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У свідомості народу воно 
асоціюється з такими понят-
тями, як військова честь, зви-
тяга, мужність та лицар-
ство.

Захист своєї Вітчизни від 
зазіхань з боку тих, хто час від 
часу намагався загрожувати її 
державним засадам, був і зали-
шається святою справою. Вона 
вимагає від людей сміливості, 
честі та відваги, дуже часто 
величезної самопожертви і ко-

лосальної самовіддачі.
Без Армії, широкої народної 

підтримки і продуманої коор-
динації всіх зусиль було просто 
неможливо зберегти ні свої 
території, ні своєї волі. Захист 
України – обов’язок кожного. 

У цей Святий День я приєд-
нуюсь до привітань на адресу 
всіх захисників нашої Вітчизни! 
Щиросердечно бажаю їм благо-
получчя і сил, здоров’я і щастя! 
Мирного неба і смачного хліба!

Зі святом Покрови,  Днем захисника України!
Протягом багатьох століть свято По-

крови було головним для українських вояків 
– від козацтва до Армії Української Народної 
Республіки та Української повстанської армії. 
Сучасна Українська держава є історичним та 
політичним спадкоємцем Русі, козацтва, ви-
звольного руху та тисячолітньої християн-
ської традиції.

День захисника України, призначений на 
свято Покрови, є важливим свідченням цієї 
спадковості.

ВИБОРЧИЙ  ОКРУГ № 2

Книга «Українські державники: Андрей 
Шептицький» авторства відомого історика, 
професора Київського національного уні-
верситету ім. Т. Г. Шевченка Володимира 
Сергійчука побачила світ завдяки керівни-
ку Тернопільської обласної організації ВО 
«Батьківщина» Василю Деревляному.

На презентації книги в обласній фі-
лармонії були присутні священики Укра-
їнської греко-католицької церкви, які 
благословили видання.

Сам автор підкреслив, що Андрей 
Шептицький є одним з найвеличніших 
велетів своєї епохи, він - постать не тіль-

ки Галичини, а й всеукраїнська.
Під час презентації, автор вручив при-

мірники книг представникам духовен-
ства Тернополя, громадським активістам, 
викладачам та студентам факультету іс-
торії Тернопільського педагогічного уні-
верситету, а також передав в обласну бі-
бліотеку.

Всі кошти, виручені від продажу цього 
видання, обласні партійці ВО «Батьківщи-
на»  обіцяють передати на потреби терно-
пільських воїнів в АТО.

Кандидат на посаду міського голо-
ви Тернополя від ВО «Батьківщина» Ми-

хайло Ратушняк також купив книги і без-
коштовно розповсюджує їх у школах та 
вузах нашого міста.

- Молоде покоління має знати все про 
своїх геніїв, політичних, державних чи 
церковних діячів. Чим більше буде таких 
потрібних книг, тим краще українці зна-
тимуть як будувати рідну хату, - зауважив 
Михайло Ратушняк.

На завершення презентації видання 

про Андрія Шептицького хор Тернопіль-
ської обласної філармонії виконав церков-
ний гімн України «Боже великий єдиний».

На фото: під час перебування у Тер-
нополі Володимир Сергійчук (у центрі), 
Михайло Ратушняк та Василь Дерев-
ляний вшанували пам’ять про Андрея 
Шептицького, поклавши вінок до його 
монумента.

За сприяння «Батьківщини»  
відбулася презентація книги 
про Андрея Шептицького
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Опитали вісімсот 
респондентів. 
Людей найперше 

запитували чи 
братимуть вони участь 
у виборах місцевих 
рад та міського 
голови Тернополя. 
П’ятдесят шість 
відсотків висловили 
чітку готовність 
прийти на дільниці та 
проголосувати. 

Якщо б вибори міського го-
лови Тернополя відбулись на-
ступної неділі, то більшість 
виборців – майже шістдесят 
відсотків, – віддали б свої го-
лоси за діючого міського голо-
ву Сергія Надала. Тобто, згід-
но з результатами досліджен-
ня, очільник міста перемагає у 
першому турі.

Перемогу діючого мера у 
першому турі прогнозують не 
лише у Тернополі, каже Олек-
сій Антипович. Схожа ситуа-
ція у Харкові, Луцьку та Оде-
сі. 75% опитаних задоволені 
роботою міського голови Тер-
нополя.

Соціологічна група «Рей-
тинг» - всеукраїнська компа-
нія, яка працює з 2007 року і 
щороку проводить близько 
100 досліджень громадської 
думки. На кожних виборах гру-
па “Рейтинг” проводить екзит-
поли. Результати досліджень 
соціологічної групи «Рейтинг» 
широко розповсюджуються у 
засобах масової інформації та 
мають довіру в політичному та 
експертному середовищі.

За діючого міського голову Тернополя Сергія Надала 
готові проголосувати майже 60% тернополян

Соціологічна група «Рейтинг» з першого до сьомого жовтня провела соціологічне  
дослідження у Тернополі щодо місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. 

Розпорядження, 
яким комунальне 
підприємство 

“Масив” Тернопільської 
міської ради від 
тодішнього голови ОДА 
В.Хоптяна отримало 25 
гектарів землі, скасував 
теперішній керівник 
області Степан Барна.

Цинічний дерибан земель, що 
виходять на набережну Терно-

пільського ставу, тодішня облас-
на влада розпочали якраз перед 
подіями Ревоюції Гідності. Розпо-
рядження №559-од В.Хоптян під-
писав 18 листопада 2013 року.

Однак, після буремних подій, 
коли до влади в ОДА прийшли 
свободівці на чолі з Олегом Сиро-
тюком, ніхто і не думав зупиняти 
почату Хоптяном земельну аферу.

Один із заступників голо-
ви ОДА через рік після Револю-
ції Гідності 4 грудня 2014 року 

підписує договір оренди землі 
№38, яким остаточно переда-
ються 25 гектарів елітної землі 
на території Білецької сільської 
ради комунальному підприєм-
ству міської ради “Масив”.

10 липня 2015 року, після де-
тального вивчення ситуації, го-
лова ОДА Степан Барна зупиняє 
“схему”, яка в бажанні роздери-
банити землю під Тернополем 
об’єднала регіоналів та свобо-
дівців.

Степан Барна повернув у власність держави 
25 га набережної Тернопільского ставу
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Після зустрічей з такими людьми уко-
тре переконуєшся, що насправді щастя – 
це твій дім, родина, земля, зелена трава 
чи охоплені осіннім різнобарв’ям дере-
ва. Робота. Небо і дорога, голос мами у те-
лефонній трубці - звичайний і такий не-
звичний  світ довкола.
У трудовій – один запис

У ці осінні дні у ПАП «Іванівське», 
яким керує Антон Іванович Білик, уже за-
вершили усі польові роботи. Врожаєм за-
доволені, хоч і видався він меншим, ніж 
торік, - впало дуже мало дощів. Але зем-
лі, як і людям, які працюють на ній, тре-
ба дякувати за все, зазначає Антон Іва-
нович. Кому, як не йому, багаторічному 
аграрію, знати про це краще. Відколи у 
далекому 1957 році, з дружиною Софі-
єю, приїхали молодими спеціалістами в 
Іванівку Теребовлянського району, так 
і зріднився з цим краєм, з його людьми, 
з полем. Працював спочатку агрономом, 
потім селяни довірили керувати місце-
вим колгоспом, а з 2000 року спільно ор-
ганізували ПАП «Іванівське». У трудовій 
Антона Івановича ось уже 42 роки - лише 
один запис.

І ніколи не брали 
кредитів

Не помилюся, коли скажу: таких гос-
подарів, як Антон Білик, одиниці. Під-
приємство ніби приватне, та капіталів 
не збивають. Нині «Іванівське» обробляє 
4,5 тисячі гектарів землі. Дотримуються 
обов’язкової сівозміни. Майже по півто-
ри тисячі мають худоби і свиней. 

- Зараз щодня продаємо вісім 
тонн молока. Можливо, тваринництво 
приносить і не такі великі прибутки, але 
це додаткові робочі місця для сільських 
людей, - каже Антон Іванович.

Додам: і гарна зарплата. Нині у госпо-
дарстві працює 230 людей. Кошти у ПОП 
«Іванівське» виплачують два рази на мі-
сяць. А складає середньомісячна платня 
на підприємстві 5600 гривень. Тут ніко-
ли не брали кредитів. Секрет успіху, каже 
Антон Іванович, дуже простий. Головне – 
правильно усе розставити на свої місця. 
Найперше – це зарплата людям. Наступ-
не – податки, які завжди вчасно сплачу-
ють до бюджету. А ще нікому не відмов-
ляють у допомозі. Створили власну со-
ціальну програму, яка включає оздоров-
лення, грошову підтримку. Не забувають 
про ветеранів, малозабезпечених. 

- Коли я прийшов в Іванівку, ми з 
мешканцями села творили все разом, - 
каже Антон Іванович. – Від старших чи-
мало чого навчився. Багатьох з тих лю-
дей, на жаль, уже нема. Та є їхні діти, вну-
ки, правнуки…

Ремонтують дороги, 
школи, допомагають армії

Від щирого серця допомагають і тим, 
кого торкнулася неоголошена війна 
на сході України. Підприємство брало 
участь у формуванні продовольчої коло-
ни «Аграрії Тернопільщини – українсько-
му війську». Виділили бійцям борошна, 
цукру, різних круп на суму 150 тисяч гри-
вень. Майже на 190 тисяч придбали бро-
нежилетів, іншу військову амуніцію. На-
дали грошову допомогу армії на суму 55 
тисяч гривень. Підсобили продуктами 
харчування і волонтерам – на 191 тисячу 
гривень. Загалом, хлопці в АТО отрима-
ли від підприємства допомоги на 650 ти-
сяч гривень. Передали на Схід і вантаж-
ний автомобіль.

А ще дбають у ПОП «Іванівське» про 
соціальну сферу. І не лише Іванівки, а й 
інших сіл, де орендують землю. Виділя-
ють кошти на ремонт шкіл, медичних 
амбулаторій, дитячих садків, храмів,  до-
ріг. Ось і зараз мають прохання з Глеща-
ви поміняти вікна у школі-садку. Антон 
Іванович запевняє: обов’язково його ви-
конають. 

25 найрідніших людей
Антон Білик народився у селі Гинь-

ківці на Заліщанщині у  селянській ро-
дині. Змалку знав ціну хліба і нелегкої 
праці. Знає її і відтоді, як живе в Іванівці. 
Пригадує, як працювали у колгоспі за мі-
зерні трудодні. Жили на квартирі, коли 
в одній половині хати їхня сім’я, в іншій 
- господарі. Та коли молоді, на труднощі 
не зважалося. У повазі до людей, до праці 
виховували з дружиною і трьох доньок. 

З роками багато чого призабулося, інші 
часи, люди стали жити по-іншому, наба-
гато краще. Але в одному Антон Івано-
вич упевнений: 

- Треба, щоб діти знали ціну праці. І 
грошей, як вони заробляються.

Так і виросли їхні доньки. Ольга з Лю-
дою стали медиками. Галина здобула пе-
дагогічну освіту. Зараз разом із чолові-
ком, доктором філософських наук, відо-
мим і на Тернопіллі журналістом – ко-
лишнім редактором молодіжної газети 
«Ровесник» Василем Теремком, живуть у 
Києві, займаються видавничою справою. 
Знайшли своє місце у житті і 6 внуків Ан-
тона Івановича. Тішать родину 5 правну-
ків. 

І він точно знає: найбільше щастя у 
житті – то велика дружня сім’я. Миті, не-
хай і нечасті, коли усі, 25 найрідніших 
людей, збираються у батьківській оселі. 
До речі, Антон Іванович не збудував собі 
розкішного особняка. Діти виросли, роз-
летілися у різні куточки України. А вони 
удвох з дружиною Софією так і живуть у 
колись наданому колгоспом «фінському 
будиночку». Прибудували до нього лише 
нову залу, бо коли збирається на гостини 
уся родина – тіснувато. 

- А людині багато не треба, - каже Ан-
тон Іванович. – Велике щастя від Бога 
– мати улюблену роботу, гарну сім’ю і 
справжнього друга.

Болить село
 У щирій розмові Антон Іванович зі-

знається: не розуміє тих, хто у такі склад-
ні часи, коли основна маса людей існує на 
мінімальну зарплату, наживає мільярди. 
Пригадує поїздку до Німеччини. Тоді міс-

цевий фермер, власник невеликого мас-
лосирзаводу, запросив їх у сімейний му-
зей. 

- З гордістю показував, як його ще 
прапрабабуся масничкою збивала мас-
ло. У наступних кімнатах – масничка ево-
люціонувала у більш технічні пристрої. 
І так аж до невеликого заводу. Минули 
віки, поки чесною працею ці люди доби-
лися великих прибутків. А коли у нас за 
рік-два магнати у земельному бізнесі за-
робляють мільярди, я завжди згадую ту 
масничку. 

… А поле кличе господаря. Пересохла 
за весну і літо земля просить дощу. З до-
брою усмішкою Антон Іванович зізна-
ється, що не може уявити себе на пенсії.  

- Я - не рибалка, не мисливець, не 
бджоляр. У мене одне захоплення - робо-
та. Коли поле лягає на зиму спати – іду на 
ферму. 

Антона Білика називають аграрієм-
легендою краю. Він – повний кава-
лер ордена «За заслуги», має ще з до-
брий десяток орденів та медалей. Та 
його найвища нагорода – те, що вкла-
дено руками і серцем у розвиток рідної 
Іванівки, сіл, де зараз орендують зем-
лю. Повага земляків, які довірили йому 
представляти їх в обласній раді тепе-
рішнього скликання. І які зараз знову 
довіряють йому відстоювати інтереси 
громади.

Ми прощалися з Іванівкою – уже по-
осінньому прохолодною і прекрасною. Її 
людьми, розмальованими барвами са-
дів. І думалося: якби на Тернопільщині, в 
Україні  було більше таких господарів, які 
справді дбають про свій край, то ми б не 
говорили про Європу, а вже давно жили б 
як європейці.   
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У моєму житті таких людей зустрілося небагато. Яким 
віриш з півподиху, півслова. По-селянському мудрих, 
по-християнськи добрих. Такою Людиною – саме 

з великої літери, для мене є Антон Іванович Білик. Це 
сьогодні багато хто стає «золотим» чи «платиновим» 
переможцем у різних рейтингах року та інших номінаціях. 
У нього своя нагорода, не виміряна ні з чим – вранішнє 
поле, на якому лише сходить чи вже дзвенить добірним 
колоском пшениця. Запах хліба з першого зібраного 
урожаю. «Доброго ранку» на світанку від своїх односельців, 
які спішать до роботи, як і їх багаторічний незмінний 
керівник – Антон Іванович. Просто є у цьому світі люди, як 
криниця – глибока і чиста. Які ніколи не торгують совістю, 
бо живуть за Божими і людськими заповідями.

Усією великою родиною

Антон БІЛИК: 
«Моє найбільше 
захоплення – робота»
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Священику, вчителю, лікарю!
Знову чергові вибори. Знову малень-

ка надія, а паралельно сумніви, невпевне-
ність, розчарування, а часом відчай і зне-
віра.

Знову з’явилось багато «борців» за на-
род, безліч гучних гасел, знову шквал обі-
цянок, лавина бруду на конкурентів. Сус-
пільство має зрозуміти, що йому завжди 
посилають ту інформацію, яку воно най-
більше приймає та на яку реагує. Але це 
не означає, що їм пропонують правду!

Цієї виборчої кампанії дуже багато не-
правди! Її придумують «політтехнологи» 
місцевого розливу у своїх партійних шта-
бах. Це є великою і небезпечною хворо-
бою нашого часу! Це є інформаційною ін-
фекцією, яка поширюється в суспільстві і 
заражає його.

Чи можна будувати на неправді? Зви-

чайно, ні! Чи можна прийти до влади з не-
правдою і при цьому мати добрий намір 
у подальшому робити добрі справи, діяти 
чесно? Ні, так не буває!

Хто відповідальний за все це? Звичай-
но ті, хто розробляють в штабах брехливі 
технології; ті хто їх виконує – це кандида-
ти в мери, в депутати. Ті, хто їх поширює і 
ще на платній основі – це ЗМІ, передусім, 
- газети й інтернет-сайти.

