого тілес-
ного ушкодження правоохо-
ронці  запідозрили 60-річного 
односельчанина потерпілого. У 
нього вилучили знаряддя зло-
чину – ніж.

 Як з’ясувалося, напередод-
ні потерпілий завітав до будин-
ку підозрюваного з проханням 
допомогти йому зарядити мо-
більний телефон. Сусід не від-

мовив. Сказав гостю, щоб підій-
шов за телефоном згодом, коли 
він зарядиться.

 Через кілька годин потер-
пілий повернувся за своїм те-
лефоном. Тут між ними виник 
конфлікт. Хто саме спровоку-
вав суперечку правоохоронці 
ще встановлюють. Проте госпо-
дар оселі відмовився віддавати 
телефон сусіду, мотивуючи це 
тим, що останній винен йому 
гроші. Під час сварки пенсіонер 
схопив зі стола ніж та вдарив 
гостя у груди.

 Потерпілий ще встиг дійти 
додому. Там йому стало погано, 
і його співмешканка викликала 
швидку. Медики прооперували 
чоловіка, отримане ним ушко-
дження кваліфіковане як тяж-
ке.

 Правоохоронці затримали 
підозрюваного. Дії пенсіоне-
ра кваліфікують за частиною 1 
статті 121 Кримінального ко-
дексу – умисне тяжке тілесне 
ушкодження. Йому загрожує до 
8 років ув’язнення.

Поліція тепер і на  
Тернопільщині

Ледь не убив сусіда через телефон
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Їх володарями стали:
у номінації «Краєзнавство 

─ імені Петра Медведика» ─ 
Петро Мазур із Кременця ─ 
автор і упорядник книжки «За 
тебе Україно…»;

у номінації «Публіцистика 
─ імені Ярослава Стецька» ─ 
автори та упорядники книжки 
«Тарас Шевченко у пам’яті по-
колінь» Микола Ротман, Єв-
ген Філь та Олександр Гуца-
лов;

у номінації «Журналісти-
ка ─ імені Володимира Здоро-
веги» ─ власний кореспондент 
газети «Урядовий кур’єр» у 

Тернопільській області Мико-
ла Шот за книжку «На пагор-
бі долі» та учасник АТО Віктор 
Гурняк (посмертно) ─ за мате-
ріали фотовиставки «Від Май-
дану до війни», «Донбас: війна 
та мир»;

у номінації «Образотвор-
че мистецтво ─ імені Михай-
ла Бойчука» ─ Євген Овчарик 
за серію робіт, присвячених 
200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка;

у номінації «Архітектура ─ 
імені Георга Пінзеля» ─ Ярос-
лав Козіна, автор і виконавець 
реконструкції пам’ятника ко-

лишнім в’язням чортківської 
тюрми, розстріляним у липні 
1941-го органами НКВС в Ума-
ні;

у номінації «Літерату-
ра ─ імені Богдана Лепкого» 
─ Олексій Волков за роман 
«Емісар»;

у номінації «Твір для ді-
тей та юнацтва ─ імені Іванни 
Блажкевич» ─ Тамара Ткачук-
Гнатович за серію книжок для 
юних читачів;

у номінації «Музичне мис-
тецтво ─ імені Соломії Кру-
шельницької» ─ народна ар-
тистка України Наталя Ле-

мішка;
у номінації «Театральне 

мистецтво ─ імені Леся Кур-
баса» ─ актори Тернопіль-
ського академічного обласно-
го театру актора і ляльки Та-
рас Іванків, Богдан Брантюк, 
Ольга Водюк, Ольга Томбо-
штейн і Дмитро Татарінов, 
виконавці головних ролей у 
виставі «Тарасова казка»;

у номінації «Етнографія, 
музейна справа ─ імені Воло-
димира Гнатюка» ─ наукові 
співробітники Бережанського 
краєзнавчого музею Надія Го-
лод, Микола Проців і Наталя 
Бойко ─ за реалізацію проек-
ту «200 кроків до Тараса Шев-
ченка».

Вітаємо лауреатів!

Найкращі у галузі культури 
У  Тернополі відбулося нагородження лауреатів  

обласних премій у галузі культури за 2014 рік.

Про інноваційний розви-
ток сільського господарства, 
де спільно задіяні наука та ви-
робництво, ішлося на агрофо-
румі, який відбувся в області 
напередодні свята аграріїв. Го-
ловними організаторами про-
грами були Асоціація ферме-

рів та приватних землевлас-
ників і Союз сільськогосподар-
ських обслуговуючих коопера-
тивів України, керівником яких 
є уродженець Заліщиків Іван 
Томич. А також Львівський на-
ціональний аграрний універ-
ситет (ректор – академік НАА-

НУ, професор Володимир Сні-
тинський) і публічний про-
ект «Людина року», «Меценат 
року» (організатор Сергій Ба-
чинський). 

Науковці Львівського уні-
верситету провели конферен-
цію з питань ведення агробіз-
несу в Україні. Поділилися з 
присутніми передовими техно-
логіями у галузі рослинництва 
і тваринництва, сучасною кон-
цепцією вирощування овочів 
та фруктів, яка дозволяє успіш-
но конкурувати з відомими сві-
товими фірмами.

Своє бачення на розвиток 
сільськогосподарського сек-
тору висловив ректор Поділь-
ського державного аграрно-
технічного університету про-
фесор Володимир Іванишин.   

Важливою складовою агро-
промислової політики, наголо-
шували присутні, є регулюван-
ня сільськогосподарського рин-
ку, яке нині в Україні, на відміну 
від Європейського Союзу, прак-
тично відсутнє. В умовах недо-
сконалого вітчизняного зако-
нодавства нині є також незрозу-
мілим питання про зняття мо-

раторію на продаж землі. Ці та 
інші цікаві питання стали те-
мою круглого столу агрофору-
му. 

На урочистому вечорі гос-
тей заходу в туристично-
відпочинковому комплексі  
«МішиН-СіТі» на мальовничій 
Заліщанщині вітали відомий 
поет-пісняр, заслужений артист 
України Анатолій Фіглюк, ар-
тисти: дует «Кохана, коханий» 
з Вінниці, Зоряна Юдін з Івано-
Франківська, Надія Гураль з 
Тернополя та інші виконавці. 

Думалося: якщо маємо такі 
родючі землі, такі неперевер-
шені таланти, значить Україні 
– багатій, квітучій – бути.

Інна ЗАРІЧНА.           

Науковці й аграрії – 
про те, як українцям заробляти на землі

Чому держава, яка 
володіє найціннішим 
світовим багатством – 
чорноземами, сьогодні 
перебуває за межею 
бідності? Українці 
заробляють на 
прожиття, збираючи 
овочі та фрукти у 
чужоземних панів. Тим 
часом рідна земля 
може пишатися не 
лише садами.

Українську 
землю не 
продаватимуть

Верховна Рада 
продовжила за-
борону на про-

даж сільськогоспо-
дарських земель до 1 
січня 2017 року.

За цей законопроект 
проголосували 309 на-
родних депутатів.

Законом продовжу-
ється до 1 січня 2017 
року дія мораторію на 
купівлю-продаж та відчу-
ження іншими способами 
земельних ділянок сіль-
ськогосподарського при-
значення та на внесення 
права на земельну част-
ку до статутних капіталів 
господарських товариств, 
дія яких закінчується 1 
січня 2016 року.

«Продовження мора-
торію дозволить зняти 
соціальну напругу, яка 
виникла у суспільстві на 
фоні політичних спекуля-
цій з даного питання та 
надасть певний час для 
розроблення чіткого пра-
вового механізму запро-
вадження з часом прозо-
рого ринку земель сіль-
ськогосподарського при-
значення», - йдеться у по-
яснювальній записці до 
законопроекту.
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Кілька поколінь мешканців 
нашого міста виховувалися на 
його веселих, добрих казках та 
історіях. Всього театр відвіда-
ли  близько 5 мільйонів дітей 
та дорослих. 

Ювілейний вечір зібрав 
безліч поціновувачів казкової 
творчості й став свого роду під-
веденням підсумків творчих 

досягнень. Масштабна поста-
новка талановитого режисе-
ра Володимира Лісового, робо-
та над якою велася ще з травня, 
вразила глядачів своїм чарів-
ним співом, запальними танця-
ми й неповторною святковою 
атмосферою. З нагоди ювілею 
колектив театру підготував 
для глядачів прем’єру вистави-
мюзиклу «Алі Баба і розбійни-
ки».

На репертуарі тернопіль-
ських лялькарів виросло не 
одне покоління тернополян. 
Кожна дитина відчуває себе 
щасливою, поринувши у чарів-
ний світ казки — веселі та по-
вчальні історії, у яких добро за-
вжди перемагає зло.

Сьогодні в репертуарі ар-
тистів - 40 вистав. Найбільшим 
натхненням для акторів теа-
тру завжди був і залишається 
щирий дитячий сміх та апло-
дисменти маленьких глядачів. 
Про професіоналізм і талант 
колективу свідчать і багато на-

город, які щороку отримують 
вистави на різноманітних фес-
тивалях, як в Україні, так і за 
кордоном. 

Привітав творчий колектив 
із ювілеєм голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна.

- Це направду унікальний 
театр, — підкреслив очільник 
області. — Адже ви, таланови-
ті актори, володієте безцінним 
даром заряджати позитивом і 
дорослих, і малих. До того ж ге-
ографія ваших закордонних га-
стролей доволі серйозна. Тож 
щиро вітаю з ювілеєм, бажаю 
ще більших звершень й надалі 
наповнювати радістю серця.

Почесними грамота-
ми Кабінету міністрів Укра-
їни Степан Барна відзначив 
акторів-ляльководів, худож-
ників-постановників. Серед 
них: Андрій Абрамик, Володи-
мир Баранов, Ірина Барано-
ва, режисер Володимир Лісо-
вий, Віра Лісова, Марія Невін-
ська, Любов Сорока, Оксана Фе-
дун, Володимир Якубовський 
та інші. Також грамоти, подяки 
й подарунки  з нагоди ювілею 
вручив працівникам театру го-
лова обласної ради Василь Хо-
мінець.

Юля ТОМЧИШИН.

Керує колективом, якому 
немає ще й року, Зоя Поліщук, 
викладач класу фортепіано Ви-
шнівецької музичної  школи. 
До його складу входять Леся 
Сорока (викладач класу клар-
нета і саксофона цього ж закла-
ду) та учениці Котюжинської 
школи Іванка Гороховська і Яна 
Козира. «Наші дівчата», як на-
зиває їх Тетяна Хільчук, здобу-
ли перемогу за виконання на-
родної і сучасної музики, зма-
гаючись із виконавцями з Оде-
си, Мелітополя, Харкова, Рівно-
го, Києва, Чернівців.

Диплом лауреата перемож-
цям вручив президент твор-
чої спілки «Асоціація діячів 
естрадного мистецтва Украї-
ни» Віктор Герасимов. 

“Top-Session” виступав та-
кож у Тернополі та сільських бу-
динках культури Збаражчини. 
Зараз дівчата-саксофоністки го-
туються до фестивалю у Юзе-
фуві (Польща).

