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10 вересня - хмарно з проясненням, можли-
вий дощ, гроза, вночі 12-15, вдень 22-23 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.45, захід - 19.43.   

11 вересня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 14-16, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.46, захід - 19.41.

12 вересня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 15-16, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.48, захід - 19.39.

13 вересня - хмарно з проясненням, без опа-

дів, вночі 15-16, вдень 23-24 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 6.49, захід 
- 19.37.

14 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 16-17, вдень 23-24 градуси 
тепла. Схід сонця - 6.51, захід - 19.34.

15 вересня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 15-17, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.52, захід - 19.32.

16 вересня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, вночі 15-16, вдень 23-24 градуси тепла. Схід 
сонця - 6.54, захід - 19.30.

коли на  
Тернопільщині 
не буде світла? Життєві історії від Зіни Кушнірук 

у “Сімейному гніздечку”

Волонтерка  
з Теребовлі  
розповідає  

світові 
правду 

про Україну
Детальніше - 3 стор.

Шановні працівники 
газових господарств 
області, ветерани 
праці  та всі споживачі 
блакитного блага!

Прийміть щирі вітання з 
нагоди професійного свята 
- Дня працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної 
промисловості України, яке 
відзначається у другу неділю 
вересня.

Щоденна злагоджена та 
відповідальна праця числен-
ного колективу газового гос-
подарства спрямована на за-
безпечення потреби промис-
лових споживачів і населен-
ня області у блакитному вог-
нику.

Вже багато років у колек-

тиві об’єднання “ Тернопіль-
газ” поважають  традиції і 
пам’ятають заслуги попере-
дніх поколінь. 

Низький уклін і слова осо-
бливої вдячності ветеранам 
галузі та всім, хто трудить-
ся зараз  за відданість та до-
вгі роки роботи. Щиро дякую 

Вам за  непросту самовід-
дану працю, високий про-
фесіоналізм і відповідальне 
ставлення до справи. 

Нехай доля  шле Вам та 
Вашим родинам добро і щас-
тя, міцне здоров’я та до-
статок, а віра, надія та лю-
бов будуть вірними  супут-
никами на Вашому подаль-
шому життєвому шляху.

З повагою,
Нначальник об’єднання “Тернопільгаз”     

О. І. Караванський
та голова об’єднаної  профспілкової організації

 об’днання “Тернопільгаз”  В. Л. Фролов

Погода в Тернополі й області

Повернення  
у 90-ті: 

переміг на  
всеукраїнському  

конкурсі

Фільм про  
депортованих 
українців під лісомХата
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Серед облич 
«Громадянської 
позиції (Анатолій 

Гриценко)» – саме таку 
повну назву тепер має ця 
сила – досить мало вже 
відомих широкому загалу 
політиків, однак у партії 
вважають це радше 
позитивною рисою. 
Мета партії на 
парламентських 
виборах – посісти місце 
не нижче третього. 
При цьому обіцяють не 
оплачувати кампанію 
грошима олігархів і 
не використовувати 
брудних прийомів.

Майже  
10 відсотків

До колишнього керівника 
Центру Разумкова, одного з про-
відних штабістів переможної 
для Віктора Ющенка президент-
ської кампанії-2004, міністра 
оборони, а нині позафракційно-
го парламентаря Анатолія Гри-
ценка ставлення, як і до кожно-
го політика, неоднозначне.

За його різкі оцінки на адре-
су будь-якої влади одні вважа-
ють його нонкомформістом, 
інші – критиканом. Проте, пе-
реважній більшості його сим-
патиків не може не імпонува-
ти його чітка і по-справжньому 
громадянська позиція в питан-
нях, які нині найбільше хвилю-
ють всіх українців. Безсумнів-
но, головні серед них – високий  
професіоналізм політика, його 
державницька позиція, бороть-
ба з корупцією у владі та  ставка 
на кардинальне оновлення дер-
жави. Саме тому зараз у Грицен-
ка фактично немає приводів пе-
реживати щодо проходження до 

наступного парламенту. Остан-
ні рейтинги і штабна соціологія 
демонструють приблизно одна-
кові дані: «Громадянська пози-
ція» набирає майже 10 відсотків 
голосів виборців і фінішує тре-
тьою.

