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Наш
Заснований у червні 2013 року

Життєві  історії 
у «Сімейному гніздечку»3  стор. 10-11  стор.

«Блок Петра Порошенка»
Наші земляки представлені аж у 

шостій десятці партійного списку: 
№65 – депутат обласної ради Степан 
Барна, а на дві сходинки нижче від 
нього – нардеп Ігор Побер.

Також честь партії президента на 
Тернопіллі відстоюватимуть мажо-
ритарники: у Зборівському виборчо-
му окрузі №165 - депутат Тернопіль-
ської міської ради Тарас Юрик; у Тере-
бовлянському №166 - активний ударі-
вець Микола Люшняк; у чортківсько-
му  окрузі №167 – брат Степана Бар-
ни Олег.

Радикальна партія України
Безхмарне політичне майбутнє 

може посміхнутися і колишньому го-
лові Тернопільської ОДА Юрію Чиж-
марю, який потрапив до списків під 
№21, а також головному радикалу 
області Святославу Півтораку, який 
посідає 39-у сходинку виборчого рей-
тингу партії Олега Ляшка.

«Громадянська позиція. 
Анатолій Гриценко»

Як уже повідомляв «Наш ДЕНЬ», 
другу п’ятірку виборчого партійно-
го списку відкриває голова Терно-
пільської обласної організації «Гро-
мадянська позиція», депутат Терно-
пільської міської ради Петро Ландяк.

ВО «Батьківщина»
Тернопільський нардеп Василь 

Деревляний у порівнянні з попере-
дніми виборами піднявся з 36 на 29 
місце і може знову потрапити у Раду. 

На 91-й позиції - Теодозій Кухар-
ський, на 120-й - Світлана Федишена, 
на 123-й - Іван Крисак, на 186-й - Ми-
хайло Пінь.

Мажоритарку партії на Тернопіл-
лі представляють: екс-начальник 
Тернопільського КРУ Ігор Романків 
(округ з центром в Тернополі), де-
путат Лановецької райради Руслана 
Кушнір (центр округу -Збараж), голо-
ва Козівської райради Петро Репела 
(центр – Зборів), міський голова Ко-
пичинець Володимир Пеляк (центр – 
Теребовля), голова Чортківської РДА 
Віктор Шепета (центр – Чортків).

«Народний фронт»
Екс-меру Тернополя Роману За-

ставному виділили 31-е місце у за-
гальнопартійному реєстрі.

Також на Тернопільщині від «На-
родного фронту» знову спробують за-
воювати симпатії виборців діючі на-
родні депутати Михайло Апостол (Те-
ребовлянський округ №166) та Іван 
Стойко (Чортківський округ №167). 

ВО «Свобода»
У третю десятку – на 26 місце – 

потрапив тернополянин Володимир 
Стаюра, тоді як колись 15-му номеру 
нинішньому голові ОДА Олегові Си-
ротюку зовсім не поталанило записа-
тися у партійні реєстри. 

Діючі нардепи Олексій Кайда та 
Михайло Головко висунуті «Свобо-
дою» у нову Верховну Раду по Терно-
пільському та Збаразькому виборчих 
округах. 

Більше п’яти років обговорення доку-
мента, Майдан, війна з Росією… І нарешті 
16 вересня багатостраждальну угоду про 
асоціацію України та Євросоюзу синхрон-
но ратифікували Верховна Рада і Євро-
парламент. За відповідне рішення прого-
лосувало 355 народних депутатів Укра-
їни, а у Стразбурзі за документ віддали 
голоси 535 євродепутати. При цьому не 
проголосувало 28 наших «слуг народу» і 
127 - європейських. 

Президент Петро Порошенко нагадав, 
що Небесна сотня і 872 українських вій-
ськових, які загинули на Сході, виборюва-
ли право нашої держави на життя з Євро-
пою. І загинули не лише заради України, 
але й заради Європи. Президент зазна-
чив: жодна нація не платила такої висо-
кої ціни за право бути європейцями.  

Головуючий у Європарламенті Мартін 
Шульц заявив: «Європарламент завжди 
захищав територіальну цілісність та су-
веренітет України, і ми продовжимо це 
робити». І додав: ЄС підтримує мрії укра-
їнців щодо реалізації ідей Майдану.

Одразу після ратифікації угоди про асо-
ціацію депутати прийняли заяву «Про єв-
ропейський вибір України». У документі за-
значено: ратифікація - це вагомий крок, що 
обумовлює подальше всебічне реформу-
вання країни за європейськими стандарта-
ми та цінностями. І наголошується на від-
сутності альтернативи євроінтеграції. 

Шановні колеги!
Щиро вітаю Вас з Днем рятівника!

 Захищати державу та її громадян від пожеж і надзви-
чайних подій завжди є благородною справою, яку обирають 
тільки сильні духом, сміливі та самовіддані люди.

 Нехай Ваша відданість присязі, честі й дорученій справі, 
знання та досвід будуть і надалі успішно втілювати в життя 
наше гасло: «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

Від щирого серця зичу Вам і Вашим родинам добра, міц-
ного здоров`я, щастя і благополуччя, успіхів у службі на бла-
го українського народу.

 З повагою,
начальник управління ДСНС України у Тернопільській області пол-

ковник служби цивільного захисту  Віктор Маслей.

Тернополяни  на  старті 
за  депутатським  мандатом

Угода про асоціацію України з ЄС: 
довга дорога, 

дорога ціна

індекс - 

68710

У ціну газети враховано вартість поштових по-
слуг: прийом та доставка видання до передплатників

1 місяць – 8,36 3 місяці – 24,48

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-
якому поштовому відділенні або у листоноші.

Триває передплата на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Можливо, чиновники
бояться, що він знову 
прийде до них, але вже 
не з палками…»

«Добровольці – це Майдан. Осiнь пише коханим листи…
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Прокурору м. Тернополя 
Сідорову В.М.

Шановний Віталію Мироновичу!
Ми, представники громадських ор-

ганізацій та громадськості, вимушені 
звернутися до Вас із заявою про здій-
снення перевірки законності  будів-
ництва групи житлових будинків з 
вбудованими-прибудованими закла-
дами спортивного призначення та від-
критими спортивними спорудами за-
гального користування на земельній 
ділянці за адресою м. Тернопіль, про-
спект Злуки.

 На нашу думку, під час виготовлен-
ня дозвільної та іншої документації на 
здійснення вищевказаного будівни-
цтва було допущено ряд порушень ви-
мог законодавства України.

Так, у відповідності до рішення Тер-
нопільської міської ради від 03 берез-
ня 2006 року № 4/18/109, органом міс-
цевого самоврядування затверджено 
проект відведення земельної ділянки 
під розташування спортивного комп-
лексу за адресою м. Тернопіль, про-
спект Злуки, приватному навчально-
му закладу «Інститут економіки і під-
приємництва» та надано вказану зе-
мельну ділянку в оренду терміном на 
п’ять років. Договір оренди був зареє-
стрований у Тернопільській регіональ-
ній філії державного підприємства 
«Центр державного земельного када-

стру» 29.08.2006 року за 
№ 040666100183.

Однак 02 жовтня 
2009 року Тернопіль-
ська міська рада своїм 
рішенням за №5/29/87 
затверджує містобу-
дівне обгрунтування 
будівництва вже гру-
пи житлових будин-
ків з вбудованими-
прибудованими закла-
дами спортивного при-
значення та відкрити-
ми спортивними спо-
рудами загального ко-
ристування, незважаю-
чи на те, що у відповід-
ності до рішення Тер-

нопільської міської ради від 03 берез-
ня 2006 року № 4/18/109  земельна ді-
лянка була надана в оренду приватно-
му навчальному закладу «Інститут еко-
номіки і підприємництва» для будівни-
цтва спортивного комплексу.

У відповідності до рішення  вико-
навчого комітету Тернопільської місь-
кої ради від 22 жовтня 2009 року за № 
1705, приватному навчальному закла-
ду «Інститут економіки і підприємни-
цтва» було видано містобудівні умови і 
обмеження забудови земельної ділянки 
за адресою м. Тернопіль, проспект Злу-
ки для будівництва групи житлових бу-
динків з вбудованими-прибудованими 
закладами спортивного призначення та 
відкритими спортивними спорудами за-
гального користування.

Згідно зі статтею 24 Закону Украї-
ни «Про планування і забудову терито-
рій», який був чинним на дату видачі 
містобудівних умов і обмежень, право 
на забудову земельної ділянки реалі-
зується її власником або  користувачем  
за  умови  використання земельної ді-
лянки за її цільовим  призначенням  та  
відповідно до  містобудівних  умов і об-
межень   забудови   земельної  ділянки, 
встановлених  згідно  з вимогами цьо-
го Закону. 

Крім того, статтею 24 ЗУ «Про пла-
нування і забудову територій» перед-

бачено обов’язковість проведення гро-
мадського обговорення: «Містобудів-
ні умови і обмеження  забудови  зе-
мельної  ділянки, викладені в містобу-
дівному обґрунтуванні, після його по-
годження та врахування  результатів  
громадського   обговорення   в   поряд-
ку, встановленому  цим  Законом,  за-
тверджуються рішенням відповідного 
органу  виконавчої  влади  або  органу  
місцевого   самоврядування одночасно 
із затвердженням містобудівного об-
ґрунтування». Однак в даному випадку 
громадського обговорення забудови зе-
мельної ділянки по проспекту Злуки не 
проводилось.

В подальшому, згідно з рішенням 
сесії Тернопільської міської ради від 05 
лютого 2010 року за № 5/32/57, Дого-
вір оренди земельної ділянки за адре-
сою м. Тернопіль, проспект Злуки, укла-
дений органом місцевого самовряду-
вання з приватним навчальним закла-
дом «Інститут економіки і підприєм-
ництва» та зареєстрований у Терно-
пільській регіональній філії держав-
ного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру» 29.08.2006 року 
за № 040666100183 був розірваний 
за взаємною згодою сторін та укладе-
ний новий Договір оренди земельної 
ділянки площею 2,9305 га строком на 
десять років, в якому було змінено ці-
льове призначення  з - «під розташу-
вання спортивного комплексу», на «бу-
дівництво групи житлових будинків з 
вбудованими-прибудованими закла-
дами спортивного призначення та від-
критими спортивними спорудами за-
гального користування».

Звертаємо Вашу увагу на те, що на 
момент прийняття рішень сесією Тер-
нопільської міської ради стосовно за-
твердження містобудівного обгрунту-
вання забудови земельної ділянки, змі-
ни цільового використання земельної 
ділянки шляхом переукладення з при-
ватним навчальним закладом «Інсти-
тут економіки і підприємництва» до-
говору оренди (рішення сесії ТМР від 
05.02.2010 року № 5/32/57) були від-
сутні детальні плани території, пла-

ни зонування території, а у разі відсут-
ності плану зонування або детального 
плану території, затвердженого відпо-
відно до вимог Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» 
надання земельних ділянок із земель 
державної або комунальної власності 
у власність чи користування фізичним 
та юридичним особам для містобудів-
них потреб забороняється, також забо-
роняється зміна цільового призначен-
ня земельної ділянки, яка не відпові-
дає плану зонування території або де-
тальному плану території.

Крім того, містобудівне обґрунту-
вання будівництва групи житлових бу-
динків з вбудованими-прибудованими 
закладами спортивного призначення 
та відкритими спортивними споруда-
ми загального користування   було за-
тверджене рішенням сесії міської ради 
від 02 жовтня 2009 року за № 5/29/87, 
тобто ще до фактичної зміни цільово-
го призначення земельної ділянки  на 
сесії  міської ради від 05 лютого 2010 
року за № 5/32/57.

Враховуючи вищевикладене, проси-
мо здійснити перевірку законності бу-
дівництва приватним навчальним за-
кладом «Інститут економіки і підпри-
ємництва» групи житлових будинків 
з вбудованими-прибудованими закла-
дами спортивного призначення та від-
критими спортивними спорудами за-
гального користування на земельній 
ділянці площею 2,9305 га за адресою 
м. Тернопіль, проспект Злуки, зокре-
ма правомірності зміни цільового при-
значення земельної ділянки,  правомір-
ності  отримання  містобудівних умов і 
обмежень, дозволу на початок буді-
вельних робіт.

 Петро ЛАНДЯК - голова прав-
ління  Тернопільської  міської 
громадської організації «Асо-

ціація споживачів житлово-
комунальних послуг»                                                                      

 Андрій ТКАЧЕНКО, Галина 
ЦІНКЕВИЧ - члени ініціативної 

групи із захисту від
забудови стадіону 

на проспекті Злуки.

- І це - добра новина, адже без виведення росій-
ських військ з нашої території ніякого миру бути не 
може, - переконаний лідер партії «Громадянська по-
зиція» Анатолій Гриценко. – Однак, з повідомлення 
німецького міністра незрозуміло, в які терміни Путін 
має вивести свої війська: зараз, під час оголошеного 
припинення вогню, чи коли захоче? 

Поки що Путін війська не виводить, а Порошенко 
зміцнює оборону на Півдні й тримає війська у повній 
боєготовності. Якщо Путін пообіцяв Порошенкові ви-

вести війська у стислі терміни і виконає обіцяне - це 
великий плюс, вважає пан Гриценко. Якщо ж йдеть-
ся про виконання усіх російських забаганок, включ-
но зі змінами Конституції, прийняттям нових зако-
нів і на їх основі проведенням на Донбасі достроко-
вих місцевих виборів, - тоді це може стати варіантом 
Придністров’я.

- І ще одне важливе застереження, - каже Анато-
лій Гриценко. - Зараз ми несподівано дізналися про 
одну із непублічних домовленостей у форматі Путін-

Порошенко. Причому не від української влади, а від 
німецького міністра. Чи є між президентами Украї-
ни та Росії непублічні домовленості? Якщо є, то якого 
змісту? Щодо статусу Криму, чи, приміром, обмежен-
ня співпраці України з НАТО і ЄС?

Путін - ворог, підступний ворог! І свої агресив-
ні плани проти України він не змінить, переконаний 
Анатолій Гриценко. Щоб Україна сама не загнала себе 
в пастку, усі домовленості Порошенка з Путіним ма-
ють бути публічними!

Анатолій Гриценко: «Усі домовленості 
Порошенка з Путіним мають бути публічними!»

«Між Україною і Росією є домовленість про виведення усіх російських 
військ та техніки з території України», - заявив днями міністр закордон-
них справ Німеччини. Це - новина, адже у підписаних у Мінську угодах 
цього не зафіксовано, там ідеться лише про бойовиків і найманців. 

Чи законна забудова стадіону 
на проспекті Злуки?Упродовж кількох останніх років 

громадськість міста намагається 
врятувати стадіон «Текстерно», який 

завжди був і донині  залишається єдиним 
місцем для занять фізкультурою у цьому 
мікрорайоні. 

Однак, незважаючи на протести людей, міська 
влада розпорядилася по-іншому, і замість того, щоб 
допомогти їм благоустроїти та відремонтувати цей 
оберіг спорту, на стадіоні розпочалися підготовчі ро-
боти для зведення групи житлових будинків. Причо-
му, поки люди шукають істину у різних інстанціях, 
будівельники, заручившись бездіяльністю місцевої 
влади,  прагнуть робити свою справу.  Саме ці причи-
ни, як і хитромудрі маніпуляції місцевих бюрократів, 
змусили керівника Тернопільської обласної організа-
ції партії «Громадянська позиція», голову  правління 
ТМГО «Асоціація споживачів житлово-комунальних 
послуг», депутата Тернопільської міської ради Пе-
тра Ландяка та представників громадськості публіч-
но звернутися за допомогою до правоохоронних ор-
ганів. 
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Ігор Полигач, Віктор Захарченко і 
Максим М’ясніков у складі батальйо-
ну «Айдар» беруть участь в антите-
рористичній операції на Сході. Хлопці 
поїхали добровольцями. Максим виру-
шив туди ще після Майдану, в «Айдарі» 
він – уже три з половиною місяці.

Додому всі троє приїхали у корот-
котривалі відпустки – провести в 
останню дорогу загиблих товаришів. 
Минулого тижня в Тернополі похова-
ли двох айдарівців – Андрія Юркевича і 
Федора Коломійця. Їм обом було 33 роки. 

– Федір з Алчевська, але він пройшов весь Май-
дан. Коли його привезли додому, то мама зачи-
нила двері зі словами: «Мені не потрібен син-
«бандера». Він хотів, щоб наші діти жили краще, 
ніж ми. Його з Андрієм поховали поруч у Тернопо-
лі, – розповідають хлопці.

Айдарівці відверто говорять про події на сході 
України – про перемоги і втрати, про сильне плече 
побратимів і незрозумілу політику декого із ко-
мандування армії.

«Це справжня війна, 
а не АТО»

«Айдар» називають батальйоном сміливих: у ньо-
му багато майданівців, є люди із західих областей, є 
й зі східних. Усі вони – добровольці, які беруть воро-
га відважністю. Хлопці, які три місяці тому були робо-
чими, таксистами чи вчителями, розбивають підроз-
діли російських спецслужб.

За словами бійців, через те, що їхній батальйон за-
раз виконує функції штурмового і йде в найгарячіші 
місця, путінські пропагандисти почали вести проти 
них інформаційну війну.

– Звичайно, неможливо кожного проконтролюва-
ти, але серед айдарівців більшість – справжні патріо-
ти. У добровольців високий морально-вольовий дух, і 
зараз на Сході багато диверсійних груп, які під вигля-
дом «Айдару» займаються безчинствами. Ми їх самі ж 
стараємося виловлювати, – каже Віктор. 

Він народився у Донецькій області, виріс у містеч-
ку Теребовлі на Тернопільщині, а його мама похова-
на в Криму. Розповідаючи про події на Сході, не може 
стримати емоцій:

– Кажуть – у нас АТО, але це справжня війна. Ми 
вже давно воюємо з регулярною армією Росії. Я не-
давно бачив офіційну статистику, що за час антите-
рористичної операції загинули 873 українські бійці. 
Це, може, 10 відсотків від тих, які вже віддали життя 
у боях. Тільки в «Айдарі», думаю, назбирається півти-

сячі загиблих... 
– Але ми воюємо не проти росій-

ського народу, а з Путіним. У Росії ба-
гато задурманених людей. Вони ві-
рять, що ми їмо печінки, кров п’ємо. 
Стабільно тричі у день, – сумно жар-

тує айдарівець.

«Краще бути сиротою 
з таким «братом» 

Сьогодні на передовій готуються до холодів і вдяч-
ні волонтерам, про яких говорять з повагою: вони та-
кож ризикують життям, доставляючи на Схід амуні-
цію та продукти. Хлопці, проте, ще сподіваються: до 
зими ситуація владнається. Правда, у мирну бороть-
бу вони вже не вірять. Айдарівці вважають, що по-
трібне введення воєнного стану. Якщо не буде росій-
ської «допомоги», порядок у східних регіонах, кажуть, 
можна навести дуже швидко.

– Воєнний стан у Донецькій і Луганській областях 
дасть можливість взяти їх в кільце й обмежить пода-
чу бойовикам боєприпасів, техніки, амуніції. Ворог не 
зможе вести війну проти нас зсередини нашої держа-
ви. Це те саме, що павук заліз у нірку й чекає, аби до 
нього залізли комахи. А  якщо його замурувати, то він 
там і залишиться, – вважає Максим.  

Розповідаючи про настрої мешканців Донбасу, ай-
дарівці налаштовані не так оптимістично.