Приємно, що другу премію 
серед солістів-вокалістів отри-
мав Юрій Хільчук, син пані Те-
тяни. Навчається хлопець у 
Кременецькій гуманітарній 

педагогічній академії за спеці-
альністю «Акордеон-вокал». А 
також   займається хореогра-
фією, співає в академічному 
та народному хорах, танцює у 
«Проліску».

Жителі села Котюжи-
ни ― люди завзяті, веселі та 
співучі. Як розповідає Тетя-
на Хільчук, тут уже протягом 
десяти років діє вокально-
жіночий ансамбль «Любис-
ток», створюються вокально-
інструментальні ансамблі та 
дитячі колективи, великий 
успіх має танцювальний народ-

ний колектив «Пролісок», яким 
вправно керує Євдокія Загазей.

Сама ж Тетяна Хільчук, 
окрім щоденних клопотів, тре-
нує у співі Таїсу Дячину. Дівчи-
на навчається у Тернопіль-
ському коледжі харчових тех-
нологій.  Та в душі живе лю-
бов до пісні. Таїса виступала 
на сцені обласної філармонії, 
палаці культури «Березіль» і 
стала лауреатом другої пре-
мії  Всеукраїнського конкурсу 
солістів-вокалістів. 

Надія ТАРАСЮК,
член НСЖУ.

Саксофонні мелодії села Котюжини
Осіння пора дограє свої останні акорди ще 

не зовсім опалими, міцними листочками. 
Сонячно, радісно… Хочеться говорити про 

музику, мистецтво. Та й поспілкуватися є з ким. 
Тетяна Хільчук, завклубом села Котюжини, що 
на Збаражчині, з радістю ділиться мистецькими 
досягненнями юних артистів. Адже шоу-ансамбль 
саксофоністок «Top-Session» став лауреатом 
першої премії серед вокально-інструментальних 
колективів на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
«Калина червона - 2015», який відбувся у Збаражі. 

побували в  
гостях у казки

П’ять мільйонів дітей і дорослих

Тернопільський ляльковий театр святкує 35-річчя

Цього року  свій ювілей відзначає 
Тернопільський обласний академічний 
театр актора і ляльки. 1 листопада 1980 року 

маленькі тернополяни вперше прийшли на лялькову 
виставу «Сембо». За тридцять п’ять років існування 
творча група закладу створила більш ніж 120 вистав. 
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Канада не дала нам зброю, бо 
боялася «зелених чоловічків»

Попередній уряд Канади не пого-
дився надати Україні летальне озбро-
єння, остерігаючись початку Росією 
гібридної війни в Арктиці. Таку дум-
ку під час виступу в Торонто висловив 
старший науковий співробітник Канад-
ського інституту українських студій Та-
рас Кузьо, повідомляє «Укрінформ». 
«Вірогідно, однією з причин, чому ко-
лишній прем’єр-міністр Стівен Гарпер 
не передав Україні оборонне військо-
ве обладнання, став страх появи «зеле-
них чоловічків» у Арктиці та втягуван-
ня Канади в гібридну війну за Поляр-
ним колом, - сказав Кузьо. - Головною 
причиною відмови було бажання уник-
нути ескалації конфлікту. Як на мене, це 
сміховинний привід, утім офіційний». 
Уряд Канади надав Україні велику кіль-
кість військового обладнання: пристрої 
нічного бачення, уніформу, взуття, мо-
більні госпіталі, системи зв’язку, при-
лади для виявлення вибухівки, медич-
ні комплекти та інше. Утім, від переда-
чі летальної військової підтримки досі 
відмовляється.

У США стає все менше 
«білих» людей

Нобелівський лауреат з економі-
ки Ангус Дітон заявив про різке ско-
рочення світлошкірого населення 
США. Тенденція до вимирання спосте-
рігається останні 15 років, пише жур-
нал «Proceedings of the National Academy 
of Sciences». Причиною високої смерт-
ності серед білого населення фахівець 
називає захоплення знеболюючими, по-
ширення алкоголізму та наркоманії, а 
також зростання числа суїцидів. Причо-
му найбільш уразливою групою вважа-
ються малоосвічені й бідні американ-
ці у віці від 40 до 50 років. Зараз смерт-
ність серед нащадків європейських мі-
грантів на 60-90 відсотків вище, ніж у 
Канаді та інших розвинених країнах. А 
смертність серед афроамериканців із 
1998 року знизилася удвічі, латиноаме-
риканців - на 63 відсотки. Експерти по-
переджають: якщо влада США не вживе 
заходів у боротьбі з безконторольним 
прийомом знеболюючих, наркоманією 
та алкоголізмом, то буде втрачене ціле 
покоління американців.

Чому мови відрізняються 
одна від одної?

Клімат і навколишнє середовище 
виявилися причинами, що обумов-
люють відміну всіх світових мов одна 
від одної. Про це американські вчені 
розповіли у доповіді, представленій на 
170-му з’їзді Акустичного товариства 
США, повідомляє «Newsweek». У мовах 
людей, які живуть у регіонах з густими 
тропічними лісами, переважають низь-
кі частоти й голосні, бо так легше по-
чути один одного. У людей, що живуть 
на відкритих просторах, навпаки, пере-
важають дзвінкі голоси і частіше вико-
ристовуються приголосні. До таких ви-
сновків учені прийшли, вивчаючи 633 
мови світу. Крім ландшафту, вчені вра-

ховували такі чинники, як середній річ-
ний рівень опадів і температури, які та-
кож можуть вплинути на поширення 
звукових хвиль у повітрі.

Агресивний сусід може 
вторгтися у Білорусь 

У Росії вважають, що Білорусь роз-
вертається обличчям до Заходу. А це 
може загрожувати їй вторгненням агре-
сивного сусіда. Таку думку висловив ро-
сійський політолог Дмитро Орєшкін, 
пише «Хартія’97». «Усі розуміють, що у 
Путіна немає грошей, які дуже потрібні 
Олександру Лукашенку. Тому він зараз 
широко посміхається Заходу, де йому 
можуть дати грошей. Для цього були 
випущені політичні в’язні й до сих пір 
немає згоди на розміщення російської 
авіабази. І тут можна потрапити під 
роздачу з боку Путіна, який зараз у ста-
ні холодної істерики. У нього скрізь об-
лом: в Україні, у Сирії… Люди поступово 
починають розуміти, що літак «Когали-
мавіа» підірвали, і це якось пов’язано із 
Сирією. А Путіну потрібні перемоги. Ви-
ходить, що Білорусь і Лукашенко - най-
придатніший варіант, кого він може пе-
ремогти із мінімальними витратами. А 
якщо порівнювати військовий потенці-
ал, то легко зробити висновок, що Біло-
русь і двох тижнів не протримається», 
- вважає політолог.

Єврокомісія очікує три мільйо-
ни мігрантів до 2017 року

Єврокомісія заявила, що за два 
роки до Європи мають прибути ще 
три мільйони мігрантів, повідомляє 
«AFP». За словами єврокомісара з еко-
номічних питань П’єра Московічі, потік 
біженців неодмінно вплине на еконо-
мічний стан ЄС. «Потік мігрантів підви-
щить рівень ВВП з 0,02 до 0,03 відсотка 
до 2017 року. Цей прогноз враховує до-
даткові державні витрати, а також зрос-
тання додаткової робочої сили на рин-
ку праці», - заявив він. Однак, позитив-
ний ефект залежатиме від інтеграцій-
ної політики приймаючих держав.

На зло спадкоємцям…
Співробітники австрійського бу-

динку престарілих виявили на ліж-
ку померлої 85-річної жінки обере-
мок дрібно порізаних купюр євро. Не 
бажаючи залишати спадкоємцям гро-
ші, старенька знищила 950 тисяч євро 
готівкою і свої ощадні книжки, повідо-
мляють іноЗМІ. Вона не любила своїх 
спадкоємців, яких звістка про знище-
ні гроші, ймовірно, засмутила не мен-
ше, аніж смерть бабусі. У нацбанку кра-
їни ймовірних родичів покійної поспі-
шили заспокоїти. Спадкоємці можуть 
зібрати всі частини розрізаних купюр і, 
у разі їх легального походження, у бан-
ку зобов’язуються обміняти пошкодже-
ні гроші на нові.

Літак із туристами у Єгипті 
підірвали за наказом Путіна?

Літак із російськими туристами у 
Єгипті підірвали за наказом прези-
дента Росії Володимира Путіна, вва-
жає колишній заступник начальника 
Першого головного управління КДБ 
СРСР і начальник Служби нелегаль-
ної розвідки (управління «С») ПГУ 
генерал-майор Юрій Дроздов, пере-
дає «Оглядач». «Вибух літака А-321 
з російськими туристами над єгипет-
ським Сінаєм, найімовірніше, був еко-
номічною диверсією і каральною опе-
рацією, яку путінські спецслужби про-
вели під чужим прапором, нібито іслам-
ських бойовиків, щоб помститися Єгип-
ту за купівлю французьких «Містралів», 
які не дісталися Путіну, й змусити ро-
сійський середній клас їздити відпочи-
вати в анексований Росією Крим», - вва-
жає розвідник.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Із чим європейці асоціюють 

Україну?

Жителі восьми країн ЄС - Вели-
кобританії, Франції, Німеччини, Іта-
лії, Іспанії, Польщі, Швеції та Нідер-
ландів - найчастіше асоціюють Укра-
їну з війною. Про це свідчать результа-
ти дослідження, яке презентував Інсти-
тут світової політики, повідомляє ви-
дання «Фінанси.ua». Так, з війною нашу 
країну асоціюють 46 відсотків європей-
ців. На другому місці серед асоціацій з 
Україною - Росія - 18 відсотків. Інші від-
повіді, серед яких - бідність, Крим, чор-
нобильська катастрофа, гарні жінки, 
- користуються підтримкою менше 10 
відсотків опитаних.

Бойовики на Донбасі нахабно 
обманюють ОБСЄ

Терористи на Донбасі влаштову-
ють «каруселі» з відведенням вій-
ськової техніки спеціально для 
представників ОБСЄ, повідомили у 
прес-центрі Головного управління 
розвідки. «Під контролем представни-
ків ОБСЄ противник здійснює демон-
стративне відведення техніки, у тому 
числі на полігони у тилових районах 
(відзначено істотне збільшення кіль-
кості танків, артилерійських систем 
і ББМ на полігонах в районах Успен-
ки, Бугаївки, Троїцького, Міусинська і 
Карло-Марксового). У подальшому цю 
техніку без маркувальних знаків при-
ховано повертають до лінії зіткнен-
ня», - інформує розвідка. У повідомлен-
ні також зазначено, що російське ко-
мандування постійно повідомляє бо-
йовикам про пересування представни-
ків ОБСЄ, і терористи встигають прихо-
вати військову техніку. «В окремих ви-
падках здійснюється блокування до-
пуску спостерігачів ОБСЄ до військових 
об’єктів», - додали у розвідці.