У цих обставинах критично 
важливим для Анатолія Грицен-
ка стало те, як він розпорядить-
ся вигідними стартовими пози-
ціями: чи не розгубить рейтинг 
до виборів і хто, власне, складе 
кістяк його команди.
Нова назва

За підсумками президент-
ської кампанії команда Анатолія 
Гриценка винесла урок: партію 
потрібно перейменовувати.

За словами самого Грицен-
ка, інший кандидат у президен-
ти – Андрій Гриненко, - з яким 
його плутали, «помножив наш 
результат на нуль у двох облас-
тях».

«Брудні технології, про-
ти яких ми виступаємо, діють... 
Якщо там (у назві партії – Ред.) 
не буде «Анатолія Гриценка», 
тоді крім «Громадянської пози-
ції» у списку буде «Громадська 
позиція», «Громадянська ініціа-
тива», «Громадянська платфор-
ма» і ще штук 15 «громадян-
ських» для того, щоб нас в пар-
ламенті не побачити», - поясню-
вав він.

Тож на жовтневих виборах 
партія екс-міністра оборони но-
ситиме назву «Громадянська по-
зиція (Анатолій Гриценко)».

Лідер партії завірив: пере-
йменування не означатиме, що  
Гриценко, що  вона функціону-
ватиме на засаді вождистських 
принципів.

Але визнав: виборчий список  
за дорученням Ради партії  фор-
мував він особисто. І відповіда-
ти за людей, які потраплять до 
парламенту у якості членів його 
команди, теж буде сам.
Альянс  
з «Демальянсом»

Анатолій Гриценко визнав, 
що вів переговори про перед-
виборче об’єднання з кількома 
силами. У спічі на недільному 
з’їзді він згадав Віталія Кличка, 
В’ячеслава Кириленка та Мико-
лу Катеринчука.

Однак у підсумку деклара-
цію про спільну участь у виборах 
підписали з «Демократичним 
альянсом» - новою партією, яка 
виявила чималу активність під 
час зимових подій у Києві, і  яка  
через порушення виборчого за-
конодавства  при підрахунку го-
лосів  вже при теперішній владі, 
а саме 25 травня ц.р., з пробле-
мами подолала прохідний бар’єр 
на виборах до Київради 

Переговори з «Демальян-
сом», визнав Анатолій Грицен-
ко, тривали «не один день». Їх-
нім результатом стало входжен-
ня до «умовно прохідної» час-
тини списку двох висуванців 
«Альянсу» – її лідера Василя 
Гацька на друге місце у списку 
та громадської активістки, екс-

тележурналістки Наталії Соко-
ленко -  на тринадцяту позицію.

Крім того, партії домовилися 
допомагати одна одній під час 
мажоритарних кампаній своїх 
кандидатів.

Анатолій Гриценко не ви-
ключив об’єднання цих партій у 
майбутньому.
Кого висунули

До першої п’ятірки списку 
«Громадянської позиції (Анато-
лій Гриценко)», крім самого Гри-
ценка та вже згаданого Василя 
Гацька, увійшли: правничка Ма-
рина Соловйова, котра відзначи-
лася, зокрема у захисті від забу-
дови Пейзажної алеї та у подіях 
навколо Гостинного двору, а та-
кож громадські активісти Олег 
Дерев’янко та Віталій Шабунін.

