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Прийміть щирі вітання з нагоди 
професійного свята - Дня працівни-
ків нафтової, газової та нафтопере-
робної промисловості.

Для кожного з нас професій-
не свято - це урочистий день. День, 
коли випадає  чудова нагода ви-

словити вдячність тим, хто обрав нелегку професію працівника-
газовика і щоденною працею примножують славні традиції життє-
во важливої для людей галузі і забезпечують безперебійне та без-
аварійне газопостачання всіх категорій споживачів, покращуючи 
добробут жителів Тернопілля.

Низький уклін і слова особливої вдячності ветеранам галузі за 
відданість та довгі роки роботи. 

Сердечно вітаю з професійним святом всіх,  хто віддав свою пра-
цю у минулому і трудиться зараз у  газовій га-
лузі нашого краю.

Бажаю міцного здоров’я, добра і щастя, 
миру, родинного благополуччя, успіхів у нелег-
кій роботі, оптимізму і впевненості в реалізації 
всіх задумів і планів.

З повагою, начальник об’єднання  
“Тернопільгаз” О.І.КАРАВАНСЬКИЙ.

Шановні працівники газових  
господарств області, ветерани 
праці, пенсіонери та всі  
споживачі природного газу!

Тернопіль оновлюють завдяки 
активності народних депутатів

На четвертину 
більший бюджет, ніж 
минулоріч, отримав 

Тернопіль у 2015-му. Та 
це не є заслугою міських 
посадовців – про збільшення 
місцевих бюджетів подбала 
державна влада, яка 
впровадила реформи, 
зокрема у сфері фінансів.

Фестиваль у Борщові: 
унікальні вишиванки,  
сотні літрів борщу  
та сила єднання 8  стор.
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- Проте нині агітації за будь-
кого із партійців не буде. Вона роз-
почнеться у терміни, передбачені 
Законом про місцеві вибори, - наго-
лосив Анатолій Гриценко і коротко 
зупинився на засадничих, на його 
переконання, принципах, які по-
слідовно відстоює «Громадянська 
позиція» у цей важкий для Украї-
ни період.

За словами Гриценка, зміни-
лися ті часи, коли під час мобіліза-
ції до військкоматів шикувалися 
черги. Зараз, навпаки, більше тих, 
хто хоче відкупитися від війська, 
ніж тих, хто хоче у ньому служи-
ти. За великим рахунком, так ста-
лося тому, що у людей існує дефі-
цит довіри до влади, до її здатнос-
ті не тільки ефективно протидія-
ти агресії на Сході, а й оновлювати 
країну, проводити анонсовані уря-
дом соціально-економічні рефор-
ми, боротися з корупцією.

- А жодної мобілізації й непо-
трібно, - переконаний екс-міністр 
оборони. – У мирний час – це неви-
правдане розбазарювання коштів 
платників податків на утримання 
майже півмільйонної армії. У ви-
падку військових дій ворогу пови-
нне протистояти оснащене найно-
вішим озброєнням мобільне і  про-
фесійне військо. Для цього потріб-

на ефективна оборонна політика і 
кадрова - у силових відомствах та 
розумне використання наявних 
сил і засобів. Не треба забирати не-
підготовлених людей, щоб вони 
гинули чи отримували поранення. 
А треба без зволікань переходити 
на інший принцип побудови нашої 
оборони, який складається з двох 
частин. По-перше, суто професійна 
контрактна армія та, відповідно, 
національна гвардія. І, по-друге, те-
риторіальна оборона за взірцем Із-
раїлю, Швеції, Швейцарії та інших 
держав. Солдат – це професія. 

Анатолій Гриценко розповів 
також і про технологію перехо-
ду на контрактну армію, однак за-
значив, що для того, аби нова обо-
ронна доктрина запрацювала,  по-
трібна політична воля президента 
як головнокомандувача Збройни-
ми силами.

Критично лідер «Громадян-
ської позиції» ставиться і до спроб 
уряду знову зробити обов’язковим 
техогляд автомобілів. На його пе-
реконання, таке рішення стане ще 
одним каналом для корупційних 
потоків.

- Зважаючи на те, що лише 
три відсотки ДТП стаються через 
технічну несправність автомобі-
лів, а решта – через перевищен-

ня швидкості, «куплені права», не-
дотримання правил дорожнього 
руху та ганебні дороги, повернен-
ня обов’язкового техогляду карди-
нально не змінить ситуації на авто-
шляхах, а лише відновить старі ко-
рупційні схеми, - підсумував Анато-
лій Гриценко.

  Також лідер «Громадянської 
позиції» зупинився і на пробле-
мах національної освіти, зазначив-
ши, що запланований уже наступ-
ного року перехід на 12-річне на-
вчання є  не виправданим. Краще 
б у Міносвіти подумали, як підви-
щити рівень навчального процесу 
та систематизувати розбалансова-
ну шкільну програму.

Окремо Анатолій Гриценко іро-
нічно відгукнувся про чергову – 
вже третю за останні півтора роки 
- ініціативу прем’єр-міністра лікві-
дувати податкову міліцію: 

- Насправді, нікому у владі це 
непотрібно. Якби було по-іншому, 
то ще у березні минулого року по-
даткова міліція перестала б існу-
вати. З цього питання я, тоді ще як 
народний депутат, зареєстрував 
відповідний законопроект. Адже  
ця структура є символом епохи 
Азарова, силовим інструментом, 
який гальмує розвиток бізнесу.

Із самого початку переговор-

ного процесу про припинення про-
тистояння на Сході «Громадян-
ська позиція» різко засудила так 
звані Мінські домовленості, які, на 
переконання партії, не гаранту-
ють Україні стійкого миру, а роз-
ривають її на три частини: Крим, 
про повернення якого у підписа-
них в білоруській столиці докумен-
тах немає навіть згадки; окупова-
на нині Путіним територія фактич-
но у статусі двох республік; вільна 
частина країни, яка, згідно з Мін-
ськими угодами, зобов’язується, 
можна сказати, утримувати сепа-
ратистів. 

- Коли хтось думає, що Донбас 
може стати зоною замороженого 
конфлікту, як Придністров’я, поми-
ляється. Це – гірше, бо з централь-
ного бюджету Кишинева не пла-
тять Придністров’ю, а нас змушу-
ють робити це, - акцентував Анато-
лій Гриценко.

Він вважає злочинним всепро-
щення сепаратистів, виступає про-

ти того, щоб на тимчасово окупо-
ваних територіях  повноваження 
обраних місцевих органів влади 
були значно ширшими, ніж у само-
врядних органах на решті України, 
а саме це й передбачено у кулуар-
них угодах.

- Якби я нині був народним де-
путатом, то голосував би одно-
значно проти затверджених укра-
їнським парламентом у першому 
читанні змін до Конституції, - ска-
зав Анатолій Гриценко, наголосив-
ши, що Мінські угоди треба термі-
ново денонсувати і шукати нові 
дипломатичні шляхи, нові форма-
ти перемовин із залученням до них 
США та Євросоюзу, а не окремих 
його країн. 

Після цього лідер партії «Гро-
мадянська позиція» відповів 
на запитання журналістів, які в 
основному стосувалися суспільно-
політичної ситуації в Україні та не-
ефективної діяльності влади.

Юрко СНІГУР.

Анатолій ГРИЦЕНКО: «Мінські угоди 
не гарантують Україні стійкого миру»
Під час свого перебування у Тернополі лідер «Громадянської позиції» Анатолій 

ГРИЦЕНКО дав прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Передусім, він заявив, що 
очолювана ним політична сила провела з’ їзд та виконала усі формальності для 

участі у наступних місцевих виборах. У нашому обласному центрі на посаду міського 
голови від «Громадянської позиції» висунули керівника Тернопільської обласної 
організації партії  Петра ЛАНДЯКА.

Фахівці громадської організації «Публічний аудит» 
стверджують: новий розмір мінімальної зарплати на рівні 
1378 гривень є економічно необгрунтованим і несправедли-
вим. За словами аудиторів, розмір мінімалки має враховува-
ти показники фактичної інфляції. За останні два роки, згідно 
з офіційною статистикою, купівельна спроможність гривні 
знизилася на 83 відсотки. Враховуючи цей фактор, мінімаль-
на платня у наступному році,  підрахували аудитори, пови-
нна скласти 2847 гривні. 

Чому в країні, громадяни якої вважаються майже найбід-
нішими у Європі та у світі, де триває нескінченна «АТОшна» 
війна, де працівники отримують символічну платню за свою 
працю, керівникам компаній, посадовцям платять шалені 
гроші? Приміром, як пише у статті для «Дзеркала тижня» ди-
ректор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, новий глава 
«Укрнафти», британець Марк Роллінз отримуватиме зарпла-
ту 500 тисяч доларів у рік. Це майже 11,5 мільйона гривень. 
Крім того, Роллінз матиме винагороду у розмірі двох відсо-
тків від прибутку «Укрнафти» за рік. Якщо ці відсотки пере-
вести у гроші, то за минулий рік Роллінз отримав би понад 24 
мільйони гривень премії.

Також британець нібито хоче зафіксувати мінімальний 
бонус у розмірі двох мільйонів доларів на рік і з гарантова-
ною виплатою у валюті. І за такі гроші британський фахі-
вець відмовляється гарантувати виплати боргів - податко-
вих і за дивідендами. Як пояснює Сергій Куюн, пан Роллінз 
не має наміру виконати основні завдання, які ставила перед 
собою держава, міняючи менеджмент найбільшої нафтови-
добувної компанії країни.  

Стало трендом, що на ключові посади в Україні прихо-
дять іноземці. А що змінилося? Поліпшилася медицина? Еко-
номіка? Зміцнилася національна валюта? Запрацювали ре-
форми? Фактично, держава живе так, як цього хоче Захід, 

президент і уряд. Не слід забувати й про Путіна, інтереси 
якого також простежуються. 

Для прикладу, децентралізація влади. Хто цього найбіль-
ше добивався? Захід! Але наша влада подавала це під іншим 
соусом. Німецький канцлер Ангела Меркель навіть вимагала 
федералізації України. 

А що насправді міститься у Мінських угодах? Про що досі 
замовчує українська влада? Як зазначає історик і публіцист 
Василь Расевич, «у межах Мінського формату Путіну вдалося 
нав’язати багато положень, про які ми - ні сном, ні духом. Це 
тепер довідуємось, що Петро Порошенко погодився на спец-
статус для Донбасу із внесенням його до Конституції. Тепер 
почули про вимогу децентралізації, бо інакше «світ від нас 
відвернеться». А скільки ще було обіцяного Порошенком Пу-
тіну особисто - досі не знаємо».

Щодо децентралізації, то за словами історика, замість 
того, аби організувати широке обговорення в коаліції, з екс-
пертами, міністрами, пояснити ситуацію - включно з таємни-
ми зобов’язаннями, розкрити справжні наміри й цілі, прези-
дент пішов у наступ своїм звичним, «бульдозерним» шляхом. 
Поставив коаліцію перед фактом: або ви голосуєте так, як я 
вам пропоную, або ви - агенти Кремля. 

Змушує замислитися дружнє голосування коаліціян-
тів з «Оппоблоком». Не виключено, стверджує Василь Расе-
вич, що адміністрація президента спробувала інший формат 
прийняття рішень у Верховній Раді, - спільне голосування з 
представниками попереднього режиму. І для утворення цієї  
неформальної коаліції з непокараними злочинцями потріб-
но було створити якийсь гучний відволікаючий маневр. Ним 
стало кровопролиття перед парламентом.  

Суспільство втомилося. Недовіра до влади зростає. Ніхто 
не знає, що на думці у президента. Який черговий сюрприз 
може підсунути уряд і який скандальний закон пропихати-

муть у парламенті. Війну так і офіційно не назвали війною. 
Смерті українських солдатів перетворилися у статистику. 
Матері, вдови, діти героїв залишаються наодинці зі своїм го-
рем і матеріальною скрутою, вимолюючи у чиновників різ-
номанітні довідки та шукаючи загублену правду. На тих, хто 
повернувся зі східного пекла з понівеченими тілами й душа-
ми, держава дивиться байдуже. Через твердолобість чинов-
ників і бюрократизм чимало вчорашніх вояків не отримують 
належної медичної і фінансової допомоги. А про психологіч-
ну годі й говорити. Фізичні й психологічні травми військових 
невдовзі стануть моральними травмами всього суспільства. 

Ганебним явищем на буремному Сході стала контрабан-
да. Навіщо закінчувати війну, якщо можна заробляти мільйо-
ни? Президент, він же Головнокомандуючий, нічого не знає 
про це? І в РНБО не відають? І в Генштабі? І в Міноборони? Че-
рез криваві заробітки свої вбивають своїх. Хтось дає злочин-
ні накази. Хтось виступає у ролі ката. Страшно… 

Українські проблеми тим часом стають для Заходу менш 
значущими через навалу іммігрантів-нелегалів з Сирії та Аф-
рики. Біженці практично окупували Європу. Щодня їх стає 
все більше і більше. 

Нинішня ситуація в Сирії перегукується з подіями в Укра-
їні. У тамтешньому військовому конфлікті також стирчать 
вуха Путіна. В Сирію, як і на Донбас, Московія спершу від-
правила військову техніку, спецназ, а потім солдатів, «яких 
там немає». Путін знову плюнув у фейс Заходу, зігнорувавши 
міжнародні закони. На досвіді з Україною кремлівський фю-
рер знає: йому все дозволено, він може нахабно брехати, мі-
ніпулювати суспільною думкою і йому нічого за це не буде.  

Вашингтон і Брюссель традиційно висловили «глибоку 
стурбованість». Проковтнувши гірку пілюлю від Путіна, ла-
мають голови, що робити з сотнями тисяч біженців. «Стур-
бована» Європа боялася масового напливу українських мі-
грантів. Отримала ж сирійців і африканців. Тепер Меркель і 
Олланд, які вказували Україні, як жити і вимагали фактич-
но одностороннього виконання Мінських угод, мають шанс 
продемонструвати таланти на своїх теренах. Побачимо, у 
якому форматі вони вирішуватимуть проблему біженців. 

Ольга ЧОРНА.  

Україна живе так, як цього хоче Захід, 
президент і уряд. Думка народу не важлива

Економічна політика нашої влади і політика загалом часто дивує українців та викликає 
справедливе обурення. Особливо щодо зростання вартості на товари і послуги. Щоправда, 
уряд вирішив задобрити людей перед виборами й накинути кілька гривень до зарплат і 

пенсій. Але ті «щедрі» гроші «з’їдять» підвищені тарифи на комуналку і продукти харчування. 
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Тернопіль оновлюють  
завдяки активності  
народних депутатів

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.)

Так, бюджет міста вдало-
ся розширити в результаті пе-
ренаправлення у нього 100% 
плати за адмінпослуги, 100% 
державного мита, 10% подат-
ку на прибуток підприємств. 
Також тепер у міському ко-
шторисі накопичуються збори 
з роздрібного продажу підак-
цизних товарів: алкогольних 
напоїв, пива, тютюнових ви-
робів, нафтопродуктів у роз-
мірі 5% вартості реалізовано-
го товару. Наповнюється міс-
цевий бюджет й за рахунок по-
датку на нерухомість, яким те-
пер оподатковується і нежит-
лове майно, податок на авто-
мобілі з великим об’ємом дви-
гуна, 80% екологічного подат-
ку (замість 35%) та 25% плати 
за надра. Усі ці норми, прийня-
ті Верховною Радою та про-
писані в Бюджетному кодексі, 
то ж місцеві органи влади мо-
жуть не залежати від держбю-
джету і самостійно формувати 
місцеві кошториси.

У результаті старань на-
родних депутатів з Тернопіль-
щини, нашому місту, зокре-
ма вдалося додатково отрима-
ти 250 млн. грн. до свого ко-
шторису на цей рік. Відтак, 
бюджет Тернополя загалом у 
2015 році склав понад 1 млрд. 
60 тис. грн., що є рекордом в іс-

торії міста.  Завдяки цим ко-
штам вперше за багато років з 
міського бюджету фінансуєть-
ся все, крім енергоносіїв у ме-
дичних та освітніх закладах, а 
також заробітної плати у цих 
галузях. Надходження дозво-
лять також краще фінансува-
ти житлово-комунальну га-
лузь, охорону здоров’я, освіту, 
культуру, фізичну культуру та 
спорт, здійснювати капіталь-
не оновлення доріг та житло-
вого господарства, реконстру-
ювати Набережну ставу, троту-
ари, облаштувати благоустрій 
не лише в центрі, а й на околи-
цях міста. 

Цим і скористався діючий 
міський голова Тернополя, 
«свободівець» Сергій Надал у 
своїй передвиборчій кампанії. 
Ледь не щодня мер дивує міс-
тян новими спортивними  май-
данчиками та відремонтова-
ними дорогами. Однак він за-
мовчує те, звідки отримав ре-
сурс для цього. Не дивно, адже 
поки Надал займається сво-
єю передвиборчою кампанією, 
його побратими по партії пі-
кетують Верховну Раду та ви-
ступають проти децентраліза-
ції, а відтак і виділення коштів 
на місця. Та це, вочевидь, мало 
хвилює очільника міста, адже 
на кону – ще один термін ца-
рювання і сила-силенна фінан-
сових «можливостей», яких він 
ще не встиг «освоїти»… 

- На моє тверде 
переконання, 
висловом 

«нашого цвіту - по всьому 
світу» нічого гордитися, 
бо тільки недоля і злидні 
завжди змушували 
українців залишати рідні 
домівки та шукати щастя 
на чужині, - розмірковує 
керівник компанії-
ініціатора Володимир 
Бліхар. 

На жаль, так триває ще й 
дотепер. Боляче дивитися на 
черги біля візових центрів та 
закордонних консульств, ще 
важче усвідомлювати, що ти-
сячі наших молодих, освічених 
та активних громадян і, пе-
редусім тих, хто у перших ше-
ренгах був на барикадах Май-
дану, нині змушені працюва-
ти за копійки у країнах євро-
зони, чи ще гірше – горбати-
ти спину на російських олігар-
хів. Звичайно, питання масово-
го безробіття українців в Укра-
їні – не до бізнесу, а до політи-
ків. Проте і вітчизняний біз-
нес, який, хоче хтось того, чи 
ні, є остовом національної еко-
номіки, не повинен залишати-
ся осторонь найгостріших ви-
кликів сьогодення. Тож саме з 
цією метою компанія європей-
ського зразка з виробництва 
металопластикових конструк-
цій «Viknar’off» готова надати 
робочі місця всім бажаючим. 
Пропонуємо їм гідні умови 
праці і таку ж заробітну пла-
ту. Також запрошуємо пересе-
ленців з тимчасово окупова-
них територій і по можливості 
сприятимемо їм у забезпечен-
ні житлом. Саме така суть цьо-
го соціального проекту.