Дешевого хліба не буде
Ціни на хліб зростатимуть. Такий 

прогноз зробив експерт фонду сус-
пільної безпеки Юрій Гаврилечко, 
повідомляє «Фінанси.ua». За його сло-
вами, обсяги врожаю зернових жодним 
чином не вплинуть на вартість хліба. 
«Якщо придивитися до статистики, то 
будете здивовані, бо в цьому році Укра-
їна вже експортувала зерна більше, а 
грошей отримала менше, ніж за анало-
гічний період минулого року», - сказав 
експерт. Ціни на хліб в Україні дуже тіс-
но прив’язані до цін експорту. «Грив-
ня падає стосовно долара. Тому дорож-
неча хліба пояснюється цінами на зер-
но на зовнішніх ринках і курсом дола-
ра», - зазначив економіст. Не варто за-
бувати, що хліб складається не тільки 
із зерна. Зерно - лише 60 відсотків собі-
вартості продукту. Електроенергія і газ 
дорожчають. Зросли мінімальна зарп-
лата і пенсія, що також впливає на ці-
ноутворення. 
ЄС вимагає повернути техогляд

Уже до кінця року влада хоче по-
вернути обов’язковий техогляд для 
всіх автомобілів, скасований у 2011 
році. Такими є вимоги ЄС. За повідо-
мленням  Мінінфраструктури, законо-
проект про техогляд вже розробляють. 

Заступник начальника Департаменту 
ДАІ МВС Владислав Криклій підтвер-
див, що у відомстві готуються до по-
вернення обов’язкового техогляду для 
особистого автотранспорту, але тер-
міни виконання не вказав. За словами 
гендиректора всеукраїнської асоціації 
автоімпортерів і дилерів Олега Наза-
ренка, перевіряти всі авто можуть по-
чати з кінця 2016 року або з 2017-го.

Скільки готівки «ходить» 
в країні?

НБУ констатує готівковий обіг 
нац валюти - 295,7 мільярда гри-
вень. Про це йдеться у повідомленні 
регулятора. Монет в обігу перебувало 
на початок січня на 1,9 мільярда гри-
вень або 12,1 мільярда штук. Банкнот 
- 293,7 мільярда гривень або 2,8 мі-
льярда штук. На першому місці за кіль-
кістю та обігом - банкнота номіналом 
200 гривень (535,4 мільйона штук), на 
другому - 100 гривень (476,4 мільйо-
на штук), третю позицію посідає одна 
гривня (441,4 мільйона штук). Загаль-
на кількість банкнот на душу населен-
ня складає 64 штуки, а розмінних мо-
нет - 270 штук. Номінальний ряд гро-
шових знаків України налічує 16 номі-
налів: дев’ять номіналів банкнот і сім 
номіналів монет.

Звідки до нас їдуть туристи?
У 2014 році Україну відвідало 13,2 

мільйона іноземців, що на 48,5 відсо-
тка менше, ніж у 2013-у. Про це пові-
домили в Держприкордонслужбі. Чис-
ло росіян зменшилася у чотири рази: 
з 10 мільйонів до 2,46; білорусів - до 
1,63 мільйона у 2014 році проти 3,35 
мільйона - 2013-у (падіння на 52,5 від-
сотка). Цього року зниження інтере-
су триває. Росіяни відвідують нас ще 
рідше: за дев’ять місяців приїхало тро-
хи більше мільйона. Значно зменшила-
ся кількість візитів громадян Узбекис-
тану. Натомість, громадяни США та Із-
раїлю зараз відвідують Україну значно 
частіше, ніж торік. 

Дехто ще марить «совком»
Із кожним роком дедалі менше 

українців шкодують за тим, що Ра-
дянський Союз розпався, свідчать 
дані дослідження соціологічної гру-
пи «Рейтинг», пише «Кореспондент». 
Згідно з результатами, 31 відсоток опи-
таних нарікають на розпад у 1991 році 
Союзу, більше половини - 56 відсотків 
- схвалюють, а 14 відсотків - не визна-
чилися. Майже половина жителів Пів-
дня - 49 відсотків, 39 відсотків мешкан-
ців Сходу і 1/4 населення Центру шко-
дують, що СРСР більше немає. Наймен-
ший показник на заході України: тільки 
12 відсотків опитаних ностальгують за 
радянщиною. Чим старші респонденти 
і чим нижчий їхній рівень освіти й до-
ходів, тим більше вони сумують за Со-
юзом. Наприклад, серед молоді (18-35 
років) тільки 14 відсотків шкодують за 
«совком»; серед людей середнього віку 
(36-55 років) - 28 відсотків; а осіб пен-
сійного віку (56 років і старші) таких 
аж 49 відсотків. 

Вартість цукру зросла 
і продовжить цю тенденцію
Середня оптова ціна на цукор на 

внутрішньому ринку України зросла 
на 12 відсотків. Як зазначає ДП «Держ-
зовнішінформ», ці тенденції пов’язані 
як з необгрунтованими спекуляціями 
щодо можливого дефіциту цукру в цьо-
му сезоні, так і з реальним зростанням 
собівартості виробництва продукту, у 
зв’язку з девальвацією гривні. Через 
скорочення посівних площ і складні по-
годні умови цьогоріч прогнозують уро-
жай цукрових буряків значно менший, 
ніж торік. Відповідно, обсяг виробни-
цтва цукру буде менший. 

Україна Світ

Новини



«Там, де двоє 
- там весілля, а де 
троє - перші яго-
ди журби…» Це про 
неї, Христину, пісня. 
Тільки не подруга 
- рідна сестра зруй-
нувала її долю. Була 
Христина коханою, 
а стала третьою за-
йвою…    

…Колись прочи-
тала: щасливий той, 
хто народився восе-
ни - він уміє кохати. 
«Це про нас зі Слав-
ком», - подумала. Бо обоє - Христина і Слав-
ко - народжені цієї пори року, і перше їхнє 
побачення - осіннє. І заміж хотіла вийти во-
сени. У магазинах подумки приміряла ве-
сільні сукні й щастя заміжньої жінки. 

Молодша сестра Наталка потай заздри-
ла старшій: закохала у себе найвродливі-
шого хлопця з їхнього містечка. А чим Хрис-
тина ліпша від неї? Добре серце має, всіх 
шкодує, всім хоче допомогти. І що з того? 
Ось вона, Наталка, містечковий конкурс 
краси виграла. Парубки в’язи скручують, 
коли йде вулицею. І тільки одному байду-
жа її врода - Славкові. І не старша сестра, а 
вона, - татова й мамина улюблениця. 

Наталка не раз напрошувалася піти ра-
зом із сестрою та її коханим на каву, кон-
церт, або просто прогулятися містечком. 
Трималася гонорово й виклично. Усі пови-
нні бачити й розуміти: цей хлопець личить 
саме їй.

- Пильнуй, Христино, свого Славка, - за-
стерігала подруга Віка. - Твоя сестричка-
вертихвістка око на нього поклала.   

- Наталка - не подарунок, але таке в го-
лову не прийшло б. Мама бачить її заму-
жем за олігархом місцевого розливу, як мі-
німум. 

…Того літа відпустку Христина змуше-
на була провести в селі. Бабуся зламала 
ногу. На сімейній раді вирішили: спершу 
поїде доглядати стареньку старша внучка. 
А потім хтось інший. 

- Ми збиралися заяву подавати зі Слав-
ком. Може, хай Наталя зараз поїде в село. А 
я пізніше її зміню.

- Ще встигне-
те із заявою, - за-
перечила матір. 
- Візьмеш додат-
кову відпустку за 
власний рахунок. 
Якщо треба, до-
мовлюся. Не така 
вже й пильна твоя 

робота в бібліотеці. А Наталці треба відпо-
чити. Щойно сесія в дитини закінчилася. 

Бабуся - татова мама, - жила в іншому 
кінці області. Христя збиралася нехотя. На 
душі чомусь було неспокійно. 

…У перші дні Славко телефонував 
кілька разів на день. Потім почав посила-
тися на зайнятість. Віка ж розповідала, що 
бачила Наталку зі Славком у кав’ярні, в 
парку. А мама «продовжувала» Христини-
ну відпустку. 

Ніхто з домашніх до села так і не приї-
хав. Домовилися: надалі доглядатиме ста-
реньку сусідка. За плату. 

…Христя повернулася після полудня. 
Батьки на роботі. Наталки вдома також не 
було. З подивом помітила на своєму ліжку 
крихітні дитячі речі. 

Невдовзі прийшли мама з Наталкою.  
- У когось з нашої родини поповнення? 

- запитала.   
- Поки що ні, але… - мовила мама, опус-

тивши очі. - Розумієш… Тут така справа…
- Та кажіть вже, як є, - перебила Наталка. 

- У нас зі Славком буде дитина. Поки тебе не 
було майже два місяці, ми… покохали одне 
одного. З весіллям вирішили не баритися. 
Потім живота буде видно. А я собі таку сук-
ню вибрала! Супер! І, до речі, в невістки не 
збираюся. Славко прийде жити до нас. Але 
ти, сестричко, оминай мого чоловіка деся-
тою дорогою. Зрештою, наш будинок має 
два виходи. Доведеться тобі перебратися в 
іншу кімнату. Ти ж не проти щастя для мо-
лодшої сестри?

Рішення прийшло миттєво: 

- Я повертаюся до бабусі. 
- А робота? - запитала мама.
- Щось знайду. Від села - до райцентру 

- менше кілометра. Добиратися не важко. 
Основне, нічиєму щастю не буду заважати.   

- Хоча на весілля приїдь. Бо що люди 
подумають?

- Вони вже все, що мали, подумали.
…Бабуся вмовила, аби внучка поїхала 

на забаву. Христя ж не знала, як пережити 
ці дні. 

- Я тебе попереджала, що та вертихвіст-
ка нерівно дихала до Славка, - мовила при 
зустрічі Віка. - Ти б перед оказією щось за-
спокійливе випила. Маю валер’янку бол-
гарську. Слухай, а Наталка точно вагітна? 
Може, дурить. Вона може.

- Вагітна. 
- Славка бачила? Що він каже? Як же 

так вийшло?
- Не бачила й не хочу. І якби не весілля… 

А як вийшло?.. Це вже немає значення.   
- Ну й, мелодрама у вас. Наче 

в мексиканських серіалах. 
…Молоді були неймо-

вірно гарні. Мов з карти-
ни. Але гості дивилися 
не на них - на Христю. Пе-
решіптувалися. А 
вона шкодува-
ла, що не взяла 
у Віки болгар-
ської валер’янки. 
Може, справді лег-
ше стало б…  

…В одній із теле-
фонних розмов мама 
сказала, що Наталка зі 
Славком очікують сина. 
Хресною буде Наталчина 
подруга-одногрупниця, 
а хресним - Славків 
двоюрідний брат. 

…Пологи в Натал-
ки почалися перед-
часно. Маля народи-

лося кволим. Потрібен був особливий до-
гляд.  

…Після весілля Наталка з сестрою не 
спілкувалася. Христина кілька разів наби-
рала номер її телефону, але ніхто не відпо-
вів. І ось нарешті дзвінок від сестри. Звину-
вачувала лікарів і весь світ у своїх негараз-
дах. Нарікала на чоловіка, що приділяє їй 
мало уваги, затримується на роботі, не ці-
нить її вроди. З дитиною – вона майже за-
вжди сама.  

- Як бачиш, Славко - невелика для тебе 
втрата, - мовила Наталка. - До речі, як твоє 
особисте? Маєш хлопця?               

Христя не хотіла зізнаватися, що до неї 
залицяється син місцевого фермера. Щоб 
не наврочити: бо хтозна, чи сестра не ви-
явить бажання з ним познайомитися, а за-
одно, й закохати в себе.        

Ольга ЧОРНА.

