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Першість у виборчих перегонах  
в області здобуває партія Президента

Згідно з даними 
останніх 
соціологічних 

опитувань, президентська 
партія впевнено займає 
лідируючу позицію серед 
політичних вподобань 
жителів Тернопільської 
області. 

За оцінками експертів, осно-
вними факторами, які забезпе-
чують першість у рейтингу Бло-
ку Петра Порошенка «Солідар-
ність», є успіхи команди Прези-
дента в стабілізації ситуації на 
Сході країни, в результаті чого 
припинено військові дії та зу-
пинено мобілізацію. Важливим 
досягненням стало отримання 
Україною статусу члена Ради Без-
пеки ООН, адже це відкриває до-
статньо широкі можливості по-
вернути мир, а також впливати 
на міжнародну політику. Ще од-
ним вагомим здобутком для об-
ласті є те, що навіть під час вій-
ськових дій вдається забезпечу-
вати розбудову об’єктів інфра-
структури – для мешканців райо-
нів помітні ремонтні та будівель-
ні роботи, які в даний час реалізо-
вують у рамках 42 проектів.

Наприкінці жовтня відчутним 
для населення стало й покращен-
ня соціального захисту – підви-
щені пенсії та допомога держави 
пільговикам у поєднанні зі стабі-
лізацією цін на споживчі товари 
підкріплюють впевненість гро-
мадян у професіоналізмі прези-
дентської команди.

Політологи також відзнача-
ють, що в Тернопільській облас-
ті «Солідарність» зуміла най-
більш якісно з-поміж інших по-
літичних сил сформувати вибор-
чі списки у ради всіх рівнів. Блок 
Петра Порошенка не тільки вису-
нув кандидатів у всіх округах, а й 
представив свою команду профе-

сійними кадрами із різних сфер 
– відомими громадськими діяча-
ми, медиками, науковцями, біз-
несменами, учасниками АТО і во-
лонтерами, юристами, лідерами 
молодіжно-студентського руху.

Як стверджують експерти, 
міцні позиції Блоку Порошенка 
в області зумовили й відповідне 
зростання рейтингу кандидата 
на посаду мера Тернополя – Іго-
ря Вонса, висунутого президент-
ською партією. 

В останній тиждень політич-
ної боротьби Ігор Вонс впевне-
но займає другу сходинку в рей-
тингу симпатій виборців, що ви-
водить його у другий тур пере-
гонів. На відміну від інших кан-
дидатів, Ігорю Вонсу вдалося за-
воювати електоральні симпатії 
за рахунок чіткої антикорупцій-
ної позиції. Тема боротьби з ха-
барництвом для Тернополя після 
цьогорічних корупційних сканда-
лів набула особливої актуальнос-
ті, тож роботу Центру Антикоруп-
ції, який заснував Ігор Вонс, тер-
нополяни сприйняли дуже пози-
тивно. У проміжних звітах соці-
ологів зазначено гостру потре-
бу тернополян бачити у владі по-
літиків, які проявили свої риси у 
професійній сфері, – досягли ви-
димих результатів та не бояться 
брати на себе відповідальність. 
Досвідчений і чесний професіо-
нал, управлінець з багаторічним 
досвідом у складі сильної коман-
ди – це, як стверджують експер-
ти, найкращий претендент на по-
саду нового мера Тернополя. Та-
кож віри в перемогу цього канди-
дата тернополянам додає те, що 
саме Ігор Вонс був висунутий на 
посаду мера трьома потужними 
політичними силами Блоку Пе-
тра Порошенка «Солідарність» та 
має підтримку Конгресу Україн-
ських націоналістів, Самооборо-
ни Майдану Тернопільщини, Ав-
томайдану і волонтерів АТО. 
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Міський голова Терно-
поля Сергій Надал перема-
гає у першому турі. Про це 
свідчать результати кіль-
кох соціологічних дослі-
джень, проведених відо-
мими українськими соціо-
логічними компаніями, зо-
крема групою «Рейтинг» 
та Центром з інформацій-
них проблем територій На-
ціональної Академії Наук 
України. Якщо б вибори 
міського голови Тернопо-
ля відбулись найближчим 
часом, то майже шістдесят 
відсотків віддали б свої го-
лоси за діючого міського 
голову Сергія Надала. 

Одночасно відповід-
но до результатів спецп-
роекту «Дізнайся, як пра-
цює твій мер» інформацій-
ного агентства «Слово і 
Діло», у Сергія Надала най-
вищий рівень відповідаль-
ності серед міських голів 
інших міст.

Надал має найвищі шанси 
перемогти у першому турі, 
згідно висновків українських соціологів

Тарас Пастух – 
кандидат від 
«САМОПОМОЧІ» 

на посаду міського 
голови Тернополя - 
зрадив партію, яка його 
привела в політику. За 
словами заступника 
голови «Української 
Народної Партії» Ольги 
Давид, у Тернополі 
має місце «політичне 
пристосуванство». 

Прикладом цього ганебного 
явища є безвідповідальна пове-
дінка Тараса Пастуха. Він був об-
раний декілька разів депутатом 
Тернопільської обласної ради 
від Української Народної Партії 
(УНП), згодом балотувався у на-
родні депутати як самовисува-
нець, використавши організа-
ційні та фінансові ресурси УНП. 
Та, пройшовши у парламент, за 
декілька місяців став членом 
«Самопомочі».

Тарас Пастух протягом три-
валого часу був членом Україн-
ської Народної Партії, а коли для 

УНП настали складні часи, почав 
шукати легші шляхи для влас-
ного просування у політиці. Це 
справжня зрада колишніх побра-
тимів - однопартійців. У світі ще 
не було прикладів, щоб зрадни-

ки побудували країну. Якщо осо-
ба вчора зрадила партію, то нема 
гарантії, що завтра вона не зра-
дить інтересів своїх виборців.

Детальніше ознайомитись 
із заявою УНП стосовно Тараса 

Пастуха можна на офіційному 
сайті УНП за посиланням http://
unp.ua/novyny-i-komentari/
item/35-taras-pastukh-zradyv-
part i iu- iaka-ioho-pryvela-v-
polityku-olha-davyd

Подяка

Щиро дякую кандида-
ту в депутати до Терно-
пільської міської ради від 
ВО «Свобода» Роману То-
рожнюку, який допоміг фі-
нансово і матеріально на-
шій сім’ї, а особливо незря-
чому сину. Випадково по-
чувши від сторонніх людей 
про нашу біду, він відгук-
нувся і підтримав нашу ро-
дину. Якби у місцевій владі 
всі люди були такі, то у нас 
було б краще життя. Дяку-
ємо за його доброту, безко-
рисливість і велике серце. 

  
Надія КУЛЯНИЦЯ, 

с.  Драганівка  
Тернопільського району.

ЗАЯВА
Заступник голови УНП Ольга Давид: 
«Тарас Пастух зрадив УНП»
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У Тернополі  відбувся 
благодійний ярмарок 
сучасного мистецтва 

та хендмейду «Створи 
перемогу своїми руками». 
Організували захід 
громадські організації  
«Сила єдності» та 
«Тернопільська міська 
організація ветеранів АТО». 

Вихованці ДНЗ «Тернопіль-
ський центр ПТО», які опановують 
спеціальність «Кухар. Пекар. Офіці-
ант», також долучилися до цієї до-
брої справи. 

Учні та майстри виробничого 

навчання випікали смачні гостинці 
для благодійного ярмарку - медів-
ники, сирники, булочки. Весь ко-
лектив закладу дуже відповідаль-
но поставився до цієї справи: одні 
місили тісто,  інші готували смачні 
начинки  та формували вироби. 

- Ми щиро віримо, що наша до-
помога зігріє серця нашим захис-
никам та їхнім сім’ям, - зізнаються 
учні навчального закладу. 

Готову випічку продавали на 
ярмарку в Українському домі «Пе-
ремога». Кошти, виручені під час 
дійства,  а це 1963 гривні, передали 
на допомогу сім’ям загиблих в АТО 
бійців та військовим, які постраж-
дали на Сході.

Лікуватимуть ... 
у церкві
У Тернополі на 

вулиці Бродівській  
відкрили 

амбулаторію загальної 
практики сімейної 
медицини. Розташована 
вона у цокольному 
приміщенні 
новозбудованого храму 
Святого Пророка Іллі. 

За словами настоятеля 
церкви отця Василя, у давни-
ну при монастирях та храмах 
завжди були цілителі, які мо-
гли допомагати людям. При-
міром, Святий Пантелеймон, 
Блаженний Микола Чар-
нецький. Тому будівництво 
амбулаторії у святому місці 
- це як символічне повернен-
ня до того справжнього, що 
було колись.

Жителі навколишніх бу-
динків задоволені новозбу-
дованим лікувальним закла-
дом, адже раніше їм доводи-
лося їздити аж у центр. Від-
тепер, у новій амбулаторії 
мешканці неподалік своїх бу-
динків зможуть пройти не-
обхідне обстеження та здати 
загальні аналізи, отримати 
амбулаторне лікування.

- Ця амбулаторія - уні-
кальна, адже збудована у 
храмі. Це місце, де людина 
зможе лікувати і душу, і тіло, 
- каже очільник Тернополя 
Сергій Надал. - Відтепер тут 
зможуть отримати допомо-
гу близько чотирьох тисяч 
мешканців.

За кошти із міського бю-
джету було проведено ре-
монтні роботи, закуплено 
меблі, апаратуру та інше не-
обхідне обладнання. Також у 
закладі створено нові робочі 
місця для двох сімейних лі-
карів, медсестер та санітарів.

До слова, це вже третя 
нова амбулаторія загальної 
практики сімейної медици-
ни у Тернополі, яку відкрили 
у останні роки. Ще одна не-
забаром почне працювати на 
проспекті Степана Бандери.

Благодійність заради перемоги

Політична реклама
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отець Іван ГУНЯ:

Дуже давно знаю його як лю-
дину, підприємця, політика і тому 
хотів би акцентувати на важ-
ливих моментах. Як людина він 
– чесний, відкритий і говорить 
правду. Називає речі своїми іме-
нами: що може чи не може зроби-
ти, зізнається, що не вийшло і по-
яснює, як воно є насправді. А не 
так, як подають це інші - як їм ви-
гідно чи зручно.  

Як підприємець працює від-
крито, має чесний бізнес і дає лю-
дям роботу. На відміну від інших 
заможних людей, не визначаєть-
ся особливим зовнішнім багат-
ством, а намагається працювати 
для людей. 

Як політик, громадський діяч 
- завжди дбає про громаду. І що 
важливо – не має в своїй діяль-
ності брутальних підходів. На-
віть, коли це стосується людей 
нечесних і несправедливих. Вміє 
розв’язувати проблеми. І як хрис-
тиянин чинить правильно. Зви-
чайно, в кожній людині є недо-
сконалості. Водночас, я поважаю 
Петра Ландяка і  підтримую його, 
як особистість та гідну людину. 
Ставлюсь до нього і його вчинків 
з повагою. Знаю чимало людей, 
які цінують його толерантність, 
мудрість і виваженість. Для тер-

нополян потрібно, аби саме така 
людина була при владі. Це лише 
піде на користь і добро громаді. 

Ігор ВАСИЛІВ, 

голова тернопіль-
ського осередку 
ВО «Автомайдан»:

Моя особиста думка: Петро 
Ландяк буде гідним мером! Він 
єдиний гідний посади очільни-
ка міста зі всього списку канди-
датів. 

Я знаю його як чесного і прин-
ципового – людину слова. Це про-
фесіонал. Коли  громадські ак-
тивісти відстоювали права тер-
нополян, він завжди був з нами. 
Причому підходив до вирішення 
питання у стінах міськради ґрун-
товно, підкріплюючи свої сло-
ва документально. Петро Ландяк 
відстоює зниження тарифів, бо це 
болить городянам в цей скрутний 
час. І мотивує, чому вони завище-
ні, а не голослівно бідкається, ви-
правдовуючи їхню захмарність. 

Багато громадських органі-
зацій, в т. ч. «Громадянська по-
зиція», завжди були послідовни-

ми борцями з дерибанами землі 
та хаотичною, я б навіть сказав 
злочинною, - забудовою міста. От 
тут Петро Ландяк ніколи не йшов 
проти громади. Ми точно знаємо, 
- якщо прийдемо з якогось питан-
ня чи проблеми під стіни міськра-
ди, він точно не ховатиметься за 
спинами міліціонерів та закрити-
ми дверима. 

Поважаю лідера партії Анато-
лія Гриценка, який стояв пліч-о-
пліч з нами на Майдані і  знайо-
мий особисто з багатьма з коман-
ди «Громадянської позиції». Саме 
з цією політсилою до рад різних 
рівнів йдуть автомайданівці – і не 
лише в Тернополі. 

Богдан БРИЧ, 

голова ГО «Майдан 
Тернопіль»:

Я є симпатиком партії «Гро-
мадянська позиція» і його лідера 
Анатолія Гриценка. Людина, яка 
очолює обласний осередок цієї 
політсили – гідна поваги. 

З Петром Ландяком мали 
спільну справу, коли разом бо-
ролись за стадіон «Текстерно». 
Він не для галочки вболівав за 
справу, а щиро. І не для майбут-

ніх голосів виборців, чим грішать 
інші кандидати. Людина показа-
ла себе як справжній патріот міс-
та – таким, що завжди підтримує 
городян. Тоді він чимало обіцяв, 
але все і виконав. 

Мені імпонує позиція Петра 
Ландяка щодо тарифів і сфери 
ЖКГ. У цих питаннях він  «воює» 
за елементарну справедливість. 
Це людина, яка успішна в бізне-
сі. За що не береться – робить це 
досконало і по совісті. Окрім того, 
має величезний досвід. Дуже дав-
но в політиці і вона його, на відмі-
ну від багатьох інших, - не зіпсу-
вала.  

Ще під час Революції гідності 
подобалась його позиція та від-
чутна допомога Майдану. Допо-
магає він досі – тепер вже бійцям 
АТО. Я переконаний – така люди-
на гідна посісти крісло міського 
голови. І працюватиме на цій по-
саді саме на благо громади. 

Олександр ФІЛЬ, 

голова  
ГО «Екоальянс»:

Серед міської ради і канди-
датів в депутати дуже мало лю-
дей, які займали принципову 

позицію щодо проблемних пи-
тань розвитку міста. І всього 
кілька депутатів, що виступа-
ли  проти рішень, які йшли всу-
переч інтересів громади. Серед 
цих дуже небагатьох – Петро 
Ландяк.  

Зараз – дуже важливі вибо-
ри, бо обираємо і мера, і депута-
тів. Навколо п. Ландяка згурто-
вана команда чесних і принци-
пових людей. 

Я вірю, коли Петро Лан-
дяк стане мером, - займатиме 
принципову позицію у важли-
вих для розвитку міста питан-
нях. Йдеться і про збереження 
парків, скверів, майданів, еко-
логії. Зараз, на жаль, ситуація 
з неправомірними рішеннями 
земельних питань невтішна. 
Аби це не повторювалось, місь-
ким головою має бути порядна 
і чесна людина. А Петро Ландяк 
не прийматиме рішень на ко-
ристь окремих осіб. І це є голо-
вним. 

Ми бачимо каденції - і цю, і 
попередні. Коли люди не мають 
в основі порядності – це й при-
зводить до того, що зараз коїть-
ся в Тернополі. 

Петро Ландяк має успіхи в 
бізнесі саме завдяки довготри-
валій праці і розуму. Та веде 
його відкрито. Саме ця людина 
дуже активно підтримувала по-
зицію екологів щодо збережен-
ня зелених зон міста та у кон-
флікті щодо забудови стадіону 
«Текстерно».  

Ці ознаки надають упевне-
ності,  що Петро Ландяк дотри-
муватиметься законності і буде  
гідним мером. 

Я підтримую Петра ЛАНДЯКА!

Партія не фінансується 
жодним олігархом, і це – прин-
ципова позиція, наголосив 
Анатолій Гриценко. Бо полі-
тична сила прагне боротися 
за інтереси громадян, а не від-
працьовувати чиїсь інвестиції. 
Лідер «Громадянської позиції» 
підкреслює: впевнений у кож-
ному кандидатові. 

– Перша вимога до наших 
кандидатів – вони повідо-
мляють номер свого телефо-
ну виборцям і зобов’язуються 
не змінювати його протягом 
усього періоду діяльності, – за-
значив Анатолій Гриценко.

– Щоб люди могли спільно 
з депутатами вирішувати про-
блеми. Ще одна вимога – що-
півроку звітувати перед ви-
борцями про те, що вдалося 
зробити, а які справи потребу-
ють доопрацювання.  

На Тернопільщині «Грома-

дянську позицію» представля-
ють 755 кандидатів. І всі вони, 
певен Анатолій Гриценко, – 
гідні люди. 

–  Лише 17 відсотків наших 
кандидатів мають партійні 
квитки «Громадянської пози-
ції», – розповів він. – Решта – це 
люди, які мають громадянську 
позицію в душі та своїм жит-
тям підтвердили активність, 
професійність у різних сферах. 
У наших списках немає жодно-
го представника від олігархів, 
ми не взяли від них жодної ко-
пійки на виборах. 

Анатолій Гриценко пред-
ставив і кандидата на місько-
го голову Тернополя від «Гро-
мадянської позиції». Ним є де-
путат міської ради, відомий 
у місті підприємець, голова 
правління громадської орга-
нізації «Асоціація споживачів 
житлово-комунальних послуг» 

Петро Ландяк.
– Це людина, яка любить 

місто, знає проблеми людей і 
як їх вирішувати, – зауважив 
Анатолій Гриценко. – Він пока-
зав готовність і спроможність 
відстоювати позицію грома-
ди там, де міська влада ведеть-
ся на різні незаконні схеми від-
чуження земель. Коли там, де 
люди хочуть відпочивати, бу-
дують висотки, коли через пе-
редачу землі на різні фіктивні 
комунальні підприємства гро-
мада її втрачає.

Петро Ландяк зазначив, що 
позитивні зміни у місті можли-
ві лише коли влада буде відпо-
відальною за свою діяльність.

– Ще три роки тому я роз-
міщав по місту білборди про 
те, що Тернополю потрібні де-
тальні плани забудови. Якби 
такі плани, визначені законо-
давством, влада представила, 

то сьогодні не було б у нас за-
будови парків, стадіонів. На-
дання земельних ділянок під 
будівництво повинне прово-
дитись винятково на конкурс-
них умовах. Багато проблем і в 
комунальній галузі. Маємо за-
вищені тарифи на квартпла-
ту – до 30-40 відсотків. Робо-
та транспорту теж бажає кра-
щого. Приміром, ми проводили 
оцінку надходжень від парко-
вок і можемо сказати, що три-
чотири бюджети збору коштів 
іде через тіньові схеми, – за-

значив Петро Ландяк, додав-
ши, що ставить перед собою 
честолюбні наміри змінювати 
ситуацію в місті. 

Водночас, Анатолій Гри-
ценко порадив виборцям го-
лосувати за тих, хто у власній 
програмі планує піклувати-
ся саме про конкретний насе-
лений пункт, а не зачіпає все-
українські проблеми, такі як 
створення контрактної армії 
чи підвищення пенсій. Адже 
ці питання – не в компетенції 
міського голови чи депутата.

Анатолій Гриценко у Тернополі представив кандидата 
на посаду міського голови Петра Ландяка

Лідер політичної партії «Громадянська позиція»  
Анатолій Гриценко завітав до Тернополя, щоб розповісти  
про передвиборчу програму політичної сили та про те,  
яким чином підбиралися кандидати на місцеві вибори.

Політична реклама

Політична реклама
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- Що спонукало вас йти на вибори до міської 
ради? 

- Я та багато моїх колег втратили в АТО своїх побра-
тимів, більшість із яких були тернополянами. Хочу, щоб 
життя їхніх родин стало кращим, щоб про них не забу-
вали, бо героїзм наших хлопців на Сході вартий довгої 
пам’яті.  Хай там що говорять, а реформи розпочались. І 
завдання небайдужих тернополян, які готові робити все 
для того, щоби розвивати Тернопіль – сприяти цим змі-
нам. А найефективніше це можна буде зробити, будучи 
представленим у міській раді. 

- Які, на вашу думку, є проблеми в місті і як їх пла-
нуєте вирішувати?

  - По-перше, забезпечити максимальну соціальну та 
фінансову підтримку учасників АТО і їх сімей.

• При кожній лікарні створити реабілітаційний центр, 
бо майже кожен з учасників АТО потребує медичної допо-
моги.

• Ліквідувати сплату «примусово-благодійних по-
жертв» у міських лікарнях.

• Відкрити хоч 5-6 комунальних аптек з доступною ці-
ною на ліки.

• Забезпечувати постійне оздоровлення дітей, бать-
ки яких загинули в АТО. Налагодити у школах і дитсадках 

безкоштовне харчування для цієї категорії дітей.
• Створити при міській раді спеціальну наглядову 

комісію за родинами учасників АТО та допомагати цим 
сім’ям при будь-якій потребі.