«Умовно прохідну» части-
ни списку Гриценка переваж-
но складають активісти, вису-
нуті регіональними організа-
ціями його партії, – добре відо-
мі, скажімо, делегатам з’їзду, од-
нак менше – широкому загалу. 
Серед них  другу п’ятірку  спис-
ку відкриває голова Тернопіль-
ської обласної організації «Гро-
мадянська позиція», депутат 
Тернопільської міської ради Пе-
тро Ландяк.
«Номер три –  
це наше місце»

Кампанія «Громадянської 
позиції» (Анатолій Гриценко)», 
за словами її лідера, не буде 
агресивною. Попри жорсткий 

тон публічних виступів Грицен-
ка, у неділю він кілька разів на-
голосив, що не перебуває в опо-
зиції до чинної влади, адже  її 
представники ще не зробили 
критичної маси помилок.

На будь-які пропозиції підпи-
сати коаліційні угоди ще до ви-
борів, партія Гриценка налашто-
вана відповідати відмовою: рі-
шення про співпрацю ухвалюва-
тимуть уже після підбиття під-
сумків кампанії.

Ноу-хау кампанії цієї пар-
тії може бути її мілітаристсько-
мобілізуючий відтінок, що, зре-
штою, й не дивно з огляду на 
імідж «справжнього полковни-
ка», що його має у колах своїх 
прихильників Анатолій Грицен-
ко.

Який результат партія вва-
жатиме прийнятним?

«Я вважаю, що треба стави-
ти перед собою серйозні амбіт-
ні завдання, водночас реалістич-
ні. Я вважаю, номер три за під-
сумками – це наше місце», – зая-
вив на з’їзді Анатолій Гриценко, 
пояснивши: його партія не змо-
же в даний час  «конкурувати з 
пам’ятниками», маючи на ува-
зі «Блок Петра Порошенка», ані 
«перебити сьогоднішний  фак-
тор Ляшка».

Зрештою, додав він, наступ-
ний парламент явно не пропра-
цює належні йому за Конститу-
цією п’ять років, тому розсла-
блятися нікому з партійців не 
варто.

Святослав ХОМЕНКО.

Анатолій Гриценко
серед фаворитів

Партія Анатолія Гриценка, яка посідає 
третє місце у передвиборчих рейтингах, 
сформувала список кандидатів у депутати, 
а також презентувала десятьох висуванців 
у мажоритарних округах.

У зоні АТО трагіч-
но загинув 23-річний 
спортсмен, майстер спор-
ту і чинний володар Куб-
ка України з фрі-файту 
Роман Ільяшенко з 

Чорткова.  Він служив у 
другому батальйоні 51- 
ої механізованої бригади 
артилерійського само-
хідного дивізіону і потра-
пив під шалений обстріл 
терористами Іловайська. 
До останнього рідні та 
друзі сподівалися, що Ро-
ман живий і активно роз-
шукували його. Та днями 
отримали трагічну звіст-
ку про його загибель. 

*   *   *
Також віддав життя 

на Сході мешканець села 
Костільники Бучацького 
району Руслан Степула. 

Він служив в аеромобіль-
ній роті аеромобільно-
десантного батальйо-
ну військової частини 
А0284. Йому був лише 
31 рік. Осиротіли батьки 
чоловіка, дружина Ольга 
та донечка Даринка. Ді-
вчинка цього року піш-
ла в перший клас. Мобілі-
зували чоловіка першо-
го серпня. Загинув він у 
боях під Луганськом. 

*   *   *
На Донбасі в боях з 

проросійськими теро-
ристами загинув і коман-
дир другої роти баталь-
йону «Айдар», 33-річний 
тернополянин Андрій 
Юркевич. Він був до-
бровольцем, пішов боро-

нити Україну від ворога 
і за цю святу справу по-
клав своє життя.  Побра-
тими його знали також 
за позивним «Грізлі». Ан-
дрій Юркевич очолював 
другу роту добровольчо-
го батальйону і потрапив 
під вогонь, коли із солда-
тами супроводжував хар-
чі для артилеристів. Ро-

сійські терористи роз-
стрілювали навіть поло-
нених. Андрій з десятком 
«айдарівців» та нашими 
десантниками потрапи-
ли в засідку, організова-
ну російськими військо-
вими. Сталося це після 
оголошення перемир’я..