За два останні скресові для 
України роки Володимир Блі-
хар уже не вперше заявляє 
про себе і як успішний бізнес-
мен, який модернізує підпри-
ємство та розширює вироб-
ничі потужності, і як політич-
но зрілий громадський діяч та 
суспільно-активний громадя-
нин  з глибоким розумінням 
кризової ситуації у регіоні та 
в Україні і власним обґрунто-
ваним баченням шляхів вихо-
ду з неї.  Його принципова по-
зиція – чітка та однозначна: не 
буде сильного фронту на Схо-

ді, якщо не буде сильного тилу 
тут, у Тернополі.

Усебічна, в тому числі й осо-
биста, підтримка вікнарьовця-
ми Революції Гідності та укра-
їнських бійців в АТО, різнома-
нітні акції від компанії з ме-
тою  акумулювати кошти для 
допомоги війську, благочин-
ні пожертви, забезпечення не-
обхідними медикаментами та 
обладнанням загону спецп-
ризначення «Білі берети», ор-
ганізація вишколів медиків з 
надання необхідної допомоги 
воїнам безпосередньо у зоні 
бойових дій… Як член Міжна-
родного центру впроваджен-
ня програм ЮНЕСКО, Володи-
мир Бліхар неодноразово залу-
чав потужний потенціал очо-
люваної ним компанії для опе-
ративного доправлення гума-
нітарних вантажів в Україну 
з Франції, Польщі, деяких ін-
ших країн Євросоюзу, разом з 
колегами та місцевою владою 
організовував зустрічі закор-
донних делегацій, під час яких 
було підписано низку угод про 
співпрацю у гуманітарній сфе-
рі та про бізнес-партнерство.

- Я не можу залишатися 
осторонь проблем України та 
рідного краю і зосереджува-
тися лише на виробничих пи-
таннях, а тим паче тоді, коли 
нам готовий допомагати чи не 
увесь цивілізований світ, - так 
коротко резюмував керівник 
компанії свою участь у благо-
родних міжнародних місіях.

Під час мобілізації у країні 
«Viknar’off» знову заявив про 
себе як соціально відповідаль-
ний національний виробник. 
Фірма  зголосилася оформити 
на роботу десять доброволь-
ців, які виявлять бажання слу-
жити у війську. Крім постійно-
го працевлаштування, їм поо-
біцяли одноразову матеріаль-
ну виплату у 20 тисяч гривень 
та до 100 тисяч гривень допо-
моги у випадку, якщо, не дай, 
Боже, боєць отримає поранен-
ня і буде потрібне лікування.

- Суть соціального проекту 
полягала у тому, щоб підтрима-
ти солдат не тільки гречкою чи 

консервами, а щоб дати мож-
ливість нашим бійцям бути 
матеріально забезпеченими, 
отримати початкову суму, яку 
вони змогли б залишити своїм 
родинам, та кожен місяць мати 
нормальну зарплату, - поділив-
ся ідеєю вікнарьовців з облас-
ним військовим комісаром Во-
лодимир Бліхар.

Цікавило, а як сприймає 
благодійні ініціативи свого 
директора трудовий колектив 
компанії. Адже, як не мізкуй, 
а кожна, вилучена з вироб-
ництва гривня навіть на най-
благородніші цілі, так чи по-
іншому позначається і на роз-
витку підприємства і на добро-
буті людей, які тут працюють.   

Сам же Володимир Бліхар у 
питанні взаємовідносин з пра-
цівниками категоричний:

- Усім, чого я досягнув як біз-
несмен, завдячую людям, які 
були і є поруч. І тим небагатьом 
моїм однодумцям, з якими по-
чинав виробництво з відкрит-
тя невеличкої фірми у присто-
сованому приміщенні, і тисячам 
тих, хто нині працює на сучас-
ному обладнанні у просторих 
цехах найпотужнішого в Україні 
заводу. Мені нерідко закидають, 
мовляв, ви – успішний бізнес-
мен. А що таке успіх? Як на мене, 
це, перш за все, важка праця. На-
полеглива і цілеспрямована. Тут 
неважливо, чим ти займаєшся – 
виготовляєш металопластико-
ві конструкції чи копаєш карто-
плю. Успіх прийде тільки до тих, 
хто хоче і вміє це робити, хто 
націлений на кінцевий резуль-
тат, впевнений у власних силах 
і переконаний, що ця праця ко-
рисна. Мені ж поталанило ще й 
у тому, що вдалося згуртувати 
професійну команду, яка ніко-
ли не підводила і, вірю, ніколи 
не підведе. Яка не  уникає вико-
нання найскладніших завдань 
і не перекладає вирішення ви-
робничих чи навіть невиробни-
чих проблем на чужі плечі. Яка 
поділяє моє бачення розвитку 
підприємства, у даному випад-
ку – соціально-відповідального 
перед українцями і Україною.

Олеся ІВАНЮК.

Володимир БЛІХАР: 
«Успіх – це  

важка праця. 
Наполеглива і  

цілеспрямована»
Віднедавна на всеукраїнських телеканалах 
«крутять» ролик: «ЗУПИНИСЬ! Не шукай роботу за 
кордоном! Подбай про своє майбутнє в Україні 
разом з компанією «Viknar’off». Насправді 
це далеко не банальна реклама з метою 
збаламутити людей, а масштабний, корисний та 
обнадійливий для багатьох соціальний проект, 
який стартував ще 20 липня.

Діти Героїв АТО вирушили 
на відпочинок у Аджарію
Групу із 19 дітей проводжали біля Катедрального 

собору Тернополя. На щасливу дорогу та 
добрий відпочинок їх поблагословили 

священнослужителі.

Серед них діти із родин заги-
блих, поранених бійців, тих, хто 
перебував та ще нині перебуває 
на передовій фронту. Ця поїздка 
стала можливою завдяки Терно-
пільській обласній раді та Верхо-
вній Раді Автономної Республіки 
Аджарія (Грузія).

«Діти, чиї батьки чи брати 
нині боронять нашу державу, 
особливо гостро сприймають 
події на Сході. Без сумніву, їх по-
трібно  відволікти від пережи-
вань, їм потрібні позитивні емо-
ції. І досягти цього можна таки-

ми подорожами, – зазначив го-
лова обласної ради Василь Хо-
мінець. – Грузинські друзі за-
безпечать діткам активний, ці-
кавий, насичений відпочинок. 
Їхнє перебування в Аджарії 
вони стовідсотково беруть на 
себе. Обласна рада подбала про 
трансфер до Борисполя і літа-
ком до Батумі й назад».

Діти у дорогу  взяли із собою 
український стяг, вишиванки та 
сувеніри для грузинських одно-
літків, з якими обов’язково по-
спілкуються.
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Центр Антикорупції після звер-
нень тернополян вирішив дослі-
дити цю проблематику детальні-
ше. Виявилося, що фіскальна і мі-
граційна служби швидко опрацьо-
вують інформацію та об’єктивно на-
дають відповідні дані. Справа ж, чо-
мусь, зупинилась на рівні структур-
них підрозділів Тернопільської місь-
кої ради.

«У Тернополі затягнули з почат-
ком процесу прийому документів, – 
зауважує голова Центру Антикоруп-
ції Ігор Вонс. - Основною помилкою, 
котру вчинили тернопільські чинов-
ники у призначенні субсидій, ста-
ло те, що за короткі строки до робо-
ти були залучені працівники, які не 
є компетентними у специфіці робо-
ти та не мають відповідного досвіду 
в оформленні документації. Про це 
свідчить великий відсоток зіпсова-
них заяв. Попри це, згідно розпоря-
джень керівництва, вони мають про-
вести n-кількість «актів обстежень», 
якість яких також буде дуже низь-
кою. Ще однією серйозною пробле-
мою є те, що комісія з призначення 
виплат засідала всього декілька ра-
зів». 

Виглядає так, що у питанні суб-

сидій фактично мова йде або про по-
вну профанацію міської влади, яка 
вибрала вкрай невдалий менедж-
мент в управлінні процесом, або ж 
про відвертий саботаж.

Тернополянка пані Марія роз-
повіла, що востаннє за субсидією 
зверталася кілька років тому. Їхня 
сім’я складається з двох дорослих і 
двох повнолітніх дітей, разом вони 
проживають в квартирі площею 62 
м. кв.

«Колись нам виходила субси-
дія, коли діти ще вчилися та не мали 
стипендії. Тоді ми ледь зводили кін-
ці з кінцями, і якусь частинку наших 
витрат ця субсидія таки перекри-
вала. Пізніше у нас всі в сім’ї працю-
вали, тому на субсидію ми навіть не 
претендували: знали, що нам вона 
не належить. Зараз ми з чоловіком 
на пенсії, діти – один працює, інший 
– без роботи. Тому будемо пробува-
ти оформити субсидію. Для початку 
звернемось в управління соцзахисту, 
щоб нам порахували, чи виходить на-
шій сім’ї субсидія. Адже, як з ниніш-
німи цінами на комунальні послу-
ги дати собі раду, уявлення не маю», 
– зазначила пані Марія. За попередні-
ми підрахунками, в місяць пані Марія 

сплачуватиме від 480 до 620 грн. на 
місяць за спожитий газ, при наявнос-
ті пенсії у розмірі 949 грн.

За словами голови Центру Ан-
тикорупції на державному рівні про 
підтримку вразливих категорій по-
дбали належним чином, а от чому 
реалізація у місті відверто «кульгає», 
- питання відкрите.

«Держава дала інструмент, за-
клала кошти, спростила до мініму-
му механізм призначення субсидій. 
Залишилося лише технічно органі-
зувати роботу, але в Тернополі галь-
мують з цим, що не може не викли-
кати підозри. Опалювальний сезон 
настане зовсім скоро – люди непо-
інформовані, не знають, як правиль-
но заповнити бланки заяв, а тут ще 
й з уже поданими документами за-
тримка. Якщо субсидії не призна-
чені, то люди сплачують повну вар-
тість за компослуги. Можливо, ко-
лись і буде компенсація, повернен-
ня чи перерахунок, але станом на 
сьогодні людям від цього не легше. 
Всі шоковані в очікуванні осінньо-
зимового періоду. В тернополян по-
чинається паніка, бо платежі за но-
вими тарифами більшість не потяг-
нуть», – наголошує Ігор Вонс. 

Зневірені та розгублені люди 
масово звертаються до громадських 
організацій за роз’ясненнями і під-
тримкою. Хоча питання субсидій не 
є прямим завданням Центру Анти-
корупції, але його фахівці не могли 
не відреагувати на цей запит, тож 

оперативно знайшли шлях вирішен-
ня цієї проблеми.

«Зараз наші спеціалісти відпра-
цьовують схему та механізм допо-
моги людям у питаннях оформлен-
ня субсидій. Ми знайшли фахівців, 
котрі готові допомогти тернополя-
нам. Вивчивши досвід інших міст, 
плануємо виїзні консультації про-
сто у дворах, адже людям поважно-
го віку, а також тим, у кого малі діти 
- подекуди важко дістати до соціаль-
них служб. Наші активісти йдуть до 
людей! Звертаємося до всіх, хто зі-
штовхнувся з подібною проблемою 
– переговоріть з сусідами по будин-
ку, мікрорайону і при потребі ми ор-
ганізуємо виїзд консультанта. Про 
це інформуйте за адресою: м. Терно-
піль, вул. І. Франка, 11 і на «гарячу» 
лінію – 0-800-50-94-50», – зазначає 
Ігор Вонс. 

Водночас пан Вонс зауважив, що 
не завдання громадських організа-
цій здійснювати подібну роботу – це 
прямий обов’язок влади, і вона по-
винна його виконувати належним 
чином. «Тернопільська влада має 
припинити займатися дурницями і 
звернути увагу на потреби людей!», 
- підкреслює він.

Також виявилось, що у сусідніх 
регіонах ситуація щодо призначен-
ня субсидій є значно кращою. «Якщо 
людина здала всі документи, то че-
рез 10 днів ми призначаємо субси-
дію, про що повідомляється у квитан-
ції. Трохи довше нараховують субси-

дії тим, чиї ситуації розглядає комі-
сія. Та оскільки вона засідає не рідше, 
ніж двічі на тиждень, чекати довго 
на допомогу волинянам теж не дово-
диться», – зазначила начальник від-
ділу призначення державних допо-
мог Луцької міськради Галина Кобук. 

Ще швидше комісія розглядає 
заяви на субсидії у Рівному. «Комісія 
засідає три, чотири рази на місяць. 
Але в нас невеликий відсоток йде 
на комісію – працівники соцзабезу 
в нас фахові і беруть на себе відпові-
дальність. Дуже багато питань самі 
можемо вирішити, не збираючи ко-
місію», – каже начальник управлін-
ня праці та соцзахисту Рівненської 
міськради Віра Мельник. 

Налагодили електронний об-
мін інформацією з комунальними 
службами в Івано-Франківську, про 
що повідомив заступник директора 
департаменту соцполітики Івано-
Франківської міськради Василь Се-
манюк. Тому розгляд і перевірка 
заяв там триває всього кілька днів. 

Отже, напрошується висновок, 
що у нашому місті стан справ з суб-
сидіями наближений до критич-
ного. В такій ситуації залишається 
лише констатувати повну неготов-
ність і небажання влади йти на зу-
стріч людям, по-справжньому пе-
рейнятися їхніми турботами. Саме 
тому потрібно контролювати цей 
процес та надалі не допустити не-
долугої бездіяльності міського апа-
рату.

У Центрі Антикорупції запроваджують 

виїзні консультації 
з питань субсидій

У Тернополі з квітня-травня цього року  за новими правилами подано 
близько 17 тисяч заяв на призначення субсидій. Але опрацьовують 
документи надто повільно. Це стає причиною небезпідставних 
хвилювань серед населення. Адже тернополяни усвідомлюють - не за 
горами опалювальний сезон і вони можуть залишитися сам на сам з 
непосильними тарифами. Хоча, запровадивши спрощений механізм 
субсидіювання, держава передбачила населенню значні суми на 
відшкодування плати за компослуги. 

Директор департаменту соціального захисту 
населення ТОДА Вадим Боярський повідомив, 
що станом на 27 серпня в області призначено 

вже 70% субсидій з поданих заяв. Але це в області, 
а саме місто Тернопіль має одні з найгірших 
показників. Також пасе задніх і Збаразький район.

На Тернопільщині продовжується 
релігійне протистояння. У селі 
Колосова Кременецького району 

дві громади православних Київського та 
Московського патріархатів виборюють 
право молитися в церкві. У минулу 
неділю прихильники обох парафій 
зійшлися під стінами храму. Та замість 
молитви почали з’ясовувати стосунки. 

Напередодні вихідних громада Київського патріар-
хату отримала радісну звістку. Після місяців очікуван-
ня чиновники узаконили парафію і зареєстрували ста-
тут у новій редакції.

- Будемо далі йти мирним шляхом, - каже голова 
православної громади Київського патріархату в с. Ко-
лосова Віктор Котик. - Ми не збираємося виривати две-
рі, і ми згідні зі своїм статутом на почергове богослу-
жіння.

Парафіяни Московського патріархату теж пішли на 
прийом до голови ОДА. Громада вимагала, аби їх зали-
шили єдиним власником храму та заявила, що піде до 
суду.

Отож, протистояння продовжилося у неділю. Вран-
ці близько сотні прихильників Київського патріархату 
зустріли на східцях храму десять шанувальників УПЦ 
МП. Батюшка Московського патріархату не захотів, аби 
інша громада молилася в храмі. 

- Наші правила церковні в православній церкві за-
бороняють служити з розкольниками, - каже настоя-
тель церкви Івана Богослова села Колосова УПЦ МП 
отець Анатолій Сімора. - Ми не можемо такого робити. 

Більшість вирішила таки зайти в церкву. Міліція 
стримала натиск і частково погасила пристрасті вірян. 
Та через півгодини до церкви Івана Богослова прибу-
ло підкріплення Московському патріархату. Близько 
двохсот людей з інших сіл і навіть областей привезли 
автобусами.

Аби уникнути конфлікту міліція не впустила чу-
жинців на подвір’я церкви. Підкріплення православної 
громади Московського патріархату зрештою зламало 
огорожу біля церкви та увірвалося у двір храму. Міліція 
зайняла оборону. За сприяння правоохоронців місцеві 
священики почали перемовини. Аби уникнути крово-
пролиття домовилися не відкривати цієї неділі храм. 

Представники громади УПЦ МП заявили, що роз-
порядження голови ОДА про перереєстрацію статуту 

На Тернопіллі віряни боряться за церкву

оскаржено в суді. Аби не пролилася кров, священики обох конфе-
сій пішли на компроміс. Та конфлікт, зізнаються обидві сторони, 
на жаль, не вичерпаний. Наступної неділі громади знову зберуть-
ся біля церкви. Як діяти далі має вирішити суд.

Юля ТОМЧИШИН. 



№35 (116)/ 9 вересня - 15 вересня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬАкценти 5nday.te.ua

Наші хвороби –  
від води?

– У нашій організації серед акти-
вістів є й досвідчені лікарі, – розпові-
дає Віталій Цимбалюк. – Вони ствер-
джують, що надлишок заліза в орга-
нізмі людини може спричинити рак 
легенів, товстої кишки, сечового мі-
хура і стравоходу. А тривале вживан-
ня води з підвищеним вмістом за-
ліза збільшує ризик інфарктів і не-
гативно впливає на репродуктивну 
функцію. 

Також фахівці попереджують, 
що при високому вмісті заліза у пит-
ній воді порушується процес крово-
творення, можливий цироз печінки, 
гострі отруєння у дітей, рак прямої 
кишки, цукровий діабет. Надлишок 
заліза погано виводиться з орга-
нізму і порушує роботу мозку. Крім 
того, сухість і сверблячка шкіри – це 
теж “сліди” надмірного заліза. Тому 
його надлишок у питній воді є не-
безпечною домішкою.

