
27 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура пові-
тря вночі 7-10, вдень 11-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.10, захід - 19.06. 
Новий місяць.

28 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 5-7, вдень 8-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.12, захід - 19.03. 

29 вереcня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 3-5, вдень 7-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.13, захід - 19.01. 

30 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 2-4, вдень 8-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.15, захід - 18.59. 

1 жовтня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 9-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.16, захід - 18.57. 

2 жовтня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вно-
чі 3-5, вдень 7-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.18, захід - 18.55. 

3 жовтня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 2-4, вдень 
9-11 градусів тепла. Схід сонця - 7.19, 
захід - 18.53.
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І так дорогий борщ стане «золотим»
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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”
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Без оцінок, дзвінків і домашніх завдань: 
першокласники п’яти шкіл області 
вчаться по-новому

Журналістка «Нашого ДНЯ» на власні очі побачила,  
як у Збаражі втілюють на практиці освітні реформи

Віталій Цимбалюк: «І котельні, і соціальні картки - 
це складові потужного впливу на майбутню владу Тернополя»

Добридень, 
господине! 10-11 стор.

Про це заявив президент Асоціа-
ції фермерів і приватних землевлас-
ників Іван Томич, передають «Україн-
ські новини». За його словами, молоко 
і м’ясо до 20 грудня подорожчають мі-
німум на 10 відсотків, а максимум на 
20. Серед причин - африканська чума 

свиней, а також податкова і цінова по-
літика. 

А вже у жовтні слід очікувати підви-
щення цін на овочі борщового набору 
- картоплю, цибулю, моркву, буряк і ка-
пусту - на 160-180 відсотків, порівняно 
з аналогічним періодом минулого року.

Експерти прогнозують стрімке зростання цін на хліб та м’ясо-молочну продукцію. 

Скульптор зі США показав 
особливу виставку

Що сказало американцеві тернопільське літо?

8 стор.
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Степан БАРНА: Тернопільщина
взяла курс на підтримку 
кооперативного руху

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

«Тернопільська обласна державна 
адміністрація взяла курс на підтрим-
ку кооперативного руху, який залиша-
ється незмінним. На жаль, поки що не 
має розуміння важливості цього пи-
тання у Теребовлянському, Збаразько-
му, Підгаєцькому і Монастириському 
районах, адже це саме ті райони, де не 
створено жодного кооперативу», – за-
значив очільник Тернопільщини.

Як позитивний приклад розвитку 
кооперативного руху Степан Барна 
навів родину Парубочих із села Жиз-
номир Бучацького району, яка про-
працювала в Італії 8 років та поверну-
лася в Україну, аби на місці налагоди-
ти власну справу.

«Зараз сім`я тримає 8 корів. Ми до-
помогли родині з обладнанням і сьо-
годні вона самостійно працює, розви-

ває власну справу і сплачує податки. 
Загалом на підтримку кооператив-

ного руху в області виділили майже 
600 тисяч гривень. Якщо збільшить-

ся кількість охочих зайнятися коопе-
ративним рухом, то крім підтримки з 
боку ОДА, збільшиться й фінансуван-
ня», – підкреслив Степан Барна.

Також він наголосив на важливості 
розвитку садівництва. Наразі лідера-
ми на території області є фермерське 
господарство «ГАДЗ» і ТОВ «Україна». 

Водночас, на думку голови Тер-
нопільської ОДА, приїзд Прем`єр-
міністра України Володимира Грой-
смана на Тернопілля 20 липня, був 
знаковим з точки зору необхідності 
підтримки сільського господарства та 
малого фермерського руху. Зокрема, 
було озвучено, що в проекті бюджету 
на наступний рік передбачать щонай-
менше 1 мільярд гривень на підтрим-
ку малих виробників і представників 
сільськогосподарського комплексу.

Нещодавно відбулися 
важливі події в 
галузі охорони 

здоров’я краю. На базі 
Збаразького районного 
центру первинної медико-
санітарної допомоги 
презентували електронну 
охорону здоров’я. Тут 
урочисто вручили 
електронні медичні картки 
пацієнтів керівництву 
області: голові облради 
Віктору Овчаруку та голові 
ОДА – Степану Барні. 

 У реєстратурі центру проде-
монстрували, як працює електро-
нна реєстрація.  Опісля відбулася 
презентація ресурсу, під час якої 
показали, як він діє, яким чином  
допоможе пацієнтам записати-
ся на прийом до сімейного ліка-
ря або вибрати іншого лікаря че-
рез Інтернет, дізнатися актуаль-
ну інформацію, а медичним пра-
цівникам - отримати важливу ін-
формацію про стан здоров'я паці-
єнта. Також у перспективі в  сис-
темі лікар зможе здійснювати  
контроль за проходженням не-
обхідних обстежень пацієнта-
ми. А ще буде впроваджений ре-
єстр для диспансерних та лежа-
чих хворих, у якому медичні пра-
цівники відмічатимуть час і дату 

приходу до таких пацієнтів.
«Сьогоднішня подія, - вва-

жає голова обласної ради Ві-
ктор Овчарук, - відкриття у Зба-
разькому районному центрі пер-
винної медико-санітарної допо-
моги електронного реєстру па-
цієнтів є важливою для краян. 
Адже це відчутний крок до впро-
вадження в області в галузі охо-
рони здоров’я найновіших ін-

формаційних технологій, 
зрештою, - впроваджен-
ня електронної охорони 
здоров’я, використання ін-
новацій для підвищення 
ефективності медичного 
обслуговування та поліп-
шення доступу до медико-
санітарної допомоги. А це - 
можливість упорядкувати 
процеси надання медич-

них послуг, поліпшить  якість та 
знизить  вартість медичної допо-
моги та насамперед  покращить 
управління інформацією у галу-
зі охорони здоров'я. Також пози-
тивно вплине на самого пацієн-
та, певною мірою дисциплінува-
тиме людей, підштовхне до ак-
тивних дій щодо профілактич-
них оглядів... Також посилить 

контроль за використанням ко-
штів у галузі. Адже пацієнт обере 
лікаря, а той, у свою чергу, мати-
ме реєстр пацієнтів. Тому елек-
тронізація первинної ланки до-
зволить відстежувати договори 
між лікарями й пацієнтами, а та-
кож контролювати рух коштів».

До слова, уся первин-
на  медико-санітарна до-
помога на Тернопільщині 
комп’ютеризована та підключена 
до Інтернету.

Інша, не менш важлива подія 
– відкриття двох відділень з ви-
користанням новітнього облад-
нання у Більче-Золотецькій об-
ласній фізіотерапевтичній лікар-
ні реабілітації. Зокрема, тепер па-
цієнти у відділенні водолікуван-
ня та діагностики зможуть ско-
ристатися  підводним витягом 
хребта, кисневою, озоновою та 
гідромасажними ваннами, 4-х ка-
мерною ванною для рук і ніг. До 
їхніх послуг і єдине в області від-
ділення CPAP(сіпап)  терапії для 
лікування апное сну.

Вітаючи присутніх із створен-
ням нових можливостей лікуван-
ня та реабілітації,  Віктор Овчарук 
наголосив: «Більче-Золотецька 
обласна фізіотерапевтична лікар-
ня користується заслуженої по-
вагою у всій Україні. Щира вдяч-

ність керівнику закладу, усьому 
колективу, що допомагаєте учас-
никам АТО та членам їх сімей. 
Щороку ви оздоровлюєте, надає-
те допомогу більше 5000 хворих.  
Нинішнє відкриття відділення 
нахилої витяжки, кисневих, озо-
нових та гідромасажних ванн, а 
також відділення СІПАП-терапії 
для лікування апное сну значно 
розширить ваші можливості, а 
відтак краяни отримуватимуть 
значно більше якісніших медич-
них послуг».

Віктор Овчарук підкреслив: 
обласна рада докладає чимало 
зусиль, щоб підтримати заклад. 
До прикладу: на останньому пле-
нарному засіданні 5 сесії Більче-
Золотецькій лікарні реабілітації 
було виділено на різні потреби 
майже півмільйона гривень. Та-
кож на придбання медичної апа-
ратури для сьогоднішнього від-
криття окремого відділення з ме-
тою впровадження методики лі-
кування синдрому апное сну, яка 
буде застосована  для учасників 
АТО та інших груп пацієнтів, які 
мають факт зупинки дихання уві 
сні – 515,3 тис. грн. Для придбан-
ня медикаментів та харчуван-
ня учасників АТО, з метою покра-
щення лікування воїнів та членів 
їх сімей – 350 тис. грн.

Про важливість розвитку кооперативного руху в області наголосив під час засідання 
колегії департаменту агропромислового розвитку голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна. За його словами, популяризація кооперативного руху – одне з 
найголовніших завдань у галузі сільського господарства. Станом на 1 вересня у 
Тернопільській області зареєстровано 34 сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, що дозволяє посісти у всеукраїнському рейтингу 12 місце. 
Найбільше ж діючих кооперативів – у Кременецькому районі.

ПЕРШІ ЕЛЕКТРОННІ МЕДИЧНІ КАРТКИ ПАЦІЄНТІВ
 та єдине відділення сіпап-терапії  в області
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Отож вирушаємо у Збаразь-
ку школу І-ІІІ ступенів №1. Занят-
тя тут починаються о 8.30. У кла-
сах якраз розпочалися уроки. За-
ходимо у 1А – тут вчителька і діти 
сидять на килимку і спілкують-
ся – обговорюють домашніх улю-
бленців, переглядають відео одні-
єї зі школярок про черепаху. Далі 
вмикають веселу пісеньку і роз-
починають фізкультхвилинку. По-
танцювавши кілька хвилин,  сіда-
ють за парти. Розставлені вони не 
так, як у традиційних класах, а та-
ким чином, щоб школярі сиділи 
групами. Вчителька пропонує ді-
тям скласти з геометричних фігур 
тваринку і роздає картонні деталі. 
Що тут скажеш – так вчитися ціка-
во і весело. А для дітей це взагалі 
не уроки, а захоплююча гра. 

Директор закладу Оксана Бо-
гачук розповідає, що у школі на-
вчається 680 учнів, вона є однією 
із опорних у Збаразькому районі. 
Три перші класи беруть участь у 
пілотному проекті нової початко-
вої освіти.

- Наші першокласники на-
вчаються по-собливому, - зазна-
чає вона. – Значну увагу педагоги 
приділяють руховій активності 
учнів, роботі в групах. Діти не ма-
ють підручників – все, що потріб-
но, роздає педагог під час уроку. 

Насамперед, змінився спосіб пе-
редачі інформації. Навчальний 
процес проходить у формі міні-
уроків, більшість з яких інтрегро-
вані. Вони розвивають творчість і  
аналітичне мислення. 

І справді класна кімната для 
першокласників експеримен-
тальних класів не схожа на зви-
чайну. Тут є інтерактивна дошка, 
комфортна зона відпочинку для 
дітей, зона відкриттів і творчос-
ті, на прищепках малюнки учнів. 

- Важливу роль у навчальному 
процесі відіграють батьки, - додає 
Оксана Миколаївна. – Вони при-
ходять на ранкові зустрічі з учи-
телем, влаштовують спільні ча-
ювання, спілкуються у месендже-
рах, обмінюються досвідом. Коли 
дитина бачить, що і батьки, і вчи-

телі піклуються про неї, зростає її 
самооцінка і з'являється прагнен-
ня вчитися. 

Вчителів експерименталь-
них класів обирали на конкурс-
ній основі. Для них цей пілотний 
проект – справжнє випробуван-
ня. Вони продумують програму 
навчання, роздаткові матеріали, 
концепцію і структуру занять – 
все, аби дітям було цікаво і вони 
отримували нові знання

- Навчання у наших пер-
шачків відрізняється насампе-
ред тим, що вони поспішають 
до школи, - розповідає вчитель-
ка 1А класу, заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи 
Наталя Флінта. – Вони пізнають 
світ і вчитися їм цікаво. У кожно-
го свої таланти і здібності – ми 
стараємося їх розвивати і давати 
учням знання, які вони зможуть 
застосувати у житті. Діти не отри-
мують традиційних домашні за-
вдань. Однак, до прикладу, ми їм 
пропонуємо знайти квіточку і по-
рахувати, скільки в неї пелюсток, 
або полічити, скільки в хаті вікон 
чи дверей. Батьки обов’язково 
читають дітям ввечері казку. Ми 
стараємося зацікавити школярів 
заняттями, але якщо дитина  вто-
милася і хоче відпочити, то може 
піти в зону відпочинку. 

Мені вдалося зайти у всі три 
перші класи збаразької школи. 
Цікаво, що кожен педагог пра-
цює по своєму і, відповідно, по-
різному будує заняття. І всю-
ди вони нестандартні і цікаві 
по-своєму. Не знаю, якими будуть 
ці дітки наприкінці навчального 
року і що вони скажуть, закінчив-
ши перший клас, але після відвід-
ин їх уроків із впевненістю скажу: 
в такій школі хочеться вчитися. 
Сподіваюся, в Україні з кожним 
роком буде біль-
ше таких нова-
цій.

Без оцінок, дзвінків і домашніх 
завдань: першокласники п’яти 

шкіл області вчаться по-новому

Журналістка «Нашого ДНЯ» на власні очі побачила, як у Збаражі втілюють на практиці освітні реформи

Робота у групах, руханки під веселу музику, 
цікаві розмови на килимі, а замість малюнків 
у підручниках  - м’які іграшки і домашні 

улюбленці – хом’ячки та рибки. Так пізнають світ 
збаразькі школярі. Діти навчаються у  невимушеній 
і дружній атмосфері. Для них уроки – це цікава 
гра, тому до школи вони ходять охоче. Цього 
року 100 шкіл у різних регіонах України в рамках 
експерименту Міністерства освіти почали вчити 
дітей перших класів за новими стандартами. Такий 
пілотний проект діє у навчальних закладах Збаража, 
Козови, Чорткова, Підволочиська та Шумська. 
Якщо він виявиться вдалим, то вже з наступного 
навчального року зміни будуть запроваджені в усіх 
школах країни. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Наприклад, нардеп Сергій 
Тарута зізнався ТСН, що його 
пенсія складає близько дев’яти 
тисяч гривень, але він навіть не 
уявляє, як можна прожити на ці 
гроші. 

А ось українці, і це найпер-
ше стосується працюючих лю-
дей, змушені скоротити всі ви-
трати на користь оплати кому-
налки та проїзду в транспорті. 
Офіційна статистика за другий 
квартал показала, що скороти-
лися видатки українських сі-
мей майже по усіх статях. Люди 
стали купувати менше продук-
тів, одягу, взуття. Економлять 
на зв’язку та відпочинку. 

Генеральний директор Укра-
їнської асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олек-
сій Дорошенко на своїй сторінці 
у «Фейсбук» зазначив, що утри-
мання житла зросло навіть у літ-
ні місяці. Тому збільшення вар-
тості цих послуг восени потяг-
не за собою подальше скорочен-
ня витрат на все інше, включаю-
чи продукти. А витрати на тран-
спорт збільшились у зв’язку зі 
зростанням тарифів та підви-
щення вартості палива. 

Експерти прогнозують: ціни 
не зупиняться… Щоправда, де-
путатські гаманці цього не від-
чують. Бо бідні у Раді - нонсенс.   

Так, Громадянська мере-
жа «Опора» склала рейтинг на-
йгрошовитіших парламентарів. 
Як сказав «Експресу» аналітик 
«Опори» Андрій Савчук, загаль-
на сума грошових активів депу-
татів та їхніх сімей - приблизно 
12 мільярдів гривень. 

Чемпіоном за кількістю 
мільйонерів є «Блок Петра По-
рошенка». Фракція налічує 138 
депутатів. Вони сумарно заде-
кларували 3,2 мільярди гри-

вень. 
Друге місце дісталось поза-

фракційним - їх 51. І вони заде-
кларували два мільярди. 

Третя позиція у групи «Воля 
народу». Це - 26 нардепів із стат-
ками у 1,7 мільярда гривень. У 
17 парламентарів із групи «Від-
родження також 1,7 мільярда. 
«Опоблоківці» - «бідніші»: 43 де-
путати задекларували сумарно 
1,4 мільярда гривень. Нардепи 
із «Народного фронту» (81 осо-
ба) задекларували 1,2 мільярда.

Члени трьох інших парла-
ментських фракцій сумарно за-
декларували менше мільярда 

гривень. Зокрема, 20 депутатів 
від «Батьківщини» - 324 мільйо-
ни. 20 «радикалів» - 279 мільйо-
нів. 26 парламентарів від «Само-
помочі» - 120 мільйонів.  