*   *   *
Ще одна смерть  чор-

ним крилом торкнула-
ся Тернопілля. У зоні АТО 
загинув син жительки 
Збаража – чемпіон Укра-
їни з греко-римської бо-
ротьби, боєць 80-ї аеро-

мобільної бригади Віта-
лій Ставський. Йому ви-
повнилося лише 23 роки. 
Хлопець був вихован-
цем Костопільського об-
ласного ліцею-інтернату 
спортивного профілю, 
майстром спорту з греко-
римської боротьби. Віта-
лій проходив службу за 
контрактом у військовій 
частині у Львові. Мама 
бійця  Ірина Ковтко уже 
кілька років живе у Зба-
ражі. Жінка переїхала 
сюди,  вийшовши вдруге  
заміж.

На Сході гинуть наші хлопці. Навіть під час перемир’я
На Тернопілля знову прийшла сумна 

звістка. Під час боїв на Сході загинуло 
ще троє мешканців нашої області. 

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі 
співчуття рідним та друзям Героїв. 
Вічна їм пам’ять. Герої не вмирають!
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Ще донедавна 
вони були 
безтурботними 

студентами, ходили 
на роботу, займалися 
бізнесом, дбали про 
свою сім’ю. Та в мить усе 
змінилося, адже кожен з 
них не зміг залишитися 
осторонь, не зміг бути 
байдужим до того, 
що діється в Україні. 
Особливої вдячності і 
подяки заслуговують 
волонтери. «Наш ДЕНЬ» 
поспілкувався з дівчиною, 
завдяки якій світ 
дізнається, що насправді 
відбувається в Україні, 
яка разом з польськими 
журналістами розповідає 
про події на Сході. 

Уляна ПЕРЕСКОЦЬКА – ко-
респондент польського каналу 
Republika TV, активістка, волон-
тер, військова журналістка ро-
дом із Теребовлі. 

Дівчина навчається у Київ-
ському університеті імені Шев-
ченка в Інституті філології. 
Взимку вона прийшла на Май-
дан – і відтоді її життя зміни-
лося. Розповідає: колись дума-
ла про те, як скласти сесію, яку 
зачіску зробити чи як провести 
вихідні. Зараз вона переживає, 
куди відправити на лікування 
поранених під Іловайськом бій-
ців, де придбати каски, як пові-
домити якомога більшій кіль-
кості європейців про події в 
Україні. 

Волонтерство Уляни розпо-
чалося із того, що дівчина стала 
координатором польськомов-
ної сторінки про Євромайдан у 
соцмережах.

– У Будинку профспілок був 
наш прес-центр, – каже вона. 
– Ми відстежували найнові-
шу інформацію, перекладали 
її на різні мови і публікували, 
аби світ якнайшвидше дізна-
вся правду про події в Україні. 
Згодом познайомилась з поль-
ськими журналістами – допо-
магала як перекладач, якщо 
була така потреба, діставала 
потрібні контакти.

Після кривавих подій на 
Майдані, втечі Януковича і по-
чатку окупації Криму, Уляна та 
її друзі започаткували новий 
українсько-польський проект 
«media100» – двомовний сайт, 
на якому публікували україн-
ські новини. Також дівчині за-
пропонували роботу на поль-
ському телебаченні Republika 
TV і переїхати в Польщу, однак 
вона відмовилася – не змогла 
залишити свою державу у та-
кий непростий час і продовжу-
вала працювати в Україні. 

Разом із spilno tv, київським 
автомайданом та media100 Уля-
на Перескоцька взяла участь 
у проекті «Західне крило». На 
трьох автівках українці об’їхали 
всю Європу, аби розповісти єв-
ропейцям про те, що відбува-
ється на Сході нашої держави. 