• Приділити максимум уваги для створення 
спортивно-військових центрів для хлопців різних віко-
вих категорій.

• Налагодити військово-спортивну підготовку у шко-
лах, починаючи з молодших класів.

• Навчати школярок у новостворених «Добровіль-
них медичних загонах» бази першої медичної допомоги 
(такі добровольчі учнівські організації вже є на Волині). 
На сьогоднішній день вони дуже потрібні. 

- Чому тернополянам варто підтримувати саме 
кандидатів від «Блоку Петра Порошенка «Солідар-
ність»?

- Кандидати від «Блоку Петра Порошенка «Солідар-
ність» – це команда однодумців, більше того, кожен із них 
- спеціаліст у своїй сфері й може бути корисним для реа-
лізації реформ на місцях. Тільки в злагоді, крок за кроком,  
можна буде втілити в життя проекти та ідеї для розвитку 
нашого міста. І я переконаний, якщо тернополяни дові-
рять свої голоси представникам цієї політичної сили, ми 
виправдаємо довіру людей! 

Анжеліка БАРАН: «Захистимо 
наші права разом»

– Що спонукало вас балоту-
ватися в депутати міської ради?

–  Для мене є дуже важливим 
допомагати іншим. Це моя «філосо-
фія серця». На жаль, сьогодні, у наш 
важкий час змін, такі якості, як ми-
лосердя, доброта, бажання допо-
могти відходять на задній план, а, 
витісняючи їх, уперед висувають-
ся ділова «хватка», уміння отрима-
ти прибуток і турбота насамперед 
про себе. Та, незважаючи на це, за-
лишається безліч людей, які зна-
ють, вміють і бажають допомагати 
іншим не лише для того, щоб про 
це згадали в газеті або на телеба-
ченні. Депутатство – це така фор-
ма роботи, коли ти бачиш суспіль-
ство зовсім з іншого боку, маєш змо-
гу об‘єднати навколо себе однодум-
ців і, якщо маєш сили та розум, мо-
жеш реально впливати на ситуацію, 
покращуючи життя кожного тер-
нополянина. Коли я займаюсь пра-
возахисною діяльністю, стикалась 
з тим, що багато хто не знає своїх 
прав і таким чином не може себе за-
хистити. Яскравим прикладом є бо-
ротьба зі свавіллям ЖЕКів. Як ді-
яти в таких ситуаціях, коли проті-
кає дах, коли не проводиться при-
бирання на прибудинкових тери-
торіях чи коли не працює ліфт і т.д.? 
Мешканці не знають, як вирішити 
проблему самостійно і часто «опус-
кають руки», залишаючи все як є. 
Та не можна залишатися осторонь. 
Нам потрібно ставати ініціативни-
ми, відкинути власні амбіції, ревно 
братись до роботи, щоб забезпечи-
ти реальне здійснення принципу 
рівних можливостей в економічній, 
духовній сфері життя нашого міста. 
Якщо тернополяни довірять мені 
представляти їх інтереси у Терно-
пільській міській раді, я, застосову-
ючи свої знання, досвід, не шкодую-
чи сил, енергії, самовіддано буду бо-
ротися за те, щоби наш рідний Тер-
нопіль в частині благоустрою, соці-
альному захисті населення, особли-
во пенсіонерів, багатодітних сімей 
та малозабезпечених, зрівнявся з 
кращими містами Європи. Переко-
нана, що мій досвід стане корисним 
у всіх сферах життєдіяльності міста 

та разом ми зможемо реалізовува-
ти і захищати свої права та свободи.

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

– Я дуже люблю своє рідне міс-
то і тернополян, тому одним із 
основних моїх завдань буде роз-
робка та втілення у життя проек-
ту щодо приведення до справедли-
вого, розумного та обґрунтовано-
го тарифу на житлово-комунальні 
послуги, які б відповідали можли-
востям кожної сім‘ї. Ставши депу-
татом, в першу чергу, детально ви-
вчатиму бюджет і шукатиму шляхи 
збільшення фінансування соціаль-
но незахищених громадян. Вважаю, 
що одним з першочергових завдань 
для депутатів Тернопільської місь-
кої ради повинна стати розробка та 
реалізація Програми будівництва 
соціального житла для тих, хто ро-
ками стоїть на квартирному обліку, 
молодих сімей, ветеранів визволь-
них змагань, учасників АТО. Інше 
важливе питання – стан прибудин-
кових територій нашого виборчого 
округу. Він сьогодні далеко не задо-
вільний. І питання не у фінансах. 

– Чому йдете на вибори саме 
від Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність»?

– Вирішити самостійно по-
ставлені завдання неможли-
во. Великі, добрі справи вер-
шаться згуртованим колективом 
однодумців-патріотів. Такою є ко-
манда  політичної партії «Блок Пе-
тра Порошенка «Солідарність». На 
чолі з нашим Президентом, який в 
небезпечний для нашої країни час 
згуртував народ на боротьбу з ро-
сійським агресором, підняв авто-
ритет нашої держави у світі та за-
безпечує невпинний поступ до під-
няття економіки, обороноздатнос-
ті та добробуту кожного з нас. Вірю, 
що спільно з політичною партією 
«Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність» ми зможемо досягти успіху, 
зробити нашу державу успішною, 
європейською та правовою. Тіль-
ки об’єднавши зусилля, ми здолає-
мо ворога та захистимо свої права 
і свободи. 

Ігор ЛІВІНСЬКИЙ:  «Дбатиму, щоб родини 
загиблих бойових побратимів не забували!» 

ОКРУГ №29

ОКРУГ №40

ЄДИНА КОМАНДА - 

РЕАЛЬНІ СПРАВИСОЛІДАРНІСТЬ
БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА

Баран 
Анжеліка Володимирівна

Округ №40
Дата народження: 18 трав-

ня 1982 р.
Місце проживання: м. Тер-

нопіль
Освіта: магістр за спеціаль-

ністю «Банківська справа», кан-
дидат юридичних  наук, доцент  
кафедри теорії та історії держа-
ви і права юридичного факуль-
тету ТНЕУ.

Трудова діяльність: 2004-
2005 рр. – провідний еконо-
міст кредитного відділу Терно-
пільської філії АТ «Укрінбанк». 
2005-2011 рр. – головний спеці-

аліст організації бізнесу корпоративних клієнтів Тернопільської філії 
АКБ «Укрсоцбанк». 2011-2015 рр. – викладач кафедри правового ре-
гулювання економіки і правознавства юридичного факультету Тер-
нопільського національного економічного університету.  2015 р. – до-
цент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факульте-
ту Тернопільського національного економічного університету, займа-
юсь правозахисною діяльністю.

Громадська діяльність: член Тернопільського регіонального 
відділення Громадської організації «Страховий захист», член асоціа-
ції кримінального права України. 

Сімейний стан: одружена.
Хобі: дослідження архівних матеріалів історії Галичини ХІХ – поч. 

ХХ ст.

Лівінський Ігор Миколайович
Округ: № 29 
Дата народження: 14 серпня 1975 р.
Місце проживання: м. Тернопіль
Освіта: вища педагогічна, вища економічна
Трудова діяльність: 1996 р. - керівник військово-патріотичного вихован-

ня у ЗОШ №6 міста Тернополя. Після здобуття другої вищої освіти – працював 
у Філії АБ «Імексбанк» у Тернополі, пройшов шлях від простого економіста до 
заступника начальника відділу корпоративних клієнтів. З 2008 року - началь-
ник відділу продажу клієнтам корпоративного, середнього та малого бізнесу 
управління продажів  Філії АБ «Укргазбанк» у Тернополі. Пізніше займався ко-
мерційною діяльністю. В травні 2014 року призваний під час другої хвилі мобі-
лізації у ЗСУ. Учасник бойових дій (залучався до складу сил, які брали безпосе-
редню участь в проведенні Антитерористичної операції на території Донецької 
та  Луганської областей).

Сімейний стан: одружений, виховує доньку
Хобі: спорт, туризм 

– Що спонукало вас балотуватись у депутати 
міської ради?

– У Тернополі живу відколи себе пам’ятаю. Тут наро-
дилися мої діти. Тут здобував свій професійний досвід. 
То ж, зрозуміло, це для мене не просто місто, а рідна до-
мівка. Тому й бачити Тернопіль хочу розвиненим, євро-
пейським. Зараз, очолюючи реєстраційну службу, разом 
із колективом робимо все, аби максимально спрости-
ти реєстр для тернополян, зробити цей процес легким і 
швидким, як, наприклад, у багатьох зарубіжних країнах. 
Проте реєстрація документів – це лише невелика части-
на того, над чим у Тернополі ще можна і потрібно пра-
цювати. Насамперед, треба подбати про зовнішній ви-
гляд міста. Свого часу працював на посаді заступника 
міського голови з питань містобудування та архітекту-
ри. То ж добре знаю чи не кожну будівлю нашого облас-
ного центру, особливо старовинні. Розумію, які архітек-
турні пам’ятки необхідно зберегти, від реставрувати, а 
які – повністю відновити. А звідти вже гроші йдуть на 
інші важливі потреби тернополян. Таке от взаємодопов-
нююче коло. Відповідаючи в міській раді минулого скли-
кання за цей напрямок, чудово розумію сьогоднішню 
проблему масових забудов, яка постала в місті. Чисель-
ні об’єкти зводять де можна і, що найгірше, де не можна. 
Тому питання виділення ділянок під забудови треба не-
гайно змінювати, ставити на особливий контроль. Усі ці 
проблеми Тернополя можна і легше вирішувати, будучи 
депутатом міської ради. 

– Які першочергові кроки реалізуєте, ставши де-

путатом?
– Зважаючи на ситуацію, що склалася зараз у Тер-

нополі із дерибаном землі, думаю, найважливішим 
буде налагодити цей процес на законодавчому рівні. 
Спільно з однодумцями, яких у нашій політичній силі 
чимало, підготуємо проект щодо врегулювання меж 
тих чи інших ділянок, на яких можна і не можна бу-
дувати. Далі хочеться таки облаштувати архітектур-
ні пам’ятки, які потребують реставрації. Думаю, це 
зробить наше місто в рази гарнішим і, можливо, на-
віть кращим, ніж багато європейських. І звичайно ж, 
крім цього, необхідно створити комфортні умови від-
починку і за межами дому.

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

– Три політичні сили («Блок Петра Порошен-
ка», «УДАР» і «Народний фронт»), які у місцевих вибо-
рах–2015 беруть участь разом, сьогодні представляють 
основу державної влади в Україні. Це наче три кити, на 
яких тримається система правління в країні. А, як відо-
мо, у кого більша повнота влади, той і може найбільше 
зробити у процесі правління. Це стосується не тільки ке-
рівництва державою, а й влади на місцях. Тим паче за-
раз, у рамках децентралізації, яку, до речі, запровадили 
ці ж провладні політсили, все більше повноважень пере-
дають місцевим радам, зменшуючи при цьому роль дер-
жави у вирішенні тих чи інших питань краю. То ж досту-
катися до першоджерела, відстоюючи інтереси громади 
у такій партії, на мою думку, буде легше і дієвіше. 

«Зробимо Тернопіль кращим, ніж європейські 
міста», – Володимир ДІДИЧ

ОКРУГ №22

Дідич Володимир Євгенович
Округ: №22 (масив «Східний»)
Дата народження: 13 грудня 1968 р.
Місце проживання: м. Тернопіль
Освіта: Тернопільська академія народного господарства, спеціальність: еконо-

міст; Міжрегіональна академія управління персоналом, спеціальність: юрист.
Трудова діяльність: директор приватного підприємства «Коло»; директор то-

варної біржі «Тернопільська біржа нерухомості»; голова Державної госпрозрахун-
кової установи «Регіональне агентство з питань банкрутства в Тернопільській об-
ласті»; арбітражний керуючий; заступник міського голови з питань містобудування 
та архітектури, регулювання земельних відносин, член виконавчого комітету місь-
кої ради; директор комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник»; на-
чальник реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції.

Хобі: спорт, читання
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Тернополянам представили команду 
до місцевих рад від «Солідарності»

Громадські діячі, волонтери, активісти, 
підприємці, вчителі, медики об’єднались 
під гаслом “Єдина команда - реальні 

справи” Партії “Блок Петра Порошенка 
“Солідарність”. Кандидатів у депутати обласної 
та міської рад від цієї політичної сили 
представили мешканцям Тернополя.

Як зазначив очільник спис-
ку кандидатів до обласної ради 
Степан Барна, кожен з цих лю-
дей є достойним відстоювати 
інтереси тернополян у місько-
му самоврядуванні.

«У нашій команді зібрались 
представники різних галузей, 
фахівці своєї справи. Тут і мо-
лодь, котра прагне змін, і до-
свідчені управлінці, котрі зна-
ють, як ці зміни втілити в жит-
тя. Президент розпочав ре-
форми в Україні і після повно-
го «перезавантаження» влади 
єдиною командою маємо за-
вершити їх на місцях», - наго-
лосив Степан Барна.

Також він представив кан-
дидата на посаду міського го-

лови Тернополя Ігоря Вонса.
«У міській владі, в органах 

місцевого самоврядування по-
винні з’явитися люди, гото-
ві по-справжньому працювати 
для людей, реально вирішува-
ти проблеми міста. Потенціал 
Тернополя потрібно трансфор-
мувати у якісні зміни, які від-
чує кожен тернополянин. Ба-
лотуватися на посаду місько-
го голови – є відповідальним 
рішенням. І я готовий забез-
печити, щоб міська влада ста-
ла якісною сервісною службою 
для тернополян. Переконаний, 
що в спільній команді професі-
оналів ми забезпечимо добро-
бут жителів міста», - зазначив 
Ігор Вонс.

Розпочався захід із 
Гімну України та 
загальноукраїнської 

хвилини мовчання, якою 
присутні вшанували 
пам’ять Героїв Небесної 
Сотні та загиблих на 
Сході бійців. 

Міський голова Збаража 
Роман Полікровський  висло-
вив щиру подяку учасникам 
АТО за внесок, який вони зро-
били і роблять для захисту 
держави та збереження миру і 
спокою на нашій землі.

Владика Нестор із священ-
нослужителями відправив мо-

лебен та освятив хоругву брат-
ства ОУН-УПА станиці ім. Кли-
ма Савура м. Збараж.

Секретар відокремленого 
Збаразького підрозділу «Спіл-
ки бійців та волонтерів АТО 
«Сила України» - Олена Шев-
чук, з ініціативи Штабу Націо-
нального спротиву Збаразько-
го району вручила демобілізо-
ваним бійцям АТО медалі «За 
оборону рідної держави». Від-
знаку отримали 48 військовос-
лужбовців.

- Для нас, ці нагороди, цін-
ніші в деякій мірі, аніж дер-
жавні, - наголошують учасни-
ки АТО. – Адже наш першочер-

У Збаражі вшанували Героїв
Напередодні Дня захисника України у Збаражі нагородили 48 військовослужбовців.  

Жителі містечка та волонтери організували з цієї нагоди патріотичне свято.

говий обов’язок – захист укра-
їнського народу. І дуже приєм-
но, коли люди нас пам’ятають 
і чекають. Якщо ти це відчува-
єш, зростає бойовий і мораль-

ний дух, з’являється величез-
не бажання обороняти рідну 
землю.

Також під час урочистостей 
відзначили нагородами волон-

терів - самовідданих помічни-
ків українського війська, які 
стали надійним тилом для на-
ших Героїв. 

Надія КУРІЙ.
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Автор книги – Євген Йоси-
пович Бліхар, ще у 2006 р. відій-
шов у вічність, а зібрання його 
споминів і роздумів у магічно-
мистецький спосіб оживило цю 
непересічну людину. Тож ті, хто 
знав і шанував за життя відомо-
го фтизіатра, доктора наук, про-
фесора – звіряли власні спога-
ди і судження із опубліковани-
ми в книзі розповідями. А ті, хто, 
можливо, вперше почув прізви-
ще автора – з цікавістю горта-
ли сторінки книги і знаходили 
на них чи то історичні зліпки, чи 
барвисті образки, на яких закар-
бований такий різний, але та-
кий рідний кожному Тернопіль. 

На сторінках книги автор опи-
сує життя Тернополя у 1930-х ро-
ках, своє навчання у школі св. 
Казимира та українській гімна-
зії. Досліджує корені свого родо-
воду, згадує братів Бліхарів, що 
в другій половині XIX ст. приїха-
ли до Тернополя, очоливши бу-
дівництво залізниці на ділянці 
Тернопіль-Підволочиськ. Один 
із тих Бліхарів одружився з укра-
їнкою з родини Кашуб, їхній син 
Степан згодом став одним із ак-
тивних учасників «Міщансько-
го братства». А от син Степана і 
Марії – Осип Бліхар отримав фах 
будівничого і упродовж жит-
тя звів у Тернополі багато буді-
вель, серед яких будинок «Мі-
щанського братства» (у якому 

сьогодні – обласна філармонія), 
будинок пожежної команди, гім-
назію і дві школи (знищені в пе-
ріод війни), а також чимало бу-
динків для проживання…

Книга щедро пересипана 
власними назвами, що виклика-
ють теплі емоції у тих, хто ціка-
виться історією міста: Захорон-

ка (дошкільний навчальний за-
клад для маленьких українців), 
вулиці Панська і Руська, Пер-
ля і Оболоня, площа Собєсько-
го, пам’ятник святій Теклі – по-
кровительці Тернополя… усіх 
годі й перелічити! А поміж те-
плими дитячими  і юнацькими 
спогадами автора дуже влучно 

вплетені уже сформовані роз-
думування громадянина, укра-
їнця, патріота про живучість 
українського духу, про генетич-
но успадковану українцями на-
ціональну ментальність, глибо-
кі настанови сучасникам і на-
щадкам: «Пора українцеві про-
будитись від гіпнотичних наві-
ювань, позбутися хохляцького 

синдрому меншовартості, поди-
витися правді у вічі й визначи-
тись, з ким і куди йти. В цей до-
леносний час кожен українець 
повинен усвідомлювати в собі 
українця, поважати себе, люби-
ти свій народ… Бути патріотом 
України – не означає стати чле-
ном партії українських націо-
налістів, але зобов’язує жертов-

но, безкорисно служити україн-
ському народу. Націоналізм – це 
порядність. А порядність – це не 
точка зору, не угода, не змова, 
це те, що в людини всередині, в 
її душі і помислах  - це її совість. 
Це те, що людина отримала від 
дідуся і бабусі. Непорядна люди-
на націоналістом бути не може».

Презентація книги стала ви-
датною подією і для членів ро-
дини Бліхарів. У залі, в якому 
відбувається експозиція кар-
тин Євгена Бліхара, автор кни-
ги «Моє життя. Мій Тернопіль»  
володів  ще й талантом худож-
ника, помічаємо високу постать 
Володимира Бліхара.

- Пане Володимире, книгу 
вашого дідуся тільки-но презен-
тували тернополянам, а ви вже 
отримали звинувачення у тому, 
що намагаєтеся «піаритись» на 
історії свого роду…

- Ми в родині знали, що мо-
жемо отримати схожі закиди. 
Та я маю тверде переконання, 
що, заявляючи про свою при-
четність до відомого роду, лю-
дина бере на себе зобов’язання 
володіти якостями, схожими до 
тих, які були притаманні її ді-
дам і прадідам. Мої прадіди бу-
дували Тернопіль, тож у нашій 
родині культивується почуття 
обов’язку, честі і порядності по 
відношенню до рідного міста і 
його мешканців. Те, що я є вну-
ком видатного діда, зобов’язує 
мене бути його достойним на-
щадком: не красти, не брехати, а 
брати на себе відповідальність і 
безкорисливо служити громаді.

Тамара КАПИЦЯ.

Євген Бліхар: міщанин і громадянин
Зворушливу мандрівку у Тернопіль тридцятих 

років отримали нагоду здійснити тернополяни, 
які стали співучасниками виходу у світ книги 

«Моє життя. Мій Тернопіль», презентованої читачам 
видавництвом «Джура» в обласній філармонії.

З цієї нагоди у файне 
місто завітали 
радники міністра 

МВС Іван Стойко та 
Михайло Апостол,  
начальник департаменту 
патрульної служби МВС 
Олександр Фацевич та 
патрульні поліцейські 
зі Львова. Урочисте 
дійство відбувалося 
в Українському домі 
«Перемога». 

Побачити, як виглядають 
нові патрулі, прийшли бага-
то тернополян. Львівські полі-
цейські із задоволенням спіл-
кувалися з тернопільською 
молоддю, розповідали їм про 
службу і робили фото на згад-
ку. Вже за перші години набо-
ру мешканці області подали 
більше трьохсот заявок. Кож-
на четверта анкета – від дівчат.