– Люди все бачать і розуміють, хто і як воює. Коли 
«Айдар» захоплював місто Щастя, у ньому не по-
страждав жоден житловий будинок. Зараз там роз-
бомблених дуже багато. Бомблять їхні ж так звані 
брати. Я б краще був сиротою, ніж мав такого «роди-
ча»... Але серед місцевих є і такі, які доповідають во-
рогам: де ми, скільки нас, на яких автомобілях їздимо. 
А дехто думає, що вернеться Радянський Союз і Росія 
почне створювати їм казкове життя.

Повернення назад 
немає 

Глибоко і без церемоній змінює війна самих вій-
ськових: і мобілізованих, і добровольців. Айдарівці 
визнають, що хлопцям з передової не завадила б пси-
хологічна допомога. Методи, які проти українців ви-
користовує супротивник, викликають шок навіть у 

досвідчених бійців. 
– Ворог перестає бути ворогом, коли він мертвий, 

– зауважує Віктор. – Жодного їхнього загиблого ми 
не віддали, як підібрали – всіх перевдягнули, накри-
ли білими простинями. А коли нам привезли наших 
хлопців… Вони думають, що своєю жорстокістю нас 
налякають. Але мене більше лякає сама думка, що по 
моїй землі ходить ворог. 

За словами айдарівців, багатьох загиблих бійців 
досі не ідентифікували. 

–  Потрібні жетони або якісь розпізнавальні зна-
ки, – каже Ігор. – Одного з наших впізнали лише за та-
туюванням… 

У таких умовах, розповідають бійці, особливо по-
чинаєш цінувати тих, хто біля тебе. Цивільні хлопці у 
рекордно стислі терміни перетворюються на вояків.

– Приїжджають хлопці, які вперше тримають ав-
томат у руці, – розповідає Віктор. – Але вже перший 
обстріл показує, хто на що здатний. Це дуже багато 
вартує: коли знаєш, що в тебе спина прикрита. І що 
твій товариш зі страху тобі не вистрелить у спину.

«Воюємо зброєю 
ворога…»

На запитання, що кажуть їм рідні, хлопці відпові-
дають – плачуть і чекають вдома. Аби відволіктися, 
бійці згадують історії про товаришів: один захопив 
супротивника з пластмасовим пістолетом, інший – 
син начальника СБУ – теж воює на передовій.

– Він по телефону сказав батькові: «Тату, якщо я 
почую, що ти зрадив, то сам тебе розстріляю». Прав-
да, я того не чув – хлопці розказували, – каже Максим.

За такими історіями, не позбавленими воєнної ро-
мантики, – страшні сюжети й реалії, які неможливо 
приховати. Золота тернопільська осінь лише підкрес-
лює контрасти: хлопці у камуфльованій формі знову 
повертаються на війну, до товаришів по зброї.

Самої ж зброї – не вистачає, нарікають бійці. І про-
сять державу забезпечити їх елементарним.  

 – У нашому батальйоні в основному ми воюємо 
зброєю ворога, яку здобули під час бою. Дякуємо Мо-
скві, що присилає нам «гуманітарку», – іронізує Максим. 

І додає: 
– Добровольці – це Майдан. Можливо, чиновники 

бояться, що після того до них знову прийде Майдан, 
але вже не з палками.

Антоніна БРИК.

Можливо, чиновники бояться, що він знову 
прийде до них, але вже не з палками…»

Бійці з батальйону «Айдар» 
розповідають усю правду про війну

Рік тому вони були простими хлопцями 

з Тернопільщини: Ігор возив до 

Італії заробітчан, Віктор займався 

ремонтами, а Максим був різноробочим. 

Цієї осені вони навчилися в окопах 

заряджати зброю, іти в наступ під кулями 

і шукати після бою вбитих товаришів, аби 

віддати рідним. Їх ніхто не готував до війни. 

Але хлопці переконують: не можуть просто 

повернутись і спокійно жити, поки Україні 

загрожує ворог.

«Добровольці – 
це Майдан.
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«ТРЕБА БУТИ ГОТОВИ-
МИ ДО НОВИХ ПРОВОКАЦІЙ»

За словами Миколи Рудьков-
ського, однією з таких помилок 
стала відсутність будь-яких кро-
ків задля збереження Криму. Це 
дозволило агресору – Російській 
Федерації – наступати далі. 

–Росія зупинилася там, де її 
зупинила Україна. Якби ми боро-
лися за Крим, Україна б не втра-
тила території, та не допустила 
б того, що нині відбувається на 
Сході, – вважає Микола Рудьков-
ський. 

На думку політика нинішній 
час перемир’я слід максимально 
використати для того, щоб зміц-
нити оборонну здатність Украї-
ни. Адже не виключені провока-
ції ближче до парламентських ви-
борів. 

–Росія чудово розуміє, що Пре-
зидент України хоче мати свою 
більшість у парламенті і здій-
снювати повноцінне управлін-
ня. Хіба може агресор дозволити 
собі не скористатися цим бажан-
ням? Нам треба очікувати черго-
вих ескалацій, чергових прово-
кацій і чергових дій у другій по-
ловині виборчої кампанії. Тому 
я вважаю, що зараз потрібно все 

зробити для того, аби підсилити 
наші війська, – коментує Микола 
Миколайович. 
«ДЕРЖАВА МАЄ ГІДНО СТА-
ВИТИСЯ ДО СВОЇХ ГЕРОЇВ»

Кричуща ситуація, за слова-
ми Миколи Рудьковського, скла-
лася у ставленні держави до учас-
ників бойових дій та їхніх сімей. 
Він розповів історію жінки, яка 
займалася волонтерством, зби-
рала речі для потреб армії. Нещо-
давно її чоловік-військовий заги-
нув у зоні АТО, але отримати від-
повідні довідки їй ніяк не вдава-
лося – військові відомства її від-
верто ігнорували.

 Вона написала відкритий 
лист керівникові Академії сухо-
путних військ, яку закінчував її 
чоловік, і оприлюднила його в ін-
тернеті. Жінка ще перебуває в де-
креті, в родині скрутно з грішми, 
і вона сподівалася, що їй випла-
тять чоловікову зарплату. Але ви-
плату призупинили навіть рані-
ше, ніж вона принесла довідку 
про смерть. А щоб отримати пен-
сію, їй були потрібні довідки, зо-
крема, й щодо обставин загибелі 
чоловіка. 

Вдові довелося звертатись до 
різних військових частин та ін-

станцій. Але її «футболили» від 
дверей до дверей. 

– Я прочитав її відкритого 
листа на Фейсбуці, і під час закри-
того засідання Верховної Ради 
звернувся до заступника міністра 
оборони з проханням вплинути 
на ситуацію. Лише після цього 
справа зрушилась з місця, і жін-
ці почали допомагати. Однак ви-
сновків медичної комісії щодо об-
ставин смерті вона не отримала й 
досі, - розповів Микола Рудьков-
ський.

На його думку, обставини 
смерті в цьому випадку не мають 
принципового значення, адже за-
гиблий військовий – учасник АТО, 
і вже повинен мати статус учас-
ника бойових дій. І подібних ви-
падків – коли складно отримати 
інформацію чи якісь документи 
- на жаль, чимало. 

Політик наголошує: держава 
повинна гідно ставитися до сво-
їх героїв та їхніх родин. Для цьо-
го як ніколи актуальним було б 
запровадження посади уповно-
важеного із захисту прав мобілі-
зованих та членів їх сімей - із та-
кою пропозицією лідер Соцпартії 
звертався до Президента, проте 
відповіді не отримав

«УКРАЇНІ ПОТРІБНА ДІЄВА 
ВИКОНАВЧА ВЕРТИКАЛЬ»

На жаль, Президент  не ініцію-
вав законодавчі зміни для прове-
дення парламентських виборів за 
відкритими списками. 

– Він ішов на вибори і обіцяв 
проводити парламентську кам-
панію за відкритими партійни-
ми списками. Президент повинен 
був внести на розгляд ВР відповід-
ний закон. На жаль, цього не стало-
ся. Формування нової якості влади, 
нової системи починається «згори» 
- з формування парламенту. Якщо 
в парламент заходять люди за від-
критими партійними списками, які 
мають підтримку виборців, то вони 
й діятимуть  в інтересах виборців, 
а не в інтересах лідера партії, який 
поставить чи не поставить у прохід-
ну частину списку. Також, не були 
прийняті зміни, які б забезпечили 
децентралізацію влади, можливість 
місцевим громадам формувати ви-
конавчі комітети, мати фінансові 
повноваження. Варто було б внести 
і закон про зняття депутатської не-
доторканності… Поки що не бачимо 
цих ініціатив, – констатує Микола 
Рудьковський. 

За його словами, першочерго-
вим кроком, який повинен зроби-
ти Глава держави, є призначення 
професіоналів на посади керівни-
ків обласних і районних адміні-
страцій. 

– 50 відсотків причин, які при-
звели до ситуації на Сході, вини-
кли через вакуум влади, – заува-
жує політик. – Не були призначе-
ні нові керівники обласних і ра-
йонних адміністрацій, які б ко-
ристувалися повагою і продемон-
стрували, що вони разом з керів-
ництвом країни діють в інтересах 

громадян, – переконаний Микола 
Миколайович. 

За його словами, висновків з 
цього так ніхто й не робив. І зараз 
у критичний для країни час весь 
склад Кабміну іде на вибори. 

- З одного боку є запит сус-
пільства, і треба проводити вибо-
ри, а з іншого - потрібно, щоб дер-
жавні інститути робили все не-
обхідне і 24 години на добу дба-
ли про забезпечення наших вій-
ськовослужбовців та формува-
ли чіткий план боротьби з еконо-
мічною і енергетичною кризою. 
А коли уряд всім складом збира-
ється на вибори, то я боюся, що 
через два місяці, коли «неочіку-
вано» прийде зима, ми матимемо 
велику трагедію. Якщо вже так 
склалося, то в мене є пропозиція: 
нехай уряд піде у відпустку, а ми 
призначимо технічний неполі-
тичний уряд, який буде займати-
ся проблемами країни, – зазначає 
Микола Рудьковський.

Микола Миколайович також 
прокоментував ситуацію  з поя-
вою у списках партій героїв АТО.  
Він переконаний – це люди, які 
зовсім по-іншому дивляться на 
процеси в країні. 

– Без таких людей нам не 
вдасться подолати корупцію, по-
будувати нову демократичну 
справедливу державу. Тільки кри-
тична маса присутності наших ге-
роїв у владі може на це вплинути. 
Тому я був прихильником змен-
шення прохідного бар’єру до пар-
ламенту, щоб відбувалася якісно 
нова дискусія.  Сьогодні в парла-
менті потрібні представники гро-
мадських організацій, військо-
ві, що проявили себе на Сході і в 
Криму. Це совість нації, – підкрес-
лює Микола Рудьковський.

Микола РУДЬКОВСЬКИЙ: «У парламенті потрібні представники 
громадських організацій, військові, що проявили себе на Сході і в Криму. 

Це - совість нації»
За сто днів роботи нового Президента Петра Порошенка Україні вда-

лося зробити певні успішні кроки на міжнародному рівні. Вона стала 
учасником політичних перемовин, консультацій та повноцінним учас-
ником дискусій про майбутнє Європи. Весь світ став на підтримку нашої 
держави. Але внутрішні проблеми та питання захисту цілісності Украї-
ни залишаються актуальними. Нова влада припускається стратегічних 
помилок у важливих напрямках. Яких саме – розповів відомий політик, го-
лова Соціалістичної партії України Микола Рудьковський під час засідан-
ня медіа-клубу «На власний погляд», яке відбулося 12 вересня у Києві. 

Ґрунтовним принципом міжнародних стан-
дартів про свободу інформації – це принцип 
максимальної відкритості, який полягає у тому, 
що державні органи зобов’язані розкривати ін-
формацію, а кожний член суспільства має відпо-
відне право отримувати її. Під свободою інфор-
мації розуміється не лише те, що державні орга-
ни надають інформацію у відповідь на запити, 
але й те, що вони самі оприлюднюють та розпо-
всюджують документи, які становлять особли-
вий суспільний інтерес, залежно від наявних ре-
сурсів та можливостей. Тому, до не менш важли-
вих принципів слід віднести й обов’язок опри-
люднення інформації.

Конституцією України закріплено пра-
во кожного вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 
Однак здійснення цих прав може бути обме-
жене законом в інтересах національної безпе-
ки, територіальної цілісності або громадсько-
го порядку з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інфор-
мації, одержаної конфіденційно, або для під-
тримання авторитету і неупередженості пра-
восуддя. Обмеження доступу до інформації та 
порядок її надання здійснюється відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 
Законодавство України про доступ до пу-

блічної інформації, з точки зору запитувача, 
визначає як пасивний так і активний доступ 
до інформації розпорядника. 

«Пасивний» означає, що інформація вже 
була оприлюднена розпорядником, і запиту-
вачу не потрібно вчиняти активні дії із запи-
туванням такої інформації, а достатньо лише 
ознайомитися із поширеною інформацією. 
Однак, тут варто зазначити, що відповідь роз-
порядника інформації про те, що інформація 
може бути одержана запитувачем із загаль-
нодоступних джерел вважається неправомір-
ною відмовою в наданні інформації. 

«Активний» спосіб полягає у доступі шля-
хом подання запиту на отримання інформації 
до її розпорядника.

Зважаючи на велику роль інформації в су-
часному суспільстві, правовий механізм до-
ступу громадян до інформації, що знаходить-
ся у володінні суб’єктів владних повноважень 
та інших розпорядників публічної інформа-
ції, є досить важливим елементом в реалізації 
конституційних прав та свобод. 

Світлана ШУВАРІВСЬКА, завідувач 
сектору правової освіти, правової ро-

боти та систематизації законодавства 
Тернопільського міського управління 

юстиції.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлін-
ням юстиції у Тернопільській області, Тернопільським міським управлінням юстиції, а також 
всіма районними, районними у містах управліннями юстиції до 15 жовтня 2014 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного 
управління юстиції у Тернопільській області (http://www.obljust.te.ua).

Тернопільське міське управління юстиції

«Відкритість» органів влади за законодавством 
України про доступ до публічної інформації

Наприкінці минулого тижня облор-
ганізація Національної спілки журна-
лістів України через СБУ та МВС у Тер-
нопільській області відправила на Схід 
для бійців АТО чергову, уже п’яту, пар-
тію продуктів, теплих речей (білизну, 
шкарпетки), цигарки, зубну пасту… До 
їх збору долучилися Наталя Гарасим-
чук зі Збаража, жителі Чорткова Сте-
фанія Люта, пані Сабіжак, Олена Гуня, 
Люба Лицар, Анна Задорожна, Анна Катинська, Тетяна Русінкевич та Михай-
ло Дунчак. А транспортували вантаж наші незмінні волонтери Іванна та Рос-
тислав  Козаки.

Благодійний фонд «Цвіт вишиванки» провів у Тернополі сьомий фести-
валь під такою ж назвою, де для наших захисників учасники дійства переда-
ли майже 3 тисячі гривень. На ці кошти голова фонду Євген Філь придбав на-
колінники і налокотники, які теж відправили бійцям АТО. 

 Також учні Чортківської ЗОШ-інтернату 1-3 ступенів передали на Схід 
більше двадцяти малюнків. Майже під кожним стоїть хвилюючий підпис. 
Ось деякі з них: «Дорогі наші воїни! Вже понад 1000 людей загинуло заради 
нас і нашої України. Ви зараз на східній частині України – воюєте, б’єтеся. І я 
хочу сказати вам лише одне: повертайтеся живими. Слава Україні!»

«Дорогі хлопці, герої! Я і вся Україна молимось за вас. І ми віримо, що ви 
переможете. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають!»

«Я українець – і я цим пишаюсь!»
Нагадуємо: передати бійцям про-

дукти, теплі речі та речі першої не-
обхідності можна за адресою: м. 

Тернопіль, вул. Острозького, 3 (об-
лорганізація НСЖУ).  Контактні те-

лефони: 0352-23-63-96, 
067-949-29-89. 

Роман РУСНАК, 
юрист облорганізації НСЖУ.

Для вояків – теплі речі, продукти 
та дитячі малюнки
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Центральна виборча комісія 
завершила реєстрацію 
партій, які поборються за 

право формувати новий склад 
Верховної Ради після 26 жовтня.

 «Блок Петра Порошенка»:
 хочуть, щоб старе 

зазвучало по-новому
Партійний список перейменованої 

«Солідарності» на позачергових парла-
ментських виборах очолив мер Києва Ві-
талій Кличко.

До першої десятки також увійшли 
Юрій Луценко, Ольга Богомолець, Во-
лодимир Гройсман, Мустафа Джемілєв, 
Юлій Мамчур, Микола Томенко, Марія 
Матіос, Ірина Геращенко та Віталій Ко-
вальчук.

Проте, справжню родзинку у слойо-
ному  рошенівському торті слід шукати 
глибше. Так, на переконання аналітиків, 
включивши у першу двадцятку журна-
лістів та активістів Сергія Лещенка, Мус-
тафу Найєма та Світлану Заліщук, «Блок» 
фактично нейтралізував і своїх потен-
ційних опонентів у медійному просторі, 
і весь рух «Чесно».

До речі, не забув Петро Олексійович 
і про куму Оксану Білозір, прізвище якої 
на 80 місці у партійному реєстрі, та про 
одіозного екс-міністра юстиції часів Ві-
ктора Ющенка Романа Зварича (82-й у 
списку). 

Неоднозначно сприймається й пере-
лік кандидатів, які спробують шукати 
щастя у мажоритарних округах. На За-
карпатті це - брати Віктор, Іван та Павло 
Балоги, а також їх двоюрідний брат Ва-
силь Петьовка.

Окрім того, в одному з округів Ві-
нницької області - тому, де раніше бало-
тувався і сам президент, «Блок» висунув 
сина Петра Порошенка Олексія.

Радикальна партія України: 
за вила – і в Раду

Олег Ляшко очолив список кандида-
тів від своєї політсили.

Друге місце у списку посів заступник 
голови партії Андрій Лозовий, третє - ко-
мандир добровольчого батальйону «Ай-
дар» Сергій Мельничук. Замикають пер-
шу п’ятірку співачка Злата Огневич та 
активіст Євромайдану Артем Запотоць-
кий.

Крім них у десятці - політолог Ігор По-
пов, командир батальйону «Луганськ-1» 
Артем Вітко, плавець Денис Силантьєв, 
депутат Київради Ігор Мосійчук та во-
лонтер Олена Кошелева.

 «Громадянська позиція»: 
Гриценко відповість 

за кожного з команди
Партійний реєстр кандидатів у депу-

тати очолив керівник партії.
Далі йде представник Демальянсу, 

з яким «Громадянська позиція» уклала 
угоду про співпрацю, Василь  Гацько. 

У першій п’ятірці списку також прав-

ничка Марина Соловйова, громадські ак-
тивісти Олег Дерев’янко та Віталій Ша-
бунін.

Переважну частину «умовно прохід-
ної» частини списку Гриценка склада-
ють активісти, висунуті регіональними 
організаціями його партії, – добре відо-
мі, скажімо, делегатам з’їзду, однак мен-
ше – широкому загалу. 

Також Анатолій Гриценко висувати-
ме кандидатів від партії заледве у десяти 
мажоритарних округах, оскільки прагне, 
щоб «Громадянську позицію» у майбут-
ньому парламенті представляли саме ті 
депутати, за чесність і порядність яких 
він зможе поручитися.