Не бідують в Україні й чи-
новники. У 2014 році депутати в 
коаліційній угоді прописали, що 
ключовим у державному управ-
лінні має стати зменшення кіль-
кості видатків щонайменше до 
35 відсотків у загальному бю-
джеті. Однак протягом останніх 
трьох років витрати на держу-
правління лише зростають. 

Як пояснив на телеканалі 
ZIK нардеп Сергій Рудик, у се-

редньому на 40 відсотків йде 
збільшення коштів на утриман-
ня апарату усіх чиновників, зо-
крема НАЗК, судів. Це відбува-
ється через те, що була прийня-
та реформа державної служби. 

Хоча комусь пощастило з 
цією реформою. І відбулася. І ко-
ристь чиновникам принесла. Бо, 
приміром, з пенсійною рефор-
мою геть зашилися. Та й, як ка-
жуть експерти, на рівень жит-
тя пенсіонерів вона особливо не 
вплине. За словами економічно-
го експерта Андрія Новака, ре-
форма лише зробить складні-
шим процес виходу на пенсію 
через те, що поступово збільшу-
ється мінімальний пенсійний 
стаж. 

До речі, прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман заявив: якщо 
пенсійну реформу не ухвалять 
до 1 жовтня, то піде у відставку. 
Реформа не ухвалена. Наступний 
сесійний тиж-
день буде після 
1 жовтня. Як із 
відставкою?..  

Разом з друзями він організував збір 
коштів для соціального таксі – автомобі-
ля, який буде спеціально обладнаний для 
перевезення людей з особливим потреба-
ми. Працюватиме така служба при облас-
ному благодійному фонді "Карітас". Ви-
кликати таксі можна буде за попереднім 
записом. Ініціатива хороша й потрібна, од-
нак є одне "але". Сьогодні вдалося зібрати 
100 тисяч гривень, а коштує такий тран-
спорт близько 17 тисяч євро. 

- Люди з обмеженими можливостями 
пересування у нас відокремлені від сус-
пільства, - каже Сергій Кічула. – Тому ми 
спільно з благодійним фондом "Карітас" 
вирішили організувати такий проект і ку-
пити спеціально облаштований автомо-
біль. Згідно з цифрами, якими я сьогодні 
володію, у Тернополі є близько 700 людей 
з інвалідністю, з них 350 – люди на візках і 
200 – престарілі, безпомічні, які не мають 
жодної допомоги. 

За словами Сергія, вони поставили 
собі за мету купити авто на 6-10 посадко-
вих місць. Він буде обладнаний спеціаль-
ним ліфтом для людей, які пересувають-
ся на візках, і працюватиме безкоштовно 
на базі "Карітасу". 

Цей проект не політичний, наголошу-
ють його учасники. Сьогодні вже багато 

тернополян приєдналися до проекту, се-
ред них – лідер гурту "Скай" Олег Собчук. 

- Коли їдеш за кордон, часто бачиш 
людей з особливим потребами, - розпові-
дає Олег. - Вся інфраструктура побудова-
на таким чином, що це можливо. А в Укра-
їні наче людей таких не існує, але насправ-
ді це не так. Ці люди сидять вдома, бо вони 
не зможуть пересуватися за межами сво-
їх домівок. Тому таке таксі для Тернополя 
вкрай необхідне. Я впевнений, що спіль-
ними зусиллями ми зможемо його купи-
ти.

Такі соціальні таксі уже діють в ін-
ших містах України. Особливо успішно у 
Хмельницькому. Поки що, за попередньою 
домовленістю, утримання цього спеціаль-
ного автомобіля бере на себе благодійний 
фонд "Карітас", де буде створена спеціаль-
на диспетчерська, яка прийматиме замов-
лення. Для людей з особливими потреба-
ми все буде безкоштовно.

- Зараз фонд опікується кількома мо-
лодими людьми, яких перевозимо своїм 
транспортом, - каже директор благодій-
ного фонду "Карітас" отець Андрій Мар-
чук. – Він не облаштований, і треба додат-
ково ще двох людей, щоб допомогти цій 
людині сісти в авто. А є багато людей, про 
яких ми не знаємо і які сидять у своєму по-

мешканні, не можуть навіть зробити еле-
ментарні медичні обстеження, прогуля-
тися чи в інших спосіб себе зреалізувати. 

Тернопіль, як й інші українські міста, 
справді майже не пристосований для та-
ких людей, як він, каже Валерій Басюк. Чо-
ловік пересувається на інвалідному візку, 
і коли є потреба кудись добратися, зазви-
чай робить це самотужки, намотуючи до-
вгі виснажливі кілометри.

- Які асоціації виникають при погля-
ді на людину на візку? Яке перше сло-
во приходить на думку? Інвалід. Або 
людина з обмеженими можливостями. 
Між тим ми - люди з особливим потре-
бами, - каже Валерій. - Що таке обмеже-
ні можливості? Для мене – це коли я ви-
ходжу за межі своєї квартири. Обмежен-
ня – це спуститися сходами й, коли нема 

ліфта, переїхати бордюр. А потрапити з 
точки "А" в точку "Б" – це майже нере-
ально, бо в нас майже нема пристосова-
ного транспорту. Оце є обмеження. До-
братися до лікарні чи до іншого об’єкту, 
державної установи буває неможливо, 
мусиш їхати на своєму візку, що я часто 
і роблю. Сідаю на візок і їду, куди мені 
потрібно. 

Організатори сподіваються на допо-
могу усіх небайдужих та підтримку місь-
кої влади. Адже тернополяни з особли-
вими потребами – такі ж 
самі мешканці міста, як 
усі, і мають право на еле-
ментарне – жити не лише 
у межах своєї кімнати. 

На депутатську пенсію прожити 
неможливо. А НА «НАРОДНУ»? 

Депутати 
погоджуються: на 
пенсію прожити 
неможливо. Це, 
враховуючи, що 
«парламентська» 
пенсія не така куца, 
як «народна». 

Ольга ЧОРНА.

Таксі у світ 
- Уявіть: 700 людей у Тернополі своє життя 
проводять у кімнаті, в будинку. Вони не мають 
змоги хоч кудись виїхати - в аптеку, поліклініку, 
до церкви, - каже тернополянин Сергій Кічула.

Як долучитись до проекту?
Звернутися до організатора - Сергія Кічули за тел. 0982151195.
Партнерами проекту є туристично-Інформаційний центр Тернополя: 

вул Грушевського, 2, тел. 0352 520 720. 
Тернопільський благодійний фонд "Карітас": вул. Замонастирська, 1, 

тел. (068) 949-29-49.
Також можна перерахувати кошти: 
Код 21162280, МФО 325365, р/р 2600201171387, ТФ ПАТ "Кредобанк".  

Антоніна БРИК.
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Віталій Цимбалюк: «І котельні, і соціальні картки – 
це складові потужного впливу 
на майбутню владу Тернополя»

Насамперед, у договорі пе-
редбачено виділення 500 000 
гривень з бюджету міста на за-
купівлю необхідного облад-
нання. Тобто, сам приватник 
своїх фінансів у цей проект не 
вкладає, за винятком спеціаль-
них терміналів у пунктах попо-
внення карток. 

Якщо для пільговиків ви-
готовлення карток теж опла-
тила міська рада у сумі понад 
3 мільйони гривень, то всі ре-
шта (включно зі школярами 
та студентами) змушені опла-
тити за виготовлення «файної 
картки» по 57 гривень. Причо-
му ці кошти йдуть не в бюджет 
міста, а виключно приватнику. 
Що дивно, виготовлення та-
кої картки ще торік вартува-
ло всього 15 гривень, але чому 
містянам її продають майже в 

4 рази дорожче, ні чиновники, 
ні ТОВ «Системний зв’язок» 
досі людям не пояснили. 

Возять – тролейбуси, 
виграє – приватник

– Але даремно ви думає-
те, що на цьому сумнівна обо-
рудка завершується. Є у дого-
ворі прописані значно важливі-
ші для громади речі, – каже Ві-
талій Цимбалюк. – Наприклад, 
усі кошти, які тернополяни по-
кладуть на свої картки, надхо-
дять одразу на рахунок приват-
ника. А він віддає їх тролейбус-
никам тільки наприкінці кож-
ного тижня. Тобто ТОВ «Систем-
ний зв’язок» має у своєму роз-
порядженні достатньо часу, аби 
«прокрутити» фінансові ресур-
си (а це кілька мільйонів гри-

вень щомісяця) і ще й зароби-
ти на цьому дивіденди. Біль-
ше того, із кожної гривні 5 від-
сотків залишається на рахун-
ку приватника – начебто за об-
слуговування системи. Несклад-
ні підрахунки показують, що це 
– як мінімум 100 000 гривень 
щомісяця, якщо не вдвічі-втричі 
більше. То як це сумісно із за-
явою начальника управління 
транспорту міськради Ігоря 

Мединського про те, що тари-
фи на перевезення у Терно-

полі є збитковими? І що ви-
грає комунальне тролей-
бусне депо від того, коли 
ще й віддаватиме при-
ватнику 5 відсотків від 
виручки? Адже про під-

вищення плати за проїзд ще на-
віть мова не йде…

Віталій Цимбалюк переко-
наний, що заяви мерії про те, 
що перевізники заробляти-
муть більше на «нетернополя-
нах», є просто блефом. Адже усі 
рішення виконкому, на які при 
цьому посилаються чиновни-
ки, прямо суперечать ст. 24 
Конституції України, яка гово-
рить про те, що «не може бути 
привілеїв чи обмежень за озна-
ками… місця проживання».

– Якщо в міськраді працю-
ють неграмотні юристи (а їх там 
цілий штат), то я дам підказку: 
жоден нормативно-правовий 
акт не може суперечити Кон-
ституції України. А тому вся 
різниця між ціною для терно-
полян і гостей міста буде од-
разу ж скасована судом за пер-
шим позовом будь-якого паса-
жира громадського транспорту, 
– роз’яснює громадський діяч.

Купують –  
тернополяни,  

забирає – інвестор
Та найголовніше те, що в 

разі розірвання договору все 

обладнання залишається у 
власності… ТОВ «Системний 
зв’язок»! Тобто все, за що гро-
мада міста заплатила зі своєї 
кишені півмільйона гривень, 
безкоштовно потрапить в руки 
приватника. 

– Нагадаю, що точно такий 
же пункт прописаний і в інвес-
тиційному договорі по «торфя-
них» котельнях – вони рекон-
струюються за кошти міста, але 
після розірвання договору зали-
шаються у власності інвестора, 
– пояснює Віталій Цимбалюк. – 
Що це означає на практиці? 

Перше. Таким чином ви-
водяться у приватні руки бю-
джетні кошти і майно.

Друге. Створюється потуж-
ний механізм контролю за жит-
тєдіяльністю міста.

– Уявімо, що, наприклад, на-
ступної каденції тижнів за два 
до початку опалювального се-
зону «торфяний» інвестор рап-
том заявляє: «Я розриваю уго-
ду». Все обладнання, за догово-
ром, він забирає із собою. Мож-
ливо, демонтовані у нинішній 
час газові котли вже, ймовір-
но, благополучно списані. Шу-
кати нового інвестора немає 
часу, оголошувати конкурси-
тендери на закупівлю нового 
обладнання – теж ніколи. Куди 
прийдуть обурені тернополя-
ни? Звичайно, до нового місь-
кого голови із криками: «Гань-
ба». Як гадаєте: чи встоїть мер 
перед пропозицією «інвестора» 
все ж розпочати опалювальний 
сезон, але взамін за певні по-
слуги чи десяток гектарів зем-
лі? – каже Віталій Цимбалюк.

Така ж ситуація може бути із 
картками тернополянина, при-
пускає він. При розірванні уго-
ди ТОВ «Системний зв’язок» за-
бирає усе куплене за бюджет-
ні гроші обладнання і йде геть. 
Добре, якщо ще поверне тро-
лейбусному депо акумульовані 

на своїх рахунках гроші за про-
їзд... У цей час на руках людей 
залишаться сотні тисяч уже не-
потрібних карток, за які свого 
часу вони заплатили по 57 гри-
вень, а ще поповнили – хто на 
10, а хто і на 300 гривень… Чи 
розбиратимуться тернополя-
ни, хто винен у тому, що їх ошу-
кали на сотні тисяч гривень су-
марно? 

– Думаю, розв’язка ситуа-
ції буде аналогічною тій, що і 
з котельнями, – каже Віталій 
Цимбалюк. – Саме тому, оціню-
ючи все, що зараз відбуваєть-
ся, у мене виникає лише одне 
припущення: сумніваючись у 
тому, що після наступних вибо-
рів владі міста вдасться зали-
шитися у своїх кріслах, вона ро-
бить все можливе, щоби мати 
контроль над тими людьми, 
які очолять місто після неї. Не-
дарма особи, які входять до за-
сновників так званих «інвесто-
рів», дуже вже пов’язані із місь-
ким головою та його оточен-
ням, про що неодноразово пи-
сали тернопільські ЗМІ. Під-
твердженням моїх слів є й те, 
що інвестор «торфяних» коте-
лень збирається… судитися з 
тернополянами за результати 
громадських слухань, на яких 
люди проголосували проти та-
кого «щастя» у власному місті. 
Це вже просто межа цинізму і 
здорового глузду!

– Я ще раз закликаю владу 
Тернополя: схаменіться! Вам 
не вдасться стати тим спру-
том, який буде паралізувати 
життя в нашому місті протя-
гом багатьох років. Люди не ві-
рять у ваші казки про «приві-
леї» і «екологічно чисте тепло», 
люди давно не вірять вам… І 
якщо ви й надалі будете плюва-
ти на думку громади, то вас не 
врятують ні вишиванки, ні па-
тріотичні гасла! – підсумував 
Віталій Цимбалюк. 

вень щомісяця) і ще й зароби
ти на цьому дивіденди. Біль
ше того, із кожної гривні 5 від
сотків залишається на рахун
ку приватника – начебто за об
слуговування системи. Несклад
ні підрахунки показують, що це 
– як мінімум 100 000 гривень 
щомісяця, якщо не вдвічі-втричі 
більше. То як це сумісно із за
явою начальника управління 
транспорту міськради Ігоря 

Мединського про те, що тари
фи на перевезення у Терно

полі є збитковими? І що ви
грає комунальне тролей

За впертим просуванням владою міста торфяних котелень і 
«соціальних карток тернополянина» криється не лише бажання 
заробляти кошти через «дружні» приватні фірми. Насправді у Тернополі 
вибудовується потужна схема контролю життєдіяльності міста, 
через яку можна буде впливати на будь-яку владу, яка прийде у мерію 
наступної каденції, вважає громадський діяч Віталій Цимбалюк.

- Цими днями мені до рук потрапив дого-
вір, укладений між КП «Тернопільелектро-
транс» і ТОВ «Системний зв’язок» – при-

ватником, через якого впроваджується у Тернопо-
лі схема карткового проїзду в громадському тран-
спорті, – розповідає Віталій Цимбалюк. – Упевнений, 
що якби громада дізналася про його умови завчасно 
(адже сам договір укладений ще 25 листопада 2016 
року), то до виготовлення карток, які зараз наштам-
пували для тернополян, навіть би не дійшло.

У неділю в залі філармонії 
відбулися громадські 
слухання щодо 

переобладнання міських котелень 
на альтернативні види палива, 
зокрема торф. 

Реалізацію цього проекту розпоча-
ли ще минулого року. Однак, коли розпо-

чалося тестування обладнання, мешкан-
ці сусідніх будинків почали протестува-
ти проти цього через поганий запах і шум. 
Активісти неодноразово організовува-
ли акції протесту. Врешті, уперше в історії 
міста самі мешканці ініціювали проведен-
ня громадських слухань. 

- У філармонії зібралося 246 людей.  Всі 
охочі мали право висловити свої думки 

«за» і «проти», - розповідає одна з ініціато-
рок слухань Юля Мамчак. - 225 з усіх при-
сутніх тернополян проголосували за те, 
щоб питання про заборону реалізації про-
екту переоснащення газових котелень на 
альтернативні види палива (торф) було 
винесене на сесію міської ради. Сім лю-
дей виступило проти, дев’ять утрималося. 
Тернополяни  зробили свій вибір. 