Зрештою ті, що пристосувались, і ті, 
хто це все знає, розуміє і мовчить!

Хто пристосувався? Якщо бути у 
владній команді та ще й переслідувати 
мету вкусити владного пирога, а якщо 
керівники цієї влади часто діють на шко-
ду людині, суспільству, а часом країні - то 
за це пристосуванство доведеться відпо-
відати.

Країна перебуває у великій небезпеці. 

Обласна організація полі-
тичної партії «Громадянська 
позиція» отримала інформа-
цію, що на виборах, які від-
будуться 25 жовтня, готують 
фальсифікації. 

Певні політичні партії ма-
ють доступ до інформації 
щодо осіб, які виїхали за кор-
дон чи, скажімо, на час вибо-
рів перебуватимуть в інших 

містах чи селах. Стосується це 
також мобілізованих тернопо-
лян, які у рідному місті не го-
лосуватимуть. Їхні бюлете-
ні збираються використати, 
зробити «голосуючими», аби 
фальсифікувати результати 
виборів. 

Схема виглядатиме при-
близно так. До члена дільнич-
ної комісії підходитиме лю-

дина з позначкою у паспорті. 
У неї звірять дані та реєстра-
цію. Але видадуть бюлетень 
саме на людину, яка відсутня 
в місті. Таким чином підстав-
на особа голосуватиме кілька 
разів за день – і за себе, і за су-
сідів, які зареєстровані у Тер-
нополі, однак перебувають за 
кордоном. 

Закликаємо людей бути 

обачними й уважними! Звер-
тати увагу у списках виборців 
на виборчих дільницях – чи, 
бува, не стоїть відмітка на-
впроти прізвища ваших роди-
чів, сусідів, яких немає у місті 
чи країні і голосувати вони не 
могли. 

Якщо ви помітили пору-
шення – повідомляйте до 
громадської приймальні 
«Громадянської позиції»  
за тел.: 43-72-30,  
(067) 208-42-07.

Інформаційною інфекцією 
заражають суспільство
Відповідальними є ті, хто розробляє в штабах брехливі технології, 

ті хто їх виконує – це кандидати в мери і в депутати. Ті, хто 
поширює брехню на платній основі – це ЗМІ. Зрештою, ті, хто це 

все знає, розуміє і мовчить, переконаний керівник Тернопільського 
обласного виборчого штабу партії “Громадянська позиція” Петро 
Ландяк. Він закликає вчителів, медиків і священиків – тим, кому ще 
вірять, - підтримати людей та відкрити їм очі на правду. 

І вона найбільше походить не від Путіна, 
а із середини. Хто має рятувати Україну? 
Найбільш впливовими людьми на сьогод-
ні є священики, вчителі та лікарі. Тобто ті, 
котрі мають нести зерна істини та світла. 
Ті, яким найбільше довіряють. Так не мов-
чіть! Прошу вас, не мовчіть, адже іншим 
вже не вірять. Ідіть в народ і скажіть йому 
правду, підтримайте та розрадьте людей, 
поясніть, відкрийте їм очі, вкажіть на не-
припустимі речі і покажіть шлях, яким по-
трібно іти далі!

Увага! Готують фальсифікації

Нещодавно в інтерв’ю “Українській 
правді” очільниця управління культури 
Львівської міської ради Ірина Магдиш на-
звала Церкву розвагою та обурилася духо-
вним вихованням школярів. Міський голо-
ва поспіхом звільнив чиновницю, котра і ра-
ніше неодноразово виступала проти Церк-
ви. У Львові заговорили про те, що Садовий 
“зливає” підлеглих перед виборами, щоби 
не псувати репутацію собі та своїй партії. У 
свою чергу, представники духовенства взя-
лися коментувати заяву Магдиш та вчинок 

Садового.
Львівський ієромонах Юстин Бой-

ко оприлюднив відкритий лист до місько-
го голови Львова із проханням викласти 
свою позицію до такого випадку підлеглої. 
Не обійшли інцидент увагою представники 

православної гілки християнства.
Тернопільський протоієрей Євген За-

плетнюк зауважив: “У розмові про розви-
ток Львова, як сучасного європейського 
міста, пані Ірина зауважила, що там дійсно 
існують райони, де “взагалі нічого немає – 
жодного культурного центру, жодної бібліо-
теки, театру або кінотеатру. Це мертві райо-
ни в культурному сенсі. Єдина розвага для 
людей в такому районі – церква...” Із христи-
янського погляду, якщо комусь неприємно 
чути про себе правду, він повинен змінюва-
тися сам, а не затуляти рота тому, хто гово-
рить”.

Поспішне звільнення підлеглої стало 
своєрідною перевіркою Садового та коман-
ди на практичне застосування цінностей, 
про які вони говорять на камери. Замість 
усувати проблеми в культурному житті міс-
та, міський голова Львова взявся за кадрову 
чистку. Замість будувати ті ж бібліотеки чи 
кінотеатри та урізноманітнювати дозвілля 
львів’ян, Садовий аж після скандалу почи-
нає очищати свою команду. Замість набира-
ти в неї професіоналів та гідних, він позбав-
ляється “неугодних” тільки перед вибора-
ми, щоб не нашкодити рейтингу. Як писав 
Євген Заплетнюк, “пан Андрій Садовий міг 
би показати себе справжнім європейським 
лідером, для якого рейтинг у Фейсбуці та 
схвалення частини аудиторії не так важли-
ві, як чисте сумління. Міг же ж показати, але 

не показав... Авторитет не купиш. Це те, що 
здобувається достойними вчинками”.

Це не перший випадок конфлікту ко-
манди “Самопомочі” та її представників 
із Церквою. Через зведення пам’ятника 
Андрею Шептицькому у Львові Садовий 
“зіткнув лобами” громадськість і греко-
католиків. Через нефахову позицію міських 
чиновників фактично принизив церковни-
ків в очах суспільства.

Ще одним каменем у бік християн різ-
них конфесій стала ініціатива народно-
го депутата від партії Садового “Самопо-
міч” Андрія Немировського щодо легалі-
зації проституції. Ідея отримати надпри-
бутки в державну казну за рахунок прини-
ження українських жінок і офіційного пе-
рерозподілу грошових потоків викликала 
обурення в багатьох українців, не кажучи 
про Церкву.

У “Самопомочі” хвилю обурення про-
ігнорували. Політсила вирішила омину-
ти морально-етичний бік питання і взяла-
ся рахувати надприбутки, перераховувати 
“вигоди” для українських жінок і наголошу-
вати, що це - вимога Євросоюзу. А днями в 
Тернополі партія від слів перейшла до діла. 
У центрі Тернополя волонтери проводили 
опитування серед тернополян на тему лега-
лізації проституції. Ймовірно, що опитуван-
ня проводили від партії “Самопоміч”. Бо яка 
ще політсила зацікавлена у цій темі?

“Самопоміч”, збираючи підписи  
за легалізацію проституції, принижує Церкву

Партія львівського мера 
Андрія Садового умудрилася 
вкотре принизити Церкву. 

Через скандал із зведенням 
пам’ятника митрополитові 
Андрею Шептицькому, тоді через 
образливе висловлення підлеглої 
Садового для “Української правди”. 
Наступним кроком стала ініціатива 
нардепа від “Самопомочі” 
легалізувати проституцію. Вийшло 
так, що партія “грає” на два 
фронти: піддобрюється до Церкви, 
щоб здобути прихильність вірних 
і отримати додаткові голоси на 
виборах. З іншого боку, “Самопоміч” 
такими випадами виступає проти 
християнських цінностей і всіляко 
підриває авторитет Церкви.

Керівник управління культури 
Львівської міської ради  
Ірина Магдиш

Росія фінансує 
наплив  

біженців  
у Євросоюз?

Міністр оборони 
Чехії Мартін 
Стропницький 

припускає, що Росія 
фінансує наплив 
біженців у Євросоюз, 
повідомляє «Радіо 
Прага». Міністр не 
очікує найближчим 
часом ослаблення 
потоку біженців, які 
прагнуть потрапити 
до країн ЄС. 

Стропницький також 
поділився інформацією, 
отриманою від глави угор-
ського Міноборони, яка 
стосується переміщення 
мігрантів територією Бал-
канського півострова до 
Шенгенського кордону. За 
його словами, є підстави 
припускати, що біженців 
перевозять автобуси, які 
фінансуються з Росії. «Я не 
можу це довести, але мож-
на поставити запитання: 
чиїм інтересам служить ак-
туальна масивна кампанія, 
націлена на Європейський 
Союз? Я можу сказати, що 
згуртований і міцний Євро-
союз однозначно не є праг-
ненням Російської Федера-
ції», - зазначив чеський мі-
ністр. Варто нагадати, з по-
чатку цього року до Європи 
Середземним морем прибу-
ло понад 580 тисяч мігран-
тів і біженців. 
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Дуже шкода, що 
більшість українських 
політиків, чиновники 

усіх рівнів владної вертикалі 
ще й дотепер не засвоїли 
уроків української історії. 
Приходять нізвідки, роблять 
не те, йдуть в нікуди. І так 
десятиліття за десятиліттям, 
рік за роком. 

Один Майдан, другий… Як би 
не хотілося після попереднього ре-
чення поставити крапку, все ж реа-
лії суспільно-політичних процесів в 
Україні змушують утриматися від 
такої категоричності. Влада, ніби на-
вмисно, і надалі залишається глухою 
до вимог суспільства та робить усе 
можливе, щоб зберегти касту недо-
торканних, коштом держави  втри-
мати на плаву олігархічні клани, мо-
дернізувати корупційні схеми. 

На превеликий жаль, нині в Укра-
їні існують дві зони розмежування: 
одна – між нашим військом та агре-
сором, друга – між народом і владою. 
Причому, якщо перша має чітко ви-
значені межі по всьому фронту тим-
часово окупованого Донбасу, то інша 
- фактично невидима для людського 
ока, а, відтак, ще небезпечніша.

До таких не вельми приємних 
роздумів мене спонукала, передусім, 
ситуація з нападками на політичну 

партію «Громадський рух «Народ-
ний контроль», активістом якої я є 
з першого дня її створення. Напри-
клад, щоб зареєструвати своїх кан-
дидатів в органи місцевого само-
врядування Тернопільщини, нам до-
водилося навіть звертатися у суди. 
Більше того, з наближенням до дня 
народного волевиявлення почасті-
шали нападки і на мене як на кан-
дидата на посаду тернопільського 
міського голови. Чутки, які за допо-
могою адмінресурсу та цілої гвар-
дії чиновників поширює штаб од-
ного з моїх опонентів, зводяться до 
того, що, буцімто, Володимир Бліхар 
є «технічним» кандидатом одного з 
потенційних лідерів перегонів.

Усі ці підступні дії лише підтвер-
джують висновок про те, що  дех-
то з політиків минулої доби робить 
все, аби заблокувати прохід у владу 
та скомпрометувати  нових людей, 
здатних кваліфіковано та патріотич-

но працювати на користь громади.
На відміну від багатьох політич-

них сил з довгого реєстру Міністер-
ства юстиції, які ненадовго «ожива-
ють» перед кожними наступними 
виборами, політична партія «Гро-
мадський рух «Народний контроль» 
має дату і місце народження – поча-
ток 2014 року, забарикадований сто-
личний Майдан Незалежності.

Наші активісти пройшли крізь 
вогонь і дим, гідно вистояли під на-
тиском «Беркуту» і перемогли тота-
літарний режим з тим, щоб карди-
нально змінити країну, змусити вла-
ду служити людям. 

Поки що не все із задуманого, за-
планованого і омріяного українця-
ми нам вдалося здійснити. Проте, 
за два роки у «Народний контроль» 
влилися тисячі громадських акти-
вістів, учасників АТО, волонтерів, 
відповідальних підприємців, студен-
тів та журналістів. Ми стали силою, 

здатною впливати на всі суспільно-
політичні процеси у країні та на міс-
цях. Наші конкретні справи вітають 
люди, спраглі за справедливістю, 
верховенством права, втомлені без-
діяльністю, черствістю та наглістю 
чиновників. 

Ми стали загрозою для влади, 
бо променями справді народного 
контролю висвітлюємо зло. І саме 
тому нас хочуть пересварити, дис-
кредитувати, намагаються всіляко 
збити з дороги, на яку стали, зі шля-
ху, яким йдемо.

Не вдасться, бо ми – справжні, а 
наша зброя – правда.  Ми неоднора-
зово довели на ділі свій професіона-
лізм, відвагу, чесність та здатність 
ефективно працювати на громаду. 

За результатами реалістичних, 
а не замовних, соціологічних дослі-
джень «Народний контроль» Тер-
нопільщини і міста зокрема впев-
нено долає прохідний бар’єр та вхо-

дить у нові місцеві самоврядні ор-
гани потужною колоною єдиної ко-
манди. Тож жодних закулісних до-
мовленостей з політичними опонен-
тами, які нині пропагують брехню, 
бути не може. Жодних компромісів 
з власною совістю, жодних додатко-
вих угодовських зобов’язань, окрім 
визначального та пріоритетного 
обов’язку перед громадою - змусити 
владу працювати чесно. 

25 жовтня настане момент істи-
ни. Я вірю, що національно свідомі і 
патріотичні тернополяни сповна ви-
користають своє конституційне пра-
во – оберуть до місцевих рад тих, хто 
їх ніколи не зрадить, і, тим самим, по-
ставлять остаточну крапку там, де я 
поки-що поставив багатокрапку.

На фото: кандидат на поса-
ду Тернопільського міського го-
лови Володимир Бліхар і лідер 
ПП «Громадський рух «Народний 
контроль» Дмитро Добродомов.

Володимир Бліхар: «Ми – справжні. 
У «Народного контролю» 
є дата і місце народження»

Кандидат на посаду Тернопільського 
міського голови Володимир Бліхар 
переконаний, що брудні технології 
проти «Народного контролю» та проти 
нього особисто приречені на провал

лювання проституції та діяль-
ності секс-закладів». Ця інфор-
мація міститься на офіційному 
сайті Верховної Ради України у 
розділі «Законопроекти» і є за-
гальнодоступною. Автор зако-
нопроекту – народний депу-
тат Андрій Валентинович Не-
мировський, 1983 року наро-
дження, обраний від політич-
ної партії «Об’єднання Самопо-
міч» - номер у виборчому спис-
ку 33.

Постановою №43 Цен-
тральної виборчої комісії 

(ЦВК) від 14 травня 2015 року 
Андрія Немировського обра-
но депутатом Верховної Ради 
за списком політичної пар-
тії «Об’єднання Самопоміч». 
Дана інформація міститься на 
офіційному сайті Централь-
ної виборчої комісій у розді-
лі «Постанови» і є загально-
доступною. Політична пар-
тія «Об’єднання Самопоміч» 
не відкликала із депутатів Ан-
дрія Немировського, тим са-
мим підтримуючи його зако-
нотворчі ініціативи.

Садовий учергове обманув виборців
Увага. Спростування
У неділю, 11 жовтня 2015 року, виступаючи у Тернополі, міський голова Львова, 

лідер “Самопомочі” Андрій Садовий, намагаючись виплутатись зі скандалу щодо 
легалізації проституції, вкотре обманув виборців. Він заявив, що депутат, який 

подавав законопроект щодо проституції, немає жодного відношення до “Самопомочі”.

Насправді, 18 вересня 2015 
року Верховною Радою за-
реєстрований законопроект 
№3139 під назвою «Про регу-
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У роботі трейд-клубу взяв 
участь голова Центру Антикоруп-
ції, кандидат на посаду міського 
голови Тернополя Ігор Вонс, який 
відзначив важливість проведен-
ня подібних інвестиційних фору-
мів.

– Час, в якому ми нині живемо, 
дійсно, не простий. Сьогодні міс-
ту і всьому тернопільському ре-
гіону потрібен поштовх у розви-
тку промисловості, галузей енер-
гозбереження, туризму, руху Тер-
нополя як логістичного центру. І 
без залучення інвестицій, без до-
помоги іноземних партнерів реа-
лізувати ці плани дуже складно, 
– переконаний Ігор Вонс. 