Саме через перевищення вміс-
ту заліза у воді тернополяни ма-
ють клопіт і з побутовими прила-
дами. Потрапляючи в систему водо-
постачання, залізо взаємодіє з по-
вітрям, окислюється і стає іржею. 
Іржа не розчиняється у воді, а випа-
дає в осад, що залишається на тру-
бах, сантехніці, пральних і посудо-
мийних машинах – скрізь, куди по-
трапляє вода із системи. І чим ви-
щий вміст заліза у воді – тим більше 
осаду, а значить – тим швидше ви-
йдуть з ладу ваші труби, змішувачі, 
крани та побутова техніка. І навіть 
найефективніша хімія для очищен-

ня допомогти не зможе, оскільки до 
всіх агрегатів і труб, куди надходить 
вода у вашій системі, ви все одно не 
доберетеся.

За своє життя, підрахували у 
«Тернополі Європейському», просто 
вживаючи питну воду, середньоста-
тистичний тернополянин «з’їдає» 
15 кг хлору і хлоридів. Це гігантські, 
жахливі цифри, особливо якщо зга-
дати, що хлор сам по собі є найстарі-
шою отруйною речовиною, яка ви-
користовувалась ще під час Першої 
світової війни. Надлишок хлору при 
взаємодії з іншими речовинами, що 
знаходяться у воді, утворює сполу-
ки, які становлять серйозну небез-
пеку для здоров’я та життя. Він нега-
тивно впливає на всі функції організ-
му, пригнічує імунітет. За даними Ко-
лумбійського університету охорони 
здоров’я встановлено, що вживання 
хлорованої води на 44% збільшує ри-
зик захворювання раком шлунково-
кишкового тракту і сечового міхура. 
Крім того, надмірно хлорована пит-
на вода призводить до підвищення 
кров’яного тиску, атеросклерозу та 
ішемії серця, а також викликає про-
блеми із зачаттям у жінок.

– Багато тернополян бореться 
з проблемою захлорованої води як 
може – кип’ятінням, відстоюванням, 
встановленням побутових фільтрів, 
– розповідає Віталій Цимбалюк. – 
Але вплинути на воду, якою корис-
туються для гігієнічних потреб – 
просто нереально.  А між тим, при 
прийомі гарячого душу або ванни 
можна отримати стільки хлору, якби 
просто випити два літри нефільтро-
ваної хлорованої води. 

Що каже водоканал?
У лабораторії хіміко-бактеріоло-

гічного контролю питної води КП 
«Тернопільводоканал» запевняють: 
«У нашій воді Горішньо-Івачівського 
водозабору є дещо підвищений 
в межах норми вміст заліза, і цей 
оксид заліза збирається у воді і по-
тім виходить через кран, але це тим-
часове явище, і споживачі повинні 
бути впевнені, що в цій воді нема 
хвороботворних бактерій». Попри 
такі заяви, ще 6 березня 2013 року 
Тернопільська міська рада при за-
твердженні «Висновку щодо доціль-
ності залучення комунальним під-
приємством «Тернопільводоканал» 
кредиту від Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку» вказала на 
проблему перевищення вмісту залі-
за у водогоні як на постійну пробле-
му тернопільської води. 

Утім, чи хтось хоч раз чув про те, 
щоби водоканал привселюдно ви-
знав, що вода з-під крану не відпові-
дає нормам? Звісно, ні. Тут комуналь-
ники лукавлять. Адже показуючи тер-
нополянам висновки лабораторій, де 
«все у межах норми», вони не уточ-
нюють, що проби для аналізів беруть 
безпосередньо на водозаборах. 

– Але незважаючи на те, що вода 
оплачується населенням «з достав-
кою до оселі», якість послуги за міс-
цем проживання покупця, тобто в 
його квартирі, ніким не контролю-
ється і ніхто перед споживачем не 
відповідає, – стверджує голова ГО 
«Тернопіль Європейський». – От і ви-
ходить, що «нормовані» показники 
від водоканалу суттєво відрізняють-
ся від реальних аналізів питної води 

з-під крана, яка дорогою від водоза-
бору до споживача насичується над-
лишковим залізом та хлором. 

Згідно вимог та методів контро-
лювання якості води питної за Наці-
ональним стандартом України, «нор-
мативи якості питної води мають 
бути забезпечені фізичними або юри-
дичними особами, які експлуатують 
системи водопостачання чи розфасо-
вують питну воду». Це означає, що по-
вну відповідальність за якість води 
перед тернополянами несе комуналь-
не підприємство Тернопільської місь-
кої ради «Тернопільводоканал». 
Як тернополянам  
повернути  
свої кошти?

Активісти «Тернополя Європей-
ського» з’ясували: практично ніхто 
з тернополян не знає, що за неякіс-
ну послугу водоканалу можна вима-
гати компенсацію. 

– Виявляється, ще 17 лютого 
2010 року Кабмін видав постано-
ву №151, згідно з якою за воду, яка 
не відповідає стандартам якості, 
місцева влада повинна поверта-
ти людям 20% її вартості. І пере-
рахунок повинен бути проведений 
за весь період, відколи подавалася 
вода низької якості, – роз’яснює Ві-
талій Цимбалюк. – Як юрист, я дуже 
зацікавився цим питанням і деталь-
но зайнявся його вивченням.

Отже, спершу потрібно скласти 
акт-претензію в присутності пред-
ставника водоканалу. Протягом 
трьох робочих днів постачальник 
послуги має здійснити перерахунок 
платежів або надати обґрунтовану 
письмову відмову. 

У разі відмови слід звернути-
ся до санепідемстанції із прохан-
ням провести аналіз води у вашому 
помешканні. Якщо за результатами 
аналізу буде встановлено факт по-
гіршення нормованих показників 
якості води, ваші витрати на аналіз 
теж підлягають компенсації за раху-
нок водоканалу.

Зі всіма вищезазначеними доку-
ментами споживач повинен зверну-
тися до суду з вимогою здійснення 
водоканалом перерахунку за неякіс-
но надані послуги, а також компен-
сації додаткових витрат споживача 
(проведення аналізу води, судові ви-
трати тощо). 

– Наші активісти минулого тижня 
вже зробили такий аналіз в одному із 
помешкань Тернополя. За висновка-
ми обласного лабораторного центру 
Держсанепідслужби України, «дослі-
дження взірця води питної не відпо-
відає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання лю-
диною». Тобто, вода, набрана прямо 
з-під крану, непридатна для спожи-
вання і може зашкодити здоров’ю, — 
каже Віталій Цимбалюк. – Я дізнався, 
що в різних містах України споживачі, 
які звернулися із подібними позова-
ми до суду, виграли справи і отрима-
ли свої компенсації. Отже, тепер пе-
ред нами стоїть завдання: або змуси-
ти водоканал компенсувати тернопо-
лянам кошти за неякісну воду, або чи-
сельними судовими позовами приму-
сити його подавати нам воду за стан-
дартами якості.

Віталій Цимбалюк: «Тернополяни повинні 
платити за воду на 20% менше!»

Чи багато тернополян ризикують пити воду прямо з-під крану? Або готувати з неї 
їжу?.. А все тому, що її якість виникає серйозні побоювання: чи не зашкодить така 
вода нашому здоров’ю? Втім, якщо ми досі не можемо змусити водоканал і його 
засновника – міську раду подавати нам якісну воду, то у тернополян, натомість,  
є реальна перспектива вимагати платити за неї менше.

Громадська організація «Тернопіль Європейський», 
яку очолює Віталій Цимбалюк, ще влітку провела ряд 
досліджень тернопільської води. Зокрема, тернополяни 

дізналися, що найбільше загрозу для водопостачання несе 
близькість до Малашівського сміттєзвалища і його подальша 
експлуатація. Також аналіз води з-під крана, проведений 
однією з незалежних лабораторій, показав й іншу сумну 
картину: у воді, яку вживають тернополяни, майже у 4 рази 
перевищено вміст заліза та у 1,5 раза - хлору. 

Юристи ГО «Тернопіль Європейський» готові допомогти  
консультаціями тернополянам, які хочуть відстоювати  

своє право на якісну воду. 
Для цього в організації діє «гаряча лінія»:  (096) 980-94-68.

Як повідомили у секторі 
взаємодії зі ЗМІ та 
громадськістю УСБУ 

в Тернопільській області, у 
День знань співробітники 
Управління відвідали святкові 
лінійки шкіл Тернополя та 
відзначили лауреатів конкурсу 
дитячої творчості «СБУ очима 
дітей».

Цей конкурс стартував ще у березні 
на сторінці СБУ у Фейсбуці. Діти з усіх 
регіонів України надіслали свої мис-
тецькі роботи: понад 300 малюнків, ві-
рші, прозові твори, аплікації бісером, 
гончарні вироби, у яких відчувається 
тепло дитячих рук і щирість юних сер-
дець. У своїх творах юні конкурсанти 
відобразили власне бачення дорослих 
і складних тем: «Ні – тероризму», «Ко-
рупція – злочин проти майбутнього», 
«Не дамо роз’єднати Україну». 

Протягом усього конкурсу ко-
жен відвідувач відомчої сторінки мав 
можливість оцінити творчі роботи, 
висловити свої враження та віддати 
голос за своє вподобання. 

До числа лауреатів творчого зма-
гання потрапили й учні тернопіль-
ських шкіл. Почесне третє місце із 
зворушливим віршем «Матусю рід-
на, прощавай» посіла учениця 14-ї 
школи м. Тернополя Віра Грабчук. 
Також відзнаку глядацьких симпа-
тій здобула учениця 11-ї школи Алі-
на Найда. 

Під час урочистостей з нагоди по-
чатку нового навчального року лау-
реатів конкурсу привітали та нагоро-
дили грамотами і дипломами пред-
ставники Служби безпеки України.

До речі, всі роботи учасників кон-
курсу передані бійцям АТО на добру 
згадку та подяку за їхній подвиг зара-
ди майбутнього дітей України. 

Матусю рідна, прощавай…

Матусю рідна, прощавай,
Пробач мені усе одному,
Я йду у 6ій за рідний край,
Не знаю, чи вернусь додому.

Чи встигну я поцілувать
Твої натруджені долоні,
Відчути серця тихий стук,
Перш, ніж ударить куля в скроні?

Ти відчинила небеса
Мені молитвою своєю,
Та краще - згинути в бою,
Аніж пливти за течією.

Бо хто не бореться - той раб,
Той зрадник власного народу,
А я горітиму в вогні,
За Батьківщину - хоч до гробу.

За свою землю - все віддам,
Хоч до останньої краплини,
Бо я - армієць, я - солдат,
Служу народу України !

Слава Україні!
Віра ГРАБЧУК.

У Тернополі відзначили лауреатів 
конкурсу «СБУ очима дітей»
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31 серпня 2015 
року увійде 
в історію 

українського 
парламентаризму як 
ще одна чорна дата 
календаря. У цей 
трагічний для країни 
день у парламенті були 
попередньо схвалені 
антиукраїнські зміни 
до Конституції, за які 
проголосували лише 
189 депутатів з фракцій 
демократичної коаліції. 

Три з п’яти фракцій коаліції 
майже у повному складі про-
голосували проти нав’язаних 
ззовні путінських конституцій-
них змін, спрямованих на роз-
кол України та позбавлення 
її суверенітету. Це голосуван-
ня на догоду чужим інтересам 
знаменувало собою створен-
ня де-факто в парламенті нової 
“ширки” з регіоналами та олі-
гархами – недемократичної не-
української більшості.

Депутати фракції Радикаль-
ної партії Олега Ляшка заяви-
ли про неможливість перебу-

вання у фіктивній коаліції, яка 
фактично була знищена рука-
ми Президента П. Порошенка 
та голови Верховної Ради Укра-
їни В. Гройсмана, які всупереч 
позиції більшості фракцій коа-
ліції внесли на позачергове за-
сідання парламенту питання 
антиукраїнських змін до Кон-
ституції. Як наслідок - замов-
на цинічна провокація на пло-
щі перед парламентом, в ре-
зультаті якої загинули троє та 
постраждали більше ста неви-
нних людей.

І сьогодні, коли влада обі-
цяє розслідувати цей кривавий 
злочин та покарати тих, хто ор-
ганізував трагедію під Верхо-
вною Радою, радикали нагаду-
ють про безкарність винних у 
вбивствах сотні наших побра-
тимів на Майдані, що мали міс-
це півтора роки тому. Адже від-
повідальні за той кривавий 
злочин, прикрившись депутат-

ськими мандатами, сидять сьо-
годні у парламенті і замість 
покарання фактично отриму-
ють можливість творити нову 
“ширку” з владою та готува-
тись до майбутнього реваншу.

У фракції Радикальної пар-
тії Олега Ляшка зазначили, що 
вважають неможливим пере-
бувати в коаліції, яка не здатна 
проводити курс на реалізацію 
цінностей Майдану, на справ-
жню, а не декларативну бо-
ротьбу з корупцією, на реальні 
реформи і економічну політи-
ку в інтересах мільйонів грома-
дян, на радикальну деолігар-
хізацію, на підвищення рівня 
життя людей і вирішення соці-
альних проблем. В коаліції, ді-
яльність якої фактично ство-
рює сьогодні шанс для реван-
шу банди Януковича.

Окрім того, РПЛ відкликає 
своїх трьох народних депута-
тів з посад голів парламент-

ських комітетів, отриманих в 
рамках коаліції. А представник 
фракції в коаліційному Уряді 
В. Вощевський складає повно-
важення і йде у відставку з по-
сади віце-прем’єр-міністра. Це 
рішення РПЛ  пояснюють тим, 
що жодні посади в парламен-
ті та уряді не змусять їх зне-
хтувати нашими цінностями і 
принципами.

Радикали наголошують, що 
не хочуть освячувати антиу-
країнську зраду в парламенті, 
водночас обіцяють і надалі усі-
ма доступними способами за-
хищати інтереси українських 
громадян, всіляко підтримува-
ти зміцнення обороноздатнос-
ті країни і розбудову армії, все-
бічно сприяти реалізації справ-
жніх реформ в Україні в інтере-
сах людей.

Також радикали вимагають 
від влади запровадити згідно 
частини другої статті 157 Кон-

ституції України мораторій на 
зміни Конституції до припи-
нення збройної агресії Росії, 
винести на всенародне обго-
ворення конституційні зміни 
щодо децентралізації та про-
вести референдум щодо осо-
бливого статусу Донбасу.

Ляшко разом з колегами за-
кликав Президента П. Поро-
шенка рішуче відкинути ганеб-
ні “Мінські угоди” як незаконні, 
антиконституційні і такі, що є 
юридично нікчемними з огля-
ду на міжнародне право.  А та-
кож - ініціював створення у 
парламенті НАРОДНОЇ РАДИ з 
числа патріотичних депутатів 
з державницькою позицією, які 
не підтримали кремлівський 
сценарій зміни української 
Конституції, спрямований на 
розкол держави, зрив процесу 
реформ та європейського кур-
су розвитку України.

Інна МАТУШ.

Ляшко пояснив, 
чому його фракція 
вийшла з коаліції

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка одностайно 
заявляє про свій вихід з парламентсько-урядової 
коаліції у зв’язку з антиукраїнською зрадою у стінах 
Верховної Ради України та у верхівці української влади.

Стрічку, сповнену 
патріотизму і 
любові до рідної 

землі, створили відома 
тернополянка, лікар-
фітотерапевт, поетеса 
Марія Тройчак і 
талановиті оператори 
та режисери відеостудії 
«Профі» - Максим 
Кирилів та Олег Нищота.

Також перше місце здо-
був тернопільський письмен-
ник Богдан Мельничук за ба-
гатожанрову книгу «Перейти 
на другий берег», а лауреатом 
конкурсу стала поетеса Ма-
рія Баліцька за книжку поезій 
«Осяйний Тернопіль». 

Започаткували цей захід 

ще у 2000 році з метою все-
бічного розвитку та утвер-
дження української мови, під-
несення рівня мовної культу-
ри. Щороку конкурс «Україн-
ська мова — мова єднання» 
збирає талановитих людей не 
лише з різних куточків Укра-
їни, а й світу. Зокрема, цьо-
горіч організатори отрима-
ли понад 200 персональних і 
колективних доробків з Укра-
їни, Англії, Китаю, Німеччи-
ни, Молдови, Португалії, Ро-
сії, Словаччини. 

Тернополянка Марія Трой-
чак вже не вперше бере участь 
у цьому культурному змаган-
ні. Зізнається, для неї це чудо-
ве джерело натхнення і стимул 
працювати далі. 

- Наш музичний фільм при-
свячений 24-й річниці неза-
лежності України, - розповідає 
пані Марія. -  Він пронизаний 
ідеєю любові до рідного краю. 
Має неабияке виховне значен-
ня для підростаючого поколін-
ня, тому що допомагає зрозу-
міти та усвідомити важливість 
збереження національних тра-
дицій. У фільмі зображені наші 
звичаї та обряди, багата укра-
їнська культура. 

У відеороботі «Щастя жити 
в ріднім краї» звучать поетич-
ні рядки Олега Германа. Тексти 
пісень належать Ігорю Івань-
ківу та Марії Тройчак. Музи-
ка - Ігоря Іваньківа та Васи-
ля Сороки. Пісні у фільмі вико-
нують Вікторія Ярема та Карі-

на Стельмащук. Автори віде-
озйомки - Олег Нищота і Мак-
сим Кирилів. Режисура, мон-
таж – Олега Нищоти.

Нагородження переможців 
відбувалося в Одесі. Тернопо-
ляни мали нагоду прогуляти-
ся містом, побачити його най-
визначніші місця.

- Одеса зустріла нас дуже 
гостинно. У місті відчував-
ся особливий український 
дух, – розповідає пані Ма-
рія. – Всі спілкувалися україн-
ською мовою, співали народ-
ні пісні. Цей конкурс – особли-
вий внесок у розвиток нашої 
мови, культури, єднання нації. 

Ми мали можливість погуляти 
Одесою, побували у дельфіна-
рії, зустрілися з дітками «Мо-
лодої гвардії», поклали квіти 
до пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку, відвідали Архистратиський  
Михайлівський монастир.

Минулого року фільм Ма-
рії Тройчак  «І біль, і пам’ять – 
крізь роки» про історію і куль-
туру  українців, депортованих 
у 1945-1947 роках з території 
Лемківщини, Холмщини, Над-
сяння і Бойківщини здобув 
друге місце у номінації «Кіно-
голос». А днями тернополянка 
презентуватиме його у Поль-
щі на щорічному кінофестива-
лі, який відбувається у містеч-
ку Цісна. За словами пані Ма-
рії, цей фільм побачили лемки 
із США, довго розшукували її і 
попросили приїхати і презен-
тувати свою роботу.

