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У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Триває передплата «Нашого ДНЯ» 
на наступний 2018 рік!
3 міс. – 54 грн. 64 коп.
6 міс. – 105 грн. 68 коп.

12 міс. – 208 грн. 76 коп.
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 

поштовому відділенні або у листонош

25 жовтня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 1-3, вдень 4-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.54, захід - 
18.09.

26 жовтня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 0-4, вдень 9-12 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.55, захід - 
18.07. 

27 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 6-8, 
вдень 8-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.57, захід - 18.05. 

28 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 3-6, 
вдень 5-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.58, захід - 18.03. 

29 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 1-4, 
вдень 5-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.00, захід - 18.01. 

30 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 0-3, 
вдень 0-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.02, захід - 18.00. 

31 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 0-2, 
вдень 1-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.03, захід - 17.58. 

Погода в  
Тернополі  
й області

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Заснований у червні 2013 року

Землю накрила  
потужна  

магнітна буря
24 жовтня Земля увійшла 

у фазу геомагнітної активнос-
ті. Планету накрила потужна 
магнітна буря, яка триватиме 
до 27 жовтня. За повідомлен-
ням Національного управ-
ління океанічних і атмосфер-
них досліджень США, перший 
щільний потік вдарив по Зем-
лі близько тижня тому. Дру-
гий атакує нашу планету цьо-
го тижня.

Наступного місяця магніт-
ні бурі почнуться 8 листопада 
і триватимуть до 18 числа.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

400 тисяч гривень
Такий хабар двоє 
податківців вимагали  
у керівника  
агропромислового 
підприємства на 
Тернопільщині

Це в 125 разів більше, аніж мінімальна  
зарплата українців, і у 275 разів  
перевищує розмір мінімальної пенсії

Переведіть годинник на «зимовий» час
У цьому році перехід на «зимовий» час в Україні відбудеться  
у ніч з суботи на неділю - 29 жовтня. Стрілки годинника потрібно 
перевести на годину назад о четвертій годині ранку.

10-11 стор.

Завдяки латиноамериканським ритмам 
люди починають краще розуміти 
себе і вчаться взаємодіяти з іншими

Танці, що змінюють життя

8 стор.

індекс - 68710
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Дивна в Україні бюрократична ариф-
метика. Чим менша чисельність населен-
ня, держпідприємств, робочих місць, чим 
гірша соціалка й економіка, тим більше в 
країні урядовців. І навіть війна не змінила 
психології чиновників: від своїх привілеїв 
вони відмовлятися не бажають.    

За час Незалежності кількість урядов-
ців зросла аж у чотири рази, заявив на теле-
каналі ZIK політтехнолог Віталій Бала. Хоча, 
із 1991 року уп’ятеро зменшилась кількість 
державної власності, якою вони, начебто, ке-
рують. Зараз держвласність в Україні складає 
не більше 20 відсотків. 

Те ж стосується і народних депутатів. Чи 
доцільно українцям утримувати майже чо-
тири з половиною сотні «слуг», багато з 
яких безвідповідально ставляться до своїх 
обов’язків? Експерти зазначають: 70-80 відсо-
тків мажоритарників узагалі не беруть участі 
в роботі Ради, займаючи при цьому половину 
депутатських крісел. І на округах їх не видно. 

Проблема в тому, що теперішня виборча 
система дозволяє тим, у кого є великі гроші, 
триматися у владі. А користь для суспільства 
від цього майже нульова. 

Для прикладу, депутати встановили но-
вий рекорд із прогулів у Раді. У Комітеті ви-
борців України підрахували: в жовтні на засі-
даннях парламенту в середньому було зареє-
стровано 318 нардепів із 422, що є найгіршим 
показником за 2017 рік. Загалом, лише 33 від-
сотки депутатів - 139 із 422 - відвідали всі за-
сідання Ради минулого місяця. Шестеро пар-
ламентарів не відвідали жодного засідання, а 
58 - пропустили понад половину засідань. 

У середньому в жовтні в залі було зареє-
стровано 83 відсотки депутатів фракції БПП, 
79 відсотків - нардепів «Народного Фронту» 
та Радикальної партії Олега Ляшка, 75 відсо-
тків - «Самопомочі», 74 відсотки - позафрак-
ційних, 73 відсотки - «Батьківщини», 62 відсо-
тки - «Опоблоку», 61 відсоток - «Волі Народу», 
58 відсотків - нардепів з «Відродження».  

Українці зараз нікому з політиків не дові-
ряють. Та й раніше таке траплялося. Але тоді 
не було кривавого Майдану. І війни. Тому роз-
чарування постреволюційними політиками в 
людей у рази більше. Бо багато народних об-
ранців використали ідеали Революції Гіднос-

ті, а потім їх зрадили. А дехто «тяжко воював» 
на Донбасі, виставляючи фейкові «бойові» 
фото. Чого не зробиш, аби потрапити у владу?  

На майбутніх виборах політики вже не бу-
дуть експлуатувати Революцію Гідності. Зате, 
ймовірно, даватимуть «рецепти», як закінчи-
ти війну. Аякже, кожен бажаючий отримати 
омріяний мандат легко може перетворитися 
у військового стратега й полководця. 

А ще використовуватимуть тему бороть-
би з корупцією. Хоча дехто й сам не ангел у 
цьому сенсі. І, традиційно, роздаватимуть 
фантастичні обіцянки про краще життя, євро-
зарплати і тому подібне.  

Популістів у нас люблять. За них голосу-
ють. І не тільки в нас. Європейців також по-
чала косити ця «недуга». Нещодавні прикла-
ди - вибори в Австрії та Чехії. Хворіють на по-
пулізм і політичні системи Франції, Німеччи-
ни, Греції, Нідерландів, Швеції, Польщі, Вели-
кобританії. Традиційні партії з тріском про-
літають. Як кажуть експерти, популізм і се-
паратизм - останній «писк» політичної моди. 
На Заході - так. А в Україні популізм, зокре-
ма, уже трохи «поношений». Бо стикаємось із 
цим політичним «бла-бла-бла» під час кож-
них виборів.  

Прикро, що серед європейських популіс-
тів - чимало друзів Путіна. Для України це по-
гано у плані підтримки й порозуміння. І це 
може стати одним із важливих викликів для 

української влади.              
До слова, соціологи назвали, які партії мо-

гли б пройти до Верховної Ради. Отож, за ре-
зультатами соцдослідження Центру Разумко-
ва, якби парламентські вибори відбулися най-
ближчим часом, то найбільше голосів отри-
мали б: партія «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» - 13,6 відсотків, ВО «Батьківщи-
на» - 10,0, «Громадянська позиція» - 8,9, «Опо-
блок» - 8,6 відсотків.

Партія «За Життя» набрала б 6,8 відсотків 
голосів, Радикальна Партія Олега Ляшка - 6,5, 
«Самопоміч» - 5,9, Об’єднання правих партій 
(«Свобода», «Правий Сектор» і «Національний 
корпус») - 4,2 відсотки.

А у випадку проведення президентських 
виборів найбільшу підтримку у першому турі 
отримав би нинішній гарант Петро Порошен-
ко - 14,0 відсотка,  Юлія Тимошенко - 8,4, Ана-
толій Гриценко - 7,2, Юрій Бойко - 6,8, Святос-
лав Вакарчук - 6,6, Олег Ляшко - 6,3 відсотки. 

Якщо подібна тенденція зберігатиметь-
ся, то існує ймовірність, що після майбут-
ніх виборів українці знову побачать у вла-
ді тих політиків, кому сьо-
годні не довіряють і про-
ти кого зібралися в столи-
ці на протест. 

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Ольга ЧОРНА.

Голова обласної ради 
Віктор Овчарук 
нещодавно провів 

нараду з керівниками 
об’єктів спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Тернопільщини з питань 
діяльності установ та 
їх участі у грантових 
програмах. 

Під час відвертої розмови 
він наголосив: «Аналіз міжна-
родного досвіду проектної ді-
яльності показує, що в багатьох 
розвинених країнах світу одним 
з важливих завдань органів міс-
цевого самоврядування, а також 

підприємств комунальної влас-
ності є спрямування роботи на 
пошук позабюджетних альтер-
нативних джерел фінансуван-
ня та налагодження співпраці 
з міжнародними фондами, про-
грамами та грантами.

Тернопільська обласна рада 

протягом останніх років також 
впроваджує проектні техноло-
гії.  Зокрема - у рамках підписа-
ної трьохсторонньої Угоди про 
партнерство між обласною ра-
дою, облдержадміністрацією та 
Програмою розвитку Організа-
ції Об’єднаних Націй в області 
завершується третя фаза про-
екту «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду» на період 
2014-2018 років. Позитивним 
прикладом є участь об’єднаних 
територіальних громад облас-
ті в програмі Агентства США з 
міжнародного розвитку USAID 
(DOBRE) із загальним бюдже-
том 50 мільйонів доларів тер-
міном на 5 років. За домовле-

ністю у Тернополі відкрито офіс 
Програми у Західному регіоні. 
Враховуючи обмеженість бю-
джетних коштів, важливим на-
прямком роботи органів місце-
вого самоврядування, підпри-
ємств та установ комунальної 
власності повинна стати робо-
та спрямована на пошук поза-
бюджетних джерел фінансуван-
ня з міжнародних фондів, про-
грам та грантів. Саме на цьо-
му питанні обласна рада зосе-
реджує свою увагу в координа-
ції роботи установ комунальної 
власності». 

Також Віктор Овчарук під-
креслив, що керівникам кому-
нальних установ необхідно тер-

мінового впорядкувати усі пра-
вовстановлюючі документи, зо-
крема на землю, яка є в їх по-
стійному користуванні. Окрім 
цього під час наради йшлося і 
про юридичні аспекти діяльнос-
ті комунальних установ.

Підбиваючи підсумки, Ві-
ктор Овчарук зазначив, що ме-
тою таких зустрічей є, насам-
перед, поглиблення комунікації 
з одного боку власника - облас-
ної ради, а з іншого – комуналь-
ної установи. Адже така нарада 
відбувається, чи не вперше за 
добрих два з половиною десят-
ки років. Ситуацію обласна рада 
буде, звичайно, змінювати, - на-
голосив очільник облради.

«Мета таких зустрічей  - поглиблення комунікації між 
власником – обласною радою та комунальною установою»

ЯКЩО НА ЗАХОДІ ПОПУЛІЗМ - 
ОСТАННІЙ «ПИСК» ПОЛІТИЧНОЇ МОДИ, 
то в Україні він уже трохи «поношений»  

Зручний 
«Електронний 

кабінет»
Державною фіскальною 

службою України забезпечу-
ється функціонування «Елек-
тронного кабінету платника» 
(ЕКП), за допомогою  якого 
можливо сформувати та наді-
слати до органів ДФС електро-
нні документи. Вхід до «Елек-
тронного кабінету платни-
ка» здійснюється за адресою: 
cabinet.sfs.gov.ua з використан-
ням електронно-цифрового 
підпису (ЕЦП), розповів Сергій 
Бабій - в. о. начальника Терно-
пільської ОДПІ.

Крім того, у рубриці «Елек-
тронна звітність» на офіційно-
му веб-порталі ДФС розміще-
но Спеціалізоване клієнтське 
програмне забезпечення для 
формування та подання звіт-
ності до «Єдиного вікна подан-
ня електронної звітності» (sfs.
gov.ua/elektronna-zvitnist).

Також посадовець зазна-
чив, що прийняття та оброб-
ка «Єдиним вікном подання 
електронної звітності» елек-
тронних документів (подат-
кової звітності, податкових 
накладних та інших докумен-
тів) здійснюється з викорис-
танням ЕЦП будь-якого АЦСК, 
відповідно до чинного законо-
давства.

Електронний реєстр 
суб’єктів, які надають послуги, 
пов’язані з ЕЦП, оприлюдню-
ється на офіційному сайті Цен-
трального засвідчуваного ор-
гану Міністерства юстиції czo.
gov.ua/ca-registry. З ним також 
можна ознайомитись і на офі-
ційному порталі ДФС України.

Платники податків для 
формування електронних до-
кументів самостійно на влас-
ний розсуд можуть обрати 
будь-яке програмне забезпе-
чення, яке формує вихідний 
файл відповідно до затвер-
дженого формату (стандар-
ту). До слова, впродовж верес-
ня до Тернопільської ОДПІ на-
дійшло 27094 звітних доку-
ментів, з яких 26310 - «елек-
тронкою».

За матеріалами
 Тернопільської 

ОДПІ.
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"З італійським 
композитором і 
художницею, які 

стали моїми партнерами 
в роботі, я зустрілася 
перед дверима галереї 
у Флоренції. Вона 
виявилася замкненою. А 
якби була відчинена, ми б 
не почали спілкуватися", 
- розповідає Мар’яна 
Боднар.

Уродженка Тернополя за-
кінчила Римську консерва-
торію, працювала у Віден-
ській опері. Співала поряд з 
найвідомішими оперними 
зірками світу – Маріеллою 
Девія, Даніеллою Дессі, Ед-
дою Мосер, Ренцо Джакк'єрі, 
Джузеппе Саббатіні та Ан-
ною Ванді. Вчилася у відомої 
української співачки Вікторії 
Лук’янець. Голос тернополян-
ки чули в Австрії, Італії, Сло-
ваччині, Німеччині, Польщі, 
Швейцарії, Мальті та Украї-
ні. Вона здобула кілька наго-
род на конкурсах, гранти та 
стипендії. 

Історія Мар’яни Боднар – 
це історія того, як не бояти-
ся вже у дорослому віці кар-
динально змінити життя і 
здійснити свою мрію.

"Мені вже встановили ді-
агноз, що співати не буду. Я 
працювала журналістом, а 
потім залишила все – і поїха-
ла в Рим", - каже Мар’яна. 

Закінчивши Києво-Моги-
лян ську академію, попрацю-
вавши у Києві телевізійним 
журналістом та навіть в 
секретаріаті президента, 
вона залишила все заради 
бажання співати.

Сьогодні Мар’яна меш-
кає з чоловіком в Ужгороді, 
часто виступає на Мальті 
та в Італії з оперним репер-
туаром у супроводі джаз-
музикантів, експериментує 
з новими обробками. У Терно-
полі наша землячка презен-
тувала свій кліп "Invocation". 
У перекладі назва кліпу озна-
чає "Поклик". 

- Мар’яно,  за освітою ви 
– культуролог і журна-
ліст, а за покликанням 
– співачка. Коли ви зро-
зуміли, що хочете за-
йматися музикою?

- Я довго йшла до того, що 
хочу співати. Народилася в Тер-
нополі, вчилася тут у музичній 
школі. У 6 років я захотіла гра-
ти на бандурі. Але, як мені ска-
зали, не мала потрібних задат-
ків, тому мене віддали на скрип-
ку. Я не дуже нею захоплювала-
ся... Але успішно закінчила му-
зичну школу і вирішила, що з 
музикою мене більше нічого не 
пов’язуватиме. Зараз я розумію 
наскільки це був важливий для 
мене досвід. Але одного разу, 
коли я з батьками відпочивала 
на морі в Болгарії, на вечірці по-
чула пісню "My heart will go on" 
Селін Діон, відому всім з фільму 
"Титанік".  І захворіла співом. На 
щастя, батьки завжди підтри-
мували усі мої прагнення та ба-
жання. Так я почала займатися 
естрадним співом. Але якось го-
лос не так звучав як у співаків-
естрадників. Потім подруга по-
вела мене на прослуховування 
до своєї викладачки з вокалу в 
музичне училище. І тоді впер-
ше я почула думку про те, що у 
мене голос, який найкраще па-
сує до опери.

Але співати я почала не од-
разу. Чомусь у той час із цим 
не складалося. Я вивчилася на 
культуролога у Києві, працю-
вала а телебаченні журналіс-
том, в секретаріаті президента. 
Тоді радником президента був 

відомий оперний співак Воло-
димир Гришко. Я йому зателе-
фонувала якось і попросила по-
слухати мене. І все… Тоді вирі-
шила, що це мій шлях і я докла-
ду всіх зусиль, аби втілити свою 
мрію. Вступила на вечірнє відді-
лення консерваторії у Києві. На 
будь-які пропозиції щодо робо-
ти у мене була одна відповідь – 
я хочу співати. І не жалкую про 
це сьогодні. 

- Ви вступили у Рим-
ську консерваторію, 
уже маючи інший до-
свід, коли багато лю-
дей забувають про мрії 
й вважають, що їхнє 
життя "склалося". Чи 
важко було потрапити 
туди на навчання?