У рамках заходу провели 
двосторонню зустріч іноземних 
дипломатів – членів Міжнарод-
ного трейд-клубу із суб’єктами 
господарювання області, які є 
ініціаторами пропозицій щодо 
налагодження та розширен-
ня економічного співробітни-
цтва. Також члени трейд-клубу 
побували на провідних підпри-
ємствах Тернопільської області, 

аби ознайомитися з їх експорт-
ним потенціалом та виробничи-
ми потужностями. А родзинкою 
зустрічі стала церемонія нагоро-
дження кращих товаровиробни-
ків області регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу якос-
ті продукції (товарів, робіт, по-
слуг) «100 кращих товарів Укра-
їни-2015».

– Провідні підприємства міста 
та області у зв’язку з подіями на 
Сході країни, непростими відно-
синами з Російською Федерацією 
втратили частину ринків збуту. І 
тому сьогодні дуже важлива іні-
ціатива обласної влади щодо по-
шуку через іноземні представни-
цтва в Україні нових ринків збу-
ту за кордоном. Головне, щоб ці 
хороші речі, які обговорювали на 
форумі, переросли в практичні дії 
по підписанню домовленостей чи 
угод тернопільського бізнесу та 
іноземних компаній, – зауважив 
Ігор Вонс.

Як відзначив Ігор Васильо-
вич, протягом останнього часу в 
Тернопільській області просте-

жується позитивна динаміка рос-
ту зовнішньоторговельного обі-
гу (чого немає в цілому по краї-
ні, де є падіння експорту), збіль-
шення надходження до облас-
ті іноземних інвестицій та ство-
рення спільних підприємств. Ра-
зом з тим, є ще ряд серйозних не-
допрацювань, які відлякують ін-
весторів. 

– Тернопіль, як обласний 
центр, має дуже великий інвес-
тиційний потенціал, який міська 
влада не використовує на повну. 
Спілкуючись з іноземними парт-
нерами, я чую багато нарікань 
на неблагонадійність нашої вла-
ди. Практично всі вони в один го-
лос заявляють, що готові вклада-

ти кошти у розвиток виробничих 
потужностей, туризму та інші га-
лузі, але наявність великої кіль-
кості прихованих економічних 
схем, а також зловживань серед 
посадовців та працівників пра-
воохоронних органів їх відлякує, 
– зазначив Ігор Вонс.

Ігор Васильович назва кіль-
ка критеріїв, які, на його думку, 
мали б покращити привабливість 
Тернополя для інвесторів.  

– Секрет успіху фірми, яку я 
очолюю – довіра між підприєм-
ством і споживачами. Аналогіч-
на ситуація з інвесторами. Якщо 
буде довіра між місцевою владою 
та іноземними інвесторами, то в 
наш край направлятимуть інвес-

тиції, вкладатимуть гроші, а від-
повідно, розвиватимуться різні 
галузі економіки. Якщо ж такої 
довіри не буде, то, на жаль, ситу-
ація буде іншою. А як формується 
довіра в бізнесі? Це прозорі пра-
вила гри, які однакові для кожно-
го. Щоб люди, які хочуть вклада-
ти в наш регіона гроші, створюва-
ти робочі місця та платити подат-
ки, бачили, що їх тут чекають, що 
місто в них зацікавлене і різними 
способами буде сприяти, щоб їхні 
інвестиції були захищені, – заува-
жив Ігор Вонс.       

Зробити Тернопіль більш 
привабливим для інвесторів не 
складно, переконаний голова 
Центру Антикорупції. Для цього 
потрібно значно посилити реаль-
не покарання за корупцію. На пе-
реконання Вонса, викрити факти 
корупції та хабарництва, затри-
мати за скоєння злочину – зама-
ло, необхідні приклади реально-
го притягнення до відповідаль-
ності.

– Ми є свідками того, як ро-
ками затягують судові справи, як 
хабарників залишають при поса-
дах, як за професійну недбалість 
просто грозять пальцем. Така без-
карність є добривом для коруп-
ційних схем. Громада повинна ви-
магати, щоб ці порочні принципи 
були змінені. Тільки після цього 
ми зможемо вести мову про еко-
номічне майбутнє Тернополя, по-
кращення інвестиційного кліма-
ту, а відтак і про підвищення соці-
ального захисту мешканців, – пе-
реконаний Ігор Вонс.

Юрій МЕЛЬНИК

Ігор Вонс закликав владу бути 
надійним партнером для інвесторів
Днями в Тернополі відбулося виїзне засідання 

Міжнародного трейд-клубу в Україні за 
участю 15 представників зарубіжних країн. 

Економічний, туристичний і культурний потенціал 
представили близько 60 підприємств і установ 
Тернопільської області. 

Голосування Ландяка та Ратушняка
Вся інформація з відкритих джерел та офіційного сайту «Тернопільської міської ради»
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– Чому ви вирішили бало-
туватися в депутати місь-
кої ради?

– Вирішив балотуватися в 
депутати міської ради, тому що 
вважаю себе людиною, яка кра-
ще, ніж будь-хто, ознайомлений 
із ситуацією у всіх будинках на-
шого округу та знаю проблеми в 
мікрорайоні, які потрібно термі-
ново вирішувати. А спільно з ко-
мандою, з якою йдемо в місцеві 
ради, впевнений, що досягнемо 
позитивного результату. Я гото-
вий відстоювати інтереси округу, 
в якому проживаю і працюю, без-
посередньо в міській раді та вно-
сити конкретні пропозиції щодо 
покращення життя тернополян.

– Які перші кроки зробите, 
ставши депутатом?

– Вже до кінця цього року пла-
ную внести у міській раді пропо-
зиції щодо капітального ремон-
ту дороги на вулиці Галицька, 41, 
56, 43 і на проспекті Злуки – з 1 по 
25-й будинки, капітального ре-
монту дворів із облаштуванням 
місць для паркування зазначених 
вулиць. А також закликатиму де-
путатів та керівництво міста вне-
сти усі мої пропозиції до титулу 
капітального ремонту.

– Чому балотуєтеся саме 
від «Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність»?

– Обрав для себе «Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність», 
оскільки я бачу в цій команді 
тих людей, які прагнуть зміни-
ти місто і країну на краще. Це 
професійні, ініціативні, рішу-
чі політики, які не словом, а ді-
лом впроваджують свої ідеї в 
життя. Тому цілком впевнений, 
що такою командою ми справді 
зможемо покращити, розвину-
ти і зробити Тернопіль справді 

європейським містом, адапто-
ваним для життя кожного гро-
мадянина.

- Що спонукало вас йти 
кандидатом на місцеві вибо-
ри-2015?

- До участі у виборах до Терно-
пільської міської ради мене спо-
нукало кілька речей. По-перше, 
маючи більш ніж п’ятнадцять 
років менеджерського досві-
ду, прагну реалізувати нові ідеї 
щодо розвитку інфраструктури 
міста та внести інноваційні під-
ходи до вирішення як загально-
міських проблем, так і проблем 
моїх виборців на окрузі. По-друге, 
кожна жінка прагне бути госпо-
динею у своєму домі, тому мені 
б хотілося допомогти людям ви-
рішити їхні проблеми та поспри-
яти об’єднанню громади довко-
ла їх реалізації. Тернопіль – моє 
рідне місто, і мені важливо бачи-
ти його квітучим та привабли-
вим не лише для тернополян, а 
й для туристів. І, по-третє, одним 
із найважливіших підходів у моїй 
роботі є відповідальність та до-
ведення справ до логічного за-
вершення. І тому, я готова взяти 
на себе відповідальність за вирі-
шення проблем округу. Це є для 
мене аксіомою. 

- Які три першочергові кро-
ки реалізуєте, ставши депута-
том міської ради?

- Уважно вивчивши пробле-
ми громади свого округу та ме-
ханізми їх вирішення, передусім 
буду відстоювати та лобіювати 
інте реси мешканців свого окру-
гу, зокрема, ставити питання 
до створеного виконкому ради 

щодо виділення коштів з місько-
го бюджету для вирішення про-
блем, у першу чергу в житлово-
комунальній сфері. Зокрема, за-
міна вікон між поверхами, систе-
матичну заміну ламп ЖЕКами в 
підїздах, встановлення пандусів 
для дитячих колясок на сходах 
до під’їздів та ліфтів, встановлен-
ня додаткових лавок та урн для 
сміття біля них тощо.

По-друге, залучивши відпо-
відних фахівців, потрібно ста-
вити питання про аналіз витра-
чених коштів попередньою міс-
цевою владою шляхом створен-
ня спеціальної комісії за участю 
нового складу депутатів та гро-
мадських активістів, адже про-
цвітання корупції та «відкатів» 
в місті, про яке вже говорять всі 
кому не ліньки, є неприпусти-
мим. 

- Чому йдете в команді пар-

тії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»?

Команда партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» у на-
шому місті зуміла об’єднати до-
вкола себе професійних мене-
джерів із величезним досвідом  
в різних галузях економіки, про-
мисловості, культури, освіти, ме-
дицини, а також громадських ак-
тивістів, волонтерів тощо. Від-
так, мені імпонує бути частиною 
команди професіоналів. Також, 
мені як жінці дуже приємно, що 
мене запросили в команду пар-
тії «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність», адже зможу внести 
свій жіночий погляд на вирішен-
ня проблем міста, працюючи по-
ряд із чоловіками. 

Іван БІЛОСЕВИЧ: 
«Ми повинні оновити обличчя 
Кременця і району»

- Іване Анатолійовичу, що 
спонукало вас спробувати себе у 
ролі народного обранця?

- Ситуація в державі вимагає 
певних змін. І політика є тим за-
собом, інструментом, за допомо-
гою якого відбуваються ці зміни. 
На мій світогляд, переоцінку пев-
них життєвих принципів і на ба-
жання балотуватися у тому чис-
лі вплинула участь в АТО. Багато 
чого побачено, пропущено крізь 
серце. Це була інша реальність, 
інше життя. Спершу я був у тер-
нопільському батальйоні «Збруч». 
Служив на Кримському переший-
ку, де зараз нагнітається ситуація 
з транспортними потоками. Ми 
там тримали позиції. За кілька кі-
лометрів бачили ворога. Ми ви-
вчали військову організацію ро-
сіян і порівнювали зі своєю. Для 
мене, як для педагога, це був сво-
єрідний навчальний процес, де я 
був учнем. А потім нас перекину-
ли у селище Володарське, побли-
зу Маріуполя… Рік, проведений в 
АТО, мене змінив. Став певним ру-
бежем - нелегким, але якісним. Не 
шкодую, що був там. Кожен на сво-
їй життєві дорозі має повороти, 
які неможливо оминути. І які за-
лишають свій слід - сильний, емо-
ційний, незабутній. 

- Ось і у вашій долі був такий 
поворот…  

- …після якого я зацікавив-
ся політикою. Бо раніше цього не 
було у моїх пріоритетах. Тепер є 
бажання працювати для грома-
ди, щось зробити для того, аби 
люди жили краще. Бо що маємо 
насправді? Народ бідніє, а десь 
крутяться великі кошти, осіда-
ють у чиїхось кишенях. Коруп-
ція роз’їдає усі сфери суспільства. 
Люди розчаровуються. Потрібно 
негайно змінювати систему. Якщо 
мій голос, моя діяльність хоча б 
трішки допомогли б цьому, був би 
щасливий. 

- В Україні дуже багато за-
лежить від політики. 

- Так, соціально-побутова сфе-
ра, економічна, бюджет, ціноутво-
рення... Не проголосували, не за-
твердили, бо це питання лобіює 
опонент. Про виборців ніхто не 
думає. Політики забувають, що їх 
люди наймають на роботу.  

Роками міста і села «хворіють» 
безробіттям. Це дуже поганий 
симптом. Якщо людина немає себе 
де подіти, реалізувати, вона дегра-
дує. Важливо переглянути бюджет, 
його розподіл і використання, й 
спрямовувати кошти на сфери, які 

принесуть суспільству і кожній лю-
дині зокрема користь. Потрібно 
потурбуватися про соціальний рі-
вень селянина, який живе з нату-
рального господарства. Про пенсі-
онерів, чимало яких отримують за 
місяць стільки пенсії, скільки євро-
пеєць у деяких країнах за дві-три 
години своєї праці. Як із такими 
низькими стандартами, бідністю 
рухатися до Європи? 

- Люди втомилися від обіця-
нок. 

- Погоджуюся. Було багато 
фантастичних планів, проектів і 
прожектів. Закінчувалися вибо-
ри і люди відчували себе ошука-
ними. Я не можу сказати: вибере-
те мене депутатом і в скорім часі 
в селах з’являться дороги, робо-
та, аптеки… По-перше, потрібно, 
аби виборці проявили активність 
і прийшли голосувати. По-друге, 
важливо, щоб до влади прийшли 
нові люди, які зможуть працюва-
ти командою, де буде розуміння, 
а не протистояння. По-третє, слід 
прозоро і мудро проводити розпо-
діл кошторису. Кошти треба осво-
ювати розумно. Всіх проблем від-
разу не вирішиш. Удосконалювати 
інфраструктуру варто поступово. 
Щось підрихтувати, щось збудува-
ти. Ці ж дороги, наприклад. Треба 
розвивати туризм - це дуже при-
буткова галузь для Кременеччи-
ни. Маємо величезну проблему з 
очисними спорудами. Ми повинні 
оновити обличчя Кременця і ра-
йону. І потрібно радитися з грома-
дою. Для мене думка людей є над-
звичайно вагома. 

- Які головні меседжі вашої 
передвиборчої програми?

- Робота для простих людей. 
Протистояння корупції. Чесний 
і прозорий розподіл бюджетних 
ресурсів. Щоб діти мали майбут-
нє. Але нам його ніхто не збудує і 
не подарує. Що зробимо, як поке-
руємо, те й будемо мати. Ми пови-
нні шукати в собі любов, а не нега-
тив. Маємо вірити, а не опускати 
руки. Жити нинішнім і майбутнім, 
а не шкодувати за минулим.  Доля 
України, Кременця, кожного села у 
наших руках.     

Іван Анатолійович  
БІЛОСЕВИЧ народився 
18 січня 1980 року у міс-
ті Кременець Тернопіль-
ської області. У 2001 році 
закінчив Рівненський 
державний гуманітарний 
університет. Кандидат пе-
дагогічних наук, доцент 
кафедри Кременецької 
обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. 
Тараса Шевченка. У бе-
резні 2014 року мобілі-
зований до лав ЗСУ. Де-
мобілізований у березні 
2015 року. Учасник бо-
йових дій АТО. Керівник 
Спілки учасників бойо-
вих дій АТО Кременець-
кого району. Проживає у 
м. Кременець.

Володимир БАЙГЕР: «Проблеми свого округу 
знаю краще, ніж будь-хто інший»

Лариса ТОВАРЯНСЬКА: « Моя мета – 
відстоювати інтереси тернополян»

Лариса ТОВАРЯНСЬКА. 
Місце проживання: м. 
Тернопіль. Дата наро-
дження: 22.08.1957 р. 
Професійна діяльність: 
генеральний директор 
товариства «Технотерн-
буд». Громадська діяль-
ність: активна учасни-
ця Помаранчевої Рево-
люції 2004 року та Ре-
волюції Гідності у 2013 
р.; постійна благодійна і 
меценатська діяльність. 
Сімейний стан: двоє ді-
тей, онука. Хобі: гір-
ськолижний спорт, тан-
ці, туризм.

ОКРУГ №9ОКРУГ №27

ОКРУГ №35

Володимир Ярославович 
БАЙГЕР.  Дата наро-
дження: 02 серпня 1963 
р. Місце проживан-
ня: м.Тернопіль. Освіта: 
професійно-технічна. 
Трудова діяльність: 
працював на Крама-
торському цементно-
шиферному комбіна-
ті наладчиком автома-
тичних ліній шиферно-
го цеху №1. З 1984 р. 
по 1997 р. працював на 
ВАТ “Текстерно” на по-
саді апритурщика 4 роз-
ряду. На теперішній час 
працюю в ПП “Терно-
пільКомСервіс” голо-
вним інженером. Гро-
мадська діяльність: го-
лова ОСН БК “Добро-
бут” та ОСН БК “Надія 
9”. Сімейний стан: нео-
дружений. Хобі: рибал-
ка, подорожі.
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Продажне «Антикорупційне 
бюро» «Самопомочі»

Щоб зрозуміти заможність і чорно-
ту цієї провокації варто проаналізувати 
звідки вискочив «чорт» під назвою газе-
ти «Антикорупційне бюро України». По-
перше, ця газета немає нічого спільного 
з державним «Національним антикоруп-
ційним бюро», яке має займатися бороть-
бою з корупцією на найвищому рівні. 
Вона була зареєстрована ще у 2013 році 
за вказівкою однієї з російських піар-
кампаній. Показово, що на офіційній емб-
лемі організації, яка є офіційним власни-
ком газети «Антикорупційне бюро Укра-
їни», до України не належить Крим і пів-
день Одеської області. Головна мета цьо-
го видання - «мочити» мера Києва Віта-
лія Кличка. На цих виборах цю газету ак-
тивно використовує виборчий штаб кан-
дидата на посаду мера Києва від «Само-
помочі», власника кафе і ресторанів сто-
лиці Сергій Гусовського.