- Я дуже рада такому запро-
шенню, - додає тернополянка. 
– З нетерпінням чекаю презен-
тації і спілкування із лемками 
з усього світу. 

«Наш ДЕНЬ» вітає творчий 
колектив з перемогою і зи-
чить їм натхнення і нових до-
сягнень.  

Юля ТОМЧИШИН. 

Патріотична відеоробота 
«Щастя жити в ріднім краї» 
отримала перше місце у 
номінації “Кінематограф” 
загальнонаціонального конкурсу 
«Українська мова –  
мова єднання», який вже 
у 16-й раз відбувся в Одесі. 

Фільм тернополян став 
кращим в Одесі



№35 (116)/9 вересня - 15 вересня 2015 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬПодії 7nday.te.ua

Тернопільська “Батьківщина” 
співпрацюватиме з Громадським 

Рухом “Чесно”

З приходом осені, коли так хочеться за-
тишку й душевного тепла, свій концертний 
сезон відкриває філармонія. Він 76-й, пост 
ювілейний, але все одно обіцяє бути ціка-
вим. Анонси вже сповіщають, що глядачів че-
кає несподіванка - зустріч зі співачкою, го-
лос якої звучав на багатьох сценах світу, со-
лісткою Римської та Мадридської опер, на-
шою землячкою Софією Соловій. У її репер-
туарі – оперні партії  з творів композиторів 
різних стилів та епох: Моцарта, Россіні, До-
ніцетті, Пуччіні, Штрауса та багатьох інших. 
Співачка виконує також камерну, кантатно-
ораторіальну музику, бере активну участь у 
різних престижних фестивалях, здійснює  га-
строльні турне по різних континентах. У її 
творчому доробку дев’ять ауді- та два відео-
диски із записами оперної музики. Отож, бу-
демо мати честь зустрітися з неординарною 
особистістю і чудовою співачкою, яка вро-
чисто відкриє концертний сезон 13 вересня 
у приміщенні нашого драмтеатру (з огляду 
на значно більшу кількість місць у глядаць-
кій залі). 

Щоправда, філармонія й при закритому 
сезоні мала у серпні три великі концерти –до 
Дня незалежності,  «Королі італійської опе-
ри» і тематичну концертну програму до дня 
народження Івана Франка.

Про те, які сюрпризи готує нам філармо-
нія на нинішній сезон, розповів її директор 
народний артист України Ярослав Лемішка. 
Вокалісти й музиканти  працюють над опе-
рою в концертному виконанні. Всі філар-
монійні колективи зайняті створенням но-
вих програм. У лютому відбудеться великий 
концерт з нагоди ювілею знаного хореогра-
фа Сергія Данічкіна, танці в постановці якого 
академічний танцювальний ансамбль «Над-
збручанка» виконує й досі.

Керівництво має намір запросити висту-
пити відомого скрипаля Кирила Стеценка. 
Можливі й гості з далекого Китаю. Соліст і ор-
кестровий диригент, які свого часу навчали-
ся в Україні, прослухавши багато  симфоніч-
них оркестрів, виявили бажання попрацюва-
ти з нашим. Можливий і наш візит-відповідь 
до Китаю.

 Як і кожен організм, філармонія має свої 
внутрішні проблеми, які поступово вирішу-
ються: з’явилися нарешті гроші на ремонт 
автобуса, що дозволить налагодити регуляр-
ні виїзди артистів у райони області. 

То привітаємо філармонію з відкриттям 
сезону і побажаємо артистам і музичним гур-
манам усіляких земних та неземних щедрот і 
насолоди від музики!

Влада СОБУЦЬКА.

– Наш край багатий цікавими історичними місця-
ми, – зауважує організатор свята Сергій Бачинський, дирек-
тор Всеукраїнського фестивалю «Зустрічі друзів», що прохо-
дить щороку в Тернополі. – Проте, навіть місцеві жителі не 
завжди знають, яка краса поруч з ними. Аби популяризува-
ти туристичні перлини Тернопілля, ми і започаткували таке 
свято. 

Фестиваль у Збаражі «Від Середньовіччя до сучасності» 
зібрав багато гостей. Розпочалося все з фольклорного свята 

«Серпанок», де були представлені укра-
їнські народні танці. Всі охочі могли від-
відати кулінарний майстер-клас від рес-
торатора Ігоря Парія, а ще зробити стилі-
зовану фотосесію з артистами Львівсько-
го театру живих скульптур. 

Родзинкою програми став лицар-
ський турнір у виконанні клубу історич-
ної реконструкції «Збаразька дружина». 
Його учасники відтворили запеклі бої 
на мечах. Деякі обладунки важать по 15 
кг, але це не стало перешкодою для того, 
аби влаштувати неймовірне дійство.

Завершилося свято гала-концертом, 
на якому виступили Астрая, Адріана Гар-
матюк, Зоряна Юдін, Надія Гураль, Ігор 
Юрковський та гурт «Фанфари Купали», 

Олег Павленко, танцювальний ансамбль «Танго». Непере-
вершеним, як завжди, був ведучий дійства, його співоргані-
затор, заслужений артист України Анатолій Фіглюк.

За словами Сергія Бачинського, наступного року поді-
бний фестиваль планують провести у Вишнівецькому пала-
ці, а якщо така ідея виправдає себе, то фестивалі відбувати-
муться щороку в іншому замку. 

Оля  СЛОБУСЬ.

За ініціативи Громадського Руху 
“Чесно” 3 вересня в Тернополі відбувся 
форум “Стеж за грошима”. Його учасни-
ками були громадські активісти, полі-
тики та журналісти.

“Партія “Батьківщина” відгукнула-
ся на запрошення організаторів Руху, 
оскільки, підтримує мету форуму: про-
ведення чесних та прозорих місцевих 
виборів”, – зазначив голова Тернопіль-
ської міської організації ВО “Батьків-
щина” Андрій Артимович.

Учасники зібрання обговорили ме-
ханізми та джерела фінансування ви-
борів кандидатами та партіями.

За словами представників Руху 
“Чесно”, відкритість джерел фінансу-
вання – це той єдиний механізм, який 
дозволить обирати свого представни-
ка в раді, а не представників олігархів, 
які, зазвичай, виступають спонсорами 
виборчої компанії.

Андрій Артимович розповів про 
джерела фінансування партії “Батьків-
щина”, яка братиме участь в місцевих 
виборах на Тернопільщині.

“Звісно, відмовитися зовсім від ре-
клами на вибори неможливо, бо як до-
нести свою думку, позицію до виборців? 
Але я не передбачаю, що в силу багатьох 
обставин та принципів, партія “Батьків-
щина” на Тернопільщині і в місті Тер-
нополі під час цих виборів вразить вас 
пишною та яскравою агітаційною ком-
панією. Все тому, що ми відмовляємося 
від спонсорів та покровителів. Зараз ми 

намагаємося жити за кошти добровіль-
них членських внесків. Цього нам ви-
стачає, щоб платити за утримання пар-
тійних офісів, на зарплату працівникам. 
До речі, партія “Батьківщина” єдина на 
Тернопільщині, яка утримує своїх пра-
цівників на офіційній, звільненій осно-
ві. Звісно, добровільних членських вне-
сків не вистачить на проведення вибор-
чої компанії, тому ми вирішили, що кан-
дидати, які мають таку можливість, бу-
дуть використовувати власні кошти 
для агітації”, – зазначив голова терно-
пільської “Батьківщини”.

Рух “Чесно” запропонував присут-
нім представникам партій підписати 
декларацію відповідальності. Підпи-
савши її, кандидати від партії “Батьків-
щина” взяли зобов’язання: керуватися 
принципами прозорості та підзвітнос-
ті в своїх діях до і після обрання депу-
татами.

“Ми підтримуємо всі ініціативи, 
спрямовані на те, щоб політика в Украї-
ні та на Тернопільщині отримала “люд-
ське обличчя”, – після підписання де-
кларації додав Андрій Артимович.

Варто нагадати, що за попередньо-
го скликання до Верховної Ради од-
ним із двох чесних народних депутатів 
Ради (з 450 депутатів), Рух “Чесно”, піс-
ля своїх перевірок, визнав депутата від 
парламенсьткої фракції “Батьківщина”, 
голову Тернопільської обласної органі-
зації ВО “Батьківщина” Василя Дерев-
ляного.

КОНЦЕРТНИЙ СЕЗОН 
В ОБЛАСНІЙ 

ФІЛАРМОНІЇ 
ОБІЦЯЄ 

СЮРПРИЗИ

Від Середньовіччя – до сучасності
У старовинному Збаразькому зам-
ку відбувся історико-фольклорний 
мистецький фестиваль. Це перший 
фестиваль із цілої серії, які запла-
нували по замках Тернопілля.
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Цьогоріч всі охочі могли долучи-
тися до плетіння сіток для бійців АТО, 
а також придбати борщ, різноманітні 
пампушки, пиріжки та солодощі, 
аби допомогти військовим. Го-
ловна площа міста перетворила-
ся у величезний ярмарок. І діти, і  
дорослі наготували надзвичайно 
багато різноманітної їжі, аби під-
тримати хлопців на Сході і зібра-
ти для них кошти.

Неподалік фестивальних ря-
дів розташувалася польова кух-
ня. Тут готують їжу представники 
українського козацтва, бійці АТО 
та їх дружини. Робота кипить – на 
вогні казани з юшкою, кулішем 
та іншими стравами. Пригощати-
муть ними всіх охочих, аби зібрати 
кошти для війська. 

Ярослав Панасюк нещодавно повернув-
ся із зони АТО. Він - доброволець батальйо-
ну “Айдар”. Чоловік розповідає, для нього це 
третя війна, а от руку втратив на Майдані. 
Проте все ж таки пішов воювати на Схід. Зі-
знається, борщ варили і на війні - він всю-
ди однаковий. Вдома чоловік також го-
тує. Каже, має і власні таємниці традицій-
ної української страви. Обов’язково додає 
м’ясо, а щоб борщ був дуже червоний, буряк 
натирає і обсмажує на сковорідці. 

На головній площі міста встановили 
фестивальну сцену. А поряд намет із най-
смачнішими борщівськими стравами і каза-
ни, де борщ готуватимуть під час свята ві-
домі люди краю, військові та волонтери. 

- Цогоріч за допомогою нашого гастро-
номічного фестивалю ми вирішили зібра-
ти кошти на допомогу бійцям АТО, - розпо-
відає організатор фестивалю Григорій Гоц-
ко. – Свої частування привезли 42 села ра-
йону. Також солодку ярмарку організували 
школи. 

Пан Григорій відкрив нам таємницю 
свого особливого рецепту борщу. Сам він 
родом з Монастирка, а там чудово ловиться 
риба. Тож місцеві господині додумалися ва-
рити борщ з рибою. Виходить, дуже незвич-
на і смачна страва. 

Волонтерка Іванна з Чортківщини  приї-
хала на фестиваль з Маріуполя. Жінка пере-
жила Майдан. Сьогодні завідує однією із по-

льових ку-
хонь у Маріуполі. Вона щодня готує їжу для 
більше півторатисячі бійців, які тримають 
оборону міста і околиць. 

- Наші хлопці запевняють, що захища-
тимуть кожен клаптик української землі, 
адже за їх спинами – дружини та діти, весь 
український народ, - з гордістю каже жінка.

Революція гідності надзвичайно зміни-
ла життя пані Іванки. Після Майдану вона 
вирушила у Краматорськ і Слов’янськ. За-
раз в Маріуполі. Сьогодні вона не уявляє 
свого життя осторонь тих подій, які зараз 
відбуваються на сході України, робить все, 
аби допомогти нашим військовим, щасли-
ва, що може бути корисною. Каже, найбіль-
ше мріє про мир, спокій та єдність України. 

Незамінною родзинкою дійства стали 
старовинні борщівські вишиванки, які пре-
зентувати усі села району. Багаті, майстер-
ні, пронизані тугою і любов’ю до рідної зем-
лі. Кожна - витвір мистецтва. 

- Борщівська сорочка – це недослідже-
ний феномен, який вартує особливої уваги, 
- каже відома колекціонерка Віра Матков-
ська. – І сьогодні люди вишивають, пробу-
ють відтворити цю техніку. Але старовина 
є старовина. Борщівська вишивка – справ-
жній український скарб, який неодмінно 
потрібно зберегти для майбуніх поколінь. 

Символом єдності всіх учасників і гос-
тей фестивалю стала маскувальна сітка, до 
створення якої могли долучитися всі охо-
чі. Тут можна було побачити і маленьких 

діток, і дорослих, школярів і вчителів, нар-
депів, волонтерів, посадовців. Кожен робив 
свій маленький вклад у велику справу обо-
рони України. 

У Івана Грицака четверо синів. Удома 
вони плетуть сітки разом з іншими борщів-
ськими волонтерами. Кличуть дітей, сусі-
дів, приносять старий одяг і разом плетуть. 
Вже відправили на Схід близько тисячі ме-
трів квадратних маскувальних сіток. Сьо-
годні також доучилися до спільної справи 
і разом з гостями взялися до роботи. Ма-
ленький Тимофій вправно зав’язує вузли-
ки. Він знає, що це захист для наших Героїв і 
від того, наскільки добре буде зроблена сіт-
ка, інколи залежить їх життя. 

- На Тернопіллі вже стало доброю тра-

дицією поєднувати культурно-мистецькі 
заходи з благодійною метою, таким чином 
долучаючись до підвищення обороноздат-
ності нашої країни, - каже голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. -  Хоч сьогодні події 
в країні не дозволяють повноцінно відзна-
чати це свято вишиванок. Але українці по-
винні жити, плекати і розвивати свою куль-
туру, берегти традиції. Саме заради цього 
там, на Сході, стоять наші хлопці. 

Борщів проводжав нас дощем, весе-
лими українськими мелодіями та барвис-
тим вбранням перехожих. Хай же квітнуть 
у цьому краї вишиванки і живуть давні уні-
кальні традиції, якими славиться ця земля 
на всю Україну. 

Юля ТОМЧИШИН.

Фестиваль у Борщові: унікальні 
вишиванки, сотні  літрів  борщу 
та  сила  єднання

Минулої неділі у Борщові 
відбувся вже традиційний 
фестиваль «У  Борщівському 

краї цвітуть вишиванки» та 
гастрономічне свято «Борщ’їв». 
Незважаючи на дощ, дійство потішило 
гостей багатством вишиванок, 
унікальними старожитностями, 
святковим настроєм і смачними 
наїдками.
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Путін діятиме через 
Фірташа і Ахметова

Путін може використати Фірташа 
або Ахметова для розхитування по-
літичної ситуації всередині України. 
Про це в коментарі «Gazeta.ua» сказав 
аналітик Міжнародного центру перспек-
тивних досліджень Антон Круть. «Зва-
жаючи на те, як Путін діяв через Іва-
нішвілі у Грузії, він може повторити по-
дібний сценарій і в Україні. Може діяти 
через будь-якого українського олігарха. 
Схеми можуть бути будь-які. Наприклад, 
Фірташ винен російському «Газпром-
банку» великі гроші. За рахунок креди-
тів російського банку він закачував газ у 
сховища своїх хімічних підприємств. Ах-
метов також винен кілька мільярдів ве-
ликому російському банку, який чомусь 
не поспішає стягувати борг, хоча час ви-
плат вже настав. І це дуже потужний ва-
жіль впливу на цих двох олігархів. Ще 
спадає на думку Григоришин», - сказав 
аналітик. Круть вважає, що наразі вкрай 
важливо прийняти закон про фінан-
сування політичних партій і виборчих 
кампаній, аби брудні, тіньові російські 
гроші не пускати в українську політику.

Московія відгородилася
 від «ЛНР» парканом
з колючим дротом

Росія вперше за 24 роки незалеж-
ності поставила на кордоні з Україною 
паркан з колючим дротом. Відповід-
на інформація і фотографії опубліковані 
у групі «Український Луганськ». У свою 
чергу блогер Денис Казанський, зазна-
чив, що бував у тому районі до війни і 24 
роки там справді не було жодного пар-
кану. «24 роки там возили контрабан-
ду. Межа була тільки на папері й ніхто не 
думав будувати жодних споруд. А тепер 
там сітка і колючий дріт. Народна респу-
бліка ж», - зіронізував він.

Скільки дерев росте на Землі?
За даними нового дослідження, за-

раз на Землі росте три трильйони де-
рев - це значно більше, ніж вважали 
раніше. Науковці дійшли такого висно-
вку, об’єднавши дані досліджень на Зем-
лі з супутниковими знімками. Більшість 
дерев росте у тропіках, але найбіль-
ша їх щільність - у хвойних лісах ниж-
че Північного полярного кола, повідо-
мляє ТСН. За словами науковця, доктора 
Тома Кроутера, така кількість дерев не є 
ні доброю, ні поганою новиною, але має 
допомогти тим, хто визначає екологічну 
політику.

Європейці стануть 
меншістю на континенті?

Європейці ризикують стати мен-
шиною на їх власному континенті. 
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщи-
ни Віктор Орбан, передає «Reuters». «Ре-
альність така, що Європі загрожує масо-
вий приплив людей, десятки мільйонів 
людей можуть приїхати в Європу… Цьо-
му немає кінця. Ми можемо раптом зро-
зуміти, що ми знаходимося у меншості 
на нашому власному континенті», - під-
креслив угорський прем’єр. Варто заува-
жити: Орбан славиться своїм критичним 
ставленням до мігрантів.

Більшість британців 
готова підтримати вихід з ЄС 
Якби референдум про членство 

Британії в ЄС відбувся у ці дні, то біль-
шість проголосувала б на ньому за ви-
хід країни з об’єднання. Такими є резуль-
тати опитування «Survation», які наво-
дить видання «Mail on Sunday». Відтак, 51 
відсоток британців готовий підтримати 
вихід з ЄС, а 49 відсотків хотіли б залиши-
тися. Опитування також показало більшу 
підтримку прем’єр-міністра Британії Деві-
да Кемерона у протистоянні з канцлером 
Німеччини Ангелою Меркель, яка закли-
кала Британію приймати більше біженців. 
29 відсотків британців вважають, що краї-
на не повинна приймати біженців узагалі. 
Як відомо, уряд Кемерона намагається всі-
ляко заблокувати прохід через Ла-Манш 
для мігрантів, які час від часу штурмують 
тунель під протокою.