-  Важко тому, що треба було 
дуже добре знати італійську 
мову. Це одна з головних вимог. 
А далі - пошук. Я з тих людей, які 
шукають. Консерваторія, де я 
вчилася чотири роки, запрошу-
вала різних відомих людей, спі-
ваків на майстер-класи. Це було 
чудова можливість, адже для 
студентів такі заняття безко-
штовні, а для інших коштують 
кілька тисяч доларів. Однак, 
треба було проходити відбори, 
і це також вселяло віру і давало 
натхнення, коли я їх проходила. 
Звичайно, були різні моменти. І 
занепад, і зневіра. Одного разу 
зник голос… на півроку. Думала 
– все... Буду займатися журналіс-
тикою. Потім мені у Відні пояс-
нили, що таке трапляється, бо в 
більш зрілому віці організм пе-
ребудовується. Але згодом го-

лос з’явився, навіть по-іншому 
став звучати, і треба було від-
новлювати все, що вміла. Я – со-
прано. Взагалі, зі свого досві-
ду – найважче було сформува-
ти голос. Це надзвичайно крих-
кий інструмент, як скло. Взагалі 
я підбираю ту музику, яка при-
ємно лягає на слух і подобаєть-
ся найперше мені – тоді я зможу 
її прожити і передати емоції слу-
хачам. 

- Мар’яно, ви - яскра-
вий приклад “self-made 
woman” – співачки і 
жінки, яка буквально 
зробила саму себе… Що 
вам допомагає підтри-
мувати віру й опти-
мізм?

- Я спершу обдумую і, так би 
мовити, закидаю ідеї в космос. 
Потім з’вляються можливості 
та люди, які допомагають їх вті-
лити. Близько року тому я піш-
ла у Флоренції на виставку, а га-
лерея виявилася зачиненою. І 
так випадково розговорилася 
людьми, які чекали поруч. Вия-
вилося, що чоловік - музикант, а 
жінка – художниця. Наша випад-
кова зустріч переросла у співп-
рацю. Зараз ми разом втілює-
мо новий, неординарний про-
ект кросоверу – це коли класич-
ні голоси поєднуються з інши-
ми стилями музики. Взагалі, ба-
жання поєднати сучаність і опе-
ру у мене була і раніше. А тепер 
з’явилася можливість її втіли-
ти. Разом зі своїми італійськи-
ми партнерами ми вже записа-
ли першу пісню "Invocation", яку 
я презентую в Україні. Мелодію 
і текст до пісні написав компо-
зитор і саунд-продюсер з Італії 
Boxedge, над художнім оформ-
ленням працювала італійська 
художниця Maddalena Grazzini, а 
режисером стала Алла Карналлі 
з Києва. Це наш своєрідний міс-
ток, через який ми намагаємося 
показати людям, так би мовити, 
популярну класику. 

- Ваш кліп ви створю-
вали в Італії, у ста-
ровинному абатстві. 
При цьому в цій краї-
ні надзвичайно склад-
но отримати дозвіл на 
зйомки. Як вам це вда-
лося?

- В Італії справді, аби щось 
знімати, потрібно багато по-
годжень, писати в різні інф-

раструктури. Ми б чекали, ма-
буть, роками. Але музикан-
ти з художницею, яка займала-
ся монтажем, поїхали до пріора 
цього монастиря і запропону-
вали такий проект. Йому дуже 
сподобалась ідея, тому що в піс-
ні йдеться про боротьбу добра 
зі злом, що він описував у сво-
їй праці. Так ми отримали до-
звіл на зйомки у середньовіч-
ному Абатстві святих Лорен-
цо та Сальватора неподалік від 
Флоренції. Чаруюче місце, дуже 
давнє, засноване ще у 10 століт-
ті та наповнене творами мисте-
цтва, скульптурами, які збере-
глися ще з тих часів. Навколо 
великі міста-мільйонники, всі 
кудись спішать, намагаються 
чогось досягнути, а там ти по-
трапляєш наче в інший вимір, 
вимір спокою, і занурюєшся в 
себе. Це чудово перегукувалося 
зі словами пісні. У ній – про спо-
конвічну боротьбу світла й тем-
ряви, про зустріч зі своїми вну-
трішніми страхами та пережи-
ваннями, які часто і є основним 
місцем битви. Це є по суті мо-
литва. Кожен по-своєму долає 
труднощі. Я звертаюсь до Бога, 
тому що я знаю, що тільки він 
мені допомагає робити всі ці 
кроки,

- Чи збулася вже ваша 
мрія? 

- Мрії в мене великі, я за-
вжди глобально мріяла (смі-
ється – ред.). Скоро їду на Маль-
ту, де задіяна у постановці опе-
ри "Турандот". В Італії заплано-
вані виступи, маю програми іс-
панської, італійської музики. У 
листопаді планую продовжити 
записи пісень. Але кросове - це 
особлива лінія, яку я завжди 
хотіла втілити і зараз хочу при-
внести в наш світ, український. 
Цікаво записати стародавню 
українську пісню з поєднанням 
оперного співу й електроніки. 
За кордоном теж не настільки 
все просто, як нам може здати-
ся – всюди криза, театри закри-
ваються. Перше, від чого "від-
різають", коли починається 
спад в економіці, це мистецтво. 
З іншого боку – це ще один по-
штовх до того, 
аби створювати 
щось своє, само-
бутнє.

Мар’яна Боднар: 
"Мені вже встановили 
діагноз, що співати не буду. 
Я працювала журналістом, 
а потім залишила все – 
і поїхала в Рим"
Оперна співачка родом з Тернополя 
розповіла про свій шлях до мрії

Антоніна  
БРИК.
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Жертвою сучасного 
рабства стають не 
лише дорослі, а й діти. 

Одна з його найпоширеніших 
форм – примусове жебрацтво. 
Показово, що навіть родичі 
дітей іноді не вбачають у 
такій експлуатації нічого 
поганого. 

На Тернопіллі такий випадок ви-
явили у Кременецькому районі. Ди-
тину змушували жебракувати для 
релігійного центру. На "заробітки" 
онуку водила бабуся, розповів на-
чальник служби у справах дітей об-
ласної держадміністрації Ростислав 
Дрозд. 

- Здавалося б, торгівля людьми 
більше стосується дорослих. Вони 
виїжджають на роботу і ризикують 
потрапити в різні форми експлуата-
ції. Але дитяче середовище теж спо-
внене ризиків. Зокрема це стосуєть-
ся жебрацтва. На Тернопіллі показо-
вий випадок виявили кілька років 
тому. Зараз ми активізовуємо робо-
ту, щоб попереджувати такі ситуації, 
а також відповідно реагувати, якщо 
вони є, - розповів Ростислав Дрозд.

На Кременеччині дитина, яка 
змушена була жебракувати, жила з 
бабусею, оскільки мама вихованням 
не займалася. 

- Я не можу розповісти усіх дета-
лей, але бабуся не бачила нічого по-
ганого в тому, що потрібно було про-
сити гроші на власне проживання, 
- зазначив пан Ростислав.

Жебрацтво може бути і без учас-
ті самої дитини, з використанням її 
персональних даних, розповідає він. 
Щоб вберегти дітей від подібних си-
туацій та від торгівлі людьми, з 1 
жовтня представники громадської 
організації "Відродження нації" ра-
зом з держслужбами почали реалізо-
вувати новий проект. 

- Основне завдання проекту – на-
лагодити ефективну співпрацю між 
різними службами та закладами, які 
опікуються дітьми, – повідомила го-

лова правління організа-
ції Галина Кравець. -  Зо-
крема, це стосується но-
вих територіальних гро-
мад. Ще одне важливе за-
вдання – підвищення по-
інформованості мешкан-
ців області щодо пробле-
ми торгівлі людьми, в 
тому числі дітьми. 

Для цього будуть про-
ведені семінари і тренін-
ги. Окрім того, тернопіль-
ські правозахисники іні-
ціюють звернення до Мін-

соцполітики щодо прийняття крите-
ріїв для ідентифікації дітей, які по-
страждали від торгівлі людьми.

Загалом на Тернопіллі є 19 осіб, 
які потерпіли від сучасного рабства і 
мають відповідний статус. Однак ба-
гато жертв залишаються поза ува-
гою правоохоронних органів. Часто 
люди не звертаються, оскільки бо-
яться, або ж не поінформовані про 
свої права. А діти – найбільш вразли-
ва категорія, кажуть фахівці. 

-  Цей проект має допомогти по-
кращити роботу з пошуку дітей, які 
постраждали від торгівлі людьми, - 
зауважила пані Галина. – А також по-
кращити захист їхніх прав і допомог-
ти.

Чисельність населення Тернопільщини 
на 1 вересня цього року склала 1054,3 
тисячі осіб. У містах - 472,4 тисячі 

людей, у сільській місцевості - 581,9 тисяч.
Упродовж січня-серпня число жителів області 

зменшилося на 4838 осіб.

У січні-серпні цього року, порівняно з відповід-
ним періодом 2016-го, спостерігалося зменшен-
ня числа народжених на 312 дітей та збільшенням 
кількості померлих - на 20 осіб, повідомили в Го-
ловному управлінні статистики у Тернопільській 
області.

Особливосі 
спадкування 

земельної ділянки 
Спадкування — це перехід майнових прав та 

обов’язків померлого громадянина (спадкодавця) 
до інших осіб (спадкоємців). Право спадкування тіс-
но пов’язане з правом власності, оскільки спадкуван-
ня є одним із найпоширеніших засобів набуття права 
власності і служить охороні цього права. Фактично 
спадкування — це правонаступництво, за яким від-
бувається перехід прав та обов’язків від особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців), 
визначених або самим спадкоємцем за життя (запо-
віт ), або які стали такими за законом. Слід нагада-
ти, що земельна ділянка може успадковуватися лише 
тоді, коли у її власника є правовстановлюючий доку-
мент, що посвідчує його право власності на таку зе-
мельну ділянку. А на сьогодні такими документами 
є: державний акт на право власності на земельну ді-
лянку; угода про перехід права власності на земель-
ну ділянку з долученим до неї державним актом на 
право власності на земельну ділянку з відповідни-
ми відмітками нотаріуса та територіального орга-
ну земельних ресурсів про перехід такого права; сві-
доцтво про право на спадщину з долученим до ньо-
го державним актом на право власності на земельну 
ділянку спадкодавця з відповідними відмітками но-
таріуса та територіального органу земельних ресур-
сів про перехід такого права до спадкоємців. За на-
явності цих документів земельна ділянка входить до 
спадкової маси. Якщо одна земельна ділянка успад-
ковується одним спадкоємцем, нотаріус одразу ро-
бить відмітку на державному акті про перехід права 
власності на успадковану земельну ділянку до спад-
коємця і віддає його разом із свідоцтвом про право 
на спадщину.

 СПАДКУВАННЯ ЧАСТКИ У ПРАВІ 
СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

 Якщо майно належало кільком особам на праві 
спільної власності, то після смерті однієї з них спад-
щина відкривається тільки на належну цій особі 
частку. Співвласники земельної ділянки, що перебу-
ває у спільній сумісній власності, мають право на її 
поділ або на виділення з неї окремої частки. Поділ зе-
мельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, 
з виділенням частки співвласника, може бути здій-
снено за умови попереднього визначення розміру зе-
мельних часток, які є рівними, якщо інше не передба-
чено законом або не встановлено судом.

 ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ КІЛЬКОМА СПАДКОЄМЦЯМИ

 У випадку спадкування однієї земельної ділян-
ки декількома спадкоємцями, нотаріус має видати 
свідоцтво про право на спадщину кожному спад-
коємцеві. Такий державний акт видають або упо-
вноваженій особі, або ж кожному із співвласників. 
За бажанням співвласника або співвласників част-
ка або частки можуть бути виділені окремо в нату-
рі як окремі земельні ділянки та виготовлені і ви-
дані окремі державні акти на право власності на зе-
мельну ділянку, яка утворилася при виділенні та-
кої частки. Слід звернути увагу на те, що не завжди 
свою частку у праві власності на земельну ділян-
ку можна виділити в натурі в окрему земельну ді-
лянку та отримати окремий державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку. Зокрема, якщо 
успадковується декількома спадкоємцями земель-
на ділянка та житловий будинок з господарськи-
ми спорудами, які на ній розміщені, виділити свою 
частку у праві власності на земельну ділянку в на-
турі неможливо, оскільки земельна ділянка за своїм 
цільовим призначенням передбачена саме для роз-
міщення та обслуговування житлового будинку (ці-
лого), а не його частини. Основною ж вимогою Зе-
мельного кодексу України та всього земельного за-
конодавства є вимога щодо використання земель-
ної ділянки, наданій особі у власність або користу-
вання, саме за визначеним цільовим призначенням. 
На сьогодні серед нотаріусів також існує практика 
передачі державного акта на право власності на зе-
мельну ділянку із проставленням відмітки про пе-
рехід права власності до декількох спадкоємців од-
ному з них. Однак, спочатку всі спадкоємці мають 
скласти угоду про те, що вони добровільно уповно-
важують одного із спадкоємців на збереження цьо-
го державного акта, і за першою вимогою будь-кого 
з інших спадкоємців уповноважена особа має нада-
ти йому цей державний акт.

Леся НЕЧАЙ, державний нотаріус
Першої Тернопільської                                                         

державної  нотаріальної контори.

Жителів області стало 
менше майже на п’ять тисяч осіб

БАБУСЯ ВОДИЛА 
ОНУКУ ЖЕБРАКУВАТИ  

На Тернопіллі боротимуться з торгівлею дітьми

Африканську чуму 
свиней виявили в селі 
Бариш Бучацького 

району. Двоє свиней 
захворіли у місцевому 
приватному господарстві, 
одна з тварин загинула.

- Хвороба проявлялася підвище-
ною температурою, пригніченим 
станом, відмовою від корму, - розпо-
віли в обласному управління Держ-
споживслужби. -  Відмічалися кро-
вовиливи на шкірі, посиніння вух. 
Лабораторні дослідження встано-

вили, що тварини захворіли на аф-
риканську чуму свиней.

Щоб не допустити поширен-
ня інфекції, у зоні загибелі свиней 
встановили карантин. Окрім того, 
навколишню територію радіусом 10 
км оголошено зоною нагляду.

Карантин у населеному пункті, 
де виявили хворобу, припинять у 
разі благополучного розвитку ситу-
ації через 40 діб. 

Африканська чума свиней – ві-
русна недуга домашніх і диких тва-
рин. Здорові заражаються при 
спільному утриманні їх з інфікова-

ними. Також свині заражаються че-
рез корми, особливо - харчові від-
ходи, воду, предмети догляду, тран-
спортні засоби, забруднені виділен-
нями хворих тварин. Збудник пере-
носять і птахи, гризуни та комахи.

На Тернопільщині африканську 
чуму свиней зафіксували вперше за 
часів незалежності. Раніше ж випад-
ки захворювання у той чи інший час 
виявляли практично по всій Укра-
їні. Разом з тим, фахівці заспокою-
ють: за офіційними даними, афри-
канська чума свиней для людей без-
печна.

ЧЕРЕЗ
АФРИКАНСЬКУ 

чуму гинуть свині
Спалах хвороби знову зафіксували у Тернопільській області
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Гучне затримання 
працівників фіскальної 
служби у Тернополі 

активно обговорює вся країна. 
Рекордний хабар вимагали 
від керівництва ПАП «Добрий 
самарянин», яке працює на 
Збаражчині. 

За даними правоохоронців, керів-
ник одного з відділень податкової ін-
спекції та ревізор-інспектор обласно-
го управління ДФС організували зло-
чинну схему з мінімізації штрафів, за 
що вони брали хабарі. Поліцейські 
з’ясували, що під час планової виїзної 
документальної перевірки працівни-
ками фіскальної служби були виявлен-
ні численні порушення, за які правопо-
рушник мав би сплатити до бюджету 
понад мільйон гривень.

Керівник одного з відділень Креме-
нецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області за 400 тисяч гривень неправо-
мірної вигоди погодився вирішити дане 
питання і «мінімізувати» штрафні санк-
ції до 400 тисяч гривень, - повідомля-
ють правоохоронці. Податківця затри-
мали у ресторані в Тернополі, а в його 
сумці знайшли гроші, які він отримав як 
хабар. Також був затриманий держав-
ний ревізор-інспектор, який не вніс до 
акту перевірки деякі порушення.

Голова Вишнівецької ОТГ Володи-
мир Кравець, а  в минулому керівник 
ПАП «Добрий самарянин», Лідія Бі-
лан – його дружина, а також сьогодніш-
ній директор підприємства, і бухгалтер 
«Доброго самарянина» Алла Палій роз-
повіли про подробиці цієї справи, яка 
тягнулася протягом місяця. 