Чи винесуть проблемне питання щодо 
котелень на торфі на сесію міськради, на-
разі не відомо. Реалізацію проекту при-
зупинено приписом обласної Держекоін-
спекції. У документі йдеться про зупинен-
ня робіт до отримання позитивних висно-
вків фахівців після перевірки об’єктів. Що-
правда, такий припис у «Тернопільтепло-
комуненерго» вважали не обов’язковим 
для виконання і навіть оскаржили в суді. 
Натомість суд підтвердив припис екологів, 
а тепер своє слово сказали і жителі міста. 

Тернополяни не хочуть котелень на торфі
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- Пане Михайле, перипетії навко-
ло подальшої долі українських чор-
ноземів не вщухають і досі, однак 
влада так і не запропонувала лю-
дям якихось конкретних заходів у 
цьому напрямку. Тим часом, така 
невизначеність грає на руку хабар-
никам, корупціонерам, просто не-
чесним чиновникам, котрі люблять 
«ловити рибу у каламутній воді».

 - 115 років тому Ольга Кобилян-
ська написала: «Вона (земля) підплива-
ла нашою кров'ю і нашим потом. Кож-
на грудка, кожний ступінь може посвід-
чити, як наші крижі угиналися тяжко, 
дороблюючися її, як часто голодом і хо-
лодом ми годувалися, аби зароблене не 
йшло на кусник хліба, але на неї, на гру-
дочки її!» Які прекрасні слова, який гли-
бокий та актуальний їх зміст сьогодні, 
коли цілі села, оточені тисячами гекта-
рів родючої землі, потопають у злид-
нях. Зауважте: поправу - власної зем-
лі, а де-факто – уже давно вкраденої у 
селян. Нині існує чимало схем, як розі-
красти країну і є тільки один варіант, 
як врятувати її найцінніше багатство – 
землю. Тому я завжди послідовно та ар-
гументовано виступаю за прозорість у 
земельних відносинах, за необхідність 
застосування господарського підходу 
до вирішення питань, пов’язаних з ви-
користанням земель державної форми 
власності, і передусім, на користь тих, 
хто їх плекає.

- Цій меті й підпорядкована ваша 
чергова ініціатива?

- Безсумнівно.  І, якщо у держави 
буде політична воля дійсно побороти 
таке явище, як рейдерство, корупція, 
шахрайство у земельних відносинах 
між орендарем і орендодавцем, це єди-
ний шлях. Адже можна багато говори-
ти про захист і любов до селян і села, 
писати гарні закони, відкривати кри-
мінальні справи, а результату не буде. 
А можна дуже просто все вирішити на 
користь тих же селян і села. 

- Будь ласка, конкретніше, про 
що саме йдеться?

- Понад 80 відсотків випадків рей-
дерства - це перереєстрація корпора-
тивних прав. Практично 100 відсотків 
власників земельних паїв проти того, 
щоб підприємство, з яким вони укла-
ли договір оренди, продавало корпо-
ративні права без їхньої згоди. Адже 
часто укладають договір оренди, на-

приклад, з Іваном Васильовичем, 
який проживає в їхній місцевості, а за 
якийсь час дізнаються, що їхніми пая-
ми користується уже якийсь Ібрагім.

Тож я пропоную узаконити наступ-
не: якщо власник сільськогосподар-
ського підприємства продає, дарує, 
переоформлює корпоративні пра-
ва чи їх частку без письмової згоди 
власників земельних паїв, то дого-
вір оренди втрачає силу й вважаєть-
ся розірваним.

Це, звичайно, - до народних депу-
татів. Їм під силу прийняти таке рі-
шення, але розумію, що вони цього не 
зроблять. Хто ж буде пиляти гілку, на 
якій дуже комфортно сидиться? Інши-
ми словами, на схемах перереєстра-
ції корпоративних прав наживають-
ся шахраї. Сума заробітку від $400 до 
$1000 за гектар, у залежності від стро-
ку оренди. А селянам, як завжди, - дір-
ка від бублика.

- А ще ви стали автором проек-
ту Закону про обіг земель сільсько-
господарського призначення, який, 
на вашу думку, можна сміливо при-
ймати.

- Усе унікальне – надзвичайно про-
сте. Переконаний, що саме цього до-
кумента чекають мільйони українців. 
Отже:
«ХТО МАЄ ПРАВО 
КУПИТИ ЗЕМЛЮ 

- ФІЗИЧНІ ОСОБИ: 1). Які прожи-
вають на території громади, де про-
дається земельна ділянка; 2). Які 
мають у власності чи в користуванні 
ділянку на території громади. 

- ЮРИДИЧНІ ОСОБИ: 1). Які пра-
цюють в сільському господарстві 
на території громади місцевого жи-
теля, який продає свою ділянку; 2). 
Які мають у власності чи користу-
ванні (оренді) земельні ділянки на 
території громади, де продається ді-
лянка. 

- ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ У ВЛАС-
НІСТЬ: 1). Вартість умови за особис-
тою домовленістю продавця з по-
купцем, але не менша від норматив-
ної оцінки землі; 2). Заборона пе-
репродажу чи зміна цільового при-
значення протягом 10 років; 3). Не 
може бути нерезидентом чи мати у 
засновниках нерезидента».

Прийняття цього Закону автома-
тично знищує тіньовий ринок землі; 
корупцію в органах виконавчої влади, 
яка сприяє тіньовому ринку;  не дозво-
ляє олігархам, латифундистам, інозем-
цям та іноземним компаніям за різни-
ми шахрайськими схемами скуповува-
ти за безцінь наші чорноземи. І головне: 
кожен власник земельної ділянки буде 
мати можливість продати свою чи доку-
пити собі земельну ділянку. Тут і проя-
виться: хто - за селян, а хто - за олігархів.

- Деякі науковці переконують 
нас, що формування ринку землі в 
Україні доцільно розпочати з прода-
жу землі, яка перебуває в держав-
ній власності. Потенційний обсяг 
інвестицій, отриманий від цього, 
вони оцінюють в $15-20 млрд.

- Чого тільки не напридумують так 
звані експерти, щоб продати країну, а 
кошти розікрасти. Продати кому: росі-
янам? Китайцям? Арабам? Землі держ-
власності - це 10 мільйонів гектарів 
території, площа, більша від Болгарії. 
І за 15 мільярдів доларів це продати? 
А чому на аукціоні не продати право 
оренди і отримувати кожен рік по 40-
50 мільярдів гривень в державну каз-
ну і за 8 років отримати тих же 15 мі-
льярдів? Тоді і зиск буде, і земля зали-
шиться державною. Скажу відверто: 
оскуділа земля наша на аграрних екс-
пертів. Маю на увазі – справжніх, а не 
замовних чи заангажованих.

- Днями засоби масової інфор-
мації поширили новину, що на хаба-
рі попався один з чиновників високо-
го рангу МінАПК. Звичайно, вам, як 
раднику міністра МВС, більше відо-
мо про цей прецедент.

 - Просто попався один із сотень 
претендентів. На сьогодні це ДП має у 
постійному користуванні більше 22 ти-
сяч гектарів ріллі. Я неодноразово на-
голошував на всіх доступних мені рів-
нях, що це - одна із корупційних годів-
ниць чиновників МінАПК. Жоден з мі-
ністрів не хотів зламати цю корупцій-
ну схему: 22 тисячі гектарів по 100 до-
ларів за один - в кишеню кожного року. 
Порахуйте! А таких підприємств сотні.

- Уряд вкотре оголосив тоталь-
ну приватизацію державних під-
приємств, які працюють у нерегу-
льованих галузях. До переліку під-
приємств, які виставляють на про-
даж, увійшли ДПЗКУ, Аграрний фонд, 

ОПЗ, «Укрспирт»… Зокрема, від при-
ватизації ДПЗКУ бюджет має 
отримати близько 1,5 млрд. грн., а 
від приватизації Аграрного фонду – 
від 1 до 5 млрд. гривень.

- Нова байка про приватизацію під-
приємств, ціна яким – копійка. З одно-
го боку, все ніби правильно. Навіщо 
державі підприємства, які приносять 
щорічно мільярди збитків. А це - ко-
шти, вилучені в пенсіонерів, селян, на-
уки, освіти, медицини, оборони та ін-
ших суспільних проектів. З іншого 
боку, чи це ті резерви і підприємства, 
які взагалі можна продати?

Нагадаю шановним читачам, що в 
рамках укладеного в 2013 році контр-
акту ДПЗКУ повинна була поставляти 
в Китай щорічно близько 5 млн. тонн 
зерна, переважно кукурудзи. Наприкін-
ці минулого року Корпорація зупинила 
експорт в КНР. У 2013 році ДПЗКУ укла-
ла кредитний договір з Ексімбанком 
Китаю на 1,5 мільярда доларів. Обслу-
говування кредиту обходиться державі 
у 80 мільйонів на рік. Прибуток від опе-
раційної діяльності покриває платежі 
за кредитом тільки на 47 відсотків. Та-
ким чином, ДПЗКУ не приносить дер-
жаві нічого, крім збитків, а продати 
таке підприємство вкрай складно. Тож 
звідки візьмуться доходи від привати-
зації, якщо навіть останній міністр Мі-
нАПК Тарас Кутовий свого часу заявив, 
що активи ДПЗКУ значно мудріше було 
б віддати за борги китайцям, ніж про-
вокувати міжнародний конфлікт.

Тепер щодо ПАТ «Аграрний фонд», 
статутний капітал якого не забезпе-
чений ані майном, ані грошима. Що 
ж має придбати інвестор в результа-
ті приватизації? Боргові зобов’язання 
держави Україна? То, хто кого дурить, 
малюючи нічим не забезпечені прива-
тизаційні плани, що формують в свою 
чергу дохідну частину державного бю-
джету: Україна – МВФ, чи КМУ - Верхо-
вну Раду? А, може, парламентарі – лю-
дей, яких вони представляють?

- Пане Михайле, щиро дякуємо 
за відверті та ґрунтовні відповіді 
і сподіваємося на нові ваші зустрі-
чі зі своїми земляками на сторінках 
«Нашого ДНЯ».

- Залюбки поспілкуюся з краянами, 
яких, як і мене, тривожить доля Укра-
їни.

Юрко СНІГУР.

Михайло АПОСТОЛ: «Існує чимало схем, 
ЯК РОЗІКРАСТИ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ, 
і є тільки один варіант,
ЯК ВРЯТУВАТИ ЇЇ»
Нещодавно на своїй сторінці у соціальних мережах наш земляк, відомий 
громадсько-політичний діяч, радник міністра МВС Михайло Апостол 
оприлюднив більше, ніж просто цікаву ініціативу, задіявши яку можна у 
рази скоротити рейдерство та корупцію в аграрній сфері. Про це, а також 
про деякі інші актуальні проблеми сьогодення він, як завжди, охоче та 
відверто розповів читачам «Нашого ДНЯ».
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

США ускладнили 
правила видачі віз

Сполучені Штати посилили контр-
оль за видачею іноземцям в’їзних віз, 
повідомляє «The New York Times» з 
посиланням на телеграму за підпи-
сом держсекретаря Рекса Тіллерсона. 
Нові правила зобов’язують людину, яка 
отримала візу, протягом трьох місяців 
після в’їзду в США, дотримуватися заяв-
леним цілям поїздки. Раніше така вимо-
га стосувалася лише першого місяця пе-
ребування в країні. У разі, якщо одержу-
вач візи протягом трьох місяців змінить 
свої плани, наприклад, влаштується на 
роботу чи укладе шлюб з громадянином 
США або піде вчитися, то це буде розці-
нюватися як свідома брехня при подачі 
заявки. Порушникам правил буде вкрай 
складно отримати повторну візу, а якщо 
вони на момент виявлення порушення 
будуть знаходитися на території США, 
то їм може загрожувати депортація. Змі-
на заявлених цілей поїздки більше, як 
тричі за три місяці після в’їзду в США, та-
кож є небажаним, але не буде розцінюва-
тися як свідома брехня.

Сучасне рабство: шокуючі дані  
Примусові та юні шлюби, продаж 

людей, експлуатація дитячої пра-
ці, нелегальна експлуатація мігран-
тів - це все у теперішніх реаліях нази-
вається сучасним рабством. Таких лю-
дей у світі більше, ніж населення Украї-
ни. Прикро, але наша держава посідає у 
рейтингу сучасного рабства високу схо-
динку - 25 місце серед 167 країн світу. В 
Україні налічується 200 тисяч осіб, які 
перебувають у сучасному рабстві. У Ро-
сії - понад мільйон. Більший відсоток су-
часних рабів лише у таких країнах, як Ін-
дія, Китай, Пакистан, Бангладеш і Узбе-
кистан. 

У Швейцарії продають 
гірське повітря 

Таким чином місцева компа-
нія «Swiss Alpine Air» хоче допомог-
ти найбільш забрудненим містам сві-
ту. Про це повідомляє «НВ». «Щороку в 
Швейцарські Альпи приїжджає дуже ба-
гато туристів, щоб насолодитися бадьо-
рим видом гір і вдихнути чисте повітря. 
Це просто експорт альпійського повітря, 
який у нас є. Ми вже експортуємо швей-
царську альпійську воду, шоколад і сир. 
Чому б і не експортувати наше чисте по-
вітря? Це найкраще повітря в світі», - за-
значено в повідомленні компанії. Компа-
нія продає альпійське повітря в форматі 
аерозолю у флаконах по сім літрів. Цього 
має вистачити на 120 подихів. Один ае-
розоль можна придбати за $21. 

Болгарія спростить 
отримання «синьої карти»

У Болгарії намітилася різка неста-
ча кваліфікованих кадрів. Особливо 
відчувається дефіцит у туристично-
му секторі в літню пору. Це пов’язано 
з тим, що досвідчені кухарі й офіціанти 
їдуть на заробітки в багатші країни Єв-
росоюзу. Також дедалі частіше їдуть за 
кордон лікарі, інженери, комп’ютерні 
фахівці. Тому офіційна влада обмірко-
вує заходи щодо залучення в країну ква-
ліфікованих іноземних фахівців із третіх 

країн. Розглядаються пропозиції з при-
скорення терміну оформлення й видачі 
«синьої карти», яка надає право на пере-
бування й роботу в країні, та зменшен-
ня її вартості. Переглянуть і перелік про-
фесій, представникам яких її може бути 
видано. Також передбачено збільшення 
терміну дії «синьої карти» з одного року 
до чотирьох. Це дасть змогу залучити в 
Болгарію кваліфіковану робочу силу з 
України, Молдови, де великі болгарські 
діаспори, а також з інших країн колиш-
нього СРСР. 

Новий «рекорд» Трампа: 
найнижчий рейтинг 

за 70 років
Рейтинг Дональда Трампа після вось-

ми місяців на посаді президента США 
знову впав до рекордного рівня, ставши 
найнижчим за 71 рік. Про це повідомляє 
ABC News. Діяльність Трампа схвалю-
ють лише 39 відсотків американців, не-
задоволені його роботою - 57 відсотків. 
Більш незадоволені на аналогічному 
терміні правління громадяни США були 
лише роботою Гаррі Трумена - 33-го аме-
риканського президента. Кількість опо-
нентів Трампа, як і раніше, перевищує 
число прихильників - 48 відсотків про-
ти 26. Такого показника не було навіть 
у екс-президента Обами в його «гірші» 
роки. 66 відсотків американців упевне-
ні: глава держави більше розділив краї-
ну, ніж об’єднав. 59 відсотків респонден-
тів заявили, що Трамп не приніс пози-
тивних змін. 
Скоро люди житимуть на Місяці

Бернар Фоінг, посол місії Європей-
ської космічної агенції (ЄКА) «Місяч-
не село», припустив, що до 2050 року 
люди зможуть колонізувати Місяць. 
Це буде не просто зібранням декількох 
вчених, а цілою колонією людей, які жи-
тимуть там, їстимуть місячні рослини 
і, ймовірно, вітатимуться одне з одним, 
інформує видання «The International 
Business Times». На Європейському пла-
нетарному науковому конгресі у Ризі 
(Латвія) Фоінг детально пояснив, як 
люди колонізують Місяць. За його сло-
вами, експансія буде поступовою. До 
2030 року ЄКА планує направити коман-
ду з 6-10 вчених та інженерів на Місяць 
для проведення ретельної підготовки. 
Залежно від потреб, кількість членів ко-
манди зросте у 2040 році до 100 осіб. «До 
2050 року там буде тисяча людей, а по-
тім можна передбачити, що сім’ї приєд-
наються до членів екіпажів», - сказав Фо-
інг. І передбачив через кілька десятиліть 
можливість народження дітей на Місяці.
Штати закликали усунути Росію 

від Олімпіади-2018 
В антидопінговому агентстві США 

вважають, що Міжнародний олімпій-
ській комітет має усунути РФ від участі 
в зимовій Олімпіаді-2018. Голова Аме-
риканського антидопінгового агентства 
«USADA» Тревіс Тайгарт закликав МОК 
заборонити участь російських спортсме-
нів на зимових Олімпійських іграх-2018 
у Пхьончхані, повідомляє «ЛІГАБізнесІн-
форм». За його словами, МОК і Всесвітнє 
антидопінгове агентство шукають шлях 
для допуску до ігор російських спортс-
менів, незважаючи на те, що доведе-
ні факти корупції на зимовій Олімпіаді 
в Сочі. Голова «USADA» вважає, що Росії 
потрібно заборонити участь в іграх і до-
пустити нейтральних спортсменів, які 
зможуть пройти антидопінгову перевір-
ку. Національні антидопінгові агентства 
17 країн також виступили за усунен-
ня збірної РФ від участі в 
Олімпійських іграх-2018.