- По всій Україні розпоча-
лися зміни, на які ми всі з вами 
чекали, – заявив радник міні-
стра МВС Іван Стойко. – Якщо 
хтось питає, що зроблено в на-
шому міністерстві, то ми з гор-

дістю кажемо: подивіться на 
Київ, Одесу, Харків, інші міс-
та готують вже нових поліцей-
ських, які не будуть просто но-
сити нову форму, а будуть за-
хищати людину, будуть захи-
щати Україну, будуть дбати 
про українців.

Змінити ставлення до лю-
дини у формі хоче Олена Мо-
тас. Дівчина прийшла, аби по-
дати заявку у нову поліцію. 
Сьогодні вона – студентка Тер-
нопільського педагогічного 
університету. Її ідею підтри-
мала вся родина і Олена гото-
ва перевестися на індивідуаль-
ний графік навчання заради 
роботи поліцейським.

Чортківчанин Дмитро Ба-
ран також прагне змін. Хло-
пець переконаний, що саме мо-
лоді люди, які хочуть бачити 
Україну вільною та процвіта-
ючою, зможуть добитися всьо-
го. Дмитро каже, що ніколи не 
уникав мобілізації, двічі пода-
вав документи на службу за 
контрактом. Після того, як ого-
лосили про реформування мі-
ліції – вирішив стати поліцей-

ським. Його не лякають труд-
нощі та екзамени, він займа-
ється фрі-файтом та впевне-
ний у власних силах.

У нову патрульну поліцію 
планують набрати 200 праців-
ників. Усіх їх, кажуть представ-
ники міністерства внутріш-
ніх справ, потрібно одягнути 
та забезпечити спецобладнан-
ням. Кошти на це виділять з 
державного бюджету та отри-
мають від іноземних партне-
рів.

У майбутньому, - каже на-
чальник департаменту па-
трульної служби МВС Олек-
сандр Фацевич, - форму шити-
муть в Україні. Вона буде якіс-
на, але не така дорога. Сьогод-
ні її вартість вища за ту, в якій 
ходять міліціонери. Також не-
дешеві боді-камери поліцей-
ських, планшети та інша тех-
ніка. Але це необхідне і допо-
може людям у формі якісно та 
оперативно виконувати свою 
роботу, – переконаний Олек-
сандр Фацевич.

У міністерстві обіцяють 
ретельно підійти до відбору 

канддатів і відстежувати тих, 
хто уникав мобілізації. Право-
охоронці співпрацюють з вій-
ськовими комісаріатами та зві-
ряють списки юнаків, які не-
щодавно втікали від призову, а 
зараз вирішили піти у поліцію. 
Запевняють, що підтасовувати 
анкети та проводити у нове ві-
домство «через кумівство» ні-
кого не будуть. Умови для всіх 
рівні – бажання працювати, 
вік, тести, здача фізнормати-
вів та проходження медогляду.

Станом на 20 жовтня до 
центру прийому анкет вже на-
дійшло 2716 заяв від кандида-
тів на службу в патрульній по-
ліції Тернополя. Варто додати, 
що претенденти більш активні 
в онлайн реєстрації, адже від-
соток поданих заяв через ме-

режу становить 66, 7%. Серед 
претендентів більшість чоло-
віків. Загалом з вищою осві-
тою - більше половини претен-
дентів, 18% - студенти, майже 
45 % – безробітні, 6% - співро-
бітники міліції. Найактивніші 
жителі обласного центру. Із за-
гальної кількості більше поло-
вини - тернополяни. 1025- жи-
телі області, 288 кандидатів з 
інших регіонів.

Нагадаємо, набір у патруль-
ну поліцію Тернополя  трива-
тиме до 4 листопада з 9 до 18 
години. Подача анкети – це 
лише перший етап відбору. Її 
можна заповнити за адресою: 
бульвар Шевченка, 27, Народ-
ний дім «Перемога» або на сай-
ті обласного управління мілі-
ції. 

У Тернополі стартував набір  
у нову патрульну поліцію

Майже три тисячі осіб вже подали заяви у оновлену службу

Володимир Бліхар на фоні картин, 
написаних Євгеном Бліхарем
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Вона була помічником кума Пу-
тіна Віктора Медведчука в організа-
ції «Український вибір», яка актив-
но пропагувала проросійські та се-
паратистські ідеї ще до російської 
агресії в Криму та на Донбасі. Тоб-
то ідеологічно готувала грунт для 
розвитку в Україні сепаратизму. 
Згодом, у травні 2014 року Оксана 
Шкода була особистим помічником 
терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, 
бойовика Бабая, головорізи якого 
розпочали пряму військову агресію 
Росії на Донбасі, брала участь у ка-
туваннях українських полонених. 
Саме Оксана Шкода ще у квітні 2014 
року закликала Путіна ввести вій-
ська і розпочати війну з Україною. 
(Посилання в інтернет https://
youtu.be/wcxaxlPPeEQ).

«Оксана Шкода ще у квітні 
2014 року закликала 
Путіна ввести війська 
і розпочати війну з 
Україною»

Пройшло декілька місяців і у 
липні 2014 році Оксана Шкода як 
одна з лідерів проросійських сепа-
ратистів України, керівник так зва-
ного Міжнародного визвольного 
фронту «Російський вектор Укра-
їни» з’являється у компанії мера 
Львова Андрія Садового. Саме на ін-
тернет сайті своєї «Об’єктивної Га-
зети» вона заявляє, що наступним 
Президентом стане діючий мер 
Львова, при цьому уточнила, що 
Садовий стане саме Президентом 
«осколків» України. Як штатний 
працівник російських спецслужб, 
Оксана Шкода, очевидно, знала про 
що говорила. Та й у соціальних ме-

режах, починаючи з початку 2014 
року, активно обговорювали так 
званий «план Лемберг», який роз-
робило ФСБ. Згідно цього плану, 
після відторгнення від України так 
званої «Новоросії» владу на решті 
частини України має взяти команда 
Андрія Садового, тому Росія актив-
но посприяє просуванню «партії Са-
мопоміч».

Очевидно, дещо підкоригова-
ний «план Лемберг» Росія просу-
ває і зараз. Цим пояснюється і на-
явність у партії «Самопоміч» вели-
чезних коштів на загальноукраїн-
ську виборчу кампанію і присут-
ність у штабах партії політконсуль-
тантів з Росії. Тернопільські ЗМІ не-
одноразово повідомляли про росій-
ських політтехнологів, які можуть 
здійснювати управління виборчою 
кампанією Тараса Пастуха і “Само-
помочі” в Тернополі.

Також сепаратистка Оксана 
Шкода у своєму інтерв’ю повідо-
мила, що  вона пишається знайом-
ством з Медведчуком та Стрелко-
вим (посилання в інтернеті http://
www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_
Sadovy.php). Далі проросійська 
журналістка Оксана Шкода, го-
ворить, що Садовий ненавидить 
“Свободу” та «укропів»: «Садо-
вий – умный, профессиональный, 
перспективный политик и хозяй-
ственник. Ненавистник ОПГ «Сво-
лота» и разного рода бандформи-
ровний «а-ля укропатриот».  Я не-
сколько дней была у него в гостях, 
встретил – просто супер!».

Виникає питання, як така особа 
може бути другом сім’ї Садових та 
ночувати в гостьовій кімнаті 3-х по-
верхового маєтку мера Львова? 

«Особистий помічник 
терориста Гіркін-Стрєлкова 
ночувала у гостьовій 
кімнаті львівського маєтку 
Андрія Садового»

Сьогодні слова лідера “Само-
помочі”, сказаного ним ще у берез-
ні 2014 року, повністю вкладають-
ся у  «план Лемберг», створеного 
ФСБ, про який ми говорили раніше. 
Коли російські окупанти, в тому чис-
лі й подруга Садового Оксана Шко-
да, заходили у Слов’янськ та Крама-
торськ, захоплювали українські вій-
ськові частини, а через кордон йшли 
перші «гумконвої Путіна» зі збро-
єю, мер Львова виступив з публіч-
ним зверненням до українців (поси-
лання в інтернет https://youtu.be/
jm8OIHINFiE),  де заявив, що Укра-
їна вже програла війну і треба за-
йматися місцевими проблемами, а 
не воювати. Очевидно, пан Садовий 
на всю Україну зачитував «темник 
ФСБ» і дуже добре, що його не почу-
ли добровольці, бійці Нацгвардії та 
ЗСУ, яким вдалося зупинити ворога.

«На початку 2014 року, 
коли російські найманці 
вступали у Словянськ, 
Садовий публічно заявив, 
що Україна програла 
війну»

Таким чином, як свідчать фак-
ти, у Кремлі Садового дійсно готу-
ють на Президента України і «план 
Лемберг» існує. Ми маємо зупинити 
реалізацію цього плану, адже Росія 
наступає на Україну не лише зі схо-
ду, а й із заходу. Її головні адепти си-
дять у львівській Ратуші.

«План Лемберг» - Садовий Президент залишків України, 
або чому мер Львова приховує свій зв’язок з Москвою

Літо 2014 року. На сході України російські найманці вбивають наших солдат. У цей час 
на окупованих Росією територіях з’являється така собі журналістка Оксана Шкода. 

Оксана Шкода з сепаратистом  
Гіркіним-Стрелковим.

Оксана Шкода з вбивцею Бабаєм.

Сепаратистка Оксана Шкода пророкує  
Садовому президентський постОксана Шкода із Андрієм Садовим за горнятком кави.

Сукупні витрати найбільших 
партій на місцеві вибори 
можуть сягнути двох 

мільярдів гривень. 

До таких висновків дійшли експерти 
Комітету виборців та видання «Depo.ua», 
пише «Українська правда». Усі витрати пар-
тій поділили на чотири групи: пряма ре-
клама (на вулицях, ТБ, радіо, друкованих та 
онлайн-ЗМІ), прихована - «джинса», витра-

ти на утримання штабів і підкуп виборців. 
Експерти порахували: загалом в Україні на-
лічується близько 20 тисяч бігбордів, 75 від-
сотків яких під вибори викуповують партії. 
Один щит коштує на місяць приблизно 3,5 
тисячі гривень. На цей вид реклами партії 
викладуть близько 105 мільйонів гривень.

Телереклама плюс «джинса» (на неї 
партії витратили близько 200 мільйонів) 
обійдеться у 800-820 мільйонів гривень.

Реклама в Інтернеті, включаючи 

«джинсу», вартує 4,5-5 мільйонів гривень 
на місяць для однієї партії. Сім найбільших 
партій витрачають на інтернет-«джинсу» 
32-35 мільйонів у місяць, плюс по 15-20 
мільйонів на пряму рекламу. Отже, рекла-
ма в Інтернеті коштуватиме партіям не 
менше 230-240 мільйонів.

Загальна вартість реклами в друкова-
них ЗМІ складе «скромні» 20 мільйонів. 
Зате 80-100 мільйонів партії витратять на 
власні друковані видання.

Загальна сума витрат партій на ре-
кламний сегмент складе приблизно 1,6 
мільярда гривень. Штаби, агітаційні мере-
жі й соціологія партіям обійдеться не мен-
ше 190 мільйонів.

Також партії розписують у бюджетах 
статті на підкуп виборців. За даними КВУ, 
на купівлю голосів доведеться витратити: 
у малому місті обласного значення - 100 
тисяч гривень, у місті районного значен-
ня - 10 тисяч, у великому місті - 600 тисяч.

Місцеві вибори обійдуться партіям до двох мільярдів гривень
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Відомий телеведучий  
презентує у Тернополі унікальні 
рецепти українських страв

Чи знаєте ви, як 
приготувати 
«вугільну каву»? 

А «гартовану юшку» чи 
«цілющі голубці»? У суботу, 
24 жовтня, у Bunkermuz 
gallery (бульв. Шевченка,1) 
рецепти простих, а головне 
недорогих українських страв 
тернополянам розповість 
відомий телеведучий 
Костянтин Грубич. 

На відвідувачів чекає кулінарний 
майстер-клас: телеведучий покаже, 
як готувати «Печеню нанизану» за 
рецептурою 1929 року, записаною 
Ольгою Франко, дружиною вели-
кого Каменяра. А ще Костя презен-
тує свою свіженьку кулінарну книгу 
«Смачна країна», що вийшла у «Ви-
давництві Старого Лева». Вхід на по-
дію - вільний.

Впродовж кількох років Костян-
тин Грубич проводив телезйомки у 
найвіддаленіших селах та містечках 
країни, досліджуючи гастрономіч-
ні особливості різних областей Укра-
їни. Кращі кухарі, ресторатори та про-
сто небайдужі гурмани Криму, Закар-
паття, Львівщини, Донбасу, Терно-
пільщини, Київщини вчили ведучого 
готувати унікальні страви, рецепту-
ра яких передавалася з діда-прадіда. 
Як виявилося, українські кулінар-
ні традиції – дуже багаті, а наша кра-
їна справді смачна. Костя жартує, що 
тепер навіть уві сні із заплющеними 
очима може розповісти, якою стра-
вою люблять ласувати на Буковині, 

а яку повинна вміти готувати кожна 
порядна галичанка. 

Унікальних рецептів Грубич 
не приховує – усі «кулінарні тро-
феї»  виклав на трьохсот сторінках 
своєї нової книги «Смачна країна», 
що вийшла у «Видавництві Старо-
го Лева». Тут є фірмові рецепти від 
знаних українських шеф-кухарів і 
шедеври народної кулінарії, чима-
ло традиційних призабутих страв, 
що їх їли українці протягом бага-
тьох століть. «Смачна країна» міс-
тить не лише опис страв, а й пока-
зує багатство культури різних ку-
точків України. Мальовничіше про 
українські кулінарні традиції писав 
хіба що Іван Котляревський у «Ене-
їді». Тож запрошуємо всіх охочих у 
Bunkermuz gallery до спілкування 
та смакування разом з Костею Гру-
бичем. 

В Антонівцях вшанували  
українських повстанців
На Шумщині відзначили 73-ю 

річницю створення Української 
Повстанської Армії.  Мешканці краю 

відвідали історичне місце розташування 
табору воєнної округи УПА «Волинь-
Південь» в с. Антонівці, щоб разом віддати 
шану історії, помолитися не тільки за 
тих захисників України, які щоденно 
оберігають нас від російського окупанта, 
а й всіх тих, хто віддав своє життя за 
теперішній мир і спокій  нашого краю.

Літературно-мистецьке свято «Луни повстан-
ського краю» розпочалося  із Божественної літур-
гії в каплиці воїнів УПА. Також на повстанському 
кладовищі вшанували поминальною панахидою 
пам’ять українських Героїв, які загинули в бороть-
бі за Україну. 

На святі були присутні творчі колективи Креме-
неччини, священослужителі, жителі навколишніх 
сіл, керівництво району.

 - У жовтні ми традиційно відзначаємо День 
створення Української Повстанської Армії, День 
Українського козацтва і величне свято – Покро-
ви Пресвятої Богородиці, яка протягом віків сво-
їм омофором покривала наш народ від горя, вти-
рала сльози на обличчях наших матерів, коли ги-
нули їх діти, - зазначив голова Шумської РДА Юрій 
Головатюк. - Вже у ХХІ столітті ми зіткнулися зно-
ву з одвічним ворогом, який сотні років намагав-
ся нас знищити, прикладав усіх зусиль, щоб стер-

ти з лиця землі український народ. Близько півто-
ра року тому наша держава, не маючи війська, за 
дуже короткий час створила його та зупинила дру-
гу за розмірами армію світу. Але ворог не спить, 
він воює не тільки на фронті – нашу державу роз-
риває внутрішній ворог зневіри, сумнівів, розбра-
ту. Сьогодні ми повинні пам’ятати уроки історії і 
той далекий час боротьби наших повстанців, які 
знайшли в собі сили об’єднатися і разом воювати 
за свою державу. 

«Мавка. Лісова пісня» - захоплюючий  
мультфільм для всієї родини, який зача-
рує добром і світлом, пише «Портал Куль-
тура».

«Лісова пісня» була обрана не випад-
ково, адже це твір, в основі якого лежить 
древнє міфологічне мислення нашого на-
роду. Автори фільму не просто перене-
суть класичну п’єсу на екран. Вони ство-
рять новий твір, змінивши і сюжет, і тра-
гічний тон оригіналу, зберігши при цьо-
му тонкість, ліричність, красу і казковість 
п’єси.

Історія буде доповнена зрозумілими 
сучасній аудиторії сюжетами й образа-
ми, і порадує не лише новими комічними 
персонажами, але й щасливим закінчен-
ням. Завдяки кропіткій роботі сценарис-
тів, а також вкрапленням етнічних моти-
вів у візерунках і вбраннях, «Мавка» роз-
криє унікальний світ самобутньої і диво-
вижної слов’янської міфології глядачам 
у всьому світі.

Хронометраж фільму складатиме орі-
єнтовно 85 хвилин. Він знімається у фор-
маті 3 D-анімації. Його бюджет — п’ять 
мільйонів доларів. Анімація знімаєть-
ся паралельно англійською, українською 
та російською мовами.

- Мавка — наш унікальний і розкіш-
ний казковий персонаж, - переконана  
продюсер проекту Ірина Костюк. -  Вона 

заслуговує такого ж чудового втілення 
та любові глядачів у всьому світі, як сво-
го часу Рапунцель, Русалонька, Снігова 
Королева, Білосніжка та інші героїні ка-
зок і легенд, увічнені в популярних муль-
тфільмах

В основі сюжету мультфільму — істо-
рія кохання лісової німфи Мавки і звичай-
ного сільського хлопця Лукаша. Але пере-
шкодою для їхнього союзу стане не тіль-
ки той факт, що вони з різних світів. Герої 
будуть протистояти злу, втіленому в об-
разі Килини — розважливої фабрикант-
ки, яка охоплена бажанням підкорити 
природу й зберегти вічну молодість. 

Прототипами всіх основних локацій  
мультфільму стали реальні українські 
природні заповідники: українська Ве-
неція — село Вилкове, тунель кохання 
у Клевані, Буцький каньйон і, звичайно ж, 
Карпати.

«Лісову пісню» 
Лесі Українки екранізують у 3D

Компанії «FILM. UA» 
та «Animagrad» розпочали 
роботу над першим 

повнометражним мультфільмом 
«Мавка. Лісова пісня» за мотивами 
класичного твору Лесі Українки.
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Однак, маючи активну громадянську по-
зицію, зрозуміла, що, аби щось змінилося на 
краще – у власному домі, місті, країні, по-
трібно діяти, долучатися, докладати зу-
силь. Саме тому прийняла рішення балотува-
тися в депутати Тернопільської міської ради 
від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщи-
на». Про жінку в політиці, політичні симпа-
тії, проблеми, які вимагають нагального ви-
рішення, розповідає Ольга РУБАС.
Політичні уподобання  
мають формуватися  
як розумом, так і серцем

«Батьківщина» – це партія, яка має три-
валу історію. Були часи її високої популяр-
ності, але останнім часом на політичній аре-
ні з’явилося багато нових проектів, що розпо-
рошують увагу людей. Політичні уподобан-
ня, це, звичайно, особистий вибір кожного, 
однак, на мою думку, треба враховувати те, 
що «Батьківщина» ніколи не змінювала свою 
назву, лідера, пріоритети, не підлаштовува-
лась під те чи інше керівництво держави. У 
всіх бувають моменти підйомів і падінь, – це 
так властиво нашому життю. Але для мене 
головне, що «Батьківщина» була і є зараз, а 
не знівелювалася, як інші політичні сили, що 
починали свою діяльність паралельно з нею. 
Разом із тим, надійність перевіряється часом, 
а нові партії такої переваги не мають. 
Жінки зроблять іншою  
нашу країну

Мені імпонує партія «Батьківщина», бо 
тут головує жінка. А жінка – вона, як мама: 
думає про своїх дітей і їхнє майбутнє, а не 
про себе. Тому мені це дуже близько, – і як 
жінці, і як мамі. Я взагалі переконана, що 
коли жінкам перестануть «ставити палиці 
в колеса», вони доб’ються свого і змінять 
нашу країну. Адже жіноче мислення – зовсім 
інше, ніж чоловіче. От візьмемо для прикла-
ду те, що уряд зменшив виплати при наро-
дженні дітей і хоче ще їх зрізати. Жінка ніко-
ли б не прийняла такого рішення, а навпаки, 
намагалася б вирішити це питання позитив-
но для матерів. Яка ж це у нас в країні турбо-
та про майбутнє покоління виходить?! 
Холодний чоловічий розум  
і гаряче жіноче серце – хороший 
тандем для української політики

Хотілося б, щоб у політичній сфері у нас 
гармонійно поєднувалися чоловічі та жіно-

чі характери. Поки що, справді, маємо засилля 
чоловіків-політиків, які не надто хочуть посту-
патися своїми місцями жінкам. Але зараз, згід-
но із Законом про вибори, у партійних списках 
має бути тридцять відсотків представниць ін-
шої статі. І це дасть більшій кількості жінок 
можливість «пробитися» в політику.