Солдати армії РФ публікують 
фото із Сирії, хоча «їх там нема»

Російські солдати масово публіку-
ють у соцмережах фотографії, на яких 
вони позують на фоні пам’яток, вулиць 
і бойових позицій в Сирії на тлі заяв 
Кремля, що «їх там нема». Десятки поді-
бних фото знайшов київський блогер Ми-
кола Махно, скориставшись сирійськими 
геотегами для пошуку, повідомляє «Укра-
їнська правда». «Фотографії кадрових ро-
сійських солдатів свідчать про те, що вони 
все частіше прибувають воювати за Асада. 
Їдуть вже не тільки так звані «інструкто-
ри», але й цілі групи спецназу і морської пі-
хоти», - написав він у своєму Facebook Мах-
но. Що ж стосується географії інфільтра-
ції в країну, то, за опублікованими солда-
тами і матросами фото, неважко зрозуміти, 
що відбувається це, в основному, морським 
шляхом і частково повітряним. Так, части-
ни морської піхоти прибувають до Сирії на 
кораблях ВМФ Росії через порт Тартус, звід-
ки викладено найбільше «селфі». 

У президенти США 
буде балотуватися собака

Собака породи бордер-коллі «хоче» 
балотуватися в президенти США. На-
разі Люсі Лу «працює» мером населе-
ного пункту Реббіт-Хеш (Кентуккі), де 
проживають 135 людей, повідомляють 
іноЗМІ. На цій посаді собака «трудиться» 
з 2008 року. Як розповіла власниця мера 
Боббі Кейзер, про президентські амбіції 
Люсі Лу буде оголошено найближчим ча-
сом. 
Єгипетський мільярдер купить мі-

грантам «нову країну»?
Єгипетський мільярдер Нагіб Саві-

ріс запропонував купити острів у Гре-
ції чи Італії, щоб розселити біженців і 
забезпечити їх робочими місцями. Про 
це повідомляє «Daily Mail». Савіріс зая-
вив, якщо Греція чи Італія продадуть йому 
один зі своїх островів, він зможе врятува-
ти безліч мігрантів і допоможе їм «побуду-
вати свою нову країну». Мільярдер пові-
домив, що має намір обговорити з уряда-
ми цих двох країн свою ініціативу. 

Олланд розчарував французів 
78 відсотків французів виступають 

проти того, щоб нинішній президент 
Франсуа Олланд брав участь у наступ-
них президентських виборах, які від-
будуться у 2017 році. Про це свідчать ре-
зультати опитування, проведеного на за-
мовлення французького видання  «Le 
Figaro». Лише 22 відсотки опитаних ви-
словили побажання бачити Олланда учас-
ником президентських перегонів. Водно-
час, 25 відсотків французів хочуть бачити 
кандидатом на пост глави держави екс-
президента Ніколя Саркозі. А «подруга» 
Путіна - лідер ультраправого Національ-
ного фронту Марін Ле Пен може отримати 
голоси 27 відсотків співвітчизників. 

Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Україна
Росія - наш офіційний ворог
Затверджена на засіданні РНБО 

нова військова доктрина України ви-
значає Росію військовим супротивни-
ком, а також умови звільнення тим-
часово окупованих територій краї-
ни, повідомляє прес-служба Радбе-
зу. Нова військова доктрина виходить 
з високої вірогідності великомасштаб-
ного застосування проти України вій-
ськової сили як найголовнішої загро-
зи національній безпеці, підтверджує 
відмову від політики позаблоковос-
ті й декларує поновлення стратегічно-
го курсу на євроатлантичну інтеграцію. 
А також визначає ознаки виникнення 
збройного конфлікту всередині Укра-
їни, в тому числі інспірованого інозем-
ними державами; враховує збільшення 
ролі інформаційно-психологічних опе-
рацій; наголошує на необхідності вдо-
сконалення системи мобілізаційної під-
готовки, збільшення професійної скла-
дової у ЗСУ та інших військових форму-
вань тощо.

Податкову міліцію ліквідують
Державну фіскальну службу істот-

но скоротять, а податкову міліцію лік-
відують. Про це заявив Арсеній Яценюк 
у телепрограмі «10 хвилин із прем’єр-
міністром». За словами Яценюка, на міс-
це податкової міліції прийде Держслуж-
ба фінансових розслідувань, яка має ви-
являти нечесних платників податків і 
захищати чесних.

Партій багато - користі мало
В Україні продовжує зростати кіль-

кість політичних партій. Упродовж 
2014-2015 років їх число збільшилося 
майже втричі і наразі складає 274 діючі 
партії. Про це повідомили у прес-службі 
Комітет виборців. У КВУ зазначили: по-
при зростання кількості політпартій, у 
більшості областей чверть партій не ма-
ють зареєстрованих бодай обласних ор-
ганізацій. «Щоправда, з наближенням 
місцевих виборів політичні партії акти-
візувались у цьому напрямку і почали 
активніше реєструвати такі організації. 
Парламентські партії реєструють місце-
ві організації із різною динамікою. На-
приклад, «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» вже завершив реєстрацію 
місцевих організацій в окремих облас-
тях, тоді як, «Самопоміч» досі не має об-
ласних організацій у деяких регіонах», 
- йдеться у повідомленні. Слід зазначи-
ти, в жодній країні Європи немає такої 
кількості партій, як в Україні. 

Замість паспортів - ID-картки

Прем’єр Арсеній Яценюк анонсу-
вав видачу ID-карток із 1 січня. Про 
це він заявив після зустрічі з технічною 
місією Євросоюзу щодо лібералізації ві-
зового режиму з Україною, повідомляє 
«ВВС-Україна». Кабмін у проекті держ-
бюджету передбачає кошти на забезпе-
чення видачі громадянам України нових 
ID-карток, зазначив Яценюк. Як повідо-
мляли раніше, уряд виділив 50 мільйо-
нів гривень на виготовлення ID- доку-
ментів нового зразка.

Для України в ООН 
не вистачає коштів

Україна потрапила до списку кра-

їн, на допомогу яким в ООН не виста-
чає коштів. Причиною стало те, що за 
останні десять років число жителів пла-
нети, які потребують фінансової допо-
моги, зросла приблизно уп’ятеро. Про 
це поінформували в Управлінні з коор-
динації гуманітарних питань. «На по-
чатку  року гуманітарна підтримка була 
потрібна 78 мільйонам осіб у 22 краї-
нах світу. Однією з головних причин, 
які перешкоджають поліпшенню ефек-
тивності роботи гуманітарних органі-
зацій, - нестача фінансування», - йдеть-
ся у повідомленні. До списку країн, яким 
на допомогу в ООН не вистачає коштів, 
крім держав Сахельского регіону, Ємену 
і Сомалі, потрапила й Україна. Для допо-
моги жителям України отримано лише 
34 відсотки від запитуваних $316 міль-
йонів. Допомоги в Україні потребують 
п’ять мільйонів осіб, тобто, майже ко-
жен дев’ятий житель. 

Домашній телефон 
подорожчає знову

Із 1 жовтня на 17,5 відсотка підви-
щаться тарифи на фіксований місце-
вий зв’язок, повідомляє «Економіч-
на правда». Національна комісія з пи-
тань регулювання зв’язку та інформа-
тизації затвердила остаточну версію 
проекту підвищення розцінок на по-
слугу. Документ направили на реєстра-
цію до Мін’юсту. «Укртелеком» є осно-
вним гравцем на ринку фіксованого міс-
цевого зв’язку. Компанія контролює 78 
відсотків ринку і обслуговує 7,5 мільйо-
на абонентів. Контрольний пакет акцій 
компанії належить групі Ріната Ахме-
това «Систем Кепітал Менеджмент». За-
раз за домашній телефон у місті платять 
39,91 грн/місяць, у селі - 31,58 грн/міс. 

Обов’язковий техогляд 
хочуть повернути 

Обов’язковий техогляд, який ска-
сували як джерело корупції, можуть 
повернути з 1 січня 2016 року. Про це 
сказав керівник всеукраїнської асоціа-
ції автомобільних імпортерів і дилерів 
Олег Назаренко, посилаючись на влас-
не джерело у Мінфіні. Причина: при від-
сутності обов’язкового техогляду авто-
мобіліста неможливо проконтролювати 
на предмет сплати обов’язкового тран-
спортного податку. Проект документа 
зараз проходить погодження у Мінфі-
ні. Існують великі шанси, що неприємну 
для водіїв процедуру повернуть, оскіль-
ки Україна зобов’язалася це зробити під 
час підписання Угоди про асоціацію з ЄС 
і приєдналася до директиви ЄС про за-
гальний техогляд. У нашій державі те-
хогляд скасували у 2011 році. Більшість 
водіїв його проходили за хабарі. Став-
ки варіювалися від 300 до 1000 грн. при 
курсі долара 8 гривень. Скільки б техо-
гляд обходився зараз, важко сказати.

Улюблений продукт політиків 
може бути в дефіциті 

В Україні прогнозують дефіцит 
гречки, йдеться у повідомленні асо-
ціації «Український клуб аграрного 
бізнесу», інформує «Економічна прав-
да». Згідно з підрахунками експертів, у 
2015-2016 маркетинговому році вало-
вий збір гречки скоротиться на 14-17 
відсотків через зменшення посівних 
площ і погані погодні умови. У резуль-
таті країна буде змушена імпортувати 
цей продукт. Виробництво також змен-
шується через низьку прибутковість і 
навіть збитковість культури, орієнто-
ваної виключно на внутрішній ринок. 
Для забезпечення внутрішнього спожи-
вання потрібно ввезти в країну близько 
30-40 тисяч тонн продукту. Враховуючи 
нинішні ціни на крупу, які в середньому 
коливаються у межах від 20 до 23 грн/
кг, у новому сезоні ціни можуть вирости 
до 25-30 грн/кг.

Україна Світ
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*     *     *
Тебе я люблю, 
За тобою сумую,
Тобі лиш одному
Усмішку дарую. 
Тобою живу 
І мрію тобою,
Тебе я люблю – 
До щему, до болю.
Тебе я чекаю
І Бога молю – 
Скажи лиш мені
Оте ніжне  - люблю…

*     *     *
Плакав день дощем осіннім
І ридала ніч,
Ти казав, що будем разом
Завжди – пліч-о-пліч.
Обіцяв ти мені гори,
Й казку – як в раю,
То чому ж тоді покинув
Дівчину свою?
Плакав день дощем холодним
Й сумувала я…
Снилось море – 

солоне, гаряче,
Як сльоза моя…

Лідія КУЧМАН.
с. Слобідка  

Теребовлянського району. 

Закоханий 
в Тернопіль

Тернополе мій рідний, 
я не знаю - 

«Люблю» сказати, – 
мало, я кохаю,

Закоханий я в моє місто 
гарне,

Найкраще в світі, 
сперечатись марно:

Став, замок, парки, 
вулиці, майдани

Найкраще в світі місто, 
Богом дане.
Любомир 

ГАРДЕЦЬКИЙ.

Шибайголова. Зірвиголова. Красунчик… 
Як тільки не називали Віталика в селі! Син аг-
ронома і медички. Одинак. Бажаний кавалер 
для кожної дівчини. З наукою Віталик не дру-
жив. Батько не раз брався за пасок, аби синові 
вставити мізки. Матір ставала на захист. 

Однокласниці не долюблювали хлопця. 
Даремно, що гарний і багатий. За кіски шар-
пав. Книжки ховав. Зверхньо споглядав на 
тих, чиї матері в ланці спину гнули, чи на фер-
мі працювали. 

…Софійка не хотіла залишати містечко. 
Тут друзі, школа, улюблений кінотеатр. Але 
вона з матір’ю змушена перебратися до бабу-
сі в село. У батька скоро буде нова сім’я. Мама 
збирала речі. А Софійка спробувала уяви-
ти нову школу, до якої від бабусиної хати аж 
шість кілометрів. 

- У нас новенька! З міста! 
Для дев’ятого «А» це була надзвичайна 

подія. 
- Не з міста, а з сусіднього села, - хмика-

ли учні з дев’ятого «Б». - Її з матір’ю батько 
з дому вигнав. А в бабці хатинка на курячих 
ніжках. Не така вже й цяця ваша новенька. У 
місті її мама мала гарну роботу, а тепер у полі-
клініці підлоги миє. 

- Казки закінчуються добре. А хатинка на 
курячих ніжках - з казки, - не здавалися «опо-
ненти» з дев’ятого «А». 

Дев’яти- і десятикласників із сусідніх сіл 
возив до школи сільський автобус. Коли він 
псувався, на науку й назад добиралися пішки. 
Для Софійки це було незвично. Дехто з учнів 
ходив навпрошки через поля. Софійка польо-
вих доріг не знала і боялася. 

- Софіє, тебе підзвезти? 
- Віталик? Якщо тобі не важко… 
Софія вмостилася на багажнику. Вони об-

ганяли учнів з дев’ятого «А» і «Б», які відкри-
вали роти від здивування. Хлопці запитували 
Віталика: 

- Тобі подобається та цяця? 
- Вона має ім’я. А, по-друге, я її просто під-

віз. 
У присутності Софії Віталик ніколи не го-

ворив дурниць і не хвалився, що йому нового 
купили. Сидів тихо, коли Софія відповідала на 
уроках. Підвозив додому, коли не було авто-
буса. І ніколи не пропонував дружби. 

Перший букет на лавці, що стояла на 
подвір’ї, Софія знайшла восени, коли була де-
сятикласницею. Узагалі, квіти знайшла бабу-
ся, бо прокидалася дуже рано. 

- Доню, Сонечко, тобі якийсь залицяль-
ник оберемок айстр на лавці залишив. Такі 

слічні 
квіточки, - прибала-
кувала. - А Софія не могла 
втямити, хто ж цей дивак. 

Аж до морозів з’являлися на лавці 
квіти. Софіїна бабуся почала ще раніше про-
кидатися - дуже хотіла побачити, хто внуч-
ці букети носить. Не вдалося… Навесні квіти 
з’явилися знову. 

…На випускному Віталик часто запрошу-
вав Софію до танцю. 

- Що він у ній знайшов? - червонів від зло-
сті Віталиків батько. - Запав хлопчисько на ту 
бідосю. Я йому вдома покажу! Казали, що він 
її зі школи підвозив. Тепер я зрозумів, хто всі 
квіти в нас і в сусідів зірвав. Ну-ну! 

Після випускного батько добряче відлуп-
цював уже дорослого сина. Аж сусіди чули 
крики. 

- Я все одно люблю Софію! - вигукував 
хлопець. 

- Заб’ю! - крикнув батько. 
Софія не відала про пристрасті у Вітали-

ковій сім’ї. Як і про його кохання.  
…Софіїні мрії втікали до великого міста. 

Їй усміхалися тисячі вогнів і вогників. Висо-
кі будинки були схожими на добрих таємни-
чих велетнів. Вона знала: там буде щасливою. 
Отримавши аттестат, дівчина поїхала з села. 

- Як ваша Софійка? - запитували одно-
сельці матір і бабусю. 

- Добре, - відповідали ті. 
А Софії було по-різному. Спершу у міс-

ті почувалася самітньою серед сотень тисяч 
людей. Проте дала собі раду. Навчання, ро-
бота, друзі, кохання… Згодом купила неве-
личку квартиру для матері й бабусі у містеч-
ку, де народилася. Сама ж із чоловіком, який 
із перспективного у минулому інженера став 
заможним бізнесменом, мешкала у великому 
місті. Виховували двоє синів. 

У селі Софія не була, здавалося, вічність. 
А хлопці просили показати сільку «романти-
ку». 

Софія любила великі «чоловічі» маши-
ни. Тож коли їхала солідною іномаркою сіль-

с ь к о ю 
дорогою, м і с -

цеві з цікавістю спо-
глядали: що то за одна. В 

селі про Софію уже й не згадували. Зу-
пинилася біля оселі материної подруги. Тітка 
Настуня сплеснула від радості в долоні: 

- Софійко, Сонечко, ти, наче, школярка. 
Красуня моя золотенька… О, йдуть мої внуки. 
Наталю, Сашко! Тітка Софія приїхала в гості. 
З хлопцями. 

Наталка з Сашком показували Софіїним 
синам село, став, хвалили рибалку. А тітка На-
стуня розповідала-розпитувала про всіх і вся. 

- Як живуть мої однокласники? Де вони? - 
поцікавилася Софія. 

- Люба Олешкова в райцентрі у школі пра-
цює. Надя Вівчарикова на заробітках. Олег 
Назарків спився. Нема ради з тою оковитою! 
Михайло Панасів біля землі господарює. Ві-
тька агрономів… Нема вже колишнього гоно-
ру. І вроди не залишилося. Біда не робить лю-
дину гарною. 

- Ви про Віталика? 
- Вітькою його тепер кличуть. Я, Софійко, 

таємницю тобі відкрию. Якось Вітька орав 
мені город своїм трактором. Як закінчив ро-
боту, запросила до хати на обід. Від випивки 
відмовився. Він зовсім не п’є. Розговорили-
ся. Він і зізнався: тебе одну ще зі школи лю-
бить. Скільки років минуло, а не може забу-
ти. Батько вибирав йому пару. Із заможно-
го роду. Змусив Вітьку одружитися. Живуть, 
наче чужі. Мають дівчаток-близнят. Вони 
- Вітькова розрада. Одну з дівчаток Софій-
кою назвав. А ще розповів, як батько його 
відлупцював через тебе. І про квіти, які на 
лавці клав. І про те, яким щасливим був, коли 
ламався сільський автобус, бо міг тебе додо-
му підвезти… Біда у Вітьки - дружина занеду-
жала. Операція потрібна, а грошей нема. Ві-
тька усім допомагає, хто просить, копійку до 
копійки тулить. Лікарі кваплять з операці-
єю. Батьків Вітька вже поховав. Я так думаю: 
батько, Царство йому небесне, життя Вітько-
ві перепсував. А, може, так воно мало бути… 

Досить про сумне. Я рада, що в тебе все до-
бре, Сонечко… 

Подушки тітки Настуні були м’якими і 
пахли дитинством. Але Софія не могла засну-
ти: не йшов з голови Вітька. Вона й не здо-
гадувалася, що цей шибайголова, зірвиголо-
ва і нетудиголова був у неї закоханий. І що  
«жертвами» цього хлопчиська були його і су-
сідські квітники. 