На Донбасі збільшується
 кількість зброї з Московії

На Донбасі щодня спостерігаєть-
ся збільшення кількості зброї та боє-
припасів з РФ, заявив секретар РНБО 
Олександр Турчинов під час зустрі-
чі з делегацією парламенту Канади 
на чолі з головою оборонного комі-
тету Стівеном Фюром. За його слова-
ми, поки не буде встановлений контр-
оль за кордоном, Росія продовжуватиме 
війну. За повідомленням прес-служби 
РНБО, співрозмовники обговорили си-
туацію на сході України, нарощення в 
Криму російського військового потен-
ціалу, навчання «Захід-2017». «Ми розу-
міємо, чому Путін проти озброєної місії 
ООН, яка б контролювала кордон з Росі-
єю. Тому що тільки перекривши кордон, 
можна зупинити завезення військових, 
зброї та боєприпасів з Росії до окупова-
ної території», - сказав Турчинов. І до-
дав: під час навчань «Захід-2017» Путін 
продемонстрував готовність до ведення 
потужної континентальної війни.

Поляки масово отримують 
водійські права в Україні

Громадяни Польщі приїжджають 
до Хмельницького робити водійські 
права, оформляючи тимчасову про-
писку в місті через Державну мігра-
ційну службу. Про це на своїй сторін-
ці у «Facebook» повідомив український 
волонтер Роман Синицин. «Поляки пач-
ками приїжджають до Хмельницького 
робити права», - написав він. І додав: у 
Польщі дуже складно отримати права, 
деякі «по 10 разів здають». Тому вина-
хідливі поляки отримують українські 
документи і змінюють на польські. Все 
це коштує від 400 доларів. У коментарях 
до цього посту підтвердили, що в Поль-
щі справді не потрібно перездавати на 
права, можна їх обміняти. «Ось у них на-
віть купа оголошень про покупку укра-
їнських прав. Можна навіть не їздити 
в Україну. Від 2000 злотих», - написала 
одна з користувачів соцмережі.

Вражають платіжки за світло? 
А за ваші гроші купують супер-

авто
П’ять суперсучасних елетромобі-

лів закупить Держпідприємство «На-
ціональна енергетична компанія 
«Укренерго». Як повідомляє «Politeka», 
вартість обновки складе 4,05 мільйо-
на гривень. Одне з авто із додатковою 
комплектацією отримає глава підпри-
ємства Всеволод Ковальчук. «Цей  ав-
томобіль для начальника - зі шкіря-
ним салоном, із вентиляцією передніх 
сидінь, з підігрівом задніх (окрім пере-
дніх) сидінь, із ледфарами і багато з чим 
іншим», - зазначив журналіст Олексій 
Тамразов. 
Половина житла в країні - старе

Близько 50 відсотків житлового 
фонду в Україні становить старе жит-
ло. Про це заявив заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Лев Парцхаладзе, передає прес-
служба Мінрегіону. Він зазначив, що на 
сьогодні житловий фонд в Україні налі-
чує 977,9 мільйонів квадратних метрів. 
На одного українця припадає 23,8 ква-
дратних метрів житлової площі, тоді як 
в Європі ці показники майже вдвічі біль-

ші. На початок 2015 року в Україні було 
зафіксовано понад 657000 так званих 
«черговиків». І останнім часом їх кіль-
кість зростає. Для покриття цього по-
питу потрібно звести майже 50 міль-
йонів квадратних метрів нового житла. 
А з урахуванням заміни старого житла 
на якісне і з огляду на європейські тен-
денції за кількістю квадратних метрів 
на людину - потрібно мінімум один мі-
льярд квадратних метрів житла, сказав 
Парцхаладзе.

Хто у нас наживається 
на природних ресурсах? 

Олігархи і чиновники
Національна академія наук опри-

люднила попередні розрахунки, в 
яких визначено, скільки мільйо-
нів доларів природно-ресурсних ба-
гатств припадає на одного мешкан-
ця України. Про це повідомляє «Дзер-
кало тижня». Реальна вартість природ-
ного капіталу, як основного національ-
ного багатства нашої держави, за по-
передніми розрахунками НАНУ, дося-
гає 320-380 трильйонів доларів, сказав 
доктор економічних наук Олександр 
Ковалів. При цьому науковець додав, 
що з цих сотень трильйонів «зелених» 
приблизно 83-88 відсотків припадає 
на природно-ресурсні багатства. «Тож 
у грошовому еквіваленті доступних ба-
гатств на кожного громадянина припа-
дає приблизно по два мільйони дола-
рів», - заявив він. 
Держава «заробляє» на інфляції

У наступному році українська еко-
номіка може вирости на три відсотки, 
як це обіцяє наш уряд. Однак, зростан-
ня не буде настільки суттєвим, як цьо-
го хотілося б, пояснив керівний парт-
нер компанії «Capital Times» Ерік На-
йман, інформує «Радіо Свобода». Зага-
лом світова економіка у 2018 році ви-
росте на 3,5 відсотків. Тобто, Україна 
ростиме менше, ніж світ в середньому. 
«Тому говорити, що цей показник де-
монструє якесь особливе зростання, не 
можна», - вважає Найман. Він також по-
яснив, що рівень інфляції в українській 
економіці у наступному році буде ви-
щий, аніж прогнозує НБУ: «Потрібно ро-
зуміти, що державі вигідна висока ін-
фляція, бо держава цього року, найімо-
вірніше, отримає близько 50 мільярдів 
гривень додаткових доходів у держбю-
джет за рахунок так званого «інфляцій-
ного податку».

До нас завозять 
машини-«потопельники» 

з Америки
В Україну почали завозити авто-

мобілі, які постраждали після урага-
ну «Харві» і потопу в Штатах. Машини-
«потопельники» зараз скуповують пе-
рекупники, реставрують їх і виставля-
ють на продаж клієнтам, які нічого не 
підозрюють. «Попит на такі авто є у «пе-
рекупів». В основному вони завозять їх 
до нас на запчастини без розмитнення. 
В Америці ж вони продаються на аукціо-
нах», - розповів «УБР» власник компанії 
«AvtoUsaDnepr» Костянтин Кравець. За 
оцінками американських аналітиків, від 
потопів постраждали приблизно пів-
мільйона автомобілів. Частина з них від-
новленню не підлягає, але іншим прово-
дять косметичний ремонт і виставля-
ють на продаж. Американські перекуп-
ники (найчастіше, вихідці з СНД) наво-
дять «потопельникам» марафет, вистав-
ляють їх на аукціони, де і продають клі-
єнтам, які ведуться на низьку ціну. На-
приклад, якщо авто на аукціоні коштує, 
скажімо, $70 тисяч, то «потопельників» 
можуть продавати за $10 тисяч. Щоб пе-
ревірити, чи був «залитий» автомобіль, 
в першу чергу необхідно пробити його 
по базі «Carfax». 

Україна Світ
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Ліланд Беті народився у 
Техасі. Україна в його 
мандрівному списку була 

десь п'ятдесятою країною. 
Вперше приїхавши до Києва, 
він планував затриматися на 
два тижні, а пробув два місяці. 
Згодом вирушив до Львова,  
тепер часто мешкає в Тернополі, 
де, за словами скульптора, йому 
комфортно творити. 

Два роки тому він представив у міс-
ті свою першу виставку. Розповідає, 
що взимку в Україні скульптору важко 
працювати - холодно. Обробляти дере-
во у приміщенні теж не завжди є змога, 
тому почав експериментувати зі шмат-
ками деревини. До традиційних інстру-
ментів скульптора додав бензопилу, 
якою робив на поверхні плит візерун-
ки. Згодом додалися колір, пил і тирса, 

які приклеював до фарби. 
Роботи Ліланда - це занурення у 

дерево. Знімаючи шар за шаром, каже 
скульптор, він проявляє внутрішню 
структуру, де кожен рівень має свій ко-
лір, який проступає, творячи стихійний 
візерунок. До візуального додається 
тактильне, щоб відчути тепло дерева, 
його рельєф і текстуру. Саме тому усіх 
відвідувачів своєї виставки у п’ятницю 
у тернопільській галереї “Бункермуз” 
запросив не просто оглянути, а й до-
торкнутися до робіт.

Це вже четверта експозиція скуль-
птора в цьому закладі. Ліланд назвав її 
"Невловиме літо". Дошка, фарба, різьба. 
Невибагливі візерунки і переплетення 
кольорів. Начебто неймовірно просто. 
Проте - вражає і повертає до спогадів: 
про теплі вечори, повні зірок і тихого ві-
тру, про ритми і музику з відчинених на-
встіж вікон, запахи з кафе і дотики пові-

тря до поверхні шкіри. Сприйняття сво-
їх робіт Ліланд порівнює зі споглядан-
ням хмар - кожен бачить у них своє. Тут 
важить не те, що хотів сказати автор, а 
те, що ти відчуваєш, що переживаєш.

Скульптор пояснює: для нього важ-
ливо схопити природний момент і по-
ділитися з іншими.  

- Це літо було важко вхопити, - пояс-
нює свій задум автор. - Воно прийшло 
пізно, а справді літня погода трималася 
не так довго. І ось ти намагаєшся втра-
пити у літній настрій, то не вдається, а 
врешті літо проминає, дні коротшають. 
Щось таке ж невловиме є в природній 
красі. Це момент, переживання, свобода 
від правил і канонів. Для мене важливо 
схопити момент, тому що він набагато 
вагоміший, ніж я. Ніколи не зможу зро-
зуміти або ж контролювати процес тво-
рення. Я можу тільки поєднатися з кра-
сою, яка чекає на мене. І коли з такого 

природного 
творення на-
роджується 
робота, бачу, що вона краща за ту, що міг 
би сконструювати чи надумати.

Матеріал скульптора – сухі дере-
ва, мертві чи приречені на повільне 
вмирання, причому з тієї місцевості, 
де мешкає. Ліланд дає їм друге життя. 
За час перебування в Україні створив 
кілька десятків робіт, а його скульпту-
ри стали частиною постійною експози-
ції у дворику в "Бункермузі".

- Я намагаюсь дослухатися до кра-
си, що оточує мене, і цінувати її, - під-
сумовує автор. - Замість того, щоби ви-
рішувати, що таке краса ще 
до того, як побачу.  Просто 
відчуваю мить і виражаю її.

На території замку 
запланували 
зробити п’ятнадцять 

розкопів цього року. 
Працюватимуть, доки 
дозволить погода.

- Тут копають не наймані 
люди, а волонтери, яким не бай-
дуже рідне місто, - розповідає 
директор ДП «Подільська архео-
логія» Богдан Строцень. – Це сту-
денти із різних навчальних за-
кладів, тернополяни, які цікав-
ляться історією у вільний від ро-

боти час. Інколи приходить жін-
ка з дитиною і теж допомагає. 

Міська влада Тернополя спо-
дівається, що з реконструкцією 
призамкової території місту до-
поможуть європейці. За словами 
заступника міського голови Ле-
оніда Бицюри, відповідний про-
ект подали для участі у програмі 
транскордонного співробітни-
цтва з ЄС. Результати будуть ві-
домі на початку жовтня. 

- Саме перед замком повинна 
бути центральна площа міста, 

- зазначає Леонід Бицюра. – Це 
одна з найстаріших будівель, яка 
збереглася у нашому місті. Ми 
можемо її викласти старою бру-
ківкою і відтворити атмосферу, 
яка тут панувала у минулому. 

Дослідження історії Тернопо-
ля і створення цікавих локацій 
повинні привабити більше ту-
ристів до нашого міста.

- Ми працюємо над створен-
ням макетів старовинних буді-
вель, які були знищені у нашо-
му місті, - додає Леонід Бицю-

ра. - Сьогодні проблема полягає 
в тому, що туристи не затриму-
ються у Тернополі довше, аніж 
на день. Об’єктів замало, щоб за-
тримати їх на кілька днів, тому 
ми працюємо над створенням ці-
кавих локацій для наших гостей. 

Розкопки тривають щодня, 
окрім неділі, адже роботи ще ба-
гато. Цьогоріч  планують щонай-
менше віднайти контури замко-
вих укріплень.

- Ми не можемо працюва-
ти швидко, адже мусимо вияви-

ти і зафіксувати все важливе, що 
знаходимо під час роботи, - до-
дає Богдан Строцень. - У розко-
пах навіть колір грунту говорить 
про минуле. Шукаючи стіни, ми 
не можемо руйнувати інше, адже 
це інформація, яка може проли-
ти світло на іс-
торію нашого 
міста. 
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Юлія 
ТОМЧИШИН.

Антоніна БРИК.

Тернополян об’єднало 
ДОСЛІДЖЕННЯ

 історії рідного міста
У Тернополі тривають розкопки на території замку. Дослі-
дження археологів розкривають досі не відомі сторінки 
минулого нашого міста, дають шанс на відродження істо-
ричного обличчя Тернополя і навіть ставлять під сумнів 
його офіційний вік.

Що сказало американцеві 
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛІТО?

Скульптор зі США показав 
особливу виставку
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- Ці люди є совістю суспіль-
ства, і, найперше, посадовця, лі-
каря, до яких вони звертаються, 
- наголошує начальник Управ-
ління виконавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування 
України в Тернопільській облас-
ті Федір Всеволодович БОРТ-
НЯК. - Наше відомство опира-
ється у своїй діяльності не лише 
на закон, а й на співчуття та ро-
зуміння. Робимо все для того, 
щоб підримати не тільки фінан-
сово, а й морально тих краян, які 
з певних причин втратили пра-
цездатність. Бо система соці-
ального страхування - це своє-
рідний барометр кожної держа-
ви, який вимірює «здоров’я» сус-
пільства. І людяності тут відве-
дена не остання роль.    

- Але ж, і сам праців-
ник повинен дбати про 

те, щоб повернутися з ро-
боти неушкодженим. На 
жаль, багато людей пра-
цюють без трудових кни-
жок, сплати податків. 
- Так. Ідеться про пра-

цевлаштування за цивільно-
трудовими договорами. Люди-
на,  влаштовуючись на роботу, 
має знати: працюючи за цими 
договорами, вона економить ко-
шти для роботодавця, сама ж за-
лишається незахищеною. У нас 
думають: біда станеться з ки-
мось іншим, лише не зі мною. 
Але це правило не завжди пра-
цює. І, якщо стається нещасний 
випадок на виробництві, Фонд 
виплат не надає. Цьогоріч в об-
ласті трапилося чотири таких 
випадки, три із них - смертельні. 
Задайтесь питанням: хто годува-
тиме їхніх дітей? Роботодавці?         

Укотре хотів би нагадати: 
майже кожен нещасний випа-
док чи порушення вимог охоро-
ни праці має одну спільну при-
чину - людський фактор. Техніч-
на причина була, є і завжди буде 
наслідком або супутнім факто-
ром. Проте, часто не виконують-
ся прості істини стосовно дотри-

мання правил безпеки на вироб-
ництві, які писані кров’ю, чужим 
здоров’ям чи навіть життям. Ма-
ємо не один приклад, коли пра-
цівники з чималим стажем і до-
свідом роботи припускались 
найелементарніших помилок, 
які призводили до трагічних на-
слідків.

- До речі, про Фонд со-
ціального страхуван-

ня. Він утворився шляхом 
злиття двох структур. 
Гадаю, нашим читачам 
буде цікаво і корисно почу-
ти від вас цю інформацію. 
- Багаторічні практичні на-

працювання двох структур - 
Фонду соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних за-
хворювань і Фонду соціального 
страхування з тимчасової втра-
ти працездатності щодо орга-
нізації заходів з профілакти-
ки виробничого травматизму, 
відшкодування матеріальних 
збитків застрахованим особам, 
оплати їм лікарняних, медико-
соціальних послуг та відновно-
го лікування у реабілітаційних 
відділеннях після перенесених 
важких захворювань і травм, до-
вели правильність концепції со-
ціального страхування та від-
повідність їх вимогам страхової 
системи європейського рівня. 
Дві згадані структури, шляхом 
злиття, утворили Фонд соціаль-
ного страхування України.