– Ми вирушили в дорогу від-
разу ж після падіння малайзій-
ського літака, – розповідає во-
лонтерка. – Це був такий пері-
од, коли Європа нарешті зро-
зуміла, з ким українці мають 
справу. Ми зв’язалися з нашою 
діаспорою і домовилися, що 
вони допоможуть нам у прове-
денні акцій. Ми провели масо-
ві демонстрації на центральних 
площах найбільших європей-
ських міст. Під час цієї поїзд-
ки я зрозуміла, що багато євро-
пейців усе ще вірять російській 
пропаганді. Вони підходили, ці-
кавилися, розпитували. Мене 
вразили також росіяни, які пі-
дійшли до нас і сказали: «Ми з 
Росії і ми вас підтримуємо. Ми 
знаємо, що у вас не громадян-
ська війна, а війна між Украї-
ною і Росією».  А ще відчувало-

ся, що в Європі бояться Путіна. 
А от у Польщі кажуть, що допо-
магають Україні, щоб зупинити 
Росію і вберегти свою країну. 
Додають, що без вільної Украї-
ни -  немає вільної Польщі. 

Уляна кілька разів побувала 
на Сході. Коли вирушала впер-
ше, був страх та хвилювання. 

– Тоді я зрозуміла для себе: 
ти або їдеш або ні, – зізнаєть-
ся дівчина. – Не потрібно сиді-
ти, переживати і пересилювати 
себе. Кожен робить свій вибір. 
Я хотіла поїхати в зону АТО не 
стільки із журналістської ціка-
вості, щоб привезти звідти хо-
роший матеріал, а більше з гро-
мадянської позиції, адже мені 
болить серце, що хлопці там во-
юють за мою батьківщину, від-
дають свої життя за наше май-
бутнє. Вперше я  потрапила у 
батальйон «Донбас». Більшість 
його бійців зі Східної України. Я 
була настільки вражена ними, 
що важко передати словами. 
Серед них є лікар, священик, 
артист, вчитель, люди практич-
но усіх професій, різного віку, 
багато з них розмовляють різ-
ними мовами. У кожного ціка-
ва життєва історія, хочеться 
зробити інтерв’ю з усіма, напи-
сати про кожного. Вперше ми 
спілкувалися з ними в Артемів-
ську. Вдруге – у Курахове, коли 
була перша спроба взяття Іло-
вайська. Ми весь тиждень були 
з ними. Щоправда, не розуміли 
всієї серйозності ситуації. Коли 
хлопці потрапили в оточення, я 
телефонувала практично кож-
ного дня тим, з ким вже всти-
гли подружитися. «Ми  в ото-
ченні. Назад дороги немає. Але 

все добре: світить сонце, час від 
часу падає «град…», – говорив 
один з бійців «Донбасу». Зараз 
він у полоні.

Уляна зізнається: не мо-
гла спати кілька ночей, допо-
ки наші бійці були в оточенні 
в Іловайську, а після кривавих 
подій стало ще важче. 

Разом з польськими друзя-
ми вона старається перевезти 
багатьох поранених на лікуван-
ня у Польщу, відвідує хлопців у 
госпіталі і сумує за тими, кого 
вже більше не побачить. 

– Війна робить страшні речі. 
Вона змінює кожного з нас, по-
казує з абсолютно іншої сторо-
ни. Багато моїх знайомих насо-
лоджувались літом, купалися, 
відпочивали. Питають, куди ти 
їздила, що робила. А я не можу 
ні про що інше думати, аніж 
про ті події, що відбуваються на 
Сході.   

Під час перебування в зоні 
АТО Уляна спілкувалася з міс-
цевим населенням. Розповідає: 
для неї стало шоком, що дівча-
та віком 20-25 років, яких вони 
зустріли у звільненому «Донба-
сом» Артемівську, заявили – їм 
байдуже, хто воює, з ким воює, 
хто керує містом: Україна чи 
ДНР, головне, щоб не стріляли.