 «Журналіст Санько став представ-
ником Москви у штабі тернопіль-
ської «Самопомочі»
І ось це видання з’явилося в Терно-

полі. Як свідчать документи (див. фото) 
у нашому місті розробкою і розповсю-
дженням газети «Антикорупційне бюро 
України» займається журналіст Олек-
сандр Санько. Він народився у столиці 
Росії Москві, довго працював у кремлів-
ських ЗМІ. У київській журналістиці він 
раптом з’явився у 2013 році – за рік до 
Майдану, а після появи у Київраді фрак-
ції «Самопомочі» почав працювати на цю 
партію, готуючи «чорні» матеріали про-
ти столичного мера Віталія Кличка. Саме 
цього журналіста називали у Києві пред-
ставником російських піарників у «Само-
помочі».

«Лужніковці» вже  
у Тернополі

Тепер він прибув у Тернопіль рятува-
ти передвиборчу кампанію Тараса Пас-
туха. Санько відразу почав робити те, що 
вміє – «чорнуху», ставши «довіреним» 
представником газети «Антикорупційне 
бюро України» у Тернополі. Фактично, те-
пер Санько став представником Москви у 
штабі тернопільської «Самопомочі».

Чому ж російські піар-технологи 
з’явилися у команді «Самопомочі»? Тут 
«хвости» ведуть до Львова, мер якого 
Андрій Садовий має давні зв’язки з ро-

сійським бізнесом, а саме «Лужніков-
ською групою». У цьому контексті, піар-
допомога Москви неформальному ліде-
ру «Самопомочі» меру Львова Андрію 
Садовому може бути платою за просу-
вання у Львові великого російського 
бізнесу з так званої «Лужніковської гру-
пи».

«Сьогодні Москва платить Садово-
му за просування у Львові велико-
го російського бізнесу з так званої 
«Лужніковської групи»

Садовий віддав Львів  
«Лужніковській групі» 

Лужкова-Бабакова
Із самого початку своєї мерської 

кар’єри Андрій Садовий активно лобі-
ював інтереси російського бізнесу, зо-
крема екс-мера Москви Юрія Лужко-
ва та офіційного лідера «Лужніковської 
групи» Олександра Бабакова. Особливо 
сильно Садовий просував у Львові інте-
реси “Банку Москви” (БМ-банку), який в 
Україні очолює його соратник і основний 
фінансист Віталій Ломакович. До сло-
ва, сьогодні «БМ-Банк», який раніше по-
вністю належав Лужкову, входить до гру-
пи ВТБ, 85 відсотків якої належить уря-
ду Російської Федерації, а решта – «луж-
ніковцям».

Цікаво, що саме у цей банк Львова Ан-
дрій Садовий свого часу поклав на де-
позит гроші Львівської міської ради – 20 
млн.  гривень.  Прикметно, що тоді ж Ві-
талій Ломакович, окрім роботи в банку, 
підпрацьовував і у виконкомі Львівської 
міськради. Окрім роботи на російський 
банк, з Ломаковичем пов’язують львівські 
ресторан “Панорама” та готель “Київ”.

Згодом Садовий активно лобіював ін-
тереси фірми «Ком-Еко-Львів», що спе-
ціалізується на вивезенні сміття, яка на-
лежить Кіріму Саприкіну, «лужніковцю», 
який прописаний у Москві. Компанія за 
Садового фактично мобілізувала сміттє-
вий ринок Львова. «Лужніковській групі» 
також належить готель «Дністер», який 
входить у її мережу “Premier Hotels”.

Навіть такі стратегічні підприємства 
Галичини, як «Львівський автобусний за-
вод» та Моршинський завод мінеральних 
вод за Садового опинилися в руках росій-
ської «Лужніковської групи».

«Лужніковці» активно допомага-
ють тернопільській «Самопомочі» 
пхати у мери Тараса Пастуха»

Чи віддадуть  
«Лужніковській групі»  

Тернопіль?
Загалом, у Львівській області зареєстро-

вано майже 200 суб’єктів господарської ді-
яльності, засновниками яких є фірми та гро-
мадяни Росії. І зараз, в умовах війни, вони 
працюють на агресора. І не в останню чер-
гу провина лежить на лідеру «Самопомочі» 
Андрію Садовому. Адже, саме львівськими 
ресурсами та львівською землею довело-
ся розраховуватися Садовому за фінансову 
та політичну підтримку російської «лужні-
ковської групи» на початках своєї політич-
ної кар’єри. Сьогодні представники цієї гру-
пи активно допомагають тернопільській 
«Самопомочі» пхати у мери Тараса Пастуха. 
Якою буде плата за таку підтримку – спрог-
нозувати не важко – дивіться на Львів.

Виборчу кампанію «Самопомочі» у Тернополі  
курує московська «Лужніковська група»
Цього тижня у Тернополі відбувся черговий інформаційний 

вкид чорного піару проти лідера мерських перегонів, діючого 
міського голови Сергія Надала. Газета під голосною назвою 

«Антикорупційне бюро України» потрапила до всіх поштових скриньок 

нашого міста. Така спецоперація обійшлася організаторам у декілька 
мільйонів гривень. Однак справа не в цьому. Найнебезпечніше, що за цим 
брудом стоїть Росія і так звана «Лужніковська група», яка намагається у 
разі успішних для них місцевих виборів активно «зайти» в Тернопіль.

Цими вихідними виповнилося 40 днів з дня їх-
ньої смерті. Поминальну молитву в центрі Тернопо-
ля очолив архієпископ Тернопільський, Кременець-
кий і Бучацький Нестор. Крім духовенства, військо-

вих та нацгвардійців, загиблих вшанували і пред-
ставники влади, зокрема голова облдержадміністра-
ції Степан Барна, його заступник Віктор Шумада.

Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада проголосу-
вала за зміни до Конституції в рамках децентралі-
зації. Після цього свободівці намагалися прорвати-
ся крізь правоохоронців у Парламент. Внаслідок цих 
сутичок і кинутої мітингувальниками гранати, троє 
нацгвардійців загинули. Ще одного доставили в лі-
карню, де він згодом також помер.

Жертв сутичок під Верховною Радою вшанували у Тернополі
Панахида в пам’ять про 
померлих нацгвардійців 
пройшла на Театра-
льному майдані міста. 

Андрій Садовий вручає “Золотий герб міста Львова” Віталію Ломаковичу.

Чорний піарник Самопомочі - російський 
політтехнолог Олександр Сенько

Наклад газети з чорним піаром у 70000 примірників
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Мужні і героїчні – в рядах 
«НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ»
Війна, що, немовби з неба, впала на 

українську землю, змінила наші 
уявлення про якості, притаманні 

справжнім чоловікам.  Суспільство відчуло, 
що вони – наші найближчі і найдорожчі 
чоловіки і батьки, брати і сини – не 
лише заповзятливі, мудрі, хазяйновиті 
і надійні, а ще й мужні і героїчні, готові 

на самопожертву заради святої справи 
– захисту рідної землі від посягань 
криводушного ворога. «Народний контроль» 
не просто включив у свої списки знані імена 
героїчних  чоловіків, які можуть додати рейтингу 
партії. Серед них – учасники АТО, добровольці, 
волонтери.  Ми взяли на себе величезну перед 
цими людьми відповідальність: стати політичною 

силою, яка не підведе і не зрадить. У день 
захисника України, представляємо активістів 
Тернопільського осередку політичної партії 
«Громадський рух «Народний контроль»  – 
мужніх і героїчних, справжніх!  Дякуємо їм за те, 
що повірили у чесність наших намірів і стали 
частиною портрету «Народного контролю». 
РАЗОМ З ВАМИ ЗРОБИМО БІЛЬШЕ!

Віктор Шершун,  
Національна 

гвардія України, 
командир батальйону, 

кандидат у депутати до 
Тернопільської міської 

ради, округ №4.

«Носити військову форму у 
мирний час – відповідальна спра-
ва, а захищати Батьківщину від 
реального ворога, який ступив на 
нашу землю, – ще й велика честь 
для кожного офіцера. Пишаюся, 
що є командиром батальйону На-
ціональної гвардії України – вій-
ськового формування, яке з гід-
ністю виконує завдання із забез-
печення державної безпеки. 

Може, не кожен сьогодні знає, 

що ще в 1991 році в Україні існу-
вала Національна гвардія. Проте 
на початку 2000-го за вказівкою 
тодішнього президента Кучми 
Верховна Рада України прийня-
ла закон про її розформування. 
Чи не той січневий день почат-
ку третього тисячоліття став від-

ліком реваншу антиукраїнських, 
антидержавних сил, які роками 
підточували міць і безпеку моло-
дої української держави. Згодом 
це призвело до того, що у 2014, 
коли ворог підступно перейшов 
кордон, Україну майже не було 
кому захищати. За півтора року 
з дня свого нового народжен-
ня у 2014 р. Національна гвар-
дія України ціною майже двох со-
тень життів своїх бійців навчила-
ся перемагати. Так, ми сьогодні 
не йдемо у наступ, але стояти на 
посту часто буває  важче, ніж іти 
в атаку, тривала тиша вимагає ви-
тримки, дисципліни, морально-
го духу не менше, ніж канонада. 
Упевнений, що і високий мораль-
ний дух, і патріотизм, і належний 
рівень професіоналізму у нас є!».

Андрій Худий, 
волонтер, підприємець.

Андрій – один із тих волон-
терів, які займалися доставкою 
вантажів у зону АТО у найгаря-
чіші місяці її проведення. Зби-
рали допомогу на кількох скла-
дах в Тернополі, знаходили від-
повідний транспорт і здійсню-
вали доставку.

«Моїм завданням, коли від-
правлявся в зону АТО, було не «ге-
ройствувати», а вижити, щоб 
знову привезти туди допомогу.  
Відчував, що для бійців кожен наш 
вантаж не просто важливий, 
а життєво необхідний. Тож, як 
тільки закінчували одну поїздку, 
відразу починали думати про те, 
як і коли зможемо організувати 
наступну. Простіше було їхати са-
мому,  страшніше – посилати ко-
гось. Адже одна справа  – пережи-
вати за себе, і зовсім інша – за то-
вариша, бо у кожного є діти, ро-
дина. Між волонтерами існувала  
тверда домовленість: якщо з ки-
мось щось стається, то за сім’ю 
відповідає той, хто тебе відпра-
вив. Я був упевнений, коли їхав, що 

в разі біди, моїй сім’ї допоможуть, 
як і я би це зробив для товаришів. 
У поїздках вивчив дороги Донба-
су, познайомився з людьми, нама-
гався зрозуміти їхню психологію і 
там, де це було можливо, розкри-
ти для них, нас «бандерівців». Не 
завжди це вдавалося, часто так 
і залишалися для східняків непро-
шеними гостями, навіть коли 
роздавали допомогу. Ми запрошу-
вали дітей в гості до нас, обіця-
ли і житло, і їжу, і екскурсії. Як во-
лонтери – прості люди – змогли у 
найскрутніші часи допомогти ар-
мії, так прості люди можуть  зла-
мати стіну непорозуміння, яку ви-
мурували непорядні політики все-
редині одної країни».

Володимир  
Болєщук, 

боєць батальйону 
«Тернопіль».

Багато хто з мешканців Тер-
нопільщини, відшукавши у спис-
ку ім’я цієї людини, з легкою по-
гордою каже: «Це той самий Бо-
лєщук?»…  Так, той самий – сміли-
во відповідаємо на закиди. В мину-
лому - голова районної адміністра-
ції, начальник управління облас-
ної адміністрації, очільник управ-
ління Тернопільської міської ради, 
діючий депутат обласної ради.

Водночас, мусимо підтверди-
ти:  ще й «той самий Болєщук», 
який є одним із зачинателів гро-
мадського руху «Зарваницька іні-
ціатива», ініціатором перевидан-
ня праці Митрополита Андрея 
Шептицького «Як будувати рідну 
хату», одним із переможців про-
екту «100 кращих тернополян. 
Той самий, хто зумів організувати 
встановлення пам’ятного дубово-
го хреста на козацькій могилі мі-
крорайону Кутківці і щороку напе-
редодні Покрови разом з небайду-
жими земляками прибирає й упо-
рядковує історично-культурну 
пам’ятку.  Той самий, що стояв ра-
зом із побратимами на тернопіль-
ському і столичному майданах, за-

палював жагучими словами прав-
ди тисячі земляків, розбивав  на 
тріскучому морозі кригу зневіри в 
перемозі. Переосмислив тоді в пер-
шу чергу для самого себе сутність 
влади – мусить бути чесною! 

В. Болєщук – той самий справ-
жній чоловік, який, не прикрива-
ючись мандатом депутата, не шу-
каючи способів, щоб «відмаза-
тися» чи виходів на «потрібних» 
людей – прийняв рішення, і став 
бійцем батальйону «Тернопіль». 
Пройшов курси військової підго-
товки, відбув у зону АТО, де разом 
із побратимами виконував за-
вдання з охорони блокпостів, за-
чистки території, виявлення ди-
версійних груп та охорони гро-
мадського порядку… Той самий 
– хто любить рідний край, і гото-
вий жити і чесно працювати зара-
ди того, щоб Тернопілля було за-
можним і благословенним.

Юрій Свідерський, 
лікар-хірург 

відділення судинної 
хірургії Тернопільської 

університетської лікарні, 
завуч Всеукраїнської 

інструкторської групи 
загону спецпризначення 

«Білі берети».

Скільки б хто не говорив з 
Юрієм – приватно чи у публічно-
му інтерв’ю – ніколи не почує від 
цієї людини жодного високопар-
ного слова, жодного натяку на 
«благородство його місії». Можли-
во, тому, що те, що люди зазвичай 
називають подвигом, є для Юрія 
необхідним атрибутом щоденної 
діяльності. Таку професію здобув, 

такий спосіб життя свідомо обрав.
«Під час Майдану працював ме-

диком на вул. Грушевського. Беру 
активну участь у розробці пара-
дигми військової медицини в Укра-
їни. З жовтня 2014 року і дотепер 
здійснюю виїзди в зону АТО як ін-
структор з тактичної медицини. 

Був лікарем-волонтером у Щасті» 
– за викладом біографічних фак-
тів ховаються місяці самовідда-
ної волонтерської роботи, навчан-
ня сотень бійців як на Сході, так і 
у навчальних центрах за місцем 
дислокації військових підрозділів, 
добровольчих батальйонів прави-
лам надання першої медичної до-
помоги та самодопомоги, робота у 
найгарячіших точках Сходу, свист 
куль і розрив снарядів, допомога 
пораненим… Існування фактично 
у двох різних реальностях: мир-
ній, в якій – дружина і троє дітей, 
гостинний дім з десятками гамір-
них друзів, і воєнній – в якій «Хі-
рург» не стільки лікує у звично-
му розумінні слова, скільки рятує 
людські життя. Бо інакше не вміє, 
не може собі дозволити.

Сергій Білий, 
боєць Добровольчого 
Українського Корпусу 

(ДУК), Президент 
Федерації бойового 

гопака, президент 
Федерації «Спас», 

голова центру боротьби 
з корупцією, автор 

побудови каплички 
пам’яті козакам та 

воїнам АТО, підприємець, 
меценат.

«Душу – Господу, Серце – 
Людям, Честь – Нікому» - я пе-
реконаний, що це давнє лицар-
ське гасло не втрачає акту-
альності для справжніх чо-
ловіків у всі віки. Ким би їм не 
доводилося бути – козаками-
запорожцями з XVI-XVII ст. чи 

героями-добровольцями зраз-
ка XXI ст.