Відповідно, структури Фон-
ду в області готові надавати 
свої сервісні послуги. Важливий 
нюанс для роботодавців, стра-
хувальників та застрахованих 
осіб: ми не змінили своєї адре-
си. Як і раніше, Фонд розташо-
вується у Тернополі, на вули-
ці Микулинецькій, 3А, кабінет 
206. Телефон: (0352) 43-00-44. А 
три підрозділи управління: з пи-
тань профілактики виробничо-
го травматизму, щодо експерти-
зи тимчасової непрацездатнос-
ті та контрольно-ревізійної ро-

боти - знаходяться в обласному 
центрі на вулиці Медовій, 2.  

Зараз діє дев’ять відділень 
виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України 
в області: Бережанське, Борщів-
ське, Бучацьке, Кременецьке, 
Підволочиське, Теребовлянське, 
Чортківське, Тернопільське і в 
обласному центрі.

І ще один важливий момент. 
Якщо звичайна страхова ком-
панія у разі страхового випад-
ку виплачує людині лише одно-
разово певну суму й більше не 
цікавиться долею потерпілого, 
то структури Фонду соціально-
го страхування від нещасних ви-
падків на виробництві і профе-
сійних захворювань в області, 
насамперед, відновлюють його 
здоров’я, працездатність, до-
помагають повернутись до по-
вноцінного життя, адаптувати-
ся в суспільстві. Для цього Фонд 
оплачує лікування, медикамен-
ти, видає безкоштовні путівки 
для санаторно-курортного ліку-
вання, слухові апарати, протези, 
ортопедичне взуття, корсети, 
бандажі, спеціальні рукавички... 
Ті, хто потребує інвалідних віз-
ків, отримують їх без зайвої тя-
ганини. Те ж саме стосується ор-
топедичних ліжок, матраців, ав-
томобілів з ручним керуванням.

- Та найліпше виробни-
чий травматизм по-

передити. Щоб і здоров’я 
зберегти, і кошти. Це 
- практика страхування 
від нещасних випадків у 
країнах Європи. 
- Ми також намагаємось слі-

дувати такому прикладу. Але, ще 
раз наголошую, багато залежить 
від людського фактора. Судіть 
самі: сьогодні у нашій державі, 
за підрахунками фахівців, чис-
ло потерпілих через нехтування 
та ігнорування елементарними 
правилами техніки безпеки, по-
рушення трудової і виробничої 
дисципліни, правил дорожньо-
го руху зросло до 90 відсотків. 

Вражаюча цифра! Тому, з метою 
профілактики нещасних випад-
ків на виробництві та профзах-
ворювань, достукуємось до сві-
домості кожного працівника і 
роботодавця. Протягом січня-
серпня страхові експерти Фон-
ду взяли участь у 228 навчаннях 
з охорони праці в організаціях і 
на підприємствах області. Нада-
ємо консультації, практичну до-
помогу страхувальникам. Розпо-
всюдили 818 нормативних актів 
та різноманітну спеціальну літе-
ратуру. Семінари з охорони пра-
ці, круглі столи, виступи у ме-
діа - це не повний перелік наших 
справ. Для когось це лише ста-
тистика. Насправді ж - збереже-
не здоров’я і врятоване життя. 

- Зараз доречно згадати 
про іншу статистику: 

«травматичну». Може, 
ці цифри когось зупинять 
від необдуманого кроку. 
Скажіть, будь ласка, Фе-
доре Всеволодовичу, скіль-
ки наших краян потерпі-
ли на виробництві за цьо-
горічні вісім місяців?
- На Тернопільщині протя-

гом згаданого періоду трапило-
ся 57 нещасних випадків на ви-
робництві, у яких потерпіло 63 
особи, у тому числі - 17 людей 
померли. 16 нещасних випад-
ків - із можливою інвалідністю, 
20 - з тимчасовою втратою пра-
цездатності і одне профзахво-
рювання. 

- Яку суму склали стра-
хові виплати за згада-

ний проміжок часу?
- 46,3 мільйони гривень. 

- Шкоди економіці за-
вдають сезонні хвороби. 

У віданні Фонду, як ви уже 
згадували, - листки не-
працездатності, у наро-
ді - «лікарняні». Початок 
осені, традиційно, псує 
людям здоров’я. А це - чи-
малі соціальні виплати.   

Федір БОРТНЯК: 
«Люди з особливими 
потребами є совістю 
     суспільства»

Федір БОРТНЯК:Федір БОРТНЯК:
«Люди з особливими 
потребами є совістю 
     суспільства»

До людей з особливими потребами в 
суспільстві має бути особливе ставлення. 
Бо ніхто не знає, як доля може завтра 

розпорядитися чиїмось життям. Непередбачувані 
випадки змінили їхні можливості, стиль буття. Але 
не змінили бажання відчувати себе не зайвими 
серед нас. Тому обов’язок держави і кожного її 
громадянина дати шанс людям з особливими 
потребами бачити сенс у житті, реалізувати свої 
вміння і бути упевненими: про них є кому подбати.

- Аби людей простудні за-
хворювання турбували менше, 
необхідна профілактика, тобто 
слід зробити елементарні речі: 
убезпечити працівників від 
протягів, переохолодження. На 
жаль, на деяких підприємствах 
про це зовсім не дбають. Так ось, 
у цьому році вже маємо 39254 
листки непрацездатності.

Видачу «лікарняних» моні-
торимо. І спостерігаємо цікаву 
картину щодо кількості вида-
них листків непрацездатності 
за періодами. У так звані пере-
хідні періоди - літо-осінь, зима-
весна - число «лікарняних» різ-
ко збільшується. Наприклад, у 
березні амбулаторії видають за 
тиждень майже 400 листків не-
працездатності із середньою 
тривалістю до семи днів кожен. 
А взимку - лише 250. У періоди 
стабільного потепління - до 100 
«лікарняних». 

За перший тиждень цього-
річного вересня, через погір-
шення погоди, цифра сягнула 
128 листків непрацездатності. І 
це змушує наголосити: слід по-
дбати про убезпечення від хо-
лоду на роботі, найперше в при-
міщеннях, де людина перебу-
ває з мінімальною фізичною ак-
тивністю. Аналогічна ситуація 
з «лікарняними» по догляду за 
дітьми: у перехідні періоди їх 
кількість сягає 160-180 за тиж-
день, а при потеплінні - близь-
ко 50.

Крім простудних захворю-
вань, які виникають при не-
щільно зачиненому вікні, по-
стійних протягах, низькій тем-
пературі у приміщенні, можна 
«заробити» неврологічні неду-
ги, які вимагають тривалого й 
недешевого лікування: міозити, 
неврити, радикуліти, артрити. 

Ми постійно наголошуємо 
роботодавцям на необхіднос-
ті профілактики простудних за-
хворювань. Вигідніше створи-
ти нормальні умови праці, аніж 
виплачувати «лікарняні». Адже 
здорові люди приносять робо-
тодавцеві гроші. Коли ж люди-
на занедужала або нещасний 
випадок все-таки трапився, за-
вдання працівників Фонду - по-
чути кожного і надати потерпі-
лим на виробництві максимум 
інформації стосовно допомоги, 
на яку вони мо-
жуть розрахо-
вувати. 

Ольга ЧОРНА.



№38 (222) / 27 вересня-3 жовтня 2017 р. №38 (222) / 27 вересня-3 жовтня 2017 р.Для всієї родини10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Найбільша радість і 
розрада для Галини 
- то квіти. Тільки-

но розвесниться, як вона 
вже сидить у своєму 
квітнику. До пізньої 
осені клопочеться, та 
ні, леліє - доглядає свої 
квіти-діти. А їх у неї 
багато. Одних тюльпанів  
двадцять видів має. 
І троянди, і лілії, й 
айстри, і жоржини, і 
чорнобривці, і півники 
– усіх і не перелічиш. 
Кожна квіточка особлива 
і неповторна. А барви! 
Коли хотів Господь землю 
прикрасити, то придумав 
квіти.  Найтонший 
відтінок  їхніх  фарб та 
ароматів не залишає 
байдужою навіть 
найчерствішу людину.

Ось і сьогодні  Галя ходи-
ла поміж жоржинами, обрива-
ла сухі пелюстки троянд, а на 
серці стояла чорна хмара, хоча 
серпневе сонце розманіжува-
ло довкілля. Жінка зупинила-
ся біля куща калини, що пале-
нів ще недостиглими ягодами, 
і наче збоку глянула на себе. 
Серед усієї цієї краси видала-
ся собі втомленою і сірою. По-

спішила в хату, скинула з себе  
стоптані тапочки, старий халат 
і глянула у дзеркало:

˗ Ой, запустила я свій сад,  ˗ 
сказала сама до себе і сумовито 
усміхнулася.

Недавно їй виповнився 51 
рік. Уже  три роки, як похова-
ла чоловіка, з яким прожили у 
щасті й любові, двох синів на-
родили, подружили, онуків ді-
ждали. Помер Микола раптово, 
серце підвело. Далася взнаки 

важка праця на будовах.
Ото й горе пережити Галі 

допомогли квітки. Весь біль і 
жаль їм виплакувала, скропила  
усю землю слізьми. 

Жінка відчинила шафу, зна-
йшла шорти та майку - на море 
колись їздила в такій одежі.  
Одягнулася, волосся зібрала у 
хвіст, глянула у люстерко - те-
пер інша справа. Навіть блиск в 
очах з’явився, але на душі  все ж 
було тоскно.

Знову вийшла на подвір’я 
і подалася у квітник. Ли-
шень зігнулася, щоб вирва-
ти бур’янець, який наче сепа-
ратист, пробрався до квітів, як  
почула чоловічий голос, що лу-
нав із-за огорожі:

- Господине, води не подас-
те?

Галя підвелася і побачила 
чорнявого чоловіка середніх 
років. Її щось аж замуляло під 
лопаткою, і вона  різко відпо-
віла:

- Я по п’ятницях не подаю, ˗ 

тай повернулася до незнайом-
ця спиною.

- О, Боже! В мене ж плечі 
оголені, ˗ подумала, і присіла 
між квітами, щоб сховатися.

- Цікава жінка, ˗ почулося, ˗ 
нині ж субота, наче, ˗ не вгавав 
перехожий.

- Чого вам треба? Ідіть сво-
єю дорогою! – аж  вигукнула Га-
лина. Але той і не думав ступа-
тися.

- Я бачу ви в квітах кохає-
теся. Моя покійна дружина їх 
теж дуже любила, але кімнатні, 
бо жили ми в квартирі. А тепер 
я безпорадний. Уже рік нема 
моєї Оксани, і вазони почали 
гинути. Я давно за вами спо-
стерігаю, то  подумав, може б 
ви мені допомогли. Правда, бо-
явся вас зачепити, ˗ засміявся 
чоловік. – Пробачте,  не думав, 
що ви така зла. Зазвичай, квіти 
люблять хороші люди…

Він щез так само,  як і  
з’явився. А Галя розплакалася. 
Прибігла в кімнату, зірвала з 
себе одяг, знову одягнула халат 
і стала спокійнішою.

Наступного дня зранку сіяв 
лагідний дрібний дощик. Але 
Галина пішла у квітник.

Нарвала букет і довго стоя-
ла з ним, зиркаючи на дорогу, 
аж поки не почула:

- Добридень, господине!..
Раїса ОБШАРСЬКА.

Струни серця
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«Сестрице  водице, здо-
рова, лагідна, омолоджу-
вальна та добра, зроби моє 
тіло та личко здоровими, 
гарними і молодими», – на-
шіптувала Галина, мию-
чись. Вона завжди розмов-
ляла з водою. 
Навчила цьому 
ще покійна баб-
ця, також Гали-
на. Померла бабуся, коли 
їй було вже далеко за вісім-
десят, та до глибокої ста-
рості була гарною: облич-
чя – пещене, без зморшок. 
Бабця свято вірила, що це 
від «водиці-сестриці». Віри-
ла в це й Галина, може тому 
теж була вродливою – чор-
ноброва, чорноока, збира-
лась на відпочинок до пан-
сіонату на морі.

Позаду невдале заміж-
жя, болісне розлучення. Гріх 
казати, та добре, що діточок 
не народили у шлюбі, бо не-
відомо, як би це все пережи-
ла. Правду кажуть, що кож-
на людина – то втаємниче-
на книга: ніхто не знає, що 
в іншого на душі. Щодо Га-
лини та її колишнього чо-
ловіка - так і сталося. Та 
годі про нього: він для неї 
вже стороння людина. Ще й 
на роботі негаразди: прий-
шов новий   керівник, при-
вів з собою, як то кажуть, 
«свою команду», яка, може,  
й «своя», та в роботі нічо-
го не тямила. Галина нама-
галася щось розтлумачити 
керівнику, який був зовсім 
з іншої галузі і лише почи-
нав вникати в роботу. І «ко-
манда» потурбувалася про 
її звільнення. Галина нікому 
нічого не доводила, звіль-

нилася за власним бажан-
ням. Перед від’їздом «ски-
нула» резюме на адреси 
кількох фірм і поїхала. Ото 
вже відпочине: ніяких рома-
нів! Для сторонніх вона по-
важна та заміжня дама, має 
дитину…

…Микола із задоволен-
ням проходжав великим 
парком пансіонату. Відпо-
чивав після виснажливої 
роботи: був комерційним 
директором великої торгі-
вельної фірми, працювати 
доводилось мало не ціло-
добово. Може, це й було од-
нією з причин, що останній 
роман Миколи так невдало 
закінчився. Взагалі, з жін-
ками Миколі якось не тала-
нило. Он у товариша Васи-
ля вже й хлопчик зіп’явся на 
ніжки…

Микола під час відпо-
чинку ніяких курортних ро-
манів не планував. Приїхав 
на море своїм авто – плекав 
надію багато мандрувати та 
багато побачити. Для всіх, 
особливо для дівчат та жі-
нок, він, звісно, одружений.

Галина з Миколою по-

знайомились в перший 
день відпочинку і одра-
зу сподобались одне одно-
му. Чорнява Галина і рудо-
волосий та блакитноокий 
Микола – гарна пара. Гали-
на попереджала, що заміж-
ня і має дитину,  Микола не 
«відставав» і розповів про 
дружину та двоє дітей.

Що далі, то більше часу 
вони проводили вдвох: на 
пляжі, екскурсіях... Час спли-
вав швидко. Микола пода-
рував Галині срібні сережки 
та перстень з чорним ага-
том. До потяга підвіз. Доро-
гою Галина майже увесь час 
мовчала і думала: «Дуре-
па! Яке заміжжя, який чоло-
вік? Я ж не хочу з ним розлу-
чатися. Треба було сказати 
правду. Ні, правду не можна 
казати, бо він одружений… 
Це гріх, навіть якби він на 
щось і зважився. На чужому 
нещасті свого щастя не збу-
дуєш, а в нього двійко діто-
чок маленьких. Знає він, що 
вона – Галина, а більше ні-
чого: ні прізвища, ні в якому 
місті я зійду з поїзда…»

Микола за кермом ду-

мав: «Мовчазна… Звісно, 
сумує за чоловіком, дити-
ною… Як я буду без неї? 
Мені в ній усе подобаєть-
ся: постава, очі. Як лагідно 
та щиро вона всміхається! 
Та що я можу вдіяти? Вона 
– чужа дружина. Я навіть не 
знаю, де вона живе. Може,  
запитати? Та навіщо? Це - 
чужа дружина. Дитину має. 
Гріх це… Ще й він добрий! 
Збрехав жінці, що так подо-
бається…»

Посадив Галину на поїзд. 
Потім, як у кіно, біг за ваго-
ном. Очі Галини багато чого 
йому тоді сказали… Доро-
гою додому Галина майже 
весь час плакала, вийшла 
з потягу – одразу начепи-
ла чорні окуляри. Добре, що 
батьки були на дачі. Про свій 
приїзд нікого не повідоми-
ла, то ніхто й не зустрічав.

Кілька днів плакала. 
А потім отримала повідо-
млення торгівельної фір-
ми щодо роботи… Була вже 
восьма година вечора, коли 
за напівпрочиненими две-
рима свого кабінету Мико-
ла почув бадьорий голос по-
мічника.