– Якби це сказали ста-
ренькі бабусі, я б не здивува-
лася. Але ж це молоді дівча-
та – цвіт нації. Як з ними буду-

вати майбутнє України? – каже 
волонтерка. – Якщо на їх землі 
вже третій місяць стріляють, а 
вони досі не розуміють, що від-
бувається, то це дуже страш-
но. Коли ми були у місті Кура-
хове, місцеві жителі приходили 
до хлопців з «Донбасу», дякува-
ли їм. Дітки приходили до бій-
ця Меги гратися, він показував 
їм, як чистити зброю, дарував 
гільзи. Вони дуже його любили 
і батьки без страху відпускали 
їх до нього. На жаль, він вже за-
гинув. 

Уляна розповідає, що після 
того, як почала займатися во-
лонтерством, вона дуже змі-
нилася, змінилося коло спілку-
вання.

– Багато друзів не сприйня-
ли і не зрозуміли те, чим я за-
ймаюся.  Я навчилася не чекати 
ні від кого допомоги і сподіва-
тися на власні сили, адже не всі 
люди такі, якими ми хотіли б їх 
бачити. Щоправда серед волон-
терів ми надзвичайно підтри-
муємо одне одного і це дуже до-
помагає в нашій роботі. 

Коли запитала Уляну, про 
що вона мріє, дівчина пригада-
ла випадок із поїздки на Схід:

– Я запитувала хлопців з 
«Донбасу», що вони будуть ро-
бити, коли закінчиться війна, 
і про що вони мріють. Один з 
них сказав: коли закінчиться 
війна, я висплюся, а ще мрію 
про спокійне життя, щоб мої 
діти жили щасливо. Через два 
дні він загинув. Я не знаю, чи 
варто складати плани, адже за-
втра війна може їх перекресли-
ти. Та все одно я мрію, щоб за-
кінчилася ця бійня, щоб наші 
хлопці там не гинули, щоб 
Україна була цілісною і з Кри-
мом, щоб люди зрозуміли, що 
це наша держава, наша бать-
ківщина, дорожили нею і пи-
шалися. Мрію створити чудо-
ву сім’ю, народити дітей, за-
снувати в Україні польське те-
лебачення.  А ще хочу подяку-
вати своїм батькам: мамі, яка 
не все знає, але завжди підтри-
мує мене, і батькові, який з ди-
тинства привив почуття патрі-
отизму, та керівнику гуртка 
юних журналістів «Джерель-
це» у Теребовлі Наталі Бойчук, 
яка стала моїм першим настав-
ником у журналістиці. 

Волонтерка з Теребовлі  
розповідає світові  
правду про Україну

Майдан та події на Сході України 
показали, наскільки українська нація 
сильна, наскільки українці вміють 
співпереживати, мобілізовувати 
свої сили, допомагати одне одному, 
жертвувати собою заради України, 
заради тих хлопців, які зі зброєю  
в руках відстоюють її незалежність. 

Дякуємо тобі, Уляно, за те, що ти робиш. 
Дякуємо усім волонтерам, які невтомно 
працюють, допомагають нашим хлопцям 

і несуть на своїх плечах важкий тягар війни. 
Юля ТОМЧИШИН.
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Герої не вмирають, так 
само - не вмирають 
їхні ідеї. Мало 

хто знає, що  відомий 
письменник Іван Франко 
лишив по собі не лише 
творчу, але й політичну 
спадщину. 

Так, Русько-Українська Ра-
дикальна партія, яка була за-
снована Франком ще у далеко-
му 1890-му, сьогодні перероди-
лася у Радикальну партію Оле-
га Ляшка, який вважає себе по-
літичним спадкоємцем велико-
го українського генія. Ляшко зі-
знається: писати такі ж геніаль-
ні вірші він не вміє, утім вміє до-
носити у прозі та через реальні 
справи ті самі патріотичні ідеї, 
які Іван Якович намагався доне-
сти в поезії. 

Радикальна партія Ляшка за-
явила про себе лише у 2011-му. 
Та за ці три роки “ляшківці” зу-
міли вибитися у лідери націо-
нального масштабу. Радикальна 
партія отримала другий резуль-
тат на виборах до Київради, її лі-

дер без зусиль переміг на пар-
ламентських виборах як мажо-
ритарний кандидат та показав 
шалений результат на останніх 
президентських перегонах. 