Вранці Софія попросила тітку покликати 
Вітьку. Випровадила дітей на рибалку, а сама 
думала, що має сказати колишньому одно-
класникові.  Тобто, знала, що має сказати, але 
не знала, як. 

Посивілий і постарілий Вітька втомлено 
ступав поруч із тіткою Настею. «Господи, нам 
же тільки сорок п’ятий рік, - подумки мовила 
Софія. - Не впізнала б…» 

Пішла назустріч. Вітька зупинився, зні-
тився. 

- Привіт, - заговорила першою. - Стільки 
років не бачилися! 

- Ти не змінилася, - Вітька переминався з 
ноги на ногу. - Тітко Настю, чому не сказали 
про Софійку? Думав, справді щось допомог-
ти треба. 

- Маю до тебе розмову, - сказала Софія. - 
Тітка Настуня все мені розповіла: і про квіти, 
і про твого батька, і про недугу дружини. Дя-
кую за квіти. Це було… було так гарно. І за твої 
почуття дякую. Хотіла б допомогти тобі, точ-
ніше, твоїй дружині. Я можу оплатити їй опе-
рацію. 

- Ти ж не знаєш її. 
- Зате я знаю тебе, Віть… Віталику.  
- Не знаю, не знаю… Ех, яким дурнем я 

був, що слухав батька. Паска злякався.  
- Не докоряй собі про те, чого вже не по-

вернеш. Дружину твою потрібно рятувати. 
Аби доньки не втратили маму. 

- Я все поверну тобі, Софійко. Я зароблю… 
Коли Вітька пішов, Софія тихенько мови-

ла услід: 
- Хлопчиську, я не знала, що це було кохан-

ня… що ти так умів… умієш кохати…
«Якщо маєш час, приїдь до мене. Яблука 

нівроку вродили. І ті сливки, що ти любиш, - 
писала у листі до Софії тітка Настя. - Все без 
«хімії»… Вітькова дружина одужує після опе-
рації. А село гуде. Люди не можуть втямити, 
що ти добро задурно зробила. Вітька повесе-
лішав. Допомагає мені. Плату брати відмов-
ляється. Обіцяв нову лавку поставити. Каже: 
коли внучці хлопці захочуть квіти принести, 
нема куди їх покласти. Хіба що на сходи біля 
ганку. Але гуси з’їдять. Вони ж ночують на 
подвір’ї з весни - і до пізньої осені…»

Ольга ЧОРНА.

Надворі стояв теплий день, п’янкий 
запах дозрілих фруктів лоскотав ніс, під 
ногами курилися порохи, а на деревах 
вітер монотонно гойдав листя. Зазву-
чав телефон: дзвонила мама, сказала, що 
принесли  запрошення на весілля, яке 
відбудеться знову «у цьому барі «Рок-
солана». І мимоволі спогади повернули 
мене в той день…

Надворі  був початок осені, і, як за-
вжди, в селі в цю пору багато роботи: зі-
брати урожай, законсервувати різні сма-
колики на зиму, заготовити дрова, сіно 
для худоби. Проте все робилося легко і 
швидко - попереду весілля, радісна по-
дія.

 Святкували весілля чоловікового 
брата. Тиждень перед забавою мама з се-
страми пекла торти, хлопці збирали со-
сну на браму, а дівчата придумували нові 
композиції з квітів. Дідусь тішився своїм 
внуком Денисиком, так він його називав.  
Я годинами могла слухати його розпові-
ді про голодне-холодне бідне дитинство, 

про важку працю в колгоспі, про сиріт-
ське життя його 5 дітей, яких виховував 
сам, та смачну кукурудзяну кашу “леміш-
ку”. А як гарно він грався з Денисиком, це 
був його найкращий друг, вони завжди 
були в змові проти нас дорослих. 

Ніщо не пророкувало біди, лише чо-
мусь пес вив цілий день, мабуть, щось 
відчував. І ось настала радісна подія. По-
года була гарна.  Вся метушня по госпо-
дарству лягла на діда. Батьки зустріча-
ли гостей, музикантів, тому за молодята-
ми виходив він з хати останнім, закрив-
ши двері. Дідусь швиденько наздоганяв 
молодят, вітаючись-прощаючись із сусі-
дами, яких зустрічав дорогою. 

Прибраний розкішний зал, усміхнені, 
веселі гості, гучна музика, смачні наїдки, 
від яких прогиналися столи, - усе це нео-
дмінні атрибути кожного весілля. Жаль, 

що усе закінчилося так скоро. 
Перший стіл, перший танець моло-

дих, останній танець діда з внукою та 
останні слова про свого улюбленого  
правнука Денисика… Тільки ми про це 
ще не знали. 

У залі почалося щось незрозуміле. 
Комусь стало погано: повно людей, не 
вистачало повітря.  Я одразу й не зро-
зуміла, що це був наш дідусь. Надавати 
допомогу уже не знадобилося, обірвав-
ся тромб. Смерть невблаганна, раптова, 
безжальна. Одразу веселі думки пропа-
ли, переплутавшись з думками про похо-
рони. Важко було усміхатися гостям мо-
лодої, які приїхали здалеку, важко було 
проваджати гостей додому зі сльозами 
на очах. Звістка швидко поширилася се-
лом, адже тут всі один одного знають, 
допомагають як у родині. На ранок свят-

кові речі змінили чорні, радісні обличчя 
стали сумними та заплаканими. Все село 
прийшло попрощатися з дідусем. А як 
важко було молодятам, адже  в них почи-
нається спільна сім’я з такого горя. Спо-
гади про весілля затьмарює втрата, пе-
чаль, біль.

Уже майже два роки минуло відтоді, а 
я ніяк не знаходжу відповіді на запитан-
ня: Господи, чому? Чому саме такий спо-
сіб? Ще раз  переконуюся, що наша доля 
вже написана і її не змінити. 

За нелегке своє життя, за відсутнє ра-
дісне дитинство, дідусь  отримав набага-
то більше: 5 дітей, 10 внуків, 6 правнуків, 
2 хрещеників. Старість при синовій сім’ї  
у турботі і любові, затишку та розумінні, 
при  повазі від людей і сусідів - аж 80 ро-
ків життя під мирним небом. Завжди про 
вас пам’ятатиму, рідненький, і не тільки 
я одна. 

Рада б я знову піти на весілля, але 
спогади про ту подію, той ресторан туди 
не пускають. 

Марійка ТКАЧУК.
 с. Савелівка Монастириського району.

Сокровенне

гніздечко
Сімейне

Вітькове кохання 

Невигадана історія

не треба»«Багатшого нам -Надія не могла збагнути, чому 
не тільки її не раз шарпала доля, 
а й перед донькою Іринкою тепер 
стелиться колючками?

Звісно, якби Іра послухала її  - 
усе було б по-іншому. Усе життя па-
нувала б у любові  і достатку. Вона 
упевнена  - Андрій, син її найкра-
щої подруги Оксани, гарна пара 
для Іри. Вродливий, культурний, 
а головне – по-справжньому кохає 
Ірину. Заради неї за кордон подав-
ся. Усе начебто йшло так, як вони з 
Оксаною запланували. До вчораш-
нього дня, коли Іра несподівано 
сповістила, що кохає іншого. Яко-
гось Костю, з яким разом вчилися 
у виші. Мовляв, вони давно зустрі-
чаються, а тепер хочуть одружити-
ся. На днях свататися приїде. 

Надія від таких слів ніби очма-
ніла. Лаяла і совістила доньку. Як 
вони тепер Оксані в очі дивитися 
будуть?

По-правді, можливо, Надія і 
могла б зрозуміти доньку, усе-
таки серцю – не накажеш. Але ж 
хлопець той – круглий сирота. Які 
статки у їх дім принесе? Що дасть 
Іринці?

- Костя – добрий. І мене дуже 
любить. А що сирота – хіба його в 
тім вина, мамо? – Ірина докірливо 
пронизала Надію. Хвилюючим го-
лосом стала розповідати усе, що 
знала про Костю. Що живе з тіт-
кою – літньою одинокою жінкою. 
В автокатастрофі загинув його 
батько. А мати вийшла заміж за 
його друга – винуватця аварії. Усе 
простила йому, бо той обіцяв ста-
ти батьком для Костика. Спочатку 
усе ніби добре було, а потім він за-
пив. І тоді не пам’ятався, по кому і 
по чому дубасить сильними кула-
ками, дебоширить, мов божевіль-
ний. Коли п’яний приходив, мати 
часто привозила Костика до своєї 
рідної сестри. 

Так було і в той чорний день, 
коли вітчим, добряче хильнув-
ши оковитої, заснув із цигаркою 
в руці.

Ще звечора мати пообіцяла се-
стрі покинути п’яницю, бо несила 
їй більше терпіти. Не встигла… За-
гинули обоє у палаючій хаті. Піс-
ля цієї трагедії тітка взяла опікун-
ство над Костиком. Стала для ньо-
го турботливою мамою. Завдяки 

їй Костя вступив у виш, має хоро-
шу роботу.

- Дурне ти дитя, та й годі! – сто-
яла на своєму Надія. – Гадаєш, роз-
чулиш мене? Та ти просто не уяв-
ляєш, як важко жити з бідним. 
Коли рахуєш кожну копійку, бо від 
зарплати до зарплати дотягнути 
несила. Любов тобі очі засліпила, 
а збіжить час – по-іншому на світ 
дивитися будеш і заздритимеш 
подругам, у яких є все…

Іринка й справді сподівалася 
розтопити заледеніле серце ма-
тері. Улесливо спитала, які страви 
будуть для гостей готувати. Та На-
дію ніби ґедзь укусив: чи знуща-
ється з неї донька? Чи терпіння її 
випробовує? Аякже, велике пан-
ство прибуде!

- Гаразд, сама стіл накрию! І 
приготую усе сама, як умію, - в 
очах Ірини блиснули сльози. Вона 
зустрілася з розуміючим погля-
дом батька, який дістав валідол і 
закрився у своїй кімнаті. 

Надія ніяк не могла заснути. 
Ще й місяць, ніби навмисне, про-
никав крізь штори, заглядав їй в 
очі. Уже давно він так сліпуче не 
світив. «Ніч яка місячна, зоряна, 
ясная. Видно, хоч голки збирай», 
- випливли в пам’яті слова відо-
мої пісні, які повернули її в молоді 
роки. Туди, де було її перше кохан-
ня, її Марко, хлопець із сусідньо-
го села. Зоряними вечорами вони, 
міцно обнявшись, сиділи на лавоч-
ці під парасолькою старого кашта-
на і мріяли про спільне майбутнє. 

Марко дуже гарно співав. Пра-
цював завклубом, потім вступив 
у консерваторію. Дорога до Києва 
далека, тож бачилися зрідка. Мар-
кова мати часто передавала йому 
сумку автобусом. У тій сумці за-
вжди було його улюблене домаш-
нє печиво з маком, яке готувала 
для хлопця Надя. Тоді здебільшо-
го їх єднали листи.

Якось попередній Марків лист 
уже наздогнав наступний. Надя 

читала його і відчувала, як важкий 
клубок здавлює їй груди. Марко 
писав, що покохав іншу, яка тут, ра-
зом із ним, підтримує його і в гіркі, 
і радісні хвилини.

Надія нічого не розуміла. Ще 
напередодні він так хвилююче пи-
сав їй про своє кохання, про те, що 
написав пісню для неї, яку колись 
неодмінно їй заспіває. А тепер… О, 
як було Наді зле! Проте з’ясовувати 
нічого не стала. Вона ж дівчина 
горда! Зопалу написала лише кіль-
ка слів: «Прости. Я не кохаю тебе. І, 
мабуть, ніколи не кохала. Хай лю-
бить тебе музика. І інша. Проща-
вай!» Поставила дату за тиждень 
до тієї, що була у листі Марка - ніби 
вона його першою покинула. А що 
дата в листі не відповідатиме даті 
на поштовому штемпелі – не біда. 
Вийде так, наче вона не відважува-
лася одразу відправити листа. 

О, Господи, як шкодувала вона 
згодом про свій вчинок! Коли Мар-
ко приїхав до неї, а в ній уже за-
родилося нове життя. Від іншого. 
Старшого від неї на 11 років, який 
давно кохав Надійку. 

Ні, ні, вона не жаліє, що вийшла 
за нього заміж. Чоловік її добрий, 
уважний, нічого для неї не шкодує. 
Але в її серці досі живе любов до 
Марка. Вона нічого про нього не 
знає. Лишень те, що живе в іншо-
му районі, а дружиною його ста-
ла авторка того злощасного листа, 
яка вміла копіювати почерки. Але 
тепер вже не слід думати про Мар-
ка. Через два дні приїде наречений 
її доньки. Хоче цього Надія чи ні. І 
коли ж ти виросла, доню? – важко 

зітхнула Надія. Усе важчими ста-
вали її повіки і за якусь мить вона 
уже не бачила місячного сяйва.

- …А ти молодець, доню. Справ-
жня господиня. І страви такі вишу-
кані і стіл гарно накрила,  - прихва-
лив Іру батько.

Дівчина щоразу зиркала у ві-
кно: ось-ось мають бути їхні гос-
ті. Костя повідомив, що буде з тіт-
кою і двома друзями – майбутніми 
дружбами на їхньому весіллі. Ось 
вони виходять з автівки. Нарядні, 
урочисті, з великим букетом чер-
воним троянд. І хлібом на вишива-
ному рушнику. 

Надія відчуває, як їй стає гаря-
че. Де ж вона бачила того хлопця, 
ці великі карі очі, неслухняні ку-
чері? Боже, милостивий, як Кос-
тя схожий на її Марка! Він цілує їй 
руку, вітається з чоловіком, ніжно 
пригортає Іринку. 

Розмова за столом, на диво, 
ллється невимушено і легко. Ніби 
це не вперше вони так зустріча-
ються. Тітка Павлина, мов на до-
лоні, викладає усе їхнє життя. На-
дія не може надивуватися: Костя 
справді син Марка! І знову десь з 
пам’яті виринають слова, автора 
яких не знає: «Твій син – то ти. Моя 
дочка – то я. Несправджена судь-
ба – твоя й моя». Вона й не чує, як 
Павлина пропонує уже поговори-
ти про весілля, бо вони нині – не-
надовго.

- Розумієте, Костя записався 
добровольцем на АТО. Я не зумі-
ла його зупинити. Каже, хочу зем-
лю свою захищати. Свою Іринку. І 
їхніх майбутніх дітей. 

Тепла материнська любов, а 
ще гордість і вдячність до цього 
хлопця вмить огортає серце Надії. 
З очей котяться сльози. Її думки 
перериває телефонний дзвінок.

- Ну що, багатого жениха зна-
йшла собі твоя Ірина? – іронічним 
тоном питає Оксана. 

- Багатого, - відповідає гоноро-
во Надія. – Душею багатого, розу-
мом і серцем, своїм сильним кохан-
ням. І багатшого нам – не треба…

Марія МАЛІЦЬКА. 

Спогади живі У турботі й любові рідних, 
у повазі – від людей

Непомітно і тихо підкрала-
ся осінь. Зашуміла холодним 
дощем та пронизливими вітра-
ми. Люди одягаються тепліше, 
намагаючись не змерзнути.

А чим мені огорнути своє 
серце? Захистити його від 
болю і твоєї  байдужості? Де 
взяти крапельку тепла, якщо 
твоє кохання до мене розвію-
ється разом із рвучкими вітра-
ми?

Ми були разом майже де-
сять років. Так багато днів і но-

чей поруч, коли чуєш подих 
рідної людини. Дотик твоїх 
рук, наші поцілунки… І раптом 
все обірвалося в одну мить. У 
твоєму житті з’явилася інша. 
Тепер її ти обігріваєш теплом 
свого серця. А я залишилася 
одна на осінньому бездоріжжі. 

Та крізь темні хмари іще 
вперто визирає сонце. Квіти і 
люди з надією ловлять його зі-
гріваюче проміння. А я з наді-
єю чекаю тебе…

Надія С. м. Тернопіль.  

А я чекаю 
тебеЕтюд

nday.te.ua

Лiричним рядком
Від спеки в холод знають шлях дощі,
Вони вночі звели від літа браму,
З туману сірі кинули плащі.
І жменьку золота поміж листки до храму.

Панянки осені. Притишилися враз.
І зранку в небо вивели веселку,
Щоб вересень зустрів їх без образ,
І хмари заховали в закапелку
За обрієм, де ключ пташиний згас.

Марія ГУМЕНЮК.

Неначе долю вишила свою, 
Заплівши в неї промінь 

світанковий, 
Кохання, і пісні, 

і молоду зорю,
І настрій райдужний, 

святковий.  
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
в.о. помічника районного відділу 
з кадрового забезпечення 
Кременецького РВ УМВС України в 
Тернопільській області, капітан міліції 
Тетяна СЕННИК. Зараз ця вродлива 
жінка готується до найголовнішої у 
житті події - стати мамою…
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Збірні, які посядуть у своїх групах перше та дру-
ге місця, а також краща з команд, які фінішували 
третіми, потраплять у фінальну частину Євро-2016 
напряму. Решта «бронзових» вісім збірних будуть 
розбиті на пари і зіграють матчі за путівку до Фран-
ції. Тільки тоді стануть відомими останні чотири 
учасники чемпіонату Європи.

Відтак,  Збірна України у важливому матчі здо-
була перемогу над командою Білорусі і забезпечила 
собі місце у плів-оф. Гра на Арені-Львів вийшла ба-
гатою на забиті м`ячі, і запам`яталася солідарністю 
українських та білоруських уболівальників.

Уже на сьомій хвилині пас від П`ятова знайшов 
Кравця, який відкрив рахунок в грі. Українці продо-
вжували наступ і після забитого голу, повністю пе-

регравши, переборовши і перебігавши суперника. 
На 30-й хвилині вони зробили рахунок 2:0. Цьо-

го разу відзначився Єрмоленко. Підопічні Олексан-
дра Хацкевича абсолютно нічого не створили біля 
воріт П`ятова за винятком удару Мартиновича, 
який легко взяв голкіпер збірної України. На 40-й 
хвилині «синьо-жовті» забили третій гол. З пеналь-
ті відзначився Коноплянка.

У другому таймі на полі Арена-Львів був абсо-
лютно інший футбол. Українці збавили оберти і мо-
менти почали виникати вже біля воріт П`ятова. В 
одному з них Хачеріді порушив правила у власному 
карному майданчику і пенальті успішно реалізував 
Корнієнко.