 Випробування війною з од-
вічним ворогом України – Росій-
ською імперською навалою – я 
особисто сприйняв єдино мож-
ливим чином: вступив до лав 
Добровольчого Українського 
Корпусу, який почав боротьбу, 
а фактично – визвольну війну 

з окупантом на Сході. Звичай-
но, я не завжди знаходив розу-
міння свого кроку серед знайо-
мих і навіть рідних людей. Та 
головне – відшукав підтримку 
побратимів, повірив у щирість 
і чистоту їхніх намірів, адже 
спільними рисами для всіх, кого 
об’єднав ДУК, є патріотизм і 
любов, а найвищою цінністю 
– віддати життя за друга. У 
добровольчий корпус входять 
люди, що мають різну освіту 
і різні професії: у когось є два-
три дипломи, хтось – простий 
робітник. Любов до України, ре-
алізація української національ-
ної ідеї – те, що є спільним для 
всіх добровольців. Ми пішли в 
ДУК не за грошима, привілеями 
чи статусами, ми йшли, щоб 
звільнити Україну від ворога, 
будь-якою ціною».
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Я - останній листок в твоїй 
Богом забутій душі,

Хочеш - вирви його чи 
на пам’ять собі залиши…

Чи цілунками вкрий мого 
тіла струнку білизну,

Щоб змінити цей день, 
щоб звільнитись 

від блуду та сну…
Хочеш - руку пусти… так же 

манить тебе пустота,
Це останній щабель понад 

прірвою твого життя,
Чи тримайся мене, 

обриваючи нерви у кров,
Я - останній листок, де 

поставила підпис любов…
*      *      *

Ейфорії в горнятко кави
І знімаю обридлу маску,
Похвали не прошу і слави,
Розкажи мені на ніч казку.
Розв’яжи за спиною крила,
Розпитай, як же я літала,
Чи була у житті щаслива,
Чи тебе для цього чекала.
І спали те прокляте пір’я,
Не схотілося щоб тікати,
Зачарована до цих пір я,
Тисне серце печаль 

розплати.
То ж укутай надійно 

й тепло,
В кожній казці є ж доля 

правди,
Що болить хай би вже 

затерпло!
Я ж твоя… лиш твоя 

назавжди…

*      *      *
Все довша ніч, мов сукенка 

до п’ят,
Гарячий чай аж обпікає душу,
Лиш дрібку днів - 

загублених зернят
Й листочок слів у пам’яті 

засушу.
Гірчать солодкі вересу меди,
Ще місяць, два й 

зацукряться снігами
Смачних цілунків 

по мені сліди
Й того, що прозвучало 

поміж нами.
Лиш паморозь 

відбитками на склі,
Й розлуки тінь стоїть 

на півдорозі,
Де яблука, мов сонце, 

на столі,
Любов твоя босоніж 

на порозі…
Анжела ЛЕВЧЕНКО. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

гніздечко
Сімейне

«Швидка» вкотре під-
стрибнула на розбитій до-
розі. Уляна відкрила очі. 

- Мамо! - вигукнув Ва-
силько. - Ма… 

- Не турбуй її, хлопче, - 
мовив сільський лікар.  

- Васильку, синочку, - 
ледве видихнула Уляна, - 
ти вже великий, а наша Людо-
чка маленька. Люби свою се-
стричку. Вона в тебе однень-
ка. 

- Уляно, не хвилюйтеся, - 
лікар нервово глянув на го-
динника. 

- Ніколи серце не боліло, 
- шепотіла Уляна. - А тут на 
тобі… 

- Степане, - квапив лікар 
водія, - мусимо довезти… 

Хлопець сполохано глянув 
на лікаря. Той опустив очі. До 
райцентру залишалося кіло-
метрів з п’ятнадцять. 

…Небо полоскало дощем 
клапті хмар. 

- Світ плаче за Уляною, - 
шепотіли люди на цвинтарі. 

- Бідні діти. Василько на-
ступного року школу закін-
чить, а Люда… Батькові вони 
не потрібні. Коли Уляна вми-
рала, Костя своїй коханці ко-
нюшину косив. 

- Знала Уляна, що чоловік 
до Зойки бігає. Терпіла…  

Люда не вважала себе ма-
лою, хоча закінчила лише 
третій клас. Але на цвинта-
рі стало дуже лячно, бо мами 
більше немає. 

Через півроку Костя при-
вів на своє обійстя Зойку. На-
казав дітям, аби поважали і 
слухали нову матір. Вона ж 
постійно шпетила їх за будь-
яку дрібницю. Костя Зойку в 
усьому підтримував. 

- Віддам до інтернату! - по-
крикував на дітей. 

- Там страшно? - запитува-
ла Люда в брата. 

Якось Зойка накричала 
на падчірку, що та нероба. І 
в школі наука, і вдома. А вже 
прання купа назбиралося. І 
пора вчитися господарку об-
ходити. 

Шмаття не слухалося ди-
тячих рук. Побачивши Люди-
ні муки, Василь вперше по-
скандалив з батьком. А Зойка, 
взявши руки в боки, лише під-
сміхалася. 

- Васильку, мені мама сни-
лася. Кликала тебе, - тривож-
но мовила Люда. 

- Через тиждень роковини 
за мамою. Вона сумує на небі 
за нами, - заспокоїв сестру Ва-
силь. 

…Після обіду небо затягли 
важкі хмари. Збиралося на 
грозу. 

- Василю, прижени худобу, 
- гукнув батько. 

- І я з тобою! - гукнула 
Люда. 

- Я буду йти швидко. Ти не 
встигатимеш. Залишайся вдо-
ма.

Люда помахала з ганку 
братові рукою. 

Полив дощ. Громовиці 

били, наче оска-
женілі. Люда ви-
глядала Василя, а 
сердечко так ка-
латало... 

Гроза минула, 
а Василь не повер-
нувся. Раптом зді-
йнявся лемент: 

- Людоньки, Вася не 
живий! Блискавка вбила! 

Корова винувато диви-
лася на людей. З її очей ка-
пали сльози. 

Село носило в зубах Костю 
і Зойку: у смерті хлопця вони 
винні.

Зойка таки домоглася, аби 
Костя віддав Люду до інтер-
нату. Дівчинці там було неза-
тишно. Все чуже і всі чужі. Од-
нокласники дивилися на но-
веньку з цікавістю і осторо-
гою. У дівчат викликало за-
здрість довге біляве Люди-
не волосся і дратувала її мов-
чазність. Зате на уроках Люда 
відповідала без зупинок. 

Люду дивувало, що діти 
стрімголов летять в їдальню, 
аби вхопити більшу порцію. І 
шматочки хліба такі малень-
кі. Дехто йшов до віконечка 
попросити «добавки хліба» 
або цілушку. Всі знали: тітка 
Тоська ніколи хліба не дасть, 
а інші - добрі. Люда часто від-
чувала після інтернатських 
порцій голод. Але соромилася 
попросити «добавки хліба». 

Якось однокласниця Таня 
запитала Люду: 

- Хочеш зі мною дружити? 
- Не знаю. 
- Не хочеш, то й не треба! З 

тобою ніхто дружити не буде! 
Вдаєш із себе царівну Несмія-
ну. А ти така ж, як усі! 

- А всі - це які? - не зрозу-
міла Люда. 

- Нікому не потрібні. І ти 
нікому не потрібна! Якби тебе 
любили - не віддали б до ін-
тернату! 

Вихователька Аніта Іванів-
на ставилася до дівчинки дуже 
прихильно. Вона взагалі ніко-
ли не сварила своїх вихован-
ців. Пізніше Люда дізналася, 
що Аніта Іванівна народилася у 
Литві. Її мама - литовка, батько 
- з Білорусі. Чоловік Аніти Іва-
нівни - військовий і сім’я вко-
тре змінила місце проживання. 
Своїх дітей у них не було. 

Люді подобався інтернат-
ський парк. І старезне дерево, 
під яким часто сиділа зі свої-
ми думками і мріями. 

- Чому тобі подобається 
це дерево? - запитала одного 
разу вихователька. 

- Воно вміє слухати, - від-
повілло дівча. 

- Там, де я 
народилася, 
дерева пла-
чуть золо-
тими слізь-
ми. З цих сліз 

у т в о р ю є т ь -
ся гарний ка-

мінь - бурштин. 
Легенда розповідає, що 

бурштин - це роса, яка 
впала з неба і затверді-
ла. А древні греки вважа-

ли, що це скам’янілі сльо-
зи матері й двох сестер за за-
гиблим сином і братом Фаето-
ном. Оплакуючи його смерть, 
вони з горя вросли у землю й 
перетворилися на дерева. Але 
й після цього продовжували 
плакати. Сльози падали в річ-
ку і перетворювалися на див-
ний камінь, який називають 
ще «сонячний». У Литві він на-
зивається «дзінтарс»… 

- А коли дерева переста-
нуть плакати, бурштину не 
буде? - запитала Люда. 

…Аніта Іванівна розпові-
ла Люді ще багато цікавинок. 
Але ця, перша, запам’яталася 
найбільше. Вона також часто 
плаче, коли ніхто не бачить, 
за мамою і Васильком. Тільки 
її сльози не золоті, а солоні… 

Восьмикласники проща-
лися з Анітою Іванівною. 
Вона з чоловіком повертала-
ся у Литву. 

- Людо, я буду писати тобі. 
Відповідатимеш на мої лис-
ти? 

Замість відповіді очі ді-
вчини наповнилися слізьми. 
Аніта Іванівна була для неї 
не просто вихователькою, а 
й найдорожчою у світі, після 
мами і Василька, людиною. 

Аніта Іванівна поїхала. 
А Люда кинулася шукати в 
шкільній бібліотеці книги, які 
розповідають про різне доро-
гоцінне каміння. Милувала-
ся виробами з нього і мере-
живними обрамленнями, ви-
готовленими відомими й не-
відомими майстрами. Захо-
плювалася легендами, які ві-
ками супроводжували «долю» 
камінчиків. Простим олівцем 
у шкільному зошиті малюва-
ла свої перші ескізи. І мріяла 
освоїти професію ювеліра. 

Аніта Іванівна писала, що 
чекатиме Люду в гості й вони 
шукатимуть «золоті сльози»… 

…Доля буває прихиль-
ною до бідних талантів. Наче 
якась невидима сила відкри-
ває їм двері й скеровує їх. Та-
ємничий світ ювелірної спра-
ви відкрився для Люди. Ескі-
зи молодої красуні-білявки 
були не те, що цікавими, вони 

були майже геніаль-
ними. Вона «одягала» 
камінчики саме в ті 

шати, які пасува-
ли до їхньої фор-
ми, розміру, ко-
льору. Навчилася 
упізнавати «ха-

рактер» кожного ка-
мінчика, його заба-
ганку. 

Аніта Іванівна клика-
ла Люду в гості. Тоді у Литву 
можна було їхати вільно. Не 
існувало кордонів і перепон. 

Колишня вихователька 
прийшла зустрічати Люду на 
вокзал у Вільнюсі з симпатич-
ним хлопцем. 

- Адамкус. Син моєї двою-
рідної сестри. Він відвезе нас 
додому. 

Адамкус зачудовано ди-
вився на білявку з України, 
про яку часто розповідала тіт-
ка Аніта. Але він не думав, що 
гостя виявиться такою гар-
ною і… такою серйозною. 

Аніта Іванівна називала 
Люду своєю «маленькою по-
другою». Пам’ятала імена і пріз-
вища майже всього класу. Вона 
більше ніколи не працювала в 
інтернаті. Тому для неї ця робо-
та і діти, з їхніми складними до-
лями, були особливими. 

Господиня показувала Віль-
нюс, який неймовірно любила. 
Годувала смачними стравами з 
риби, які готував чоловік - уже 
відставний офіцер. Знайомила 
з друзями і родиною.

«Вона дбає про мене, наче 
мама», - думала Люда. «Як би 
я хотіла мати таку доньку», 
- потай зітхала Аніта Іванів-
на. Адамкус же не міг дочека-
тися, коли тітка Аніта попро-
сить, аби її з Людою кудись 
відвезти, хоча дядько Лукас 
мав власне авто. 

Балтійське узбережжя зу-
стріло Аніту, Люду і Адам-
куса приємною прохолодою. 
Тут шукають «золоті сльози 
дерев». Аніта, як колись, в ін-
тернатському парку, розпові-
дала Люді «бурштинові» ле-
генди. Адамкус мріяв знайти 
хоча б малесенького камін-
чика у подарунок для тітчи-
ної гості. Хлопець знав: після 
їхньої зустрічі він шукатиме 
все життя «сльози сонця» для 
цієї серйозної красуні. 

…Люда, Адамкус і їхня до-
нечка Анна-Сауле збирали-
ся на день народження до 
Аніти. Маленьку Анну-Сауле 
Аніта називає своїм дорогим 
дзінтарсом, хоча її ім’я по-
литовськи означає «сонце». 

Анна-Сауле нетерпляче 
чекала, коли мама закінчить 
збиратися. Адамкус ніколи не 
квапив дружину. А Люді треба 
було ще трішечки часу. Вона 
мусила накидати ескіз кольє, 
який щойно побачила у сво-
їй уяві. Із соснової гілочки 
скапують золоті бурштинові 
сльози… Це має бути дуже ви-
тончена, вишукана річ. 

Кольє вже має назву - «Ані-
та». Згодом скажуть: воно до-
стойне уваги королів.  

Ольга ЧОРНА.  

Олена плакала. Безупинно, годину, 
дві. Степан несміливо тупав біля дверей, 
не знаючи, як підступити до дружини 
чи, врешті, втекти з хати. Ледве зробить 
крок, як Олена голосила ще дужче.

- Стій на місці, ти уже доходився, ока-
янний! Де б я могла подумати, що ти таке 
витвориш! Правду кажуть, сивина у го-
лову, а біс у ребро. А я ще всім хвалила-
ся, який у мене вірний  і добрий чоловік. 

- А хіба не так, Олено? Чи не прожили 
ми скільки літ душа в душу? Чи не жалів я 
тебе, не любив? Та й зараз люблю. Ну тра-
пилося це якось випадково. Прости. Та й 
не бери до голови. Забудь. Ніби нічого й 
не було. У тебе ж є вибір.

- Це у тебе він був, старий звабнику. 
Тільки ти про це забув. Боже, за що така 
кара, - Олена знову заходилася плакати. 

Поміж сліз випоминала чоловікові 
усе, що було поміж ними протягом майже 
тридцяти спільно прожитих літ. Згадува-
ла до дрібнички, чіплялася за найменші 
непорозуміння і таки доходила висновку: 
доброго було набагато більше, ніж злого. 
Степан – тихий, сумирний, роботящий. 
Що не візьме у руки – доведе до ладу. І му-
ляр, і  столяр, і зварник. Не пияк, супро-
ти Олени слова поганого не сказав. Трьох 
синів виростили, вивчили, одружили, ма-
шина на подвір’і – чого хотіти. Якби не та 
придибенція. 

   Степан, як ніхто, проклинав себе за 
той вечір. Докоряв у думках й Олені. Хіба 
не вона послала його до старої Катери-
ни в інший кінець села. Згадала, що та ко-
лись позичала у неї дерев’яну бочку. А те-
пер Олені забаглося капусту у ній кваси-
ти. 

- Та накриши у поливаний баняк, в 

тебе їх он 
скільки. На 

двадцять, на со-
рок літрів. Може, 

та бочка вже й розсо-
хлася. 

- Нічого їй не бракує, я недавно 
бачила Катерину, перепитувала: усе га-
разд. А в дерев’яній бочці капуста смачні-
ша, ще бабця моя казала. То їдь..

Катерини вдома не було. У господі по-
рядкувала внучка Ірина, приїжджа з міс-
та. 

- А бабця де? – перепитував Степан. 
- Нема, у лікарні вже тиждень. Ви й не 

знали? Нічого, заходьте до хати, може, я 
вам зараджу. Або хоч повечеряємо разом, 
я якраз приготувала. А то сумно, хоч вов-
ком вий. 

- А ти заміж виходь, тоді не будеш 
одна, - відповів на Іринині слова.

- Який заміж, дядьку. Нащо він мені? 
Надивилася я на мамине щастя, - тільки-
що усміхнене дівоче личко спохмурніло. 