Утім, звісно, не все йшло 
гладко. І Франко, і Ляшко нео-
дноразово стикалися із інтри-
гами та піддавалися тиску. Що й 
казати, навіть біографії у них на 
диво схожі. Франко деякий час 
працював у часописі «Правда», 
був заарештований за політич-
ні погляди. Ляшко, працюючи у 
газеті зі схожою назвою «Правда 
України», боровся з кучмівським 
режимом, за що потрапив за гра-
ти. Співпадіння? 

Насправді, історія повторю-
ється. Так само, як і Іван Франко, 
Олег Ляшко сьогодні виступає 
за національну самостійність та 
проти зближення з Росією. При-
кметно, що ці проблеми не втра-
тили своєї актуальності за стіль-
ки років. Сьогодні, як і півтора 
сторіччя тому, є потреба у ради-
кальних діях, на яких наполягав 
колишній та нинішній голова 
“радикалів”.

“Рядки із “Вічного револю-
ціо нера” є для нас дороговказом. 
А заклик “Лупайте цю скалу” з 

“Каменярів” взагалі став для нас 
девізом на все життя. І не важ-
ливо, чого саме він стосується: 
скасування кріпацтва чи усунен-
ня кримінального-олігархічного 
режиму від влади”, - каже Ляшко.

Засновника партії  сучасні 
“радикали” не забувають. При 
кожній нагоді Ляшко з однопар-
тійцями відвідує село Нагуєвичі, 
що на Львівщині, звідки родом 
Великий Каменяр. Дізнавшись, 
що мешканці славетного села 
багато років жили без газу, Ляш-
ко домігся його централізованої 
газифікації.

А минулого року у цей самий 
час у Нагуєвичах Ляшко сказав 
фразу, яка виявилася пророчою: 
“Нинішня регіоналівська влада 
хоче закріпачити селян ще гір-
ше, ніж це робили московські 
царі. Але ми не дамо. Бо з нами 
Франковий “...дух, що тіло рве до 
бою”, - сказав Ляшко. І слова сво-
го дотримав. Не минуло й півро-
ку, як режим було повалено.

“Тепер наша справа - виби-
ти з нашої землі ворога і навес-
ти порядок на своїй землі. І тоді 
Батькові Франкові не буде за нас 
соромно!” - вважає Ляшко.

Ганна СЕНІК.

Радикальна партія: від Франка до Ляшка
У серпні минуло 158 років від дня народження Великого Каменяра, 
але його справу продовжують сучасні «вічні революціонери».

Нещодавно я викопав 
остатки зброї, що 
перетворилися 

в іржаві клапті металу. 
Дивлюся з висоти 
часу та свого віку на 
сьогодення країни й зі 
страхом відчуваю, як 
ота нестримна короста 
поглинає та розтліває її з 
усіх боків. Іржею покрита 
кожна деталь, здавалось 
би, вирваної із неволі 
машини, під назвою 
незалежна Українська 
держава. 

Часто використовуємо фра-
зу: «Держава, це – ми». Чи від-
повідають сказані слова ре-
альності? Що ж таке – держа-
ва?  Чому вона у нас така безпо-
радна, неповоротка, брехлива, 
бідна, розшарпана? Невже це і 
є втілення української ідеї, яку 
несли на шаблях козаки, на крі-
сах січовики, у борні повстан-
ці, на майданах Небесна сотня, 
під кулями наші діти на східних 
теренах краю? Щось тут не те. 
Спробуємо пізнати звідкіля по-
явилася ота гниль, як вона ни-
щить нас, яким чином позбути-
ся державної корости. 

Держава – це форма полі-
тичної організації суспільства, 
що включає владу,  армію, вну-
трішні органи безпеки, фінан-
сову, виробничу, соціальну та 
юридично-правову структури.