«Батьківщина»: при Надії
Уперше Юлія Тимошенко поступила-

ся першим місцем у виборчих списках 
всеукраїнського об’єднання. Причому, не 
на користь когось із своїх однопартійців, 
а заради ув’язненої у Росії льотчиці Надії 
Савченко.

За словами сестри української вій-
ськовополоненої Віри Савченко, Надія 
дала особисту згоду на висунення її пер-
шим номером у виборчому списку «Бать-
ківщини». Також Віра уточнила, що з се-
строю вели перемовини майже всі по-
літичні сили, хіба що окрім КПУ та Пар-
тії регіонів. При цьому Надія зробила 
свій вибір на користь Юлії Тимошенко, 
оскільки раніше симпатизувала очолю-
ваній нею політсилі. До того ж, на дум-
ку ув’язненої, «Батьківщина» - відомий в 
Європі бренд, що може допомогти у спра-
ві її визволення. А ще Надія Савченко за-
лишила за собою право вийти з партії 
після повернення в Україну, додала її се-
стра. 

До першої трійки списку також увій-
шов громадський активіст, депутат Київ-
ради Ігор Луценко, №4 - Сергій Соболєв, 
№5 - Алена Шкрум, 26 років, навчалася у 
Сорбонні та Кембриджі. Далі стоять пріз-
вища  Вадима Івченка, Григорія Немирі, 
Івана Крулька, Олексія Рябчина та Ігоря 
Жданова.

 «Народний фронт»: замість 
кулі в лоб -  мандат в кишені

Після безрезультатних перемовин з 
«Блоком Петра Порошенка» «вихідці» 
з «Батьківщини» на свій страх та ризик 
вирішили йти на вибори окремою коло-
ною. Очолив список лідер партії Арсеній 
Яценюк.

До списку також увійшли  спiкер Вер-
ховної Ради Олександр Турчинов, радник 
мiнiстра внутрiшнiх справ Тетяна Чор-
новол, екс-секретар РНБО Андрій Пару-
бій, комбат спецбатальйону «Миротво-
рець» Андрій Тетерук,  глава МВС Арсен 
Аваков, медiаексперт, екс-заступник се-
кретаря РНБО Вікторія Сюмар, нардепи  
В’ячеслав Кириленко та Лілія Гриневич, 
а також комбат батальйону «Дніпро-1»  
Юрій Береза.

Другу десятку списку партії очоли-
ли міністр юстиції Павло Петренко і екс-
глава адміністрації президента Сергій 

Пашинський.
Також за списком «Народного фрон-

ту» на вибори підуть міністр соціальної 
політики Людмила Денисова, депутати 
фракції «Батьківщина» Микола Марти-
ненко та Ігор Васюник, екс-міністр фі-
нансів України, нардеп від «УДАРу» Ві-
ктор Пинзеник і президент групи компа-
нії «Орлан-транс» Євген Червоненко.

ВО «Свобода»: мінімальна 
корекція у бік АТО

На думку деяких фахівців від соціоло-
гії, партійний список свободівців вигля-
дає найбільш традиційним за своєю сут-
тю. Очолив його голова всеукраїнського 
об’єднання Олег Тягнибок. 

А далі – заступники голови Руслан 
Кошулинський, Олександр Сич, Богдан 
Бенюк, голова Харківської обласної ор-
ганізації, командир взводу 22-го мотопі-
хотного батальйону, старший лейтенант, 
з квітня 2014 року – учасник АТО Олек-
сій Миргородський, голова Волинської 
обласної організації Анатолій Вітів, ке-
рівник секретаріату Олександр Мирний, 
міністр екології та природних ресурсів 
України Андрій Мохник,  заступник го-
лови фракції  Олег Панькевич та голо-
ва Сумської обласної організації Ігор Мі-
рошниченко.

 «Правий сектор»: дебют під 
час війни

Список очолив заступник голови пар-
тії з політичних питань Андрій Тарасен-
ко, на другому місці - журналістка Оле-
на Білозерська. Далі йдуть комбриг 93-ї 
бригади Олег Мікац, командир укра-
їнського Добровольчого корпусу Олег 
Стемпіцький, керівник Дніпропетров-
ської організації партії Ростислав Винар, 
начальник штабу ДУК Валерій Воронов, 
дружина ув’язненого в Росії члена партії 
Олена Карпюк, члени партії Валерій Чо-
ботар та Тарас Керницький. Замикає де-
сятку професор, секретар центру Дмитра 
Донцова Петро Іванишин.

Сам голова партії Дмитро Ярош буде 
балотуватися у мажоритарному окрузі 
на Дніпропетровщині, звідки родом.

«Об’єднання «Самопоміч»: 
жінок треба пропускати 

поперед себе
 На першій позиції у виборчому реє-

стрі партії Андрія Садового - кандидат 
наук із соціальних комунікацій Ганна 
Гопко. Другим став легендарний коман-
дир окремого батальйону «Донбас» Се-
мен Семенченко. Далі місця розподіле-
ні таким чином: Олексій Скрипник - екс-
перт в галузі інформаційних технологій; 
Оксана Сироїд - директор Всеукраїнсько-
го благодійного фонду «Українська прав-
нича фундація»; Віктор Кривенко -  го-
лова правління Благодійної організації 
«Благодійний фонд «Коло»; Ірина Сусло-
ва -  директор ТОВ «Редакція газети За-
хідне передмістя Києва»; Павло Кишкар 
- командир групи інформаційної війни 
добровольчого батальйону «Донбас»; 

Альона Бабак - експерт у сфері житлово-
комунального господарства; Олександр 
Данченко -  генеральний директор ПрАТ 
«Датагруп»; Наталія Веселова - керівник 
благодійного фонду «Допомога баталь-
йону «Донбас».

«Сильна Україна»:
вимушене воскресіння

Партія Сергія Тігіпка визначилася зі 
списком кандидатів для участі у позачер-
гових парламентських виборах 

Перший номер – Сергій Тігіпко, дру-
гий – колишній перший віце-прем’єр Ва-
лерій Хорошковський, третій – народ-
ний депутат Світлана Фабрикант, чет-
вертий – керівник Запорізької облорга-
нізації «Сильна Україна» Андрій Гамов, 
п’ятий – генеральний директор інвести-
ційної компанії «Конкорд Капітал» Ігор 
Мазепа, шостий – представник Микола-
ївської облорганізації «Сильна Україна» 
Ігор Жадан.

Крім того, до першої десятки партспис-
ку на вибори увійшли Лариса Мельничук, 
колишній голова Держслужби автомобіль-
них доріг Вадим Гуржос, президент Феде-
рації баскетболу України Олександр Вол-
ков, представник Київської облорганізації 
«Сильна Україна» Олег Шаблатович.

«Опозиційний блок»: 
хтось же мусить бути проти
Після того, як секретар президії Пар-

тії регіонів Борис Колесніков заявив, що 
його політична сила не братиме участь 
у позачергових виборах, «немайданні» 
партії об’єдналися в «Опозиційний блок» 

До нього ввійшли: Партія розвитку 
України (створена Сергієм Льовочкі-
ним на базі частини Партії регіонів), пар-
тія «Трудова Україна», партія «Україно, 
вперед» (Наталії Королевської), а також 
менш відомі політсили: партія «Центр» 
(Вадима Рабиновича), партія «Нова полі-
тика» (Володимира Семиноженка) і Пар-
тія державного нейтралітету України 
(про діяльність якої мало що відомо).

А ще до нової партії долучилися по-
над 18 громадських організацій. 

Також «Опозиційний блок» сформу-
вав список кандидатів від партії на до-
строкові парламентські вибори, у першу 
п’ятірку якого увійшли: Юрій Мірошни-
ченко, Вадим Рабінович, Юрій Павленко, 
Ігор Гужва, Наталія Королевська.

КПУ: вічно живі
ЦВК зареєструвала партію для учас-

ті у виборах до Верховної Ради. Передви-
борчий список комуністів включає 205 
кандидатів. Перші п’ять місць у ньому 
посіли: лідер КПУ Петро Симоненко, на-
родний депутат Адам Мартинюк, пенсіо-
нерка Катерина Самойлик, безпартійний 
Василь Сіренко та народний депутат Пе-
тро Цибенко.

У сучасній Україні можна безперестанно дивитися на те, як горить 
російський танк на Донбасі, як не тече вода в окупований Крим і як 
«об’єднуються» демократи перед кожними наступними виборами. 

Окрім перерахованих вище, на 
старт виборчого марафону також 
вийшли й деякі інші партії, проте їхні 
шанси потрапити до парламенту со-
ціологи вважають примарними.

Вибори-2014: 
у Верховну Раду – 

воєнізованими колонами
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За її словами, це об’єднання виникло спон-
танно. На початку року, у розпал подій на 
Майдані вона, як і інші позичальники, отри-
мала повідомлення від банку, де вказувалося, 
що треба сплатити за добу 12 тисяч доларів. 

–Я була розгублена і ніяк не могла зрозу-
міти, що відбувається. Написала оголошення 
у «Фейсбуці» із закликом об’єднуватися всім, 
у кого є подібна проблема. І відразу з’явилося 
дуже багато однодумців, – розповідає Тетяна 
Руденко. 

За її словами, назва «Кредитний майдан» 
– невипадкова. Адже Майдан для українців 
уже носить символічне значення надії та бо-
ротьби. 

– Спочатку гуртувалися позичальники, які 
брали кредити у валюті. Стрибок курсу був 
настільки значний, що люди просто не могли 
усвідомити – як можна взяти кредит, виплати-
ти велику кількість коштів, погасити практич-
но всю заборгованість, і зараз ще бути винни-
ми! На сьогодні ми можемо пишатися значни-
ми результатами роботи: провели вже шість 
організованих мітингів під Верховною Радою, 
багато мітингів під Нацбанком. Тодішній го-
лова Нацбанку Степан Кубів вийшов з нами на 
переговори, і було вирішено створити Громад-
ську раду при Нацбанку, куди увійшли і наші 
представники, – згадує Тетяна Руденко. 

Після зміни керівництва Нацбанку пере-
говори даються важче, але все-таки вони ве-
дуться. 

Зокрема, «Кредитний майдан» ініціював 
внесення поправок до законопроекту про пе-
реведення валютних кредитів у гривню, який 
реєстрував народний депутат Руслан Князе-
вич. Зараз робоча група працює над цими по-
правками, імовірно, частину з них таки буде 
враховано. 

Як зауважує Тетяна Руденко, зараз дуже 
важливо добитися підтримки позичальників 
саме на законодавчому рівні. Адже в першу 
хвилю кризи у 2008 році подібний рух захис-
ту вже з’являвся, але тоді результати його ро-
боти були нульові. 

– Ми всі розуміємо, що кредити тоді бра-
ли люди середнього класу, коли долар ще 
був по п’ять гривень. Люди розуміли: ситуа-
ція стабільна, курс валюти стабільний. Нас за-
раз часто запитують, мовляв, чому ви не бра-
ли кредити в гривнях. Але ніхто не враховує, 
що відсотки у гривнях були на рівні 23-25%, а 
в доларах – на рівні 12-13%, – пояснює Тетя-
на Руденко. 

За її словами, крім перемовин з Нацбан-
ком, представники ГО «Кредитний майдан» 
активно працюють і з Верховною Радою. 

– Не секрет, що банківське лобі у Верхо-
вній Раді – найсильніше. В усіх фракціях є 
люди, які представляють інтереси банків. І 
якщо буде прийнято умови реструктуриза-
ції для позичальників, вони можуть недоо-
тримати мільярди. Ми – єдиний громадський 
рух, який зміг за 6 років домогтися ухвален-
ня соціального законопроекту в парламенті: 
йдеться про мораторій на вилучення застав-
ного майна. Ми його буквально «продавили» 
- під вікнами Верховної Ради стояли понад 2,5 
тисячі людей, я особисто «ловила» депутатів 
та просила їх повернутися до сесійної зали. 

Під дію цього мораторію потрапила поки не-
велика кількість людей, але принаймні, вони 
можуть спокійно бути у своєму житлі, – зазна-
чає пані Тетяна. 

Вона каже: коли позичальники мітингува-
ли під стінами парламенту, можна було почу-
ти від декого з депутатів, що вони «проплаче-
ні». Тепер учасники акцій «Кредитного май-
дану» беруть із собою копію договору, щоб 
підтвердити – їхній протест обґрунтований. 

– Я пишаюся нашим досягненням, бо я не 
політик зовсім,  і раніше цікавилася політи-
кою на рівні новин, як і більшість громадян 
у країні. Але настав момент, коли зрозуміла: 
якщо не боротися самому, то тобі ніхто не до-
поможе, – каже Тетяна Руденко. 

Вона навела такі дані: з 2008 по 2014 рік 
виселено на вулицю 114 тисяч українських сі-
мей, які не змогли погасити кредит. Банки не 
зупиняє навіть те, що в родинах є малі діти чи 
недієздатні громадяни. На жаль, з 2009 року 
і до сьогодні сталося 233 самогубства пози-
чальників. І буквально за останній тиждень 
зафіксовано два нові випадки: один на Хар-
ківщині, другий – на Дніпропетровщині.  

Ще одна проблема – колекторські фірми. 
–Вони просто влаштовують терор. Мало 

того, що приходять додому, то ще й виві-
шують на стінах банків фотографії людей-
боржників, телефонують на роботу. І най-
страшніше, що навіть тероризують людей на 
Сході, більше того – телефонують хлопцям, 
які воюють у АТО. Мовляв, якщо не можете ви 
гроші привезти, то передайте кимось. Це верх 
цинізму! – обурюється пані Тетяна. 

За її словами, зараз це питання розгляда-
ється в Нацбанку, який нібито взяв на себе 
зобов’язання проконтролювати, аби мобілі-
зованих громадян та жителів Сходу поки що 
залишили у спокої. 

До «Кредитного майдану» зараз приєдну-
ються не тільки валютні, а й гривневі пози-
чальники, а також поручителі, адже вони на-
ступні в черзі на забирання майна. 

– Офіційно у нас 90 тисяч валютних пози-
чальників та 12 мільйонів гривневих пози-
чальників. А ще вкладники, бо банки переста-
ли віддавати депозити. Люди приходять та 
готові боротися разом з нами, – каже лідерка 
об’єднання. 

Юристи ГО «Кредитний майдан» вже поча-
ли співпрацю з юристами міжнародного рівня. 
Адже вони ще й мають на меті привести нашу 
банківську систему до європейських норм. 

– Ми хочемо, щоб була створена іпотечна 
установа або державний банк, куди б забира-
ли проблемні кредити, і хай держава далі ви-
рішує, як нам чинити. Бо вона повинна вирі-
шувати, що робити зі своїм народом, – зазна-
чає пані Тетяна. 

Щоб відстоювати права позичальників на 
законодавчому рівні, «Кредитний майдан» 
братиме участь у виборах до Верховної Ради 
в Блоці Лівих Сил. 

– Ми знаємо, що в Європі дуже багато кра-
їн, де перемогли ліві, і відстоюють права лю-
дей. Бо ситуація  з кредитами – це лише час-
тина тих соціальних проблем, які є в державі. 
І всі їх потрібно вирішувати в комплексі, – пе-
реконана Тетяна Руденко. 

Тетяна РУДЕНКО про «Кредитний майдан»: 

 «Якщо не боротися самому, 
то тобі ніхто не допоможе»

Відстоювати на офіційному рівні права по-
зичальників перед фінансовими установами і 
державою, забезпечити конструктивний діа-
лог між позичальниками, кредиторами і орга-
нами влади, зменшити навантаження на по-
зичальників шляхом компенсації та реструк-
туризації боргів, надавати правову допомогу 
та захист від колекторських фірм – такі цілі 
ставить перед собою Громадське об’єднання 
«Кредитний майдан». Воно виникло кілька мі-
сяців тому, але вже стало потужним все-
українським рухом. Про те, що вдалося зроби-
ти в напрямку захисту позичальників, розпові-
ла учасникам медіа-клубу «На власний погляд» 
лідер ГО Тетяна РУДЕНКО. 

Місце праці зберігається 
протягом року

– Нині чи не найбільш масово пору-
шують трудові права мобілізованих 
до армії. Не секрет, що таких праців-
ників часто звільняють з роботи. 

– Під час служби всі мобілізовані 
отримують грошове забезпечення як 
контрактники. Але водночас трудове за-
конодавство гарантує збереження ро-
боти тим, кого призвали в українську 
армію. Впродовж року за ними зберіга-
ється місце праці, посада та середньомі-
сячний заробіток. Зарплату вони мають 
отримувати за рахунок підприємства. 

– А якщо керівництво фірми робить 
вигляд, що законів для них не існує?

– Права мобілізованих закріплені у 
Законі України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців і членів 
їх сімей». Звільнені після призову до армії 
працівники можуть подавати до суду і їх 
повинні відновити на роботі. Ми теж на-
даємо допомогу таким людям: юрист об-
ласного військкомату допоможе скласти 
позовну заяву чи лист до керівника під-
приємства. Недавно до нас приходили зі 
скаргою двоє мобілізованих мешканців, 
яких звільнили за попереднім місцем ро-
боти. На цей час їх поновили. Коли буде 
указ про демобілізацію – вони зможуть 
повернутися на попереднє місце праці.

Часто звертаються до нас люди з 
сільської місцевості. Але 80 відсотків із 
них працюють нелегально. Таким лю-
дям, на жаль, допомогти ми не можемо.

– Чи мають пільги мобілізовані 
підприємці? 

– Якщо керівника приватної фірми 
призвали до армії, його підприємство 
звільняють від оподаткування. Така 
пільга діє, поки він не буде звільнений зі 
Збройних сил.
Якщо на сім’ї 
«висить» кредит

– Розкажіть про пільги на кому-
нальні послуги. Хто має на них право?

– 50-відсоткову знижку за корис-
тування житлом, тобто комунальні по-
слуги, отримують військовослужбов-
ці та звільнені з військової служби осо-
би, які стали інвалідами. Право на таку 
знижку мають і члени їхніх сімей, яких 
вони утримують. А також – батьки та 
сім’ї військових, які загинули або про-
пали безвісти під час проходження 
служби. Але ці пільги надають за однієї 
умови. Протягом півроку сукупний до-
хід сім’ї, у розрахунку на одну людину, 
не має перевищувати 1700 гривень на 
місяць.

У Тернополі сім’ї військовослужбов-
ців, які беруть участь в АТО, до кінця 
року звільнили від оплати за комуналь-
ні послуги. Таке рішення прийняла місь-
ка рада.

– Що робити мобілізованому в 

зону АТО, який не може виплатити 
кредит?

– Банки зобов’язані брати до ува-
ги, що при веденні бойових дій існу-
ють об’єктивні причини для пору-
шення нормального режиму виконан-
ня зобов’язань. Якщо на мобілізовано-
го військовослужбовця оформлений 
кредит, то йому не нараховують відсо-
тків для сплати. Головне в цьому пи-
танні, щоб такі позичальники самі ви-
ходили на зв’язок з банком, не чекаючи 
того, коли щодо них почнуть застосува-
ти штрафні санкції через прострочення 
виплати. 
За убитого – 
609 тисяч гривень 

– Якщо, не приведи Боже, хтось із 
військовослужбовців загине на війні?

– Коли родина втрачає годувальни-
ка в АТО, розмір одноразової допомоги 
становить 609 тисяч гривень. Щомісяч-
но рідні загиблого отримують пенсію у 
розмірі 70 відсотків від заробітної плати 
військовослужбовця.