 Що правда, то правда, зітхнув і собі, 
Степан. Не мала Надія, мати Ірини, щастя. 
Вийшла заміж за колишнього зека. Кляв-
ся, що ніколи до старого не вернеться. 
Надія й повірила. Та чоловік не змінився. 
Пив, бив Надію немилосердно, а врешті 
знову потрапив за грати. Відтоді – ні слу-
ху, ні духу. А Надія сохла на очах. У селі по-
дейкували, що прислужилися цьому ку-
лаки колишнього «коханого». 

 Коли Надія померла, Ірина була ще 
школяркою. Ішла про дівчину не дуже до-
бра слава. Може, у батька вдалася, хтоз-
на. Після школи вступила Ірина в учили-
ще на швачку, та довго там не затрима-
лася. Бачили дівчину часто у сумнівних 
компаніях, на «трасі». Була тим метели-
ком, що живе одним днем, не задумую-
чись про завтра. 

 Врешті, хтозна, про що думала Іри-
на. Бабусі розповідала, що ось-ось купить 
квартиру і забере стареньку до міста. Ка-

терина хвалилася, мовляв, і вона дочека-
ється теплої води у хаті. 

 А тепер ось старенька у лікарні, Ірина 
приїхала доглянути її. 

- Та ви сідайте, дядьку, не соромтеся. Я 
пиріжків свіжих до чаю спекла, скуштуй-
те. Зі смородиновим джемом, бабця при-
готувала. І пляшка в мене є. Коньяку, до-
брого, п’ятизіркового. Вип’ємо за бабуси-
не здоров’я. 

 І чого він не ступився вчасно з хати? 
Дівчисько ніби загіпнотизувало його сво-
їми зеленими очима. Перехилив чарчину, 
другу. Приємне тепло розлилося по тілу. 

- А чого ви так дивно дивитесь на 
мене, дядьку Степане? Вірите тим по-
брехенькам, що гуляють селом? Утім, це 
правда. Яка у кого робота… У мене – така. 
Може, я і недобре себе веду. Тільки чого ж 
зупиняються біля мене на дорозі легків-
ки, у яких за кермом сидять цілком при-
стойні, мабуть, порядні чоловіки. От і ви 
дядьку Степане, могли би бути моїм бать-
ком, а думаєте зовсім про інше. Правда ж, 
по очах бачу. 

Ірина засміялася дзвінко, з викликом. 
- Утім, яка проблема. Одним біль-

ше. От лише заплатити мені ви  не маєте 
чим, дядьку Степане. 

 Йому б перебити цей потік слів, уста-
ти, піти. Але ноги мов прикипіли до під-
логи. Гарячі дівочі руки  обвили його 
шию і він ніби провалився в небуття. 

  Крався додому, як злодій. Здавалося, 
усе село бачило, знає, що сталося з ним. 
Тихенько випряг у стайні коні, бажав 
тільки нікого не розбудити. Вже вранці 
Олена сердито спитала: де ж та бочка? 

- Нема старої Катерини вдома, у 
лікарні, а внучка нічого не знає, - нама-
гався мовити байдуже. 

- А, та хвойда є, - Олена більше ні-
чого не розпитувала, а  він не казав тим 
паче. Боявся одного, щоб Ірина раптом не 
обмовилася кому у селі. 

Минали дні, тижні, місяць, другий. 

Про Ірину не було чути 
нічого. І Степан заспо-
коївся, забув той вечір, 
як щось нереальне. 

 Та раптом котро-
гось дня на їхньому 
подвір’ї з’явилася Ка-
терина. Заплакана, 
стривожена. Олена ки-

нулася розпитувати, що сталося, а в Сте-
пана похололо всередині. 

- Іринка, внучка приїхала. Та не 
одна, а з немовлям. Послала до вас, каже: 
він усе знає, - старенька кивнула у бік 
Степана. – То ходіть зі мною, Іринка вас 
кличе. І вас, Олено, коли бажаєте. 

Ліпше б Олена не йшла. Не чула того, 
що виповіла Ірина. Що сталося у той ве-
чір, коли вона Степана за бочкою посила-
ла. А тепер ось Ірина  народила дитину. 
Його, Степанову, дитину. 

- Отож забирайте свій «подару-
нок», дядьку Степане. Інакше у дитбуди-
нок віддам або вам до хати принесу. 

Уже вдома Степан намагався заспоко-
їти Олену. Мовляв, Ірина наговорила на 
нього. Чи він один у неї був? Хтозна, хто 
батько тієї дитини. 

А сьогодні зранку придибала стара 
Катерина. З біленьким згорточком на ру-
ках. 

- Вирішуйте щось. Ірина поїхала до 
міста. Покинула мені дитину. А я не можу 
доглянути немовля. Стара я, сили не маю, 
- і собі гірко заплакала. 

Відколи Катерина пішла, Олена голо-
сить. Уже й сусідка забігла, заспокоюва-
ла. Радила Олені: мовляв, махни рукою 
та й забудь. Те дівчисько щось придума-
ло, а  вона бере до серця.  Хіба люди не ро-
зуміють, що Ірина просто знайшла, як мо-
виться, крайнього. 

І Степан туди ж: укотре клявся, бо-
жився, що не винен. А тому візьме і сам 
відвезе немовля у дитячий будинок. Пря-
мо зараз, чого відкладати на завтра.

- Ти що, геть здурів? Куди проти ночі 
їхати? Господи, воно ж, мабуть голодне, 
- Олена на мить притихла. - Воно ж, бід-
неньке, якраз і не винне. Біжи до магази-
ну, скажеш, нехай дадуть щось із дитячих 
сумішей. Та іди, врешті, чого стоїш? А за-
втра про все подумаємо…

Зіна КУШНІРУК.

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: Віка Кравчук 
з села Нападівка Лановецького району. Дівчина 
навчається у Бережанському агротехнічному інституті – 
здобуває професію еколога.

Бурштинові сльозиСокровеннеВислови про кохання
Коли приходить кохання, душа 

наповнюється неземним блажен-
ством. А знаєш чому? Знаєш від 
чого це відчуття величезного щас-
тя? Тільки від того, що ми уявляє-
мо, нібито прийшов кінець самоті.

(Гі де Мопассан)
У коханні головне - несподіва-

но з`явитися й вчасно зникнути.
(Теодор Драйзер)

Той, хто кохає, бачить серцем, а 
не очима.

(Башар ібн Бурд)
Той, хто кохає по-справжньому 

хоч одну людину, кохає весь світ.
(Еріх Фром)

Треба бути трохи схожими, 
щоб розуміти одне одного, але й 
трохи різними, щоб одне одного 
кохати.

(Жеральді)
Та хіба любов має щось спільне 

з розумом?
(Іоган Вольфган Гете)

Сокровенне

подума мо…»«А завтра про всеэ

Квітне врода, 
немов щедре літо,

Квітне щастя 
в очах...

Квітне усмішка 
тепла, привітна

На чарівних 
дівочих устах...
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За словами експертів, симпатії 
виборців зумовлені тим, що ця пар-
тія сформувала сильну та якісну ко-
манду, котра представлена кандида-
тами до місцевих рад усіх рівнів на 
Тернопільщині. Окрім того, підтрим-
ку електорату забезпечують рефор-
ми, запропоновані Президентом, і які 
вже мають перші успішні результати. 
Серед них реформа децентралізації, 
яка, наприклад, дозволила отримати 
Тернополю додаткові 250 млн. грн. 
до міського бюджету – ще минулого 
року такого ресурсу не було, тож змі-
ни, які вдалося забезпечити у місті за 
цей короткий час – відчутні для кож-
ного. Також одна з найбільш позитив-
них та довгоочікуваних реформ до-
бралася і до Тернополя – з 14 жовтня 
у місті розпочався набір в нову нолі-
цію, яка покликана повністю зміни-
ти формат роботи всієї системи пра-
воохоронних органів. Одним із гасел 
нинішньої кампанії Блоку Петра По-
рошенка «Солідарність» є «Єдина ко-
манда – реальні справи», і у підтвер-
дження цьому в області впроваджу-
ється низка проектів з реконструкції 
та будівництва соціально-важливих 
об’єктів – шкіл, дитсадків, лікарняних 
закладів, серед яких і перинатальний 
центр, тощо. 

На другому місці партія місько-
го голови Львова «Самопоміч» з рей-
тингом у 14%. При цьому політоло-
ги звертають увагу, що попередня 
стабільність позицій «Самопомочі» 
дала тріщину і за останні тижні її рей-
тинг знижується. Серед причин нази-
вають доволі в`ялу агітаційну кампа-
нію. Мешканці області не відчувають 
реальних досягнень, про які заявля-
ла «Самопоміч» ще минулого року 
під час парламентських виборів. Пер-
спективу перетворити Тернопіль на 
«ксерокопію» Львова більшість тер-
нополян також не поділяють. Запро-
понувати креативні проекти для Тер-
нопільщини партії Садового не вда-
лося. А смілива пропозиція щодо ле-
галізації проституції для Західно-

го регіону з його традиційними по-
глядами на сімейні стосунки й висо-
ким рівнем релігійності населення 
– виявилася надто екстравагантною 
і, навпаки, стала одним із негативних 
факторів зниження рейтингу. Але в 
цілому нинішній рейтинг «Самопо-
мочі» на Тернопіллі відповідає попе-
реднім прогнозам політологів.

Закриває трійку лідерів пар-
тія ВО «Батьківщина» - на її користь 
зробити свій вибір готові 12% меш-
канців Тернопільської області. Ці 
прогнозовані відсотки в основному 
сформовані за рахунок соціальної 
риторики представників ВО «Бать-
ківщина». Безумовно, кожного тур-
бує зростання тарифів, вартість 
газу, особливо з початком осінньо-
зимового періоду – і на цих настро-
ях населення намагається зіграти 
ВО «Батьківщина», щоб заробити до-
даткові політичні бонуси. 

Хоча, дивлячись правді у вічі, ця 
політична сила могла давно зробити 
реформу системи утворення тарифів, 
ще коли була при владі. Тому подібні 
обіцянки є не більше, ніж черговим 
популізмом, вони не можуть бути ви-
конані. І виборець це добре розуміє.

На четвертому місці – ВО «Свобо-
да», яка за попередніми даними може 
набрати 9%. Рейтинг її стрімко зни-
зився після 31 серпня, коли під сті-
нами Верховної ради загинули чоти-
ри бійці Національної гвардії. Коли 
свободівці використали зброю за-
для задоволення політичних амбі-
цій, громадськість відреагувала мит-
тєво – довіра до цієї політсили впала. 
Окрім того, ряд корупційних сканда-
лів, які відбулися в області лише про-
тягом останніх п’яти місяців, викли-
кають у виборців серйозні сумніви 
щодо істинних намірів «Свободи» у 
боротьбі за депутатські мандати. Як 
ми пам’ятаємо, у травні місто сколих-
нув гучний арешт заступника місько-
го голови Володимира Камінського. 
Ця справа набула резонансу не лише 
в Україні, але й за її межами. Внісши 

символічну заставу Камінський пере-
бував на свободі під час слідства, а ре-
зультат розгляду справи у суді пере-
вершив всі очікування: йому прису-
дили лише штраф у 25,5 тис грн.  На-
прикінці липня попався і його попліч-
ник – Тарас Якімець, працівник муні-
ципальної поліції міської ради. Під 
час обшуку у нього та групи осіб ви-
явили ледь не всі види існуючих нар-
котиків у величезній кількості. Піз-
ніше за підозрою в отриманні хаба-
ра було затримано й депутата Тер-
нопільської обласної ради, керівника 
комунального підприємства Андрія 
Козака. Те, що усі ці особи є представ-
никами однієї політичної сили, як і 
нинішній мер міста Тернополя – не 
може не привертати уваги вибор-
ців. Це спонукає їх переглянути свої 
колишні політичні симпатії, зокре-
ма виборів 2009-2010 років, коли ВО 
«Свобода» отримала кредит довіри 
від мешканців Тернопільщини.

П’яту сходинку в рейтингу посі-

дає «Громадянська позиція», яка ба-
лансує на межі прохідного бар’єру з 
5%. Політична сила має не високі, 
але стабільні позиції на Тернопіль-
щині. Тому проглядається тенденція, 
що цього разу «Громадянська пози-
ція» може бути представлена в облас-
ній раді. Як свідчать аналітичні дані, 
акцент своєї виборчої кампанії пар-
тія А. Гриценка зробила на особистих 
досягненнях кандидатів, котрі пред-

ставлені в її списку. Серед них бага-
то громадських діячів, що дозволяє 
утримувати не великий за чисельніс-
тю, але стабільний електорат. 

«Народний контроль» та Ради-
кальна партія Олега Ляшка наразі на-
бирають трохи більше 3%, тож, якщо 
бажають здолати прохідний бар’єр – 
мусять працювати активніше. 

Інші політичні сили набирають 
менше 1%.

Сергій Надал – 29,5%
Ігор Вонс – 11%
Тарас Пастух – 10,7%
Петро Ландяк – 7,4%
Михайло Ратушняк – 5,6%

Володимир Бліхар – 4,8%
Святослав Півторак – 3%
інші – 3%
проти всіх – 5%
не визначилися – 20%

Визначилися лідери політичних перегонів
Згідно експертного дослідження Інституту 

соціології «ISI», останні соціологічні 
дослідження засвідчують, що серед політичних 

сил – учасників нинішніх передвиборчих перегонів 
найбільшу підтримку серед тернополян має Блок 
Петра Порошенка «Солідарність». Ця політсила 
опинилася на першому місці з рейтингом 30%. 

Об’єкт Стан виконання робіт (станом на 14 жовтня 2015 року)
Будівництво повітряної лінії електропередач в с.Байківці Тернопільського району 
(охоплено 3 мікрорайони села)

Використано понад 1,5 млн.грн. Роботи завершені.

Прибудова спортзалу, бібліотеки і шкільних майстерень до будівлі школи в 
с.Бедриківці Заліщицького району

Стан готовності обєкту – 70%. Наявність коштів становить 100%. Роботи завершуються.

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів на 126 учнів в с. Соколів Теребовлянського 
район

На даний час завершено внутрішні опоряджувальні роботи 2 поверху, проводяться внутрішні 
опоряджувальні роботи 1 поверху. Встановлюється бруківка на території.

Реконструкція існуючих будівель санчастини, котельні та магазину під стаціонарне 
геріатричне відділення Шумського територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в с.Великі 
Дедеркали Шумського району

Виконуються внутрішні опоряджувальні роботи 2 поверху, утеплено та поштукатурено фасад, 
проводиться мурування ліфтової шахти. Загальний об’єм передбачених коштів – понад 4 млн.грн.

Реконструкція котельні із встановленням котлів на альтернативному виді палива в м. 
Чортків

Встановлюється котел. Готуються пуско-налагоджувальні роботи

Реконструкція котельні із встановленням котла на альтернативному виді палива в 
смт В. Бірки Тернопільського району
Реконструкція котельні із встановленням котлів на альтернативному виді палива в 
м.Кременець
Реконструкція покрівлі дитячого садка № 1 з влаштуванням шатрового даху 
м. Зборів

Проведно заміну дерев’яних конструкцій, проводиться заміна покрівлі. Роботи майже завершені

Будівництво очисних споруд в м. Збараж Завершені демонтажні роботи, розпочато прокладення труб. Загальний обєм вкладених коштів – 
понад 15 млн.грн. На даний час вже профінансовано майже 5 млн.грн.

Прибудова спортзалу і шкільної їдальні до загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. 
Оришківці Гусятинського району

Завершено укладання стяжок в коридорі та санвузлах, зроблено відмостку, прокладено частину 
каналізації. Стан готовності обєкту – 43%.

Підвідний газопровід високого тиску до села Кривче Борщівського район Закуплено трубу, проведено земляні роботи та укладено частину газової труби. Село має має 
стратегічне значення для галузі туризму – на його території знаходиться вхід у знамениту печеру 
«Кришталеву»

Реконструкція будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини в  с.Нагірянка 
Чортківського району

Демонтовано покрівлю, улаштовано гідробар’єр, замінені консолі, розпочату накриття 
металопрофілем

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою навчальних класів, харчоблоку, 
спортивного залу, басейну в м. Скалаті Підволочиського району (І черга – 
реконструкція корпус № 1)

Розпочаті роботи. Орієнтований об’єм капіталовкладень – понад 6 млн.грн.