Я вважаю, що Україна тільки виграє, якщо 
ми поєднаємо в політичній сфері сильне чо-
ловіче плече, холодний чоловічий розум та 
гаряче жіноче серце і жіночу інтуїцію. Такий 
тандем завжди буде запорукою прийняття 
значно виваженіших і ефективніших рішень.
Тернополю потрібні свіжі ідеї  
та нові рішення 

Я вирішила йти в політику тому, що за-
раз нічого не змінюється. Хоча всі тільки й 
говорять про якісь зміни, але чи є вони на-
справді?! Останнім часом мені доводиться 
багато спілкуватися з людьми, так от вони 
дивуються тим бігбордам, що розвішані по 
нашому місту, де нинішня влада пропагує 
вже нові гасла. На мою думку, зараз терно-
поляни мають шанс обрати тих, хто може за-
пропонувати власні ідеї і реальні способи їх 
втілення. Це дасть поштовх справжнім змі-
нам у Тернополі. І не буде продовжуватися 
ситуація, коли політики, побувши при вла-
ді і наобіцявши «золоті гори», «перефарбо-
вуються» і роздають обіцянки знову. Терно-
полю потрібні ідеї, які відображають потре-
би громади і пропонують містянам реальні 
шляхи розвитку міста. Не порожні обіцянки 
туристичного, логістичного чи іншого цен-
тру, а конкретні, нехай і не дуже масштаб-
ні, проекти. Наприклад, як зробити так, щоб 
після зими місто не було все в піску і не ви-
глядало, як смітник, щоб маленькі вулички 
ремонтувалися, щоб не перекладали плит-
ку щороку, на вулицях після дощу не стоя-
ла вода, щоб гаряча вода була цілодобово, 
люди могли встановлювати індивідуальне 
опалення, щоб в місті були нові, а не списа-
ні за кордоном тролейбуси, і щоб пасажирів 
не возили старі, знищені маршрутки. Таки-
ми маленькими, проте такими важливими 
для Тернополя справами, треба прямувати 
до того, щоб ми жили в комфортному місті.
Щоб відбулися зміни, яких  
прагне наше суспільство,  
треба щось робити самим

Політикою я активно зацікавилася ще з 
часів Помаранчевої революції. Багато чита-

ла, слухала про події, вболівала, висловлю-
вала своє бачення у колі друзів, знайомих – 
тоді ще студентів та викладачів. Та Револю-
ція Гідності стала переломним моментом. 
Події в Криму, на Східній Україні, а найголо-
вніше, – те, що відбувається в державі вже 
більше року після цього, вплинули на мене 
дуже сильно. Я не змогла залишитися осто-
ронь, бути байдужою до ситуації, що зараз 
складається в Україні. Мені хочеться зай-
матися конкретними справами, допомага-
ти, чим зможу, щоб в країні і у нашому місті, 
зокрема, відбулися ті зміни про, які ми, поки 
що, здебільшого, лише говоримо…

Від політики нікуди не подінешся, адже 
саме вона, незважаючи ні на що, «робить 
погоду» в нашій державі. Тому я й вибрала 
політичний шлях, щоб бути ефективною в 
своїх прагненнях діяти і змінювати. Хоча 
знаю, що люди вже втомилися від політики. 
Для них більш важливими є викопати ба-
рабольку, облаштувати свою хату, попіклу-
ватися про дітей, а не вислуховувати полі-
тиків. Я розумію, що «достукатися» до лю-
дей буде важко, однак все одно буду йти до 
них і раз, і другий, і третій. Вірю, що мені все 
вдасться.
На рівні депутата міської ради  
проблеми містян можна  
вирішувати набагато ефективніше

Я йду в депутати міської ради по ви-
борчому округу №2. Вісімдесят відсотків 
будинків тут – приватні. Проблеми, які є 
на моєму окрузі, властиві всім аналогіч-
ним мікрорайонам Тернополя: і дороги як 
були поганими, так і залишаються, і дитя-
чих майданчиків немає, і освітлення ввече-

рі вимагає кращого. Це відомо мені чудо-
во, бо я теж тут живу. Як і мої сусіди, прак-
тично не відчуваю, що це – місто, зручне та 
комфортне. Хіба ж не видно, що влада не 
опікується такими невеликими вулицями? 
Хіба там ремонтують дороги, – в багатьох 
місцях приватного сектору доріг взагалі 
немає! Хіба туди їздить транспорт? У дощ 
і сніг до зупинки громадського транспорту 
доводиться йти немалу відстань. Взагалі, 
у мене складається враження, що такі ра-
йони міська влада навмисне «старається» 
зробити якомога незручними, щоб «вижи-
ти» звідти людей. А тоді вигідно продати 
цю землю забудовникам. І переконана, що 
вигода, в такому випадку, «лежатиме» в ки-
шені чиновника. Тому, якщо стану депута-
том, відстоюватиму інтереси жителів мого 
округу і намагатимусь зробити так, щоб 
зручності міського жителя стали їм доступ-
ними. Насамперед, бачу, що потрібно доби-
ватися ремонту горезвісних сходів між ву-
лицями Чумацька та Івана Мазепи, вста-
новлення асфальтного покриття на вули-
цях Спадистій і Волинській. Хочу, щоб кож-
на людина, яка живе на моєму окрузі, від-
чувала на собі турботу міської влади, і буду 
цього домагатися!

Ольга Рубас: «Коли жінкам перестануть 
«ставити палиці в колеса»,  
вони змінять нашу країну»
Вона – молода, активна, впевнена у собі жінка – досі ніколи не займалася 

політикою. Ольга Рубас навчалась у Тернопільській спеціалізованій 
школі №3, закінчила Україно-Нідерландський факультет ТНЕУ, вийшла 

заміж, народила донечку, працює заступником директора з міжнародних та 
інвестиційних питань в «Українській торговій компанії», була волонтером в 
Логістичному центрі допомоги українським солдатам. 

Округ №2, 
за яким балотується Ольга Рубас,  
визначений такими межами:  
вул. Гетьмана І. Мазепи: 2, 4, 6–6А, 14, 16–16Е, 18, 20, 
24–28; вул. Куток, вул. М. Михалевича, вул. Спадиста, 
вул. Чумацька, майдан Перемоги, вул. Бережанська: 
3–5, 10; вул. Волинська, вул. Грабовського,  
вул. Загребельна, вул. Львівська: 1; 2; 3; 4; 5–32;  
вул. Південна.

На Тернопілля 
привезли одну 
з найдревніших 

святинь українців.  
Холмська Чудотворна 
ікона Божої Матері - 
одна з трьох, написаних 
рукою апостола Луки 
у першому столітті. За 
посередництвом цього 
образу Пресвятої Діви 
зафіксували понад сімсот 
чудес. Її не раз втрачали, 
знаходили, рятували, 
переховували, за неї 
боролися. 

Походження ікони дуже дав-
нє. За переказом, вона написана 

Святим Апостолом і Євангеліс-
том Лукою і була привезена на 
землі Київської Русі за часів кня-
зя Володимира, який після хре-
щення отримав у Константино-
полі її серед інших ікон. Перша 
письмова згадка про образ Бого-
родиці Холмської знаходиться в 
Галицько-Волинському літопи-
сі при описі подій 1259 року. Іко-
ну Божої Матері, яку пізніше на-
звуть Холмською, князь Данило 
Галицький привіз орієнтовно в 
1223-1237 роках з Києва у засно-
ване ним місто Холм.

У даний час ця найбільша із 
святинь Православ’я зберігаєть-
ся в музеї Волинської ікони в міс-
ті Луцьку і виставляється для по-

клоніння у великі свята. 
В обласному центрі святиню 

зустрічали миряни, духовні отці 
та керівництво міста і області.  

 «Ікону розмістили у Свято-
Троїцькому духовному центрі на 
честь князя Данила Галицького. 
Там чудотворний образ перебу-
ватиме кілька днів. Згодом іко-
ну передадуть і в інші храми Тер-
нополя, пронесуть її і вулицями 
міста», - розповів настоятель ду-
ховного центру о. Анатолій Зін-
кевич.

Приступити до ікони мож-
на буде у Свято-Троїцькому ду-
ховному центрі імені Данила Га-
лицького, що на проспекті Злуки 
у Тернополі, до 25 жовтня.

У Тернопіль привезли чудотворну ікону

кандидат  
в депутати до 
Тернопільської 
міської ради

ПОРЯДОК
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
БАТЬКІВЩИНА

ПОРЯДОК
СПРАВЕДЛИВІСТЬ
БАТЬКІВЩИНА
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- Олег Валерійович, відне-
давна ваша фракція вийшла 
з коаліції та почала жорстко 
критикувати дії влади. Що ста-
ло останньою краплею,  яка пе-
реповнила чашу вашого тер-
піння?

- Після того, як 31 серпня 
провладна партія – “Блок Пе-
тра Порошенка”, злигавшись з 
промосковським “Опозиційним 
блоком”, проголосувала за зрад-
ницькі зміни до Конституції, ми 
не могли з цим миритися. Я нео-
дноразово наголошував: особли-
вий статус Донбасу, який про-
штовхують у конституційних 
змінах, - це план Путіна на роз-
кол України. Це зрада нашої дер-
жави. Усі свідомі українці нама-
галися завадити цьому голосу-
ванню. Тисячі людей вийшли на 
мирну акцію протесту під стіни 
Верховної Ради. Але влада у сво-
єму бажанні догодити кремлів-
ському карлику не гребувала ні-
чим. Олігарху Порошенку влас-
ний бізнес -цукеркова фабрика у 
Липецьку - виявився дорожчим 
за Україну, тож він обміняв дер-
жаву на цукерки.

Спецслужби організува-
ли криваву провокацію, в ре-
зультаті якої загинуло четверо 
нацгвардійців, десятки грома-
дян отримали поранення. Циніз-
му цієї влади позаздрив би на-
віть Янукович. Але по написаній 
на крові Конституції країна все 
одно не зможе жити. 

Отже, після цього ганебного 
голосування та страшної в істо-
рії України події ми вийшли з ко-
аліції і стали опозицією до влади. 
Підкреслю: єдиною дієвою укра-
їнською опозицію. Адже “Опо-
зиційний блок” лише за назвою 
такий – насправді він фінансу-
ється Кремлем та неформально 
входить до коаліції, так званої 
«ширки», з провладними партія-
ми, це можна легко простежити 
за голосуваннями. А отже нічого 
спільного з опозицією він не має.

- Ви заявляли про те, що 
влада розпочала репресії про-
ти патріотів. На чому ґрунту-
ються такі ваші  заяви? І як 
вони пов’язані з арештом ва-
шого однопартійця, народного 
депутата Ігоря Мосійчука?

- Сьогодні за гратами полі-
тичних в’язнів більше, ніж було 
за часів Януковича. За моєю ін-
формацією – понад дві сотні. Се-

ред них – учасники Революції 
Гідності, Герої АТО і просто па-
тріоти. Зокрема, наші однопар-
тійці Костянтин Кривич – кі-
борг донецького аеропорту, Бог-
дан Тицький – боєць батальйону 
ОУН та багато інших. Влада роз-
правляється з тими, хто займає 
іншу позицію, хто продовжує бо-
ротися за ідеали Майдану, хто не 
хоче миритися з корупцією і сва-
віллям чиновників.

Окрім того, Порошенко, як і 
його попередник, намагається 
підім’яти під себе парламент.  У 
хід іде все: підкуп, шантаж, по-
грози життю та свободі. На осо-
бистих зустрічах Президент не-
одноразово попереджав мене: 
або припиняй критикувати, або 
пожалкуєш. Звісно,  я відмовив-
ся танцювати під його дудку, чи-
нив опір голосуванню за зміни 
до Конституції. Порошенко від-
повів арештом Мосійчука у зух-
валий, незаконний спосіб. Мо-
сійчуку не дали останнього сло-
ва, питання його арешту розгля-
далося в атмосфері штучно ство-
реної істерії, без тверезого роз-
гляду та слідства. Все, що йому 
пред’явили – це нашвидкоруч 
змонтоване відео. Через продаж-
ну прокуратуру  і суди сьогодні 
будь-кому можуть сфабрикува-
ти справу і посадити на все жит-
тя. Тож, захищаючи Мосійчука, я 
захищаю усіх українських патрі-
отів, які потерпають від свавіл-
ля влади.

Вибірковість правосуддя 
можна побачити неозброєним 
оком: за логікою влади, злочин-
ці з усієї країни знаходяться у 
фракції Радикальної партії, адже 
окрім Мосійчука, ще на шістьох 
депутатів заведені кримінальні 
справи, включаючи Андрія Лозо-
вого, Дмитра Лінька, Сергія Ри-
балку, Сергія Скуратовського і 
навіть мене. У той же час, попліч-
ники банди Януковича, причет-
ні до масових розстрілів на Май-
дані та розграбування держави, 
спокійно сидять поруч та не при-
вертають увагу Генпрокуратури. 
Клюєв, Бойко, Льовочкін, Єфре-
мов  домовилися з владою і по-
чуваються у безпеці. 

Насправді під маскою бо-
ротьби з корупцією ховається 
бажання політичної розправи 
над опонентами. Я неодноразо-
во стверджував: пане Президен-
те, хочете боротися з корупцією 

– почніть зі свого кабінету. Я ви-
магаю негайного розслідування 
фактів корупції з боку Порошен-
ка, озвучених суддею Чернушен-
ком,  та сам готовий свідчити у 
суді проти Президента.

- За результатами дослі-
дження видання «Бізнес», де-
путатів фракції Радикальної 
партії визнали найпродуктив-
нішими у Верховній Раді. На 
що спрямована законотворча 
робота радикалів?

- Так, дійсно, не можу не по-
хвалитися: я та ще двоє моїх ко-
лег по фракції – Віктор Галасюк і 
Віктор Вовк - зайняли перші три 
сходинки у рейтингу продуктив-
ності народних депутатів, згідно 
кількості ухвалених законопро-
ектів. Ось відповідь всім скепти-
кам та злостивцям, які звинува-
чують нас у популізмі. У нашій 
фракції зібралися сильні еконо-
місти, юристи, ми пропонуємо 
владі альтернативу її невдалим 
реформам.  Адже те, що влада на-
зиває «реформами», насправді є 
геноцидом українського народу. 
Вже “дореформувалися” до того, 
що людям немає за що їжу ку-
пити, таблетки, я вже мовчу про 
сплату комунальних послуг, яки-
ми наші горе-реформатори дове-
ли людей до ручки. Результат ре-
форм має бути таким, щоб його 
хоч на хліб можна було намаза-
ти. А у нас людей тільки змушу-
ють ще тугіше затягувати паски, 
хоча тугіше вже нема куди! Я що-
дня спілкуюся з десятками лю-
дей і знаю про ці проблеми з пер-
ших вуст. Я не можу мовчки ди-
витися в заплакані очі старень-
ким і спостерігати за тим, як вла-
да добиває своїх громадян.

Саме тому Радикальна пар-
тія розробила радикально новий 
економічний курс і намагаємо-
ся втілити його у життя. У пер-
шу чергу, ми пропонуємо суттє-
во підвищити мінімальні зарпла-

ти (до 3000 гривень), пенсії, сти-
пендії з одночасним зниженням 
податкового тиску на підприєм-
ців. З одного боку, це дозволить 
«відбілити» зарплати, вивести 
їх з конвертів, з іншого – збіль-
шить купівельну спроможність 
громадян. Гроші підуть в еконо-
міку і почнуть працювати. Ці за-
конопроекти поки що блокують-
ся владою, але рано чи пізно ми 
доб’ємося їх ухвалення. 

Окрім того, потрібно негай-
но вирішувати проблему безро-
біття. Підтримуючи малий і се-
редній бізнес, розвиваючи влас-
не виробництво, ми створюємо 
нові робочі місця, даємо людям 
можливість заробляти, а держа-
ві – отримувати податки. До речі, 
один з наших законопроектів, 
спрямований на підтримку дере-
вообробної галузі  – щодо мора-
торію на експорт лісу-кругляка, 
вже прийнятий. Ми переконані: 
коли ми не будемо експортувати 
дешеву сировину, а зосередимо-
ся на виготовленні готової про-
дукції, до нас потягнуться інвес-
тори, наші люди будуть працю-
вати на заводах і фабриках за-
мість того, щоб мовчки спостері-
гати за бездумною вирубкою лі-
сів. 

За цим принципом плануємо 
відродити й інші галузі в Украї-
ні. Я наголошую: усі кредитні ко-
шти ми повинні вкладати в роз-
виток економіки, а не латати 
ними дірки.

- Чи є у Радикальної партії 
свій план – як боротися з за-
хмарними тарифами? 

- Безумовно, є. Одразу скажу: 
субсидіями тут суттєво не допо-
можеш, потрібно докорінно змі-
нювати систему.

На щастя, разом із холод-
ними і довгимизимами, Гос-
подь дав нам власні газ та на-
фту. Не в такому обсязі, як Ро-
сії чи Катару, але достатньо для 

того, щоб українці не жахалися 
зими. Я наголошую: у житлово-
комунальному господарстві по-
трібно використовувати лише 
газ українського видобутку, ціна 
якого нижча російського у де-
сятки разів. Окрім того, потрібно 
скасувати рентну плату на видо-
буток власного газу і ліквідувати 
«Нафтогаз», як гніздо корупції. 
Усі ці заходи дозволять відчутно 
знизити вартість комунальних 
послуг – мінімум у 2-3 рази. Саме 
тому Радикальна партія ініціює 
позачергове засідання Верховної 
Ради, на яке вимагає винести всі 
ці питання.

Справедливі комунальні та-
рифи – це, без перебільшення, 
питання виживання нації. До-
сить дозволяти олігархам пара-
зитувати на надрах держави. По-
трібно ліквідувати монополії на 
використання нафти й газу. Над-
ра – власність народу України і 
крапка.

- Радикальна партія впер-
ше йде на місцеві вибори. За 
яким принципом відбирали 
кандидатів?

- Понад 90% наших кандида-
тів – це нові обличчя. Наш голо-
вний принцип – жодного регіо-
нала в списку, жодної продаж-
ної морди, яка заплямувала себе 
співпрацею зі злочинним режи-
мом Януковича. Відбирали кан-
дидатів з простих людей, пере-
вагу надавали Героям АТО, інва-
лідам, громадським активістам, 
волонтерам, а також лікарям, 
вчителям, економістам, юристам 
та представникам інших поваж-
них професій. Ми переконані: до 
влади повинні прийти звичайні 
люди – такі самі, як ви.

Тож я запрошую всіх свідо-
мих українців прийти на вибори 
та віддати свій голос за майбут-
нє країни.  

Спілкувалася 
Галина ПЕЧЕРИЦЯ.

Лідер української опозиції ОЛЕГ ЛЯШКО: 
«Людям їсти нічого, а вони -  
про «реформи» розповідають …»
Олег Ляшко - один з небагатьох українських політиків, який говорить правду – якою б 

неприємною вона не була. Відкритий до людей і незручний для влади. Саме за це його 
люблять мільйони українців і ненавидить провладна верхівка, до якої він та очолювана 

ним Радикальна партія  – у жорсткій опозиції. У відвертому інтерв’ю лідер радикалів 
розповів про те, що він та його команда робить для захисту українців та України і як влада 
розправляється з ним за його державницьку позицію. 

Ляшка  
люблять  

люди.  
І ненавидить  

влада
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На фото Івана ПШОНЯКА: студентки Тернопільського Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола – Каріна Вороніна, Наталя Друзюк, Яна Люба, Вікторія Сливчук.

Ішла через гречки, спотикаючись об 
бджолині переспіви. Звернула з дороги - 
навпрошки швидше. Поспішала до зали-
шеної старої оселі. Колись тут жив Олек-
сій. Її, Вірчин, батько.

Олексієва оселя, точніше, його другої 
дружини, стояла сиротиною. Кілька років 
тому не стало батька. Невдовго ходила у 
вдовах і Тамара. Віра ніколи сюди раніше 
не приходила. Тато не кликав її на гостину. 

Від її оселі до його - кілька кілометрів 
навпрошки. Сотні разів хотіла побігти че-
рез поля до його господи. За життя не змо-
гла. Тепер гладила обгризлі роками, доща-
ми й вітрами причілки. Коли ж простягну-
ла руку до яблуні, що вляглася на старий 
ганок, воронячий крик вперіщив по вухах. 

- Я не прийшла виривати вікна і двері 
чи зривати пороги, - шепотіла Віра до зліс-
ної птахи. Знаю - це гріх. Так казали ста-
рі люди. Бачиш, вже все майже зруйнува-
ли. Розтрощили. Розікрали. Куди ж ти ди-
вилася?

Певно, ворона зрозуміла Віру. При-
тихла. Навіть дозволила зірвати яблуко в 
батьковому садку. 