– Чи виплатили вже таку допомо-
гу сім’ям із Тернопільщини?

– У бойових діях на Сході загинули де-
сятеро мешканців Тернопільщини. Проте 
лише шестеро з них – військовослужбоці. 
Одна сім’я повністю отримала належні їм 
виплати, ще троє сімей чекають на гро-
ші. Для інших двох наразі збираємо до-
кументи. Проблема в тому, що за місцем 
служби цих загиблих був частково втра-
чений облік і необхідні довідки прихо-
дять із запізненням.

Ще четверо жителів області, які за-
гинули на Сході, брали участь в АТО як 
добровольці. Не будучи призваними, 
вони пішли воювати, дехто – одразу піс-
ля Майдану. Допомогою сім’ям таких лю-
дей займається СБУ, яка й керує антите-
рористичною операцією. І всі виплати 
будуть проходити через СБУ. 

– Чи захищені на законодавчому 
рівні ті, які воюють як добровольці?

–  На жаль, для таких людей наразі пе-
редбачений зовсім інший рівень допомо-
ги. Якщо сім’я військовослужбовця, який 
загинув в АТО, отримує 609 тисяч, то рід-
ні добровольців – близько 24 тисяч.  

–  Сьогодні мобілізовані та їх сім’ї 
продовжують скаржитися на про-
блеми: нема кому город обробляти, 
мізерна зарплата, звільняють з ро-
боти…

– Ми зараз намагаємося максималь-
но допомогти тим, хто до нас звертаєть-
ся. Від елементарного: дізнаємося, що 
комусь треба город копати. Звертаємо-
ся до сільського голови, щоб родині мо-
білізованого допомогли з цим. Дуже ба-
гато сімей приходять із проханням про-
вести ротацію для їх рідних. Ми відправ-
ляємо клопотання, але рішення приймає 
командир військової частини.

Антоніна БРИК.

Детальнішу інформацію щодо пільг і прав мобілізованих можна 
отримати в обласному військкоматі. Телефон у Тернополі (код 0352): 
25-09-83. Запитувати підполковника Андрія Миськіва.

Повістки із військкоматів змінили життя багатьох родин, у тому чис-
лі на Тернопільщині. Та часто мобілізованим чоловікам доводиться захища-
ти не лише кордони України, а й боротися за свої права вдома. Одним із та-
ких випадків сьогодні займається прокуратура в Чортківському районі. Роз-
повівши колегам, що його призвали до війська, керуючий місцевим магази-
ном замість підтримки опинився ще й без роботи. Начальник звільнив чоло-
віка, щойно той отримав повістку. 

Сьогодні українські солдати щодня наражаються на небезпеку, їх мо-
жуть покалічити чи, не дай Боже, убити. За які гроші хлопці ризикують 
здоров’ям і життям і чи захищені їх сім’ї? Про це «Наш ДЕНЬ» запитав у за-
ступника обласного військового комісара підполковника Андрія МИСЬКІВА.

Мобілізували і… 
звільнили з роботи: 

як захистити свої права 
оборонцям держави
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Війна, яку Росія веде проти Укра-
їни, має багато причин. У біль-
шості всі сходяться на тому, 

що запаленим мозком Путіна оволоділа 
нав’язлива ідея  фікс: відновити колиш-
ній СРСР в його первинних межах, не зва-
жаючи на глобальну зміну світу: інфор-
маційну, світоглядну, технічну, геогра-
фічну. Хоча, насправді,  це далеко не осно-
вне прагнення російського президента 
і воно є наслідком його поглядів та кон-
гломерату ідей, установок, гуманітар-
них відомостей і життєвого досвіду. Осно-
вою дій цього маленького фізично й мо-
рально шолудивого чоловіка є його пе-
реконаність у особливій пасіонарнос-
ті російського народу, у володінні ним 
світло-очищувальної внутрішньої енергії, 
яка покладає на нього (цей народ) велику 
місію – бути покровителем православних 
християн усього світу задля їх загального 
спасіння через віру, бо Москва, мовляв, – 
Третій Рим, а «четвертого не бывать».

Місія Росії, за словами Путіна, ясна – 
стати полюсом притягання для проти-
вників модернізму в усьому світі. Це пе-
редбачає створення Євразійського союзу, 
причому до 2015 року. Відтак - конфлікт 
(суто військовий) із заздрісним та розбе-
щеним Заходом, перемога в цій війні й бу-
дівництво величезної євразійської імпе-
рії зі столицею у Москві. Якби Путін розу-
мів, що людина з такою кількістю лайли-
вих епітетів, з такими в’їдливими насміш-
ками, які щодня десятками з’являються 
в Інтернеті на його адресу, в принципі не 
може братися за конструктивні держав-
ні творення, він не став би під своє хворо-
бливе уявлення підганяти існуючий світ. 
Але найгірше те, що цей авторитар, та-
кий, який він є, міг народитися лише в Ро-
сії. Щонайменше три доволі потужні скла-
дові виявилися визначальними у процесі 
розвитку та формування особистості ни-
нішнього російського президента.

Немає народів тільки гуманних, 
тільки агресивних чи тільки ін-
телектуально відсталих або зді-

бних. Але є генотипна залежність харак-
теру спільноти від її історичного посту-
пу упродовж багатьох віків, який формує 
стиль життя, мислення та наявність по-
треб і ключових цінностей. В історично-
му котлі усіх етносів докупи поєднують-
ся лише ті частинки генів, які підсилю-
ють одна одну та доповнюються між со-
бою. Історики стверджують, що москови-
ти (а за розпорядженням Петра І вони вже 
стали народом Русі, укравши назву Русь у 
Києва) сформували свою генотипну осно-
ву з народів угро-фінських племен - варяг, 
норманів, які асимілювали місцеві північ-
ні народи: чудь, меря, мокша та інші. Кня-
зівства Рязанське, Суздальське, Володи-
мирське, Тверське, якими управляли по-
томки київських князів, отримали лише 
слов’янські назви, хоч етноси, котрі насе-
ляли ці території, не були слов’янами. По-
казовим щодо цього є діяння Андрія Бо-
голюбського, сина Юрія Долгорукого, за-
сновника Москви. Андрій народився від 
другої дружини князя, котра належала до 
верхівки місцевого племені. Вона і вихо-
вала свого сина в ненависті до слов’ян та 
християнства, оскільки походила з племе-
ні мокша. Тому, ставши князем після бать-
ка, Андрій Боголюбський озвіріло зруйну-
вав Київ, захопивши як символ своєї пере-

моги чужу йому, але святиню Русі – ікону 
Матері Божої Вишгородської.

Симбіоз коду угро-фінів з місцевими 
північними племенами суттєво посилив 
монгольський субстрат за часів Івана Ка-
лити. Цей період московського князівства 
К. Маркс влучно назвав періодом розви-
тку з  «монгольського болота». Власне, з 
цього моменту почала формуватися на-
ціональна російська ментальність або 
генна матриця, яка незмінно формує ро-
сійський характер.  Генокод угро-фінів у 
світовідчуттях московита (а зараз росі-
янина) дає наполегливість, стійкість, ін-
стинкт самообмеження, витривалість; ге-
нокод місцевих північних народів на те-
риторії колишньої Московщини - улес-
ливість, яку ми зараз трактуємо як при-
вітність, ситуативну поведінку та сумир-
ність, яку ми також трактуємо як ми-
ролюбність; а монгольський – підступ-
ництво, хитрість, агресію, цілеспрямо-
ваність. Слов’янський генофонд Іваном 
Грозним був повністю винищений у Нов-
городі і Пскові.

Ця локанічна характеристика психо-
суті теперішніх росіян дає розуміння істо-
ричної кристалізації у їх поведінці, моти-
вів завойовницьких війн та необхідності 
приєднання територій й захисту «русско-
го міра».

Отже, розпочата війна Росії проти 
України аж ніяк не є випадковим явищем, 
пов’язаним виключно з Путіним. Можна 
сміливо стверджувати, що цей військовий 
конфлікт свій початок бере відтоді, коли 
Україна проголосила незалежність. Будь-
який «путін» обов’язково рано чи пізно 
знайшовся би в Росії й поставив би своїм 
завданням відновити радянську імперію, 
орієнтуючись на кордони російської. Але 
чому сьогодні взявся за це Путін? 

Колишній резидент розвідки Ні-
меччини, народжений з кла-
сичним російським генокодом і 

просякнутий наскрізь радянською ідео-
логією (в КДБ брали каліброваних), з ран-
ніх літ розвивав свої життєві основи в на-
півправді, спекуляціях, а потім – у шанта-
жі, підкупі, підлості, залякуванні і погро-
зах, людській ницості й продажності в ім’я 
перемоги комуністичного суспільства. 
Тоді для Путіна комунізм світовий і кому-
нізм російський були рівнозначними по-
няттями як у мисленні, так і в діях, причо-
му останній значив значно більше. Однак 
все, задля чого Путін творив, в ім’я чого 
як розвідник жив, нехтуючи християн-
ською людяністю, раптом у 91-му згину-
ло назавжди. Думаю, що лише якості шпи-
гуна дали тоді йому можливість зібратися 
й сконцентрувати свою особисту волю. Та 
власні цінності для Путіна не згинули ра-
зом з державою, якій він служив, тим біль-
ше, залишилося її основне коріння – Росія. 
З цього гнізда витребувано й  закономір-
но появився Путін, геній зла, небезпечні-
ший за Гітлера. 

Колишніх кадебістів не буває, а 
людей розвідки - тим більше. І 
не буває тому, що це особливий 

тип людей, де ризик, обман, блуд, гроші, 
кров, розкіш, страждання, разом в буке-
ті і поодинці, дають їм емоційне задово-
лення, так само, як людям праці задово-
лення несе фізична втома, людям мисте-
цтва – творча знахідка, а інтелектуалам 
– відкриття. Сила цього задоволення ви-

значає в подальшому смисл, стиль та мету 
життя. Путін піднесення та свої найкращі 
емоції душі виплекав холодним розрахун-
ком, нехтуванням людини як такої, про-
думаною жорстокістю, служінням виду-
маному ідеалу. На рівні резидента розвід-
ки це були дії шпигуна і не більше, на рів-
ні президента держави – це устократ біль-
ші можливості  реалізувати свій особис-
тісний практичний досвід, який не супер-
ечить спрямуванням та ментальним по-
требам. Світові, м’яко кажучи, не пощас-
тило з цією людиною, оскільки сьогодні 
в єдину зав’язь зійшлися такі небезпечні 
риси, цінності та устремління російського 
президента.

Не будемо втомлювати читача 
його особистістю, але необхід-
но зазначити, що Путін відно-

вив радянський гімн, вклав величезні ко-
шти в армію, захопив території у Грузії, 
Молдови, України, без всякого співчуття 
і жалю погубив моряків підводного човна 
«Курськ», вбив школярів у Беслані, заду-
шив газом відвідувачів «Норд-Осту», по-
ховав під уламками жителів зруйнованих 
будинків у Москві. Ручна Державна Дума 
прийняла закони, які дали Путіну, його 
уряду й ФСБ необмежені права. Політо-
логи стверджують, що поза Кремлем для 
Путіна людини не існує, людина у нього 
лише засіб досягнення амбіційної мети. 
Та не ці тоталітарні кроки стали в політи-
ці Росії визначальними. Визначальними й 
вирішальними діями Путіна в управлінні 
державою стало підігрівання великорусь-
ких настроїв з елементами шовінізму в 
трактування «русского міра», легітиміза-
ція Сталіна і реанімація радянських свят, 
зневага до сусідніх народів в історії СРСР, 
випинання значимості РПЦ у православ’ї, 
військові дослідження та оснащення най-
новішою зброєю сухопутних, морських, 
повітряних і ракетних військ. Колосальне 
перекручення, прямий обман і напівправ-
да у повідомленнях, зомбування всього 
населення ідеологією кремлівської про-
паганди виявилися найефективнішою 
зброєю проти власного народу з тим, щоб 
запустити на повну міць найтемніші його 
сили і перетворити росіян у своїх фана-
тичних союзників та самовдоволених 
громадян, які бачать історичне місце Ро-
сії як пануючої світової держави.

Для обґрунтування найближчого май-
бутнього Росії Путін використовує філо-
софські праці авторів російської ідеї - Іва-
на Ільїна, Миколи Бердяєва, Володими-
ра Соловйова. Іван Ільїн – російський 
філософ-містик, який пророкує, що має 
бути з Росією після падіння радянської 
влади. Він стверджує, що хаос, який про-
триває кілька років і який підтримуєть-
ся іноземною владою, буде знищений і 
відновиться «російська національна дик-
татура». Філософ передрікає появу Вож-
дя, котрий «знає, що потрібно робити, 
б’є ворога, не продається  іноземцям». А 

іноземці-європейці, на думку Ільїна, весь 
час намагаються відірвати від Росії шмат-
ки земель, особливо Україну.

Цю ідею в богослов’ї також всіляко 
підтримує РПЦ. Вона прямо стверджує, 
що встановлення тисячолітнього Божо-
го царства на землі можливе шляхом ру-
котворного кінця світу, такого собі апо-
каліпсису, де Росія є істинним спасінням, 
бо тільки вона може зібрати православ-
них в межах святої Русі. Що тут скажеш?  
Хіба тільки те, що в православній аске-
ти - ці існує термін для означення осо-
бливого стану духовної гордині – «бе-
совская прелесть». Звідси і в Путіна, і у 
Кирила-Гундяєва, російського патріарха,  
нав’язливе прагнення примусити любити 
себе, фанатична віра в «плекання добра», 
яких би людських жертв це не коштувало. 

Соціальне життя в Росії влаштоване 
зараз так, що виштовхує людину на війну, 
оскільки війна, в її розумінні, є єдиним за-
собом збереження цілісності держави, єд-
ності народу і влади Путіна. Зараз для Ро-
сії головним є експансія, нав’язування 
своєї моделі розвитку, своєї картини сві-
ту іншим народам. Уся соціальна систе-
ма держави глибоко мілітаризована, пра-
цює на війну. Російська армія є частиною 
загальної соціальної системи. Це боєздат-
ні, вишколені вояки, котрі не мають жод-
них моральних обмежень. Досить згада-
ти про домовлений коридор в Іловайську 
для бійців батальйонів і солдатів військо-
вих частин, безпеку яких гарантували під 
чесне слово офіцера російської армії, а їх 
розстріляли впритул та добивали поране-
них. Словом, образно кажучи, кожна мо-
лекула, кожна соціальна і державна лан-
ка, кожна виробнича структура в цій кра-
їні працює на війну. Лілія Шевцова, про-
відний науковець Московського центру  
Карнегі, зауважила, що Путін  - військо-
вий президент і він не може керувати кра-
їною без війни. Дмитро Шушарін, доктор 
історичних наук, російський публіцист, 
висловився так: «Путін сів на велосипед, 
зупиниться – впаде! Він мусить рухатись 
лише вперед, того вимагає російська ма-
триця і його власне уявлення про місце і 
роль Росії». 

І насамкінець: а хто «сконструю-
вав» тих громадян Росії, які мають 
сміливість публічно обурюватись, 

бути незгодними з мілітарною політи-
кою президента? Як правило, тут відбу-
лося абсолютне відторгнення матриці як 
такої. Ці сміливці до неї не мають ніяко-
го відношення, ані до генокоду, ні до спо-
собу мислення, ні до стилю життя окре-
мо, а часто до всіх складових разом. Путін 
викривив свідомість більшості населен-
ня Росії, тому що прискорив їх внутрішню 
історичну здатність до агресії тотальною 
брехнею, поголовним п’янством та боже-
вільною ностальгією за величезною імпе-
рією царських і радянських часів.

 Василь ЯЩЕНКО.

Покруч з ядерною кнопкою
або Чому в Росії 
завжди буде «путін»?
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Медсестричка Гримай-
лівської дільничної лікар-
ні Оксана Лесницька запи-
сує усіх охочих потрапити 
на прийом до лікарів. А самі 
люди тим часом у тихій роз-
мові обговорюють прожи-
те нелегке минуле, теперіш-
ні дні, серед яких теж багато 
проблем і смутку. Того дня у 
лікарні зустріла Дарію Хру-
палик, маму Петра Хрупа-
лика, бійця 51-ї механізова-
ної бригади на Луганщині. 
«Наш ДЕНЬ» писав про цих 
хлопців, які під нищівним 
вогнем ворожих «Градів» перейшли на територію Росії. 
Коли ж одразу повернулися, їх звинуватили у дезертир-
стві і віддали під суд. Пані Дарія разом з іншими матеря-
ми вдячна за підтримку і допомогу народному депута-
ту Михайлу Апостолу, який активно сприяє у тому, щоб 
їхні сини повернулися додому. А загалом, каже жінка, з 
їхнього села разом з її Петром на війну пішли шестеро 
хлопців. Це – Володя Ліпський, Андрій Форостій, Воло-
дя Хаєцький, Олександр Синьовський, Іван Забавський. 

76-річна Ванда Володимирівна Капуля із Паїв-
ки згадує тяжкі роки праці у колгоспі на буряках, де 

втратила здоров’я 
і молоді роки. Ве-
теран праці, а пенсія – мінімальна. «Добре, - каже, - 
що хоч наш депутат отак допомагає. А взагалі, було 
б добре, аби відновили роботу лікарні, бо залишили 
лише поліклініку. А люди навіть не завжди мають за 
що доїхати до області чи до району, не те, що лікува-
тися там». Пані Ванду підтримує у цьому і Ганна Сте-
фанівна Лядик із Красного, й інші присутні. 

Люди одразу заходили і в центр з надання допомоги 
хворим, інвалідам, малозабезпеченим, дітям-сиротам,  
що діє під патронатом благодійного фонду «Апостол». 

Хтось вибирав собі одяг, хтось інвалідний візок-
ходунки, як-от Марія Іванівна Пелехата з Монастири-
хи. До центру вона приїхала із сином Миколою.  

Взагалі, як зауважує народний депутат Михай-
ло Апостол, діє уже вісім таких благодійних цен-

трів. У них люди отримують ліки, продукти, одяг, ін-
валідні візки, слухові апарати. По лінії фонду у ліку-
вальні заклади області завезли 52 функціональні 
ліжка, найближчим часом планується ще 20. 

…А сонечко щедро пригрівало червоні грона кали-
ни, що росте на подвір’ї лікарні. Гралися діти. Звичай-
ний вихідний день. Найголовніше – мирний, з люд-
ським теплом і небайдужістю до чужих проблем.

Зіна КУШНІРУК.
Гусятинський район.

Один день – 
з людським теплом 
і небайдужістю 

Побувала минулої суботи у Гримайлові Гусятинського району і вкотре пересвідчилася: пробле-
ми у простих українців до болю схожі. Безробіття, маленькі зарплати і мізерні пенсії, недоступ-
ність медичних послуг, бездоріжжя і надія, щоб вижити, хіба на самих себе. До цього додалася 
нова велика біда: хлопців з Гримайлова, як й інших сіл, забирають на Схід. Рідні щодня, щохвили-
ни моляться і просять Бога, аби повернув їхніх дітей додому живими з цієї жахливої війни.

Тому приїзд медиків - фахівців із 
спеціалізованих клінік Києва та 
Чернівців для обстеження населення, 

організований благодійним фондом «Апостол» 
у рамках проекту «Добро – людям», став по-
справжньому краплиною доброти для жителів 
Гримайлова та довколишніх сіл. Матусі з 
малюками поспішали на огляд до педіатра, 
літні жіночки та чоловіки – до офтальмологів, 
ще хтось – аби здати аналізи й одразу 
отримати їх результати. 