- Через кілька днів після початку 
перевірки документів нашого підпри-

ємства фіскальною службою мене по-
кликали в кабінет податківці і сказа-
ли, що є певні зауваження. Але, щоб ми 
не платили мільйонний штраф, потріб-
но дати 200 тисяч гривень, - розповідає 
Алла Палій. – Я передала це своєму ке-
рівництву. Після цього мене щодня пи-
тали, чи керівники вже щось вирішили. 
Але багато тих порушень, які виявили 
податківці, були «притягнені за вуха» 
й абсолютно не відповідали дійсності. 
Будь-який суд в першій інстанції при-
йняв би рішення на нашу користь. Але 
вони стояли на своєму і чекали дій від 
нас. Часто податківці говорили, що за-
мовником є Степан Барна (голова ОДА 
– ред.). Також вони наголошували, що 
є спеціальний реєстр перевірок на рік. 
Нас у ньому не було. Але якимось чином  
нас туди внесли. За графіком перевірка 
нашого підприємства мала проходити 

як мінімум за півроку. Спершу йшлося, 
що зловживань було на 2,5 мільйони, 
разом зі штафними санкціями це мало 
б складати 5 мільйонів. Потім вже гово-
рили про суму 4 мільйони – 2 з них – це 
порушення і ще 2 - штрафи. 

Керівник ПАП «Добрий самарянин» 
Лідія Білан звернулася у столичне слід-
че управління із заявою про те, що об-
ласна фіскальна служба вимагає хабар. 

- У мене є близько тридцяти записів 
розмов різних посередників, чиновни-
ків, які зверталися до мене, - розпові-
дає Володимир Кравець. – Розголошу-
вати їх я поки що не можу, адже ще три-
ває слідство. У правоохоронців вони всі 
є. Ці записи викривають масштаби ко-
рупції, яка відбувається у Тернопіль-
ській області. 

Одну із розмов журналісти мали 
можливість почути. У ній йдеться про 

те, що податковий тиск на «Доброго са-
марянина» пов’язаний з політичною ді-
яльністю Володимира Кравця. 

- У нас в області створена злочинна 
група осіб, яка спершу наганяє страх на 
підприємців, а  потім пропонує, як їх ви-
рішити, - додає пан Кравець. – Ця опе-
рація тривала більше місяця. До речі, 
один з моїх знайомих підприємців теж 
нарікав на те, що податкові накладні у 
нього заблокували, і що теж пропону-
вали вирішити це питання, аби фірма 
могла нормально працювати. 

Щодо причетності голови Терно-
пільської ОДА до податкового тиску на 
підприємство, то Володимир Кравець 
зазначає, що він переконаний: ім’ям 
Степана Барни лише прикриваються і 
він до цього не причетний. 

- Ця група осіб хотіла нагнати стра-
ху, напевне, знаючи, що в мене з голо-
вою ОДА немає таких хороших стосун-
ків, хоча ми завжди добре співпрацю-
ємо у вирішенні всіх робочих питань, 
- додає Кравець.

За яку політичну діяльність його пе-
реслідують, голова Вишнівецької ОТГ 
також не знає. Каже, можливо йдеться 
вже про підготовку до виборів у Верхо-
вну Раду. Володимир Кравець каже, до 
схеми, від якої постраждало його під-
приємство, мають відношення багато 
високопосадовців області. Тож, ймовір-
но, його родина найме охорону. Також 
він не виключає того, що складе повно-
важення голови грома-
ди, щоб не стати жерт-
вою системи через ба-
жання помсти. 

Трасу М-09 Тернопіль – 
Львів – Рава-Руська ремон-
тують вже третій місяць. У 
серпні цього року вийшла 
постанова Кабінету Міні-
стрів України щодо виді-
лення майже 302 мільйо-
нів гривень на реалізацію 
цього проекту. На даний 
час на будівельні робо-
ти уже освоїли майже 180 
млн. грн.

- Для того, щоб вчасно 
здати об’єкт, ми поставили 
собі за мету долучити до виконання робіт до-
даткові компанії, - зазначив голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. -   Тому, крім компанії 
«Техно-Буд-Центр», яка є генеральним підряд-
ником, на цю магістраль вийшла ще й польсько-
азербайджанська компанія «Алов». Такий крок 

дозволить оперативніше рухатися в напрямку 
якнайшвидшої реалізації проекту. Компанії взя-
ли на себе зобов’язання щонайменше п’ять ро-
ків гарантії якості виконання робіт. 

Роботи на дорозі планують завершити 
цього року. 

Володимир КРАВЕЦЬ: «Не виключаю, 
що складу повноваження голови громади, 

аби вберегтися від провокацій»
Двох податківців спіймали на хабарі у 400 тисяч гривень, 

який вони вимагали від керівництва «Доброго самарянина» 

Юля ТОМЧИШИН.

Податківці 
застерігають: 

активізувались 
sms-шахраї

Прес-служба ДФС Укра-
їни повідомляє, що адміні-
стрування та сплата подат-
ків, погашення боргів від-
бувається відповідно до ви-
мог чинного законодавства 
України. Державна фіскальна 
служба України не розсилає 
sms-повідомлення платникам, 
які, зокрема, містять нібито ін-
формацію від ДФС щодо суми 
боргу та контактні мобільні 
номери, куди платник може 
звернутися за уточненням. 

Розсилка повідомлень має 
характер спаму. Платників, які 
отримували подобну інфор-
мацію у вигляді sms, просять 
звертатися до правоохорон-
них органів. 

Із Києва 
до Тернополя 
пустять новий 

потяг «Інтерсіті»

Із Києва до Тернополя 
пустять новий 
потяг «Інтерсіті» 

з 3 листопада. Про це 
повідомляють у прес-
службі ПАТ «Українська 
залізниця».

Поїзд № 747 відправиться 
із станції Київ-Пасажирський 3 
листопада о 17.24 і прибуде до 
Тернополя о 23.25. 

У зворотному напрямку по-
їзд вирушатиме з Тернополя о 
04.06 і прибуватиме на станцію 
Київ-Пасажирський о 09.58. 

Потяг курсуватиме щодня, 
крім понеділка – з Києва та ві-
вторка – з Тернополя. 

Дорога «Тернопіль - Львів» на фініші
Щоб пришвидшити роботи запросили ще одну компанію
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У Зборівському районі 
мешканці села 
перекрили дорогу, 

що веде до місцевого лісу. 
Люди заблокували виїзд 
вантажівкам з деревиною, 
яку, переконані, зрізали 
незаконно.

- ������� �� �������� ��-������� �� �������� ��-
т���� п�р��р��� д�р�гу б��я ���а 
Г�д��, - п���д����� � �б�а�н��у 
упра���нн� п�����ї. -  �р� �анта�-�р� �анта�-
н� а�т���б��� � дуб�� �аб���у�а-
�� на т�р�т�р�ї ���у, я��й на��-
��т� РКАП «Зб�р��райагр����». 
Люд� �ая����, щ� д�р��а �р��ан� 
н��а��нн�, а т��у ������а�� 
пра�����р�н���, п���д����ш� 
пр� �рад���у ��нн�� п�р�д. 

В�дта�, на ����� ��нф���ту 
��ї�а�а ���дч�-�п�рат��на група. 
На д�р��� пра�����р�н�� ��я��-пра�����р�н�� ��я��-
�� а�т���б��� «Renault Magnum» 
� пр�ч�п��, на я���у бу�� 60 
дуб��, 22 д�р��а нара�у�а�� на 
«Ка�АЗ�» й �дн� д�р��� – на а�-
т���б��� «ЗІЛ-�30».

На ����нт пр�ї�ду п�����ї 
н� ��д�ї, н� д�р��т�р ���н��т�а 
��дн�� д��у��нт�� на ��руб�у 
н� нада��, р��п���� нача��н�� 
Зб�р������г� ��дд���ння п�����ї 
М����а П�тр��. ��� тран�п�рт- ��� тран�п�рт-ран�п�рт-
н� �а��б� ра��� � д�р���н�ю 
п����т��� д�я �б�р�гання на т�-

р�т�р�ю п�����й����г� ��дд���у. 
Пр�т�, ��� на�тупн�г� дня ��р��-
н�� п�дпр�є��т�а пр�н�� д����-
�� та тран�п�ртн� на��адн�.

За��нн��т� д��у��нт�� п�р�-
��рят� пра�����р�н��. За фа�т�� 
н��а��нн�ї ��руб�� ���у р��п�-
ча�� �р���на��н� пр��ад��ння.

ПравоНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 nday.te.ua

Залізничники організували  
аферу з мобільним зв’язком

«Замінував» станцію швидкої допомоги заради... жарту

Земля довела до криміналу
У Бучацькому районі жінка підробила підписи сусідів, 

аби отримати в користування 4 гектари землі

Кримінальне провадження за підроблення 
документів та їх подальше використання бучацькі 
правоохоронці відкрили щодо 30-річної жительки 

району. Закон жінка переступила, аби отримати землю 
для ведення сількогосподарських робіт.

- Ф�гурант�а пр��ад��ння ��ну��г� р��у ���рну�а�я д� ��������ї 
рад�, на т�р�т�р�ї я��ї ��ш�а�а �����а р����, � пр��ання� надат� їй у 
��р��ту�ання д�� ������н� д��ян�� у 2 га ���на. � ����рад� да�� д��- � ����рад� да�� д��- ����рад� да�� д��-
���, �а у����, щ� �у��д� н� будут� пр�т�, а�� ��н� п�дп��у�ат� н��б-��н� п�дп��у�ат� н��б- п�дп��у�ат� н��б-
��дн� д��у��нт� ��д�������я. В�дта� ��н�а п�ш�а на �б�ан, - р��п�-- р��п�-
���� у п�����ї.

Фа��ш��ан� д��у��нт� ��т����а �учачч�н� п�да�а д�я ��г�т��-д��у��нт� ��т����а �учачч�н� п�да�а д�я ��г�т��-��т����а �учачч�н� п�да�а д�я ��г�т��-п�да�а д�я ��г�т��-
��ння д�р�а�н�� а�т�� на пра�� ��а�н��т� на ������н� д��ян��. Зара� 
���дч� г�туют� �ат�р�а�� �пра�� д� �уду.

Обережно:  
роми  

обкрадають  
селян

Поліція 
попереджає 
жителів 

Тернопілля про циган, 
які їздять селами і 
грабують людей.

- � ���� П���пч� ���-
б� р������ї на���на��-
н��т� п�грабу�а�� 82-р�чну 
п�н���н�р�у, - р��п����� � 
�б�а�н�й п�����ї. - Н���д��� 
��д��� ����� � ���а�����я у 
�юд�й, ч� н� пр�дают� ��н� 
��ш��ан�� р�ч�й. � г��п�-
дар�т�� п�т�рп���ї ��я���� 
п�р��ню �ату, я�у г��п�д�-
ня �а��ш��а н��а��н�н�ю.

З��д�ї п��уп��� п�н��йн� 
�а�щад��ння ��н��, ����г� 
2,� т��. грн, а та��� ����ту 
�аб�уч�у. Ж�н�а п���т��а, я� 
н���д��� ��йш�� � п�д��р’я, 
а ��я���ш� �рад���у, ���р-
ну�а�я у п�����ю.

П�д�бн�й ��пад�� �та�-
�я у �. Д��р��� Кр���н���-
��г� рай�ну. М������й ��-
т��� �трат�� �� т��. грн та 
ю����рн� ��р�б�.

Пра�����р�н�� р��шу�у-
ют� �рад�ї�. Краян пр��ят� 
п���д���ят� пр� п�д��р���� 
���б на ��н�ю «�02» � бут� 
п���н���: н� �а��шат� бу-
д�н�� ��дч�н�н���, а та��� 
н� �пу��ат� ���р�д�ну н�-
�най�����.

Псевдобанкір зняв з картки всі гроші

Заблокували дорогу, щоб 
припинити вирубку лісу

Правоохоронці 
викрили працівників 
«Укрзалізниці» 

на Тернопільщині. Троє 
працівників установи 
несанкціоновано 
втручались у телефонний 
зв’язок міжнародних 
абонентів і завдали збитків 
операторам на 250 тисяч 
гривень. 

- З������н��� �д�й�ню�а�� 
п�р��аршруту�ання ���нар�д-
н�г� т���ф�нн�г� траф��у � �б-
��д ���нар�дн�� ��нтр�� ���ута-
��ї, - п���д����� � �б�а�н�й пр�-
�уратур�. - За�дя�� ����р��тан-
ню �п���а��н�� пр�гра� � ���у-
н��а��йн�г� �б�аднання тран-
�п�ртн�ї ���пан�ї ��н� �аб��п�-
чу�а�� п�д��ну �р�г�на��н�� н�-
��р�� аб�н�нт�� � ��да�а�� ���-
нар�дн�й т���ф�нн�й траф�� �а 
������� т���ф�нн� р������.

За п�п�р�дн��� ���н�а�� фа-
������, ��ш� � п�чат�у р��у пра-
���н��� �а���н��� �а�да�� ���ї�� 
д�я�� �б�т��� �п�рат�ра� ��’я��у 
на п�над 2�0 т��яч гр���н�.

П�д ча� �бшу��� у р�б�ч�� 

�аб�н�та� � п���ш�ання� п�д�-
�рю�ан�� �������� ���уч��� 
���п’ют�рну т��н��у, д��у��н-
т� «ч�рн�ї» бу�га�т�р�ї, д�� ��-
тн� SІМ-�арт��, ����тр�нн� пр�-
�тр�ї д�я �’єднання � �б��д ���т�-
�� ��б���н�� �п�рат�р��, бан���-
���� �арт��.

В�р�шуєт��я п�тання �няття 
�нф�р�а��ї � ��нтра��н�г� ��р��-
ра ��фр���г� ��’я��у «��р�а���-
н���» ��рн�п�������ї д��тан��ї 
����ї, на я���у ���т�т��я ��т�р�я 
н��а��нн�� п�д��юч�н� � ����-
тр�нн� н���ї дан��.

Щ�д� п�д��рю�ан�� р��п�-
ча�� �р���на��н� пр��ад��н-
ня �а ч. 2 �т. 36� (н��а��нн� 
�тручання � р�б�ту ����тр�нн�-
�бч���ю�а��н�� �аш�н, ���-
т�� та ���п’ют�рн�� ��р��) КК 
��раїн�.

До правоохоронців продовжують  
надходити звернення мешканців 
області про крадіжки з 

банківських карток. І якщо пенсіонери 
та люди похилого віку менш обізнані у 
подібних шахрайських схемах, дивує, 
що все більше пройдисвітам вдається 
обманути молодих людей, віком  30-40 
років, кажуть у поліції.

Втрат��а 4 т��яч� гр���н� 37-р�чна ��ш�ан-
�а ��р��анщ�н�. П���д�пра���н�� бан�у �ат�-
��ф�ну�а� д� ��н�� та на��а��я пра���н���� 
��у�б� б��п��� бан�у. На�я�а� ���єнт�у, щ� � її 
�арт�� н���д��� �пр�бу�а�� �нят� г�т���у, т�� 
���д н�гайн� ��нят� пар���.

 В�д �тра�у �трат�т� гр�ш� ��н�а п���д���-
�а ��� дан� д�я ���н� пар����. А �а �����а �����н 

��на �тр��а�а ���-п���д����ння пр� �а��рш�н-
ня ша�рай����ї �пра�� – � �арт�� �ня�� у���� 
�а��ш��.

� п�����ї �а�т�р�гают� �юд�й � пр��ят� н� д�-
��рят� дан� ���єї �арт�� на��т� �юд�н�, щ� пр�д-
�та���а�я �п��р�б�тн���� ф�нан����ї у�тан���. 

- �ан� н����� н� �ап�ту�ат��� у ���єнта п�р-
��на��ну �нф�р�а��ю, ад�� ��на багат�ра���� 
дуб�юєт��я. Я�щ� на��т� її буд� �трач�н�, у бан-
�у �а��д� є р���р�на ��п�я, - �а�нач��� у п�����ї. 

� ��пад�у, ���� т���ф�нуют� п�д пр���д�� 
���н�т� пар���, п�р����т� гр�ш�, �б���ш�т� т�р-
��н д�ї �арт��, � пр� ����у ���агают�  �а���н� 
дан�, пра�����р�н�� радят� п���а�т� ��у�а��у 
та �а���т�йн� п�р���р�т� ��ю �нф�р�а��ю у ��д-
д���н� бан�у.

Відділ комунікації поліції
Тернопільської області.

Спецслужби двічі перевіряли 
повідомлення про замінування 
станції швидкої допомоги у 

Теребовлі. Обидва рази інформація не 
підтвердилась.

- ���ч�р� � н�д��ю на ��н�ю «�03» �ат���ф�ну-
�а� ч������ � �ая���, щ� � пр���щ�нн� �а��ад�-
н� н�б��п�чн�й пр�д��т, - р��п����� пра�����-
р�н��. - На буд�-я�� �ап�тання ��н ��д������я ��д-
п���дат�. Пр�т�, ч�р�� д������а �����н �н��у �а-
т���ф�ну�а�, �а��ш�� н���р ���г� ��б���н�г� � 
��а�а� � н�� ��’я�ат��я д�я �тр��ання д�та��й 
пр� ��ну.