Струни серця

Бабине літо
Погожа осінь листя 

золотить
І тьмяна димка 

в синім небі тане,
Строкатим квітом 

айстра веселить
І чорнобривців запахи 

дурманять.
ПРИСПІВ: 
Бабине літо тче візерунки,
Вертає цвітом неба 

дарунки.
Бабине літо – 

мить не остання,
Душу тривожать 

чари кохання.
Бабине літо…

В душі зринають 
весен голоси,

Вертають теплі спогади 
й події,

Вбира надія крапельки 
з роси – 

І серце жінки ніжно молодіє.
ПРИСПІВ.

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

*    *    *
Сонце зайшло за хмаринку,
Небо ридає дощем…
Плачу і я без зупинку,
Прошу у Бога про те,
Щоб нам зберіг Україну,
Усі відпустив нам гріхи,
І сонячну, мирную днину
Нам дарував на віки. 
Люди, прошу – схаменіться!
До Бога лицем поверніться! 
Будьте добріші, мудріші –
Й жити нам стане миліше!
Сонечко вийде з хмаринки, 
Висушить мокрі стежинки.
Бог подарує надію,
Й збудуться всі наші мрії!

*    *    *
Я для тебе буду 

літом-зимою,
Я для тебе стану 

осінню-весною.
Я для тебе дощиком 

упаду із неба,
Сонечком яскравим 

засяю для тебе. 
Вітерцем легеньким 

і снігом пухкеньким
Буду лише для тебе, 

ти мій дорогенький.
Хочеш, буду стежкою, 

що веде до хати,
Можу соловейком пісню 

щебетати.
Хочеш, я листочком 

упаду під ноги,
Хочеш, стану місяцем 

на твоїх дорогах.
Я для тебе буду тінню 

і душею,
Усе лиш для того, 

щоб ти звав своєю.
Лідію КУЧМАН,

с. Слобідка
Теребовлянського району.

Сокровенне

Минуло півроку відколи Ан-
дрій переїхав жити до своїх бать-
ків, а Наталя ніяк не могла звик-
нути до самотності. 

- Знаю, що винен. Тому й за-
лишаю вам із Настусею усе. Жи-
віть щасливо, - понуро опустив-
ши голову, мовив чоловік на про-
щання. Їй би зупинити його, роз-
ридатися, умовити… Де там! Жі-
ноча гордість взяла верх: вона 
вирішила не принижуватися, бо 
знала – простити зраду не змо-
же…

- Чому ти вчинила так, мамо? 
Усе-таки – він мій батько! Тепер, 
після тієї аварії, йому буде важко. 
Ти ж знаєш, тато – добрий, дбай-
ливий. Прости йому, мамочко! – 
плакала донька.

Наталку аж пересмикнуло: 
- Дбайливий, кажеш? Аякже, 

про свою кралечку він справді 
дбав: возив на курорт, на море. 
А я ніколи моря й не бачила. І це 
при тім, що татусь твій – великий 
начальник. Ні, не прощу. Нізащо! 
Якщо хочеш – можеш зустрічати-
ся з ним. Тільки не у моєму домі. 

- У його домі, мамо! – попра-
вила Настя маму.

Щемить Наталі на серці, що 
донька її не розуміє. І, якби не 
Лариса, її найкраща подруга,  ма-
буть, збожеволіла б від жалю. Ла-
риса намагалася відволікти її від 
сумної реальності, усіляко розва-
жала. А вчора путівку вибила їй у 
Трускавець. - - Давно тобі час під-
лікуватися. Вихудла, як билинка, 
від тих дієт, - сказала і запропо-
нувала допомогти гардероб піді-
брати. Утім, може і зі своїх обно-
вок щось Наталці позичити.

Наталя вагалася. Але Ларисі, 
як завше, вдалося її переконати.

Відстань до курортного Трус-
кавця не така вже далека від її 
містечка, але якою  диво-казкою 
видалося їй це місто! Уже зра-
ненька багато приїжджих вихо-
дять на тихі вулички і прямують 
до бюветів за цілющою водою.

Там швидко знайомлять-
ся, дають поради, запрошують 
за компанію сходити на кон-
церт, адже знамениті виконавці 
у Трускавці – часті гості. Мабуть, 
тому  кожен день тут здається 
святом, справжньою казкою, з 
якої не хочеться повертатися, бо 
атмосфера міста – підне-

сена, осяйна. 
Наталка із за-
хопленням ди-
вилася, як відпочиваючі сідали 
у гарно прибрану бричку. «Може, 
й ви бажаєте  прокататися на ко-
нях? – звернувся до неї стрункий 
чоловік. – Якщо ви не проти – я 
складу вам компанію».

Наталка хотіла заперечити, 
та за мить коні спинилися біля 
неї. Вона не могла пояснити, як 
відважилася, не роздумуючи 
прийняти пропозицію чоловіка, 
якого бачила вперше у житті. Те-
плий вітерець розбивав хвилі її 
золотавого волосся, відчуття ра-
дості оволоділо нею, і Наталі на 
мить здалося, що вона – юна По-
пелюшка, яку везе у свій палац її 
добрий, милий принц.

Наступного ранку Віктор, так 
звали того чоловіка, чекав її біля 
входу до бюветів. Наталка заува-
жила, як голуба футболка пасує 
до кольору його очей і які тон-
кі та правильні у нього риси об-
личчя. Симпатичний, інтелігент-
ний, - визнала про себе. З Вікто-
ром їй було легко і просто, ніби 
були знайомі усе життя. «Завтра 
у мене день народження. Давай 
відсвяткуємо його разом,  На-
талочко. Я тут квартиру вина-
йняв. Якось не вийшло путів-
ку дістати. В кімнаті – один. Тож 
буде можливість порозмовляти, 
ближче познайомитися».

Цілу ніч Наталка не спала. Ро-
зуміла, що Віктор не просто так 
перестріває її, а тепер ще й за-
прошує до себе. Відчувала, що 
подобається йому. Боялася зізна-
тися собі, що і він подобається 
їй. Вирішила поговорити про це 
з Ларисою. - Ти – молода, вільна 
жінка. Звісно, погоджуйся, - пере-
конувала Лариса.

Віктор святково накрив стіл. 
Відкоркував дороге вино. Розпо-
вів, що мешкає у Тернополі разом 
із сестрою-інвалідом і 15-річною 
донькою. З дружиною давно ро-
зійшлися. Знає, що вона знайшла 
собі в далекій Іспанії якогось 

сеньйора. Отже, мовляв, 
недарма звела їх доля…

- У мене є власне авто. 
Я повезу тебе, куди заба-
жаєш. Наталочко, повір, я 
зроблю тебе щасливою, - 
переконував Віктор.

- Ти ніби помолодшала, по-
друго. Розповідай, про що ви до-
мовилися з Віктором? Вмираю 
від цікавості, - зустріла її на вок-
залі Лариса.

Наталя зрозуміла: вона – ко-
хає! Хоч і знає про Віктора неба-
гато, але їй дуже хочеться бути з 
ним. Вони їздили у Карпати, по-
дорожували до старих фортець і 
майже щотижня сиділи у замісь-
кій кав’ярні. Наталка божеволіла 
від щастя і боялася, щоб в одну 
мить воно не зникло, як пушин-
ка кульбаби від подиху вітру. 

Якось вона наважилася від-
верто поговорити з Віктором, за-
пропонувала узаконити їх сто-
сунки. Віктор закляк у довгій па-
узі. А потім сказав: «Поки що це 
неможливо, люба. У мене - хвора 
сестра і малолітня донька. Вони 
можуть мене не зрозуміти. Зна-
єш, як на мене, так навіть ціка-
віше: ми чекаємо наших зустрі-
чей, встигаємо скучити одне за 
одним».

Колеги по роботі також помі-
тили, як змінилася Наталя. Ста-
ла балакучішою, впевненішою. У 
неї з’явилися гарні обновки. Дех-
то навіть заздрив. 

- А ти не зважай! Твоє щастя 
– не чуже! І насолоджуйся ним! – 
заспокоювала Лариса.

Якось Наталі захотілося зро-
бити коханому приємний сюрп-
риз. Згадала: скоро рік, як вони 
святкували день народження 
Віктора у Трускавці. Отож, вона  
поїде до Тернополя, сама знайде 
його будинок, адже колись під-
гледіла адресу у його паспорті. А 
потім зателефонує йому: зустрі-
чай! Слід лишень обдумати, яким 
подарунком можна його здиву-
вати. «Ти ж знаєш запах його 
парфумів. Це був би бажаний по-
дарунок», - розмірковувала Ла-
риса. Наталка подумала, що до-
речно було б придбати щось і 
для Марії, сестри Віктора. Ко-
лись він казав, що вона знає про 
неї. А для доньки цукерок наку-
пить, фруктів…

- Ти у Тернополі? Я нічого не 
розумію. Можна було б заздале-
гідь повідомити. Гаразд, чекай 
мене на залізничному вокзалі. 
Буду за якусь годину.

 У голосі Віктора вона не від-
чула особливої радості. Навіть 
не встигла сказати, що стоїть 
неподалік його будинку. Що ж, 
вона ще пройдеться молодим 
парком, що зеленіє неподалік і 
піде на зупинку.

- Татку,  глянь, як мама уже 

гарно тримається на ногах! Ми 
навчимо її знову ходити, прав-
да? – почула Наталя десь поруч. 
Оглянулася: за кілька кроків від 
неї на зеленій доріжці, обрам-
леній молодими берізками, під-
водив з інвалідного візка якусь 
жінку… її Віктор! Йому допома-
гала чорнява дівчинка, очевид-
но, їх донька… Наталю вдарило 
струмом усередині. Вона захова-
лася за кущами, і ніби скам’яніла. 
Висока, худенька жінка злегка 
усміхалася, ступаючи несміливи-
ми кроками. На її обличчі виднів-
ся помітний шрам. Перед очима 
Наталі усе захиталось, попливло. 
Здавалося, хтось пекучим окро-
пом обпікає її усю: ну, хіба таке 
може бути? Була упевнена – саме 
ця жінка потрапила тоді з її Ан-
дрієм у цю жахливу аварію. Ви-
ходить, Вікторова дружина – ко-
лишня коханка її чоловіка. Ці ве-
ликі чорні очі, смолисте густе во-
лосся і шрам на обличчі, що сті-
кав безкінечним кривавим стру-
мочком, коли Наталя прибула 
на місце трагедії.  Наталя не мо-
гла нічого наплутати… Ось кого 
називав Віктор сестрою! Наталя 
гірко усміхнулася: як вона могла 
купитися на його гарні слова?

Не пам’ятає, як зайшла на зу-
пинку, як сіла у тролейбус, який 
привіз її до залізничного вокза-
лу, де на колії вже стояв її поїзд. 
Крізь вікно потяга бачила, як на 
пероні шукав її очима Віктор, що-
разу набираючи номер її мобіль-
ного, який вона вимкнула…

- Не плач. Пожалій себе. Вре-
шті, ти їй відімстила. Хай і не на-
вмисне, - розраджувала її Лариса.

 Наталя була вдячна подрузі, 
яка у будь-якій ситуації завжди 
знаходила для неї теплі слова, не 
залишала наодинці. Ось і тепер – 
вперто наполягає зателефонува-
ли Андрієві.

- Такі вишукані парфуми – 
гарний подарунок для прими-
рення, - піджартовувала Лариса.