 «З нетерпінням чекаю на 7 число кож-
ного місяця – Людмила, наша листоноша, 
приносить пенсію – це як маленьке свято 
для мене. Хочу тримати готівку при собі, а 
не на картці, тоді й до банкомату не треба 
їздити. Та й не завжди в банкоматі є гроші 
або ж крупними купюрами. А наша листо-
ноша принесе усе до копієчки, день у день! 
Ще й комуналку прийме, щоб в черзі не 
стояти, а як треба – то й хліба купить і при-
несе! Я з нею ще люблю побалакати – все 
ж веселіше так», – ділиться своїми вражен-
нями пенсіонерка Галина Миколаївна, яка 
отримує пенсію через Укрпошту.  

Протягом багатьох років Укрпошта ви-
конує важливу соціальну функцію, покла-
дену на нею державою, – виплачує і до-
ставляє пенсію. Користуючись послугами 
Укрпошти, отримувачі пенсій мають низ-
ку переваг. 

Майже половина пенсіонерів України до-
віряє свої гроші Укрпошті – 6 млн. осіб отри-
мує пенсії через пошту. Щорічно національ-

ний оператор поштового зв’язку доставляє 
споживачам близько 120 млн. пенсій. 

Дуже важливо, що Укрпошта є лише по-
середником між державою та пенсіонера-
ми і жодним чином не використовує їхні 
кошти в своїй господарській діяльності, на 
відміну від банківських установ. 

Переваги отримання пенсій через Ук-
рпошту змогли відчути на собі мешканці 
Донбасу. Навіть під час проведення бойо-
вих дій на території Східної України, де за-
крилися банки, Укрпошта по можливості 
носить людям пенсії. Стабільність і надій-
ність роботи підприємства підтверджуєть-
ся роками роботи на ринку послуг пошто-
вого зв’язку, а також наявністю найбільш 
розгалуженої мережі – 12,5 тис. поштових 
відділень по всій Україні.  

Тільки Укрпошта сьогодні виплачує 

пенсії з доставкою додому. Це зручно, на-
дійно та безпечно! Не потрібно витрачати 
час та сили на пошуки потрібного банко-
мату, не будучи впевненим наперед, чи він 
працює і чи достатньо в ньому коштів, а 
деякі ще й комісію беруть. Водночас 40-ти-
сячна армія листонош Укрпошти гаранто-
вано доставить пенсію готівкою за будь-
якої погоди та у призначену дату. 

Пенсіонери зі стажем прекрасно зна-
ють, що листоноша не тільки видасть гро-
ші, а й на дому може прийняти комунальні 
платежі, оформити передплату на газети 
та журнали, доставити товари, запропону-
вати поповнення мобільного зв’язку тощо. 
Крім того, неабияке значення для пенсіо-
нерів має живе спілкування, адже листоно-
ша – це людина, перевірена десятиліттями. 

Згідно із законодавством, громадя-

ни України мають повне право самостій-
но обирати спосіб одержання пенсії. Ніяка 
державна чи недержавна установа не мо-
жуть примусово переводити пенсіонера на 
обслуговування в інші установи чи банки.

 Якщо Ви хочете отримувати пенсії 
вдома необхідно звернутися із заявою до 
управління Пенсійного фонду за місцем 
проживання, вказавши при цьому «Пен-
сію прошу виплачувати поштою з достав-
кою додому». 

Доставка пенсії – як свято

Марія  Пелехата 
з  сином  Миколою

Дарія  Хрупалик
Оксана  Лесницька

Зеновія  Чириба  з  внуками  
Богданчиком  та  Михайликом

На  прийом  до  медиків
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Україна
Захід повинен повернути 

в Україну вкрадені у неї гроші
Видання «Foreign Policy» нагадує: 

саме на Захід Янукович вивіз бюджет-
ні кошти України, які ЄС не поспішає 
повертати. Олівер Буллох на сторінках 
«Foreign Policy» звинувачує країни Захо-
ду у тому, що вони допомогли «поставити 
на коліна» українську економіку. «Коли Ві-
ктор Янукович прийшов до влади, Украї-
на стала світовим лідером з перекачуван-
ня державних грошей у банки на Захо-
ді, а також придбання на них нерухомос-
ті», - пише він. Лідерами серед країн, де 
українські корупціонери відмивали гро-
ші, стали: Австрія, Швейцарія, Кіпр і штат 
Делавер у США. На Заході приватні компа-
нії допомагали колишній владі грабувати 
Україну. Прикладом є британська «фірма-
прокладка» «Astute Partners», яка допомо-
гла Януковичу приховати прибрану до рук 
резиденцію «Сухолуччя». «Я не зміг знайти 
жодного міністерства чи правоохоронного 
органу, який був би готовий поговорити зі 
мною навіть неофіційно про зусилля Бри-
танії шукати й повернути українські гро-
ші», - пише автор. І наполягає, щоб країни 
Заходу повернули Україні її кошти, якщо 
вони справді хочуть допомогти Києву інте-
груватися в ЄС.

Папа: Третя світова 
частково почалася 

Папа Римський Франциск у пропові-
ді під час урочистостей з нагоди 100-річ-
чя з початку Першої світової заявив, що 
частково Третя світова війна вже почала-
ся. Про це повідомляє «Euronews». На думку 
понтифіка, до нових збройних конфліктів 
призводять жадібність, нетерпимість і ба-
жання влади. «Війна - це безумство», - кон-
статував Франциск і закликав покласти 
край усім конфліктам. Він також зазначив, 
що війни знищують надії та сподівання по-
колінь. «Автор» «часткового» початку Тре-
тьої світової - Володимир Путін. 

Французького міністра 
звільнили через борги 

за оренду житла
Міністр торгівлі Франції Тома Тевін 

позбувся посади через несплату подат-
ків і боргів за орендовану квартиру. Як 
з’ясувалося, чиновник три роки не платив 
орендну плату. В інтерв’ю газеті «Le Canard 
Enchaine» міністр спробував виправдати «ад-
міністративною фобією» свою «забудькува-
тість», яка позбавила його посади і мало не 
призвела до примусового виселення з пре-
стижної квартири. Тома Тевін борги погасив. 
І тепер змушений шукати нову роботу.     

Більше 30 мільйонів 
китайців живуть у печерах
Понад 30 мільйонів жителів Під-

небесної мешкають у так званих «пе-
черних квартирах». Винахідливі китай-
ці зміцнюють свої печери цегляною клад-
кою, а дехто з’єднав кілька печер між со-
бою. Таким чином утворилися цілі «мікро-
райони», повідомляють іноземні ЗМІ. Де-
які мешканці провели у «печерне житло» 
воду й електрику. Китайці кажуть: у пече-
рах жити комфортно, як і в звичайних бу-
динках. Екологічність цього виду жит-
ла - на найвищому рівні. Печери здобува-
ють в країні все більшу популярність. Вони 
можуть служити грунтом для інвестицій 

і створення нових проектів. Так, напри-
клад, печера площею 70 метрів квадрат-
них може бути продана приблизно за 50 
тисяч доларів. Чимало китайців бажають 
мати власні печерні будинки. Для них гар-
монія з природою, екологія виглядають на-
багато привабливіше, ніж галасливі та за-
бруднені мегаполіси. 

Бюджет РФ «худне», 
а люди - емігрують

Після запровадження Євросоюзом та 
США нового пакету санкцій проти Росії 
економіка Федерації почала стрімко па-
дати, повідомляє ТСН. Із РФ починають 
тікати інвестори. Наприкінці цього року 
відтік капіталу з Росії може дорівнювати 
близько $100 мільярдів. Докинув дров у 
вогонь і сам президент Путін. Після забо-
рони на ввіз до РФ товарів із країн, які вве-
ли санкції, постраждали прості росіяни та 
місцеві виробники. Ціни у російських мага-
зинах миттєво зросли на чверть. Сильного 
удару завдасть Федерації і заборона креди-
тування. Позичати гроші російським дер-
жавним компаніям тепер більше, ніж на мі-
сяць, іноземці не будуть. Такий крок країн 
Заходу позбавить державні банки й ком-
панії РФ можливості розрахуватися за вже 
наявні борги, які складають щонайменше 
$200 мільярдів. Також у Росії почав стрім-
ко зростати рівень еміграції. З країни цьо-
го року, за прогнозами, виїде близько чвер-
ті мільйона громадян. Замінити їх можуть 
вихідці із Середньої Азії, стверджують со-
ціологи. 

Кремль хоче «захищати» 
права росіян у країнах Балтії

Уповноважений МЗС Росії з питань 
прав людини, демократії та верховен-
ства права Костянтин Долгов звернувся 
до міжнародного співтовариства з про-
ханням про захист прав російськомов-
ного населення в Латвії та Естонії, по-
відомляють європейські ЗМІ. Більше 50 
відсотків населення, що проживає у най-
більших латвійських містах, за своїм ет-
нічним складом є російськомовним, ска-
зав Долгов. І не оминув «увагою» Україну, 
де вже Путін «захистив» російськомлвних 
кримчан і жителів Донбасу. Цікаво, чому 
російськомовне населення не бажає зали-
шити територію Євросоюзу і повернутися 
«на родіну»?

На ринку нелегальної 
праці у Польщі найбільше 

наших людей 
Громадяни України - найбільша гру-

па заробітчан, які працюють у Польщі 
нелегально. Про це повідомила Держав-
на інспекція праці Польщі, передає «Поль-
ське радіо». На другому-третьому місцях 
- в’єтнамці та китайці. Українці, здебільшо-
го, працюють у переробці, торгівлі, будівни-
цтві та у  сільському господарстві. Ярослав 
Лєснєвський з департаменту легальності 
працевлаштування держінспекції праці за-
значив, що громадяни України мають лег-
ший доступ до польського ринку праці, ніж 
інші, наприклад, далекосхідні громадяни. 
Польського роботодавця, у якого інозем-
ці працюють нелегально, можуть змусити 
платити штраф у розмірі 5000 злотих, тоб-
то більше 1,5 тисячі доларів.

ЄС і США не визнають виборів 
в анексованому Криму

Євросоюз, як і раніше, не визнає легі-
тимність волевиявлення жителів Криму. 
Про це заявила верховний представник ЄС 
із закордонних справ Кетрін Ештон, передає 
«Еспресо.TV». «У зв’язку з повідомленнями 
про місцеві «вибори», що мали місце у Кри-
му і Севастополі, ми нагадуємо, що Європей-
ський Союз не визнає ні правову базу, ні ле-
гітимність цих «виборів», - йдеться у заяві 
глави дипломатії ЄС. Анексія Криму Росією 
суперечить нормам міжнародного права, 
нагадують у Європі та США.     

Підготувала Ольга ЧОРНА.

За спеціальний статус Донба-
су проголосували «втемну»

Верховна Рада проголосувала за 
законопроекти про особливий статус 
Луганської і Донецької області та про 
амністію з порушенням регламентних 
процедур. У момент голосування у пар-
ламенті вимкнули табло. Тому ніхто з де-
путатів не міг бачити, хто і як голосує. 
За проект про особливий статус Донбасу 
«проголосували» 277 депутатів, за про-
ведення амністії - 287. Цікаво, що на по-
передніх закритих засіданнях табло по-
казувало хід голосування. Такого закри-
того голосування в парламенті ще не 
було. Голосування у закритому режимі 
відбулося за наполяганням президента 
Порошенка і спікера Турчинова. 

Закордонні рахунки «Сім’ї» 
можуть «розморозити» 

Закордонні рахунки минулої вла-
ди, які «заморозили», можуть знову 
відкрити через бездіяльність вітчиз-
няних правоохоронних органів. Про це 
заявив  голова правління Центру проти-
дії корупції Віталій Шабунін під час ви-
ступу на 11-й щорічній Ялтинській зу-
стрічі у Києві, повідомляє «Укрінформ». 
Таке можливе, якщо Генеральна проку-
ратура не візьметься за голову й не по-
чне проводити елементарні процесуаль-
ні дії, наголосив експерт. І додав: «Якщо 
рахунки за кордоном Клюєва, Захарчен-
ка та інших будуть «розморожені», то 
це «розмороження» має конкретне пріз-
вище посадовця, який не виконав своєї 
ролі». За словами Шабуніна, велика по-
літична корупція була й залишається в 
Україні найбільш швидким та прибутко-
вим бізнесом. 

Політикам не потрібен 
мир на Сході?

Багатьом політичним силам вигід-
но продовження конфлікту на Сході. 
Таку думку в ефірі «Еспресо.TV» висло-
вив політолог Максим Кияк. «Депутати 
вже давно спекулюють на темі війни. Ми 
будемо бачити черги «слуг народу» ба-
жаючих допомогти АТО.  Але наступного 
дня вони будуть про це забувати»,- ска-
зав він. Експерт зазначив: підігрівання 
ситуації на Сході вигідно багатьом полі-
тичним силам. «Закінчення конфлікту на 
Донбасі чи перетік його у більш стабіль-
ну форму зараз не вигідний багатьом по-
літикам -  хоча б до кінця виборів. Це сто-
сується і провладних, і опозиційних по-
літсил», - сказав Кияк.

Гелетей поставив 
закордон «на вуха» 

Керівництво Росії погрожує Укра-
їні застосуванням тактичної ядерної 
зброї. Про це міністр оборони Валерій 
Гелетей заявив на прес-конференції. І за-
значив, що Україна очікує у цій ситуації 
допомоги озброєнням від країн НАТО, у 

першу чергу від США і Великобританії. 
У разі відсутності такої допомоги, Укра-
їна, за словами міністра, змушена буде 
повернутися до розробки власної ядер-
ної зброї. Це повідомлення збудоражило 
закордон.  І Росію також.

Наші дороги - у п’ятірці
 найгірших у світі

Всесвітній економічний форум 
оновив рейтинг країн, які експер-
ти оцінюють за різними критеріями, 
грунтуючись на опитуванні місцевих 
жителів. Якщо торік Україна посіла 137 
місце за якістю доріг, то тепер - 144-е. 
Наші дороги виявилися кращими за ру-
мунські та молдавські. Сусідня Поль-
ща, наприклад, опинилася на 105-у міс-
ці. Грузія, фактично, у топі - 60-е місце. 
А Росія на «почесному» 136-у. Найкра-
щі дороги світу - в Об’єднаних Арабських 
Еміратах, Франції, Омані, Португалії, Гон-
конгу. А ось у розвитку залізничної інф-
раструктури ми на 25-у місці і сильно ви-
переджаємо Росію (31-е місце) і Польщу 
(70-е місце). У підсумковому рейтингу 
економіка України визнана 84-ою, що на 
11 пунктів нижче, ніж за підсумками то-
рішнього дослідження.
Симпатикам Путіна - донечча-

нам - привіт із Магадана
Замість Криму чи Ростова - до Сибі-

ру та Магадана поїдуть біженці з Дон-
басу, які сподівалися пересидіти не-
спокійні часи на російській території. 
У постанові за підписом прем’єр-міністра 
РФ Дмитра Медведєва йдеться: грома-
дян, що у екстреному порядку прибу-
вають з України, спершу скеровувати-
муть у пункти розміщення біженців, по-
відомляє «5 канал». Але - тимчасово, не 
більше, ніж на три доби. Коли ж цей тер-
мін спливе, громадян України перевози-
тимуть у ті суб’єкти РФ, де діє програма 
«сприяння добровільному переселенню 
співвітчизників». Йдеться насамперед 
про крайню Північ, Сибір і Далекий Схід. 
Для перемоги на мажоритарці 

треба мінімум $300 тисяч 
Щоб виграти вибори навіть у сла-

бенькому мажоритарному окрузі, по-
трібні видатки у розмірі 300 тисяч до-
ларів. Про це заявив президент україн-
ського фонду «Громадська думка» Воло-
димир Подгорнов, пише ZІК. Йдеться про 
кошти на зарплати членам комісій та агі-
таторам, а також видатки на білборди 
та інше. Тобто, за словами політолога, 
на виборах діє фактично неприхований 
майновий ценз, і людині, яка не має від-
повідних коштів, практично неможливо 
брати у них участь і перемагати. Також 
Подгорнов додав, що, наскільки йому ві-
домо, місця у прохідній частині списків 
політичних партій коштують від одного 
до п’яти мільйонів доларів.

«Пільговики»-західняки 
наїздили на 45 млн. грн.

Протягом восьми місяців цього 
року Львівська залізниця надала по-
слуг із перевезень пасажирів пільго-
вих категорій у приміському сполу-
ченні на загальну суму 45 млн. 423,9 
тис. грн. Однак обласні адміністрації 
компенсували магістралі лише 23 млн. 
114,4 тис. грн., тобто 51,1 відсотка від на-
рахованої суми. Загалом сім областей, те-
риторію яких охоплює Львівська заліз-
ниця - Львівська, Тернопільська, Рівнен-
ська, Волинська, Івано-Франківська, Чер-
нівецька та Закарпатська заклали до бю-
джету на 2014 рік на потреби відшкоду-
вання за перевезення пасажирів пільго-
вих категорій 36 млн. 845,6 тис. грн., а 
на вісім місяців поточного року - 22 млн. 
698,6 тис. грн. 

Україна Світ



Осінній лист. (Йому)
«Доброго осіннього дня. Щойно повер-

нулася з нашого парку. Тепер я ходжу туди 
сама. «Не поспішай, - шепоче осінь, - тебе 
все одно ніхто не чекає». Я зупиняюся і слу-
хаю концерт раннього осіннього падолис-
ту. Він схожий на оксамитовий голос віо-
лончелі. Може, це грає вітер. А, можливо, це 
плід моєї фантазії і терпких спогадів. Парк 
живе цією дивовижною музикою. А вечір, 
захоплений у полон осінньою мелодією, 
приходить все раніше і раніше. 

На доріжки, алеї, стежки і стежечки,  на чи-
їсь розгублені сліди дерева поволі скидають 
обрамлені у вересневу позолоту листочки-
листи. Я роблю з них букетики. Вони схожі на 
маленькі розкуйовджені сонця… 

Сьогодні був дуже теплий день. Здава-
лося, літо з осінню зустрілися й не можуть 
попрощатися. Ти говорив мені: «Не сумуй. 
Я не вірю, що осінь - пора розлук. Адже 
тільки вона буває золотою. І лише вона 
кличе птахів та людей у вирій, аби вони пе-
режили холоди, розчарування, розлуки і 
змогли повернутись». 

Маленький павучок снував з бабино-
го літа гойдалку-колисочку. Вітер поклав 
біля моєї лавки кілька жовтих листочків. І 
поетичні рядки про нас... «Осінь пише коха-
ним листи. Вони пахнуть дощем, хризанте-
мами... Недоспілі чуття… Перестиглі слова… 
Невгамовна, шукає заблукані долі за стари-
ми адресами. Осінь пише листи. І чекає на 
відповідь, наче на диво…»          

У мене все гаразд. Бережи себе».

Зимовий лист. (Їй)
«Привіт! Нарешті відповідаю на твій 

осінній лист. Пізно. Пробач. За вікном мо-
розно і падає сніг. Наче надії, пошматовані 
на безліч мініатюрних холодних клаптиків. 
Ти завжди губила рукавички. Гріла руки в 

холодних ки-
шенях. При-
гадуєш, я на-
зивав тебе 
леді Одна Рука-
вичка. Хотів би 
зігріти твої руки. 
Але між нами стіль-
ки непорозумінь, недомовок… І від-
стань.