Забити білорусам більше українці вже не дали. 

Останній місяць літа 
приніс українцям 
звання чемпіонів 

Європи, віце-чемпіонів та 
призерів чемпіонату світу 
з чотирьох видів спорту.

Похвалитися чемпіонським 
званням, здобутим на першо-
сті континенту з сучасного 
п’ятиборства у Великій Брита-
нії, можуть одразу двоє україн-
ців – Юрій Федечко і Дмитро 
Кирпулянський, які перемогли 
в естафеті.  Український дует піс-
ля трьох видів програми посідав 
друге місце і відставав від ліде-
рів росіян Іллі Шугарова і Кирила 
Белякова на 19 секунд, але зміг в 
“комбайні” (стрільба + біг) захо-
пити лідерство і прийти на фініш 
першим.

На чемпіонаті світу з легкої 
атлетики у Пекіні ми чекали від 
нашого чемпіона світу-2013 зі 
стрибків у висоту Богдана Бон-
даренка повторення результа-
ту. І хоча наш атлет не зумів за-
хистити свій титул, проте зба-
гатився ще одним - званням 
віце-чемпіона світу, стрибнувши 
на 2.33. 

Ощасливила всю Україну сво-
їм виступом у Пекіні й Людмила 
Уляновська. Саме вона відкрила 
лік українським медалям на чем-
піонаті світу-2015. У спортивній 
ходьбі на 20 км українка показа-
ла третій результат.

Аналогічний успіх продемон-
стрували на першості планети у 
Мілані і наші представники вес-
лування на байдарках та каное. 
Каноїсти Денис Коваленко, Де-
нис Камерилов, Віталій Верге-
лес та Едуард Шеметило завою-
вали «срібло». «Бронза» також у 
наших каноїстів Дмитра Ярчука 
і Тараса Міщука. 

Нова зірка з’явилася в укра-
їнському дзюдо - Яків Хаммо. 
21-річний спортсмен у найваж-
чій вагові категорії - понад 100 кг 
- здобув бронзову нагороду чем-
піонату світу в Астані, перемігши 
у вирішальному поєдинку корей-
ця Кім Сон Міна.

Відзначимо і перемогу в плей-
офф Ліги чемпіонів та вихід до 
групового раунду найпрестиж-
нішого клубного турніру Євро-
пи донецького «Шахтаря». За су-
мою двох матчів гірники перемо-

гли 3:2. 
Звісно, не можна оминути 

увагою і наших боксерів - Олек-
сандра Усика та Дениса Берін-
чика, які святкували перемо-
ги на професійному рингу. Усик 
- уже увосьме, а Берінчик - в де-
бютному бою серед профі.

А тепер про сумне. Минуло-
го місяця буквально за два тиж-
ні українські чемпіони двічі зму-
шені були червоніти на весь світ, 
який аплодував їхнім титулам 
чемпіонів планети та призерів

Якось так вже повелося, що 
постійним скигленням про бід-
ність і безгрошів’я влада виправ-
довувала свою бездіяльність у 
сфері спорту – не будувала арен, 
не ремонтувала вже існуючі бази, 
не забезпечувала збірні належ-
ним медичним обслуговуван-
ням тощо. От і дожилися вже до 
того, що нашим чемпіонам немає 
що одягнути на церемонію наго-
родження найсильніших атлетів 
планети.

Перший казус стався на 
чемпіонаті світу з сучасного 
п’ятиборства у Берліні. Одразу 
двоє українців фінішували в ТОП-
3. Павло Тимощенко став чемпі-
оном, а Андрій Федечко – брон-
зовим призером. Обидва мали 
проблеми з формою на церемо-
нію нагородження.

У Тимощенка екіпіровка за-
лишилася ще з Олімпійських ігор 
у Лондоні-2012, коли спонсором 
нашої олімпійської збірної була 
російська компанія BOSCO. Не ма-
ючи іншого костюма, Павло за-
клеїв назву фірми-виробника на 
олімпійці пластиром, на якому 
написав: “Я вас люблю”. А штани 
взагалі носить уже вісім років - з 
2007-го.

Та це ще й нічого порівняно з 
тим, який казус спіткав Федечка. 
Андрію взагалі не було що одягти 
на п’єдестал пошани.

«Востаннє нам видали фор-
му два роки тому. Мені дістав-
ся костюм не мого розміру, який, 
до того ж, давно зносився. Тому в 
Берліні у мене була лише футбол-
ка з написом Ukraine і сині шорти, 
куплені в спорттоварах. А дрес-
код вимагає довгі штани й олім-
пійку. Знайомий російський тре-
нер позичив штани. А олімпій-
ку дав один український тренер 

з фехтування, який привіз своїх 
учнів на збір до Берліна», - розпо-
вів Федечко.

Не менша ганьба чекала і на-
ших шпажистів на чемпіонаті сві-
ту в Москві. Богдан Нікішин, Ана-
толій Герей, Максим Хворост та 
Дмитро Карюченко стали чемпі-
онами у командній першості. Ге-
рої, найкращі, гордість! Але, доки 
не вийшли на церемонію нагоро-
дження. Чотирьох однакових кос-
тюмів, які необхідні за регламен-
том під час вручення медалей, в 
української збірної не знайшлося.

Так, у Карюченка екіпіруван-
ня ще з лондонської Олімпіади, у 
Нікішина - з Всесвітніх ігор бойо-
вих мистецтв-2013. Хворосту і Ге-
рею костюми видавалися ще на 
інші змагання кілька років тому.

За таке “свавілля” збірній 
Україні світить штраф від міжна-
родної федерації.

Абсурдна ситуація. Сором. 
Ганьба. І все це адресуємо нашій 
владі. Як вона підготувалася до 
того, щоб її атлети вигравали на-
городи? Дожилися, що наших ме-
далістів одягають росіяни! А фе-
дерації, в свою чергу, не тільки 
могли, а були зобов’язані поціка-
витися, чи є у спортсменів форма.

- Чи захочеться після такого 
українцям вигравати і пережива-
ти такий сором на весь світ зно-
ву? - ставить зовсім нериторичне 
запитання «Експрессо ТБ». - І піс-
ля цього керівники ще звинува-
чують атлетів у зраді, коли ті змі-
нюють громадянство. А що ж ви, 
чиновники-патріоти, зробили, 
щоб запобігти цьому? Тим паче, 
що йдеться не про мільйони і не 
про якісь космічні умови, а про 
елементарне – одяг.

«Настріляв» на «срібло»
У німецькому Мюнхені, який приймає 

фінал Кубку світу з кульової стрільби, 
українець Олег Царьков у стрільбі з пнев-
матичної гвинтівки на дистанції 10 м під-
нявся на другу сходинку п’єдесталу пошани

Переміг китаєць Гаоран - 207,0. “Бронза” 
дісталася сербу Мілутіну Стефановічу - 184,6.

Царьков цього року був бронзовим призе-
ром етапу Кубку світу (2015), є чемпіоном Єв-
ропи-2014 і вже має олімпійську ліцензію на 
Ігри-2016.

Олімпійська чемпіонка-2004, дворазова бронзова призерка Ігор-
2012 Олена Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м ви-
грала кваліфікацію, проте у фінальній серії змагань показала шостий 
результат.

Олег Омельчук у цій же вправі вкотре у кар’єрі посів четверте місце.
Додамо, що на фінал Кубку світу запрошуються спортсмени зі сві-

тової ТОП-10.

Мілевський - вільний агент
Саме тому він зараз може вести переговори з клубами, 

адже вільних агентів можна підпи-
сувати незалежно від трансферно-
го вікна.

Колишній лідер «Динамо» вже отри-
мав три пропозиції від українських клу-
бів.

Першу з них від винниківського 
«Руху» Артем рішуче відкинув, відмо-
вившись грати поряд з Олександром Алі-
євим та Максимом Шацьких.

Також Мілевського хочуть бачити в 
себе львівські «Карпати»,  у котрих проблема із форвардами, а також 
«Ворскла», яка націлилася на черговий похід до Ліги Європи. Артем 
наразі думає.

Поєдинок 7-го чемпіонату 
України з футболу серед команд 
першої ліги між криворізьким 
«Гірником» та ФК «Тернопіль» 
пройшов у запеклій безкомпро-
місній боротьбі. Гості намага-
лися перервати свою програш-
ну серію виїзних матчів, нато-
мість «гірники» хотіли довести, 
що вони не випадково перебува-
ють у верхній частині турнірної 
таблиці.

Поєдинок команди розпо-
чали дуже обережно - перший 
більш-менш небезпечний мо-
мент виник аж на 11 хвилині 
біля воріт «Тернополя».  Нато-
мість, гості відповіли гострим 
випадом після стандарту - м’яч 
пройшов вище воріт. Далі гос-
подарі поля захопили ініціати-
ву, більше володіли м’ячем, але 
до реальних загроз справа дохо-

дила зрідка. Лише на 30-й хвили-
ні криворізці отримали 100-від-
соткову нагоду, щоб відкрити ра-
хунок та, на щастя, м’яч поцілив 
у хрестовину. 

Другий тайм розпочався з ак-
тивності муніципалів,  і на 51-й 
хвилині після розлогої атаки 
вони зуміли повести в рахунку. 
М’яч на рахунку молодого фор-
варда Андрія Капеляна. 

Практично одразу тернопо-
ляни могли збільшити свою пе-
ревагу, але надалі вже господа-
рі міцно закрили гостей на їхній 
половині поля. Під час чегової 
«пожежі» біля тернопільський 
воріт «шкіряний» опинився сіт-
ці -1:1.

Цей результат приніс перше 
очко муніципалам в цьогорічно-
му чемпіонаті, яке вони зароби-
ли на виїзді.

Збірна вийшла з відбірної групи
Як відомо, учасники фінальної стадії Євро-2016 визначаться за підсумками 

групового турніру. А поки що 53 збірні (команда Франції на правах господаря 
звільнена від відбору) розбиті на 9 груп, з яких 8 – по 6 команд і 1 група -  7 команд.

Дожилися: українських медалістів
одягають росіяни

Перше очко на виїзді

Мінімальна, але поразка
У 7-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» зазнав мінімаль-

ної поразки від охтирського «Нафтовика-Укрнафти» - 0:1.
Уже на першій хвилині матчу «Нива» власноруч створила собі 

проблеми, однак якось минулося. А на 15-ій хвилині знову ж таки гру-
ба помилка нашого гравця призвела до взяття воріт. 

Другий тайм поєдинку, як і перший, розпочався із серйозних про-
блем в обороні «Ниви». Проте, після втрачених нагод збільшити раху-
нок, футболісти «Нафтовика» свідомо чи несвідомо віддали ініціати-
ву господарям, які так і не змогли нею скористатися.
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Дністер вперше побачив “пляшконавтів” у 2008 
році. Батьком ідеї сплаву на пластикових пляшках за-
ради очищення берегів від пластикового сміття був 
закоханий у  красу заповідного Дністровського кань-
йону Сергій Хлєбас. Саме він запалив своїм ентузіаз-
мом друзів Юрія Бачинського, Валерія Сеньківа, а та-
кож громадських діячів, політиків, журналістів з усієї 
України і сам потрапив у пригоду довжиною у 7 років 
під назвою “Данастріс-Альтернатива”. 

У перший рік існування мандрівного табору Дніс-
тер показав свій крутий характер. Повінь залишила 
без житла багатьох людей і відступила, залишивши 
товстий шар намулу. Саме тоді мандрівники розпоча-
ли свій перший сплав Дністром. Знайомство з приро-
дою каньйону викликало силу-силенну планів і ціка-
вих рішень. За рік у результаті інтернет-голосування, 
до якого активно долучились і тернополяни, Дні-
стровський каньйон став одним із семи чудес Укра-
їни. Влітку Тернопільщина отримала ще одну офі-
ційну туристичну родзинку – кулінарний фестиваль 
“Короп-фест”. Промине два роки – і свято в Коропці, 
місті над Дністром, увійде у десятку найкращих кулі-
нарних фестивалів України.  

Назву фестивалю, на якому щороку місцеві госпо-
дині частують гостей неповторними стравами з ко-
ропа, подарував Коропцю той же невгамовний Сер-
гій, а місто відтоді завжди радо приймає усю його ко-
манду.

А пліт? Пліт починає свій шлях щороку з новою мі-
сією та новими ідеями. Мандрівники знову збирають 
10 000 пляшок, старанно закручують усі кришечки і 
упаковують у спеціально пошиті міцні мішки. На них 
встановлюють збиті з дерев’яних дощок секції май-
бутнього плавучого дому, у якого підлога є, а от за-
мість даху нескінченне небо. Від гарячого сонця за-
хищає блакитне накриття, а ще тент може слугува-
ти частково вітрилом, коли вітер попутний, а може і 
гальмувати пліт, коли вітер дує проти течії річки. 

На смерекових дошках достатньо  місця для вог-
нища, господарських ящиків, наплічників та десят-
ка людей. Пліт-тихохід повільно рухається, сплавля-
ється від селища до селища, від стоянки до стоянки. 
Розбирається та повертається машиною назад і знов 
–  вниз за течією.

Дністер завжди як новий, щоранку інакший. До-
слідники та гості відкривають для себе береги – фо-
тографують пліт, травертини та водоспади, пече-
ри, зустрічають тварин, птахів, ловлять рибу, зна-
йомляться з жителями навколишніх сіл і міст, ночу-
ють просто неба, відкривають джерела і навіть зна-
ходять викопних морських тварин, назавжди закар-
бованих у кам’яній книзі буття під назвою Дністров-
ський каньйон.  

Цього року сплав-експедицію троє вже досвідчених 

мандрівників Сергій, Юрій 
та Валерій вирішили при-
святити тим людям, які на 
Сході країни зупиняють 
інакшу повінь – терорис-
тичу. Мандрівний табір 
“Данастріс-Альтернатива” 
впродовж літа приймав 
учасників АТО та волонте-
рів. Сплавлялись плотом і 
діти, які приїхали на Тер-
нопільщину з Луганщини. 

Слово “реабілітація” 
навряд чи зможе пере-
дати ту невимушену ат-
мосферу, яка оточує кожного, хто тільки наважиться 
ступити на смерекові дошки плоту площею 62 ква-
дратні метри. Його, як дитячу іграшку, легко несе 
швидкоплинний Дністер. Тут є своїх правила, які не 
обговорюються і обов’язкові для виконання – у річ-
ку та на берег можна ступати тільки взутими, інакше 
гострі раковини молюсків або розбите скло можуть 
розкраяти ногу, а це означає закінчення пригоди, пір-
нати з плоту у воду категорично заборонено. Дніс-
тер – гірська річка, і глибина під плотом може бути як 
чотири метри так, і 50 сантиметрів.  Треба бути обе-
режним біля камбузу-кухні – чудернацької конструк-
ції, де завжди палає вогонь та щось булькотить або 
печеться. Без догляду не можна залишати “кіндерят”, 
тобто дітей – ні у воді, ні на суші. А ще обов’язково 
треба спробувати дністровських смаколиків та на-
поїв – чай з тринадцяти трав, запеченого хліба й ма-

леньких рибок, а ще молюсків і раків. Капітан 
Юрій поділиться мистецтвом керманича, на-
віть довірить весло, якщо добре його поми-
єш зранку. 

Сплав і ночівля щодня на новому місті 
будь-кого навчать бути дисциплінованим, 
уважним, невибагливим. На ходу вчишся і  го-
тувати на мангалі, мити посуд у річковій воді, 
і, врешті-решт, зручно влаштовуєшся на цих 
62 квадратних метрах. І коли одного ранку 
річкова дорога приводить пліт до берега, то 
ніби вперше оцінюєш усі блага цивілізації.  

А ще мандрівка вчить, що пліт цікавіше переноси-
ти через мілини разом, і разом цікавіше дивитися у 
нічне небо з міріадами зірок. Разом згадувати пісні та 
вчити нові… 

“Данастріс-Альтернатива” - місія, подія для кож-
ного, хто дотичний до сплаву. З усіма, хто цього літа 
сплавлявся Дністром з мандрівним табором, каньйон 
щиро поділився своїми дововижами, а господарі пло-
та зробили ці дні незабутніми та неймовірно пози-
тивними. Покриті засмагою, помиті річковою водою, 
загартовані наметовим таборуванням, вирушаємо 
додому… Хіба це реабілітація? Це життя, це мрія, за-
ради якої можна багато чого зробити. Це наша Укра-
їна. Це справді альтернатива війні – це мир, який ко-
жен може відшукати у собі.

Олена МУДРА.
Фото автора та Мирона ПОСТОЛЯНА. 

100 днів у Дністровському 
каньйоні: мир, який кожен 
може відшукати у собі 

На  пляшках,  на  дошках, 
на  плоту…  

Без  інтернету, без  комп’ютера…  
Без  газу,  без  електрики,  

без  пального… 

100 днів без звичних благ цивілізації провели учасники експедиції “Данастріс-
Альтернатива”. Наприкінці травня від міста Галича вони почали сплав 
Дністром. Мандрували на плоті, зробленому з пластикових пляшок.
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Пиріг зі сливами

ПОТРІБНО: 180 г вершкового масла, 
180 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 4 
яйця, паніровочні сухарі, 1/2 пакетика роз-
пушувача, 250 г борошна, 1 кг слив, цукро-
ва пудра з корицею.

ПРИГОТУВАННЯ: масло залишити по-
стояти при кімнатній температурі для 
розм’якшення, потім збити його з цукром 
і ваніллю. Додати яйця по одному і заси-
пати борошно з розпушувачем. Можна до-
дати в тісто горіхи. Тісто повинно вийти 
туге. Сливи розрізати по шву, але не до кін-
ця, і видалити кісточку. Форму для пиро-
га змастити маслом, потім посипати па-
нірувальними сухарями. Викласти тісто 
у форму і покласти на нього щільно сли-
ви м’якоттю вгору. Випікати пиріг в духо-
вці 1 годину при температурі 150 граду-
сів. Якщо верх зарум’яниться, а пиріг ще 
не готовий, можна накрити форму фоль-
гою. Остиглий пиріг посипати цукровою 
пудрою впереміш з корицею.
Сливовий пиріг 
із ванільним кремом

ПОТРІБНО: 750 г слив, 250 г борошна, 
175 г цукру, 180 г масла, 4 яйця, 250 мл мо-
лока, 250 мл вершків, 1 пакетик ванільно-
го цукру, 1 щіпка солі, 1,5 пакетика порош-
ку для ванільного пудингу, розпушувач на 
кінчику ножа.