… Віра й досі береже маленьке пуделоч-
ко з-під крему. Крем із кореня женьшеню 
купила матері на день народження, коли 
була у шостому класі. Їй так хотілося, аби 
матуся змащувала ним руки й обличчя. Ві-
рила: крем чудодійний - неньчині зашка-
рублі від тяжкої роботи руки стануть шов-
кові. А з обличчя зникнуть сумні зморшки. 
І до них повернеться тато Олексій. 

Ярина, з діда-прадіда сільська жінка, 
вертіла пуделочко в руках. 

- Хіба я пані? Треба було, доню, цукер-
ків собі купити.  

Віра бачила: її подарунок засмутив ма-
тір. То був навіть не смуток. Це був жаль… 

Віра для Ярини була цілим Всесвітом. 
Дитя з’явилося на світ надто кволе і пізнє.  
Ярині давно тридцятка минула. Це була 
перша і єдина Яринина дитина. 

Ярина не вміла співати колискових. 
Вона їх не знала. Зате знала молитви. Спо-
вивала у них маля. Крихітна людинка 
вперто чіплялася за життя. Назвала Вірою, 
аби це ім’я оберігало її донечку. 

Фельдшерка часто 
приходила до їхньої осе-
лі. Гарна на вроду й го-
стра на язик, подобала-
ся парубкам і одруже-

ним чоловікам. Олексій на обличчі міняв-
ся, коли Тамара, по-сільському, Тоська, пе-
реступала їхній поріг. Порівнював її з Яри-
ною. Куди там! На Ярині, старшій від себе, 
одружився, бо її сім’я мала статки. Сам був 
бідося. Прийшов у прийми. Став господа-
рювати. Жили не бідно. Але не кохав Яри-
ну. І крихітну Вірку не любив. Сам не знав, 
чому. Жодного разу сповиток на руки не 
взяв. 

- Олексію, твоя донька красунею ви-
росте, - жартувала Тоська. - Вся в тебе. По-
глянь на ті каштанові очі. 

Олексій дивився не на доньчині очі, а 
на Тоську. Все вона розуміла. Він їй також 
подобався. Їй завжди подобалися чужі чо-
ловіки. А чужим чоловікам подобалася 
Тоська. Жіноцтво не тямилося від злості. 
Але фельдшеркою Тоська була від Бога. І 
в погоду, і в негоду бігала по трьох селах, 
якщо викликали. Допомагала не тільки 
людям, а й худобині. Тому конфліктувати 
з фельдшеркою ніхто не хотів. Поза очі мо-
лодиці прали й полоскали її кістки. Шпети-
ли благовірних за чутки, що вони до Тось-
ки «за ліками» через день бігають. Проте 
жоден не залишався у неї на тривале ліку-
вання. А Олексій зважився. Перебрався до 
Тоськи, коли Вірка почала ходити.

- Тя-тя-тя, - простягала рученята до 
батька. Він сторонився. 

- Тя-тя-тя, - кликала доня. Ярина не мо-
гла нічого пояснити маленькій. Колись, 
згодом… А Вірка заглядає за батьком, смі-
ється і кличе, кличе…

Тоська просила прощення у Ярини, 
мовляв, так вийшло, доля така. Ярина у 
відповідь: 

- Я маю Вірку. Аби лише здоровою була. 
…Каштанові очі й такого ж кольору 

пухнасте кучеряве волосся шалено пасува-
ло Вірчиному характеру. Вона була зірви-
головою. Гралася у війну з хлопчиськами 
і робила вилазки в чужі садки. А який го-
лос! Учителька музики натішитися не мо-
гла. Жоден концерт без Віри не обходився. 
Ярина раділа. Не йшла,  летіла, на ті кон-
церти. У сільському клубі Вірка перевтілю-
валася в гарненьке руде ангелятко.  

До Ярини приходили сусіди на вечор-
ниці. В її оселі не пліткували й нікого не 
обмовляли. Говорили про життя, згадува-
ли минуле, жінки вишивали. 

- Заспівай-но, мала, нашої, - просив дід 
Дмитро. 

- За туманом нічого не видно. Тільки 
видно дуба зеленого… - виводила Вірка. 

Жінки просили заспівати іншої.
- Де ти бродиш, моя доле? Не докли-

чусь я тебе!.. - затягувало дівча. 
Вдови, розлучені й заміжні відкладали 

вишиття. Вірка співала, а кожна з них ду-
мала про своє. 

- …Чи у полі при долині диким маком 
ти цвітеш. Чи у лузі на калині ти зозулею 
куєш? - линув дзвінкий голосок. І від нього 
жіночі сльози скапували на вишиті маки-
волошки. 

А ще Вірка любила читати. У якійсь 
книзі й прочитала про чудодійний корінь 
женьшеня. І щиро, по-дитячому, повірила...

…Ходила осиротілим батьковим обі-
йстям. Страшнувато. Сусідська хата також 
пусткою стоїть. Захотіла зробити кілька 
фотографій. Раптом щось схоже на зітхан-
ня змусило здригнутися. Наче душа сплак-
нула. А, може, здалося. І ворона обізвалася. 

- Не галасуй, - мовила до птахи, - я ж із 
добром прийшла.

- Кар-р-р… - вороні таки було невтямки. 
З добром сюди не приходили. Ось у крини-
цю всякого непотребу накидали. Навіщо? 
Залишені криниці треба засипати землею. 
Гріх у святу воду сміття кидати. 

Віра натиснула кнопку фотоапарата. 
Вона винесе звідси безмовне волання ві-
кон, які сліпо дивляться у безвість небес. 
Рами, певно, вже згоріли у чиїсь грубці. А 
шибки, може, ще служать. І світлину льоху 
із запалими, наче в голодної корови, бока-
ми. І криницю без краплини води. Ще зірве 
кілька яблук. 

Додому поверталася також навпрош-
ки. Поспішала. Треба попросити вибачен-
ня в матері за те пуделочко крему. Засму-
тила тоді неньку. Картає себе донині. 

- Доню, хіба ж я не розумію? Може, ті 
креми й повертають красу міським паням. 
А ми без них обходимось. Не докоряй 
собі. Та й коли то було… 

- Ярино, - гукнула сусід-
ка через тин, - видою ко-
рову і на посиденьки при-

йду.Неділя ж. Манька прийде. І Софія. О, 
Віра твоя з міста приїхала. Піст закінчив-
ся. Співати можна. Бачили Віру в телевізо-
рі, як вона зі своїми хлопцями слічно співа-
ла. Гарні в тебе внуки, Ярино. І зять слав-
ний. Дочекалася ти свого щастя. 

Зібралося увечері більше десятка люду. 
Повсідалися в саду. Пожурилися, що недав-
но поховали Анельку. Вона любила підспі-
вувати Вірі. Катерина не змогла прийти - 
колька у поперек влізла. Про дітей-онуків 
побалакали. Про погоду... 

- Заспівай-но вже, Віро. 
- Посіяла людям літа свої, літечка жи-

том. Прибрала планету, послала стежкам 
споришу. Навчила дітей, як на світі по сові-
сті жити. Зітхнула полегко - і тихо пішла за 
межу… - заспівала. 

Матері витирали кінчиками біленьких 
хустинок сльози. 

- Вона посміхнулась, красива і сива, як 
доля. Махнула рукою - злетіли увись руш-
ники. Лишайтесь щасливі... І стала замис-
леним полем на цілу планету, на всі поко-
ління й віки…

Віра закінчила співати. Зацвірінча-
ло пташа. Мабуть, збуди-
ла його і схвилювала ма-
леньке серце.  

А Ярина прошепотіла 
Вірі на вухо: 

- Мушу пока-
ятися, доню: той 
крем довго стояв 
і пожовк, зіпсу-
вався, пев-
но. Я пуде-
лочко по-
мила…

Ольга 
ЧОРНА. 

Сокровенне щастя
Яринине

Марта і досі пам’ятає, якою 
короткою видавалася їй дорога 
з дому до кладовища, коли про-
водили в останню путь її чоло-
віка Степана.

«Ну, куди ж так спішити?» 
- сердилася й на так повільну 
процесію. Хотілося, щоб іще хоч 
трішки, хоч мить побув він на 
білому сві-
ті. Хай у 
домовині, 
але поряд 
із нею і їх до-
нечкою Олею.

«Ой, Степане, Степане, що 
ж ти робиш зі мною? Як одна 
дам раду нашій дитині?» - крик 
жалю і відчаю болем виривав-
ся з грудей, відлунював на усе 
село…

Родини у них із чоловіком – 
не було. Обоє вони – інтернат-
ські діти. Сімейне життя почи-
нали з ложки-миски. Жили у 
злагоді, виховували донечку 
Олю. Та страшна хвороба Сте-
пана несподівано обірвала і 
його молоде життя, і їхні споді-
вання та надії.

На дев’ятий день уся, аж по-
чорніла від горя, пішла Мар-
та в церкву подавати на Служ-
бу Божу за упокій. Біля храму 
побачила дівчинку, що жебра-
кувала. «Тітонько, допоможіть 
сиротині. Їсти дуже хочеться», 
– худенька рука повисла перед 
очима Марти.

Вийшовши із церкви, Марта 
угледіла щедру купку гривень 
у слоїку малої жебрачки. Марта 
полегшено зітхнула: добре, що 
не лише вона, а й ще хтось по-
співчував дитині.

Хто-хто, а Марта знала, що 
таке біда. Ще з інтернату, куди 
попала після трагічної смерті 
батьків, коли не раз їй дуже хо-
тілося їсти. Тепер  їм з Олею теж 
важко. Та жаль Марті не себе, а 
доньку. Худенька, хвороблива, 
вона уже забула смак морозива 
чи шоколадки. Хвороба чолові-
ка забрала багато коштів, дове-
лося кредит взяти. На похорон 
всім селом складалися…

«Потерпи, моє сонечко. Хай 
лишень кредит сплатимо, тоді 
легше нам буде», – відвертала 
Марта жадібні оченята донь-
ки, коли та бачила, як сусідські 
діти ласують смаколиками…

У неділю вона знову стрі-
нула біля церкви дівчинку-
жебрачку. «Тітонько, не ми-
найте, пожалійте…» - заводила 
мала тоненьким, жалісливим 
голосочком, мов пісню співала.

Хтось сердито со-
вістив малу, хтось, на-

впаки, заступався за  неї. 
Марта кинула гривню у 
слоїчок. Жебрачка гречно 
вклонилася… Під час Богослу-
жіння мотлох грішних думок 
враз наповнив голову Марти: 
ось, як буває – завчить дитина 
кілька жалісливих фраз і роз-
чулює перехожих. Так легко і 
просто можна поправити своє 
фінансове становище. А що, 
коли зробити жебрачкою… 
Олю. Хоч на деякий час, допо-
ки не погасять той злощасний 
кредит. Сама ж не раз переко-
налася, що не кожен, хто же-
бракує, бідує. Дехто, за назби-
рані кошти такі наїдки і на-
питки купляє, що той, хто по-
дає, собі не дозволить… А їм з 
Олею тепер і справді сутужно. 
Заманлива ідея, мов черв’як, 
свердлила мозок Марти. От 
тільки, чи Оленька її зрозуміє.

Дівчинка ніяк не погоджу-
валась на пропозицію Марти. 
«Я не зможу, мамочко. Не вмію 
просити, ти ж знаєш. Зі страху 
я і слова вимовити не зможу», 
- на личку Олі котилися горо-
шинки сліз. «Що ж, тоді взага-
лі нічого казати не будеш. Хай 
люди думають, що ти – глухоні-
ма. Просто мовчки сидітимеш з 
капелюшком, куди гроші кида-
ти будуть, і все» - навчала Мар-
та доньку.

Дівчинка швидко увійшла 
в роль глухонімої. Раділа, що 
вносить і свій вклад у сімейний 
бюджет. В обох у них появили-
ся модні обновки, завжди по-
вним був холодильник, зроби-
ли в домі ремонт. Минали роки. 
Оля часто пропускала школу і 
вже охоче їздила жебракувати 
сама. Марта, яка колись покля-
лася на могилі Степана вивчи-
ти доньку, тепер думала інак-
ше: не в науці – щастя. Голо-
вне в житті – вміти крутитися. 
Не засмутив її і поганий атес-
тат Олі.

Якось підійшов до Олі мо-
лодий, солідний чоловік. Став 
уважно читати табличку, на 
якій було написано, що вона 
просить допомоги на лікуван-
ня важко хворої мами. Потім 
великими сірими очима вту-

пився у зніяковілу 
Ольгу.

«Ти – не глухо-
німа, дівчино. Чому 
гріх на душу бе-
реш?» - гострою стрі-
лою влучив у саме серце Олі. Та 
зірвалася з місця, мов полох-
лива пташка, хутко стала зби-
ратися. «Звідки ви дізналися?» 
- спитала, почервонівши. «Але 
ж я – не помилився?» - питан-
ням на питання відповів незна-
йомець.

Він провів її на залізнич-
ний вокзал. Олі чомусь захоті-
лося поговорити з цим симпа-
тичним чоловіком, вихлюпну-
ти з душі усе, що тяжіло у ній 
каменем.

Так, їй соромно, дуже сором-
но жебракувати, але це вже ста-
ло, як азартна гра, що не хоче 
відпустити, манить, переслі-
дує. Сергій, так звали чоловіка, 
подав їй сумку на потяг. Встро-
мив у її холодні долоні візитів-
ку. «Якщо буде бажання погово-
рити – зателефонуй», - сказав.

Поїзд рушив. А він ще сто-
яв на пероні, махаючи їй рукою, 
доки не розтанув у вечірньому 
тумані. «Це – твоя доля, доля, 
доля», - гуркотіла наїжджена 
колія. «Це – моя доля», - підка-
зувало Олине серце.

Вона довго не могла засну-
ти. Бачила перед собою Сер-
гія, про якого, по суті, нічого не 
знала. Але дуже хотіла знати. І 
наступного дня  набрала номер 
його мобільного.

Через тиждень Сергій приї-
хав до неї. А через півроку по-
просив у Ольги руки і серця. 

Здавалося, в їх оселі зно-
ву поселилося тихе, родинне 
щастя. Сергій свій бізнес має, 
господар хороший. Його руки 
усьому уміють дати лад. А го-
ловне – Олю любить і шанує, ні-
коли не нагадує, де зустрів її, 
не дорікає минулим. На моги-
лі Степана Марта розповідала 
про Сергія і вірила, що чоловік 
чує її і разом із нею радіє щас-
тю доньки.

Та не довго радість вита-

ла над їхньою ха-
тою. Народила Оля 

дівчинку,  Христин-
кою назвали. Тішилася 

Марта онукою. Тільки одне 
не могла збагнути – чому оче-
нята в Христинки якісь сумні, 
погляд  далекий, і на їх голоси 
вона не реагує?

Мабуть, ще надто мала, щоб 
їх розуміти, втішала Марта себе 
і дітей. Та коли Христинці випо-
внилося півроку, вони почули від 
лікаря страшні слова – дівчин-
ка народилася глухонімою. Від 
цих слів Марта ніби закам’яніла. 
У невтішному риданні зайшлася 
Оля: «Це – ти, чуєш? Ти наклика-
ла в хату біду!» - очима повними 
жалю і розпуки, вона дивилася 
на поблідлу Марту…

Згодом Сергій перегородив 
подвір’я. Так забажала Ольга. 
Вона не впускає онуку до ба-
бусі. Христинка поступово ви-
вчає міміку і дактиль. Як ко-
лись Оля. 

Марта заглядає крізь щіли-
ну, милується рідною кровин-
кою і серце її рветься на кри-
ваві шматки. Вона не сумніва-
ється – це через її гріхи страж-
дає Христинка, живе у своєму, 
невідомому їм світі, де немає 
ні співу пташок, ні дзюрчання 
струмочка. Навіть голосу свого 
Христинка не чує.

Тепер Марта точно знає: 
Господь милосердний і вміє 
прощати найтяжчі гріхи. Тре-
ба лише стати перед ним у 
щирому каятті, із сум’яттям в 
душі попросити прощення… На 
жаль, колись вона цього не зро-
била. Жадоба до легкої наживи 
затуманила їй серце і розум, і 
тепер до кінця своїх днів їй спо-
кою не буде…

Очі Христинки зупинилися 
на щілині, звідки зиркала Мар-
та. Здається, вона усміхнулася 
бабусі. Щось тепле і осяйне за-
повнило серце жінки.  Вона ві-
рить: її онука, її миле і ніжне 
сонечко, ще буде щасливою. І 
Марта усе зробить для цього…

Марія МАЛІЦЬКА.

Сокровенне

Етюд

Їх було двоє – Він і Вона. Вони зна-
йшли одне одного і жили тепер звичайні-
сіньким життям. Вони були щасливими, 
тому що були разом, удвох, а це набагато 
краще, ніж бути поодинці. 

Він носив її на руках, ночами запалю-
вав для неї на небі зірки, збудував дім, 
щоб їй було де жити. І всі говорили: «Ще б 
пак, як його не любити, адже він — ідеал! 

З таким легко бути щасливою!» А вони 
слухали всіх і посміхалися, і не пояснюва-
ли нікому, що він не міг бути іншим, адже 
був поряд з нею. Це було їхньою малень-
кою таємницею. 

Вона чекала його, зустрічала і прово-
джала, зробила затишним їхній дім. І всі 
говорили: «Ще б пак, як її не носити на ру-
ках, адже вона створена для сім’ї. Не див-

но, що він такий щасливий!» А вони тіль-
ки сміялися і не говорили нікому, що вона 
створена для сім’ї лише разом із ним і 
лише йому може бути добре в її будинку. 
Це було їхньою маленькою таємницею. 

Він ішов, спотикався, падав, розчаро-
вувався і втомлювався. І всі говорили: 
«Навіщо він їй, такий побитий і змуче-
ний, адже довкола стільки сильних і впев-
нених». Але ніхто не знав, що сильнішого 
від нього немає нікого на цілім світі, адже 
вони були разом. Це було її таємницею. 

І вона перев’язувала йому рани, не 
спала вночі, сумувала і плакала. І всі го-
ворили: «Що він у ній знайшов, адже у 
неї зморшки і синці під очима, що йому 
заважає знайти молодшу і красивішу?» 
Але ніхто не знав, що для нього вона була 
найгарнішою у світі. І це було його таєм-
ницею. 

І вони жили, кохали і були щасливи-
ми. І всі дивувалися: «Як можна не на-
бриднути одне одному?» Просто ніхто не 
розумів, що вони разом, їх двоє, а всі ре-
шта – самі по собі, поодинці. Але цього не 
поясниш, та й не треба...

Їх було двоє...

В осінніх барвах 
спогади згубились

Про літо-літечко 
і теплі гожі дні.

Дівчата в літі 
цьому загубились,

Щоби розцвісти 
знову навесні.

Здається, вона усмiхнулася
бабусi

Обличчя міста мокре 
від дощів,

Заснули хмари 
на деревах сірих,

І осінь в візерунчастім 
плащі,

Мене обнявши, 
поряд тихо сіла.

І ледь зашепотіла: 
«Що за сум?»

Листочком, 
мов долонею, торкнулась

Очей вологих 
і печальних дум -

І враз на мою душу 
обернулась.

І стало тісно їй, моїй душі,
У метушні, в буденності 

незмінній...
То плачу я, коли ідуть дощі,
Над містом цим 

у образі осіннім.

*      *      *
У гонитві розгубленим 

світом,
Знаєш, треба спинитись 

на мить
І неспішно так кави відпити,
Щоб почути, 

як тиша звучить.
Став на паузу думку і слово,
Сім раз видихни, 

знову вдихни
І відчуй – як же жити 

кайфово,
Всі вагання 

й журбу приструни!
І згадай про усіх, хто у серці,
Це ж не розкіш - 

тих декілька фраз,
У щоденній твоїй круговерті
Має цінність одне лише - час.

*      *      *
Навчитись любити життя - 

це насправді не складно,
Є віра в добро і бажання 

його віддавати.
Тупцюєш на місці, 

ховаєш себе безпорадно,
І сили немає боротися 

і повставати?
Цей шлях непростий: 

спотикається кожен 
і плаче,

Та щедре майбутнє вже 
завтра поділиться щастям.
Вбереться душа в біле-біле 

блаженство дитяче,
Так ніби іде на святе 

своє перше причастя…
Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Цей рік для нашого 
театру ювілейний 
– 100-ліття 

створення Лесем Курбасом 
професійного театру 
«Тернопільські театральні 
вечори» і 85-ліття нині 
існуючого театру імені Т. 
Шевченка. 

На жаль, географія фести-
валю звузилась до представни-
цтва Мельпомени Західного регі-
ону, та глядачі все одно мали змо-
гу переглянути різножанрові ви-
стави.