На ����� �н��д�нту �дра�у ��ї�а�� ряту�а��н� 
��у�б�. З пр���щ�ння ��а�ую�а�� п�р��на�, ��-
��ну�� ���т�� та га�. �уд���ю �г�яну�� ��бу��т��-

н��� й ��н���г�. В�бу����г� пр��тр�ю ��н� н� ��я-
����. �а ���� ряту�а��н��� п�ча�� �б�рат� �б�ад-
нання, н���д���й �ат���ф�ну�а� щ� ра� � ��а�а�, 
щ�б шу�а�� �ращ�.

Пара����н� � п�шу�а�� ��бу��н�б��п�чн�г� 
пр�д��та пра���н��� п�����ї ��тан���ю�а�� ���-
бу д�д���ню�ача. Н�� ��я����я ��т��� ���а П�р�-
����� Гу�ят�н����г� рай�ну, �989 р��у нар�д��н-
ня, я��й у�� ран�ш� п�трап�я� у п��� ��ру пра���-
��р�н��� �а н�пра�д��у �нф�р�а��ю.

Ч������а �атр��а��, ��н у ���єн��у ���на��я, 
п�я�н��ш�, щ� ��т�� п��арту�ат�. Нара�� й�г� 
п����чн�-�����йн�й �тан п�р���ряют� ��д���.

За фа�т�� н�пра�д���г� п���д����ння пр� �а-
��ну�ання ��д�р��� �р���на��н� пр��ад��ння. 
За та��й ���ч�н, �а�ут� у п�����ї, п�р�дбач�н� п�-
�ба���ння ���� на т�р��н ��д 2 д� 6 р����.
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Іммігрантів у США 
перевірятимуть ще ретельніше

Департамент внутрішньої безпе-
ки почав перевіряти соціальні мере-
жі всіх іммігрантів, включаючи тих, у 
кого є посвідка на проживання, і на-
туралізованих громадян, повідомля-
ють іноЗМІ. Перевірка включає іме-
на в соцмережах, дані, що дозволяють 
встановити особу та інше. Нове розпо-
рядження набуло чинності 18 жовтня. 
Правила стосуються і громадян США, 
які спілкуються з іммігрантами в соці-
альних мережах. Таким чином особисте 
листування виявиться під державним 
наглядом. У травні адміністрація Трам-
па затвердила нову анкету для заявни-
ків на отримання візи. Зокрема, про-
цедура отримання візи передбачатиме 
можливість перевірки даних із соціаль-
них мереж кандидата за останні п’ять 
років. Також слід надавати e-mail адре-
су і біографію за 15 років. Нове прави-
ло зачіпає не лише потенційних канди-
датів на отримання віз у США, але і тих, 
хто вже отримав грін-карту або прой-
шов процес натуралізації.

Легенда київського «Динамо» 
став мером Тбілісі 

Екс-капітан збірної Грузії та ко-
лишній гравець київського «Динамо» 
з футболу Каха Каладзе здобув пере-
могу на виборах мера Тбілісі. Про це 
передає АПА з посиланням на ЦВК Гру-
зії. Каладзе набрав 51,06 відсотка голо-
сів. За кандидата від правлячої партії 
«Грузинська мрія» проголосували по-
над 203 тисяч чоловік. Каха Каладзе - 
грузинський політик, у минулому фут-
боліст, який грав на позиції захисника 
в тбіліському і київському «Динамо», 
«Мілані» і «Дженоа». Його вважають од-
ним із кращих футболістів країни, та-
кож він єдиний в Грузії, хто двічі вигра-
вав Лігу чемпіонів. Політичну кар’єру 
почав у партії «Грузинська мрія», в 2012 
році його призначили міністром енер-
гетики. 

В Італії туристів будуть
 штрафувати за покупки на вулиці

Із листопада у Флоренції всіх ту-
ристів, які купуватимуть будь-які то-
вари у вуличних продавців, почнуть 
штрафувати. Сума штрафу - від 25 до 
200 євро, пишуть іноЗМІ.  Рішення при-
йнято у рамках нового комунально-
го закону, де прописані заходи бороть-
би з нелегальною вуличною торгівлею. 
Тепер на вулиці заборонено купувати 
сумки, взуття, аксесуари, квіти, зарядні 
пристрої, сувеніри та інші товари. Полі-
ція, а також патрульні, переодягнені в 
цивільне, штрафуватимуть тих, хто ку-
пує на вулиці. Влада Флоренції заявляє, 
що з початку року у вуличних торговців 
було вилучено 130 тисяч товарів. Вели-
ка частина цих предметів - підробки ві-
домих брендів.

У світі вмирають щодня 
до семи тисяч немовлят 

Попри розвинуті сучасні техно-
логії лікування та наукові досягнен-
ня, щоденно у світі вмирають до семи 
тисяч немовлят. Такі дані, за статис-
тикою минулого року, оприлюднені у 
спільній доповіді ООН, UNISEF, Світо-
вого банку та ВООЗ, передає «Укрін-
форм». Загалом у 2016 році в усьому сві-
ті померло 2,6 мільйонів новонародже-

них. Серед основних хвороб вказуються 
пневмонія та діарея. Найвищий показ-
ник смертності зафіксований у країнах 
Південної Азії та Африки. Причиною та-
кого рівня дитячої смертності є, пере-
дусім, бідність. 

КНДР готується до ядерного 
удару по Штатах?

Північна Корея за кілька місяців 
готується досягнути основної мети 
Пхеньяна - здійснити ядерний удар 
по США. Про це заявив директор ЦРУ 
Майк Помпео на форумі у Вашингтоні, 
передає «Радіо Свобода». «Зараз вони 
досить близькі за своїми можливостя-
ми», - сказав Помпео. Північна Корея 
почала свою ядерну програму кілька 
десятиліть тому, і цьогоріч збільшила 
випробування зброї. Двічі у липні Пхе-
ньян запустив ракету дальньої дії, яка 
потенційно могла б досягти материко-
вої частини Сполучених Штатів. У ве-
ресні КНДР провела свій найпотужні-
ший атомний вибух. 

Голландці побудували 
дорогу з… паперу

У Голландії компанії «CirTec» і 
«KNN Cellulose» витягують із стічних 
вод каналізації целюлозу. У результа-
ті фільтрації щодня виходить близько 
400 кг очищеної целюлози, пишуть іно-
ЗМІ. Частину продукції експортують до 
Великобританії в якості сировини для 
виробництва біокомпосту. Крім того, 
гранули зі спресованої целюлози стали 
основою дорожнього полотна. Для екс-
перименту голландці побудували вело-
сипедну доріжку довжиною у кілометр. 
Поки неясно, чи витримає паперова до-
рога важкий транспорт.

Для країн Східної Європи 
виготовляють харчі 

нижчої якості, ніж для 
споживачів Західної 

Ця проблема набула такого роз-
голосу, що на неї звернули увагу лі-
дери держав «Вишеградської четвір-
ки» - Польща, Чехія, Словаччина та 
Угорщина. Питання порушила й Литва, 
пише газета «Експрес». «Якщо ви купу-
єте товар однієї торгової марки, але ви-
готовлений у різних країнах, то споді-
ваєтеся, що він є однаковим, - розпові-
дає Олексій Дорошенко, директор Укра-
їнської Асоціації постачальників торго-
вельних мереж. - Але це не так... У краї-
нах нової Європи в продуктах викорис-
товується більше хімічних домішок». 
Приміром, чим далі на схід Європи, тим 
у йогурті менше фруктів і він виготов-
лений з молока гіршої якості. Литва за-
явила, що домагатиметься усунення 
цієї ганебної практики та прийняття 
відповідних нормативів ЄС. Для країн 
Східної Європи це питання принципове.

Китай хоче будувати 
підвісні залізниці 

Китай планує побудувати комер-
ційні підвісні залізничні лінії з ви-
користанням потягів на літієвих ба-
тареях, які дозволять вирішити про-
блеми заторів і забруднення в ма-
льовничих районах. Про це пише 
«Сіньхуа». Витрати на будівництво під-
вісних залізниць складають менше од-
нієї п’ятої від подібних на будівництво 
метрополітену. До того ж, такі дороги 
не забруднюють навколишнє середови-
ще і не впливають на наземні об’єкти. 
Підвісні залізниці - це новий вибір для 
вирішення проблеми заторів в містах, а 
також гарний транспорт-
ний засіб для відвідува-
чів у туристичних райо-
нах.

Утримання «Нафтогазу» 
обходиться майже 

у два мільярди 

НАК «Нафтогаз України» витрачає 
на своє утримання 1,8 мільярда гри-
вень на рік. Про це в інтерв’ю «Еконо-
мічній правді» повідомив віце-прем’єр-
міністр Володимир Кістіон. Він вважає: 
треба провести демонополізацію і зали-
шити НАК як юридичну особу в сегмен-
ті газового ринку працювати як газовий 
дистриб’ютор на рівних умовах з іншими 
компаніями. Костін уточнив, що йдеться 
не про ліквідацію «Нафтогазу» і всіх ком-
паній, що входять до нього, а лише про 
ліквідацію надбудови. «Знаєте, скільки 
грошей вона витрачає на своє утриман-
ня? 1,8 мільярда гривень на рік», - зая-
вив він.

Роботодавці 
послухають Гройсмана?

Уряд ввів квоти для працівни-
ків старших 45 років, щоб забезпечи-
ти їх робочими місцями. Про це зая-
вив прем’єр Володимир Гройсман, пише 
«Економічна правда». В українських ком-
паніях - це складе не менше чотирьох 
відсотків від загального складу праців-
ників. Прем’єр зазначив, що це буде 
обов’язковою умовою для роботодавців. 
Схема квотування для підприємств буде 
подібною до квотування осіб з інвалід-
ністю. Система запрацює з 1 січня. 

Посадовці НБУ встановили собі 
фантастичні зарплати

Члени правління Нацбанку суттєво 
підвищили собі зарплати, повідомляє 
ТСН. Йдеться про заступників голови 
НБУ Валерії Гонтаревої. Зокрема, вико-
нувач обов’язків глави правління НБУ 
Яків Смолій отримуватиме рівно вдвічі 
більше, ніж раніше - 241 тисячу гривень. 
Дмитро Сологуб збільшив зарплату на 
107 тисяч. Роман Борисенко та Катери-
на Рожкова заробляють тепер по 230 ти-
сяч. Голові правління НБУ передбачаєть-
ся зарплата на рівні 300 тисяч гривень. 
Утім Гонтарева зараз перебуває в безо-
платній відпустці.

Церкви, громадські організації 
та ЗМІ - найменш корумповані  

Протягом останнього року 25 відсо-
тків українців особисто або їхні близь-
кі чи знайомі давали хабарі. Більшість 
людей робили це у медичних установах,  
свідчать результати соцопитування сто-
совно побутової корупції в Україні, які 
директор Фонду «Демократичні ініціа-
тиви» Ірина Бекешкіна оприлюднила під 
час круглого столу у Львові, передає ZIK. 
Так, майже половина громадян - 44 від-
сотки - оцінюють корупцію як «найбільш 
серйозну проблему в Україні», ще 36 від-
сотків вважають її «досить серйозною». 
При цьому 90 відсотків опитаних вва-
жать корупцію дуже поширеною. На дум-
ку населення, найбільш корумповани-
ми є суди, Верховна Рада, прокуратура, 
уряд, митниця, медичні установи. Нато-
мість найменш негативні оцінки отрима-
ли церкви, громадські організації та ЗМІ.

«Укрпошта» підвищує тарифи
Нацкомісія, що здійснює держрегу-

лювання у сфері зв’язку та інформати-
зації (НКРЗІ) затвердила нові тарифи 
на універсальні послуги поштового 

зв’язку, відповідно до яких з наступно-
го року послуги «Укрпошти» зростуть 
у середньому на 16 відсотків, а макси-
мально - на 43,2. Про це йдеться на сай-
ті НКРЗІ. Так, пересилання поштових від-
правлень у межах України подорожчає 
на 12,3 відсотки, за кордон - на 43,2. Нові 
тарифи наберуть чинності з 1 січня 2018 
року.

Деякі ліки зросли в ціні 
на 60 відсотків

За даними компанії «Бізнес Кре-
дит», у вересні цього року, порівня-
но з серпнем, роздрібні ціни на безре-
цептурні отологічні засоби зросли на 
60 відсотків. На 30 відсотків за два мі-
сяці зросли роздрібні ціни на рецептур-
ні антисептики (спирт), рецептурні гор-
мональні контрацептиви, безрецептур-
ні офтальмологічні засоби, засоби для 
горла та інші. Аптечні продажі в Україні 
у цьогорічних січні-вересні зросли на 17 
відсотків, порівняно з аналогічним пері-
одом 2016 року - до 47,408 мільярдів гри-
вень. І збільшилися на 11 відсотків - до 
1,097 мільярдів упаковок. У вересні цьо-
го року, за даними «Бізнес Кредиту», ап-
течні продажі ліків зросли в грошовому 
вимірі на 20 відсотків - до 4,669 мільяр-
дів. 

Країну заповнив 
старезний автомотлох

Власники авто на іноземних номе-
рах все частіше з’являються в аварій-
них зведеннях. Кожне третє ДТП від-
бувається за участю машини з інозем-
ною пропискою. Те, що ці авто не зареє-
стровані в Україні, заважає правоохорон-
цям встановити, кому вони належать. За 
даними Державної фіскальної служби, з 
1 січня 2015 року по 30 червня 2017-го 
тимчасово ввезених авто з іноземною 
реєстрацією для особистого користуван-
ня зафіксували 1,4 мільйони, з них май-
же 381 тисячу - цьогоріч. Зараз в Украї-
ні 27,6 тисяч авто, ввезених у режимі 
«транзиту», і 24,6 тисяч - тимчасово вве-
зених громадянами для особистого ко-
ристування, терміни ввезення яких за-
кінчилися. За неофіційними даними, та-
ких авто у сотні разів більше, пише «Екс-
прес». 

Для кого подорожчає 
«голубе паливо»?

Із 1 листопада для промислових 
споживачів та інших суб’єктів гос-
подарювання ціна на природній газ 
зросте майже на 10 відсотків. Нові ці-
нові пропозиції на «голубе паливо» опу-
бліковані на сайті НАК «Нафтогаз Укра-
їни». Представники компанії зазначили, 
що запропоновані ціни на паливо з ре-
сурсу «Нафтогазу» диференційовані, за-
лежно від обсягів закупівлі, умов опла-
ти та стану попередніх розрахунків з 
компанією. 

Українське село побило рекорд 
Європи з народжуваності

Рівненське село Глинне побило ре-
корд Європи з народжуваності. Такі 
дані наводить Головне територіальне 
управління юстиції. У селі живе понад 
600 багатодітних родин, у деяких вихо-
вують навіть 18 дітей. Щороку в Глинно-
му народжуються майже 250 малюків. У 
школі навчається понад 1000 учнів. А от 
дитсадка в селі немає. У Глинному на-
лічується більше трьох тисяч жителів. 
Майже усі тут віруючі й підтримують 
традицію великої народжуваності, якій 
уже понад сотню років. Глинне має на-
віть своєрідний символ великої наро-
джуваності - прадавній дуб, якому біль-
ше 1300 років, повідомляє ICTV. Моло-
дята просять у нього діток. І, судячи з 
рекорду, дерево нікому не відмовляє. 
Село розташоване поблизу білорусько-
го кордону, де немає доріг, розваг і ро-
боти. 

Україна Світ
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Вони організовують вечірки 
сальси, виступають на 
вулиці, їздять на фестивалі і 

просто насолоджуються життям, 
танцюючи. У Тернополі вже більше 
трьох років діє незвичайна студія 
соціальних танців  Social Dance 
Club, яка об’єднує людей, змінює 
їхні долі і просто вчить любити 
життя. Тут не важливий вік, вага, 
стать, фізична підготовка. Головне 
– бажання танцювати та вчитися 
чомусь новому.  

Соціальні танці –  популярний у всьому 
світі напрямок, який поєднує танець і спіл-
кування. Їх можна виконувати де завгод-
но, з ким завгодно і як завгодно. Відмін-
ною особливістю соціальних танців є те, 
що в них немає суворої, раз і назавжди за-
вченою послідовності рухів. Навпаки, тут 
тільки вітають імпровізацію. 

Костянтин Горлов і Катерина Бороді-
на більше трьох років тому заснували сту-
дію соціальних танців у нашому обласно-

му центрі. З часом її очолив тернополянин 
Тарас Зелінський. Відтоді до цього руху до-
лучилося більше сотні містян і це лише по-
чаток. 