… Наталя неодмінно зателе-
фонує чоловікові. Переконалася: 
у житті всяке буває. Та хай спер-
шу піде до святого храму. Її душа, 
як ніколи потребує очищення. 
Щира сповідь Божою благодат-
тю прийде у її життя. Своє щас-
тя на чужому горі справді не  збу-
дуєш. І треба уміти прощати на-
віть  своїм ворогам – тепер вона 
це точно знає, бо хоч і відімсти-
ла мимоволі своїй суперниці, все 
ж – легше від цього Наталці не 
стало…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

“ “…В одній із телефонних 
розмов мама сказала, 
що Наталка зі Славком 
очікують сина. Хресною 
буде Наталчина 
подруга-одногрупниця, 
а хресним - Славків 
двоюрідний брат...

гніздечко
Сімейне

А де тро  -

Мить
Сідає сонце… Ще один 

день… Пережити ще одну 
смерть, ще одне народження…

Воно котиться десь за об-
рій, ховається за хвилями, по-
топає у них, ліниво тягне про-
міння по воді, бавлячись з ри-
балками. Трохи елегії…

Крик морських птахів, мож-
ливо, чайок, порушує спокій. 
Мабуть, їм теж сумно, і вони 
діляться цим почуттям із на-
вколишнім світом.

Десь там на горизонті ви-
дно місто, де блукає сонна ци-
вілізація. Ще трохи часу – і 
вона спатиме, солодко похри-
пуючи під схвильоване поко-

лихування води. Їй байдуже, 
що сонце котиться на захід, 
адже знає, що й завтра буде 
новий день.

А воно далі пливе собі, 
розгладжує неспокійні мор-
ські хвилі, ніби втамовує їх-
ній німий біль, забирає з со-
бою щось потаємне, загад-
кове, забирає пам’ять і міль-
йони поглядів у ній, погля-
дів надії, сподівання, погля-
дів болю, жалю, туги, погля-
дів прощення, каяття, погля-

дів кохання, ніжності, погля-
дів неспокою, тривоги, міль-
йони поглядів – мільйони 
почуттів…

Протягни руку – і відчуєш 
як вечірнє проміння лоскоче 
тобі зап’ястя, як його тепло 
розливається по всьому тілу, 
залишаючи на тобі частинку 
своєї загадковості, якоїсь ін-
триги.

Пережити ще одну смерть, 
ще одне народження…

Надійка КУРІЙ.

Де блукає сонна 
цивілізація

перші ягоди журби…

э

Осінь срібною ниткою
У повітрі снує.
І останньою квіткою
Серце гріє іще.
Акварелями дивними
Видозмінює все.
І піснями чарівними
Радість в серце несе.

На фото Юлі ТОМЧИШИН: інструктор з передплати Борщівського відділення «Укрпошти» 
Марія Турчиняк та передплатниця «Нашого ДНЯ»  Оксана Януш з донечкою Діанкою.

“

“

- Такі вишукані парфуми 
–  гарний подарунок 
для примирення, - 
піджартовувала Лариса.
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Груповий раунд. Група G. Четвертий тур

«Сент-Етьєн» Франція –
 «Дніпро» – 3:0

Лише фантастичний збіг обставин дозво-
лить «Дніпру» продовжити турнірний шлях 
у Лізі Європи УЄФА після завершення групо-
вої стадії, адже дві поспіль поразки від фран-
цузів відкинули нашу команду у хвіст таблиці. 
Знову дніпропетровці занадто обережно розпо-
чали зустріч. Натомість, французи за вагомої під-
тримки трибун постійно шукали шанс відзначи-
тись, час від часу турбуючи Дениса Бойка. Робота 
у нашого голкіпера була, чого не скажеш про його 
візаві на протилежній половині поля. Дотиснули 
українців господарі малими силами, адже двоє 
гравців залишили в якості пасивних спостеріга-
чів весь захист – 1:0. Невдовзі Євген Селезньов 

забив у відповідь, але суперечливе суддівське рі-
шення залишило рахунок без змін.

Від другої 45-хвилинки залишились ще сум-
ніші враження, якщо дивитись на гру очима при-
хильника «Дніпра». Мало того, що в атаці знову 
практично нічого не виходило,  а тут ще й обо-
рона виявилася дірявою. Відтак «Сент-Етьєн» ще 
двічі покарав гостей - 3:0. 

У дніпрян навіть до м’яча престижу справа не 
наблизилась.

Інший матч групи F: «Русенборг» Тронхейм, 
Норвегія – «Лаціо» Рим, Італія – 0:2 

Становище команд:
«Лаціо» - 10 очок; «Сент-Етьєн» - 7; «Дніпро» - 

4; «Русенборг» - 1. 
26 листопада зіграють:
«Лаціо» - «Дніпро»
«Сент-Етьєн» - «Русенборг»

ФК «Тернопіль» – 
«Динамо-2» (Київ) – 

1:0 (0:0).
7 листопада ФК «Тернопіль» 

приймав київське «Динамо-2».  У 
матчі першого кола цих команд, 
що відбувся в столиці України в 
липні, наші хлопці зазнали пораз-
ки 1:2, пропустивши вирішальний 
гол у доданий арбітром час. Тепер 
тернополяни прагнули реваншу…

Гра розпочалася з затяжної 
розвідки. Лише на 18-ій хвилині 
стався перший небезпечний мо-
мент біля воріт гостей – після уда-
ру Василя Чорного м’яч з лінії во-
ріт виніс захисник динамівців. На-
далі господарі надовго притисли 
гостей до їх воріт. До реально не-
безпечних ситуацій справа не до-
ходила, однак напівмоменти ви-
никали ледь не кожної хвилині.

А на 32-й хвилині господарі за-
били, щоправда, з пенальті. «Точ-
ку» взявся виконувати Сергій Ат-
ласюк – голкіпер гостей відгадав 
напрямок удару, відбив м’яча, од-
нак той по-зрадницьки вкотився 
у ворота.

До перерви залишалося 
близько десяти хвилин, однак 
господарі встигли створити ще 
не один небезпечний епізод. Та у 
другому таймі малюнок гри сут-
тєво змінився. Вже гості диктува-
ли свої умови, однак до реальної 
небезпеки справа довго не дохо-
дила. ФК «Тернопіль» ледь не всі-
єю командою відкотився до сво-
го штрафного майданчика і дово-
лі впевнено захищався аж до фі-
нального свистка.

«Гірник-Спорт» – 
«Нива» - 1:3

У 16-му турі Першої ліги фут-
больний клуб «Нива» святкував 
впевнену перемогу над комсо-

мольським «Гірником-Спорт».
Гості набагато активніше роз-

почали звітний поєдинок. Цен-
тральні оборонці тернополян ре-
гулярно постачали м’яч для номі-
нального форварда — Івана Му-
чака. Господарі відповіли стрім-
кою контратакою, яка завершила-
ся кутовим ударом.

Після цього моменту господа-
рі перехопили ініціативу, проте 
всерйоз потурбувати кіпера гос-
тей їм не вдавалося. Натомість 
«Нива» могла забивати, як міні-
мум, тричі. 

Справжнім випробуванням 
для тернополян стали перші хви-
лини другого тайму, коли господа-
рі кинули усі сили на атаку воріт 
суперника. На 69-ій хвилині стан-
дарт таки допоміг господарям ви-
йти вперед. Після подачі з кутово-
го та незлагоджених дій в обороні 
Глушицький відправив м’яча у сіт-
ку воріт Єгора Поповича.

Але шалена радість місце-
вої публіки тривала не довго. 
Уже за кілька хвилин після голу 
«Нива» отримала право пробива-
ти пенальті. Його чітко реалізував 
Олександр Портянко.

Не пройшло й кількох хвилин, 
як рахунок знову змінився на ко-
ристь гостей Після прострілу Бад-
ла з правого флангу і метушні обо-
ронців господарів, м’яча у ворота 
суперника переправив Ростислав 
Волошинович.

Такий перебіг подій, звісно, 
спонукав “Гірник-Спорт” йти впе-
ред і “оголити” свої тили. Цим тер-
нополяни скористалися уже на 
останній хвилині основного часу. 
Іван Мучак наносив удар з лінії 
штрафного майданчика, а гра-
вець суперника зупинив постріл 
руками. Друге пенальті у матчі і 
цього разу сам Мучак реалізував 
вирок судді.

Українець найкращий п’ятиборець світу
Чемпіон світу-2015 із сучасного п’ятиборства Павло Тимощен-

ко визнаний спортсменом року на конгресі Міжнародного союзу 
сучасного п’ятиборства на Тайвані.

Українець у цьому році виграв спочатку один з етапів Кубку сві-
ту, а потім став другим в історії України чемпіоном світу.

На одному з тренувань після перемоги на ЧС Тимощенко зламав 
ногу, впавши з коня, та наразі Павло вже відновив заняття.

Нокаутом захистив титул 
Чемпіон світу за версію WBO у напівлегкій вазі Василь Лома-

ченко впевнено захистив титул, здолавши мексиканця Ромуло Ко-
асічу Українець нокаутував свого суперника у десятому раунді.

Ломаченко домінував у ринзі у кожному з раундів, продемон-
струвавши відмінну роботу ніг, швидкість і різноманітність атак.

Усього у бою українець викинув 383 джеби та 334 силові удари, 
з яких цілі досягнули 334.

У Коасіча всього 607 ударів, із них влучних лише 75.
А фінальну крапку у поєдинку українець поставив у десятому 

раунді точним ударом лівою по корпусу – нокаут.

В Америці українець побив росіянина
Чемпіон світу-2011 з боксу, бронзовий призер Олімпіади-2012 

Тарас Шелестюк на професійному рингу переміг росіянина Аслан-
бека Козаєва

Таким чином українець здобув титули інтерконтинентального 
чемпіона за версією WBA та чемпіона Північної Америки за версією 
WBO NABO у категорії 66,7 кг.

Це 13 перемога Шелестюка серед професіоналів.
Бій відбувся 6 листопада у Лас-Вегасі (США).

Груповий турнір. Група «А». Четвертий тур

«Шахтар» – 
«Мальме» Швеція – 4:0

У поточній Лізі Чемпіонів УЄФА «Шахтар» 
вперше забив, набрав перші очки і одразу зали-
шив останнє місце у квартеті.

Якщо у складі «гірників» відбулись незначні 
перестановки, то тактика залишилась тією ж, і 
тепер вона принесла успіх. До того ж «Мальме» 
у гостях традиційно виглядає зовсім не так пе-
реконливо, як у Швеції. Першого голу довелось 
чекати практично півгодини, і початок перемозі 
поклав Олександр Гладкий. 

Співвідношення сил не викликало жодних 
сумнівів, але фактично це стало зрозуміло лише 
у другій 45-хвилинці.

Нарешті у ЛЧ проявив себе Алекс Тейшейра. 
Найрезультативніший гравець Ліги Парі-Матч 
одразу після перерви своєю наполегливістю за-
робив пенальті, і його реалізував Даріо Срна. 
Далі спрацювала заміна: Едуардо опинився у по-
трібному місці і скоригував дальню спробу Бер-
нарда – 3:0. А потім Алекс Тейшейра відзначив-
ся і самотужки. Щоправда, основні зусилля для 
цього поклали затяжним рейдом Срна і ударом 
впритул Тайсон, з чим голкіпер шведів упорав-
ся, а от із добиванням – вже ні. Гості виглядали 
деморалізованими і наприкінці зустрічі залиши-
лись у меншості, проте суттєвого значення це 
вже не мало.