Розпочав тиждень господар 
фестивалю – Тернопільський 
академдрамтеатр ім. Т. Шев-
ченка оновленою оперетою Я. 
Барнича «Гуцулка Ксеня» (ре-
жисер н. а. України Федір Стри-
гун). 

Глядачі добре знають і лю-
блять цю оперету, тому з радістю 
сприйняли її повернення на сце-
ну, хоч дещо у виставі було зміне-
но, іншими були й виконавці ро-
лей Синиці (з. а. України І. Ляхов-
ський), Ксені (актриса Ю. Хміль), 
Мері (актриса В. Шараськіна), 
Марічки (Т. Панькевич). Зви-
чайно ж, ті, хто бачив перший 
склад вистави, мимоволі порів-
нювали акторів. Я люблю актри-
су Юлію Хміль, однак над її вока-
лом треба було ґрунтовніше по-
працювати. Не таким злагодже-
ним і вишколеним був і чолові-
чий хор. Класно вписалася у ви-
ставу В. Шараськіна – приборку-
вачка «ковбоїв». Всілякої похва-
ли заслуговує Марічка – актри-
са Т. Панькевич – природна, орга-
нічна, характерна.

Виставу «Зерносховище» за 
п’єсою Н. Ворожбит привіз на 
фестиваль    Перший україн-
ський театр для дітей та юна-
цтва у Львові (режисер Андрій 
Приходько). Вистава побудова-
на на контрастах. Зерносхови-
ще в церкві і голодний, вимира-
ючий люд довкола. Ніжна і сти-
шена українська пісня і вульгар-
на балалайка, що заглушує її… Зі 
сцени персонажі з більшовицьки-
ми плакатами з галасом та лай-
ками перекочовують у зал, несу-
чи з собою весь рейвах і негатив. 
Чомусь таке враження, ніби топ-
чуться по нашій історії. Не сказа-
ла би, що вистава вирішена у Кур-
басівських традиціях, хоча режи-
серу видніше. 

«Двадцять хвилин з ангелом» 
- виставу за п’єсою О. Вампілова 
показав на фестивалі Тернопіль-
ський академічний театр актора 
і ляльки (режисер-постановник 
з. а. України Володимир Лісовий). 

Психологічна річ. 60-і роки, го-
тель, двоє чоловіків занепокоєні 
одним – де взяти грошей на по-
хмілля. Дратує все: і скрипалька 
за стіною, і молоде подружжя, що 
проводить тут медовий місяць, і 
прибиральниця, що бачить у них 
невиправних пияків. Аж раптом 
з’являється чоловік, який про-
понує дати гроші, а не позичи-
ти – і в задурманених головах ви-
никає підозра: чому? Незнайом-
цеві влаштовують «допит із при-
страстю». Коли ж чоловік зізна-
ється, що так хоче спокутувати 
гріх перед покійною мамою, на-
стрій «слідчих» різко змінюєть-
ся на співчуття. Присутні немов 
прозрівають, відтак відбувається 
очищення.

Вдалий вибір вистави, пер-
сонажам комфортно у створено-
му художником В. Якубовським 
інтер’єрі, добра акторська гра. 
Молодці, лялькарі!

Івано-франківці привезли 
на фестиваль «Енеїду». І не про-
гадали. Від режисера цього теа-
тру Романа Держипільського ми, 
звичайно, очікували успішної ро-
боти, але і цього разу він здиву-
вав.

Білий відкритий куб сцени, 
візуальний сценографічний ряд, 
вдало дібране музичне оформ-
лення, надзвичайна пластич-
ність і динамізм акторів. Масов-
ка зображує, як усі дружно гре-
буть у Карфаген. Про всі напрям-
ки, куди рушає Еней, анонсують 
написи, на кшталт: «Кумська зем-
ля (відьомське кодло)», «Пекло 
(о-йо-йой)», Латинська земля 
(мудрі люди)» тощо. На сцені пра-

цює все: і декорації, й актори. Ці-
каве вирішення і сучасне звучан-
ня теми війни: маршові ритми, 
тупіт копит, люд, що зносить усе, 
аби озброїти й нагодувати армію, 
і збирання смушевих шапок піс-
ля бою під тиху мелодію «Пливе 
кача»... Як на мене, то це найкра-
ща вистава фестивалю, хоча номі-
націй цього року не було. 

З «Інцидентом» на мистецьке 
свято завітав Чернівецький ака-
демічний муздрамтеатр ім. О. Ко-
билянської. Режисер – з. а. Украї-
ни Людмила Скрипка. Жанр ви-
стави «Інцидент» визначено як 
«більше ніж комедія», хоча він 
швидше тягне на фарс чи воде-
віль. На сцені вирували італійські 
пристрасті через нікчемний при-
від: на офісній вечірці розірвала-
ся гумка і спали труси з молодої 
дружини бухгалтера. Банальний 
інцидент розкрив «нутро» персо-
нажів, що стали свідками ситуа-
ції. А далі оргії, інтриги, розпуста, 
сцени з закулісного життя чинов-
ників – все, як у чаду. І невідомо, 
до чого б дійшло, якби… не вибух-
нув газ... раптовий сигнал триво-
ги приводить усіх до тями.

Добра пластика, багато гала-
су, строкатих нарядів, двознач-
ності. Фарс та й годі.

Вистава «Каліка з острова 
Інішмаан» Рівненського акаде-
мічного драмтеатру (режисер н. 
а. України Володимир Петрів) за-
явлена як комедія, але ірланд-
ська. Матеріал непростий, та ре-
жисер і актори дуже добре вжи-
лися в нього. 

Покручений каліка Біллі (ак-
тор Ігор Ніколаєв), забуваю-

чи про свій стан, 
мріє зіграти са-
мого себе в кіно. 
І моряк Боббі (з. 
а. України Віктор 
Янчук) допома-
гає йому наблизи-
тись до мрії. Ми-
нає час, ніхто вже 
й не очікує поба-
чити вживих Біл-
лі, як він раптом 
повертається у 
рідні пенати. У 
нього залишилася 
ще одна потаєм-
на мрія – пізнати 

кохання. І такий шанс йому да-
рує публічна дівчина… У фіналі 
ощасливлений юнак випросто-
вується на повний зріст – його 
підіймає сила почуття.

Добротна драматургія й ре-
жисура, чудова акторська гра. 
Психофізика І. Ніколаєва заслуго-
вує найвищої оцінки. Виставу ди-
вишся як фільм, вона достойна 
всілякої похвали.

Волинський академічний 
драмтеатр ім. Т. Шевченка по-
ставив виставу за п’єсою сво-
го земляка, журналіста і про-
гнозиста В. Лиса «Століття Яко-
ва: перше кохання». Названа 
вона поліською рапсодією і це 
один із епізодів роману-трилогії. 
Режисер-постановник – Микола 
Яремків.

Десь на хуторі доживає віку 
самотній столітній дід (н. а. Укра-
їни Анатолій Романюк), єдиною 
співрозмовницею якого є пош-
тарка. Аж тут у розмірене жит-
тя старого вривається непроха-
на гостя, наркоманка. Порятова-
на від ломки дідовим цілющим 
зіллям, дівчина зізнається, що 
стала наркозалежною через не-
щасливе кохання. А потім допи-
тує діда, чи знає він взагалі, що це 
таке. Чоловік поринає у невеселі, 
повні трагізму спогади своєї мо-
лодості…

У виставі використано волин-
ську говірку, тамтешній одяг, ді-
тей і юнаків, що відтворюють різ-
ні періоди життя головного ге-
роя. Та чи була вона цікавою для 
глядачів? Навряд. Вистава вида-
лась сирою як з точки зору дра-

матургії, так і режисури, хоч прав-
дивим і органічним був н. а. Укра-
їни А. Романюк у ролі Якова.

Виставу Львівського націо-
нального академдрамтеатру ім. 
М. Заньковецької її режисер н. а. 
України Федір Стригун назвав 
«драматичними малюнками», де 
багато філософських роздумів 
про волю, моральні устої, патріо-
тизм. Ці ідеї закладені у творі Та-
расом Шевченком, а режисер пе-
редає їх крізь призму сучаснос-
ті. Немовби мозаїку він викладає 
епос нашої історії. Кожна фраза в 
«Невольнику» має свій сенс і під-
текст. Тут не лише розповідь про 
долю парубка Степана, тут віра 
в те, що ми – українці, що земля 
наша й є той самий образ волі, 
яка дорожча за життя.

На екрані проходили кадри 
сумної і славної історії нашого на-
роду, і проникливий та суворий 
погляд Шевченка (портрет пері-
одично зявлявся на сцені під час 
вистави) ніби запитував із до-
кором: «Як ви дійшли до тако-
го?». А лейтмотивом була фраза: 
«Пам’ятайте, синочки, що сила 
наша в єдності, а воля – на вістрі 
шаблі».

«Республіка на колесах», яку 
привіз на фестиваль Хмельниць-
кий академдрамтеатр ім. М. Ста-
рицького (режисер-постановник 
Анатолій Пундик), написана Ма-
монтовим сто літ тому, проте ви-
става актуальна й понині.

У загальному рейваху на сцені 
бачиш і суперечки міщан з анар-
хістами, і робітничо-селянську 
армію, і випадкових вискочок-
міністрів, і розгубленість насе-
лення. «За кого ж молитись те-
пер? - запитують одне одного, - то 
було за царя, то за Леніна, а те-
пер?..» Люди хочуть порядку, а 
натомість отримують п’яні роз-
гули та побори, покарання і зви-
нувачення у «бунті». І риторич-
не запитання наприкінці: «Ска-
жи, куди нас заведе цей довгий 
шлях?..»  Здавалось, застарілий 
матеріал, а зачепив болючі місця. 
Добра режисерська й акторська 
робота. 

Фестиваль показав вибір ви-
став і рівень режисерських робіт 
різного ґатунку. Найбільше мене 
вразили Івано-Франківський і 
Рівненський театри, передбачу-
ваний був успіх заньківчан, ви-
ріс рівень хмельничан. Але не 
можу втриматись, щоб не сказати 
про наш рідний театр, – він став 
інертним, загальмованим, не ви-
школеним, хоча трупа молода, і 
активізувавши її, захопивши ці-
кавими роботами, показавши, що 
не так, можна отримати зразко-
вий театр.

Влада СОБУЦЬКА.
Фото Тараса ІВАНКІВА.   
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На сцені - і смішне, 
й сумне, і грішне...

Відшуміли тринадцяті 
«Тернопільські театральні вечори». 
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Подивіться, чи немає серед 
ваших кімнатних рослин 
таких, які ніяк не можуть 

напитися: скільки не поливай, 
земля миттєво пересихає? 

Це відбувається тому, що корені у них 
розрослися і швидко поглинають вологу. 
В інших - ґрунт вологий, але вигляд пога-
ний. Схоже, рослину залили і її коріння за-
гнило. Буває й по-іншому: квітка зелена і 
здорова, а рости чомусь не хоче. Швидше 
за все, земля, у якій вона сидить, занадто 
ущільнилася й у ній стало мало кисню, не-
обхідного корінню для нормального роз-
витку.

Проблеми у всіх цих випадках різні, 
але рішення одне -  потрібне пересаджен-
ня або перевалка. Якщо корені рослини в 
порядку, то їй необхідна перевалка - тоб-
то просто переміщення в горщик більшо-
го обсягу зі збереженням земляної грудки. 

Пересадження без збереження зем-
ляної грудки проводять у тому випадку, 
якщо рослину залили і її коріння загни-
ло. При цьому землю акуратно струшу-
ють, видаляють ушкоджені корені, зрізи 
присипають товченим вугіллям. Рослину 
саджають у новий горщик, забезпечивши 
гарний дренаж. Стару землю заміняють 
свіжим повітропроникним ґрунтом.

Щоб рослина безболісно перенесла 
пересадження, необхідно дотримати пев-
ні правила.

Насамперед перед пересадженням 
рослину необхідно добре пролити.

Ємкість, у яку плануєте пересадити 
рослину, має бути на 3-4 см ширше попе-
редньої. Якщо контейнер або горщик на-
багато вище колишнього - нічого страш-
ного, зайві сантиметри можна засипати 
дренажем.

Для рослин, що швидко ростуть, мож-
на взяти ємкість у два рази ширше попе-
редньої, однак у цьому випадку потрібно 
бути особливо акуратним з поливом.

Не можна закривати керамзитом дре-
нажний отвір. Щоб цього уникнути, на 
отвір кладуть черепок, черепашку або ка-
мінь із нерівною поверхнею.

Шар дренажу може бути від 3 см до по-
ловини висоти горщика. Для рослин з по-
верхневою кореневою системою (маран-
ти, нефролепіси, аспідистри, епіпремну-
ми) і сукулентів він повинен бути біль-
шим. Для рослин з добре розвиненим 
корінням, спрямованим углиб горщика 
(більшість фікусів, пальми, драцени, аспа-
рагуси), достатньо і 3 см. 

Рослини можна саджати й у високі ва-
зони, але при цьому шар землі під груд-
кою не повинен бути значним, інша ви-
сота контейнера засипається дренажем. 
Щоб високий і вузький контейнер був 
стійким, як дренаж покладіть гальку або 
щебені.

Поверх дренажу насипають шар зем-
лі, потім акуратно розміщають на ньому 
пересаджувану рослину - таким чином, 
щоб коренева шийка розташовувалася на 
2-3 см нижче краю горщика. Корінь заси-
пають землею, ущільнюючи її руками, за-
лишивши до верхнього краю горщика 2-3 
см.

Після пересадження рослину рясно 
поливають, якщо необхідно - досипають 
просілу землю. А ще рослину ставлять у 
світле місце, але не під прямі сонячні про-
мені, і захищають від протягів.

Підживлювати її починають не рані-
ше чим через 3-4 тижні після пересаджен-
ня, але тільки в тому випадку, якщо рос-
лина гарно прижилася.

Овочі та зелень зазвичай сіють (са-
джають) навесні. Але деякі культури, 
і не тільки звичний салат, сіють під 
зиму. Це дозволить отримати врожай 
на два-три тижні раніше, а рослини, 
що зійшли, будуть більш загартовани-
ми і менш схильними до хвороб.

Насіння сіють з тим розрахунком, щоб 
воно не проросло восени. Більшість з них 
не проростає при температурі нижче +5 
°С. Тому найкращий час для посіву - пері-
од, коли температура повітря стійко три-
мається в межах від 1-3 ° С (за 5-8 днів до 
замерзання ґгрунту).

Дрібну (менше 1 см) сіянку цибулі збе-
регти для весняної посадки в домашніх 
умовах досить важко – висихає. Краще 

висаджувати її під зиму. 
Вона не утворює стрілок і 
вкрай рідко вимерзає.

Озимий часник садять 
у другій половині верес-
ня – початку жовтня. Час 
треба розрахувати так, 
щоб до настання стійких 

зимових холодів залишалося приблизно 
півтора місяця. Тоді часник встигне добре 
вкоренитися, але не проросте до першо-
го снігу.

Фізаліс чудово розмножується само-
сівом. Але якщо дозволити йому рости, 
де попало, він цілком здатний потісни-
ти “господарів” грядки. Тому краще ви-
значити для нього місце з осені, а схо-
ди самосіву прополювати. Сіяти ж фіза-
ліс можна, не чекаючи холодів, – до вес-
ни він не зійде.

Насіння петрушки проростають при 
температурі +2-3 ° С, сходи можуть ви-
тримати заморозки до -9 ° С. При всій 
своїй витривалості сходить петрушка по-

вільно і недружно. Підзимовий посів до-
зволяє виграти навесні кілька тижнів від 
пробудження насіння петрушки до мож-
ливого початку робіт на городі.

Насіння пастернаку мають короткий 
термін придатності і погану схожість. 
Підзимовий посів стратифікує насіння 
пастернаку, підвищуючи їхні шанси зі-
йти, тому пастернак краще сіяти восени, 
а не навесні.

Кріп висівають ранньою весною або 
восени. Насіння починає проростати при 
температурі 3-5 ° С, сходи кропу легко пе-
реносять весняні заморозки. Для отри-
мання ніжної молодої зелені тривалий 
час кріп можна сіяти п’ять-шість разів 
протягом сезону, тобто щомісяця.

Шпинат - холодостійка рослина, його 
сходи витримують заморозки до -8 ° С. А 
розетки посаджених восени рослин мо-
жуть зимувати під снігом (у середній 
смузі з невеликим укриттям). Сіяти ж 
його можна практично завжди, коли зем-
ля не покрита снігом.

Щавель - морозостійка багаторічна 
культура, яка чудово росте і зимує в на-
шому кліматі без всякого укриття. Його 
насіння висівають рано навесні, влітку – 
в середині червня або восени (під зиму).

Ревінь розмножують діленням коре-
невищ або насінням. У першому випадку 
здорові, добре розвинені 4-5-річні кущі 
ділять восени. Насіння ж можна сіяти в 
ґрунт свіжозібраним або пізно восени по 
замерзлій землі. При весняному посіві не-
обхідна попередня холодна стратифікація 
протягом 1-2 місяців.

Троянди – справжня 
прикраса будь-якого 
квітника. Восени 

дуже важливо правильно їх 
підготувати до зимових холодів 

Сенс будь-якого укриття троянд зво-
диться до того, щоб обмежити до них до-
ступ вологи, створити сухий повітряний 
прошарок, який пом’якшить перепади 
температур. Починати утеплення треба 
з молодих кущиків, вони найбільш враз-
ливі. Рослини можна підгортати зем-
лею, перегноєм, торфом або компостом 
заввишки 20–25 см. Коли температура 
опуститься до стабільного морозу –3 °С, 
троянди треба вкрити ялиновим гіллям. 
Найбільший ворог - волога

Невисокі кущі можна вкрити по-
вністю, стягнувши кущ разом з ялино-
вим гіллям шпагатом. Біля кущів мож-
на поставити кілочки, а навколо згор-
нути трубою рубероїд. У порожнину, що 
утворилася, засипати сухе листя, звер-
ху накрити відром, яке триматиметься 
на кілках. Практика показує, що тирсу 
краще не використовувати: вона силь-
но намокає, вбираючи вологу з ґрунту, 
потім промерзає, і троянди опиняють-
ся у крижаному панцирі. Навесні в тир-
сі розвиваються грибкові захворю-
вання. 

Молоді пагони витких троянд 
слід укласти на ящики або до-
шки та обв’язати ялиновими 
гілками. Стебла потрібно на-
хиляти дуже обережно, аби їх не 
зламати. Дорослі виткі троян-
ди знімати з опор не по-
трібно, достатньо 
обв’язати ялино-
вим гіллям. Звер-
ху гілки варто обгор-
нути агроволокном, мішковиною, цуп-
ким папером, щоб волога не потрапля-

ла всередину і щоб троянди не обмерза-
ли. Для вкривання не можна використо-
вувати поліетилен: підвищена вологість 
набагато небезпечніша для рослини, ніж 
сильний мороз. 

Багато фахівців вважають, що восе-
ни троянди краще не чіпати. Адже обрі-
зування – це стрес для рослини. У холод-
ну сиру погоду відкрита рана – це вікно 
для проникнення грибкових захворю-
вань. Але буває, що рослина доволі ком-
пактна і її можна вкрити повністю, про-
те заважають одна-дві гілки, які сильно 
витягнулися вгору. У цьому випадку їх 
доцільно зрізати (якщо це не виткі тро-
янди). Також потрібно обрізати сухі гіл-
ки, обстригти листя. Кущі витких тро-
янд восени не обрізають, навесні їх тіль-
ки дещо вкорочують. 

І обрізаємо, і щепимо
Усі живці, які залишилися після осін-

нього обрізування, можна прикопа-
ти окремо або поряд із кущами троянд. 
Живці розташовують під кутом 30 гра-
дусів, залишаючи зверху тільки одну 
бруньку. Імовірно, якісь із них прижи-

вуться і через рік утворять хоро-
шу кореневу систему. Живці, 
укорінені влітку в контейнерах, 

краще зберігати у світлому, про-
холодному приміщенні з тем-
пературою не вище ніж +10 ºС, 

а якщо такої можливості немає, то їх 
можна прикопати в саду. 

Взимку потрібно потурбуватися, 
щоб у розарії лежав сніг. На-

віть при дуже сильних моро-
зах під шаром снігу у 40–50 
см температура не опуска-
ється нижче ніж – 4–5 °С. 

Щити, які перешкоджають виду-
ванню снігу, мають бути надійно закрі-
плені, інакше при сильному вітрі вони 

поламають троянди. 

Восени сіємо ШПИНАТ і ПАСТЕРНАК

Від морозів 
троянди 
врятує ялинове 
гілля та сухе листя

Пересаджуємо вазони
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Обігравши свого принципового суперника на 
виїзді, «Шахтар» повернув «золоту» інтригу в 
чемпіонат.