- Студія соціальних танців Social Dance 
Club виникла у Миколаєві вісім років 
тому, - розповідає Тарас. – Згодом її філія 
з’явилася у нашому місті. Взагалі, в Україні 
з кожним роком стають все популярніши-
ми соціальні танці. Їх особливість у тому, 
що вони доступні для багатьох людей. Тут 
не має значення вік, тілобудова, особлива 
підготовка, досвід. Ми не вчимось, щоб їз-
дити виступати, змагатися, досягти доско-
налості у рухах.  Це спосіб відпочинку, спіл-
кування, взаємодії.

Неодноразово на вулицях Тернополя 
можна було побачити, як танцюють лати-
ноамериканські танці. Відео одного із та-
ких романтичних вечорів на набережній 
набрало майже 35 тисяч переглядів. Також 
щосереди кружляють у ритмах сальси, ба-
чати і меренге у «Бункермузі», організо-
вують тематичні вечірки. Все це ініціати-

ви Social Dance Club. Також учасники їздять 
на різні фестивалі, влаштовують спільний 
відпочинок. 

- Наші  танці однозначно змінюють 
життя людей, - додає Тарас. – Ми несемо 
певну філософію і культуру, адже танець 
– це манера спілкування. Люди між собою 
взаємодіють, обмінюються енергією, вста-
новлюють контакт. Тут починаються про-
стежуватися певні ролі, які є не лише в 
танці, а й в житті. Це базова система взає-
мовідносин, яка актуальна для багатьох. ЇЇ 
можна легко перенести на особисте життя 
кожного з нас. Тому у багатьох після відвід-
ин наших танців відбулися позитивні змі-
ни в особистому житті. Є багато пар, які 
одружилися.

Підприємців, вчителів, журналістів, 
економістів, викладачів, програмістів ра-
зом об’єднує любов до танців. Тут вони об-
мінюються своїм досвідом, думками, зна-
ходять порятунок від самотності або жит-
тєвих проблем. 

Тернополянка Леся Гурецька вже май-
же рік відвідує студію соціальних танців. 
Зізнається, враження дуже позитивні. 

- Танці для мене - це просто необхід-
ність, вони дають психологічне розванта-
ження від проблем, з якими стикаєшся на 
роботі, від рутини побуту, що чекає вдома, 
- каже вона. -  І завжди рух - це додаткова 
енергія і маса позитивних емоцій!

І ще одна учасниця Social Dance Club на 
власному досвіді переконалася, що занят-
тя соціальними танцями змінюють людину. 

- Колеги на роботі помітили, що я ста-
ла спокійнішою, - зізнається тернополян-
ка. -  Навчилась слухати, чути, відчувати. 
Усі ми думаємо, що це дурниці, елементар-
ні речі, але ми не вміємо їх пропускати че-
рез себе. В щоденному житті це дуже до-
помагає. З танцями, як співав Кузьма, моє 
життя стало кольоровим. Це дуже хоро-
ший досвід спілкування з людьми різного 
віку, досвіду, політичних чи релігійних по-
глядів, можливостей, яких об’єднує шале-
не бажання танцювати!  Влітку у мене був 
дуже важкий період. Саме танці і люди з 
якими я там спілкувалась, допомогли мені 
це все пережити. Звичайно, щоб зрозуміти, 
треба прийти і відчути цю атмосферу. Це 
особливий мікросвіт, у якому затишно, ці-
каво і добре. 

Танцювальні заняття тривають годину. 
Всі охочі опановують сальсу, бачату, кізом-
бу, регетон і зук. Насамперед вчать про-
сті рухи, які швидко запам’ятовують – по-
тім відпрацьовують їх у парах. Тарас Зелін-
ський переконаний, що соціальні танці мо-
жуть стати для кожної людини дуже ціка-
вою пригодою.

- Не варто боятися спробувати, - каже 
він. – Часто бувають випадки, коли люди 
розповідають, що тривалий час не нава-
жувалися прийти через страх чи невпев-
неність. Коли ж нарешті завітали до нас, 
дуже шкодували, що стільки часу втрати-
ли. Я рекомендую всім 
спробувати. Ці танці при-
носять легкість, дарують 
моральну та душевну ре-
лаксацію.

Танці, що 
змінюють 
життя

Завдяки латиноамериканським ритмам люди починають 
краще розуміти себе і вчаться взаємодіяти з іншими

Юлія ТОМЧИШИН.
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Господар

Дачний сезон закінчується. 
Більша частина робіт виконана, 
урожай зібраний і заготовлений 
на зиму. І навіть якось починаєш 
сумувати за овочами із грядки… 
Але ж і взимку можна вирощува-
ти свіжу зелень, яка буде нагаду-
вати про тепле літо. Тільки не на 
городі, а на підвіконні.

Існує два способи налаго-
дити безперебійний вітамін-
ний конвейєр. Перший – тра-
диційний: сіяти насіння й че-
кати, коли виросте врожай. Але 
його можна й не дочекатися. 
По-перше, не все насіння захо-
че пробуджуватися наприкінці 
осені, коли вся природа впадає 
в сплячку. По-друге, ночі ста-
ють усе довші й довші, тому без 
штучного освітлення не обі-
йтися. До того ж час вмикан-
ня світла потрібно буде ретель-
но розрахувати, щоб для росли-
ни день збільшувався, а не сто-
яв на місці. І по-третє, початок 
опалювального сезону може 
просто «добити» паростки, що 
ледь-ледь вилізли. Осінні схо-
ди дуже слабкі, тепло від бата-
реї, холод від вікна й сухість по-
вітря у квартирі навряд чи під-
уть їм на користь. Загалом, ви-
рощувати зелень із насіння 
взимку можливо, але цей спо-
сіб – для досвідчених городни-
ків, новачкам і аматорам він не 
підходить.

Ось тому всім рекомендуємо 
другий спосіб, він набагато про-
стіший. Зелень потрібно просто 
викопати з дачної грядки, поса-
дити в горщик і перенести додо-
му. Але тут є свої тонкощі.

Найкраще переносять пе-
ресадження петрушка, селера, 
цибуля, базилік і рукола. Але 

найшвидший, звичайно, крес-
салат. На велике блюдо уклада-
ють поролон (можна вату), за-
ливають його водою й засипа-
ють насінням. Через 7 днів уро-
жай можна збирати.

Є бажання – поексперимен-
туйте з іншими травами.

Перед посадкою слід обро-
бити горщики марганцівкою. 
Мінеральними добривами під-
живлюють тільки базилік і ру-
колу, у петрушки й селери всі 
необхідні речовини містяться в 
корені, а в цибулі – у цибулині.

Викопують рослини до за-
морозку, але тільки після того, 
як погода стане стійко прохо-
лодною.

Пересаджені з дачної ділян-
ки рослини спочатку залиша-
ють у темному прохолодному 
місці для акліматизації, напри-
клад, на підлозі лоджії, помірно 
поливають.

Переносять рослини в те-
пло, коли вони активно руши-
ли в ріст, зазвичай, через 7-10 
днів, рясно поливають, у по-
хмуру погоду вмикають додат-
кове освітлення. Ґрунт у гор-
щиках мульчують, щоб сухе по-
вітря швидко не висушувало 
ґрунт.

Так можна зберегти свіжі ві-
таміни до Нового року і здиву-
вати гостей.

Звичайно, город на підві-
конні – це не грядка. У такому 
масштабі, як улітку, урожай не 
збереш. Зате, нехай не щодня, 
але на ранковий бутерброд 
можна покласти гілочку кропу 
або петрушки, посипати зелен-
ню салатик. Та й взагалі, гор-
щик із зеленню – гарний засіб 
від осінньої депресії.

Індійські хризантеми 
бояться морозу

Багаторічні хризантеми, які, зазвичай, ви-
рощують на своїх ділянках садівники, можна 
умовно поділити на дві великі групи.

Крупноквіткові (індійські, оранжерейні) 
хризантеми - ефектні квіти з великою голів-
кою, розводити які можна тільки у найбільш 
м'яких кліматичних умовах або в теплицях - 
вони вкрай нестійкі до холодів.

Дрібноквіткові хризантеми (їх ще назива-
ють корейськими) легко вирощувати у відкри-
тому ґрунті, вони стійкі до заморозків і хво-
роб, і квітують з середини літа до кінця жов-
тня. Число їхніх сортів нараховує багато со-
тень: компактних і розкидистих, високорос-
лих і приосадкуватих, усіх кольорів веселки, 
або навіть багатобарвні. Підібрати сорт за сво-
їм смаком не важко буде навіть найвибагливі-
шому квіткарю.

Цвітіння їх закінчується глибокої осінні, і 
перед садівником відразу повстає питання: як 
зберігати хризантеми взимку, аби не допусти-
ти загибелі рослини та щоб у наступному році 
вона продовжувала радувати своїми яскравими 
спалахами?

Незадовго до настання перших заморозків 
хризантеми варто підрізати, залишаючи неве-
ликий відросток, довжиною не більше 10-12 см.

Далі хризантеми можна зберігати всю зиму 
прямо на ділянці або викопати їх і перенести в 
приміщення: все залежить від того, наскільки 
суворі у вашій місцевості зими. Поцікавтеся та-
кож, як конкретно ваш сорт переносить холоди 
у відкритому ґрунті. У будь-якому разі, крупно-
квіткові хризантеми зимівлі в землі або навіть 
у теплиці не перенесуть - їх варто захищати від 
холодів у приміщенні.

Залишаємо на ділянці
Якщо ви залишаєте кущ зимувати на його 

постійному місці, підсапайте його (можна дода-
ти трохи перегною), засипте землею, торфом. 
При настанні холодів гарненько вкрийте кущ 
тирсою, лапником, але не листям і не плівкою - 
це приведе до випрівання.

Деякі садівники, показуючи, як зберігати 
хризантеми взимку, для підстрахування вико-
пують невелику яму - приблизно метр і поміща-
ють туди грудку землі з корінням. Зверху заси-
пають усе землею і тирсою, закидають лапни-
ком. Навесні розкопують яму й пересаджують 
хризантему на колишнє місце.

Хай квітнуть і в оселі
Оптимальна температура для зберігання 

кореневищ хризантем у приміщенні - від нуля 
до 5-7 градусів, тоді вони не перемерзають і не 
йдуть у ріст. Краще місце для цього - льох, під-
вал. Воложити грудку з корінням не потрібно 
або зволожуйте її мінімально. Не давайте паго-
нам витягатися, кущ не повинен рости!

Дехто воліє, не обрізаючи, викопувати хри-
зантеми, пересаджувати їх у горщики й давати 
їм квітувати у будинку до зими. Тільки тоді кущ 
треба обрізати і разом з горщиком поставити в 
прохолодне місце.

Викопані корені хризантем можна покласти 
в ящики з піском, торфом, засипати їх так, щоб 
на поверхні залишалися тільки стебла та збері-
гати в підвалі.

Обмірковуючи, як зберегти вашу улюблену 
хризантему взимку, враховуйте всі фактори: зи-
мові температури у вашій місцевості, стійкість 
сорту до холодів. Якщо сумніваєтесь, чи зможе 
ваш кущ пережити морози, сміливо викопуйте 
його та зберігайте в приміщенні - і яскрава со-
нячна квітка тішитиме вас ще не одну осінь.

ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ 
ОЗИМИМ І ЯРИМ 

ЧАСНИКОМ
ОЗИМИЙ ЧАСНИК: 

• Головка складається з 
4-12 великих зубків, покритих 
рожево-фіолетовою оболон-
кою. Вони розташовані в один 
ряд навколо твердого стриж-
ня.

• Пекучий смак. 

• Вживають у їжу влітку й 
восени, підходить для загото-
вок і як посівний матеріал. Не 
зберігається взимку. 

ЯРИЙ ЧАСНИК:
• Головка без стрижня. 

Складається з 25 невеликих 
зубків, розташованих у кіль-
ка рядів. 

• Смак більш м'який. 
• Добре зберігається всю 

зиму аж до весни.

НАЙКРАЩІ ПОПЕРЕДНИКИ –
 ТОМАТИ І ОГІРКИ

Краще, якщо до часнику на 
грядці росли томати, огірки, 
бобові культури. Також гар-
ними попередниками часнику 
можуть бути рання капуста, 
кабачки, гарбуз. У цьому ви-
падку ґрунт для часнику буде 
максимально насичений орга-
нічними добривами.

У місцях, які були засадже-

ні картоплею або цибулею, ви-
саджувати часник не рекомен-
дують. Це обумовлене тим, що 
між цими культурами великий 
ризик «обміну» хворобами (не-
матода, фузаріоз і т.д.).

Не слід також саджати ози-
мий часник на ділянки, куди 
цього року вносили гній: час-

ник дасть рясне бадилля, пух-
кі головки і буде менш стій-
кий до грибкових захворю-
вань.

А ще часник не любить 
тінь і не переносить сильні 
протяги. Тому, грядку зробіть 
на сонячному боці, розташу-
вавши її з півночі на південь.

Із городу - на підвіконня
Як зберегти домашню зелень 

до Нового року Хризантеми тішать нас своїм цвітінням до  пізньої осені. Недарма 
цю квітку називають «царицею в’янучого саду». Коли навколо 
вже давно все відквітувало і готуються вдарити перші морози, 
сонячно-жовті, червоні, бузкові, яскраво-рожеві квіти  милують око, 
нагадуючи про давно минуле тепле літо.

Щоб вродив гарний часник
Якщо плануєте вирощувати на своїй ділянці часник, найкраще потурбуватися про 

це ще восени. Озимий часник висаджують за 3-4 тижні до настання постійних 
холодів. До морозів часник має встигнути прорости в корені, але не випустити 

листя. У сильні морози часник може вимерзнути, тому варто накрити йго сухими 
стеблами рослин або соломою. Ранньою весною вкриття знімають.

Щоб вродив гарний часник

ХРИЗАНТЕМИ: 
ці квіти - 
королеви у саду
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- Не відпускай її, осене, - ше-
потів Остап, дивлячись услід еле-
гантній жінці в бордовому капе-
люшку.

- Відпускай… відпускай… - ше-
лестіло жовте листя, бавлячись з 
вітром. 

Силует колишньої дружини 
зник на доріжці у парку, що повер-
нула праворуч. 

- Осінь в капелюшку, поверни-
ся, - благав чоловік.

…Ксеня любила капелюшки. 
Ще школяркою побачила у модно-
му закордонному журналі моде-
лі у цих вишуканих головних убо-
рах. Примірила подумки. А потім 
приміряла капелюшок у магазині. 
Із дзеркала на неї глянула інша ді-
вчина - загадкова, доросліша. Ксе-
ня усміхнулася собі й капелюшку…

…Після школи влаштувалася 
у своєму містечку листоношею. Її 
запитували, чому не вступає вчи-
тися. 

- Батьки хату добудовують. 
Рік-два попрацюю. Та й заочно на-
вчатися можна.   

На першу зарплату купила сі-
рого капелюшка. Колір так собі… 
Але це був її розмір. 

- От, яка модна в нас листоно-
ша, - жартували на вулицях, куди 
Ксеня носила пошту. 

У дівчину в капелюшку зако-
хався Остап. Приїхав з обласно-
го центру на гостини до родичів й 
побачив молоденьку листоношу. 

- Тітко, до вас прийшла осінь в 
капелюшку, - пожартував, коли ді-
вчина попросила покликати Васи-
лину Матвіївну. 

…Остап зачастив до родичів. 
Насправді ж, йому подобалася 
Ксеня. Більше року їздив на поба-
чення. Потім дівчина вступила на 
заочне навчання в інститут - на іс-
торичний факультет. 

- Доки будеш кататися туди-
сюди? - запитувала тітка. - Вже ко-
роваю хочеться…    

Після одруження молодята 
жили у квартирі разом з батька-
ми нареченого. Не минало й дня, 
аби свекруха не «вчила» невістку, 
як потрібно догоджати її синові, 
готувати, прибирати. І коли Ксеня 
поскаржилася Остапові, той мо-
вив:

- Мамі видніше. 
- Тому твій тато не знає, де ле-

жать виделки і ложки. Жінка не 
повинна бути обслуговуючим 
персоналом. Ось моя мама…

- Поки що ти живеш із моєю 
мамою, - різко кинув Остап.

Коли народилася донька, све-
круха вчила, як доглядати малечу. 
На її переконання, Ксеня все роби-
ла не так.  

Потім, коли мала підросла, 
свекруха почала налаштовувати 
внучку проти матері. 

- Бачиш, Марічко, в інших ді-
вчаток мами модні, красуні, а твоя 
дівоцькі лахи доношує. 

- Бо я свою зарплату Остапо-
ві віддаю. То на те йому треба гро-
шей, то на се… 

Ксеня й не зогляділася, як пе-
ретворилася з симпатичної дівчи-
ни в сіру мишку. Точніше, в руду. 
Зате чоловік цвів і пахнув. І донь-
ка з радістю йшла гуляти з татом. 
А мами… соромилася. 