Інший матч четвертого туру у групі «А» за-
вершився перемогою іспанського «Реала» над 
французьким «ПСЖ» – 1:0. У іспанців зараз 10 
очок, і вони достроково виходять до 1/8 фіна-
лу. 7 балів залишилось у французів. В учасників 
львівського матчу – по 3 пункти. Черговий поє-
динок для «Шахтаря» відбудеться також вдома 
– 25 листопада з «Реалом».

Груповий турнір. Група «G». Четвертий тур

«Челсі» Лондон, Англія – 
«Динамо» – 2:1

«Динамо» не зуміло закріпитись на поточному 
другому місці у своїй групі, хоча цілих п’ять хвилин 
було близьким до цього.

У першій половині зустрічі на полі існувала тіль-
ки одна команда. «Челсі» повністю контролювало 
перебіг подій, але зуміло забити лише одного разу, 
та й то після автоголу Александара Драговича. Ав-
стрієць намагався виправити провал Віторіно Анту-
неса, який випустив Вілліана, однак вкрай невдало 
зіграв головою, поставивши у безвихідь і Олексан-
дра Шовковського, і всю команду. На чужій полови-
ні поля до перерви можна згадати хіба що штраф-
ний, пробитий у стінку, а також 2 не менш невдалих 
кутових.

Після відпочинку на поле вийшов Денис Гар-
маш. Його зарядженість, а також правильні висно-
вки з почутого від тренерів, показали, що «Динамо» 
навіть на полі лондонців спроможне примусити їх 
захищатись. Артем Кравець не використав вихід 
сам на сам, Джуніор Мораєс потужно пробив у гол-
кіпера, але вирівняв становище у зустрічі 7-й за ра-
хунком кутовий киян. Помітною помилкою стража 
воріт скористався Драгович, тим самим виправив-
шись за автогол. Однак навіть кількох хвилин «Чел-
сі» вистачило, щоб повернути собі лідерство у мат-
чі. Невиправданим фолом Сергія Рибалки блискуче 
скористався Вілліан – екс-гравець «Шахтаря» став 
героєм звітної зустрічі.

В іншому поєдинку цього квартету «Порту» 
вдруге розібрався з «Маккабі» (тепер на полі супер-
ника) - 3:1. Португальці закріпились у лідерах – 10 
очок, 7 стало у «Челсі», 5 залишилось у динамівців. Із-
раїльтяни продовжують йти з нулем. Передостанню 
зустріч у групі кияни проведуть знову на виїзді – 24 
листопада на полі «Порту».

«Шахтар» і «Динамо» 
йдуть третіми

Ліга Чемпіонів УЄФА

Ліга Європи УЄФА

Гра в одні ворота – в наші

Тернопільські клуби 
нарешті розігралися
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1. Добриво. За допомогою 
коли можна отримати високоя-
кісний компост.

2. Розкучуємо заржавілі 
болти. Якщо ви ніяк не можете 
послабити іржавий болт, то на-
лийте на нього трохи коли й за-
лишіть на якийсь час.

3. Розморожуємо вітрове 
скло. Розморозити скло, покри-
те крижаною кіркою, також до-
поможе цей універсальний на-
пій.

4. Інсектицид. В Індії ферме-
ри використовують кока-колу в 
боротьбі з різними шкідниками.

5. Видаляємо кров і жирні 
плями. Використовуйте кока-
колу для замочування речей у 
пральній машині або в ракови-
ні. Цей напій прекрасно зводить 
плями крові та жиру з одягу.

6. Блискучі монети. Якщо за-
мочити старі монети в кока-колі 
на ніч, то зранку вони будуть ся-
яти!

7. Освітлювач волосся. Якщо 
при фарбуванні колір вашого во-
лосся вийшов занадто темним, то 
скористайтеся кока-колою, тому 
що вона здатна освітлити волос-
ся на цілий тон!

ГОРОД
Наприкінці листопада в злегка підморожений 

ґрунт сіють овочі, насіння яких не встигне пророс-
ти в холодний час, але придбає за зиму необхідне 
загартування. Навесні, коли сонце почне пригрі-
вати і сніг буде танути, воно поступово проросте, 
і у вас будуть ранні овочі та зелень. 

Можна посіяти артишок, валеріану, горох, гір-
чицю, цибулю-порей, цибулю-чорнушку, ман-
гольд, моркву, пастернак, пекінську капусту, пе-
трушку, пустирник, расторопшу, редис, ріпу, руко-
лу, салат, буряк, селеру, кріп, фізаліс, шпинат.

САД
Поки не наступили холоди, не забудьте обпри-

скати кущі та дерева концентрованим розчином 
мінеральних добрив (якщо ви не встигли цього 
зробити наприкінці жовтня). Вигідніше скорис-
татися сечовиною (700 г на 10 л води) або пова-
реною сіллю (1 кг на 10 л води). Почніть із самих 
кінців гілок, тому що саме там відклала яйця по-
пелиця, потім обприскайте всі гілочки, їхні роз-
вилки, стовбури, стебла та ґрунт під посадками, 
оскільки в розвилках, тріщинах кори, в опалому 
листі зимує багато шкідників. При обробці розчи-
ном такої високої концентрації ви їх знищите. 

Таке обприскування роблять тільки пізно во-
сени або ранньою весною до початку сокоруху, 
інакше цей захід викличе хімічний опік не тіль-
ки у листя, але й у зав’язей. Підвищені дози міне-
ральних добрив згубні не тільки для шкідників, 
але й для спор збудників грибкових хвороб. 

Якщо в саду є дерева, на стовбурах яких осе-

лилися лишайники, то зараз можна їх позбутися, 
«пофарбувавши» їх 7-10% (2,5 столові ложки на 
1 л води) розчином залізного купоросу. До весни 
лишайники зникнуть.

До зими пристовбурні кола перекопують або 
мульчують. Стовбури дерев обгортають захисним 
матеріалом від гризунів. З добрив зараз можна 
внести в ґрунт AVA, тому що воно не розчиняється 
водою та не вимивається із ґрунтів ні осінніми, ні 
весняними водами. Крім того, як тільки темпера-
тура ґрунту знизиться до 8 градусів тепла, це до-
бриво взагалі припиняє розчинятися, тому пре-
красно збережеться до наступного сезону.

Якщо навесні планується зробити щеплення 
плодових культур, треба відібрати підходящі гілоч-
ки й нарізати необхідну кількість живців. У листо-
паді живці достатньо загартувалися та зміцніли. На-
різати живці рекомендується у слабоморозну пого-
ду, відразу помістити у вологий поліетиленовий па-
кет і прибрати або в льох з температурою від 0 °С до 
+ 1 °С, або в холодильник на зберігання.

КВІТНИК
Коли земля трохи промерзне, накривають 

троянди і клематиси. До появи снігу після перших 
заморозків можна сіяти насіння однолітніх квітів: 
волошки синьої, годеції, дельфініума Аякса, ібері-
са, календули, космеї, лаватери, маку-самосійки, 
матіоли, нігели, резеди, хризантем, ешольції та 
багатолітників: айстри альпійської, водозбору, 
гайлардії, гіпсофіли, дзвоників, лілейника, люпи-
ну, молочаю, рудбекії. Насіння потрібно засипати 
сухою землею і замульчувати компостом.

Хризантеми радують своєю витон-
ченою красою восени. У той час, коли у 
більшості садових квітів уже закінчив-
ся період вегетації, хризантеми розпус-
кають  пишні кошики своїх квіток у   у 
квіткових горщиках і квітниках. Серед 
них є великі рослини з деревіючими 
знизу пагонами висотою більше метра 
та зовсім малюсінькі, низенькі, не біль-
ше 20 см висотою, придатні для бордю-
рів і альпійських гірок. Квітки майже 
всіх хризантем мають слабкий приєм-
ний аромат, листя й пагони мають спе-
цифічний пряний запах.

Вирощувати хризантеми зовсім не-
складно. Це некапризна багаторічна 
рослина. Є багато гібридів, які прекрас-
но зимують у найсуворіших зимових 
умовах. 

Надзвичайною особливістю хризан-

тем є їхня здатність рости в певній, об-
раній садівником формі. Дуже ефектно 
виглядають хризантеми, сформовані у 
вигляді невеликого деревця або кулі. 
Такі колірні плями різної форми вно-
сять незвичайну розмаїтість у ланд-
шафтний дизайн.

В останні роки популярністю корис-
тується ідея вирощувати низькорос-
лі хризантеми у квіткових горщиках. Їх 
продають пізно восени і використову-
ють для прикраси балконів і терас. Під 
час заморозків рослини зберігають у 
будинку або на закритій веранді, після 
потепління знову виносять на відкри-
те повітря.

Поради
Місце розташування. Хризантеми 

світлолюбні рослини, вони добре пере-

носять посуху. Зазвичай їх висаджують 
на відкритих ділянках або злегка заті-
нених. У тіні, навіть легкій, пагони бу-
вають довшими і слабкішими.

Ґрунт. Хризантеми не особливо ви-
могливі до ґрунтів. Важливо щоб ґрунт 
був достатньо пухким, на важких гли-
нистих або занадто вологих ґрунтах 
хризантеми погано ростуть і часто не 
квітують. На піщаних, малородючих 
ґрунтах хризантеми можуть не розквіт-
нути. Для корейських хризантем краща 
кислотність ґрунту рН 6 - 5,5, для них 
корисно додавати в ґрунт торф.

Розмноження. Однолітні види хри-
зантем розмножують насінням, яке для 
вирощування розсади висівають у квіт-
ні в ящики або в травні у відкритий 
ґрунт. Сходи з’являються через 5-15 
днів. Посадку виробляють на відстані 

20-30 см. Багаторічні хризантеми роз-
множуються насінням, живцями або ді-
ленням кущів. При насінному розмно-
женні не можна сказати з упевненіс-
тю, чи успадкують рослини батьківські 
властивості.

Найпростіший спосіб розмноження 
хризантем - ділення куща. Дорослі кущі 
хризантем мають потребу у діленні 
кожні 3 роки, старі екземпляри погано 
квітують. Роблять це зазвичай навесні. 
Кущ варто акуратно викопати, відокре-
мити частину разом з корінням і пере-
садити.

Особливо цікаві сорти розмножують 
живцями. Живці хризантем дуже легко 
приживаються. Якщо відламати бічний 
пагін, посадити його в ґрунт і регуляр-
но поливати, то він незабаром укоре-
ниться й дасть нові листочки.

У листопаді, 
останньому місяці 
дачного сезону, 
основні турботи 
спрямовані на підго-
товку до зими. 
І на городі, і в саду, 
і у квітнику робо-
ти вистачає, адже 
увага потрібна май-
же кожній рослині-
багаторічнику.

ЗАКРИВАЄМО 
дачний  сезон

Королева 
осіннього саду

Культивувати хризантему почали в Китаї ще до нашої ери. 
Потім хризантеми були завезені в Японію, де стали національ-

ною квіткою. Рослину вирощували не тільки в декоративних 
цілях, але і як салат, і як ліки. 