«Я думаю, що вам у нас 
сподобається… Хочу позна-
йомити вас з нашим комер-
ційним директором, який 
буде вашим безпосереднім 
керівником. Він у нас нео-
дружений, вродливий, ко-
мунікабельний», – бадьоро 
плескав язиком Василь. Ми-
кола тяжко зітхнув, встав зі 
стільця, обійшов величез-
ний стіл і попрямував на-
зустріч новому менеджеру. 
Двері кабінету широко роз-
чинились, і до кабінету уві-
йшла… Галина…

Ірина ОМЕЛЬЧЕНКО.

Життєві сюжети

Невигадана історія

Чорнобривці проводжають літо, 
М’яко стелять стежечку йому, 
Прикрашають ніжним оксамитом, 
І торкають чарівну струну...
Сонячно, казково і красиво, 
День такий, що кращого нема. 
...А метелик все ще вірить в диво, 
Він не знає, що прийде зима... 

Про любов  і біль
Час не лікує. Він дозволяє забути деталі.
Біль невизначеності набагато сильні-

ший, ніж визначеність болю.
Іноді люди скаржаться на свій біль. Іно-

ді вони ненавидять за цей біль. Іноді вони 
кричать від болю. А іноді їм так боляче, що 
у них немає сил ні скаржитися, ні ненавиді-
ти, ні кричати. А збоку кажуть: «Подивіться, 
яка незворушна і байдужа ця людина». 
Гумор і любов - два найпотужніші боле-

заспокійливі.
Ми реально вміємо цінувати тільки ті 

речі, які одного разу втратили.
Як нерозумно чекати людину, якій ти не 

потрібен.
Яка дивна душа. Після діагнозу «Вбита» 

- стрепенулася, встала, не поспішаючи. Зно-
ву жива, знову відкрита.
Любов - це коли, відпускаючи люди-

ни, серце кричить: «Не йди! Я не можу без 
тебе!» А вголос вимовляєш щиро: «Будь 
щасливий і бережи себе».
Найчастіше ми ранимо інших в те місце, 

куди поранили нас самих.
Фраза «Давай залишимося друзями», 

розшифровується так: «Я тебе більше не 
люблю, але дивитися за тим, як ти мене лю-
биш, мені приємно».

У цей празник Церква за-
кликає вірних дітей своїх по-
божно поклонятися чесному і 
животворящому Хресту Сина 
Божого. Хрест колись був зна-
ряддям ганебної страти, а те-
пер він для нас, християн, є 
найвеличнішою святинею, на-
шою славою, нашою духовною 
зброєю спасенного миру і пере-
моги над гріхом.

Відтоді, як на Хресті Хрис-
тос, цар слави, руки свої про-
стягнув, Хрест Його обіймає 
- від нього виходить таке сяй-
во, що для наших зворушливих 
сердець і очей немає нічого ве-
личнішого.

Хрест для побожних хрис-
тиян – найбільша, найвища і 
єдина в світі духовна сила, яка 
й тепер покоряє та осіняє ві-
руючі душі. Від часу першого 
грішника, наверненого хрес-
том, від часу розбійника, який 
розкаявся, вмираючи  на хрес-

ті, полічіть врятовані Христом 
душі, втішені ним розбиті сер-
ця, полегшені ним страждання!

Хрест – наймогутніша для 
віруючих у Розп’ятого на ньо-
му духовна сила. Апостол Пав-
ло знав це з власного досвіду. 
Хрест покорив його горду, не-
вгамовну й завзяту душу, пе-
ретворивши гнобителя, фари-
сея Савла у великого апосто-
ла Павла. Хрест став найголо-
внішою зброєю перемоги сло-
ва  Божого в руках апостола. В 
посланні до Колоссян він охоче, 
величною мовою згадував про 
всіх великих світу цього, при-
ведених у покорі до підніжжя 
Хреста.

Хрест дійсно був силою, яка 
змінила світ. Сяйво хреста про-
никло у найпохмурішу глибінь 
язичества, в найсумніші закут-
ки стародавнього суспільства 
і вивело звідти тисячі просвіт-
лених, оновлених душ. Вони 

мужньо вмирали за істину, за 
Божу правду, прощення і надію 
на безсмертя.

Хрест є сила Божа, бо на 
ньому найбільш виразно і не-
звичайно виявлялася любов 
Божа до грішного людства. Ця 
любов сходить до жертви най-
більш таїнственної, до скорбот, 
для яких немає назви.

Велич Хреста Христового 
не виразити словом людським. 
Апостол Павло пише, що його 
найбільша надія, найвищий 
обов’язок, справа, на яку по-
слав його Бог у світ, - полягає в 
тому, щоб, відкриваючи людям 
безмірну любов Христову, на-
вчити їх дивитися на Хрест Гос-
подній і намагатися збагнути 
ширину і довжину його, глиби-
ну і висоту (Єфес.3.18-19).

Хрест Сина Божого широ-
кий, як світ, бо Христос умер 
за весь світ, як написано: „Він є 
умилостивлення за гріхи наші, 
і не тільки за наші, але й за грі-
хи всього світу” (1 Ів.2.2).

Який довгий Хрест Госпо-
день? Такий, що продовжить-
ся на всі віки, поки залишиться 
на світі хоч один грішник, яко-
го можна спасти.

Який високий Хрест Спа-
сителя? Такий же, як небо, бо 
коли Христос був розп’ятий на 
Хресті, небо зійшло на землю, а 

земля піднялася до неба.
Та коли Господень Хрест ви-

сотою сягає небес, то глибиною 
він сходить до пекла, до най-
тяжчого грішника в найглиб-
шій ямі гріха, в яку б він не по-
трапив,- бо Христос зійшов до 
пекла і проповідував духам у 
темниці (1 Петр.3.19).

Тому в день празника Возд-
виження чесного і животворя-
щого Хреста Господнього схи-
лімося  до землі перед Хрес-
том Сина Божого і зворушеним 
серцем промовляймо до Гос-
пода: Спасителю наш! Безмеж-
на й вічна Любове! Слава Твоє-
му Хресту, слава Твоєму довго-
терпінню, слава страстям Тво-
їм, Господи!

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки

журналістів України.

Курортний роман

Чорнобривці проводжають літо, Чорнобривці проводжають літо, Чорнобривці проводжають літо, 

Прикрашають ніжним оксамитом, Прикрашають ніжним оксамитом, 

...А метелик все ще вірить в диво, ...А метелик все ще вірить в диво, ...А метелик все ще вірить в диво, 

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Сашуня Коханська - учениця НВК 
"Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів -  
ліцей імені Юрія Коваля".

«Сила животворящого Хреста – 
світ змінила»
Свята Церква урочисто виносить Хрест на 

середину храму. Церква бажає цим оживити 
перед нами дивну й священну голгофську 

подію, коли вперше було піднесено той Хрест, на 
якому „Христос, Цар слави, руки свої простягнув”. 
По-друге, Свята Церква хоче привести нам напам’ять 
радісно-сумну подію знайдення чесного й побожно 
шанованого дерева Хреста Господнього. Воно, як 
відомо, після страждання на ньому Сина Божого 
триста років залишалося в темних надрах землі.

Етюд
Доля йшла 
назустріч Їй…

Осінь неквапом дістає з чарівної скри-
ні жовто-червоні хустинки й шалики і наки-
дає їх на кущі та дерева. Вони поки що при-
міряють обновки. І скоро світ милувати-
меться золотими й багряними шатами і ви-
даватиметься теплішим. Вітер-пустун зри-
ватиме листя. Застелятиме ним сліди і роз-
гублені слова… Сиві тумани мандрують на-
вмання полями. Втомлені, дрімають у видо-
линках. Їм сниться літо і величезні джмелі, 
які будили трави. Прохолодне сонце сушить 
туманам вогкі одежі…

…Вона ходила з осінню старим парком. 
Слухала дощ. Дивна мелодія дарувала від-
чуття спокою. Перебирала спогади. Збира-
ла клапті незбутніх мрій. У пам’яті промай-
нув Його образ. Він знав, що Вона любить 
осінь. І хризантеми. І тихі смутки промерз-
лих вечорів. І Його… Але не вберіг їхньо-
го кохання. Мов хлопчисько, полетів на по-
клик іншої…

- Не сумуй, - тоді втішала Її осінь. - Мене 
завжди листопад зраджує із зимою. 

- І ти ридаєш холодними слізьми.
- Вони живлять землю.
- А мої сльози?
- Вмиють твою душу… 
…Осінь ступала поруч, милуючись 

Її яскравим шаликом, парасолькою з 
сонечками-квіточками і підслуховувала Її 
спогади. Осінь знала: ця жінка вміє усміха-
тись тоді, коли на душі терпко-полиново. І 
любити. І чекати… 

На іншому кінці доріжки показалась чо-
ловіча постать. Осінь щасливо глянула на 
жінку. 

- Іди назустріч своїй Долі, - прошепотіла.
Вона не почула. Бо слухала дощ…
Доля ступала назустріч Їй…

Ольга ЧОРНА.

Добридень, 
господине!

*     *     *
Затуманене латте світанку 

над містом тривог.
Шумно, тісно, заголосно 

й багатолюдно.
Розчиняюсь, суєтність ранкова, 

пустий монолог.
Загубитися шанс. В круговерті 

минути марудно... 
Хоча іноді гарно… коли ти 

належиш собі,
І свобода пропахла наскрізь 

ностальгією й сумом.
Відпускаю думки і зникаю 

навмисно в юрбі,
Тільки втома пронизує душу 

пульсуючим струмом.
Я спокійна. Я впевнена. 

Просто стою на межі.
Добре жити розмірено, 

сповнено радістю й змістом.
Тихо листя осіннє складається 

у вітражі,
Там, де мрії мої оселились далеко… 

за містом…
*     *     *

Сонце у чашці пропахло наскрізь 
чебрецем.

Час позбуватись ілюзій, 
чекань непотрібних,

Кажуть, конем не об’їдеш… 
а ти манівцем

Долю обходиш. Думок 
припускаєшся хибних. 

Осінь навчить дослухатися 
справжніх бажань,

Мов дає шанс помудрішати 
на одне щастя.

В нас залишилася мить, 
а не вік-вікувань,

Твоїм вустам моїх пізнє 
осіннє причастя…

Ще одна мить, ніби крихта надії 
й тепла,

Про щось важливе в обіймах 
міцних помовчати,

І загорнутися в тишу, 
й згоріти до тла

Перш, ніж зима забуттям 
буде світ застилати…

*     *     *
Осінь, ніби любов. Вона не про слова.
От стоїш занімілий в мовчанні,
Бо ж краса яка! 

Обертом йде голова,
Час спинився у зачаруванні.
На палітрі небес 

дні розмиті дощем.
Горизонт приміря позолоту,
І тепло огортає і кутає ще,
У солодку готує дрімоту.
Мов листочок кленовий, 

за вітром злетить
Перестраждане і пережите,
Осінь, ніби любов… 

нам обом відболить,
Лишить спогад короткий, 

мов літо…
*     *     *

Осінній мед гірчить і пахне димом…
Легку печаль за тим, що відбуло,
Ховає осінь за яскравим гримом
І охрить світу вигоріле тло…
Уроки літа у тоненькім зшитку,
Розкішна зрілість яблуком до ніг,
Засушений промінчик, ніби квітку,
Закладкою між спогадів зберіг.
Ще тепляться туманами 

світанки,
А в травах вже блукають холоди,
І сонце розливає у креманки
Останніх теплих днів густі меди…

Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Урочиста церемонія відкриття "Ігор не-
скорених", в яких цього року вперше зма-
гається українська команда, відбувалися в 
комплексі "Air Canada Centre" в Торонто. На 
початку заходу всі збірні-учасниці урочис-
то пройшли перед глядачами. З привітан-
ням також виступив прем'єр-міністр Кана-
ди Джастін Трюдо.

"Ігри нескорених" (Invictus Games) - 
міжнародні спортивні змагання в пара-
олімпійському стилі, засновані принцом 
Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях 
беруть участь військовослужбовці та вете-
рани з обмеженими фізичними можливос-
тями.

Україна в 2017 році вперше отримала 
право взяти участь в "Іграх нескорених" як 
учасник багатьох військових навчань, ми-
ротворчих операцій під егідою ООН, а та-
кож як країна, військовослужбовці якої ма-
ють бойовий досвід під час виконання за-
вдань на Донбасі. Разом із Україною цього 

року в "Іграх нескорених" також дебютує 
збірна Румунії. 15 українських спортсменів 
змагаються в різних видах спорту -  атлети-
ка, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, 
веслування на тренажерах і велоспорт на 
шосе.

Рахунок нагородам збірної України 
на «Іграх нескорених» в Торонто відкрив 
29-річний офіцер Національної поліції Сер-
гій Торчинський з Луцька. У легкоатлетич-
них змаганнях він показав третій резуль-
тат у секторі для штовхання ядра (13,71 
метра), здобувши «бронзу». Це перша в іс-
торії медаль України. Змагання тривати-
муть до 30 вересня.

Український борець 
греко-римського сти-
лю Жан Беленюк ви-
боров "золото" Чемпі-
онату світу серед вій-
ськовослужбовців "World 
Military Championship 
Wrestling-2017", який від-
бувся у литовській Клай-
педі. Він боровся у ваго-
вій категорії до 85 кг, пе-
ремігши Аргишти Абгаря-
на з Вірменії та Іслама Аб-
басова з Азербайджану, а у 
фіналі поборов росіянина 
Євгена Салєєва.

Загалом на турнірі 
українці завоювали чоти-
ри медалі - дві золоті, сріб-
ну та бронзову. У загаль-
ному заліку наша команда 
посіла друге місце.

Головний тренер 
збірної України Андрій 
Шевченко назвав склад 
національної команди на 
відбіркові матчі Чемпіо-
нату світу-2018 проти Ко-
сово і Хорватії. В остаточ-
ну заявку були включені 
23 гравці.

Воротарі: Андрій 
П'ятов (Шахтар), Максим 
Коваль (Динамо), Андрій 
Лунін (Зоря).

Захисники: Ярослав 
Ракицький, Богдан Бутко, 
Іван Ордець (всі - Шахтар), 
Євген Хачеріді (Динамо), 
Едуард Соболь (Славія, Че-
хія), Микола Матвієнко 
(Ворскла), Олександр Ку-
чер (Кайсеріспор).

Півзахисники: Сер-
гій Сидорчук, Денис Гар-
маш, Віталій Буяльський, 
Віктор Циганков, Воло-
димир Шепелєв (всі - Ди-
намо), Тарас Степаненко, 
Віктор Коваленко (оби-
два - Шахтар), Андрій Яр-
моленко (Боруссія, Дорт-
мунд), Руслан Ротань 
(Славія, Чехія), Євген Ко-
ноплянка (Шальке), Рус-
лан Малиновський (Генк), 
Олександр Зінченко (Ман-

честер Сіті).
Нападаючий: Артем 

Кравець (Динамо)
Резерв: Микола Моро-

зюк, Артем Бесєдін, (оби-
два - Динамо), Ігор Перду-
та (Ворскла).

Відзначимо, що Віта-
лій Буяльський останній 
раз отримував виклик до 
збірної України рік тому, 
Олександр Кучер - в берез-
ні цього року.

У тринадцятому турі 
другої ліги «Нива» вдо-
ма зіграла у нічию 0:0 
з чернівецькою "Букови-
ною". У першому таймі мо-
менти створювали винят-
ково футболісти "Ниви". 
Натомість "Буковина", яка 
була пасивною до пере-
рви, на початку другої по-
ловини зустрічі могла від-
крити рахунок. На щастя, 
наш воротар зіграв надій-
но та перевів м'яч на ку-
товий. А от тернополяни 
продовжували марнувати 
моменти і так тривало аж 
до фінального свистка. 

Тепер на «Ниву» очікує 
надважке протистояння у 
Коростені.

У Барселоні відбувся міжнародний лицарський турнір «Битва націй». Історич-
ну перемогу цьогоріч виборола Україна. У фінальному поєдинку наша команда з 
рахунком 2:1 феєрично перемогла команду Росії. Під час фінальної сутички лунали 
гасла «Україно, до бою!» та «Україна понад усе!».

«Битва націй» – це міжнародний чемпіонат з історичного середньовічного бою 
та наймасштабніший щорічний фестиваль історичної реконструкції середньовіч-
чя. Основою програми фестивалю є бої, які проходили на спеціально зудованому у 
вигляді середньовічної фортеці ристалищі з трибунами. Лицарі змагалися у чоти-
рьох номінаціях: 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5 і 21 на 21. 