- Якась ти притлумлена жит-
тям, - вичитувала Ксеню подруга 
на роботі. - Скоро сама перетво-
ришся в музейний експонат. Тобі 
ж лише тридцять п’ять минуло. 

Фігуру маєш на заздрість моло-
дим дівчатам… 

Ксеня зітхнула у відповідь. Її 
зарплата вже «розписана» напе-
ред. Донька хоче нову взувачку, 
чоловік - телефон. Їй, як каже по-
друга, все за залишковим принци-
пом. Але в залишку завжди нулі.  

Одного разу донька «приби-
ла»:

- Мамо, я не хочу, щоб ти при-
ходила на мій випускний. Будуть 
тато з бабусею. У вас там в музеї 
всі такі несучасні?

А потім в житті Остапа 
з’явилася Оксана. Про чоловіко-
ву коханку Ксеня дізналася тоді, 
коли він вирішив переселитися у 
заміський будинок своєї пасії. 

- Я буду жити з татом, - заяви-
ла Марічка. - І до речі, тато з тобою 
розлучається. А-а-а, ти ще не зна-
єш «новини». Оксана стильна, ба-
гата, личить татові. 

- Я ж твоя мама, - видихнула 
Ксеня. - Як ти так можеш?

- Ти завжди була… куркою. От і 
сиди в своєму гнізді.  

Чоловік з донькою перебрали-
ся до Оксани. Згодом свекруха зая-
вила Ксені:

- Подумай, де жити будеш. У 
мене тепер інша невістка. А я не 
можу її навіть в гості запросити, 
бо ти тут крутишся. Словом, шу-
кай собі хату.

…Подруга поселила Ксеню на 
своїй дачі. Благо, будиночок опа-
лювався. Та й до міста менше кі-
лометра. Жінка гадала, як поїха-
ти закордон, аби заробити хоча б 
на однокімнатну квартиру. Повер-
нутися до батьків не могла: там 
жив молодший брат з дружиною і 
трьома дрібненькими дітьми. 

Стягнулася з грішми, щось 
батьки підкинули, трошки по-
друга позичила і правдами-
неправдами потрапила на бере-
ги Туманного Альбіону. Приби-
рала чужі помешкання. Вчила ан-
глійську. У вільний час, якого було 
небагато, ходила в місцеві музеї. 
Дуже сумувала за своєю роботою. 

В одному з музеїв відкривала-
ся виставка картин внука емігран-
та з України. Художник їздив на 
батьківщину своїх дідів-прадідів і 
створив галерею полотен. Дивля-
чись на афішу, Ксеня відчула ша-
лену ностальгію. Вирішила: му-
сить піти на виставку. Але перед 
тим… 

Уперше за багато років, тут, на 
чужині, влаштувала собі справ-
жній шопінг. Принагідно згада-
лися доньчині слова про несу-
часність. Серце закалатало: як 
вона? Так і не побачилися перед 
від’їздом. Марічка не захотіла. 

Ксеня приміряла костюми, 
плаття, джинси, кофтинки, ту-
фельки… Не знала, що тут такі 
класні розпродажі. А які капелюш-
ки… Боже, як давно вона їх не но-
сила! 

Розпустила довге кучеряве ка-
штанове волосся. Відтепер вона 
не буде носити хвости і «дульки». 
А от капелюшки… Я ж в Англії, по-

думала. Не важливо, що приби-
ральниця. За це статусу жінки не 
позбавляють.

З великого дзеркала на Ксеню 
дивилася симпатична незнайом-
ка, схожа на милу дівчину з ма-
ленького містечка…

Ксеня збиралася на виставку. 
Одягла стильний костюм. Покру-
тила у руках вишуканий  капелю-
шок. Зібрати чи розпустити волос-
ся? Мабуть, розпустити. Можливо, 
це виглядатиме трішки несерйоз-
но у поєднанні з «серйозним» кос-
тюмом. Зате настроєво. 

- Привіт, незнайомко! - усміх-
нулася своєму відображенню у 
дзеркалі. - Тепер ти будеш завжди 
такою… найкращою прибираль-
ницею у світі. 

У залі було багато людей. А на 
картинах - українське поле, голу-
бе небо, вулички старих міст, ді-
вчина у вишиванці… А ця картина 
немов змальована з невеличких 
гір, що біля її містечка. По облич-
чі потекли дві ниточки сліз. Так за-
хотілося додому… 

Якийсь чоловік щось у неї за-
питував. Хвилювалася, не могла 
зрозуміти, що він каже. І не могла 
впоратися зі своїми емоціями. 

- Я з України, - врешті сказала 
незнайомцеві. - На цих картинах 
моя земля… 

Чоловік запитав чи леді живе 
в Англії.

- Я тут працюю, - відповіла. 
Поцікавився, хто вона за фа-

хом.
- Історик. В музеї працювала. 

А тут… я прибираю. Чужі будинки. 
- Мабуть, ваша країна дуже 

гарна.
- Так. Її варто побачити… 
Незнайомцеві на ім’я Едвін 

дуже котріло сказати, що жінки в 
цій далекій країні також гарні… 

…Ксеня не відразу погодилась 
на зустріч з Едвіном. Бо приїхала 
сюди заробити на житло, а не ро-
мани крутити. Але закоханий бри-
танець був терплячим.  

На кілька років старший за 
Ксеню Едвін був удівцем. І, як вва-
жав, однолюбом. Сам дивувався, 
що може закохатися, наче хлоп-
чисько, в жінку з чужої країни.          

Ксеня якось сказала Едвіну, що 
колись її жартома називали «осінь 
в капелюшку». Він почав її назива-
ти «леді осінь». І йому подобалося 
дарувати їй капелюшки. А одно-
го разу він вирішив їй подарува-
ти своє шляхетне закохане серце…

…Уже три роки Ксеня Едвінова 
дружина. Чоловік показує їй най-
кращі музеї Британії. А вона зна-
йомить його з Україною. Цього ж 
разу приїхала додому сама. Зустрі-
тися з донькою. Мама зателефо-
нувала, що Марічка невідомо від 
кого завагітніла і втратила дити-
ну. 

…Ксеня не знала, що Оксана 
виставила Остапа з Марічкою зі 
свого будинку й життя. Дівчина 
приводила своїх кавалерів. «Поба-
чення» часто закінчувалися пия-
тикою і рейвахом. Остап на донь-
ку впливу не мав. А Оксані все це 
набридло. 

Остап повернувся в батьків-
ську квартиру. А Марічка жила то 
з одним, то з іншим кавалером. 
Завагітніла. Під час чергового за-
стілля чи то хтось її вдарив, чи 
сама впала. 

Після лікарні знайшла черго-
вого залицяльника… 

…- Прости мені, Ксеню, - опус-
тивши очі, каявся колишній чоло-
вік. - Не вберіг тебе і доньки. 

- Я хочу побачити Марічку. 
Ради цього й приїхала. 

- Зараз зателефоную їй. Аби 
лиш вона відповіла.

Телефонні гудки видались 
Ксені надто довгими. Нарешті…

- Алло! Тату?..
- Це я, мама. Нам потрібно зу-

стрітися.  
- А мені не цікаво розмовля-

ти з прислугою. Ти ж там підлоги 
миєш? Чи вже набридло і повер-
нулася?    

- Я заміж вийшла, Марічко. За 
дуже хорошу людину. І я можу до-
помогти тобі… 

- Ага, я взяла і повірила. Бай-
бай, мамо!

Остап винувато дивився на 
Ксеню.   

- Ти така гарна. І знову носиш 
капелюшки. Якби можна все по-
вернути назад…

- Запиши мені номер доньчи-
ного телефону. Сподіваюся,  вона 
все-таки мені відповість… Бувай, 
Остапе!

- Де ти зупинилася?
Ксеня махнула поперед себе 

рукою. В іншому кінці парку живе 
її подруга. 

Увечері зателефонував Едвін.
- Як твої справи, леді осінь? 

Люблю тебе і сумую. Повертай-
ся швидше. Без тебе Альбіон дуже 
туманний…

Ольга ЧОРНА.

Струни серця
Осінь, ніби любов. Вона не про слова.
От стоїш занімілий в мовчанні,
Бо ж краса яка! Обертом йде голова,
Час спинився у зачаруванні.
На палітрі небес дні розмиті дощем.
Горизонт приміря позолоту,
І тепло огортає і кутає ще,
У солодку готує дрімоту.
Мов листочок кленовий, 

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

нам обом відболить,
Лишить спогад короткий, мов літо…

*        *        *
Сонце у чашці пропахло 

наскрізь чебрецем.
Час позбуватись ілюзій, 

чекань непотрібних,
Кажуть, конем не об’їдеш… 

а ти манівцем
Долю обходиш. Думок 

припускаєшся хибних. 
Осінь навчить дослухатися 

справжніх бажань,
Мов дає шанс помудрішати 

на одне щастя.
В нас залишилася мить, 

а не вік-вікувань,
Твоїм вустам моїх пізнє 

осіннє причастя…
Ще одна мить, ніби крихта 

надії й тепла,
Про щось важливе в обіймах 

міцних помовчати,
І загорнутися в тишу, 

й згоріти до тла
Перш, ніж зима забуттям 

буде світ застилати…
*        *        *

Затуманене латте світанку 
над містом тривог.

Шумно, тісно, заголосно 
й багатолюдно.

Розчиняюсь, суєтність ранкова, 
пустий монолог.

Загубитися шанс. В круговерті 
минути марудно... 

Хоча іноді гарно… коли ти 
належиш собі,

І свобода пропахла наскрізь 
ностальгією й сумом.

Відпускаю думки і зникаю 
навмисно в юрбі,

Тільки втома пронизує душу 
пульсуючим струмом.

Я спокійна. Я впевнена. 
Просто стою на межі.

Добре жити розмірено, сповнено 
радістю й змістом.

Тихо листя осіннє складається 
у вітражі,

Там, де мрії мої оселились далеко… 
за містом…

*        *        *
Так легко зробити назустріч 

лиш крок…
Звільни уже сумніви з-під контролю.
Слідами слова на поля сторінок
І плями чорнильні минулого болю.
Твій голос тримає до півзабуття,
Чи я обираю, а чи підкоряюсь…
Закутую душу в міцне сповиття
І вкотре в обіймах твоїх розчиняюсь.
І слабкість, і сила в умінні прощать,
Ми в рівних умовах перед небесами.
Мине все, образи пусті відзвучать,
Навіщо ж ця відстань 

безглузда між нами?

Анжела ЛЕВЧЕНКО.

Сокровенне

Таємниці краси й доброти
Поради від 
Одрі Хепберн

Всесвітньо відома 
актриса, як і кожна 
красуня, мала 

власні секрети чарівної 
привабливості. Отож:

Краса жінки не лише в одязі, 
фігурі чи зачісці. Краса – у блиску і 
променистості очей. Адже очі – то 
ворота до серця, де живе любов. 
Запам’ятайте: краса жінки 

зростає разом з її роками!
*Хочете, аби ваші уста стали спо-

кусливими – промовляйте побіль-
ше добрих і лагідних слів. 
Щоб ваше волосся було гар-

ним, дозволяйте дитині торкатися 
маленькими рученятами вашої за-
чіски хоча б один раз на добу, зате 
щодня.
Якщо вам знадобиться рука 

допомоги, вона завжди з вами – бо 
це ваша власна рука. А друга, щоб 
підсобити і друзям, і знайомим, і на-
віть зовсім незнайомим людям.
Хочете бути стрункою? Ніколи 

не їжте на самоті. Завжди діліться. 
Бажаєте, аби оточення було до 

вас привітним? Не забувайте всмі-
хатися. І повсякчас дякуйте за все 
добре, зроблене для вас.

Горпина два дні не 
підводилася з ліжка. Вже 
два дні вона нічого не їла, 

тільки пила воду, яку завжди 
тримала у збанку на комоді, 
що біля ліжка. І покликати на 
поміч сил не мала, а телефон, 
який подарували діти, щоб 
підтримувати з мамою зв'язок, 
як на зло розрядився. Вчора 
увесь день не було світла. 
Мабуть, через раптову відлигу 
електропроводи на стовпах 
пообривало.

Жінка не помилилася. За якихось пів-
години її роздумів почула гавкіт свого ві-
рного собаки Бурчика. На подвір’ї, спершу 
ледь чутно, а потім дедалі чіткіше і голо-
сніше роздавалися чоловічі голоси.

- Є хто вдома? – з порога ганку запитав 
один із них.

- Є. Заходьте в кімнату, бо я не можу 
підвестися, допоможіть мені, - спершу 
трохи зрадівши, а згодом насторожив-
шись, бо хтозна, кого запрошує в хату, про-
мовила жінка.

Двоє кремезних чоловіків, зігнувшись, 
щоб не вдаритись головами об низенькі 
одвірки маленької хатинки, увійшли до-
середини.

- Бабцю, що з вами? Може, швидку ви-
кликати? Не бійтесь, ми – електрики, від-
новлюємо енергопостачання, бо через не-
году більш ніж піврайону залишилось без 
світла в оселях, - приязно сказав другий, 
той, що стояв позаду.

Горпина хотіла щось відповісти, та 
слова грудочками зупинялися і застряга-
ли у горлі.

Електрики, не гаючи часу, виклика-
ли швидку. У жінки був сильний перелом 
ноги. Вона впала у кімнаті, коли збирала-
ся йти на подвір’я, щоб погодувати свого 
Бурчика. Він – єдина жива істота, з якою 
могла щодня ділитися наболілим. Собака, 
схиливши голову, чемно слухав свою гос-
подиню, яка завжди балувала його смако-
ликами. Що собі варила їсти, тим із Бурчи-
ком ділилася. Як він там? Бідолашний, вже 
два дні сновигає по подвір’ю впроголодь.

Не йшов із думок старенької жінки не 
лише Бурчик. Отой електрик, що стояв 
позаду, обабіч дверей, так нагадував Гор-
пині її покійного чоловіка Івана. Ті самі 
ямочки біля кутиків губ, чорні, немов 
вуглинки, очі, високе, могуче чоло. Але 
як таке може бути? Невже після стіль-
кох років подружнього життя Іван так і 
не наважився зізнатися їй, жінці, з якою 
жили душа в душу, що має позашлюбно-
го сина? Може, боявся, що не простить, і 
так поніс із собою цю таємницю у моги-
лу? Сум’яття думок розтривожило душу 
старенької. 

…Два сини з невістками і внуками 
приїхали у село до матері. Раз на тиждень 
вони по черзі навідувалися сюди, щоб до-
помогти по господарству. Нині приїхали 
усі, адже у неділю в матері день народжен-
ня. На подвір’ї застали собаку, який, опус-
тивши голову, сумно скавулів. Не встигли 
відчинити вхідні двері, як із-за тину роз-
далися слова сусідки:

- Горпину вранці відвезли до лікарні. 
Добре, що електрики зайшли до хати і ви-
кликали швидку. 

Вони одразу помчали в лікарню.
- Мамо, вибач, що не приїхали швидше. 

Ми нічого не знали, - з відчуттям прови-
ни промовив старший син Микола. – Я як 
відчував, що щось трапилось. Вчора увесь 
вечір намагався до тебе додзвонитися, а 
твій телефон був поза зоною досяжності…

Жінка не дала синові договорити, а 
стиха промовила:

- Розшукайте того електрика, який 
врятував мене і привезіть його, якщо він 
погодиться, сюди.

Молодший син Степан завів двигун 
машини і поїхав назад у село. Електрики 
ще чинили несправні лінії електропере-
дач. Підійшовши до гурту чоловіків, він 
одразу попрямував до Петра. Вражаючу 

схожість поміж ними, мабуть, помітили усі 
чоловіки, що стояли довкола.

- Петре, чому не признавався, що маєш 
брата? – запитав хтось із них.

Та і Петро, і Степан, від здивування не 
могли промовити і слова, мов води у рот 
набрали.

По якійсь хвилі мовчанки, відійшов-
ши вбік, між ними зав’язалася розмова. 
Вони спілкувалися, поки під’їжджали до 
лікарні. Коли зайшли у палату Горпини, 
всі остовпіли.

- Дякую тобі, дитинко, що врятував 
мене, - ковтаючи сльози, тремтячим го-
лосом промовила жінка. – Ти знаєш сво-
го батька?

Дещо зніяковівши, чоловік відповів, 
що його змалку виховувала мама. Батька 
він не знав. Мама розповідала, що дізна-
лась про свою вагітність, вже коли розста-
лась зі своїм коханим. Довго не наважува-
лась підійти і розповісти йому усе. Коли 
надумала, довідалась, що він зустрічаєть-
ся з іншою. 

- Так і не розповіла нічого батькові про 
мене і не познайомила нас – не хотіла руй-
нувати чужого щастя, - додав Петро.