Від іржі врятує картопля
На металевих виробах, якими ви довго не 

користуєтеся, може з’явитися іржа. Напри-
клад, спиці, голки та шпильки не будуть 
іржавіти, якщо в коробку, у якій 
вони лежать, насипати трошки 
борошна. Якщо ж коричневі цят-
ки все-таки з’явилися, застро-
міть голки в мило - вони стануть 
чистими.

Пляму від іржі можна видалити і з 
тканини - достатньо покласти на забруд- нену ділянку 

шматочок лимона, загорненого в марлю, притиснувши його 

теплою праскою.
Ножі, виделки і ложки від іржі очистить цибулина, якщо 

нею протерти столові прилади.
Залізні листи для випікання, що поржавіли, добре відчис-

тить сира картоплина з дрібним річковим піском.
Нікельовані предмети від іржі позбавить жир, який необ-

хідно нанести на забруднені ділянки. Через кілька днів пред-

мети протерти ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті.

Ключі й залізні замки, покриті іржею, потрібно потримати 

цілу ніч у гасі. Потім протерти піском або дерев’яним попелом.

Несподівані способи 
використання 
кока-коли
Хто б міг подумати, скільки корисного можна 

зробити за допомогою звичайної банки усім 
знайомої кока-коли!
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Печиво “Шматочки сиру”

ПОТРІБНО: масло вершкове - 100 г, сир 
голландський - 100 г, борошно - 100 г, жов-
ток яєчний - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: якщо ви любите по-
хрумтіти чимось солоненьким, не купуй-
те чіпси і сухарики. Спробуйте спекти роз-
сипчасті сирні крекери. Для його приго-
тування слід натерти на середній тертці 
сир, масло перетерти з борошном (рука-
ми). Змішати з сиром борошно та масло. 
Додати жовток Добре вимішати скачати в 
кульку і помістити на годину в холодиль-
ник. Розкатати шматочки тіста і сформува-
ти кружальця. Зробити в них дірочки. Ви-
пікати при 180-200С 7-10 хв. до золотисто-
го кольору. Охолодити й хрумтіти!

Печиво “Бананові мюслі”
ПОТРІБНО: банан - 1 шт., молоко (1/3 

склянки) - 80 мл, пластівці вівсяні - 1 скл., 
родзинки - 50 г, горіхи кешью (можна взя-
ти інші) - 50 г, ванільний цукор - 1/2 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: це чудовий рецепт 
для легких перекусів, тим більше, що склад 
дуже корисний і смачний. Банан розім’яти 
трохи виделкою (не потрібно доводити до 
пастоподібного стану). Додати ванільний 
цукор. Можна додати цедру лимона або 
ще підсолодити, якщо так смакує більше. 
Акуратно змішати цукор з бананом. Вли-
ти молоко і також виделкою вмішати його 
в бананову масу. Потім потроху всипати ві-
всяні пластівці, ретельно розім’яти масу. 
Далі подрібнити горішки й всипати їх у 
бананово-вівсяну масу, перемішати. Дода-
ти промиті й ошпарені окропом родзинки. 
Тісто досить густе. Якщо є час, його краще 
залишити на 15-20 хв. “дозріти”. Викорис-
товуючи мокру чайну ложечку (печеньки 
будуть крихітні), набрати тісто й мокри-
ми руками сформувати кульку. Викласти в 
духовку на пекарський папір на деякій від-
стані, злегка придавити пальцем. Випікати 
при температурі 180-200 градусів, орієн-
туючись на “примхи” своєї духовки. Можна 
почекати 5 хв., а потім акуратно зняти пе-
чиво лопаткою. 

Ранкові кріспі

ПОТРІБНО: борошно - 1 3/4 скл., плас-
тівці вівсяні - 1/2 скл., сода - 2 ч. л., сіль - 
1/2 ч. л., кориця - 1 ч. л., гвоздика - 1/2 ч. 
л., горіх мускатний - 1/4 ч. л., йогурт (мож-
на замінити кефіром або кислим молоком) 
- 2 скл., цукор - 1/4 скл., мед - 1/4 скл., ро-

дзинки - 1 скл., горіхи волоські (або будь-
які інші; рубані) - 1/2 скл., насіння гарбузо-
ве - 1/2 скл., кунжут - 1/4 скл., насіння льо-
ну - 1/4 скл., насіння соняшнику - 1/4 скл.

ПРИГОТУВАННЯ: чудесне печиво по-
східному складається тільки з корисних 
інгредієнтів. Заготовку можна зберігати 
в морозилці, дістаючи і використовуючи 
стільки, скільки ви готові з’їсти. Для при-
готування духовку розігріти до 180 граду-
сів. Форми для випічки змастити або ви-
стелити пекарським папером. Найкраще 
брати маленькі форми для кексів. У мисці 
змішати борошно, вівсяні пластівці, соду, 
спеції та сіль. Додати йогурт, цукор і мед, 
перемішати. Потім додати родзинки, горі-
хи, кунжут і насіннячка, перемішати. Вили-
ти тісто в підготовлену форму або формоч-
ки, залишаючи 2-3 см до краю, бо тісто під-
німається. Випікати 20-35 хв. до сухої зубо-
чистки. Дати трохи охолонути, а потім ви-
йняти з форм. Залишити остигати до кім-
натної температури. Потім покласти в па-
кет і помістити в морозилку як мінімум на 
45 хв. Тим часом духовку розігріти до 120 
градусів. Деко вистелити папером для ви-
пічки. Кекси вийняти з морозилки і нарі-
зати настільки тонкими скибочками, на-
скільки це можливо, і викласти в один шар 
на деко. Випікати в духовці 15-20 хв., потім 
перевернути кожну скибочку і ще на 10 хв. 
залишити в духовці. Дати повністю охоло-
нути. Зберігайте в повітронепроникному 
контейнері.

Пиріг з яйцями 
і зеленою цибулею

ПОТРІБНО: для начинки - яйця - 6 шт., 
цибуля зелена - 1 пучок, сметана (або ма-
йонез) - 2 ст. л., спеції (можна суміш пер-
ців) - 1/2 ч. л.

ДЛЯ ТІСТА: яйця - 4 шт., сіль - 1/2 ч. л., 
борошно (з гіркою) - 7 ст. л., сода - 1/2 ч. л., 
сметана - 200 г, майонез - 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: чудовий пиріг на всі 
випадки життя. Яйця для тіста збити з сіл-
лю, додати сметану і майонез. Збити добре 
протягом хвилини. Додати соду і борошно, 
замісити тісто. Для начинки нарізати від-
варені яйця і цибулю, при бажанні додати 
зелень, при змішуванні додати також тро-
хи сметани (майонезу). Начинку викласти 
у змащену олією форму Залити тістом, по-
тримати 5 хв., щоб тісто пройшло крізь на-
чинку, і випікати 35 хв. у розігрітій до 180 
градусів духовці. Пиріг виходить великий 
і смачний. 

Солодкий батончик 
ПОТРІБНО: вівсянка – 1 скл. (не швид-

кого приготування, а мінімально обробле-
на), яйце, півсклянки соку або йогурту, мед, 
горіхи і сухофрукти.

ПРИГОТУВАННЯ: такі батончики по-
любляють діти й дорослі, проте коштують 
воно недешево. Вдома готуються за 15 хви-
лин, і на смак набагато кращі. Слід зміша-
ти та збити яйце і йогурт (або сік). Всипати 
до них вівсянку і добре перемішати. Додати 
сухофрукти та горіхи, викласти в маленьку 
квадратну форму і випікати в духовці при 
на 180 градусах 20 хв. Остудити й розріза-
ти на батончики.

Сирний крекер

ПОТРІБНО: масло - 130 г, яйце - 1 шт., бо-
рошно - 180 г, сіль - 1/2 ч. л., сир твердий - 
100 г.

ПРИГОТУВАННЯ: холодне масло порі-
зати на шматочки, додати просіяне борош-
но.  Все розім’яти в крихту.

Додати яйце і сіль, далі натертий сир. 
Готове тісто обернути харчовою плівкою і 
відправити в холодильник на 30-40 хв. Піс-
ля цього тісто розкачати товщиною в 3-4 
мм. Формочками вирізати з нього крекери. 
Обов’язково наколоти виделкою, змасти-
ти  жовтком. Випікати в духовці 15 хв. при 
температурі 180 градусів, але все індивіду-
ально, орієнтуйтеся по своїй духовці. Мож-
на зверху крекери посипати сіллю, кунжу-
том або сиром. Крекер крихкий і дуже аро-
матний.

Пряні цибуляні хлібці
ПОТРІБНО: морква (варена, середня) 

- 2 шт, цибуля ріпчаста - 1 шт., вода (холод-
на) - 140 мл, сіль - 0.5 ч.л., приправа (прован-
ські трави) - 1 ч. л., пластівці вівсяні (мож-
на і швидкого приготування) - 7 ст. л. з “гір-
кою”, крохмаль картопляний - 80 г, горіхи 
волоські (очищені) - 25 г, крупа манна - 2 ст. 
л., сода - 0,3 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: зручні для перекусу 
хрусткі хлібці з м’якою серединкою з яскра-
во вираженим пряно-цибульним смаком! 
Для приготування цибулю почистити і ра-
зом з морквою порізати скибочками, до-
дати воду, сіль, прованські трави і довести 
до однорідного пюре. Горіхи викласти в па-
кет і злегка подрібнити качалкою. В овоче-
ву масу додати геркулес, горіхи, крохмаль, 
соду і манку і ретельно перемішати. Тісто 
виходить, як густа сметана. Деко (30х30 см) 
застелити пекарським папером або змас-
тити олією. Тісто викласти на папір і роз-

поділити по всьому периметру товщиною 
0.3-0.5 см. Розігріти духовку до 200 граду-
сів. Тісто у цей час хай трохи побуде на по-
вітрі. У розігріту духовку поставити деко на 
18-20 хв., випікати до рум’яності. Залиши-
ти хлібець в вимкненій духовці підсихати 
на годину. Остиглий хлібець дістати з духо-
вки, зняти з дека з пекарським папером, пе-
ревернути на тарілку, зняти папір. Нарізати 
скибочками і смакувати.

Печиво з гречки
ПОТРІБНО: кефір - 150 мл, мед - 1 ст. л., 

олія оливкова - 1 ч. л., висівки (житні) - 1 ст. 
л., яблуко (середнє) - 2 шт., крупа гречана - 1 
скл., кунжут (для посипки).

ПРИГОТУВАННЯ: змолоти 1 скл. гре-
чаної крупи будь-яким зручним способом. 
Можна не в борошно. Просіювати не потріб-
но. Яблука почистити й натерти на крупній 
тертці. Додати мелену гречку, висівки, олію, 
мед, кефір. Все ретельно перемішати, зали-
шити на 20 хв. Тісто має добре ліпитися і не 
розсипатися, якщо сухе, то додати ще кефі-
ру. Розділити на кульки, потім сформувати 
коржі. Присипати кунжутом. Випікати при 
температурі 150 градусів протягом 1 год.

Сирні хлібні коржі-
п’ятихвилинки

ПОТРІБНО: сіль за смаком, зелень (пе-
трушка, кріп, можна будь-яку на смак) - 50 
г, сир твердий – 300-400 г, яйця - 3 шт., моло-
ко (для замочування батона) - 1 скл., батон 
(без скоринок) - 1/2 шт., перець чорний (за 
смаком), олія (для смаження).