Перелік об’єктів соціально-побутового призначення, відновлення яких 
Тернопільською облдержадміністрацією розпочато у 2015 році 

Окрім того, відбулися суттєві зміни і щодо кандида-
тів на посаду Тернопільського міського голови: серед лі-
дерів на другому місці – Ігор Вонс, який балотується від 
Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
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Цілющі краплини 

народної медицини

1. Хвороби серця. Щодня їжте на сніданок хліб, намащений замість 
джему пастою з меду і пудри кориці. Це знижує рівень холестерину і 
рятує від інфаркту. Навіть ті, хто його переніс, можуть уникнути по-
вторного.

2. Підвищена стомлюваність і слабкість. Щоденний прийом 1/2 ст. 
ложки меду з додаванням кориці в склянку води, зранку натщесерце 
і після полудня, приблизно в 15.00, підвищує життєві функції організ-
му.

3. Артрит. Щодня, вранці і ввечері, приймати 1 чашку теплої води з 
2 ч. л. меду і 1/2 ч. л. кориці. Регулярний прийом допомагає навіть при 
хронічному артриті.

4. Холестерин. 2 ст. л. меду і 3 ч. л. кориці, змішані з 2 скл. теплої 
води, зменшують рівень холестерину в крові вже протягом 2-х годин. 
Як і для тих, хто страждає від артриту, прийом суміші 3 рази на день 
приводить в норму холестерин навіть при хронічних випадках. 

5. Імунітет. Щоденний прийом меду і кориці зміцнює захисні функ-
ції організму і захищає від бактерій і вірусів, підсилює здатність лей-
коцитів боротися з бактеріальними та вірусними захворюваннями.

6. Цистит. Приймати 2 ст. л. кориці і 1 ч. л. меду, розмішані в склян-
ці ледь теплої води. Це знищує інфекції сечового міхура.

7. Випадання волосся. Змащувати коріння волосся пастою із сумі-
ші розігрітого оливкового масла, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. кориці перед мит-
тям голови на 15 хв. Потім промити волосся теплою водою. Навіть 5 
хв. достатньо, щоб був помітний ефект.

8. Грибок шкіри і нігтів. Суміш меду і кориці (у рівних кількостях), 
нанесена на уражені частини шкіри і нігтів, допомагає боротися з 
грибком та іншими шкірними інфекціями.

9. Вугрові висипання. Допомагає паста із 3 ст. л. меду і 1 ч. л. кориці. 
Змащувати прищики перед сном і змивати наступного  ранку теплою 
водою. За 2 тижні прищики зникнуть або стануть менш помітними.

10. Відчуття тяжкості в шлунку. 1/2 ч. ложки пудри кориці, посипа-
ної на 2 ст. ложки меду, приймають перед їжею. Знижує кислотність і 
допомагає перетравлювати найважчу їжу.

11. Метеоризм. Мед з корицею зменшує здуття шлунка.
12. Свіже дихання. Жителі Південної Америки зранку полощуть 

горло гарячим розчином меду з корицею, щоб зберегти приємний за-
пах у роті на цілий день. 

13. Простуда і грип. Приймати 1 ст. л. теплого меду з 1/4 ч. л. кори-
ці 3 рази на день. Допомагає при кашлі, застуді та очищає носові ходи.

14. Біль при остеохондрозі, забоях. 1 ч. л. кориці ретельно розміша-
ти з 1 ст. л. меду. Нанести легкими масажними рухами на болюче міс-
це, укрити як компрес. Знімати при сильному печінні.

15. Довголіття. Взяти 1 ст. л. кориці, заварену в 3-х склянках води 
і охолоджену з 4 ст. л. меду. Пити 1/4 чашки 3-4 рази на день. Зберігає 
шкіру свіжою і м’якою і затримує старіння.

Дуже часто з настанням холодів нашим супутником стає не-
жить. Винна в цьому мінлива, сира і холодна погода. Але не тільки. 
Ослаблений імунітет – одна з причин захворювання. Організм не 
в силах чинити опір хвороботворним мікроорганізмам, і вони по-
чинають “господарювати” в носі. Допомогти впоратися з атакою і 
прискорити одужання допоможуть наші рекомендації.

Зволожуйте повітря. Вологість повітря в житловому примі-
щенні має бути 40-60%. Частіше гуляйте, купіть зволожувач по-
вітря для кімнати або хоча б накривайте гарячі батареї мокрими 
рушниками.

Зволожуйте слизову носа. Пересушена слизова - ідеальне се-
редовище для розмноження бактерій. Зрошуйте її розчином на 
основі морської солі, допоможуть і краплі з евкаліптовою, смере-
ковою олією, олією чайного дерева. 

Парові інгаляції. Вологий пар пом’якшує слизову, його темпе-
ратура дозволяє впоратися із запаленням, а активні інгредієнти, 
як правило, йодована сіль і ефірні олії, ведуть боротьбу з вірусом.

Попарте ноги. Чудово допомагає побороти вірус і, як наслі-
док, виснажливий нежить, тепло для ніг. Попарте їх у гарячій воді, 
одягніть бавовняні шкарпетки, в які попередньо насипте по сто-
ловій ложці гірчиці. На стопах багато біологічно активних точок і, 
коли кров під впливом тепла приливає до них, активізується весь 
організм.

Зміцніть імунітет. При перших симптомах нездужання вжи-
вайте заходи для посилення захисних сил. Імунітет - особлива сис-
тема організму. Саме вона позбавляє нас від симптомів будь-якого 
захворювання. Якщо ми підхоплюємо застуду, то в бій з непроха-
ними “гостями” виходить саме вона. Чим сильніша імунна систе-
ма, тим легше протікає хвороба і тим швидше настане одужання.

Крім лікування, трави вико-
ристовують і для омолоджен-
ня, причому їх можна не тільки 
вживати всередину, але й при-
ймати ванни, які позитивно 
впливають і на шкіру, і на весь 
організм. Зазвичай використо-
вують не якусь одну рослину, 
а збір, так більше користі для 
здоров’я.

Трави слід зберігати в суше-
ному вигляді в закритій ємності. 
Загальним правилом у приготу-
ванні настоїв є те, що компонен-
ти не варять на вогні, а залива-
ють киплячою водою і дають на-
стоятися 20-30 хв. Цього часу до-
статньо, щоб у воду потрапили 
цілющі складові трав. Потім про-
ціджують відвар і п’ють. Якщо 
вранці, то хвилин за 20 до їжі, 
якщо ввечері, то після прийнят-
тя вже нічого не пити і не їсти.

Омолоджуючі настої
Зберегти гормональний ба-

ланс і, отже, привабливість, мож-
на за допомогою липи, шавлії, 
ромашки і польового хвоща, взя-

тих у рівних частинах для від-
вару. Приймати його треба три 
рази на день.

З віком необхідно зміцню-
вати стінки судин і підтриму-
вати в нормі кров’яний тиск. З 
цим  може впоратися чай кар-
каде, який складається з пелюс-
ток суданської троянди. Він до 
того ж допомагає у поліпшенні 
загального стану організму.

Можна зробити ванни: 
з ромашкою для дезинфіку-

ючого ефекту;
з пелюстками троянд – для 

омолодження;
з конюшиною – для гладень-

кої шкіри;
з пижмом – для зняття вто-

ми, болі в ногах, кращого само-
почуття.

Сили природи можуть допо-
могти вирішити не тільки якісь 
видимі косметичні дефекти, а й 
поліпшити роботу внутрішніх 
органів, вилікувати хвороби, го-
ловне не обмежуватися однора-
зовим прийняттям.

Цілющі 
смаколики 

для відновлення сил

Восени ми 
відчуваємо спад 
сил і енергії. 

Щоб покращити 
самопочуття, а також 
очистити організм, 
пропонуємо шість 
рецептів трав для 
відновлення сил.

1. Покласти в емальо-
вану каструльку кураги 3 
шт., чорносливу 5 шт., інжи-
ру 3 шт., родзинок 1 ст. л., 2 
яблука, 2 скибочки лимо-
на. Все це залити водою і 
кип’ятити 5-10 хв на повіль-
ному вогні. З’їсти на сніданок. 
2. Скласти суміш з однако-
вих частин: пшениця, вівсян-
ка, ячмінь. Розмолоти в ка-
вомолці, залити теплою во-
дою з розрахунку 1 ст. л. бо-
рошна на 1 скл. води. Насто-
ювати 2 години, процідити і 
пити з медом. Вживати при 
недокрів’ї та занепаді сил. 
3. Лимон опустити в кипля-
чу воду на 1-2 хв., пропус-
тити його через м’ясорубку 
або натерти на тертці з 
шкіркою і насінням. Дода-
ти несолоне вершкове мас-
ло, 1-2 ст. л. меду, добре пе-
ремішати. Подавати до чаю. 
4. Зерна вівса заливають 
окропом з розрахунку 1 ч. ві-
вса і 3 ч. води. Після настою-
вання протягом доби в кім-
наті рідину зливають. Збе-
рігати настій в холодильни-
ку. Пити теплим по 1/4 скл. 
3-4 рази на день перед їжею. 
5. 150 г тертих яблук пере-
мішати з соком половини 
апельсина, додати 10 очи-
щених волоських (або ін-
ших) горіхів. Замість горі-
хів можна взяти кілька ло-
жок збитих вершків, а замість 
апельсина - 2ч. л. лимонного 
соку і стільки ж меду. Порція 
для однієї людини в день. 
Живить головний мозок. 
6. 1 скл. вівса і 5 скл. води ва-
рити до густоти рідкого ки-
селю. Процідити, додати рів-
ну кількість кип’яченого мо-
лока (або прокип’ятити з си-
рим молоком), остудити. У 
цю масу додати 4-5 ст. л. меду. 
Приймати по 1/4 - 0/2 скл. 
відвару 3-4 рази на день.

15 рецептів 
народних ліків 
на основі 
кориці та меду

Лікування може бути не лише ефектив-
ним, а й… смачним. Отож – корисні для 

здоров’я засоби на основі меду та кориці. 

Сьогодні артеріальна гіпертонія – 
одне з найбільш поширених захворювань 
серцево-судинної системи. Згідно зі ста-
тистикою, з ним стикається кожна десята 
людина у віці від 25 і старше. З’явившись, 
хвороба не завжди дає про себе знати мо-
ментально, проте це зовсім не означає, що 
вона не прогресує, пошкоджуючи серце і 
судини. Пропонуємо кілька народних за-
собів для зниження тиску.

Налити в посудину гарячу воду з тем-
пературою 37-40°С і занурити туди ноги. 

Поки вода остигає, а це займе близько 20 
хвилин, тиск знизиться на 15-20 мм. Якщо 
у людини спостерігається варикозне роз-
ширення вен на ногах, можна у воду опус-
кати лікті рук.

Насіння кропу теж знижує тиск. По-
трібно його запарити окропом, взявши 
2 ст. л. на 0,5 л окропу, пити по 1-2 чайні 
ложки при тиску до 200 мм і по 3-4 ч. л. 
при більш високому тиску.

У кефір потрібно додати 1 ч. л. кориці, 
пити цей напій по 1-ій склянці протягом 

3-х місяців. Тиск повинен стабілізуватися.
20-30 г гвоздики запарити склянкою 

окропу, настояти і пити.
Необхідно по 200 г морквяного і буря-

кового соку, 100 г журавлини, 100 г спир-
ту, 200 г меду.  Змішайте, поставте в темне 
місце на 3 дні. Приймайте 3 рази на день 
по 1 ст. л.

Ще один рецепт. Столову ложку квітів 
календули настоюйте в склянці горілки. 
Приймати по 20 крапель 3 рази на день 
до їжі.

Після цього курсу настоянки зника-
ють головні болі, підвищується працез-
датність і вдається позбутися безсоння.

Однак, перед застосуванням будь-
яких препаратів обов’язково проконсуль-
туйтеся з лікарем.

Засоби для зниження тиску

Нежить: правила 
ефективного лікування

Рецепти 
краси
і молодості
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Деякі дослідники вважають, що 
в українську кухню деруни прийшли з 
білоруської, куди натомість потра-
пили з німецької кухні через єврей-
ську (тут вони відомі як латкес) десь 
наприкінці ХІХ ст. Однак є версія, що 
готувати деруни, як і багато інших 
страв із картоплі, в Україні, а зокре-
ма на Поліссі почали раніше, ще у дру-
гій половині XVIII ст. Але якби там не 
було, та все ж вперше про деруни зга-
дує у своїй кулінарній книзі німець Ян 
Шиттлер у 1830 році. До слова, поши-
рена ця страва у багатьох країнах і 
назви у неї різні: у білорусів – драни-
ки, у чехів – брамборачки, у литовців 
– цепеліни, в американців – хашбраун.

Єдиним абсолютно необхідним 
компонентом дерунів є терта кар-
топля. Інші інгредієнти додаються 
згідно з традицією в конкретному ре-
гіоні, чи за домашнім рецептом, який 
передається з покоління в покоління. 
Такими інгредієнтами є: цибуля, бо-
рошно, яйця, сіль...

Традиційний рецепт
Картоплю натерти на дрібній чи тов-

стій тертці (за вашими уподобаннями). 
Відтиснути зайвий сік, додати в’яжучі 
інгредієнти, найчастіше це борошно або 
картопляний крохмаль, перемішати все 
ретельно. Аби уникнути сірого кольору 
страви, додати ложку кефіру чи смета-
ни. Присмачити сіллю та перцем. Суміш 
має вийти рідкою, але досить в’язкою. 
Ложкою викладати масу на розігріту 
сковорідку з олією. Смажити з обох бо-
ків. Подавати зі сметаною або кефіром.

Деруни з гарбузом
Потрібно: 500 г картоплі, 1 цибу-

лина, 100 г гарбуза, 1 зубчик часнику, 1 
яйце, 1 столова ложка сметани, сіль, пе-
рець за смаком.

Приготування: картоплю, цибулю, 
гарбуз і часник потерти на дрібній терт-
ці. Відтиснути зайвий сік. Додати сіль 
та перець за смаком, ложку сметани та 
яйце. Масу ретельно вимішати. Обсма-
жувати на сковороді з олією з обох боків 
до золотистого кольору. Подавати гаря-
чими зі сметаною чи шкварками.

Деруни з м’ясним 
фаршем

Потрібно: 700 г картоплі, 1 вели-
ка цибулина, 150 г яловичини, 150 г не-
жирної свинини, 1 яйце, 1 столова лож-
ка кефіру, 2 столові ложки борошна, сіль 
і перець за смаком.

Приготування: натерти картоплю 
та цибулину. М’ясо пропустити через 
м’ясорубку  дрібною решіткою. Зміша-
ти овочеве пюре та фарш, додати кефір, 
яйце, борошно, сіль та перець за смаком 
і знову все ретельно перемішати. Об-
смажити деруни на олії, подавати зі сві-
жими овочами та сметаною.

Деруни з грибами

Потрібно: 700 г картоплі, 1 склянка 
будь-яких сушених грибів, 1 цибулина, 4 
столові ложки борошна, сіль і перець за 
смаком.

Для грибного соусу: 2 столові лож-
ки рослинної олії, 2 столові ложки бо-
рошна, 2 склянки грибного бульйону, 
сіль і перець за смаком.

Приготування: сушені гриби впро-
довж 20 хвилин замочити у невеликій 
кількості холодної води. Потім добре 
промити та відварити у трьох склян-
ках води протягом 15 хвилин. Грибний 
бульйон злити в окремий посуд, а гриби 
дрібно нарізати. Цибулину дрібно порі-
зати та обсмажити у невеликій кількос-
ті олії до золотистого кольору. Карто-
плю натерти на тертці, відтиснути за-
йвий сік. Змішати картоплю, цибулю та 
гриби, додати борошно, сіль та перець 
і все ретельно вимішати. Обсмажувати 
деруни з обох боків до золотистої ско-
ринки.

Щоб приготувати грибний соус, тре-
ба до розігрітої олії додати борошно, ре-
тельно перемішати. Підігріти грибний 
бульйон та постійно помішуючи дода-
ти його до борошна з олією. Довести до 
кипіння та присмачити сіллю й перцем. 
Помішуючи варити до загусання, а по-
тім соус подати до дерунів.
Деруни з сиром

Потрібно: 500 г картоплі, 1 цибу-
лина, 200 г будь-якого твердого сиру, 5 
столових ложок борошна, 2 яйця, 4 сто-
лові ложки молока, сіль за смаком.