«Динамо» - «Шахтар» - 0:3 
Кияни з перших хвилин приділили багато уваги найкращому 

бомбардирові чемпіонату Алексу Тейшейрі і практично виключи-
ли його з гри. Але «гірники» мали перевагу на своєму оновленому 
лівому фланзі, де Бернард роздавав філігранні передачі. Двічі після 
пасів бразильця удари приймав на себе Домагой Віда, який вряту-
вав киян від неминучих голів. Лише перед перервою «Шахтар» вті-
лив у гол свою перевагу. Марлос прорвався від центрального кола 
до карного майданчика киян і, обігравшись в стінку з Бернардом, 
влучно пробив низом у правий кут.

 І все ж Алекс Тейшейра у другому таймі знайшов свої момен-
ти для голу. Спочатку після удару Марлоса м’яч потрапив у Даніло 
Сілву і відскочив до кращого бомбардира змагань, який з близької 
відстані пробив точно. А потім, уникнувши офсайдної пастки, втік 
один на один з Олександром Шовковським і рикошетом від штанги 
спрямував м’яч у ворота, забивши вже 16-й м’яч у сезоні. На остан-
ніх хвилинах кияни залишилися в меншості тож про те, щоб скоро-
тити розрив у рахунку,  годі було й мріяти. 

«Шахтар» зрівнявся з динамівцями за очками і обійшов підопіч-
них Сергія Реброва за різницею м’ячів. «Динамо» зазнало першої 
крупної поразки у чемпіонатах України з 15 вересня 2013 року.

Інші матчі:
«Сталь» - «Дніпро» - 0:6
Нове дніпропетровське дербі на найвищому рівні українського 

футболу завершилося крупною перемогою «Дніпра», який ще жод-
ного разу не програвав на чужому полі в цьому сезоні.

«Олімпік» - «Металіст» - 3:0
Вдруге поспіль молода донецька команда здобуває не лише 3 

очки, але й бал у заліку «великих» перемог.
«Олександрія» - «Волинь» - 3:1
Господарі додавали у потужності по ходу зустрічі, зумусивши 

без жодних питань капітулювати непереможну досі у гостях луць-
ку команду.

«Чорноморець» - «Металург» - 5:2 
Ледь не річна пауза одеситів без перемог була перервана краси-

во та незаперечно.
«Карпати» - «Ворскла» - 1:3 
Полтавчани спочатку самі собі створили проблеми, після чого 

героїчно їх вирішували.
«Зоря» - «Говерла» - 2:1 
Загальна перевага луганців у цій зустрічі не викликала жодних 

сумнівів, але була реалізована лише у другому таймі.

Команда Михайла Фомен-
ка має шанс увійти в історію: 
шоста  спроба  «синьо-жовтої» 
дружини у стикових іграх може 
бути тим щасливим квитком, 
який дозволить зламати невда-
лу традицію.

Напередодні жеребкування 
чотирьох пар, з яких треба ви-
значити чотирьох останніх учас-
ників континентального фору-
му, на медійних і “мережевих” те-
ренах нашої держави розгоріли-
ся дискусії про кращого-гіршого 
суперника для колективу з Ан-
дрієм Ярмоленком і Євгеном Ко-
ноплянкою на чолі.

З чотирьох можливих варі-
антів  збірна Словенії для ко-
манди України була найбажа-
нішою. Головна команда країни 
зустрічалася з репрезентантом 
Балкан чотири рази в історії. 
Усі матчі між двома збірними 
відбулися під грифом «офіцій-
но». Вперше відчути ноги одна 
одної команди змогли 12 жов-
тня 1994 року у Києві. У відборі 
до чемпіонату Європи в Англії у 
столиці України колективи ро-
зійшлися миром - 0:0. У «друго-
му колі» кваліфікаційної кам-
панії у Любляні гору взяли гос-
подарі - 3:2. 

Остання дуель зі словенця-
ми також була «вбивчою» для 
України. У плей-офф за право 
грати на Євро-2000 українці за-
знали  поразки у Любляні, а ось 
на засніженому НСК «Олімпій-
ський» нам підкорилася лише 
нічия 1:1.

Відтак, можна констатувати, 
що  збірну Словенії ми ще не пе-
ремагали,  хоча вважалися фа-

воритами у кожному про-
тистоянні з нею.

Сучасна команда Слове-
нії стала сильнішою. Якщо 

у середині та наприкінці 90-х 
років минулого століття цю ко-
манду з натяжкою називали 
«середняком», то наразі словен-
ці прописалися до когорти «міц-
них горішків».

Нинішній опонент українців 
укомплектований легіонера-
ми - стабільно у табір Словенії 
викликаються не більше трьох-
п’яти виконавців місцевого чем-
піонату, з яких шанси вийти у 
стартовому складі кожен з грав-
ців має мінімальні. Показово, 
що одразу сім футболістів цієї 
команди представляють клуби 
Серії А й утворюють кадровий 
кістяк колективу.

Один з кращих голкіперів 
Старого Світу Самір Ханданович 
грає за міланський “Інтер”, за-
хисники Лука Кранч, Сініша Ан-
джелкович та Боштьян Цесар є 
гравцями “Кальярі”, “Палермо” 
та “К’єво” відповідно, півзахис-
ники Ясмін Куртич, Йосип Ілі-
чич і Вальтер Бірса належать 
бергамській “Атланті”, “Фіорен-
тині” та тому ж таки “К’єво”.

У десяти матчах відбору до 
ЧЄ-2016 команда Словенії заби-
ла 18 голів, що є третім показ-
ником секстету Е. 

Незважаючи на те, що сло-
венці пропустили 11 м’ячів, най-
сильнішою стороною у грі цієї 
команди варто називати саме 
оборону. Вочевидь, у майбутніх 
листопадових протистояннях 
зі збірною України сподіватися 
на велику кількість голів гляда-
чам не варто - зустрічаються ко-
манди, які мають проблеми із 
результативністю у матчах  та  
приблизно рівними за класом.

І останній факт не на ко-
ристь України. Словенія  прохо-
дила своїх візаві у трьох з чоти-
рьох випадків участі у плей-офф 
до континентальної та світової 
першості.

Можливо, у зустрічах з на-
шою збірною 14 та 17 листопа-
да вона погіршить цей показ-
ник.

А тим часом
Роман Григорчук, який зараз 

тренує азербайджанську «Габа-
лу», -  найвірогідніший наступ-
ник Фоменка на посаду тренера 
збірної України. 

Переговори з Григорчуком 
вже стартували. Тепер все зале-
жить від виступу нашої збірної 
на стадії плей-офф. У разі прова-
лу українські футболісти отри-
мають нового наставника вже у 
грудні, після останнього матчу 
«Габали» у Лізі Європи.

Якщо наша збірна  проб’ється 
на Євро-2016, то Фоменко зали-
шиться головним тренером ко-
манди до закінчення її  виступів 
на єврочемпіонаті. 

Тож дебют Григорчука в 
якості головного тренера збір-
ної може відбутися вже аж у на-
ступному році. Якщо ж він від-
мовиться, то наступним пре-
тендентом на посаду очільника 
збірної називають Андрія Шев-
ченка.

У Кличка додалося суперників
Ще до проведення бою із офіційним претендентом по лінії WBA 

Тайсоном Ф’юрі, у Володимира Кличка у цій же версії з’явився но-
вий суперник.

Кубинський боксер у суперважкій вазі Луїс Ортіс на прізвисько 
«Кінг Конг» нокаутував Матіаса Відондо і став чемпіоном світу WBA 
із приставкою «тимчасовий».

Це означає, що протягом найближчого року кубинця зобов’яжуть 
провести бій із суперчемпіоном за цієї версією. На даний момент 
ним є Володимир Кличко.

Українець, до слова, в соціальних мережах повідомив, що повер-
нувся після травми до тренувань, аби 28 листопада бути готовим до 
бою із Тайсоном Ф’юрі.

Чемпіона – за грати
Чемпіона Росії з самбо можуть засудити до 15 років в`язниці за 

убивство українського військового.
Слідче управління СКР по Севастополю передало до суду криміналь-

ну справу за звинуваченням багаторазового переможця чемпіонатів Ро-
сії з бойового самбо і панкратіона Станіслава Молодцова у вбивстві. 

Влітку 2012 року на набережній селища Андріївка в Севастополі 
між спортсменом і відпочиваючим військовослужбовцем внутріш-
ніх військ МВС України стався конфлікт. Самбіст завдав йому удару 
кулаком в обличчя, потерпілий впав, ударившись потилицею об бе-
тонну поверхню. Українець помер в лікарні через декілька годин, не 
приходячи до тями.

УКРАЇНА – СЛОВЕНІЯ: 

чи відбудеться 
реванш?

Україна взнала суперника, 
який є останнім бар’єром на шляху 

до Франції.

Щедрий на голи тур

Кандидат на посаду 
тернопільського 
міського голови від 

ВО «Батьківщина» Михайло 
Ратушняк прийняв рішення 
фінансово допомогти ФК 
«Нива» дограти матчі 
цьогорічного сезону.

- За останні роки я не вперше ма-
теріально підтримую «Ниву», яка пе-
реживає далеко не кращі часи. Завжди робив це не 
для розголосу і не заради здобуття дешевого ав-
торитету у середовищі чисельних вболівальників 
футбольного клубу. Відтак, публічна вдячність ке-
рівництва та футболістів «Ниви» за посильний вне-
сок для поїздки у Маріуполь стала для мене приєм-
ною несподіванкою, - зізнався Михайло Ратушняк.

За його словами, спортивний Тернопіль не за-
слуговує на те, щоб такий титулований футболь-

ний клуб з давніми традиціями і 37-річною 
історією був дискваліфікований з чемпіо-
нату за невиїзди на матчі.

- Хоча «Нива» належить кіпрській ком-
панії, коріння якої ховається у Львові, про-
те, насправді, її уже більше, як півроку, утри-
мує будівельна компанія «Інвест-Родина». 
Я розумію, що підприємцям самотужки ро-
бити це досить складно. Саме тому, після 
перемовин з директором «Інвест-Родини», 

я прийняв непросте для себе рішення і, всупереч 
прогнозам скептиків, вирішив фінансово допомог-
ти «Ниві» дограти матчі цьогорічного сезону, - ска-
зав Михайло Ратушняк. – Переконаний, що нова 
міська рада під моїм головуванням зуміє випра-
вити ситуацію, прийме всі необхідні рішення, щоб 
вже наступної весни «Нива» радувала своїх вболі-
вальників і всіх тернополян змістовною грою та 
новими перемогами.

Михайло РАТУШНЯК: 
«37-річна «Нива» має жити!»
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Клієнти європейських 
банків втрачають мільйони 

через новий вірус

Фахівці британського національ-
ного агентства по боротьбі зі злочин-
ністю (National Crime Agency) повідо-
мляють про новий комп’ютерний ві-
рус, за допомогою якого шахраям вже 
вдалося вкрасти з банківських рахун-
ків британців більше 20 мільйонів 
фунтів стерлінгів. За інформацією іно-
ЗМІ, відомо кілька назв нового вірусу: 
dridex, bugat і cridex. Його розробили ха-
кери зі Східної Європи для перехоплен-
ня конфіденційних даних клієнтів бан-
ків. Найчастіше вірус проникає у при-
строї за допомогою заражених електро-
нних листів, замаскованих під офіційні 
листи від банку, і міститься в докумен-
тах, прикріплених до цих листів. Фахів-
ці агентства разом зі спецслужбами ін-
ших країн працюють над затриманням 
хакерів, які запустили вірус у Мережу 
- вже проведено декілька арештів. 

Росіяни масово намагаються 
втекти у США

У 2015 році на лотерею грін-карт 
(право проживання у Штатах) пода-
ло заяв рекордно багато росіян - 265 
тисяч. Про це інформує «Bloomberg» з 
посиланням на Держдепартамент США. 
Водночас для громадян Росії виділена 
квота у 4 тисячі. Крім того, минулого 
року вид на проживання у Євросоюзі та 
Швейцарії отримали понад 75 тисяч ро-
сіян, що на 25 відсотків більше, порів-
няно з 2010 роком. Також на 30 відсо-
тків зросла за останні п’ять років кіль-
кість звернень росіян за отриманням 
громадянства Ізраїлю.

Рішення Меркель призведе 
до катастрофи в ЄС

За словами глави МЗС Польщі, Єв-
росоюз наразі повинен зосередитись 
на охороні зовнішніх кордонів, цен-
трах прийому біженців і на реєстра-
ційних центрах, а не впроваджува-
ти автоматичний розподіл. Польща 
не згідна з пропозицією канцлера Ні-
меччини Ангели Меркель щодо постій-
ного механізму розподілу біженців. 
Про це заявив глава МЗС Польщі Гже-
гож Схетина в ефірі радіо «RMF FM». 
«Ми не поступимось Меркель», - сказав 
він. Таким чином міністр прокоменту-
вав пропозиції Меркель щодо сталого 
і обов’язкового механізму розподілу бі-
женців в ЄС. І додав: «Якщо ми сьогодні 
будемо говорити, що й далі розподіля-
тимемо наступні хвилі біженців, це ста-
не катастрофою для Європи». Раніше 
в ЄС домовилися про розподіл 160 ти-
сяч біженців, однак окремі країни Цен-
тральної Європи виступили проти цьо-
го рішення. 

Половиною світового 
багатства володіє один 

відсоток населення
Показник нерівності в світі зрос-

тає. Зараз половина світового багат-
ства зосереджена в руках усього од-
ного відсотка населення, повідомляє 
видання «Фінанси.ua». Число пред-
ставників середнього класу зменши-
лося за рахунок дуже багатих, згідно з 

новим звітом «Credit Suisse». «Добро-
бут середнього класу зростає повіль-
нішими темпами, ніж добробут тих, 
хто належить до класу багатих», - зая-
вив Тиджан Тіам, виконавчий дирек-
тор «Credit Suisse». Показник нерівно-
сті продовжує зростати з 2008 року, 
при цьому верхівка найбагатшого на-
селення наразі володіє 50,4 відсотками 
усіх світових багатств. На початку 2015 
року аналітики «Oxfam» попереджали, 
що одному відсотку населення плане-
ти належатиме більше багатства, ніж 
залишиться 99 відсоткам мешканцям 
Землі. Це свідчить про те, що зростання 
нерівності вийшло з-під контролю. 

У Греції вартість квитків 
у музеї буде захмарною

Археологічна рада Греції проголо-
сувала за підвищення вартості квит-
ків для відвідування туристичних 
пам’яток, пише «The Times». Так, ціна 
квитків для входу в Акрополь - одно-
го з найбільш відвідуваних місць у кра-
їні - зросте на 430 (!) відсотків - із 12 
євро до 52. Квитки для огляду руїн ста-
родавнього міста Кносс, розташовано-
го на Криті, і святилища Олімпія на Пе-
лопоннесі, де виникли Олімпійські ігри, 
подорожчають на 100 відсотків. Зрос-
туть ціни і на вхідні квитки до 200 дер-
жавних музеїв. Із туристів також плану-
ють брати плату за відвідування архео-
логічних розкопок. Щоправда, у непіко-
вий період - з листопада до квітня - ді-
ятиме 50-відсоткова знижка. Експерти 
вважають: з урахуванням 26 мільйонів 
туристів, які щорічно відвідують Гре-
цію, Афіни зможуть отримати 10 мі-
льярдів євро за допомогою підвищення 
вартості квитків. Влада припускає: це 
допоможе відмовитися від інших, більш 
болісних рішень, наприклад, введення 
23-відсоткового податку на послуги у 
сфері приватної освіти.
Пасажир літака в паніці покусав 

свого сусіда й помер
На борту літака авіакомпанії «Aer 

Lingus», що летів з Лісабона у Дублін, 
помер пасажир. Як повідомляє «The 
Irish Independent», у 24-річного чолові-
ка стався напад паніки - він накинувся 
на свого сусіда і вкусив його. Члени екі-
пажу скрутили пасажира, а капітан ко-
рабля запросив екстрену посадку. Че-
рез деякий час чоловікові стало погано, 
і він втратив свідомість. У ірландському 
аеропорту Корк пасажир був вже мерт-
вий. Медики, які прибули до трапу лі-
така, оглянули чоловіка, який отримав 
укус і госпіталізували його. 

Венесуелець носить 
59 розмір взуття 

20-річний житель Венесуели 
Джейсон Родрігес потрапив до Кни-
ги рекордів Гіннеса як володар най-
більшої стопи у світі, повідомляють 
іноЗМІ. Хлопець носить 59 розмір взут-
тя, обігнавши найвищу людину на Зем-
лі, турка Султана Косена. Утім, Родрі-
гес і сам немаленький: його зріст - 2 ме-
три 20 сантиметрів. Коли Джейсону ви-
повнилося десять років, він почав рос-
ти із загрозливою швидкістю. Із 14 ро-
ків хлопцеві довелося виготовляти че-
ревики з брючної тканини. Таке взуття 
витримувало два-три тижні, тому час-
то доводилося ходити босоніж, терпля-
чи знущання однолітків. До Книги ре-
кордів Гіннеса Родрігес потрапив за-
вдяки німецькому чоботареві Джорджу 
Весселсу, який спеціалізується на ви-
готовленні нестандартного взуття для 
«людей-велетнів». Тепер рекордсмен 
не боїться насмішок і сподівається сво-
їм прикладом допомагати людям, які 
страждають від депресії.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Українці найбідніші в Європі

Добробут українців зараз найгір-
ший у Європі, свідчать результати до-
слідження, проведеного швейцарським 
банком «Credit Suisse». Про це пише фі-
нансовий портал «Мінфін». Під час дослі-
дження експерти порівняли добробут се-
редньостатистичного дорослого жителя 
кожної європейської країни. Добробут - це 
сума всіх фінансових і нефінансових акти-
вів, «мінус» боргові зобов’язання. Україна 
посіла перше місце з кінця з показником 
достатку населення у 1437 доларів. Краща 
ситуація в Білорусі - 1551 долар. Третє міс-
це з кінця, з досить великим відривом від 
«дна», дісталось Молдові - 3104 долари на 
людину.

Тарифи на газ не знизять

Тарифи на газ в Україні не знизять-
ся, заявив прем’єр-міністр в ефірі теле-
каналу «112 Україна» і закликав при-
пинити спекуляції на цю тему. Арсеній 
Яценюк зазначив, що спроби у парламенті 
проголосувати за закон про ренти означає 
зниження податків для олігархів, а не тур-
боту про громадян. Варто нагадати, Рада 
у першому читанні підтримала зниження 
ренти на видобуток природного газу. Яце-
нюк звернувся до президента з проханням 
ветувати цей закон у разі прийняття його 
в цілому.

Річний тіньовий обіг коштів у лі-
карнях - 60-65 мільярдів гривень

Експерти підрахували, що тіньовий 
обіг коштів у лікарнях за рік складає 
десятки мільярдів гривень. Про це по-
відомив голова ради Української федера-
ції роботодавців охорони здоров’я Воло-
димир Загородній. «Нелегальні оплати, які 
здійснюють пацієнти у державних лікар-
нях, становлять від 60 до 65 мільярдів гри-
вень», - сказав він. І додав: консолідовані 
витрати на охорону здоров’я за рік склада-
ють від 110 до 115 мільярдів. «Річний дер-
жавний бюджет на охорону здоров’я - 46 
мільярдів. Інші кошти в лікарнях грома-
дяни платять із власної кишені, купуючи 
ліки й оплачуючи додаткові послуги», - на-
голосив Загородній.

У 2016-у ще більше 
затягнемо паски

Уряд зобов’язаний зменшити видат-
ки держбюджету на 2016 рік. Як повідо-
мляє «Insider», про це заявила міністр фі-
нансів Наталія Яресько. За словами голо-
ви Мінфіну, зменшення доходів бюджету в 
2016 році у разі прийняття податкової ре-
форми складе близько 60 мільярдів гри-
вень. Міністр закликала профільні відом-
ства й суспільство взяти участь в обгово-
ренні, які саме видатки бюджету можна 
скоротити. 

Які купюри найчастіше 
підробляють?

Переважна кількість вилучених з обі-
гу підроблених купюр припадає на бан-
кноти номіналом 50, 100 і 200 гривень, 
повідомляє сайт Нацбанку України. За ін-
формацією регулятора, серед іноземної ва-
люти найбільша кількість підробок припа-
дає на банкноти номіналом 100 і 200 євро, 
а також 100 доларів США. НБУ підкреслює: 
українська гривня має високий рівень за-
хисту від підробок. Наявні на банкнотах 
елементи захисту дозволяють гаранто-
вано виявляти підроблені грошові знаки 

як під час автоматизованої обробки готів-
ки з використанням спецобладнання, так і 
при уважному візуальному контролі. Висо-
ка захищеність нацвалюти призводить до 
стабільно низького рівня підробок. У 2014 
році на мільйон штук справжніх банкнот 
припадало по три підробки. За підсумками 
дев’яти місяців 2015-го, показники анало-
гічні з попереднім роком.