Команда Зборівської  ДЮСШ  взяла 
участь у міжнародних змаганнях з лег-
кої атлетики в місті Седльце (Республі-
ка Польща). До її складу увійшли 8 ді-
тей від 2002 року народження і молодші  
під керівництвом тренера-викладача 

дитячо-юнацької спортивної школи Во-
лодимира Небельського. За результа-
тами змагань юні спортсмени з Терно-
пільщини здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 
бронзову нагороди в особистих змаган-
нях, а в естафеті 4х100м посіли 2 місце. 

У 10 турі Прем’єр-ліги зафіксовані 
такі результати:
Зірка –Шахтар – 2:4;
Динамо – Верес – 0:0;
Сталь – Олімпік – 1:1;
Маріуполь – Олександрія – 1:1;
Карпати – Чорноморець – 1:1;
Ворскла – Зоря – 1:1.

Відбулися матчі 1/16 Кубка України. 
Саме на цій стадії в боротьбу вступили 
шість команд УПЛ. Результати матчів:

«Геліос» - «Десна» - 1:2;
«Колос» - «Маріуполь» - 1:2;
«Таврія-Сімферополь» - «Зірка» - 3:2
(у д.ч.);
«Агробізнес» - «Верес» - 1:2 (у д.ч.);
«Жемчужина» - «Сталь» - 1:1, по пен. 1:4;
«Інгулець» - «Арсенал-Київ» - 0:0, 
по пен. 5:6;
«Прикарпаття» - «Карпати» - 2:1;
«Авангард» - «Ворскла» - 0:2;
«Демня» - «Львів» - 1:2;
«Дніпро-1» - «Гірник-Спорт» - 1:0.

Збірна України з футболу 
з наслідками ДЦП (7х7) у 
фіналі перемогла команду 

Ірану з рахунком 1:0 та 
виборола титул чемпіона світу. 

На груповому етапі турніру, який 
відбувся в Аргентині, українці здолали: 
Північну Ірландію – 5:0; Австралію – 8:0; 

США – 2:0. У чвертьфіналі наші хлопці 
святкували перемогу над Нідерланда-
ми – 7:0; у півфіналі – над збірною Ро-
сії – 6:4 (у серії пенальті, основний і до-
датковий час – 2:2). Фінал також був за 
українцями. До речі, рік тому на Пара-
лімпійських іграх в Ріо-2016 українці у 
фіналі також переграли Іран – 2:1.

Підтвердили звання 
найкращих на планеті

Матчі першості та Кубка України

Українці дебютують 
на «Іграх нескорених»

Збірна України розтрощила збірну Росії 
у фіналі Чемпіонату світу з історичного 

середньовічного бою «Битва націй».

Зборівчани відзначилися у Польщі

АРЕНА

Волейбольна команда ТНЕУ перемогла у Чернігові
22-24 вересня у місті Чернігів проходив «Традиційний турнір з волейболу се-

ред жіночих команд присвячений Дню міста». У змаганнях взяли участь чотири 
команди: «Пудуніверситет-ШВСМ» м. Чернігів, «Орбіта-ЗТМК-ЗНУ» м. Запоріжжя, 
«Білозгар-Медуніверситет» м. Вінниця та збірна Тернопільського економічного 
університету - «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

За результатами турніру перше місце виборола команда ТНЕУ, здобувши пе-
ремогу в усіх матчах: "Галичанка" – "Орбіта" 3-1, "Галичанка" – "Білозгар" 3-0, "Га-
личанка" – "Педуніверситет" 3-0. Друге місце посіла команда із Запоріжжя. Третє 
–  «Білозгар-Медуніверситет».
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Господар

Ще прадавні індіанці під свої культури 
підкладали цілі рибинки. Це й на прадавніх 
малюнках відображено, і на словах 

передавалося з роду в рід.  
Отож послідовники прадавніх традицій на своїх дачних ділян-

ках у кожну лунку перед тим, як посадити розсаду помідорів, кла-
дуть сиру рибку. Ну, не обов'язково саме цілу рибку, можна поклас-
ти порубану рибу або обрізки. Так, розсаду потрібно не прямо на 
рибку садити. На дно лунки покласти рибку, трішки припорошити 
її землею, а потім уже й розсаду. Існує навіть прикмета - якщо зро-
бити це при повному місяці - урожай буде на заздрість усім в окрузі!

Здається, ніякого особливого секрету «таємний вплив риби» на 
томати не становить - це й органіка, і фосфор, і калій, і залізо, і маг-
ній. Нам же теж їсти рибу корисно. Спробуйте в наступному сезоні 
підкласти рибку під свої помідори й побачите результат.

Він залишається на городі на-
багато довше багатьох овочів. 
Гарбуз, як правило, збирають у 
жовтні, перед заморозком.

Зрілий гарбуз розпізнають за 
засохлою, схожою на пробку, пло-
доніжкою, за добре позначеним 
малюнком кори, за його твер-
дістю. Втім, якщо наближаєть-
ся стійкий заморозок, а гарбуз 
ще не готовий до збирання, його 
можна покласти на дозрівання в 
тепле, добре провітрюване при-

міщення.
Збирають гарбуз у суху пого-

ду. Плоди зрізують теж із плодо-
ніжкою і відразу сортують. Ушко-
джені та недоспілі гарбузи йдуть 
на готування і корм тваринам. 
А інші треба підсушити, бажано 
прогріти на сонці протягом де-
сяти діб. Якщо в цей період випа-
дають дощові дні, гарбуз потріб-
но витримати під навісом. Суть 
цих прийомів у тому, щоб із пло-
дів випарувалася зайва волога і 

по-справжньому затверділа кора, 
тоді гарбуз буде більш стійкий 
до шкідливих мікроорганізмів. 
Якщо наступають дуже холодні 
ночі, то тоді гарбуз, який ви «ви-
тримуєте», слід укрити соломою 
або чимось іншим.

Навіть якщо не всі гарбузи до-
зріли до моменту збору, не засму-
чуйтеся, вони успішно досягають 
кондиції в сховищі. Через 15-20 
днів це будуть зрілі, придатні як 
у їжу, так і для зберігання плоди.

Видалення іржі
Якщо розрізати невелику бульбу надвоє, ви одержите пре-

красний засіб від іржавого нальоту на кухонному начинні. У 
бульбах міститься особлива кислота, яка буквально роз'їдає 
іржу. Просто натріть половинкою картоплі іржаву поверхню ме-
талевого виробу і відкладіть на півгодини. З допомогою твердої 
губки зніміть залишки іржі, і улюблений посуд - як новенький!

Якщо не вдалося видалити всю іржу з першого разу, повто-
ріть таку процедуру ще раз. Це зовсім не складно, а головне - 
ефективно і нешкідливо.

Срібло як нове
Як змусити срібло сяяти без надзвичайно дорогих поліру-

ючих засобів? За допомогою картоплі! Усе, що вам необхідно, 
щоб побачити власне відображення в срібних ложечках, це: 
відварити кілька бульб. Відвар, що вийшов, використовувати 
в якості засобу, що очищає. Просто опустіть срібло у відвар і за-
лиште на 25-30 хвилин, потім витягніть і гарненько протріть. 
До речі, подібний спосіб очищення срібла використовувався 
ще в давнину, коли валютою були срібні монети.

І для взуття
Картоплі під силу відполірувати не тільки срібні вироби, 

але й подарувати улюбленій парі шкіряних черевиків презен-
табельний вигляд. Розріжте бульбу навпіл і натріть полови-
ною картоплі поверхню взуття. Спочатку виріб потьмяніє, але 
не лякайтеся! Візьміть щітку або тканину і гарненько відполі-
руйте шкіру. Ви здивуєтеся, але черевики заблищать.

Замість пластику
Чи знали ви, що сьогодні в магазинах можна побачити по-

суд на основі картопляного крохмалю? Як виявилося, це іде-
альний матеріал для виробництва одноразового посуду. Бага-
то виробників пластикових тарілок використовують у промис-
ловості картопляний крохмаль, який допомагає знизити ви-
трати виробництва і захистити навколишнє середовище від 
шкідливого впливу пластику.

Починати вирощування цієї цінної ягідної 
культури доводиться з вирішення питання, коли 
саджати малину – навесні або восени. У нашій 
кліматичній зоні осінь довга і досить тепла для 
того, щоб саджанці встигли вкоренитися і нарос-
тити кореневу систему, здатну прогодувати рос-
лину взимку, а весна навпаки суха і коротка, і в 
саджанців часто бруньки починають розпуска-
тися раніше, чим відбувається вкорінення. Від 
недоліку вологи молоді рослинки гинуть, саме 
тому віддається перевага осінній посадці мали-
ни.

Оптимальний строк для посадки – часовий 
проміжок із середини вересня до середини жов-
тня. Висаджені в ці терміни саджанці встигають 
підрости і зміцніти до зими, але якщо сніг ви-
паде пізно, слабозимостійкі сорти можуть і під-
мерзнути.

Для саджанців малини підійдуть однолітні 
кореневі відростки із придаткових бруньок ма-
теринських рослин, хоча можна придбати сор-
тові саджанці й у розпліднику. Готовими до по-
садки вважаються ті живці, у яких на кореневій 
шийці з'явилися бруньки, – це відбувається піс-
ля того, як обпаде листя.

Ділянку під малину вибирають не тільки со-
нячну, але й захищену від вітру – наприклад, 
можна посадити її уздовж паркана з південного 
або південно-західного краю саду. Однак поруч 
не повинні рости плодові дерева, картопля, по-
луниця й помідори, оскільки у цих культур спіль-
ні з малиною шкідники та захворювання. Кра-
щими попередниками для малини є аґрус, смо-
родина, овочі і чорноплідна горобина.

Підходящим ґрунтом для малини є добре 
дреновані та родючі легкі суглинки, тоді як пі-

щані й супіщані ґрунти вимагають регулярних 
підживлень і частих поливів. За місяць або пів-
тора до посадки ділянку, призначену під малин-
ник, потрібно очистити від бур'янів і перекопа-
ти на глибину багнета лопати, вносячи під пере-
копування на кожний кв. метр площі по 10-30 кг 
компосту або перегною, 60-80 г суперфосфату і 
близько 50 г сірчистого калію. У торф'яні ґрунти 
додають пісок з розрахунку 4 відра на кв.м.

На відведеній ділянці викопують ями або 
борозни шириною 50-60 і глибиною 30 см. Від-
стань між лунками в ряді або саджанцями в бо-
розні має бути 50-70 см. Між рядами зберігають 
відстань 1 м, а між борознами – 1,5 м. Верхній, 
родючий шар ґрунту, відкладають убік. Якщо ви 
висаджуєте малину в бідний ґрунт і не вносили 
під перекопування добрива, змішайте верхній 
шар ґрунту з перепрілим гноєм або компостом 
і викладіть частину цієї суміші в яму або тран-
шею шаром 10 см, а по поверхні розсипте подвій-
ний суперфосфат. При посадці в родючий ґрунт 
добрива можна не вносити, але потрібно замість 
перегною насипати на дно ями або траншеї шар 
родючої землі товщиною 10 см, який зверху 
злегка посипають деревним попелом.

Потім у кожну яму виливають відро води, по-
міщають по 2 саджанці малини, розправляють 
їхнє коріння по горизонталі, засипають ґрунтом 
з верхнього шару, злегка втрамбовують поверх-
ню і рясно поливають. Коли вода всотається, ді-
лянку мульчують опалим листям або соломою. 
Заздалегідь слід забити на ділянці опори на по-
чатку й наприкінці кожного ряду. Якщо ряди до-
вгі, вбивайте опори через кожні 4 м, а наступною 
весною натягніть на стійки дріт на висоті одно-
го метра від землі.

Незвичайні поради

Помідорам 
поможе... риба

Універсальний овоч: 
і сім’ю нагодує, 
і від іржі врятує

Картопля зберігається в коморі у кожного, адже 
цей коренеплід - один з основних продуктів 

харчування в наших краях. Але що ми знаємо 
про картоплю, крім того, як смачно

 її посмажити або спекти?
Звичайна картопля має неабиякі застосування, 

які вас здивують.

Збираємо гарбузи!

Наука 
стверджує, 
що одні овочі 

краще забирати 
раніше, інші 
тримати до самого 
заморозку. Та ще - 
дивлячись, що ви 
з ними збираєтеся 
робити, відразу 
до столу подавати 
або запасатися на 
зиму. Терміни теж 
залежать від виду 
овочів. Адже багато 
які з них, навіть 
належачи до одного 
сімейства, вимагають 
при збиранні зовсім 
різного підходу. 
Наприклад, гарбуз.

Щоб МАЛИНА вродила 
Поки господарі збирають осінній врожай 

малини, варто подумати про висаджування 
нових плантацій. Для тих, хто тільки 

починає займатися садівництвом, 
навіть найпростіша справа – посадка 

малини – може виявитися серйозними 
труднощами. Як же правильно посадити малину 

восени і як доглядати за нею після посадки.

малини, варто подумати про висаджування 
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Суп королівський
ПОТРІБНО: 500 г свіжих білих грибів, 

по 200 мл білого сухого вина і вершків, 1 
скл. молока, 2 зубки часнику, пучок кро-
пу, цибулина, 3 ст. л. оливкової олії, 1 скл. 
води, сухарики і спеції — сіль, перець, мус-
катний горіх за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ:  цибулю нарізати 
півкільцями, часник — пластинками. Об-
смажити їх в оливковій олії до золотис-
того кольору. Гриби нарізати великими 
шматками, додати до обсмаженої цибу-
лі, всипати всі спеції і перемішати. Влити 
вино. Як закипить, долити воду і варити 
10-15 хв. Потiм влити в суп молоко і верш-
ки, довести до кипіння і вимкнути вогонь. 
Приправити подрібненим кропом. Пода-
вати з грінками чи сухариками.
Різото з білими грибами 

ПОТРІБНО: на 200 г грибів - 300 г 
рису (ідеально арборіо, але підійде й ін-
ший), 700 г овочевого бульйону чи води, 
40 г вершкового масла, 100 г білого сухого 
вина, 5 ст. л. оливкової олії, цибулина, 50 г 
сиру пармезан, спеції за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити, 
помити, нарізати великими шматками і 
обсмажити на оливковій олії разом iз по-
дрібненою цибулею до золотистого ко-
льору. Влити вино і випарувати до зник-
нення винного запаху. Додати попере-
дньо промитий рис. Обсмажувати, поки 
не випарується вся волога, потiм дода-
ти спеції і бульйон чи воду і варити до 
м’якості рису, помішуючи. Подавати з тер-
тим пармезаном і листочками базиліку.
Гриби мариновані

ПОТРІБНО: 2 кг білих грибів, 3 ст. л. 
цукру, 2 ст. л. солі, 4 гвоздички, 12 ст. л. 
оцту, кілька горошин чорного перцю і 2 
лаврових листки.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби почисти-
ти, нарізати, якщо великі, помити і три-
чі по 15 хв. відварювати у підсоленій воді. 
Потiм промити їх під струменем холодної 
води. 

 ДЛЯ МАРИНАДУ: на вказану кіль-
кість спецій взяти 1,5 л води, нехай усе за-
кипить. Додати гриби і варити їх у мари-
наді ще 20 хв. Зрештою розкласти в сте-
рилізовані банки і закрутити. Вкутати їх 
у ковдру і так залишити до повного охо-
лодження.
Грибний паштет

ПОТРІБНО: 1 кг перцю, 1 кг помідорів, 
1 кг цибулі, 1 кг моркви, 500 мл олії, 2 кг  
відварених грибів (маслюки, білі, опень-

ки), перець чорний і сіль за смаком, 1 ч. л. 
перцю чілі, 50 мл оцту. 