Приготування: натерти на дрібній 
тертці картоплю та цибулю. Сир теж по-
дрібнити, але на грубій тертці. Овочі та 
сир змішати, додати борошно, яйця, мо-
локо та сіль. Всі інгредієнти ретельно 
вимішати. Деруни смажити на розігрі-
тій олії до золотистої скоринки. Пода-
вати гарячими з будь-яким соусом та зе-
ленню.

Деруни запечені 
в духовці

Потрібно: 500 г картоплі, 3 цибули-
ни, 1 яйце, 1 столова ложка борошна, 
200 г свинячої грудинки, 1 склянка сме-
тани, сіль та перець за смаком.

Приготування: на дрібній тертці на-

терти картоплю та 1 цибулину. Зайвий 
сік відтиснути, додати яйце, борошно, 
сіль і чорний перець за смаком, гарно 
вимішати. Обсмажити деруни на олії до 
золотистого кольору. 

В окремій сковороді розігріти олію 
та обсмажити на ній 2 цибулини порі-
зані кільцями. Коли цибуля стане золо-
тистого кольору, додати свинячу гру-
динку дрібно порізану кубиками, при-
смачити все сіллю та перцем. Обсмажи-
ти м’ясо до готовності.

Готові деруни викласти в чавунний 
горщик або глибоку форму для запікан-
ня, чергуючи з шарами м’яса. Полити 
все склянкою сметани і запікати в розі-
грітій до 180 градусів духовці впродовж 
30-40 хвилин.
Деруни 
з вершковим сиром

Потрібно: 500 г картоплі, 200 не-
жирного вершкового сиру, 1 яйце, 1 сто-
лова ложка борошна, дрібка солі та соди.

Приготування: картоплю потерти 
на дрібній тертці та відтиснути зайвий 
сік. Сир перетерти через сито чи друш-
ляк. Змішати картоплю з сиром, додати 
яйце, борошно, дрібку солі та соди. Масу 
ретельно вимішати і обсмажити деру-
ни на олії до золотистого кольору. По-
давати зі сметаною чи кисло-солодким 
фруктовим соком.

Деруни з курячим філе
Потрібно: 6-7 картоплин середньо-

го розміру, 300 г курячого філе, 100 г 
твердого сиру, 1 цибулина, 3 зубчики 
часнику, 2 яйця, 4 столові ложки борош-
на, сіль та перець за смаком.

Приготування: куряче філе добре 
промити, висушити за допомогою папе-
рового рушничка та подрібнити ножем. 
Філе повинно бути саме подрібнене, а 
не фарш. 

Картоплю та цибулину натерти на 
дрібній тертці та відтиснути від зайвої 
рідини. Часник видавити через часни-
кодавку, додати до суміші. Сир натер-
ти на дрібній тертці і теж додати до 
маси. Все ретельно перемішати. Далі 
з’єднати м’ясо та овочеву-сирну суміш, 
додати яйця, борошно, сіль та перець 
за смаком і знову все ретельно перемі-
шати. Обсмажувати деруни на розігрі-
тій сковороді з олією. Подавати до сто-
лу зі свіжою зеленню та салатом з ово-
чів.
Деруни з рибою

Потрібно: 8 картоплин середнього 
розміру, 350 г філе сьомги чи лосося, 4 
столові ложки борошна, 2 яйця, 100 мл 
молока, сіль та перець за смаком.

Приготування: картоплю подріб-
нити на середній тертці. Молоко піді-
гріти в мікрохвильовій печі та залити 
ним картоплю. Дати постояти 5 хвилин 
і злити та відтиснути зайву рідину. До-
дати яйця, борошно, сіль та перець і до-
бре вимішати до однорідної маси.

Рибу промити, почистити від шкіри 

та кісток, обсушити паперовим рушнич-
ком і дрібно нарізати. Подрібнене філе 
злегка посолити. 

На розігріту сковороду виклас-
ти тонкий коржик з картопляної маси, 
зверху посередині покласти трохи риб-
ного філе, а потім накрити знову тон-
ким коржиком з картопляної маси. Об-
смажити з обох боків до золотистої ско-
ринки. Подавати з теплим сметанним 
соусом.

Деруни в горщику
Потрібно: 1 кг картоплі, 2 яйця, 1 

крупна цибулина, 2 повних ст. ложки бо-
рошна, олія для смаження, сіль та пе-
рець за смаком.

Для начинки: 3 цибулини, 500 г ку-
рячого філе, 200 г грибів.

Для соусу: 100 г сметани, 100 г ма-
йонезу, 2-3 зубчики часнику, 100 г твер-
дого сиру (натертого на терці або порі-
заного на дрібні кубики).

Приготування: картоплю почисти-
ти і натерти на дрібній терці, відтис-
нути зайвий сік. Цибулю почистити і 
теж натерти. Змішати з тертою карто-
плею. Додати борошно, яйце, сіль, пе-
рець і ретельно перемішати. Розігріти 
в сковороді олію і викладати картопля-
ну масу ложкою в олію, формуючи не-
великі оладки. Смажити 2-3 хв. з кож-
ної сторони. Готові оладки викладати 
на паперову серветку, щоб позбутися 
зайвої олії.

Начинка: цибулю нарізати півкіль-
цями і обсмажити на олії до золотого 
кольору. Гриби нарізати дрібно і теж об-
смажити. Куряче філе порізати кубика-
ми і також обсмажити до готовності.

Соус: майонез змішати зі сметаною 
та додати подрібнений часник.

Тепер починаємо заповнювати наші 
горщики, спочатку покласти 2 – 3 деру-
ни, потім обсмажену цибулю, гриби, ку-
ряче м’ясо і закрити все також деруна-
ми, 2 – 3 шт., зверху полити часниковим 
соусом, посипати сиром і за смаком при-
правами. Запікати в духовці 20 – 25 хви-
лин.

Пісні деруни без яєць 
з томатним соусом

Потрібно: 4 середні картоплини, 1 
велика цибулина, 2-3 столових ложки 
борошна, сіль та перець за смаком. 

Для соусу: 1 чайна ложка базиліку, 4 
столові ложки оливкової олії, 1-2 помі-
дори.

Приготування: картоплю і цибулю 
або дрібно натерти на тертці, або по-
дрібнити у комбайні. Посолити, попер-
чити, додати борошно, до стану кашки. 
На сковороді розігріти олію і столовою 
ложкою викласти картопляну масу, як 
при випічці оладок. Смажити деруни до 
золотистого кольору.

Для соусу помідори, сіль та базилік 
подрібнити в блендері до однорідної 
маси.

Гарячі деруни полити соусом та по-
давати до столу.

Такі звичні та незвичні 
ДЕРУНИ
Деруни, тертюхи, кремзлики, кийзлики, тарчаники, беці… 

Картопляні оладки дуже популярні в українській кухні, 
особливо в північних та західних регіонах. Основним 

інгредієнтом страви є терта картопля. Власне від способу 
приготування, терта або дерта картопля, й пішла назва деруни.
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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
Автомобіль ЗАЗ VIDA, 2013 року випуску. Про-

біг – 9500, срібного кольору, в дуже хорошому ста-
ні. Тел. (067) 436-48-15.

***
2-кімнатну квартиру площею 62,51 м кв. у но-

возбудованому багатоповерховому житловому бу-
динку: 4-й поверх, м. Тернопіль, вул. Тролейбус-
на. Агенції прохання не турбувати. Телефонуйте 
– 0975025348. 

Пропоную
Усі види ремонтних робіт: малярні та штука-

турні, євроремонт, будівельні роботи. Помірні 
ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

У компанію з реалізації кави потрібні тор-
гові представники. Тел. (098) 932-00-28 

Бюджет - у руках тернополян
Купуючи товари в магазинах, заправляючи авто на 

АЗС, ми не завжди усвідомлюємо, що, отримавши чек на 
руки, змушуємо продавців легалізувати продане, а отже - 
сплатити належну частку до бюджету. 

Акцизний податок у розмірі 5 відсотків з роздрібно-
го продажу підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паль-
не тощо) «прямою гривнею» та в повному розмірі надхо-
дить до казни місцевої громади. Як зазначив начальник 
Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук, упродовж 9 місяців 
цього року до бюджету міста надійшло понад 55 мільйонів 
гривень згаданого податку, а це більше, як 15 відсотків від 
усіх бюджетних надходжень, що контролюються податко-
вою інспекцією. Отож, якщо хочемо мати належні дороги, 
двори, дитячі та спортивні майданчики - будьмо принци-
повими та відповідальними - до себе та інших. 

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в області. 
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Погода в Тернополі й області
14 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура пові-

тря вночі 0-2, вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.35, захід - 18.31.
15 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 0-3, 

вдень 7-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.37, захід - 18.29.
16 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура по-

вітря вночі 4-5, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.38, захід - 
18.27.

17 жовтня - хмарно з проясненням, місцями можливий невели-
кий дощ, температура повітря вночі 6-7, вдень 10-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.40, захід - 18.25.

18 жовтня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 
7-9, вдень 11-15 градусів тепла. Схід сонця - 7.42, захід - 18.23. 

19 жовтня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 
2-5, вдень 8-14 градусів тепла. Схід сонця - 7.43, захід - 18.21.

20 жовтня - хмарно, можливий дощ, температура повітря вночі 
2-4, вдень 7-11 градусів тепла. Схід сонця - 7.45 захід - 18.19.

Вітаю!
Дорогу подругу, куму, консультанта Міжнародного 

благодійного фонду «Дар життя»
Ніну Миколаївну Андрейчук

із Кременця
з Днем народження!

У Тебе нині - особливий день!
І коли щороку він приходить,
Серце наче сповнене пісень,
Світ, здається, зітканий з мелодій...
Хай ніколи у Твоїх очах 
Ніжна й тепла радість не згасає,

Щоб не було лиха навіть в снах!
Хай Господь здоров’я посилає!
Береже від болю і біди,
Ще багато літ шле долю світлу!
Щоб життя в любові назавжди 
Ніжною трояндою розквітло!

З найщирішими побажаннями – Марія Маліцька з Теребовлі.

Свято Покрови Божої Матері, яке відзначає-
мо 14 жовтня, – це свято похвали небесній Цариці, 
яка переважає всіх матерів світу безмежною до-
бротою і любов’ю. 

Багато повчальних історій Її милостивої допо-
моги роду людському можна було б навести, щоб 
це підтвердити. Та ми зупинимося на найголовні-
шій, яка й дала початок цьому святу.

У 910 році за царювання Льва Мудрого (896-
911), сарацини, або араби (магометани), вдерлися 
в єдиновірну нам Візантію і взяли її столицю Кон-
стантинополь в облогу. Неминуча погибель нави-
сла над містом. Сарацини нікого не милували: ді-
тей і старців убивали, а дорослих і здорових про-
давали в неволю. Тоді ж у місті почалася страш-
на хвороба, від якої майже кожен десятий поми-
рав. У тому своєму нещасті й біді пішов увесь віру-
ючий люд на молитву до Влахернської церкви, в 
якій зберігалися риза (верхній одяг) Богоматері, Її 
покривало на голову (мафорій, або хустка) і части-
на поясу, що їх перенесли з Палестини в 5 століт-
ті. Цілу ніч християни безперервно благали в Пре-
святої Богородиці помочі і заступництва.

Коли побожний народ заповнив усю церкву і 
молився під час всенощного богослужіння, о чет-
вертій годині ранку зявилася над людьми Пресвя-
та Владичиця Богородиця, осяяна яскравим світ-
лом і оточена ангелами та сонмом святих небожи-
телів. Святий Хреститель Господній Іван і апостол 
Іван Богослов супроводжували Царицю Небесну. 
Ставши на коліна, Пресвята Діва довго молилася 
за християн, а потім, увійшовши в вівтарну части-

ну храму, продовжила молитву. Тоді зняла з голо-
ви покривало і розгорнула його над богомольця-
ми, відтак оборонила їх від ворогів видимих і не-
видимих. Святий Андрій з трепетом спостерігав 
дивне видіння і запитав свого учня, блаженного 
Єпіфанія, що стояв поруч з ним: «Чи бачиш ти, бра-
те, Царицю і Владичицю на молитві за весь світ?» 
Єпіфаній відповів: «Бачу, святий отче, і боюся».

Як свідчить візантійський історик Зонара, весь 
віруючий народ, дізнавшись про це і маючи явний 
доказ милосердя Пресвятої Богородиці, зміцнив 
свій дух, сміливо кинувся на ворогів, розбив і про-
гнав їх за межі Візантійської імперії. Відтоді за ве-
лику ласку і поміч Пресвятої Діви Марії у визво-
ленні людей від земних нещасть визначено цей 
день як свято Покрови Пресвятої Богородиці.

Немає в світі такого куточка, куди б недолетів 
промінь милосердя Пресвятої Діви Марії. Тому усі 
поспішаймо під материнський покров Пресвятої 
Богородиці, нашої посередниці у спілкуванні з Бо-
гом. До Неї піднімаймо свої руки, благаймо Її, щоб 
випросила для нас у свого Сина, нашого Спасите-
ля, мирне і щасливе життя на землі, і покладай-
мо на Неї всю надію, бо Вона є Матір’ю милосердя, 
надією для хворих на одужання, а грішників для 
очищення. Прославляймо Пресвяту Богородицю, 
нашу Заступницю і Покровительку, і молімось до 
Неї, любімо і величаймо: «Радуйся, Радосте наша, 
покрий нас від всякого зла чесним Твоїм омофо-
ром!».

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національної 
спілки журналістів України.

Журналістська спільнота Тернопільщини з болем і глибоким сумом сприйняла 
звістку про раптову смерть колеги, талановитого журналіста, 

редактора Монастириської районної газети «Вісті Придністров’я» 
Богдана Степановича Дичка.

У свої неповні 54 роки, у розквіті творчих сил, він прагнув здійснити чимало добрих справ, та невбла-
ганна смерть перекреслила усі задуми. Плачуть рідні, сумують друзі і знайомі, прощаються з побратимом 
журналісти. Хай тобі, друже, земля буде пухом!

Найщиріші наші співчуття рідним і близьким.
Микола Ротман, Богдан Гарасимчук, Василь Тракало, Зіна Кушнірук, Ярослав Сиривко, Петро 

Гудима - члени правління ТОО Національної спілки журналістів України та колеги з “Нашого ДНЯ“.

Духовність Покрий нас від всякого 
зла чесним Своїм омофором

«Місцеві вибори 2015 року ознаменовані величез-
ною кількістю всілякої реклами і відсутністю реаль-
них справ. Внаслідок чого  спостерігається тенденція, 
що суспільству набридли пусті обіцянки. А масивні 
бордові та ТВ кампанії викликають не більше, ніж від-
разу у звичайних громадян», - вважає політолог Олег 
Лісний.

За його словами, політичні сили, яким немає чого 
розповісти про дієві справи для суспільства, намага-
ються досягти результату багатомільйонними розтра-
тами, які можна було б спрямувати на допомогу бій-
цям АТО, благоустрій для громадян та багато інших со-
ціальних проектів.

«Також не потрібно забувати, що ті гроші, які витра-
чаються зараз, по плану мають бути «відпрацьовані» 
після приходу до влади», - зауважив експерт. 

Між тим, Лісний зазначив, що не всі партії пішли 
шляхом колосальних витрат на рекламу.

«Деякі політичні сили змінили підхід до самого ви-
борчого процесу та політичної культури. І ведуть свою 
кампанію не через зовнішню рекламу, а через зустрічі 
із виборцями та виконання уже взятих обов’язків. Зо-
крема, Радикальна партія, яка власне і стала лідером 
нерекламної кампанії. Адже в своїй переважній біль-
шості радикали зайняті судовими процесами проти па-
тріотів та своїх партійців, відвідуванням сходу Украї-
ни та допомогою бійцям на фронті», - зазначив Лісний.

За словами політолога, приклад радикалів можна 
розглядати як сучасну громадянську позицію та ба-
жання більше працювати, ніж займатись саморекла-
мою. Навіть не дивлячись на те, що вони знаходяться в 
стані виборчої кампанії.

УСІ, КРІМ ЛЯШКА, 
витрачають сотні 

мільйонів на рекламу - 
експерт

Найбільше політичної реклами – 
у БПП, Опозиційного блоку, 
Самопомочі, Батьківщини 

та партії «Наш край». Хоча у часи 
економічної кризи 

та війни такі шалені витрати 
на самопіар є недоречними.