Думка: число нардепів 
треба скоротити до 100 осіб

Розміщена на офіційному сайті пре-
зидента України електронна пети-
ція про зменшення кількості депута-
тів Верховної Ради до 100 осіб зібрала 
необхідні для розгляду 25 тисяч голо-
сів, повідомляє «Форбс». Із тексту пети-
ції випливає, що скорочення кількості на-
родних депутатів необхідно для економії 
бюджетних коштів. Відповідно до закону 
про електронні петиції, звернення, адре-
соване президенту, парламенту або уряду, 
повинне набрати на свою підтримку не 
менше 25 тисяч підписів громадян про-
тягом не більше трьох місяців з дня опри-
люднення. 

Президент хоче зробити 
англійську другою робочою 

мовою в країні
Петро Порошенко вважає за доціль-

не введення англійської як другої ро-
бочої мови поряд з українською. Про 
це глава держави заявив під час урочис-
того вечора з нагоди 400-річчя Києво-
Могилянської академії, повідомляє УНІ-
АН. «Могилянка першою впровадила дві 
робочі мови: українську та англійську. І я 
думаю, було б дуже добре, якби в Україні, 
а не тільки в Могилянці, крім української, 
з’явилася ще одна робоча мова. І цією мо-
вою має бути англійська», - підкреслив 
президент.

Де ж ті податкові реформи? 
Україна входить до десятки кра-

їн із найбільш високою у світі часткою 
державних витрат у ВВП. Така величез-
на держава вимагає величезного фінансу-
вання, що призводить до дуже високого 
рівня оподаткування, повідомляє видан-
ня «Сьогодні». За рівнем загального по-
даткового навантаження на бізнес Украї-
на посідає 28-е місце у світі,  згідно з рей-
тингом «Doing Business 2015». Рівень опо-
даткування у нашій державі перевищує се-
редній рівень оподаткування у будь-якому 
з регіонів планети, включаючи Африку і 
Латинську Америку. Особливо високим є 
податкове навантаження на зарплати - за 
цим показником ми посідаємо п’яте місце 
у світі. Саме це є причиною, що значну час-
тину зарплат в Україні виплачують у кон-
вертах, а доходи громадян здебільшого пе-
ребувають у тіні. 

181 «слуга» народу отримав 
компенсацію з бюджету 

для оренди житла
181 депутат Верховної Ради у липні-

вересні отримав компенсацію з держ-
бюджету для оренди житла або найму 
готельного номера, пише «Голос Украї-
ни». Зокрема, й перший заступник спіке-
ра Андрій Парубій. Із фракції «Блок Петра 
Порошенка» компенсацію отримали 68 
депутатів, у тому числі представник пре-
зидента в парламенті та екс-глава Нац-
банку Степан Кубів. Із фракції «Народний 
фронт» компенсацію виплатили 44 депу-
татам, із «Об’єднання «Самопоміч» - 15. Та-
кож оренду житла компенсували 14 депу-
татам із «Опозиційного блоку», у тому чис-
лі заступнику голови фракції Олександру 
Вілкулу і 14 позафракційним парламента-
рям. Отримали компенсацію 9 із 22 депу-
татів групи «Партія «Відродження», 6 із 20 
нардепів групи «Воля народу», 6 із 21 де-
путатів фракції Радикальна партія Олега 
Ляшка, 4 із 19 депутатів фракції ВО «Бать-
ківщина». 

Україна Світ
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Смачна  квасоля: 
до страви - з поля

Квасоля не надто частий гість на нашому столі. А дарма! Адже цей продукт дуже 
поживний, а ще він придатний як для розвантажувальних дієт, так і для діабетич-
ного харчування. Взагалі, на думку вчених, квасоля належить до десяти найкорисні-
ших продуктів для здоров’я. Примітно те, що під час приготування квасоля втрачає 
дуже мало поживних речовин. Ну хіба що вітаміни. Для того, щоб при варінні збере-
глася максимальна користь квасолі, її краще замочити на ніч, а при варінні залити во-
дою по рівень квасолі. Солити бобові треба після того, як вони будуть повністю готові.

Та, власне, не лише заради користі квасолі її потрібно їсти. Вона ще і дуже смачна. І 
страв з неї можна приготувати море – від супу-пюре до пиріжків з квасолею.

Томатний суп-пюре 
з квасолею

ПОТРІБНО: помідори - 500 г, біла кон-
сервована квасоля - 1 банка, бекон - кіль-
ка смужок, цибуля - 1 шт., часник - 1 зу-
бець, червоний винний оцет - 1 ст. ложка, 
цукор - 1 ст. ложка, сіль, чорний мелений 
перець, прованські трави, зелень за сма-
ком, оливкова олія для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю і часник по-
ріжте і обсмажте на олії. Додайте очище-
ні від шкірки і порізані помідори, сіль, пе-
рець, прованські трави. Додайте квасолю 
(трохи залиште для подачі), 400-500 мл 
гарячої води (або бульйону) і варіть 15 
хвилин. Збийте суп блендером, додайте 
цукор і оцет. Якщо суп густий, то додайте 
ще бульйону і знову доведіть до кипіння. 
Бекон поріжте і обсмажте на сухій сково-
роді. Подавайте суп, прикрасивши беко-
ном, квасолею і зеленню. Збризніть олив-
ковою олією.
Овочевий салат з квасолею

ПОТРІБНО: квасоля (біла) - 3 склянки, 
морква - 1 кг, болгарський перець - 1 кг, 
помідори - 2 кг, сіль - 2,5 ст. ложки, цукор 
- 200 г, олія - 1 склянка, оцет (9 %) - 70 мл.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю відваріть 
до готовності. Моркву очистіть, відва-
ріть до напівготовності і наріжте куби-
ками. Перець наріжте соломкою. Помідо-
ри очистіть і поріжте кубиками. Перець і 
помідори змішайте, додайте цукор, сіль, 
олію і закип’ятіть. Додайте інші продукти 
і тушкуйте 15 хвилин. Наприкінці додай-
те оцет і закип’ятіть. Розкладіть салат по 
стерилізованих банках і закатайте стери-
лізованими кришками.

Запіканка з картоплі, 
квасолі і яєць

ПОТРІБНО: картопля - 6-7 шт., цибу-
ля - 1 шт., консервована квасоля - 1 банка, 
яйця (варені) - 3 шт., маслини - 50-100 г, 
сир - 150-200 г, сметана - 4-5 ст. ложок, го-
стрий перець - 1 невеликий стручок, ли-
монний сік - 2 ст. ложки, сіль, чорний ме-
лений перець, зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю відва-
ріть в підсоленій воді 15-20 хвилин. Злий-
те воду. Обдайте картоплю холодною во-
дою і наріжте кружальцями. Яйця теж на-
ріжте кружальцями. Цибулю подрібніть і 
обсмажте на олії, додайте нарізані оливки 
і гострий перець, перемішайте. Додайте 
квасолю і порізану зелень. Посоліть, по-
перчіть, додайте лимонний сік. Тушкуйте 
2-3 хвилини. Форму для запікання змас-
тіть олією. Викладіть картоплю, трохи по-
соліть. Посипте невеликою кількістю тер-
того сиру. Змастіть 2 ст. ложками сметани. 

Другим шаром викладіть 
квасолю, третім – яйця. 
Посипте сиром і змастіть 
сметаною. Запікайте при-
близно 30 хвилин при 200 
°С. Готову страву посипати зеленню.

Овочевий салат 
з авокадо і квасолею

ПОТРІБНО: авокадо - 2 шт., помідори 
- 300 г, цибуля - 1 шт., квасоля (червона у 
власному соку) - 350 г, перець чилі - 2 шт., 
сік лайма - 15 мл, оливкова олія - 60 мл, 
сіль - ¼ ч. ложки, чорний мелений перець 
- ¼ ч. ложки.

ПРИГОТУВАННЯ: авокадо очистіть і 
наріжте кубиками. Помідори наріжте ку-
биками. Цибулю очистіть і тонко поріж-
те. Нарізані овочі складіть в миску, до-
дайте квасолю. Перець очистіть від насін-
ня і дрібно наріжте. Приготуйте заправку. 
Змішайте сік лайма, оливкову олію, сіль і 
перець. Приготованою заправкою полий-
те салат, перемішайте.

Теплий салат з червоної 
квасолі

ПОТРІБНО: квасоля консервована 
червона - 1 банка, гриби - 150 г, горіхи во-
лоські - 100 г, зелень за смаком. Для за-
правки: оцет винний білий - 1 ст. ложка, 
олія - 1/8 склянки, гірчиця - 1/2 ч. ложки, 
сіль, перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби помити, по-
чистити і відварити в підсоленій воді до 
готовності. Порізати гриби на маленькі 
шматочки. З квасолі злити воду. У салат-
нику змішати квасолю, гриби і подрібне-
ні горіхи. Приготувати заправку. Для цьо-
го всі інгредієнти з’єднати і добре перемі-
шати. Влити заправку в салат, перемішати 
і посипати нарізаною зеленню.
Пісний салат з картоплі, ма-
ринованих огірків і квасолі

ПОТРІБНО: картопля, зварена в мун-
дирі - 2 шт., мариновані огірки - 2 шт., ква-
соля (варена) - жменя, зелена цибуля і 
часник за смаком, сіль, чорний мелений 
перець за смаком, олія для заправки.

ПРИГОТУВАННЯ: огірки та очище-
ну картоплю наріжте кубиками. Додайте 
варену квасолю, перемішайте. Салат по-
соліть і поперчіть. Додайте подрібнений 
часник і зелену цибулю. Заправте салат 
олією.

Лобіо

ПОТРІБНО: квасоля - 200 г, помідори - 
2 шт., часник - 1 зубчик, цибуля - 1 шт., па-
прика - 2 ч. ложки, сіль, чорний мелений 
перець, зелень за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю замочити 
на ніч. Відварити до готовності (близько 
40 хв.). Цибулю дрібно нарізати і обсма-
жити на олії. Помідори нарізати кубика-
ми і додати до цибулі. Часник порізати, 
покласти в сковороду. Тушкувати 10 хв. 
Додати в сковороду квасолю, злегка по-
товкти, посолити, поперчити, додати па-
прику і порізану зелень. Тушкувати 5-7 хв.

Свинина, тушкована 
з квасолею та овочами

ПОТРІБНО: свинина - 400 г, квасо-
ля - 200 г, морква - 1 шт., болгарський 
перець - 1 шт., цибуля - 1-2 шт., молоко 
- 200-300 мл, часник - 2-3 зубці, олія - 3 
ст. ложки, сіль і чорний мелений перець 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо помийте, по-
ріжте шматочками і тушкуйте з дода-
ванням води до готовності. Квасолю від-
варіть до готовності. У готове м’ясо до-
дайте подрібнені моркву, перець і цибу-
лю, тушкуйте до прозорості цибулі. До-
дайте квасолю. Залийте молоком і туш-
куйте 5-7 хвилин. Посоліть, поперчіть, 
додайте пропущений через прес часник.

Салат з квасолі, 
зеленої цибулі і моркви
ПОТРІБНО: квасоля - 1 склянка, 

морква (велика) - 1 шт., цибуля - 1 шт., 
зелена цибуля - 1 пучок, зелень кропу - 
кілька гілочок, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю відваріть. 
Воду злийте. Моркву потріть на крупній 
тертці. Цибулю поріжте четверть кіль-
цями. Цибулю і моркву обсмажте на олії. 
Зелену цибулю і кріп поріжте. Всі інгре-
дієнти змішайте і посоліть.

Консервований
 салат з квасолі 

та болгарського перцю
ПОТРІБНО: біла квасоля - 3 склянки, 

болгарський перець - 500 г, морква - 500 
г, цибуля - 500 г, помідори - 1 кг, олія - 
100 г, сіль - 1-2 ст. ложки, чорний меле-
ний перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю попере-
дньо замочіть на ніч і відваріть до на-
півготовності. Промийте болгарський 
перець, моркву, помідори. З перцю ви-
беріть серединку, моркву і цибулю очис-
тіть. Помідори бланшуйте протягом 1-2 
хвилин, щоб без зусиль зняти шкірку. 

Всі очищені овочі поріжте на невели-
кі кубики. У каструлю влийте олію. Всі 
нарізані овочі і квасолю помістіть в ка-
струлю і поставте тушкувати на повіль-
ний вогонь на 1,5-2 години. Іноді пере-
мішуйте їх дерев’яною лопаткою. Гото-
ву квасолю з овочами розкладіть у сте-
рилізовані сухі банки і закатайте криш-
ками.

Салат з червоної квасолі 
з крабовими паличками

ПОТРІБНО: червона квасоля у влас-
ному соку - 1 банка, крабові палички 
- 200 г, яйця (варені) - 3 шт., зелень пе-
трушки і кропу - кілька гілочок, сметана 
для заправки, сіль, і чорний мелений пе-
рець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: крабові палички 
поріжте, яйця натріть на крупній терт-
ці. Зелень поріжте. З квасолі злийте сік. 
Змішайте всі інгредієнти. Посоліть, по-
перчіть і заправте сметаною.

Закуска 
з квасолевого пюре

ПОТРІБНО: квасоля - 200 г, цибуля 
- 2 шт., морква - 2 шт., помідори - 2 шт., 
зелена цибуля - 0,5 пучка, лаваш за сма-
ком, олія для смаження, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю замочіть 
на ніч, вранці відваріть, посоліть і розі-
мніть. Цибулю поріжте кубиками, морк-
ву потріть на тертці, обсмажте в олії і до-
дайте до квасолевого пюре, перемішай-
те. У роз’ємні формочки викладіть круги 
з лаваша, зверху – квасолеве пюре і помі-
дори, порізані кубиками. Запікайте в ро-
зігрітій духовці до рум’яного лаваша, по-
сипте подрібненою зеленою цибулею.

Квасолево-цибульні 
котлети

ПОТРІБНО: варена квасоля - 2 склян-
ки, цибуля ріпчаста - 2 шт., білий хліб чи 
несолодка булочка - 100 г, панірувальні 
сухарі - 4-5 ст. ложок, олія - 50 мл, зелень 
петрушки – півпучка, чорний мелений 
перець, паприка, сіль, шматочки лимона 
та помідора для оздоблення.

ПРИГОТУВАННЯ: змолоти квасолю 
на м’ясорубці або подрібнити за допо-
могою блендера до стану пюре. Цибулю 
почистити, дрібно нарізати й підсмажи-
ти на олії до золотистого кольору. Хліб 
замочити у воді. Зелень петрушки по-
мити, обсушити і дрібно нарізати (кіль-
ка гілочок залишити для оздоблення). 
Додати до квасолевого пюре смажену 
цибулю, хліб, нарізану зелень, паприку, 
чорний мелений перець та сіль і ретель-
но перемішати, щоб маса була однорід-
ною. Сформувати з маси котлети, запа-
нірувати їх у сухарях і смажити на олії з 
двох сторін до золотистого кольору. По-
давати гарячими, озлобивши шматоч-
ками лимона та помідора і зеленню пе-
трушки.
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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
Цегляну хату, 6 кімнат, літня кухня, хлів, водо-

провід, газифікація, біля асфальту, у селі Дзвиняча 
Збаразького району.  Тел.: (096) 747-35-63. 

***
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 

Нюанси подання декларацій 
за ІІІ квартал

Хоча вже є нові форми декларацій для платників 
єдиного, екогологічного податку та рентної плати, од-
нак за III квартал звітуємо ще за «старими» формами, 
оскільки, Податковим кодексом передбачено, що нові 
форми декларацій набирають чинності для складан-
ня звітності за податковий період, що настає за подат-
ковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. 
Нові форми декларацій будуть подаватися за ІV квартал 
і наступні податкові періоди. Для отримання консульта-
цій щодо заповнення й подання декларацій звертатися 
у Центр обслуговування платників за адресою: вул. Бі-
лецька, 1 або за телефонами: 43-46-10 та 43-46-46. 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ ДФС в області.
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На численні прохання тернополян!
ЗНАХАР та СПАСИТЕЛЬ 

ОЛЕКСАНДР
«Бажання знати правду ніколи не було гріхом. Для того, щоб подолати 

проблему, потрібно знайти причину – не зривати листя, а знищити корінь!»
З давніх-давен люди знають про існування потойбічного світу, хоча «офіційно» усі 

його ігнорують. Пан Олександр вважає, що більшість людей, які страждають від на-
вроків, самотності, алкоголізму, переляку, приворотів, прокльонів, хронічного неве-

зіння та інших подібних проблем, можуть позбутися цих «недуг» за допомогою саме тих сил, до яких ставляться не-
серйозно. Потрібно лише віра та людина, яка зможе пропустити через себе потік цілющої енергії й передати її за 
призначенням. Саме таким ключем між двома світами є пан Олександр. Ніхто не може пояснити таємницю його фе-
номену, який проявляється під час обряду та проголошення старовинних молитов, у результаті якого відбуваються 
неймовірні чудотворні перетворення та зцілення.

Чекаю вас з 9 до 16 год. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 жовтня.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11, каб. 307 (3 поверх у приміщенні видавництва «Збруч»,

 біля центрального ринку).
Індивідуальний прийом. Окремо можна придбати обрядові засоби, фотографії, тощо. Ціна 20 гривень.

Діяльність здійснюється згідно із статтями 42, 43, 44, 45 Господарського кодексу. Витяг №1517053400227 від 02.09.2015 р., св. А-1787 від 21.11.2008 р.

ГОРОСКОП
з 21 жовтня по 27 жовтня
Овен  

Перед великою кiлькiстю справ у вас опускатимуться руки, 
але не варто впадати у вiдчай. Поради та підтримка друзiв будуть 
доречними для вас і допоможуть досягти успіху.
Телець 

Наприкінці тижня шалений перiод у вашому життi нарештi 
закiнчиться. Усе стане на свої мiсця. Займiться благоустроєм 
оселi.
Близнюки 

У вас з’явиться можливiсть знайти новi джерела прибуткiв. 
Додаткова робота покращить фiнансове становище.
Рак 

Вам треба бiльше часу проводити з родиною. Спiльна вечеря з 
близькими та друзями додасть позитиву.
Лев 

Крiм роботи та домашнiх клопотiв, у вас має бути й особисте 
життя. Не лежiть на диванi, коли навколо вирує життя.
Діва 

Вам удасться закласти мiцний фундамент нових дiлових 
стосункiв. Будь-якi фiнансовi пропозицiї треба ретельно 
обмiркувати.
Терези 

Стан органiзму позначиться на вашiй зовнiшностi. Бiльше 
вживайте вiтамiнiв. Для кращого результату займiться спортом.
Скорпіон 

У сiмейному та фiнансовому життi поки що затишшя. Зiрки 
рекомендують звернути прискiпливу увагу на здоров’я.
Стрілець 

Вам доведеться прийняти важливе рiшення. Прислухайтеся 
до внутрiшнього голосу, робiть усе самостiйно i не йдiть усупер-
еч бажанням.
Козеріг 

Сюрпризи так i посипляться з усiх бокiв. Близькi та друзi змо-
жуть вас здивувати. Постарайтеся не залишатися в боргу.
Водолій 

Не пiддавайтеся настрою, це може зашкодити не лише спра-
вам, а й стосункам iз близькими.
Риби 

Вам набридло, що зусилля не дають бажаних результатiв? 
Спробуйте змiнити тактику i пiдiйти до проблеми з iншого боку.

Погода в Тернополі й області
21 жовтня - хмарно, дощ, температура 

повітря вночі 7-8, вдень 9-10 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.46, захід - 18.17.

22 жовтня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 5-6, вдень 8-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.48, захід - 18.15.

23 жовтня - хмарно, дощ, температура 
повітря вночі 5-6, вдень 10-11 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.50, захід - 18.13.

24 жовтня - хмарно, дощ, температу-
ра повітря вночі 7-8, вдень 8-9 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.51, захід - 18.11.

25 жовтня - хмарно, можливий дощ, 
температура повітря вночі 4-6, вдень 7-8 
градусів тепла. Схід сонця - 7.53, захід - 
18.10. 

26 жовтня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 3-4, 
вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 
7.54, захід - 18.08.

27 жовтня - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 4-5, 
вдень 9-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.56 
захід - 18.06.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, 

найдорожчого у світі татуся, 
чудового дідуся та дбайливого

 господаря
Василя Васильовича Мудрого 
із села Плотича Козівського району 
з Днем народження, яке він 

буде святкувати 24 жовтня
Від щирого серця бажаєм здоров’я –
Без цього немилі всі добрі діла.
В здоров’ї багатство, і  радість, і успіх,
А більшого щастя у світі нема.
А Ваша енергія, мудрість та сила
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива,
Та посмішка щира хай будуть між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти,
Хай Ваша родина росте й розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє.

З любов’ю та повагою - дружина Галина, син Андрій з 
дружиною Галиною, син Володимир з дружиною Людми-

лою, онуки Олеся, Олександр та Віталій. 