Горпина вже не плакала, а ридала. То, 
виходить, її Іван і не знав нічого про сина, 
а вона, теж нічого не знаючи, мимоволі 
стала розлучницею сина з батьком. Вже 
тепер у пам’яті виринали епізоди її зна-
йомства з Іваном – як він переїхав жити 
у їхнє село, як після першої зустрічі запав 
їй у серце цей юнак. А тепер виходить, що 
живучи на відстані якихось сорока з лиш-
нім кілометрів, батько з сином й підозрю-
вати не могли про існування одні одних.

Запала німа мовчанка. Та вже за якусь 
мить брати трималися в міцних чолові-
чих, ба, не просто чоловічих, а в братських 
обіймах.  

Оля ПОПАДЮК.

Невигадана історія

гніздечкогніздечкоСімейне На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: вихованці зразкового художнього ансамблю танцю 
"Ольвія" Лановецького  районного комунального будинку дитячої та юнацької творчості 
(керівник Ольга Голишева). Юні танцюристи - переможці 2-го туру всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народної хореографії ім.Павла Вірського у Львові.
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Ліга чемпіонів. 
Група F. 3-й тур

"Фейєноорд" (Голландія) – 
"Шахтар" (Україна) - 1:2

"Шахтар" невдало розпочав 
матч проти "Фейєноорда" та про-
пустив швидкий гол. На 8-й хви-
лині голкіпер донеччан Андрій 
П'ятов відбив м’яч перед собою 
після дальнього удару Тоні Ві-
льєни, після чого Стівен Бергхейс 
розстріляв порожні ворота.

"Шахтар" майже одразу отя-
мився, взяв гру під контроль та 
відігрався на 24-й хвилині. Фред 
із центра поля віддав відмінну 
передачу на Бернарда, який реа-
лізував вихід один на один.

Незабаром після перерви ко-
манда Паулу Фонсеки вже була 
попереду. Після багатоходової 
комбінації "Шахтаря" Богдан Бут-
ко справа м’яко накинув м’яча 
на дальню штангу на Бернарда, 
який влучно пробив головою та 
оформив дубль.

Донеччани догравали матч 
у меншості – на 75-й хвилині за 
повторне попередження з поля 
було вилучено Ярослава Ракиць-
кого. Проте "Шахтар" втримав пе-
ремогу 2:1, набрав 6 очок та зали-
шився на другому місці у турнір-
ній таблиці.

Лідирує англійський "Ман-
честер Сіті", який переміг вдома 
італійський "Наполі" та набрав 9 
очок. У неаполітанців залишило-
ся 3 пункти, "Фейєноорд" не на-
брав жодного очка.

Наступний матч "Шахтар" 
проведе 1 листопада вдома про-
ти голландського клубу. 

Ліга Європи. 
Група J. 3-й тур

"Зоря" (Україна) – "Герта" 
(Німеччина) - 2:1

"Зоря" повела у рахунку на 
42-й хвилині. Максим Луньов за-
робив штрафний, а бразильський 
форвард луганчан Сілас потужно 
пробив зі стандарту та "прошив" 
стінку. "Герта" відігралася на 55-й 
хвилині, коли після подачі куто-
вого ворота вразив Даві Зельке.

Команда Юрія Вернидуба не 
знітилася, а продовжила створю-
вати моменти і знову вийшла впе-
ред на 79-й хвилині. Після кутово-
го атака українського клубу про-
довжилася другим темпом, Олек-
сандр Караваєв прострілив спра-
ва, а Олександр Сваток ефектно 
п’яткою переправив м’яч у сітку.

"Зоря" перемогла 2:1, набрала 
6 очок та залишилася на другому 
місці у групі J. Лідирує шведський 
"Естерсунд", який зіграв вдома 
внічию з "Атлетиком" 2:2 та тепер 
має 7 балів. У іспанського клубу – 
2 очка, у "Герти" – 1.

Наступний матч "Зоря" про-
веде 2 листопада у Берліні проти 
"Герти". 

Ліга Європи. Група В. 
3-й тур

«Динамо» -  "Янг Бойз" - 2:2 
Кияни пропустили гол вже на 

17-й хвилині - під час однієї з атак 
гостей м’яч рикошетом від Тама-
ша Кадара залетів у ворота. А ві-
дігралися динамівці ближче до 
закінчення першого тайму -  Дьє-
мерсі Мбокані переправив м’яч у 
сітку із лінії воротарського.

На 40-й хвилині швейцар-
ці вийшли вперед. Відразу ж піс-
ля перерви "Динамо" зрівняло 
рахунок – відмінним ударом у 
дев'ятку зі штрафного відзначив-
ся Микола Морозюк.

На 82-й хвилині "Янг Бойз" за-
лишився у меншості, однак "Дина-
мо" не змогло дотиснути суперни-
ка та завершило матч унічию 2:2. 

Кияни набрали 7 очок та збе-
регли лідерство у групі B. "Янг 
Бойз" тепер має 3 пункти та йде 
другим. У албанського "Скендер-
беу" та сербського "Партизана", 
які зіграли у четвер внічию 0:0, в 
активі по 2 бали. 

Наступний матч "Динамо" 
проведе 2 листопада проти "Янг 
Бойз" у Берні.

Українка Анна Музичук стала переможницею чемпіонату 
Європи зі швидких шахів. Львів’янка, яка є чинною чемпіонкою 
світу з бліцу, набрала 9 із 11 можливих очок. На її рахунку 7 пере-
мог, 4 партії закінчилися внічию. У заключному турі Музичук обі-
грала француженку Полін Гішар. 

Відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу 
з футболу. У підсумку сформовано такі пари: Північна Ірландія – 
Швейцарія; Хорватія – Греція; Данія – Ірландія; Швеція – Італія. Пер-
ші матчі відбудуться 9-11 листопада, повторні – 12-14 листопада.

Футбольна збірна України 10 листопада зіграє контроль-
ну гру проти команди Словаччини. Українці стануть господаря-
ми поєдинку. У груповому етапі відбору на ЧС-2018 словаки посі-
ли друге місце в групі, утім стали найгіршими серед других команд 
і не потрапили до стикових матчів. Нагадаємо, збірні України та 
Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на 
"Олімпійському", 8 вересня 2014 року, "синьо-жовті" програли з ра-
хунком 0:1. За рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0. Загалом 
історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрі-
чей: три з них завершилися внічию, одна – перемогою нашої збір-
ної і одна - поразкою.

В останній день континентальної першості з велотреку Те-
тяна Климченко та Любов Басова поповнили колекцію україн-
ської команди срібною та бронзовою медалями. Тетяна Климчен-
ко показала другий результат у скретчі. Лідер української команди 
Любов Басова була третьою в кейріні. Для неї ця нагорода вже ста-
ла п'ятою в кар'єрі.

Результати 13 
туру Прем’єр-Ліги:
Олімпік – Зірка – 1:0;
Олександрія – Верес – 1:1;
Ворскла – Карпати – 0:1;
Сталь – Чорноморець – 1:1;
Маріуполь – Зоря – 2:5;

Динамо – Шахтар – 0:0.
За підсумком голосуван-

ня футбольних фахівців, 
кращим гравцем туру став 
півзахисник «Зорі» Олек-
сандр Андрієвський, який у 
матчі з «Маріуполем» зро-
бив хет-трик. 

«Нива» - серед 
лідерів 

У сімнадцятому турі 
другої ліги футбольний 
клуб "Нива" вдома здобув 
перемогу над хмельниць-
ким "Поділлям" — 2:0.

Тернополянам вдало-
ся реалізувати свої момен-
ти та вдруге у сезоні обі-
грати команду із сусідньої 
області.  Перший гол у во-
рота гостей влетів у пер-
шому таймі - Апанчук про-
кинув на хід Пришнівсько-
му, який навісив на дальню 
стійку. Ніким не прикри-
тий Гатала в дотик розстрі-
ляв голкіпера «Поділля».

Одразу після перерви 
суперники обмінялися го-
льовими нагодами, які 
жодна з команд не вико-
ристала. Клопотів гостям 
додало вилучення одного 
з лідерів команди, який зі-
рвав атаку у центрі поля та 
отримав другу жовту карт-
ку. У більшості "Ниві" вда-
лося відзначитися вдру-
ге - Гатала пробив по цен-
тру, воротар не зумів за-
фіксувати м'яч, а Апанчук 
скористався його осічкою, 
вдруге у цьому чемпіонаті 
засмутивши хмельничан.

Після 17 турів «Нива» 
замикає трійку лідерів. 29 
жовтня тернополяни вос-
таннє цього року зіграють 
на виїзді  - проти стрий-
ської "Скали".

Волейбольний клуб "Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ" у 
дебютному турі жіночої Суперліги виграв у двох 
матчах в "Орбіти-ЗНУ-ОДЮСШ" із Запоріжжя.

Перша гра була напруженою та динамічною і завершилася пе-
ремогою тернополянок з підсумковим рахунком 3:1. У повторно-
му матчі підопічні Віктора Туркули слабинок собі вже не дозволи-
ли. І саме завдяки характеру та кращій концентрації вдаліше про-
вели кінцівки перших двох партій. У третій, коли суперниці вже по-
мітно втомилися, тренер «Галичанки» провів чимало замін, щоб пе-
ревірити готовність резервісток. Схоже, ті не підвели і матч завер-
шився з рахунком 3:0 на користь університетських волейболісток.

У Перечині Закарпатської області відбувся 4-й 
тур Чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих 
команд. 

Це останній етап першості, у якому підсумовували результати 
за весь турнір. Жіноча збірна «Універ-ТНЕУ» виступила блискуче: у 
першій грі вона переграла збірну команду Мукачівського держав-
ного університету 48:0, у другому турі виграла у команди з Кремен-
ця - 44:0. У фіналі наші дівчата здолали чемпіонів України - команду 
з Одеси «Білі ангели» - та стали переможцями змагань. У підсумку 
за результатами 4-х турів Чемпіонату України з регбі-7 серед жіно-
чих команд «Універ-ТНЕУ» посів друге місце та виборов срібні ме-
далі. 

СПОРТИВНА СЛАВА ТНЕУ

Всеукраїнське дербі 
завершилося внічию

Єврокубки

АРЕНА
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Рукавичка

ЗАГАДКИ
Серед зелені з’явився,
Капелюшком накрився,
Став на горбок,
Попросився в козубок.
Що це, діти? Це - ...

* * * 
Ці стрункі грибочки
Зайняли пеньочки.
Шапки в них кругленькі.
Кличуть їх ….

* * * 
Вийшов красень на стежину,
Вдягся в білу одежину,
Капелюх червоний взяв – 
Всіх навколо налякав!

* * * 
Людину, звіра, муху, -
Кого б він не стрічав, -
Ніразу капелюха,
Одначе не знімав.
А хто на нього подивився –

Той йому зразу уклонився.

* * * 
Лиш нога та голова, 
Ані рук, ні ніг нема. 
Щоб на нього подивитись, 
Треба низько уклонитись.

* * * 
Хто в гайку біля доріжки
Тут стоїть серед трави?
Без чобіт – єдина ніжка,
Капелюх – без голови.
Мабуть, хоче в козубок
Симпатичний цей …

* * * 
Ніжки тоненькі.
Шиї, мов цівки.
Круглі голівки.
І на пні, й коло пня
Нас велика рідня.

* * * 
Росте біля осичок звично 

Красноголовець-... 

***
В лісі виросли сестрички, 
Жовті та смачні... 

***
Виросли гриби прекрасні — 
Капелюшки в них, мов в маслі.
І збирають грибники 
Маслянисті ... 

***
Шапка коричнева, ніжка міцна, 
Гриб цей найкращий, 

і кожен це зна, 
Тому бажає усякий грибник 
В лісі великий знайти ... 

***
Капелюхи в них яскраві: 
Жовті, сірі, зеленаві, 
Зачекайте, любі, трішки, — 
Я зберу вас, ... 

Любі друзі! Уважно розгляньте малюнок та відгадай-
те, яка тінь належить мухомору!

У вільну хвилинку – для розуму розминка

(Грибок)

(Опеньки)

(Мухомор)

(Гриб)

(Гриб)

(Грибок)

(Опеньки)

(Підосичник)

(Лисички)

(Маслюки)

(Боровик)

(Сироїжки)

Мухомор, мухомор, 
мухоморище

Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагоду-
вати. Зима попереду довга, без припасів – ніяк не 
можна.

Багато грибів набрав, усім вистачить, ще й дру-
зів можна пригостити.

Тим часом хлопці Микита й Денис теж виріши-
ли по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби ку-
дись поховались, під листочками та під гілками ди-
вились хлопчаки, а ніде нема.

Раптом бачать хлопці під деревом невеличкий 
горбок, а на ньому грибів – видимо й невидимо! І 
білі, і підберезовики, і маслюки!

От хлопці зраділи! Кинулися до чудового гор-
бочка.

А той раптом скочив на ніжки та як дремене!
От хлопці здивувались! Ще не доводилося їм жи-

вих грибів бачити!
А їжак з грибами додому прибіг, усіх їжачків на-

годував, ще й на зиму запаси зробив!
Володимир СУТЄЄВ.

Живі гриби

У Тернополі відкрили школу для маленьких кінолюбів
Дітей віком від 3 до 

15 років, які мріють 
стати телеведучими, 

тележурналістами, 
зніматись в кіно, знімати 
кіно та створювати 
мультфільми, запрошують 
у тернопільську 
"КіноШколу". Набір 
триватиме до кінця 
листопада. 

Школа вже почала приймати 
перших учнів. У суботу, 21 жов-
тня, для дітей і батьків справ-
жнім подарунком стала зустріч 
з творцями фільму "Червоний" - 
письменником Андрієм Кокотю-
хою, продюсером Володимиром 
Філіповим і режисером Зазою 
Буадзе, який провів для юних кі-
номанів майстер-клас. 

За словами організаторів, 
кіношкола – це можливість не 

тільки знайти нових таланови-
тих друзів, а й покращити ан-
глійську мову та навчитися пра-
цювати з камерою. Дівчат на-
вчатимуть азів створення муль-
тфільмів, короткометражок. 
Вони дізнаються, як  працювати 
телеведучими та розкриють ще 
багато секретів кіноіндустрії.

На дітей чекають майстер-
класи від відомих тележурна-
лістів, кінорежисерів, мульти-
плікаторів, а також можливість 
спробувати себе в новому амп-
луа, пройшовши всі етапи не-
легкої кухні кінотворіння. Ре-
зультат друзі, батьки та знайо-
мі зможуть побачити на велико-
му екрані.

Усі охочі приєднатися до 
кіношколи можуть звертати-
ся за номерами телефонів –  
067 727 33 82, 096 424 2554.  

На фото: малеча із села Плотича Козівського району  радіє гарному 
дитячому майданчику, який селу подарувало ФГ "Вікторія-92". 
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Рецепт гамбургера 
як в "Макдак"

Готуємо булочки (приблизно 18 
штук)

ПОТРІБНО: тепла вода - 1,5 склянки, 
молоко - 0,5 склянки, дріжджі сухі - 1 ст. 
л., цукор - 3 ст. л., сіль - 2 щіпки, вершкове 
масло або маргарин - 3 ст. л., борошно - 7 
скл., кунжут.

ПРИГОТУВАННЯ: розвести дріжджі в 
1,5 скл. теплої води (36 градусів). Моло-
ко довести до кипіння і вилити в миску з 
3 ст. л. цукру, 2 щіпками солі, 3 ст. л. мас-
ла або маргарину, розмішати, щоб масло 
розтануло. Дочекатися, щоб суміш була 
не дуже гаряча, температура повинна 
бути відповідною для дріжджів, і вили-
ти туди розчин дріжджів. Все гарненько 
розмішати, потім всипати 3 скл. борош-
на і вимішати ложкою, потім поступово 
всипати ще 3 скл. борошна. Коли в мисці 
стане вже важко рухати ложкою, поміс-
тити тісто на стіл і замішувати впродовж 
5-8 хв., при цьому використати ще десь 
склянку борошна, щоб не липло до сто-
лу і рук. Обмастити тісто олією і поклас-
ти назад у миску. Накрити миску криш-
кою, закутати теплою ковдрою і зали-
шити «підходити» на годину. Тісто дуже 
збільшується. Вийняти і зробити невели-
кі кульки, виходить приблизно 18 штук. 
Змастити листи вершковим маслом, по-
класти булочки, накрити рушником і за-
лишити ще на годину. Розігріти духовку 
на 200 градусів, змастити булочки мо-
локом, посипати кунжутом і випікати до 
рум'яності.

Котлета для гамбургера
ПОТРІБНО (ПРИБЛИЗНО НА 5 КОТ-

ЛЕТ): 500 г яловичини, 1 яйце, 5 ст. л. па-
нірувальних сухарів, олія для смаження, 
по 1 ч. л. орегано, коріандру, кмину, чор-
ний мелений перець, сіль.