ПРИГОТУВАННЯ: з борошна, 75 г цу-
кру, ванільного цукру, щіпки солі, розпу-
шувача, 120 г вершкового масла та 1 яйця 
вимісити тісто. Закутати його в харчову 
плівку та покласти в холодильник на 30-
40 хв. Сливи розділити на половинки, ви-
далити кісточки та просушити. Змішати 3 
ст. л. молока, 3 яйця та порошок для пудин-
гу, дати настоятися. Решту молока, верш-
ки, 60 г вершкового масла та 100 г цукру 
змішати й довести до кипіння. Потім вли-
ти яєчно-пудингову суміш і варити на по-
вільному вогні приблизно 3 хв., ретель-
но помішуючи. Тісто розкачати, вистели-
ти ним попередньо змазану жиром форму 
для випікання. По краю з тіста зробити не-
великий бортик. На тісто викласти сливи, 
потім залити все пудингом. Випікати при-
близно 60 хв. при температурі 180 граду-

сів. Готовий пиріг можна прикрасити куль-
ками морозива, цукровою пудрою, кори-
цею або свіжими сливами.
Ледачий пиріг з грушами

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: пудра цукро-
ва – 150 г, борошно пшеничне – 150 г, кру-
па манна – 200 г, ванілін – на кінчику ножа, 
розпушувач для тіста – 1 ч. л.

ДЛЯ НАЧИНКИ: груші (соковиті 
та м’які) – 800 г, цукор – 50-70 г, какао-
порошок – 1 ч. л., кардамон – 1 ч. л., а також 
олія для змащування.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати компонен-
ти для тіста. У глибоку миску викласти бо-
рошно, манну крупу, цукрову пудру і розпу-
шувач. На кінчику ножа додати до всіх ком-
понентів ванілін і все добре перемішати до 
утворення однорідної маси. Груші очисти-
ти від шкірки, розрізати на дві половинки 
і вирізати серцевину. Натерти на крупній 
тертці, додати до подрібнених груш какао, 
цукор і кардамон. Все добре перемішати і 
відставити на деякий час, щоб груша дала 
сік і ввібрала в себе складові компонен-
ти. Коли соку буде достатньо,  перекласти 
все в сито і над глибокою тарілкою видо-
бути лише сік. Після цього знову переклас-
ти віджатий фрукт в миску. Добре змасти-
ти форму для випічки олією. Змішати всі 
складові для тіста і висипати в форму по-
ловину борошняної суміші. Поверх першо-
го шару викласти половину подрібненої 
груші та розрівняти. Потім поверх другого  
шару налити грушевий сік таким чином, 
щоб він повністю розподілився по всій по-
верхні грушевої стружки. Далі повторю-
ємо все ще раз, закінчуючи сухим шаром. 
Скроплюємо верхній шар олією. Запікати 
страву в заздалегідь розігрітій духовці до 
180-200 градусів протягом 40-50 хв. Після 
запікання на верхньому шарі може зали-
шатися ще трохи борошна, тому його мож-
на просто змести або прикрасити все нарі-
заними на шматочки грушами.
Вівсяний шоколадний 
пиріг з грушею

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: маргарин - 100 
г, борошно - 200 г, вівсянка - 50 г, цукор - 50 
г, какао - 2 ч. л., вода - 1 ст. л., яйце - 1 шт.

ДЛЯ НАЧИНКИ: маргарин - 100 г, цу-

кор - 100 г, вівсянка - 100 г, какао - 2 ч. л., лі-
кер «Безліз» - 2 ст. л., яйця - 2 шт., груші - 3 
шт.

Приготування: для пісочного тіста змі-
шати до стану крихти холодний марга-
рин, цукор, борошно, какао і мелену ві-
всянку. Додати яйце. Замісити тісто. За по-
треби додати воду. Вимостити тістом дно і 
боки форми для випічки. Далі приготува-
ти начинку. Розм’якшений маргарин, цу-
кор, какао, змелену вівсянку змішати. До-
дати яйця і «Бейліз». Суміш виходить як 
густа сметана. Викласти її на корж із пі-
сочного тіста. Груші очистити від шкірки. 
Розрізати навпіл, дістаємо серединку. Кож-
ну половинку надрізати майже до кінця і 
покласти у форму, злегка втиснувши в на-
чинку. Випікати при 180 градусах 40-50 хв.
Шоколадний тарт 
з грушами

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 165 г борошна, 
30 г цукру, 30 г мигдалю (або грецьких го-
ріхів), 3-4 ст. л. холодної води, 125 г верш-
кового масла, дрібка солі. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: 700 г груш, 90 г  масла, 
1 яйце, 45 г какао, 200 г цукру, 45 г борош-
на, 1 пачка ванільного цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: змолоти в блендері 
чи кавомолці мигдаль чи горіхи. Просіяти 
борошно, додати до нього сіль, цукор, зме-
лені горіхи, перемішати. Масло порізати 
на кубики та перетерти з борошняною су-
мішшю до крихт. Додати воду, замісити тіс-
то, поставити його на півгодини до холо-
дильника. Потім розкачати його, викласти 
в змащену маслом та посипану борошном 
форму і знову поставити до холодильника. 
Груші почистити від шкірки, вирізати сер-
цевини і порізати на чотири частини. Тісто 
проколоти виделкою, посипати 2 ст. л. цу-
кру. На тісто розкласти груші. Пекти в розі-
грітій до 180 градусів духовці 15-20 хв. Тим 
часом приготувати шоколадне тісто-крем. 
Для цього розтопити масло на паровій бані 
чи в мікрохвильовій печі. До розтопленого 
масла додати какао. Ретельно перемішати 
до однорідної консистенції. Яйця збити з 
цукром, додати суміш масла з какао, про-
сіяне борошно та ванільний цукор. Усе пе-
ремішати. Витягнути з духовки пиріг. Ви-
класти шоколадну масу на пиріг, розрівня-
ти лопаткою. Випікати ще 15-20 хв. Холод-
ний пиріг посипати цукром-пудрою.
Грушевий пиріг з медом

ПОТРІБНО: 1 скл. цукру, 1 скл. води, 2 
ст. л. меду, 1 ч. л. соди, дрібка лимонної кис-
лоти, 1/4 склянки подрібнених горіхів, 0,5 
скл. олії, 1,5-2 скл. борошна, щіпка кориці 
або коріандру, приблизно 3-4 груші.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати цукор з во-
дою і додати трохи олії, підігріти рідину 
і додати мед. Розмішати, щоб цукор і мед 

розчинилися. Додати соду, лимонну кис-
лоту, корицю, горіхи, подрібнені до ста-
ну борошна, і борошно. Борошна потрібно 
стільки, щоб тісто нагадувало густу смета-
ну. Груші почистити, нарізати кубиками і 
додати у тісто. Вилити тісто у форму. Випі-
кати 30-35 хв. при 200 градусах.
Солодка яблучна троянда

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 200 г борошна, 
100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 120 мл 
олії, 100 мл води, щіпка солі.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 кг яблук, 120 г цукру, 
1 ч. л. меленої кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста просіяне 
борошно змішати з цукром і сіллю. Влити 
олію, крижану воду і гарненько переміша-
ти. Замісити тісто. За консистенцією воно 
має вийти не крихким, не рідким і плас-
тичним. При необхідності додати ще трохи 
борошна. Тісто загорнути в харчову плів-
ку і відправити в холодильник приблиз-
но на 30-50 хв. Завдяки охолодженню воно 
стає більш еластичним. Для начинки яблу-
ка розрізати на тонкі шматочки і очисти-
ти від насіння. Охолоджене тісто розкача-
ти і рівномірно розподілити по змащеній 
олією формі для випікання, формуючи не-
великі бортики. Зверху на тісто викласти 
яблучні дольки у формі пелюсток квітки, 
трохи вдавлюючи в тісто. Відправити пи-
ріг у розігріту до 180°С духовку на 20 хв. 
Змішати цукор із корицею. Дістати пиріг 
із духовки, посипати зверху цією сумішшю 
і знову відправити у духовку до утворен-
ня золотистої карамельної скоринки, при-
близно на 10 хв. 
Шарлотка з яблуками 
для ледачих

ПОТРІБНО: 5-6 солодких яблук, 5 яєць, 
0,5 скл. борошна, 1 скл. цукру,  сода – на кін-
чику ножа, кориця, 80-100 г родзинок, 10 г 
вершкового масла – для змащування форми.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця змішати з цу-
кром і збити міксером у піну. Потім плав-
но ввести борошно, продовжуючи збива-
ти. Додати соду на кінчику ножа або розпу-
шувач для тіста. Усе ретельно перемішати і 
дати тісту постояти 5-10 хв. Яблука поми-
ти, почистити від насіння. Можна очистити 
і від шкірки. Форму для випікання змасти-
ти маслом, якщо треба, то вистелити папе-
ром для випікання. У форму викласти яблу-
ка. Тісто ще раз збити міксером. Потім дода-
ти у нього родзинки, попередньо запарені, 
і ретельно перемішати. Яблука залити тіс-
том, акуратно розрівняти і помістити шар-
лотку в духовку. За бажання можна прикра-
сити зверху шматочками яблук, виклавши 
їх віялом. Випікати шарлотку з яблуками 
25-30 хв при температурі 190-200 градусів. 
Готову шарлотку посипати корицею, при-
красити м’ятою або горішками.

Сливи, яблука 
та груші: 
осінні десерти на всі смаки!
За вікном осінь, а в будинку пахне свіжоспеченим пи-
рогом - чим не романтика? Восени як ніколи хочеться 
потішити себе солоденьким смаколиком з горнятком 
гарячого чаю або какао. Приготуйте для себе і своїх 
рідних десерти зі слив, яблук і груш. Пропонуємо вам 
смачні й нескладні у приготуванні рецепти, які будуть 
до смаку всім!
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Відповіді

Ейвон – аромат в подарунок і знижка 26% 
на продукцію при безкоштовній реєстрації.

 Замовлення щомісяця не обов’язкові. 
Можливості кар’єрного 

зростання та створення власного бізнесу. 
Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Холодильну вітрину у хорошому ста-

ні, залитий новий фреон. Довжина –  
2.30 м,  ширина – 1.30 м. Ціна – 5,5 тис. грн. 

Тел.: (068)-0472549.

Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. 
Пробіг – 9500, срібного кольору, в дуже хоро-
шому стані. 

Тел. (067) 436-48-15.

2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у но-
возбудованому багатоповерховому житловому 
будинку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тролей-
бусна. Агенції прохання не турбувати. 

Телефонуйте – 0975025348. 

2-кімнатну квартиру, м. Тернопіль, вул. Лозо-
вецька, 3-й пов., євроремонт, індивідуальне опа-
лення. Площа 51,5 м кв. Агенції прохання не тур-
бувати. Тел.: (098) 711-24-07

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-

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

Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави  
потрібні торгові представники.  

Тел. (098) 932-00-28 

26.05.2015 набрав чинності Закон України 
від 21.05.2015 № 475 «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо відомостей про кін-
цевого бенефіціарного власника (контролера) 
юридичної особи», яким серед іншого перед-
бачено продовження на чотири місяці (тобто 
до 25.09.2015) строку подачі юридичними осо-
би, зареєстрованими до набрання чинності За-
коном України від 14.10.2014 № 1701-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення кінцевих вигодоо-
держувачів юридичних осіб та публічних дія-
чів» (25.05.2015), відомостей про свого кінце-
вого бенефіціарного власника (контролера), у 
тому числі кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) їх учасника (засновника), якщо 

учасник (засновник) – юридична особа, або 
про відсутність такого кінцевого бенефіціар-
ного власника (контролера).

Згідно відомостей Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців значна кількість юридичних осіб 
вказаних відомостей не подала.

У зв’язку з цим прохання невідкладно 
звернутися до державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців за 
місцезнаходженням юридичної особи для 
внесення необхідних відомостей до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Згідно частини п’ятої статті 166-11 Ко-

дексу України про адміністративні правопо-
рушення, неподання юридичною особою дер-
жавному реєстратору передбаченої Законом 
України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців» ін-
формації про кінцевого бенефіціарного влас-
ника (контролера) юридичної особи тягне за 
собою накладення на керівника юридичної 
особи або особу, уповноважену діяти від імені 
юридичної особи (виконавчого органу), штра-
фу від трьохсот до п’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, тобто від 
5100 до 8500 гривень.

Тернопільське міське 
управління юстиції.

До уваги юридичних осіб засновниками яких є інші юридичні особи

До бюджетів усіх 
рівнів сплачено понад 

мільярд гривень 
За вісім місяців 2015 року платники обласно-

го центру та Тернопільського району сплатили 1 мі-
льярд 225 мільйонів гривень податків і зборів, що на 
127,8 мільйона більше, ніж за відповідний період ми-
нулого року. Про це повідомила заступник начальни-
ка Тернопільської об’єднаної ДПІ Лариса Березюк.

Вагому частку, як і раніше, у надходженнях скла-
дають податок на додану вартість - 373 млн. грн., по-
даток на доходи фізичних осіб - 344, 6 млн. грн., по-
даток на прибуток - 216, 8 млн. грн. Також майже 63 
мільйони отримав бюджет акцизного податку, 41 
мільйон - військового збору, більш, аніж 56 мільйо-
нів - єдиного податку. 

- Сума єдиного соціального внеску, яка склала 
972,7 мільйона гривень, за вісім місяців цього року, 
була більшою на 100 мільйонів, порівняно з минуло-
річними надходженнями цього платежу, - зазначила 
Лариса Березюк. 

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в області. 
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ГОРОСКОП
з 9 по 15 вересня
Овен  

Важливу роль вiдiграватимуть давнi знайомi. У 
четвер-п’ятницю не розкривайте свої карти стороннiм. 
Вихiднi проведiть у душевнiй компанiї.
Телець 

Не берiться одночасно за декiлька справ, iнакше щось 
обов’язково проґавите. У серединi тижня будьте уважнi 
у службових питаннях, не виключенi iнтриги.
Близнюки 

Прислухайтеся до iнтуїцiї i не лiнуйтеся твор-
чо пiдходити до роботи. Те, що ви колись зробили для 
iнших, повернеться вам сторицею.
Рак 

Подiї, якi вiдбудуться в серединi тижня, можуть сут-
тєво вплинути на ваш авторитет. У вихiднi займiться 
шопiнгом i наведенням ладу в оселi.
Лев 

Налаштуйтеся на серйозний лад, вам доведеться 
мобiлiзувати всi сили на вирiшення проблем, щоб надалi 
уникнути непередбачуваних ситуацiй.
Діва 

Не намагайтеся зараз вирiшувати серйознi завдан-
ня – приймiть усе, як є. На роботi на вас покладуть 
додатковi обов’язки.
Терези 

Доведеться вiдвойовувати свої позицiї вдома i пока-
зати, що ваше слово має бути останнiм. Не намагайтеся 
активно впливати на подiї.
Скорпіон 

Бiльшiсть ваших таємниць можуть викрити, що не 
зовсiм вам сподобається. Не робiть рiзких рухiв, бiльше 
покладайтеся на логiку i тверезий розрахунок.
Стрілець 

Навiть якщо видається, що вiд вас вимагають 
бiльшого, доведеться пiдставити своє плече допомоги 
колегам або знайомим. До вихiдних наберiться позити-
ву.
Козеріг 

Займiться справами, якi почали ранiше, не поспiшайте 
планувати нiчого нового. Наприкiнцi тижня ви станете 
об’єктом плiток, тож будьте уважнi.
Водолій 

Ви постанете перед дилемою: дiяти згiдно з особис-
тими принципами або поступитися ними. Вихiднi при-
несуть приємнi емоцiї.
Риби 

Для вас цей тиждень стане уроком здорового егоїз-
му, проявiть турботу про себе та власнi iнтереси. Вихiднi 
проведiть у сiмейному колi.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за телефоном (0352) 40-77-60. Ціна привітання - від 50 грн.

Погода в Тернополі  
й області

9 вересня - хмарно, вдень дощ, температура по-
вітря вночі 7-9, вдень 13-14 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.43, захід - 19.46.

10 вересня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 7-9, вдень 16-17 градусів тепла. Схід сонця - 
6.44, захід - 19.44.

11 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 9-10, вдень 18-19 граду-
сів тепла. Схід сонця - 6.46, захід - 19.42.

12 вересня - хмарно, дощ, температура повітря 
вночі 11-12, вдень 14-17 градусів тепла. Схід сонця - 
6.47, захід - 19.39.

13 вересня - хмарно, без опадів, температура по-
вітря вночі 10-11, вдень 13-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.49, захід - 19.37. 

14 вересня - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 8-9, вдень 15-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.50, захід - 19.35.

15 вересня - ясно, без опадів, температура пові-
тря вночі 9-11, вдень 16-18 градусів тепла. Схід сон-
ця - 6.52, захід - 19.33.

Вітаємо!
4 вересня відсвяткували річницю подружнього життя 

Галя та Андрій Скірські з Козови!

Вітаємо!
Олександра 

Розевика
із с. Печірна Лано-
вецького району
із 20-річчям!

Рідні та друзі 
від щирого серця

Шлють тобі вітання, 
як здавна ведеться.

Чого забажаєш, хай у тебе буде,
Хай теплом і радістю зустрічають люди.
За що б ти не брався – удачі в усьому
Хай доля приносить до твого дому.
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!
Хай Господь дарує довгого віку,
Миру, кохання і щастя без ліку!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
Ласку і добро з неба посилає!

З любов’ю – хрещений з сім’єю, батьки,
 бабусі, дідусі і вся родина.

До щастя стежина стелилась,
І двоє зустрілись на ній,
Вона вам серця поєднала,
Даруючи радість надій.
Вам в парі судилося стати
На вишитий щастям рушник,
Так хай же кохання і вірність
 Ви збережете на весь вік.
Нехай цвітуть 

під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Нехай сімейне щастя і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай подружній досвід творить з 
буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

З повагою – 
батьки молодят.   

індекс - 68710

У ціну газети враховано вартість 
поштових послуг: прийом та доставка 

 видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листоноші.

Передплата-2015 на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   

тижневик Тернопілля

1 місяць – 10,36 грн.
3 місяці – 30,48 грн.