Ти якось сказала: «За поворотом моєї 
долі очікує інший. Не запитуй, хто він. Бо у 
твоєму житті я - не єдина. Ти вагаєшся, кого 
вибрати: мене, чи ту, яка роками терпить 
твої походеньки. Вона згідна прощати не-
простиме. Ти повинен повернутися до неї. 
Бо я не зумію стільки прощати. І не зможу 
відчинити тобі двері, коли будеш поверта-
тися з чужих обіймів». 

Я жартував над твоїми словами. Тепер 
зрозумів, що жартував над твоїми почуття-
ми… 

Я купив рукавички. Теплі, елегантні. 
Ношу їх у кишені. Леді Одна Рукавичка, я 
схожий на нерозважливого хлопчиська? 

…Це не я тоді вибирав. Ти сама вибира-
ла. Я не знаю, хто очікував на тебе за поворо-
том долі. Може, й ніхто. Цей міфічний Хтось 
міг бути твоєю вигадкою. Ти завжди нама-
галася бути благородною. І ця твоя жертов-
ність… Гадаєш, вона була оправдана?  

Ти відпустила мене. Я пішов… Я хотів 
повернутися. Але боявся зазирнути за по-
ворот твоєї долі. 

Всього доброго. І ти бережи себе».

Весняний лист. (Йому)
«Добривечір. Я була у нашому парку. По-

декуди ще біліють загублені снігові хустин-
ки. Але весна почуває себе володаркою і 

госпо-
динею. Парк повеселів після 
холодів. І небо повеселіло. І 
світ… І люди… 

Якийсь дивак зупинив 
мене, дістав нотний папір, 

олівець і швиденько почав 
писати нотні знаки. «Ви музи-

кант? Композитор? Я не знаю вас», - сказа-
ла незнайомцеві. «І я вас не знаю, - відповів 
він. - Але ви схожі на весну. І я дарую вам цю 
мініатюрку на щастя. Адже ви вірите, що 
щастя - не абстракція?» 

Я злякалася цього чоловіка. Кинулася 
геть. А він гукав: «Зачекайте! Не бійтеся! Я 
ще напишу вам музику сонця і дощу. Запаху 
торішнього листя і свіжої трави…» 

Коли я зупинилася, то побачила, що не-
знайомець побрів у протилежний бік. Я за-
смутила його. Добрі диваки тепер зустріча-
ються рідко. І ми втікаємо від них. А, може, 
від себе. 

Але в мене залишилася його музика... 
Я шукаю у парку цього незнайомця. А 

його немає.  
Мабуть, на твоєму обличчі блукає іро-

нічна помішка. Думаєш, цей дивак - моя ви-
гадка? Запах листя і трави, покладений на 
музику… Як повинна звучати ця мелодія? 

Сподіваюся, у тебе все гаразд. З весною 
тебе. Бувай!».

Літній лист. (Їй) 
«Вітаю! Ти завжди любила літо. Коли 

світ ховався у тінь, ти сміялася: «Хіба сон-
ця може бути забагато?». В обіймах гарячих 
літніх місяців ти почуваєшся щасливою. Як 
я заздрю їм! 

Я не розумів твоїх дивацтв. З іронією 
споглядав, коли ти визирала через вікно й 
шепотіла: «Доброго ранку, світку. Я люблю 
тебе. Літечко-сонечко, дякую за тепло». Ти 
хотіла пригорнути землю і поцілувати її у 
щічку… 

Я був у горах. Шкода, не з тобою. Прига-
дуєш нашу першу мандрівку в гори? Ти ка-
зала: вони підіймають людей ближче до не-
бес, дарують мріям крила. Ти любила спо-
стерігати за табунами кучерявих хмар. 
«Вони вже ніколи не повернуться, - зітхала. 
- Хмари схожі на життя. Біжать-поспішають. 
Не знають, коли і де кінцева зупинка». «Хма-
ри випадуть дощем», - відповів я. «Щоб зно-
ву стати окрасою неба… Якби люди мали 
такі чисті серця…» 

Я стояв на вершині гори і думав про 
тебе. Поруч була інша жінка. Не та, «яка 
згідна прощати непростиме». Це була ви-
падкова знайома. Вона шукала тиші й по-
розуміння зі світом. Через її долю пролеті-
ла буря. Розхристала спокій. 

«Що ви шукаєте у піднебессі?» - поці-
кавилася незнайомка. «Себе… ні, її…», - від-
повів. «Знайшли?». «Загубив… Укотре загу-
бив». Я розповів їй про тебе. «Ви справді її 
загубили», - мовила. «Вона сама відпустила 
мене». «Могли б і не йти…»

Я хотів би побачити тебе. І сказати… зі-
знатися… Ми можемо зустрітися?

Гарного літнього настрою!»

Лист п’ятий. Осінній. 
Останній. 

«Ти - птах без гнізда… Ти - вітер. Я ніко-
ли не зможу втримати тебе…» Лист зали-
шився незакінченим і невідісланим. 

…Він стукав у двері. Не відгукнулась. 
Знала: якщо відчинить двері, то й відчи-
нить серце. А він, нерозважливий, непо-
стійний, зупиниться на хвильку, а потім зі-
рветься і знову полетить…

Ольга ЧОРНА. 
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Сокровенне

Струни серця

Барви рідної землі
Заглядають соняхи строкаті
Із-за тину у долоньки хмар,
А над вечір від причілка хати
Роздається ароматів чар.

Пахне рута-м’ята, що матуся
Ген давно садила під вікном.
І куди не гляну, подивлюся,
Все зросло лиш під її теплом.

Мальви до світлиці 
заглядають,

В них водночас радість і печаль,
Чорнобривці душу звеселяють
І цвіте майорова вуаль.

Сонце трішки пахне 
в’ялим листом,

Та не так вже тепло, як колись.
А на грядці килимком 

барвистим 
Айстри і жоржини розлились.

Як таку оселю не любити,
Що весь час цвіте, неначе рай.
Нам додому треба 

приїжджати
Ну хоча б до матері на чай.

Чи то сонце, чи то дощ з росою,
Приїжджайте, діти, у село.
Край воріт квітковою красою
Вас зустріне мамине тепло.

Два крила
Тато і мама – 

два сильних надійних крила,
Що дані дитині, щоб в  світі 

щасливо жила.
Іронія ж долі уже 

присудила мені
З крилом перебитим летіти 

по своїм житті.

Так хочеться часом 
високо-високо піднятись

І прикрощам долі, і труднощам 
не піддаватись.

Та як же злетіти в захмарену 
неба блакить,

Коли перебите крило тобі ниє 
й болить?

Так хочеться часом 
на повнії груди вдихнути

Ковточок повітря і біль, 
і незгоди забути.

І просто злетіти, злетіти 
увись від землі,

Та цього не можна – крило ж 
перебито мені.

Я хочу, щоб кожна дитина 
на світі жила,

Коли вона має два сильних 
надійних крила,

Зуміла збагнути, що значить 
це дуже багато,

Як є два крила – 
добра мама і люблячий тато!

Оксанка ГУДЗЬ. 
с. Огризківці 

Лановецького району.  

«Усе буде добре», - втішала 
Віру свекруха, ховаючи вологі 
очі, а сама стала мудрувати, як 
бути далі. 

Пропозиція, яку невдовзі 
почула від свекрухи, приголо-
мшила молоду жінку. Та запро-
понувала таємно від Миколи 
повезти Віру на штучне заплід-
нення. Мовляв, знайома лікар-
ка про все домовиться, а гроші 
дасть вона, Ярослава. Ніхто ні-
коли про це не дізнається. Ба-
гато жінок так вирішують про-
блему. Свекруха говорила про 
те, що любитиме онука як рід-
ного, допомагатиме Вірі з ди-
тинкою. Що, врешті, треба ря-
тувати Миколу, який, зневірив-
шись, може спитися, а Вірі зда-
валося, що кожне слово све-
крухи діймає її розпеченим за-
лізом і вона ось-ось закричить 
від болю. 

Усе змінило несподіване від-
рядження, у яке незабаром від-
правили Віру з їхньої фірми. 

Свіжий подих вітру, що про-
никав крізь шибку легківки, 
ніжна мелодія ліричної піс-
ні теплом розливалися по тілу 

Віри. Вона уже не шкодувала, 
що поїхала у відрядження, адже 
напружена домашня атмосфе-
ра останнім часом вимотала 
кожну її клітинку. 

За вікном пробігали диво-
вижні краєвиди, що тримали 
високе небо. Віра так замилу-
валася картинкою природи, що 
й не помітила, як Володимир, 
їх «фірмовий» водій, звернув 
на обочину, під лісок. І зупинив 
машину.

«Давай перепочинемо, Віро. 
Я зголоднів. Ти, мабуть, теж. Он 
які синці у тебе під очима», - чо-
ловік ніжно глянув на Віру і діс-
тав пакет. Володимир не раз 
пригощав колег чимось смач-
неньким. Відколи його дружи-
ну Ольгу розбив параліч, став у 
домі не лише лікарем, а й куха-
рем. 

Давно, ще у школі, Володя 
був закоханий у Віру, але та чо-
мусь вибрала його друга Ми-
колу. «Не ображайся, Віруню, 
що сказав тобі про синці. На-
справді ти… дуже гарна», - Во-
лодимир, смикаючи білосніжні 
голівки ромашок, засоромив-

шись, почервонів.
«Облиш, не обривай кві-

ток. Вони ж не винні, вони, як 
діти», - сказала сумно Віра і вже 
за мить не зрозуміла сама, як 
це вона, завжди така недоступ-
на і горда, враз упала на груди 
Володимира і розридалася. Із 
зелені лісу доносилася дивна 
симфонія пташиного співу, тен-
дітні пелюстки ромашок лоско-
тали їх обличчя, а далеке синє 
небо стало свідком їх солодко-
го гріха.

Невдовзі Віра відчула зміни 
у своєму організмі. Купила в ап-
теці тести. Дві позитивні смуж-
ки стрілою пронизали її на-
скрізь. Тепер, коли залишилося 
так мало часу до поїздки в один 
із лікувальних центрів столиці, 
вона раптом дізналася, що ва-
гітна…

Здається, Віра мала б радіти 
від щастя, а вона не могла спа-
ти, їсти. Безнастанно думала, 
як тепер сказати про це свекру-
сі. Ідея визріла, мов гриб після 
дощу: купила на ринку комп-
лект дитячого одягу. Навмисне 
поклала на столику в передпо-
кої і стала водити очима за све-
крухою. Здається, та помітила, 
почала оглядати. Віра завмер-
ла. 

«Ти таки наважилася? Так, 
Віронько? – голос свекрухи 
звучав святково. – Я така рада, 
така рада! Ось скоро поїдемо в 
ту київську клініку…» 

«Я також рада, мамо. Осо-
бливо рада, що ваша лікарка 

помилилася щодо Миколи. Я 
вагітна від вашого сина».

…Чотирнадцять літ минуло 
відтоді, як на світ з’явився Ан-
дрійко. «Викапаний татусь, - не 
могла натішитись онуком ба-
буся Слава. – І носик кирпатий, 
такий, як у Колі. І оченята сині. 
А що вже збиточний! Мабуть, 
татові гени передалися!»

Якось, допомагаючи Вірі з 
малюком, пані Слава зізнала-
ся: «Знаєш, Віруню, тільки те-
пер, коли бачу в онукові ма-
ленького Колю, зрозуміла: дар-
ма я наполягала на тому штуч-
ному заплідненні. Насправді, ту 
дитину я б не змогла полюбити 
по-справжньому, так, як люблю 
Андрійка». 

…Я бережу таємницю своєї 
подруги, ім’я якої змінила. Ми-
кола виявився чудовим бать-
ком для Андрійка. І Віра біль-
ше не хоче сказати йому прав-
ду. Бо кому потрібна така прав-
да, через яку йде шкереберть 
доля двох, чи навіть трьох, лю-
блячих сердець? 

На жаль, одного весняно-
го ранку не стало бабусі Слави, 
і Андрій разом із батьком що-
неділі ходить на її могилу. Я не 
берусь судити Віру, бо ми лише 
грішні люди на цій землі. Голо-
вне – щиро покаятись. І мило-
сердний Господь нам простить. 
Врешті, хіба Микола  Андрійко-
ві – не рідний? Недарма в наро-
ді кажуть: не ті батьки, які на-
родили, а ті, які виховали…

Марія МАЛІЦЬКА.

Олена сиділа біля вікна, заку-
тавшись у теплий плед. У негожі 
осінні дні вона частенько так ро-
била: приходила з роботи, заварю-
вала чашку міцного чаю і, накинув-
ши на спину плед, дивилась у вікно. 
Он жіночка із важкими сумками на-
здоганяє маршрутку, а тут школяр 
допомагає старенькій бабусі пере-
йти вулицю… Раптом її погляд зупи-
нився на юнакові, який стояв із бу-
кетом хризантем і нетерпляче раз 
у раз поглядав на годинника. Че-
рез десять-п’ятнадцять хвилин цей 
осінній красивий букет вже був у 
руках дівчини, яка просто світила-
ся від щастя. У ту мить усміхнулася 
й Олена. Їй подобалось спостеріга-
ти за щасливими людьми і подумки, 
по-щирому, бажати їм добра.

На роботі дівчину називали ди-
вачкою і мрійницею.

– У якому світі ти живеш? – не 
раз повчали колеги по роботі. – Те-
пер інші часи, коли кожен сам за 
себе. Тобі вже пора своє життя вла-
штовувати, а не за інших пережива-
ти і радіти.

Олена лише знизувала плечи-
ма. Може, й занадто наївною була, 
але назавжди вкарбувала у пам’яті 
слова, які їй постійно повторюва-
ла мати: «Зла у світі багато, і пере-
могти його можна тільки добром». 
А ще вона знала про існування так 

званого закону бу-
меранга – як ти 

його кинеш, 
так він тобі 
і повер-
неться. У 
цьому ді-

вчина вже 

не раз переконувалася.
Дмитра – новачка у колекти-

ві, в якому працювала Олена, одра-
зу не злюбили. Занадто амбіційним, 
зверхнім і егоїстичним видався він 
усім.

– Ви придивіться до нього уваж-
ніше. Він же насправді не такий. Це 
його захисна оболонка. Дмитрові 
просто важко адаптуватися у ново-
му оточенні, – переконувала колег 
дівчина.

Чоловік заприятелював з Оле-
ною. Вона допомагала йому озна-
йомлюватися з новою роботою і 
просто була тією, хто без зайвих за-
питань і зауважень умів вислухати.

– Не довіряй так сліпо малозна-
йомим людям, – не переставала тур-
котіти Віра, колега по роботі.

Мов у воду дивилася Віра, коли 
говорила ті слова. Бо вже наступно-
го ранку на своєму робочому столі 
Олена не могла знайти звіту, який 
готувала допізна напередодні.

– Хіба ж я тебе не попереджала? 
– дорікала співробітниця. – Це вже 
він, напевно, хоче вислужитися пе-
ред начальством, буцімто, сам зро-
бив цей звіт. До речі, зранку, поки 
тебе ще не було, Дмитро виходив 
з нашого кабінету. Бачиш, все схо-
диться. А я тобі казала…

Не хотіла Олена вірити в те, що 
Дмитро так підступно повівся. Вона 
ж бачить людей наскрізь. Невже мо-
гла так помилитися щодо нього?! 
Хвиля розчарування огорнула ді-
вчину. Їй хотілося плакати і захова-
тися десь подалі від усіх, щоб побу-
ти наодинці, розібратися зі своїми 

думками.
– Привіт, Оленко, – радісно, як 

нічого не трапилось, сказав Дмитро 
ще з порога кабінету.

– Бач, ще й має нахабність зло-
втішатися, – шепотіла Олені Віра.

Олена крізь сльози ледь усміх-
нулася і, нічого не сказавши, пори-
нула у пошуки звіту.

– А що ти шукаєш? – намагався 
продовжити розмову, не розуміючи 
що трапилось, Дмитро.

Після тих слів його погляд маг-
нетично зупинився на папці, яка ле-
жала під столом.

Дмитро підняв папку і поклав на 
стіл.

– О, спасибі, – з невимовною ра-
дістю сказала дівчина. – Мені не на-
стільки важливий цей звіт, як те, що 
я повернула віру в людину.

Дмитро розгублено дивився, не 
розуміючи змісту цих слів.

– Та, не зважай, – весело відмах-
нулася Олена, коли зрозуміла, що 
свої думки, мимоволі, висловила 
вголос.

З відчуттям якогось особливо-
го спокою і з надзвичайно хорошим 
настроєм Олена поверталася з ро-
боти додому. Щоправда, її здивува-
ло, коли Дмитро відпросився з ро-
боти ще з обіду. Може, він образив-
ся, зрозумівши, у чому вона мала не-
обережність його запідозрити зран-
ку? Та сумніви дівчини враз роз-
віялися, коли вона побачила біля 
під’їзду щасливого Дмитра із роз-
кішним букетом її улюблених пізніх 
осінніх квітів – хризантем…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Етюд

Так ніхто 
не любив…

Цей рядочок з поезії 
Володимира Сосюри ніби 
про мене. Бо я люблю, ко-
хаю тебе до нестями. 
Люблю, коли на світанку 
заглядає у вікна сонце і 
будить мене своїми про-
менями. Люблю, коли ве-
чірні тумани окутують 
сонну землю, а перша зір-
ка нагадує, що, на жаль, 
ти – не зі мною. Люблю, 
коли прозорі павутин-
ки бабиного літа вигой-
дуть мрію про наші зу-
стрічі, поки що – нездій-
сненні.

Але ти не знаєш 
про це. Про мою любов. 
А я надто горда, аби 
тобі про неї розказати. 
Якби ти міг здогадати-
ся сам. Адже ми живе-
мо поряд, разом працює-
мо і, навіть, ходимо «на 
пиво», де ти виповідаєш 
мені, як другу, свої чоло-
вічі таємниці. 
Поміть, будь 
ласка, що 
я тебе лю-
блю…
 Оксана К. 
м. Збараж. 

Віра – моя давня подруга. Ви-
сока, статна, з пишним волоссям 
і виразними сірими очима, вона 
завжди заряджала ще й мене сво-
їм оптимізмом. Тому дуже здиву-
валася, коли одного вечора поба-
чила її на своєму порозі пригні-
ченою. «Вибач, що втягую тебе у 
свою таємницю. На роздоріжжі я, 
не знаю, чи казати Миколі, як усе 
було насправді…» - почала Віра 
якось здаля, загадково. А потім 
повільно, слово за словом, наче 
по слизьких сходинках, стала під-
ходити до наболілого…

Так уже вийшло, що вона, юна, 
вродлива, вийшла заміж за розлу-
ченого чоловіка. Якби це стало-
ся з кимось із її подруг, зізнаєть-
ся Віра, вона б неодмінно сказала: 
з добрими чоловіками – не роз-
лучаються. Проте, закохавшись у 
Миколу, дівчина повірила, що він 
сам залишив дружину, бо за вісім 
років їх спільного життя вона так 
і не народила йому дитину. «Розу-
мієш, Вірусю, де немає дітей – там 
немає і сім’ї». «Я народжу тобі гар-
них діточок, Колюню», - горнулася 
до коханого щаслива Віра. 