Приготування: м'якоть яловичини 
подрібнити за допомогою  м'ясорубки. 
Додати панірувальні сухарі, яйце і все до-
бре перемішати. Додати мелені спеції, 
сіль і перець. Все перемішати до однорід-
ного стану. Після цього змоченими у воді 
руками поділити фарш на рівні части-
ни. Сформувати з кожної частини фаршу 
кульку, а з неї -  плоскі котлети-коржики. 
Викласти котлети на змащену невели-
кою кількістю олії сковороду і смажити з 
обох боків до рум'яності, близько 8-10 хв.

Як зробити гамбургер
ПОТРІБНО: булочки, котлети для 

гамбургерів, свіжі помідори, мариновані 
огірки, майонез, кетчуп, сир (краще всьо-
го плавлені квадратики), листя салату.

ПРИГОТУВАННЯ: булочки розріза-
ти вздовж навпіл, обидві половинки тро-

хи змастити майонезом, покласти зверху 
листок салату, скибочки помідорів, огір-
ків, потім котлету, трохи кетчупу, сир, на-
крити іншою половинкою і трохи підігрі-
ти в мікрохвильовці.
Фішбургер або Філе-о-фіш

ПОТРІБНО: філе білої риби (краще 
брати тріску) – 6 шматочків, 1 яйце, 6 
квадратиків сиру, 6 булочок для бургерів 
(дивіться попередній рецепт), борошно 
– 3 ст. л., 2 маринованих огірочки, пані-
рувальні сухарі, майонез – 5 ст. л., сіль – 
чверть маленької ложечки, гірчиця - 1 ч. 
л., нарізана зелень кропу – 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ:  для початку слід 
зробити соус тар-тар. Дрібненько нару-
бати кріп і нашаткувати огірочки, потім 
змішати їх з майонезом і гірчицею. Тар-
тар готовий;

Далі - рибка. Нарізати філе на ква-
дратні стейки і посолити їх з обох боків.  
Обваляти кожен рибний шматочок спо-
чатку в борошні, потім занурити в суміш 
зі збитого яйця, потім обваляти в пані-
рувальних сухарях. Обсмажити заготов-
ки на сковорідці з великою кількістю олії 
на середньому вогні по 2 хв. з кожного 
боку. Коли перевернете котлетку, відразу 
помістіть на неї пластинку сиру, щоб він 
розплавився. Якщо котлети раптом по-
чнуть підгорати, то краще довести їх до 
готовності в духовці протягом 5 хв. при 
180 градусах.

Булочки трохи підігріти в мікрохви-
льовці і розрізати навпіл уздовж.  Процес 
складання філе-о-фіша такий: половин-
ку булочки змастити 1 ч. л. соусу, звер-
ху помістити рибу сирком вниз, помасти-
ти такою ж кількістю тар-тара і накрити 
другою половиною.

Чікен Макнаггетс 
ПОТРІБНО: 400 г м'яса з курятини, 

куряче яйце, 50 г борошна, 1 л. олії, 0,5 
скл. сухарів для панірування, 1 ч. л. солі, 
1 ч. л. чорного перцю, 5 зубків часнику, 
інші приправи за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: філе нарізати на 
кілька шматочків. Шматочки не повинні 
бути надто тонкими й дрібними. В мис-
ку висипати пшеничне борошно, вичав-
лені зубчики часнику, дрібку солі та чор-
ного перцю або інші приправи за бажан-
ням. Після цього акуратно все переміша-

ти. Це перша панірувальна суміш. В іншу 
миску розбити одне яйце і гарно перемі-
шати виделкою, міксером або віночком. 
В ще одну плоску тарілку слід висипа-
ти панірувальні сухарі. Після цього слід 
вмочити шматочки курячого філе в пер-
шу паніровку і струсити все непотріб-
не. Далі - вмочити повністю в яєчну су-
міш, щоб вони добре просочилися. Зго-
дом - розмістити шматочки в тарілці з 
панірувальними сухарями, і кожен шма-
точок добре обваляти. Для обсмажуван-
ня потрібно вилити олію у вузьку і висо-
ку каструльку і прогріти її. Помістити на-
ггетси в каструлю (бажано по 2 шт.) І че-
кати  хвилин 5, поки з'явиться золотава 
скоринка. Після цього необхідно покри-
ти тарілки сухими серветками і виклас-
ти на них приготовані наггетси, щоб вві-
бралася олія. Швидко, смачно і мінімум 
витрачених сил.

Цезар Ролл 

ПОТРІБНО: курячі грудки - 2 шт, ла-
ваш - 2 листи, сир Пармезан - 100 г, помі-
дори - 1-2 шт., свіже листя салату Айсберг, 
яєчні білки - 2 шт., сухарі для панірування, 
насіння кунжуту, сіль, спеції.

ДЛЯ СОУСУ: яєчні жовтки - 2 шт., час-
ник - 2-3 зубчики, оливкова олія - 4 ст. л., 
лимонний сік - 2 ст. л., діжонська гірчиця - 1 
ст. л., сіль, чорний мелений перець.

ПРИГОТУВАННЯ: філе курки розріза-
ти вздовж на 2-3 частини, посолити, попер-
чити до смаку. Додати яєчні білки і перемі-
шати. Залишити на 15 хв. Тим часом при-
готувати соус. Для цього з'єднати всі ком-
поненти соусу, додати видавлений через 
прес часник і гарненько збити. Далі паніру-
вальні сухарі змішати з кунжутом. Обваля-
ти у цій суміші шматочки курячого філе і 
викласти їх на сковорідку з розігрітою олі-
єю. Коли філе рівномірно підрум'яниться 
з усіх боків, перекласти його зі сковорідки 
на паперові серветки. Салат Айсберг вими-
ти, обсушити і порвати  руками на великі 
шматочки. Помідори  і сир нарізати тонки-
ми скибочками. Лаваш порційно нарізати і 
намастити соусом. Поверх соусу рівномір-
но розподілити салат, курячу грудку, шма-
точки сиру і помідори. З будь-якого боку 
взяти трохи лаваша і загорнути його на на-
чинку (це буде низ ролу), потім продовжи-
ти скручувати в рулет.

Рецепт сирного соусу, 
як в "Макдональдсі"

ПОТРІБНО: плавлений сир - 120-150 г, 
майонез - 1 ст. л., кетчуп - 1 ч. л., паприка - 1 
ч. л., червоний перець - 1 щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: плавлений сир ви-
класти в глибоку тарілку. Додати паприку 
і перець і трохи перемішати. Помістити су-

міш в мікрохвильовку, виставити 600 Ватт 
і час 50 сек. - 1 хв. Гарячу масу швидко пе-
ремішати і додати майонез і кетчуп. Все 
знову добре перемішати і залишити соус 
остигати.

А ОСЬ ЩЕ ОДИН РЕЦЕПТ. 
ПОТРІБНО: вершки - 3/4 скл., масло - 

100 г, твердий сир - 50 г, крохмаль - 2 ч. л., 
молоко - 1/4 скл., чорний перець - за сма-
ком, кріп, базилік - за бажанням.

ПРИГОТУВАННЯ: твердий сир натер-
ти на дрібній тертці і разом з вершками і 
маслом гарненько прогріти на сковороді, 
посолити до смаку. Крохмаль перемішати 
в холодному молоці, влити в киплячу масу 
та, інтенсивно помішуючи, довести сир-
ний соус до густоти. За смаком додати  чор-
ний перець (обов'язково), можна кріп, ба-
зилік. Дати охолонути. Чудово смакує до 
картоплі, м’яса та інших страв.

Фірмова картопля-фрі 
ПОТРІБНО: картопля, олія та сіль. 
ПРИГОТУВАННЯ: в сковороді потріб-

но гарненько розігріти олію, шар якої не 
повинен бути більше 2 мм. У цей час очис-
тити картоплю і подрібнити за допомогою 
овочевої шатківниці з насадкою для со-
ломки. Якщо нарізати якось по-іншому, то 
страва просто не вдасться. Соломку треба 
промити, а потім викласти її на паперовий 
рушник для видалення вологи. У сковоро-
ду покласти частину отриманої соломки і 
обсмажувати до утворення золотистої ско-
ринки. Якщо покласти багато, то може все 
залишитися сируватим. Готувати потрібно 
приблизно 3 хв. Викладати на тарілку, за-
стелену паперовими рушниками. Так само 
обсмажувати решту. Не рекомендується 
солити картоплю перед обсмажуванням, 
оскільки вона в результаті стане м’якою. 
Один кулінарний секрет – щоб олія не роз-
бризкувалася, після її нагрівання покла-
діть трохи солі. 

Картопля-фрі 
в мікрохвильовці

ПОТРІБНО: 600 г картоплі, 3 ст. л. 
олії, сіль і спеції. 

ПРИГОТУВАННЯ: овоч очистити і на-
різати невеликими брусочками. Поклас-
ти в миску, додати сіль і улюблені спеції, 
наприклад, паприку і мелений перець; 
Залишити на деякий час, а потім виклас-
ти на плоску тарілку в один шар. Поміс-
тити все на найбільшу потужність всьо-
го лише на кілька хвилин; Після звуково-
го сигналу дістати, перевернути брусоч-
ки і помістити ще раз на кілька хвилин. 
Після закінчення часу спробуйте, і якщо 
потрібно, готувати ще кілька хвилин. 

"МАКДОНАЛЬДС" 
у вас вдома: рецепти 
спокусливих страв 

"Макдональдс" - це улюблене місце для перекусів або 
ситного обіду у багатьох жителів практично всіх країн. 
Більшість людей згодні з думкою, що така їжа шкідли-
ва для здоров'я, але все-таки багато вживають такі сма-
колики. Особливо люблять швидку їжу діти. Щоб не пе-
реживати за улюблене чадо, а також порадувати і себе, 
приготуйте страви з "Макдональдса" у себе вдома. Вони 
будуть набагато корисніші, а іноді й смачніші. 
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Украiнськi 
жарти

.

Журналіст запитує в Путіна:
- Володимире Володимировичу, а ми будемо будува-

ти на Марсі колонії?
- Звичайно, будемо. І загального, і суворого режи-

му.
  

- Не все в Україні прив’язане до курсу долара, - впев-
нено сказав Гройсман. І, трохи пом’явшись, додав: 

- Пенсії і зарплати, наприклад. 
  

- В Україні на держслужбі не буває службових рома-
нів, - хвалиться український чиновник європейському. 

- Чудово! - каже той. - Як це вдається?
- Усе просто. У нас на державних посадах всі родичі. 

  
- Куме, які там новини сьогодні з Києва? 
- Нічого нового, все як завжди: крадуть і брешуть. 

Брешуть і крадуть. 
  

У програмі «Старі пісні про головне» Юлія Тимошен-
ко заявила, що знову йде в президенти.

  
Нова українська казка: у Змія Горинича відростали 

відрубані голови, а в наших корупціонерів відростають 
відрубані руки.

  
- Хто такий поганий політик?
- Той, який бреше, а йому не вірять.
- Хто ж тоді хороший політик?
- Той, який бреше, а йому вірять.
- А якщо не бреше?
- То який же з нього політик?

  
- Навіщо Путін йде на четвертий термін?
- Тому що йому не вистачило трьох, аби розвалити 

Росію.

Продаю
У селі Біла 

Тернопільського 
району 14,8 га під 

забудову; дачну 
ділянку - 0,6 га.

Тел.: (096) 
3450518, Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування

 фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 
ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.
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Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади, 
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних

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

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

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

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

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

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"

ГОРОСКОП
З 25 по 31 жовтня

ОВЕН 
Ви дізнаєтеся те, що від вас 

приховують. Отримаєте відпові-
ді на хвилюючі питання. Вдасть-
ся знайти вихід із ситуації, а не 
рухатися на дотик.

 ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете самі розібрати-

ся в проблемах, але іноді така са-
мостійність просто недоцільна. 
Краще звернутися по допомогу. 
Прохання повинні стосуватися 
тільки побутових та особистих 
обставин.

БЛИЗНЮКИ 
Треба визначитися, чого ви 

хочете від ситуації. Не перекла-
дайте на інших свою проблему 
вибору. Дотримуйтеся своєї дум-
ки, особливо у вихованні дитини.

 РАК 
Те, що ви тримаєте в секреті 

від когось, iмовірно, йому вже ві-
домо. Не намагайтеся порозумі-
тися, краще залишайтеся осто-

ронь. Будьте уважнi в транспортi.
 ЛЕВ 
Життя налагоджується, голо-

вне – думати про хороше і не сум-
ніватися в собі, адже ви на пра-
вильному шляху. Ваші мрії по-
чнуть здійснюватися, будьте 
уважні з близькими, ви відчуєте 
від них підтримку. 

 ДІВА 
Ви втратите можливість до-

могтися бажаного, якщо до кінця 
не відчуєте змін, що відбулися, і 
діятимете, як і раніше. Вiдвiдайте 
батькiв, вони потребують вашої 
допомоги.

 ТЕРЕЗИ 
Ви все сприйматимете бук-

вально, не подумавши про те, що 
з вами могли пожартувати. Ви не 
зможете перед¬бачити дiї сво-
їх партнерiв. Уважно перевiряйте 
документи.

СКОРПІОН 
Не панікуйте, навіть якщо 

щось не вписується у ваші рам-
ки. Просто забудьте про це, від-
пустіть. Не сподівайтеся, що все 

змiниться на краще, а дiйте.
СТРІЛЕЦЬ 
Вам доведеться пройти через 

болючі події. Не втрачайте занад-
то багато часу на осмислення - від-
повідь прийде пізніше. Постарай-
теся чимось зайнятися, щоб забу-
ти це i відпустити.

 КОЗЕРІГ
Тиждень принесе кардиналь-

ні зміни, і ви будете до них готові. 
У вас будуть сили, щоб зруйнува-
ти те, що вам завдає неприємнос-
ті. Розраховуйте тiльки на себе.

ВОДОЛІЙ 
Намагайтеся не виділятися з 

натовпу. Протилежні інтереси - не 
привід для конфліктів. Зараз вам 
нема чого ділити, будьте уважні 
до тих, хто вас любить і кого лю-
бите ви.

 РИБИ 
Доведеться взяти на себе від-

повідальність, передоручення 
справ - не краща iдея. З часом ви 
зрозумієте, що вам подобається 
керувати. До того ж виявиться, що 
вам є на кого спертися.

Вітаємо! 
Колектив  Козівського районного 

сектору та 18 державної пожежно-
рятувальної частини Управління Дер-

жавної служби з надзвичайних ситуацій 
України у Тернопільській області вітає 

своїх працівників – іменинників жовтня 
  Андрія Богдановича Галайка 

та Василя Петровича Телебзду
з Днем народження!

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться тільки щасливі дороги!
Міцного здоров'я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди! 
Хай Мати Пречиста вас скрізь береже,
А ангел-хранитель за руку веде!

Вітаємо!
Чудову дружину, найкращу маму і бабусю та прабабусю, заслуженого працівника освіти України, 

майстра спорту із спортивної гімнастики, відмінника освіти України 
Ядвігу Антонівну Пласконіс з прекрасним осіннім ювілеєм!

 Вітаємо!
У цю багряну пору відзначає 

ювілей молодості і краси
чарівна жінка, кохана дружина, любляча ма-
туся, дорогенька донечка і внучка, щира се-

стричка і братова
Ольга Василівна Кирлан

з хутора Горби Козівського району!
 Кружляє листя у танку осіннім,
Дерева у вогні палкім горять.

В цей день зібрались Твої друзі й рідні
Із ювілеєм Тебе щиро привітать!
Бажаємо, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб молода душа Твоя співала,
А для печалі місця не було.
Здоров’я, щастя, злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро і щоднини
Із сонця й вітру, із роси й води!

З любов’ю - чоловік Ігор, синочок Святослав, батьки Галина, 
Василь, Антоніна, Іван, бабусі Одарка, Надія, сестра Ірина з сім’єю, 

братова Надія з чоловіком Миколою.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба, щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай поруч будуть віра і надія, 
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!

До цих чудових побажань приєднується і весь 
колектив «Нашого ДНЯ». Щастя, здоров’я, 

родинного тепла, шановна Ядвіго Антонівно! 
Своєю невтомною працею Ви виховали не 

одне покоління юних спортсменок, які стали 
майстрами спорту, прославили область та 

Україну. Ви дарували радість іншим, вчили 
бути здоровими і сильними. 

Тож від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров'я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!

Вітаємо!
З ніжним подихом осені завітав 30-річний 

ювілей до дорогої похресниці
 Іванни Мирославівни Вергун

 із с. Плотича Козівського району!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Твій життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Бажаємо здоров’я й сили,
Хай доленька буде ласкава і щира!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З любов’ю - хресна мама Антоніна з сім’єю з Плотичі 
Козівського району.

Світлина-спогад: Ядвіга Пласконіс із своїми вихованками