ПРИГОТУВАННЯ: батон (можна чер-
ствий) обрізати від скоринки, залити моло-
ком або водою і дати постояти, щоб розім’як. 
Відтиснути зайву рідину. Дрібно нарізати зе-
лень і натерти сир на крупній тертці. Дода-
ти сирі яйця, сіль, перець за смаком. Все пе-
ремішати. Можна, при бажанні, додавати все, 
що є в холодильнику - ковбасу, шинку, м’ясо. 
Повинно вийти за консистенцією як фарш. 
Далі столовою ложкою викласти  на розігрі-
ту сковорідку, змащену олією, сформувати 
невелику оладку і смажити з двох боків до 
рум’яної скориночки.

Грецькі палички-крицини

ПОТРІБНО: олія оливкова - 75 г, вода - 
40 г, борошно - 250 г, розпушувач тіста - 1 ч. 
л., сіль - 1/2 ч. л., кунжут (для присипки).

ПРИГОТУВАННЯ: змішати олію, воду, 
сіль, розпушувач. Додати борошно, заміси-
ти тісто. З маленького шматочка зробити 
паличку, присипати рясно кунжутом і ви-
класти у форму, застелену пекарським па-
пером. Випікати в попередньо розігрітій ду-
ховці при 200 градусах близько 15 хв.

УЛЮБЛЕНІ “ПЕРЕКУСИ”: 

Скільки разів було таке, що з дому взяти з собою поїсти ви не встигли, тому в магазині доводиться 
щось купувати на “перекус”. І зізнайтеся, погляд в магазинчику завжди падає на хрустке печиво, 
чіпси й сухарики. Особливо полюбляють їх діти. Однак не обов’язково жертвувати здоров’ям 

через бажання з’їсти щось смачненьке нашвидкуруч. Здоровий фастфуд легко приготувати самому. Ми 
зібрали для вас рецепти швидких, а головне – корисних страв, якими можна легко втамувати голод і 
задовольнити бажання поїсти щось смачненьке. Спробуйте!

здоровий 
фастфуд удома
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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 11 по 17 листопада
Овен 

Ви чудово впораєтеся з 
викликами часу. Знайдiть 
собi заняття, яке наштовхне 
на креативнi iдеї.
Телець 

Цього тижня у вашому 
домi пануватимуть тепло 
та затишок. Чудовий перiод 
для вирiшення конфлiктiв.
Близнюки 

Ваші задуми здійсняться, 
головне, прикладати до цьо-
го зусилля. У вихідні прове-
діть час із сім’єю. Невдовзі 
отримаєте гарну звістку.
Рак 

Не дозволяйте собi 
лiнуватися. Усі ваші плани 
здійсняться, якщо не опус-
катимете рук. Можливі фі-
нансові надходження.
Лев 

З четверга чекайте 
додатковi фiнансовi при-
бутки. Не забувайте: у жит-
ті все добре тоді, коли раді-
ти йому й не зациклюватися 
на поганих думках. 
Діва 

Ви зможете розкрити 
свої таланти. Ви прагнете 
нового, і ваші задуми здій-
сняться, у цьому допомо-
жуть друзі.
Терези 

По можливостi 
пiклуйтеся про спокiй у 
родинi. Близькi люди як 
нiколи потребуватимуть ва-
шої пiдтримки.
Скорпіон 

Ви цiлком зануритеся в 
роботу, але не варто забу-
вати про сiмейнi обов’язки. 
Займiться здоров’ям.
Стрілець 

Цього тижня доля 
перевiрить вас на мiцнiсть. 
Новi життєвi перепони i ви-
пробовування виникати-
муть щодня, але ви з ними 
впораєтеся.
Козеріг 

Для вирiшення деяких 
проблем доведеться добре 
попрацювати, але все нала-
годиться й ви отримаєте ба-
жаний результат. У вихідні 
добре відпочиньте, вам по-
трібно відновити сили.
Водолій 

Останнiм часом ви 
вiдчули, що втомили-
ся. Знайдiть час для 
вiдпочинку, запросiть до 
себе друзiв.
Риби 

Щоб позбутися непри-
ємних вiдчуттiв, згадайте 
про щось приємне. Доречни-
ми будуть зустрiчi з давнiми 
друзями i близькими людь-
ми.

11 листопада - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 11-12, вдень 12-13 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.20, захід - 16.42.

12 листопада - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 10-12, вдень 
13-14 градусів тепла. Схід сонця - 7.22, за-
хід - 16.40.

13 листопада - 
хмарно з проясненням, 
без опадів, температу-
ра повітря вночі 6-8, вдень 8-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.24, захід - 16.39.

14 листопада - хмарно, місцями дощ, 
температура повітря вночі 5-7, вдень 7-8 

градусів тепла. Схід сонця - 7.25, захід - 16.38.
15 листопада - хмарно, дощ, темпера-

тура повітря вночі 2-3, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.27, захід - 16.37. 

16 листопада - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 2-3, вдень 3-4 градуси 
тепла. Схід сонця - 7.28, захід - 16.35.

17 листопада - хмарно, дощ, темпера-
тура повітря вночі 5-6, вдень 6-7 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.30 захід - 16.34.

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.

Вітаємо!
Гарну, щиру людину 

 Володимира Анатолійовича Вітюка
із с. Котюжини на Збаражчині 

з 35-річчям!
Бажаєм сонця за вікном і в серці,
Здоров’я і удачі на щодень,
Нехай же з легкістю вдається 
Розв’язувати ребуси проблем. 
Хай кожен день тобі дарує свято,
А доля сипле в ноги ніжний цвіт,
Живи успішно, радісно й багато
Ще сто щасливих і безхмарних літ!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба!

З повагою – друзі. 

Вітаємо!
Найкращого у світі тата і дідуся

 Івана Костянтиновича Мечика 
із села Великі Вікнини Збаразького району

з ювілеєм! 
Рідненький дідусю 

і таточку милий,
У ваш прекрасний ювілей 
Прийміть подяку і вітання
Від найрідніших вам людей.
 Роки летять, неначе птиці,
І не вернути їх назад,
Ще вчора ніби було 18,
А сьогодні вже – 75!
Тож хай міцним здоров’я 

ваше буде,
І в радості минають усі дні!
Хай довго стукає ще 

серце в грудях

На щиру втіху всій сім’ї!  
Хай Матір Божа вас охороняє,
Ісус Христос з небес 

благословляє,
Нехай в душі панує доброта 
На щедрі щастям 

многії літа! 
З повагою і любов’ю - 
дочка Мирослава з 
чоловіком Іваном, 
внучки Таня, 
Катя, Еміліана, 
внук Владислав.

         Вітаємо!
Іру і Джоні Аджоян
з четвертою річницею весілля!
Хай життя подружнього стежина
Буде спокоєм і щастям вкрита,
Хай кохання ватра незгасима
Зігріває вас узимку й влітку!
Хай вам доля зачарує світ
Здоров’ям, радістю, натхненням,
Щоб ви прожили многа літ 
Під Божим і людським 
                                   благословенням!
Будьте вірні у своїй любові,
Затишку вам – у серцях і в хаті.
Хай Господь благословляє долю – 
Повну світла, на добро багату!
З повагою – відділ передплати 
Тернопільської дирекції “Укрпошта”.

 Вітаємо!
 Людей із працьовитими руками, 

щирими серцями, мудрих і турботливих
 Петра Івановича Пеляка  

та його сестру Марію Шуфліту
з Днем народження,

яке вони святкуватимуть у неділю,  
15 листопада.

Від щирого серця ми вас вітаємо,
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо.
Хай радість приносить вам кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Багатою буде життєва стежина
Для вас, наші рідні, на довгі літа!
Хай доля вам скрізь і завжди посміхається,
Назустріч хай щастя на крилах летить,
Лиш добром і миром дороги квітчаються,
Веселою буде життя кожна мить!
Ісус Христос нехай вас береже,
Ангел-хоронитель за руку веде.
З повагою і любов’ю – сім’я Івахів: 
дочка Людмила, зять Мирон, внуки 
Анастасія, Арсен, родини Пеляків, 

Лабівських, Сабів.

Погода в Тернополі й області

Таким чином 29-річна жін-
ка є наразі найвпливовішою 
серед нового покоління росій-
ської еліти. Саме так вважає 
одне з найбільших агентств 
новин у світі “Reuters”.

Як пише видання, на почат-
ку цього року Катерина Тихо-
нова назвала себе дружиною 
Кирила Шамалова - сина Ми-
коли Шамалова, який є дав-
нім другом Путіна. Шамалов-
старший є акціонером банку 
“Россия”, який американські 
чиновники називають “особис-
тим банком російської еліти”.

Як чоловік і дружина, Кири-
ло і Катерина володіють акці-

ями на суму близько 2 мільяр-
дів доларів. Статки подружжя 
головним чином складають-
ся з акцій газової та нафтохі-
мічної компанії, придбані у ще 
одного друга Путіна - Геннадія 
Тимченка. Окрім цього моло-
да пара має віллу на узбереж-
жі Франції. За оцінками експер-
тів, елітна нерухомість коштує 
близько 3,7 мільйонів доларів.

Молодша донька Путіна 
може похвалитися не лише чи-
малими статками, а й процві-
танням в академічних колах. 
Як відомо, Катерина Тихонова 
є співробітницею Московсько-
го державного університету та 

є автором щонайменше шес-
ти наукових робіт. Офіційно в 
МДУ Тихонова має п’ять радни-
ків, які також входять в особис-
те коло Путіна. Серед них два 
колишніх офіцери КДБ, які зна-
ють Катю змалечку.

Старша донька Путіна Ма-
рія також пов’язана з МДУ. Вона 
є випускницею кафедри фун-
даментальної медицини і на-
разі будує кар’єру в сфері ендо-
кринології. За повідомленнями 
російських і західних ЗМІ, Ма-
рія вийшла заміж за голланд-
ського бізнесмена і оселилася 
у Нідерландах.

Традиційно, у російського 
президента не стали коменту-
вати зібрану журналістами ін-
формацію. У той ж час, сам Пу-
тін раніше заявив, що обидві 
його дочки нібито живуть у 
Москві.

Донька Путіна є найвпливовішим нащадком Росії 

Поки президент Росії Володимир Путін 
продовжує декларувати досить “скромні” 
заробітки, його молодша донька Катерина 

Тихонова володіє величезними активами та 
елітною нерухомістю за кордоном.

Афіша
Тернопільський академічний 
обласний драматичний театр 

ім. Т.Шевченка 
11,12,13,15 листопада – 

прем’єра комедії  «Тітка Чарлі» Т. 
Брандона.

14 листопада – музична коме-
дія  «Летюча миша» за одноймен-
ною оперетою

Й. Штрауса. Початок о 19.00. 
Тернопільський обласний 

академічний театр  
актора і ляльки 

15 листопада – чарівна казка 
«Маленька фея». Початок виста-
ви о 12.00 та 14.30.  

Тернопільська обласна 
філармонія

15 листопада - золоті голо-
си європейської опери “Tenors 
BEL’CANTO”.

У програмі популярні хіти , 
найкращі українські пісні та ше-
деври оперної музики. Початок о 
18.30.