Дівчина пішла за невістку. Ні-
чого лукавити, свекруха прийня-
ла її, наче рідну доньку. Вставала 
скоріше за молодят, щоб на сніда-
нок почастувати їх чимось смач-
ним і поживним. «Мене не було 
кому шанувати, то знаю, як це 
приємно, - пояснювала допитли-
вим сусідам пані Слава. – Хай на-
бирається сил невісточка, бо, як 

з’явиться дитя, – недосипати до-
ведеться. Як згадаю, яким веред-
ливим Миколка був…»

Минав рік за роком. Пані Сла-
ву усе більше тривожив тонкий 
стан невістки. Сам Господь знає, 
як їй хочеться мати онуків! Ви-
рішила поговорити з Вірою і вже 
наступного дня обидві пішли у 
поліклініку.

Гінеколог – однокласниця 
пані Слави, після огляду попро-
сила Віру залишити кабінет. Це 
збентежило молоду жінку: вона 
повинна знати правду.

«Віра абсолютно здорова, Сла-
во. Можливо, уся причина в Ми-
колі? Адже і в першому шлюбі у 
нього теж не було дітей», - слова 
лікарки прозвучали для Яросла-
ви як вирок. Як же вона сама не 
здогадалася про це раніше? Роз-
пачливо дивилася на одноклас-
ницю: що ж тепер буде? У кори-
дорі її чекає Віра. Звичайно, вона 
хвилюється, і Ярославі так не хо-
четься вводити її в оману. Та й 
Миколі не може сказати правду. 
Останнім часом він помітно змі-
нився, посмутнів, став приходити 
напідпитку.

“ “Найбільше досягнення, 
яким може пишатися 
людина – це стати 
щасливою та 
навчитися роботи 
щасливими людей 
навколо себе.

гніздечко
Сімейне

Невигадана всторія

Життєві сюжетиОсiнь пише коханим листи…

Мабуть, передалися

Букет хризантем

татові гени

Закохалася у літо,
І взяла його 

в осінь. 
Серце, ще теплом 

зігріте, 
Днів погожих 

в долі просить. 
На фото:  

Марія ДМИТРИШИН, 
волонтерка 

селища Гримайлів 
Гусятинського району.   
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Чемпіонат ПЛ. Під-
сумки 6-го туру

Окрім видовищної гри, ко-
манди спільними зусиллями 
подарували вболівальникам 
рекорд результативності ново-
го сезону.

З 27-ми забитих м’ячів міні-
мальна перевага у господарів: 
14-13. Середня результатив-
ність туру складає 3,86 за матч.

Окрім того, минулих вихід-
них на матчі прийшли 62 846 
глядачів. 

«Олімпік» - 
«Металург» Д. – 3:2

Інтригуючий сценарій у до-
нецькому дербі на київському 
НТК ім. Баннікова приніс во-
льову та результативну пере-
могу дебютанту. 

«Металіст» - «Дніпро» - 2:5
«Повернення» Мирона Мар-

кевича до Харкова принесло 
його новій команді перемогу 
у найрезультативнішому поє-
динку нинішнього Чемпіонату.

«Чорноморець» -
 «Шахтар» - 0:2

Доведена до автоматизму, 
виважена та збалансована гра 
чинного чемпіона дозволила 
продовжити переможну серію 
на внутрішній арені.

«Зоря» - «Динамо» - 2:2
Пройшовши школу Євро-

кубків, луганці зуміли на рів-
них зіграти з динамівцями у 
матчі, де характер виявили 
обидві команди.

«Волинь» -
 «Металург» З. – 3:0

Луцьку команду нарешті 
вдома прорвало, і запоріжці зу-
міли протриматись лише пер-
ший тайм.
«Іллічівець» - «Говерла» - 2:2

Лише дві команди не мали 
перемог після 5-ти турів, а ні-
чия в очному поєдинку не до-
зволила змінити неприємний 
«нуль» хоча б одній зі сторін.

«Ворскла» - «Карпати» - 2:0
У матчі гідних суперників 

свої козирі зуміли реалізувати 
господарі, забивши двічі неза-
довго до фінального свистка.

Бондаренку 
пропонували висту-
пати за інші країни

Чемпіон Світу 
та Європи, 
тріумфатор 

«Діамантової 
Ліги» і один із 
найуспішніших 
легкоатлетів 
сучасності Богдан 
Бондаренко зізнався, 
що отримував 
пропозиції про виступ 
за інші країни. 

 Хто саме хотів перема-
нити стрибуна у висоту, 
українець не сказав, проте 
запевнив, що продовжить 
захищати кольори синьо-
жовтого прапора.

Що стосується планів 
на наступний сезон, тут 
Бондаренко ставить собі 
за мету не лише підкорити 
Чемпіонат Світу, а й комер-
ційні змагання – «Діаман-
тову Лігу». Українець пере-
конаний, що у 2015 наре-
шті впаде світовий рекорд 
- 2,45, який тримається вже 
21 рік.

Збірну України 
обігнала Росія  

Збірна України 
втратить 
дві позиції в 

оновленому рейтингу 
міжнародної 
футбольної федерації. 

Після невдачі у проти-
стоянні зі Словаччиною 
«синьо-жовті» опустяться 
із двадцять другої сходин-
ки на двадцять четверту. 
Вперед українці пропусти-
ли команди Росії та Кот-
д’Івуару.

Не обійшлося без змін і 
у верхній частині рейтин-
гу. Німеччина та Аргенти-
на досі займають першу та 
другу позиції відповідно. А 
от на третю сходинку під-
нялася команда Колумбії, 
яка посунула на четверте 
місце голландців. Офіційно 
оновлений рейтинг ФІФА 
опублікують 18 вересня.

У перенесеному матчі 2-го туру Першої ліги футбольний 
клуб «Нива» розписав бойову нічию з муніципальною 
командою Тернополя - 2:2.

Як і очікувалося, на полі міського стадіону точилася справжня боротьба, а 
гольових моментів було обмаль. 

«Нива» першою забила гол, однак вже у другому таймі «Тернопіль» зрівняв 
рахунок. 

Уже за дві хвилини «Нива» знову святкувала взяття воріт суперника , але 
вже на доданих хвилинах матчу муніципалам вдалося врятувати нічию. Зробив 
це, як не дивно, воротар ФК «Тернопіль».

13 вересня відбувся 18-ий щорічний 
забіг навколо тернопільського 
ставу  “Тернопільська озеряна”.

Цьогоріч учасниками спортивного свята стали 
136 спортсменів з Тернополя й області, а також сусід-
ніх Львівської, Чернівецької та інших областей краї-
ни. Крім цього завітали на забіг учасник з Польщі та 
навіть з Канарських островів!

 Відтак, любителі оздоровчого бігу подолали дис-
танцію більше, ніж у девять кілометрів.

«Нива» й надалі не радує грою

У 8-му турі Першої ліги наша команда 
зазнала виїзної поразки від 
криворізького «Гірника» - 0:4

Як личить гос-
подарям, «Гірник» 
на старті поєдин-
ку пішов уперед і 
вже на другій хви-
лині отримав ре-
альну нагоду від-
крити рахунок, 
однак е не вдало-
ся. Проте і нада-
лі гра проходила 
здебільшого біля 
воріт гостей і вре-
шті вони пропустили. 

«Нива» кинулися відігруватися і створила кіль-
ка небезпечних моментів, проте так і не змогла від-
значитися.

Початок другої частини гри також активніше 
провели саме наші футболісти, але на 73-ій хвили-
ні зустрічі їм знову довелося розпочинати з центра 
поля.

Третій гол влетів у ворота «Ниви» за кілька хви-
лин до завершення гри, а крапку у поєдинку поста-
вив майстерний удар господарів з лінії штрафного 
майданчика.

Ювілейні, 20-ті, Всеукраїнські велосипедні 
перегони пам’яті тернополянина майстра 
спорту Володимира Філіпенка відбулися у 

Тернополі.
Тривали змагання три дні. Аби виявити кращих велогонщиків 

України, до нашого міста з’їхалися понад 120 найсильніших спортс-
менів із 17 областей. Два дні вони змагались на шосе на різних дис-
танціях, а на третій велосипедисти їхали містом вулицями Замко-
вою та Листопадовою.

Найстаршому учаснику перегонів лише 16 років. Також серед 
учасників – 37 кандидатів у майстри спорту

За результатами трьох днів, абсолютну перемогу здобув тер-
нополянин Владислав Щербань, а серед дівчат першою була Софія 
Прийма зі Львова.

 

 

 Як «Тернопіль» 
здолав «Динамо-2»

Матч 8-го туру чемпіонату України 
з футболу сюрпризів не приніс. 
Муніципали прогнозовано 

перемогли суперника – 1:0.
Старт матчу був за 

киянами. Вони за пер-
ших 10 хвилин гри дві-
чі зуміли відзначитися, 
однак в обох випадках 
боковий суддя зафік-
сував положення поза 
грою. Далі гра прохо-
дила в обопільних ата-
ках, і гострішими вони 
виглядали саме у вико-
нанні гостей. Аж під за-
вісу тайму тернополяни 

активізувалися і були близькими до взяття воріт 
суперника, проте на табло так і залишалися нулі.

У другій половині матчу гра господарів зна-
чно оживилася і тотальна перевага у перші 20 
хвилин другого тайму таки завершилася голом. 
Просто феноменальний удар зі штрафного з да-
лекої відстані вдався Віталієві Богданову, який  
зняв «павутину» з лівої «дев’ятки» воріт «Дина-
мо-2» (1:0). Цей рахунок і став підсумком доволі 
видовищного протистояння.

 

Місце зустрічі – набережна

Перше дербі не виявило переможця

Тернополем – на велосипедах Збаразькі борці поповнили 
скарбничку нагород

Вихованці фізкультурно-спортивного клубу “Чемпіон” 
повернулися з перемогою із  Міжнародного турніру з 
вільної боротьби “Олімпійські надії”, який проходив у 

польському місті Жешув.
На борцівському килимі зустрілися спортсмени з Польщі, 

Словаччини та України,зокрема команди Львова, Хмельницька, 
Кам’янця-Подільського та Збаража.

На першу сходинку п’єдесталу пошани зійшли Юрій Вовк та 
Андрій Ткач. Третє місце у Олега Павлишина, Вадима Крупсько-
го та Олександра Бебка. Андрій Жезняк та Віталій Адамович посі-
ли почесні п’яті місця. З “бронзою” чемпіонівці повернулися також 
із Всеукраїнського турніру, присвяченого пам’яті майстра спорту 
СРСР Володимира Кайди, що проходив 6-8 вересня у місті Здолбу-
нів. Третє місце вибороли Олександр Михальський та Назар Бор-
сук. П’ятим став Роман Михайловський.
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Мешканці села Колочава 
Міжгірського району 
пояснили: це - елементи 

оборонної Лінії Арпада. 
Крім їжакуватих пірамід тут 
збереглися залізобетонні 
бункери, земляні траншеї, 
окопи. 

Споруди отримали таку назву на 
честь князя Арпада, який у 889 році 
об’єднав угорські племена й заснував 
угорську державу. Щоправда, обронну 
лінію у Східних Карпатах будували зна-
чно пізніше - у часи Другої світової ві-
йни. Її створювала німецька армія та її 
союзники - угорські війська - проти на-
ступаючої Червоної Армії. 

Природний рельєф Карпат дозво-
ляв будувати військові укріплення, з 
яких артилерійським вогнем можна 
було зупинити рух противника. У Коло-
чаві, наприклад, звели близько тридця-
ти залізобетонних бункерів. До них від 
вогневих точок тягнулись укріплені 
земляні траншеї. Там були прокладені 
лінії телефонного зв’язку, вогневі точ-
ки обладнані автоматичною стрілець-
кою зброєю, мінометами, гранатами та 

легкими протитанковими гарматами. 
Лінія Арпада не була суцільною - 

вона складалася з окремих вузлів обо-
рони.

Загалом на обронній лінії лише у 
межах 4-ого Українського фронту було 
збудовано 99 опорних пунктів, 759 до-
тів, 394 дзоти, 439 відкритих вогневих 
рубежів, 400 кіломерів траншей і стрі-
лецьких окопів та 135 кілометрів про-
титанкових перепон. Протяжність Лі-
нії Арпада - майже 600 кілометрів. Най-
більше вузлів оборони зводили у до-
линах річок. Це були численні проти-
танкові піраміди, загородження, мінні 
поля, залізобетонні споруди та інше. 

Бої Закарпаття оминули. Бо добре 
поінформована про оборонну систему 
регіону Червона Армія змінила тактич-
ний хід - наступала в інших напрямках. 

Майже всі укріплення військово-
оборонної системи вороги залишили 
замінованими. Тікаючи, угорці бунке-
ри також підривали. 

Хоча відтоді минуло доволі багато 
часу, мешканці села Верхньої Грабівни-
ці, приміром, і донині побоюються, що 
у деяких об’єктах, зокрема в бункерах, 

можуть бути заміновані приміщення.  
Про Лінію Арпада закарпатці роз-

повідають чимало легенд. Може, дея-
кі з них є правдою. Кажуть про замас-
ковані ходи, надійно замуровані  після 
війни. Про вузькоколійку, яка була про-
кладена до бункера у Верхній Грабів-
ниці. Про те, що там, крім складів, були 
спальні, їдальня і навіть церква. 

Бункери приховують багато таєм-
ниць. У них можна побачити стіни з мо-
нолітного бетону, які не належать до 
часів спорудження об’єктів. 

Також місцеві мешканці розповіда-
ють, що в одному з бункерів до сих пір 
заховано величезний склад зброї та 
продовольства. Старші люди пригаду-
ють: у 1970-х роках склади з продукта-

ми справді були знайдені. І звідти про-
тягом тривалого часу виносили банки 
з тушонкою. Незважаючи на те, що про-
дукт пролежав десятки років - тушонка 
була надзвичайно смачною. 

За часів Радянського союзу об’єкти 
були під опікою військових. 

Точна карта підземелля - в Угорщи-
ні. Вона могла б допомогти відкрити 
чимало незвіданого.  

У Колочаві створили історико-
військовий музей «Лінія Арпада». До 
його складу входить найдовша в Євро-
пі відреставрована 100-метрова обо-
ронна лінія. 

Закарпатці сумно жартують: ех, пе-
ремістити б ті протитанкові піраміди 
на схід України…   

До слова, на Закарпатті налічується  
шість військових ліній оборони. Чоти-
ри угорських: Лінія Арпада, Лінія Гуня-
ді, Лінія Ласло і Лінія Святого Іштвана. 
І дві чехословацькі: Лінія Бенеша та Лі-
нія Масарика.

Подорожі Україною цікаві й захо-
плюючі. Наша земля багата на таємни-
ці. Відкривайте їх для себе!      

Ольга ЧОРНА.

Лінія Арпада
Під час подорожі Закарпаттям звер-
нула увагу на бетонні піраміди. Вони 
розташовані біля дороги, річки Тере-
блі, у лісі. Порослі мохами. Деякі зруй-
нувані водою і часом. А деякі збере-
глися дуже добре. 

За доброю 
українською 
традицією, 

священик благословив 
працівників поштового 
відділення та гостей 
урочистого заходу й 
освятив приміщення. 

За словами заступника ди-
ректора з питань маркетингу 
обласної дирекції УДППЗ «Ук-
рпошта» Валентини Удич, у 

відділенні працюють семеро 
листонош і шестеро операто-
рів, які щоденно надають спо-
живачам близько 50 видів по-
слуг - універсальних, комер-
ційних тощо. 

- Щомісяця восьме пошто-
ве відділення приймає до пе-
ресилання понад дванадцять 
тисяч листів і бандеролей, 190 
посилок, 70 переказів. У серед-
ньому за місяць доставляється 

майже 24 тисячі письмової ко-
респонденції, понад 14 тисяч 
примірників періодичних дру-
кованих видань та інше, - ска-
зала Валентина Удич.  

Крім того, на листонош 
очікують більше 1480 пенсіо-
нерів і тих тернополян, котрі 
отримують соціальну допомо-
гу. 

Також у відділенні пред-
ставлена різноманітна філате-

лістична та сувенірна продук-
ція. І саме тут створене спеці-
алізоване робоче місце з реа-
лізації філателістики та обслу-
говування 107 власників філа-
телістичних абонементів. 

Із побажаннями стабіль-
ності, оптимізму, вдячних клі-
єнтів, гарної зарплати і миру 
звернулися до колективу на-
чальник управління транспор-
ту, комунікацій та зв’язку Тер-

нопільської міськради Ігор 
Мединський, директор Терно-
пільської дирекції Українсько-
го державного підприємства 
поштового зв’язку Василь Юр-
чишин, голова обласної орга-
нізації Асоціації філателістів 
України Валерій Матвєєв, на-
чальник відділення поштово-
го зв’язку №8 Ірина Кіревніна.          

Ольга ЧОРНА.    

У Тернополі після ка-
пітального ремонту 
відкрили відділен-
ня поштового зв’язку 
№8 УДППЗ «Укрпо-
шта», яке розташова-
не на вулиці Живова, 
28. Тепер тут затиш-
но, зручно, сучасно і 
комфортно. 

Відсилайте листи з комфортом  
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Гарбузове печиво

ПОТРІБНО: гарбуз - 250 г, яйце - 1 шт., 
масло вершкове (кімнатної температу-
ри) - 200 г, цукор - 200 г, борошно - 300 г 
(до 3-4 скл.), кориця - 1 ч. л., мускатний го-
ріх - 0,5 ч. л. (не обов’язково), сода - 0,5 ч. 
л., сіль - 1 щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз нарізати 
шматочками і зварити в підсоленій воді 
до м’якості (хв. 20). Потім злити воду і 
розім’яти гарбуз. Збити розм’якшене мас-
ло з цукром, додати яйце, прянощі. Дода-
ти гарбуз, перемішати. Додаючи просія-
не борошно і соду (при бажанні можна по-
гасити соду лимонним соком або оцтом), 
замісити м’яке тісто. Тісто розкачати в 
пласт, вирізати печиво будь-якої форми. 
Викласти його на деко (можна покрити 
деко пергаментом).

 Розігріти духовку до 190-200 градусів, 
помістити печиво і випікати 20-25 хв. до 
рум’яності. 

Гарбуз - десерт 
маринований

ПОТРІБНО: гарбуз - 1 кг, вода - 1 л, цу-
кор - 400 г, оцет - 5 - 6 ч. л., цукор ваніль-
ний - 10 г.

ПРИГОТУВАННЯ: з гарбуза зняти 
шкірку, видалити насіння й волокнис-
ту частину та нарізати на невеликі шма-
точки. Скласти в каструлю, додати цукор, 
ванілін, оцет та залити водою. Кип’ятити 
15-20 хв., доки гарбуз трохи не зм’якне та 
стане злегка прозорим. Гарячим розклас-
ти в простерилізовані банки Закатати та 
закутати до повного охолодження. Гарбу-
зи використовувати мускатних сортів – з 
яскравою оранжевою м’якоттю. Можна, 
крім ванільного цукру, додати корицю та 
гвоздику. Якщо нарізати гарбуз фігурним 
ножем – страва матиме привабливий зо-
внішній вигляд.

Запіканка з гарбуза 
з яблуками

ПОТРІБНО: 1 кг очищеного і наріза-
ного крупними кубиками гарбуза, 100 г 
(5 ст. л.) манної крупи, 500 г сиру ніжної 

консистенції без грудочок, 8-10 (1 кг) ве-
ликих кислих яблук, 2 яйця, 3 ст. л. меле-
них білих сухарів, 4–6 ст. л. цукру, 10 г ва-
нільного цукру, 2 ст. л. меленої кориці, сік 
1/2 лимона, вершкове масло для обмазки 
форми, панірувальні сухарі для обсипан-
ня форми.