 ПРИГОТУВАННЯ: перець і помідори 
перемолоти та поставити варити на ма-
ленькому вогні 20-25 хв. Цибулю і моркву 
посмажити на 500 мл олії й перемолоти 
(блендером, комбайном). Додати до пер-
цю і помідорів, протушкувати разом. Тоді 
додати в каструлю до маси і 5 хв. тушку-
вати попередньо зварені, промиті й пере-
мелені гриби. Додати сіль за смаком, пе-
рець чорний і гострий, оцет. Варити на ма-
лесенькому вогні, помішуючи, приблизно 
40-45 хв. Тоді паштет накласти в просте-
рилізовані банки і стерилізувати його 20 
хв., закрутити.
Грибна ікра 

ПОТРІБНО: на 2,5 кг грибів – по 2 се-
редні цибулини і морквини, 1 скл. олії, 12 
горошин перцю, 5 лаврових листків, 70 г 
томатної пасти, 5 зубців часнику і сіль за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити 
і відварити 10 хв. На олії підсмажити по-
дрібнені моркву та цибулю. Усе перемо-
лоти (комбайном, на м’ясорубці чи блен-
дером), додати олію, спеції і томатну пас-
ту (розвести її перед цим зі 100 мл води), 
сіль. Поставити на повільний вогонь на 
40 хв. Наприкінці додати подрібнений 
часник, потримати на вогні ще 10 хв., роз-
класти в стерилізовані банки, закрутити і 
вкутати ковдрою до охолодження. 
Гриби зі сметаною

ПОТРІБНО: 600 г білих грибів, 2-3 ци-
булини, 1 скл. сметани, рубана зелень, 
лавровий лист, запашний мелений пе-
рець, масло, сіль. 

ПРИГОТУВАННЯ: підготувати гриби: 
перебрати, промити, зрізати ушкоджен-
ня, нарізати середніми шматочками - не 
крупно і не дрібно. Півкільцями наріза-
ти цибулю. У глибокій сковороді розі-
гріти невелику кількість масла. Виклас-
ти гриби, 10 хв. смажити, помішуючи, до 
золотистої скоринки. Покласти цибулю, 
смажити до прозорості, підсолити і дода-
ти спеції, перемішати, смажити ще 5 хв., 
влити сметану, до мінімального зменши-
ти вогонь, накрити сковорідку кришкою і 
«помліти» гриби 10-15 хв. Посипати боро-
вики в сметані перед подачею свіжою зе-
ленню.
Свинина з білими грибами

ПОТРІБНО: 500 г філе свинини, 400 г 
білих грибів, 100 г сиру, 2-3 зубчики час-
нику, 2 цибулини, зелень, перець, сіль, 

масло. 
ПРИГОТУВАННЯ: пропустити час-

ник через прес, злегка відбити нарізану 
середніми шматочками свинину, додати 
часник, поперчити і посолити, переміша-
ти, обсмажити на сковороді з розігрітим 
маслом. Окремо обсмажити дрібно нарі-
зану цибулю. Некрупно нарізати підго-
товлені гриби, покласти до цибулі, до го-
товності обсмажити. Натерти на тертці 
сир, маслом змастити форму для запікан-
ня, викласти шарами продукти: спочатку 
м'ясо, потім цибулю з грибами і посипати 
все сиром. Запікати страву в розігрітій до 
180 градусів духовці до готовності свини-
ни близько 40 хв.
Грибні котлети

ПОТРІБНО: 500-600 г свіжих пече-
риць або лісових грибів, 400 г картоплі, 2 
яйця, 50 г вершкового масла, 1 цибулина, 
сіль, чорний мелений перець, зелень, па-
нірувальні сухарі, олія для смаження.

 ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити і 
підсмажити, присоливши, в олії, щоб ви-
парувалася зайва волога. Якщо гриби лі-
сові – попередньо відварити.

Картоплю почистити і відварити у 
підсоленій воді. Воду відцідити, а карто-
плю охолодити. Після цього перекрути-
ти її через м’ясорубку. Гриби з цибулею 
теж пропустити через м’ясорубку. Усе 
з’єднати, вбити яйце, додати подрібнену 
зелень, поперчити і за потреби досоли-
ти. Масло вийняти з холодильника і порі-
зати його на маленькі шматочки. Форму-
вати котлети, у кожну заліплюючи шма-
точок вершкового масла. Панірувати їх у 
сухарях і смажити на розігрітій олії з обох 
боків. Подавати зі сметаною.
Галушки по-мисливськи

ПОТРІБНО: 300–350 г картоплі, відва-
реної в «кожушку», 200 г грибів, сіль, пе-
рець до смаку, 1 ст. л. крохмалю, 100–150 
г борошна, 3 ст. л. соняшникової олії, 1 ци-
булина, 2 зубці часнику.

 ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почис-
тити і ще теплою протерти через сито 
або потовкти. Змішати з крохмалем, по-
солити й поперчити. Гриби (краще лісо-
ві, але можна і шампіньйони) відварити 
і дрібно порізати або пропустити через 
м’ясорубку з великою решіткою, посоли-
ти і поперчити. Змішати картоплю з час-
тиною грибів і поступово додавати бо-
рошно (100–150 г). Тісто має бути м’яким 
і не прилипати до рук. Скачати з тіста тон-
кі валики, порізати їх, щоб утворилися га-
лушки близько 1 см завтовшки. Обсмажи-

ти подрібнену цибулю та гриби в олії, ви-
чавити часник. Відварити галушки в під-
соленому окропі 3–5 хв. після спливан-
ня. Вийняти шумівкою на тарілку, пере-
мішати з підсмаженою цибулею і гриба-
ми. Прикрасити листком салату і тертою 
морквою.
 Солоні опеньки 
з часником «Міцні»

ПОТРІБНО: 5 кг опеньок, 70 г часни-
ку, 1,2 ст. л. чорного перцю горошком, 1,2 
ст. л. запашного перцю, 1,3 ст. л. гвозди-
ки, 5-7 шт. дубового листя, 7 шт. лаврово-
го листя, 1 невеликий пучок листя хрону, 
250 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: опеньки ретельно 
вимити в холодній воді і відварити в під-
соленій киплячій воді протягом 10-15 хв., 
постійно знімаючи піну. Відварені гриби 
відкинути на друшляк, дати стекти воді. 
Покласти опеньки в бочку або банку, дно 
якої вистелити листям хрону. Кожен шар 
грибів пересипати сіллю, дрібно наріза-
ним часником, додати спеції. На верхній 
шар покласти листя хрону, дерев’яний 
кружок, а на нього – вантаж . Опеньки бу-
дуть готові до вживання через 20-25 днів.
Гриби у томатному соусі

ПОТРІБНО: 600 г грибів, 10 г солі, 20 г 
цукру, 200 г томатної пасти, 200 г води, 40 
г олії, 1-2 лаврових листи, оцет до смаку. 

ПРИГОТУВАННЯ: для консервації гри-
бів в томатному соусі підходять білі гри-
би, лисички, маслюки, підосичники, під-
березники, моховики, рижики, шампінь-
йони. Проварені гриби тушкувати у влас-
ному соку або в олії. Коли гриби стануть 
м’якими, додати томатну пасту, заздале-
гідь наполовину розбавлену водою. Отри-
маний соус нагріти, ретельно перемішати, 
додати сіль, цукор, оцет і лавровий лист. 
До приготовленого гарячого соусу дода-
ти тушковані гриби, нагріти все разом і 
викласти в банки на 1,5 см нижче за ший-
ку. Стерилізувати в помірно киплячій воді: 
півлітрові банки — 40 хв.; літрові — 60 хв. 
Мариновані гриби

ПОТРІБНО: На 2 скл. води трохи мен-
ше половини склянки оцту , 2 ст. л. цу-
кру, 1 ст. л. солі, перець горошок, лавро-
вий лист. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби почистити, 
помити і відварити. Покласти у киплячий 
маринад, проварити ще 10 хв. Закатати у 
стерильні банки.

Осінь – це сезон лісових грибів, що смакують куди краще, аніж 
шампіньйони, які можна знайти на прилавках магазинів протягом 
усього року. Білі гриби, опеньки, маслюки, рижики, сироїжки – у 

лісі можна знайти делікатеси на будь-який смак. До того ж, цьогоріч 
врожай грибів особливо багатий. Тож пропонуємо вам підбірку смачних 
рецептів, щоб після прогулянки лісом ви могли потішити рідних 
надзвичайними стравами і зберегти зібрані грибочки на зиму. 

ГРИБИ – НА ВСІ СМАКИ: 
можна смажити, сушити, 
класти в банки і солити



№38 (222) / 27 вересня - 3 жовтня 2017 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19

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

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

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

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

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

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

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

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

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.uaКалейдоскоп

Продаю
У селі Біла 

Тернопільського району 
14,8 га під забудову; 

дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, 

Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування

 фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 
ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874. Робота в Польщі

 завод червоної риби
 підсобники на будівництво
 виробнича лінія
 догляд за декоративними 
    рослинами

Телефон: 093 86 024 16

Центр обслуговування - 
для платників

Центр обслуговування платників Тернопільської 
ОДПІ - місце, де платники у комфортних умовах ма-
ють змогу отримати вичерпні податкові консульта-
ції, подати звітність, отримати адміністративні послу-
ги, скористатись спеціально облаштованими для них 
комп’ютеризованими робочими місцями. Про це зазна-
чив під час телефонної "гарячої" лінії начальник відді-
лу організації роботи ЦОП та надання адміністратив-
них послуг Василь Карпа.

Впродовж січня-серпня 2017 року послугами Цен-
тру скористались 212545 відвідувачів. Кількість нада-
них адміністративних послуг склала 30827.

Видача картки платника податків та внесення до 
паспорта громадянина України даних про реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків із Дер-
жавного реєстру фізичних осіб - одна з найбільш запи-
туваних серед адміністративних послуг відвідувачів 
Центру. Їх було надано за вісім місяців 16777 громадя-
нам. Також, було зареєстровано 4022 книги обліку дохо-
дів і витрат, 425 реєстраторів розрахункових операцій 
та 2404 книги обліку розрахункових операцій, видано 
3201 Витяг з реєстру платників єдиного податку. З по-
чатку року послуги з перереєстрації, анулювання реє-
страції платників єдиного податку, внесення змін до ре-
єстру - «спрощенців» отримали 1375 платників. 

Центр працює у робочі дні з 9.00 до 18.00 годи-
ни, в суботу - з 9.00 до 13.00 години. В останній день 
прийому звітності робота подовжена до 20.00. Тел. 
для довідок: 43-46-10. 
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Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади, 
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних

(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Німеччина, 
Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Чехія)

імені Ізидора Доскоча
ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ на 2017-2018 н.р.
ПРИЙМАЮТЬСЯ ДІТИ ВІКОМ ВІД 6 ДО 9 РОКІВ

ОКРІМ ПРОФІЛЮЮЧИХ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН, 
УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО:
МИСТЕЦТВУ  ВОКАЛУ
МИСТЕЦТВУ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ
Термін навчання 8 років.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
щодня, крім суботи і неділі  з  17:00 до 20:00 год.

46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 2-a.
Тел.: (0352) 25-15-90

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"

ТДВ “Зелене господарство” 
пропонує кущі квітів

 СТРЕЛІЦІЇ 
ціна від 200 грн. 

- 350 грн. 
 Адреса: м. Тернопіль, 

вул. Ст.Бандери 83, 
тел: 24-35-59, 24-33-75, 

80971714212

ГОРОСКОП
З 27 вересня до 3 жовтня

ОВЕН 
Вам не потрібно витрача-

ти багато зусиль, щоб отрима-
ти бажане. Якщо все в порядку, 
значить, ви рухаєтеся правиль-
но. Можете розслабитися і стати 
відвертiшими.

ТЕЛЕЦЬ 
Деякi події справлять на вас 

враження і дадуть шанс прояви-
тися. На вас тиснуть партнери, 
тож доведеться змінити пріори-
тети і цілі.

БЛИЗНЮКИ 
Вам удасться залишити остан-

нє слово за собою. Впевненість і 
активність дозволять добитися 
бажаного. Дотримуйтеся законiв, 
це забезпечить спокiйне життя.

РАК 
Цей тиждень буде багатий на 

несподiванки. Буде багато пово-

ротів - налаштуйтеся на пригоди. 
Ви підбадьоритеся i отримаєте за-
ряд енергії.

ЛЕВ 
Доведеться взяти реванш. Це 

може бути продовження ситуації і 
повторення пройденого раніше. У 
вас усе вийде, якщо братимете ак-
тивну участь.

ДІВА 
Щоб залучити iнвесторiв, ро-

біть ставку на контакти та інфор-
мацію. Вам доведеться співіснува-
ти з тим, кого ви не знаєте.

ТЕРЕЗИ
Якщо на роботi виникають 

конфлікти, варто їх обговорити з 
колегами.  Наприкінці тижня вас 
чекає цікаве знайомство.

 СКОРПІОН 
Проявіть терпіння, стримуйте 

бажання перескакувати. Спостері-
гайте за подіями, робіть висновки, 
а головне - бережiть сили для но-
вих проектiв.

СТРІЛЕЦЬ 
Не намагайтеся нічого при-

красити, це буде розкрито, та й 
ви самі для себе створите ніко-
му не потрібні ілюзії. Приймай-
те інших людей такими, якими 
вони є.

КОЗЕРІГ 
Якими б не були проблеми, в 

них є свої плюси. Смiливiше при-
ймайте рiшення, поклавшись на 
інших, ви ризикуєте опинитися 
беззахисним.

ВОДОЛІЙ 
Настануть багатообіцяючі змі-

ни, покращиться фiнансове стано-
вище. Бажання виконуватимуть-
ся без зусиль. 

РИБИ 
Те, що відбувається, ви 

сприймаєте відсторонено, без 
зайвих емоцій. Ви ризикуєте не-
правильно оцінити обстановку, 
не зможете до кінця все проана-
лізувати.

Вітаємо!
Доброго свата, чоловіка, батька і дідуся

Василя Омеляновича Шимка
з Кременця

з Днем народження!
Нехай буде у Вас все в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку,
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло. 
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

З повагою – свати із Підволочиська 
Люба та Микола.

Вітаємо!
Чудову людину, хорошого сім'янина, щирого і 

чуйного друга, керівника  БФ ''АПОСТОЛ''
 Ігоря Михайловича Апостола

з Днем народження!
У нього –  чуйне і співчутливе серце. І 

хоч Ігор Михайлович не любить афішува-
ти зроблені ним для людей добрі справи, 
його праця дуже потрібна. За роки існу-
вання благодійного фонду «Апостол» Ігор 
Михайлович допоміг сотням краян. Тож 
від усього серця вітаємо Вас, Ігоре Михай-
ловичу, і бажаємо Вам і надалі нести тепло 
людям.
 Цей  день хай дарує усмішок багато, 
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!
Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,
Щастя і спокій панують у домі!
 Хай осінь барвиста зашле у дарунок
Радості й достатку великий пакунок.
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно, ведеться!

З повагою – друзі.

Вітаємо!
Голову Тернопільської обласної організації 
НСЖУ, Заслуженого журналіста України, 

щиру, хорошу людину
Василя Йосиповича Тракала

З Днем народження!
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Хай квітнуть дні і множаться літа,
Зичимо здоров’я повну чашу,
Молитва Господа і Ангела свята
Хай береже довічно долю Вашу!
Живіть, творіть під сонцем осяйним,
Хай Вашим другом буде кожна днина,
І будьте вічно молодим,
Як вічна в колоску зернина!

З повагою – колектив «Нашого ДНЯ».

Вітаємо! 
Колектив ФГ «Вікторія-92» вітає своїх 

працівників – іменинників вересня
Володимира Івановича Штогуна та  

Олександра Михайловича Лабівського
з Днем народження!

Колеги та друзі від щирого серця
Вам шлють привітання, як здавна ведеться,
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди!
Хай горе минає Ваш дім стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

Впродовж трьох днів у міс-
ті представлятимуть літера-
турні новинки для дітей, юна-
цтва та дорослого читача. Для 
тернополян працівники кни-
гозбірень підготували 65 різ-
номанітних заходів: відкриття  
оновлених бібліотек та книж-
кових просторів, флешмоби, 
презентації книг тернопіль-

ських авторів і гостей з інших 
міст, зустрічі з письменника-
ми, виставки арт-буків, картин 
та ілюстрацій, паперових хра-
мів і замків, вишитих картин, 
майстер-класи, дефіле книжко-
вих красунь та багато іншого. 
Також у рамках фестивалю від-
криють реорганізовану бібліо-
теку №7 на вул. Карпенка.  

Один з найкреативніших за-
ходів «Бібліфесту» відбудеть-
ся 27 вересня. На Театрально-
му майдані проходитиме дефі-
ле книжкових красунь із незви-
чайними  сумками. У них будуть 
книги, які після дефіле красуні 
даруватимуть перехожим у рам-
ках акції «Якщо ти не читаєш, то 
ми йдемо до тебе!».

Єдиний в Україні бібліотечний фестиваль стартує у Тернополі
«Бібліофест»  триватиме  з 27 по 29 вересня. 

Його організовують сьомий рік поспіль.