ПРИГОТУВАННЯ: зварити гарбуз 
до м’якості, але не переварити. Відкину-
ти його на друшляк і зцідити всю ріди-
ну. Змішати 2-3 ст. л. цукру і манну крупу. 
Розім’яти гарбуз з цією сумішшю, прагну-
чи не допустити утворення манних грудо-
чок. Дати постояти 20 хв., щоб манка роз-
бухла. В окремий посуд видушити трохи 
лимонного соку. Почистити яблука і по-
кришити їх шматочками середньої вели-
чини в цей посуд. Періодично перемішу-
вати яблука з лимонним соком, щоб вони 
не потемніли. Додавати сік, якщо необ-
хідно. Форму для випікання (можна ви-
користовувати роз’ємну) щедро змасти-
ти вершковим маслом і обсипати паніру-
вальними сухарями. У гарбузову масу до-
дати ванільний цукор, 1 яйце і 3 ст. л. ме-
лених білих сухарів. Потушкувати яблука 
декілька хвилин на сухій розігрітій сково-
рідці, щоб вони стали м’якими, але не роз-
повзлися. Викласти гарбузову масу у фор-
му рівним шаром. Посипати 1 ст. л. кориці. 
Покрити шаром яблук. Посипати яблука 
1 ст. л. кориці. Взяти яйце, що залишило-
ся, і відокремити жовток від білка. Білок 
покласти в холодне місце. Розітерти сир 
з 2-3 ст. л. цукру і жовтком. Білок збити в 
міцну піну і додати в сирну масу. Обереж-
но, але ретельно все перемішати.

Викласти сирну масу на яблука і відра-
зу ж відправити в духовку. Випікати 25 хв. 
в розігрітій до 200°С духовці. Якщо верх 
запіканки почне рум’янитися дуже швид-
ко, прикрити його листом пергаментно-
го паперу. Дати запіканці охолонути, при-
красити шматочками яблук, политими 
цукровим сиропом, і подавати до столу.

Гарбузовий торт 
з сирним кремом

ПОТРІБНО: гарбуз - 1 скл., цукор - 3/4 
скл., яйця курячі - 2 шт., борошно пшенич-
не -1 скл., розпушувач тіста, 1 ч. л., кори-
ця -1 ч. л., дрібка солі, сир кисломолоч-
ний - 250 г, пудра цукрова - 1/2 скл., масло 
вершкове - 100 г, шоколадна помадка, ма-
лина, м’ята (листя).

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз сирим по-
терти на дрібній тертці. Для тіста: яйця 
збити з цукром, додати гарбуз, борошно, 
розпушувач, корицю (можна додавати за 
смаком), сіль, все ретельно вимішати – 
тісто має вийти рідке. Випікати при тем-
пературі 180 град. Можна тісто  розділи-
ти наполовину та спекти два прямокутні 
коржі (розмір форми 25х15) і перерізати 

їх навпіл. Для крему: перетерти домашній 
сир через сито або в макітрі і ретельно ви-
мішати з маслом та пудрою. Готові коржі 
перемазати кремом та залити торт шоко-
ладною помадкою, прикрасити ягідками 
малини, листочками м’яти.

Пиріг з гарбуза 
з шинкою

ПОТРІБНО: 500 г гарбуза, 200 г шин-
ки, 4 яйця, 3/4 скл. молока, 1,5 скл. пше-
ничного борошна, 120 г маргарину, тро-
хи гарбузового насіння, сіль. Можна ро-
бити такий гарбузовий пиріг і з листко-
вим тістом, а не лише з пісочним.

ПРИГОТУВАННЯ: розрізати марга-
рин на невеликі шматочки. Просіяти на 
нього борошно. Додати 1 жовток. Пере-
мішати і скачати з тіста кулю. Змастити 
маргарином форму діаметром 20-24 см.

Розкотити тісто, викласти у форму, 
притискаючи його до кутів. Якщо тісто 
випадково порветься, заліпити розрив 
зайвим тістом. Помістити форму з тіс-
том в холодильник на 20 хв. Очищений 
гарбуз натерти на крупній тертці. Зали-
ти молоком і варити на слабкому вогні 
15-20 хв. 3 яйця і білок, що залишився, 
збити з 1 ч. л. солі. Нарізати більшу час-
тину шинки невеликими шматочками, а 
решту - смужками. Гарбуз зняти з вогню 
і охолодити. З’єднати збиті яйця з гар-
бузом. Перемішати гарбузову масу з по-
дрібненою шинкою. Вилити начинку на 
тісто, розкласти зверху смужки шинки і 
прикрасити пиріг очищеним насінням. 
Випікати пиріг при температурі 180 С 
протягом 40 хв. Перші 20 хв. - на ниж-
ньому вогні, потім включіть і верхній 
вогонь духовки. Якщо такої можливості 
немає, то спочатку пиріг поставте ниж-
че середнього рівня на 20 хв., а потім на 
20 хв. вище середнього рівня.

Рагу з гарбуза 
по-мексиканськи 

ПОТРІБНО: 5 кг гарбуза, 200 г  цибу-
лі, 2 стручки червоного перцю чилі, 200 
г м’ясного фаршу, 1 пучок петрушки, по 
2 ст. л. олії і томатної пасти, 600 мл ово-
чевого бульйону, 1 ст. л. борошна, по 150 
г консервованих зеленого горошку та 
кукурудзи, 1 зубчик часнику, 2 ч. л. при-
прави каррі, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: зрізати верх-
ню частину гарбуза. Ложкою вийняти 
м’якоть, залишивши шар товщиною один 
сантиметр. М’якоть очистити від насіння і 
нарізати кубиками. Перець і  цибулю дріб-
но нарізати. Часник очистити і видавити 
пресом. М’ясний фарш обсмажити і при-
правити сіллю та каррі. Петрушку дріб-

но подрібнити. М’якоть гарбуза і цибулю 
обсмажити в олії 5 хв. Додати перець чилі, 
часник, томатну пасту, залити бульйоном 
і варити 10 хв. Всипати борошно. Додати 
кукурудзу, горошок, м’ясний фарш і пе-
трушку. Посолити і дати постояти 5 хв. Го-
тову масу перекласти на гарбуз, закрити 
«кришечкою» і поставити в розігріту до 
150 градусів духовку на 30-45 хв. До сто-
лу подати в гарбузі. 

Запіканка з гарбуза 
з грибами 

ПОТРІБНО : 1 кг гарбуза, 1 кг пече-
риць, 4 ріпчасті цибулини, 300 г маслин 
без кісточок, півсклянки гарбузового 
насіння, 400 г сиру, 8 яєць, 1 скл. верш-
ків, 2-3 ст. л. борошна, олія рафінована, 
сіль і чорний мелений перець за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: гриби і цибулю 
нарізати квадратиками, підтушкува-
ти в олії, посолити і поперчити за сма-
ком. Гарбуз очистити від шкірки і на-
сіння, нарізати кубиками. Сир натер-
ти на крупній тертці і змішати з яйця-
ми, вершками та борошном, посолити 
і поперчити за смаком. Викласти гри-
би з цибулею у форму, змащену маслом, 
зверху покласти гарбуз. Залити яєчною 
сумішшю і поставити в духовку на 30-40 
хвилин. За 10 хвилин до повної готов-
ності викласти на запіканку маслини і 
гарбузове насіння.
Салат з гарбуза 

ПОТРІБНО: 150 г гарбуза, 4-6 яблук, 
1 ч. л. соку лимона,1-2 ч. л. меду, це-
дра лимона, півсклянки подрібнених 
волоських горіхів, пакетик кокосової 
стружки. 

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз і яблука 
без серцевини натерти на крупній терт-
ці, перемішати. Додати сік лимона, це-
дру лимона, мед, знову все перемішати 
і посипати зверху волоськими горіхами 
та кокосовою стружкою. 

Запіканка з гарбуза 
з сиром 

ПОТРІБНО: 1,5 кг гарбуза, 250 г 
сиру, 80 г манної крупи, 200 г молока, 2 
яйця, 30 г сушених яблук або родзинок, 
по 50 г цукру, вершкового масла і смета-
ни. 

ПРИГОТУВАННЯ: сушені яблука або 
родзинки замочити у воді. Гарбуз нарі-
зати кубиками, трохи проварити і злити 
воду. Підготовлений гарбуз з’єднати з си-
ром, манною крупою, молоком, цукром, 
яйцями, нарізаними соломкою яблуками 
або родзинками. Все ретельно переміша-
ти, викласти на змащену маслом сково-
роду, скропити розтопленим маслом і за-
пікати в духовці 15-20 хв. При подачі до 
столу полити сметаною.

Погідними сонячними днями владарює довкіл осінь. Вигрівають 
боки до сонця на городах і найкорисніші овочі – гарбузи. Ми часто 
проходимо мимо повз ці пузатенькі дари природи. А дарма. Гарбуз 

багатий на різні вітаміни, клітковину, мінерали, кальцій, залізо, цукор, 
мідь, фтор, цинк, каротин і калій, що сприяє нормалізації тиску, підвищує 
імунітет, запобігає застуді. 

Дієтологи радять вживати гар-
буз людям із зайвою вагою. Для схуд-
нення він просто незамінний. І це все 
завдяки вітаміну Т, який сприяє за-
своєнню їжі і прискоренню процесу 
обміну речовин. Також цей вітамін 
перешкоджає відкладенню жирових 
клітин в організмі.

«Наш ДЕНЬ» підготував сьогодні 
добірку цікавих рецептів з гарбузом 
– як солодких, так і солоних страв. 
Смакуйте на здоров’я! 

 Бабиного літа чистій вроді – 
  усміхались гарбузи в городі
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Східна Україна. Пияк кричить 
до собаки: 

- Шарік, Шарік, іді сюда, я тєбє 
калбаскі дам! 

Пес відповідає: 
- По-перше, я не Шарік, а 

Кулька. А, по-друге, я вашої соба-
чої мови не розумію.

* * *
- Моя дружина хоче схуднути і 

тепер весь час їздить верхи.
- Який результат?
- За тиждень кінь втратив де-

сять кілограмів ваги.
* * *

Сільська дискотека. Хлопець 
підходть до дівчини:

- Танцюєш?
- Ні!

- Чудово, пішли трактор допо-
можеш попхати.

* * *
У мене було все: будинок в 

Ніцці, «Феррарі» червоного ко-
льору, кругленький рахунок в 
банку... І навіщо задзвонив бу-
дильник?

* * *
Професор під час лекції:
- Шановний студенте, розбу-

діть свого сусіда.
- Ви його приспали, ви й бу-

діть!
* * *

- Назвіть три причини, через 

які любите школу?
- Червень, липень, серпень.

* * *
Блондинка мчить по шосе ав-

томобіль з великою швидкістю. 
Подруга каже:

- Ти могла б їхати не так 
швидко? У мене все мерехтить 
перед очима.

- А ти зроби так,  як  я - закрий 
очі.

* * *
Розлючений батько:
- Я тобі покажу, як цілувати 

мою доньку!
Хлопець:

- Дякую, не треба, я й сам 
вмію.

* * *
- Уявляєш, сьогодні у метро 

відразу троє молодих чоловіків 
встали й запропонували мені міс-
ця.

- І ти помістилася?
* * *

- Маринко, що ти думаєш про 
чоловіків?

- Усі чоловіки однакові, тільки 
зарплата у них різна.

* * *
- Хіба тебе не цікавить, чому я 

плачу? - запитує дружина у чоло-
віка. - Хочеш, розкажу? 

- Ні, у мене немає стільки гро-
шей.
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Відповіді

КЛУБНА СИСТЕМА «НОВЕ ЖИТТЯ» 
запрошує відвідати «Школу здоров’я», а та-
кож спробувати та індивідуально підібрати 

натуральні протиалергенні ЕКО-засоби. 
Запис за тел.: 067- 29-55-998.   

Два капітальних цегляних гаражі (одно- та 
двоповерховий) на масиві «Східний» у коопе-
ративі «Надія» в районі «Басарабія» (120 гара-
жів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в обох є 
оглядові ями та підвали. Перекриття панель-
не. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м. 

Тел.: (097) 50-25-348
***

двокімнатну квартиру в центрі Оде-
си, одна зупинка від залізничного вокза-
лу, поруч море. Ціна 55 тисяч у. о. Телефон 
– 0967022844. 

***
Терміново продаю стіл ПК, диван, прихо-

жу, холодильник, пральну машинку б/к.
Тел.: 098-28-52-305. 

***
Продається, або обмін трикімнатна квар-

тира на однокімнатну з доплатою. 61 кв. м., 
кімнати ізольовані, вікна та двері пластико-
ві, вхідні двері броньовані, індивідуальне опа-
лення. Адреса: м. Кременець,  мікрорайон 3.

Тел: 096 74 87 649

ПРОДАЮ

Українські анекдоти

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
продовжує набір учнів 

на 2014-2015 навчальні роки
до 01.10.2014 р. на державну 
форму навчання з професій

(на базі 9-11 класів)
- Оператор поштового зв’язку. Оператор 

електрозв’язку. Касир (в банку)
- Оператор з обробки інформації та програмно-

го забезпечення
- Конторський службовець (бухгалтерія). Опе-

ратор комп’ютерного набору
- Кухар. Пекар. Офіціант
- Кравець. Закрійник
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій авто-

транспортних засобів (категорії «В»)
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозвар-

ник  ручного зварювання
- Столяр будівельний. Паркетник
- Електромонтер  з  ремонту та  обслуговування  

електроустаткування
- Штукатур. Лицювальник-плиточник.  Маляр
 

АДРЕСА ЦЕНТРУ:м. Тернопіль, 
вул. Текстильна, 8

тел. (0352) 52-35-89
www.ternopil-cpto.org.ua
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Овен
Цей тиждень буде супер-

ечливим. Через зайнятiсть 
у вас можуть виникнути 
неприємностi в особистому 
життi.

Телець 
Настає час переоцiнки 

професiйних перспектив. 
Треба чiтко скоригувати 
плани на майбутнє.

Близнюки 
Вам удасться розiбратися 

в ситуацiї, виправити по-
милки, зробити правильнi 
висновки. Головне — не 
втратити ентузiазм.

Рак 
У найближчi днi ви 

нарештi побачите реальний 
стан справ. Це дозволить 
досягти успiху на роботi та 
вдома.

Лев 
Яскравий, насичений 

подiями тиждень. З’явиться 
шанс познайомитися з 
людьми, вiд яких залежати-
ме ваша кар’єра.

Діва 
Смiливо берiться за 

реалiзацiю найсмiливiших 
планiв, успiх гарантова-
но. Можете вирiшувати 
професiйнi та особистi пи-
тання.

Терези 
Бажано не приймати доле-

носних рiшень. Займiться та-
кими справами, якi допомо-
жуть поповнити ваш бюджет.

Скорпіон 
Настає вдалий перiод для 

iнтелектуальної працi та ро-
мантичних побачень. Ваша 
схильнiсть брати на себе 
чужi обов’язки може дещо 
зiпсувати настрiй.

Стрілець 
Сприятливий перiод для 

спiлкування i зустрiчей. 
Ви будете впевненi в собi, 
а деякi люди стануть 
надiйними союзниками.

Козеріг 
Якi б перепони не вини-

кали на вашому шляху, ви 
будь-що знайдете спосiб 
їх подолати. Ваш творчий 
потенцiал зростатиме.

Водолій 
Ви зможете змiцнити 

професiйнi позицiї i заручи-
тися пiдтримкою впливових 
людей. Завдяки рiшучостi 
зможете досягти неабияких 
успiхiв.

Риби 
Ви нарештi наведете 

лад у справах i досягнете 
намiчених цiлей. Ви всюди 
встигатимете i все робити-
мете без помилок.

Вітаємо!
Сучасну, ділову, розумну жінку, 

члена Конгресу ділових жінок України

З Днем народження!
Людмилу Михайлівну Безгубенко

Бажаємо Вам міцного здоров’я, великого людського щастя, неви-
черпної енергії, поваги від колег і друзів, любові від рідних. Хай у 
Вашому домі панують мир і злагода, у серці – доброта і спокій, у 
справах – мудрість і виваженість. 

Хай завжди гарно Вам ведеться,
Вперед іти - не по узбіччю,
Нехай Вам сонячно живеться
До ювілейного сторіччя!

Члени Конгресу 
ділових жінок 

України Західного 
регіону.

17 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вно-
чі 8-10, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.55, захід 
- 19.28.   

18 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 8-10, вдень 18-20 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.57, 
захід - 19.26.

19 вересня - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 8-10, вдень 18-19 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 6.58, 
захід - 19.24.

20 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
10-11, вдень 20-21 градус те-
пла. Схід сонця - 6.59, захід - 
19.21.

21 вересня - хмарно, 
можливий дощ, температу-
ра повітря вночі 13-14, вдень 
18-19 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.01, захід - 19.19.

22 вересня - хмарно, 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 9-10, вдень 16-
17 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.02, захід - 19.17.

23 вересня - хмарно з 
проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 
9-10, вдень 15-17 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.04, захід - 
19.15.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
19 вересня - архистра-

тига Михаїла. З цього дня 
починаються Михайлівські 
приморозки: «Михаїл памо-
роззю землю прихватив». 
21 вересня - Різдво Пресвя-
тої Богородиці. Якщо цього 
дня сприятлива погода, то й 
осінь буде теплою. 22 верес-
ня - Іоакима і Ганни, батьків 
Діви Марії. День осіннього 
рівнодення. Астрономічний 
початок осені. Наші предки 
спостерігали за павутиною: 
якщо вона довга - на ясну 
осінь і пізній сніг. 

Із 17 до 23 вересняГОРОСКОП

Магнітні бурі у вересні 
Вересень не принесе значних магнітних проблем. Тим не менш, сонце проявлятиме помітну 

активність. Незначні магнітні коливання спостерігатимуться 26 числа. 
Магнітні бурі вірогідні  22 (з 05.00 до 07.00) вересня.

Дружина президента Марина Порошенко, як 
і перша леді США Мішель Обама, не гребує 
вбранням дешевих брендів. 23-го серпня 

у День прапора перша леді з’явилася на людях у 
блідо-жовтій сукні вартістю 699 гривень від однієї з 
українських марок.

У своєму блозі на «Українській правді» стиліст та історик 
моди Зоя Звиняцківська, яка одягає Марину Порошенко, присвя-
тила бюджетній сукні цілу статтю.

«У демократичних країнах перші особи не просто носять одяг 
своїх, місцевих дизайнерів – вони ще й час від часу надягають 
на публічні заходи недороге вбрання зі звичайних магазинів. Бо 
завжди і скрізь ходити в сукні за ціною машини – це атавізм, на 
зразок хвоста», – написала вона.

На жаль, українські політики не часто слідують моді на не-
дорогі речі, хизуючись вбранням і аксесуарами за захмарними 
цінами. А от у багатіїв за кордоном така практика вже увійшла 
у звичку. Наприклад, дружина президента США Мішель Обама 
з’явилася перед телекамерами в сукні «H&M» вартістю 95 до-
ларів. А на заручини з принцом Вільямом тоді ще його нарече-
на Кейт Міддлтон одягнула сукню цілком демократичної марки 
«Issa».

Образ першої леді: 
Марина Порошенко не гребує 
«бюджетними» сукнями