Держава – це не ми, братове, 
а найняті до праці особи, які по-
винні забезпечити нам спокій, 
благополуччя, зберегти нашу 
культуру, мову, права, наше сьо-
годення й майбуття, нашу краї-
ну. Держава і громадянське сус-
пільство часто перебувають у 
непростих, а то й суперечливих 
стосунках. Приклад Майдану 

показує, як люди постали проти 
несправедливої влади. Майдан 
увійшов у історію, а чи зроби-
ли ми та «новоприйшлі владарі» 
висновки, чи вті-
люємо його ідеї? 

Невже на Гру-
шевського йшли 
у вогонь і під мо-
розяні водоме-
ти, кийки та кулі 
наші краяни за по-
дальше пануван-
ня кричущої  не-
правди? Невже під 
Іловайськом, че-
рез непрофесійну 
тупіть та політич-
ну зраду пузатих 
генералів, намар-
но сотнями  впа-
ли юнаки, що до-
бровільно зійшли-
ся з усієї України?  
А може, державна 
машина, яка по-
спішно перефар-
бувалася під жовто-блакитну 
маску, спеціально перемелює 
їх, боїться, що хлопці з фронту 
повернуться, аби відкрити всім 
червоно-руду ниць чинуш у по-
золочених кріслах? 

Коли нині волонтерські 
об’єднання та доброчинні гру-
пи виявляються вправнішими, 
чеснішими  та могутнішими за 
державну машину – стає лячно 
та тривожно за майбутнє. Коли 
мій син бере на плечі свої та по-
братимів тягар допомоги вої-
нам на східному фронті  й вони 
самотужки встигають зібрати з 
усієї області та доставити у га-
рячі зони одяг, продукти, ліки, я 
питаю себе –  де ж наша «вільна 
влада»? Невже звільнила себе 
від того тягару? 

Уявімо, що, не приведи Гос-
поди, загорілася хата й ви по-

спішно телефонуєте у пожежну. 
«Не може бути, – чуєте у відпо-
відь,  –  ми гарантуємо, що, згід-
но наших даних, у вас пожежі не 

може бути». «Але ж усе горить!» 
– кричите у розпачі. «Нам по-
трібно на наступному засідан-
ні оголосити тендер на пожеж-
ну машину, здійснити всі зако-
нодавчі оформлення, вам тре-
ба написати заяву, розглянути її 
на комісії, провести всі правові 
операції, погодити з партіями у 
якому фракційному варіанті ви-
їде пожежна команда, закупити 
воду, отримати на неї відповід-
ний сертифікат…» А вітер зі схо-
ду лише роздмухує вогонь, уже 
тріщать крокви. Гадаю, далі вже 
не будете слухать отих глухих 
пустомель, а візьметесь за відра 
для порятунку оселі. 

Отак виходить у нас. Батьки 
купляють своїм синам-воїнам 
і амуніцію, і зброю, але жодно-
го танка чи гармати їм «не на-
лежить мати», бо ще не закін-

чилися тендерні операції. Хай з 
рогатками та пукалками йдуть 
супроти москальських «Градів» 
і «Смерчів».  А для банківсько-

фінансової мафії ота ві-
йна, як «мать родна». Це 
ж скільки грошей мож-
на списати на руїну, це 
ж які бариші можна по-
класти до своїх кишень 
від знеціненої гривні, 
це ж яка кількість нових 
мільярдерів появиться 
опісля останнього по-
стрілу на фронті. 

Найстрашніша іржа 
заповзла до пального 
державної машини у 
вигляді корупції та ни-
щителів всього україн-
ського через зіпсутий 
клапан Верховної Ради. 
Хто там панує, яка не-
чисть керує нашою до-
лею, яким духом про-
смерджено місце, що 
має творити благодат-

ні закони честі і праведності?
Чим сильніше громадянське 

суспільство, тим смиренішою і 
поряднішою постає держава. В 
іншому випадку вона зробить 
нас своїми рабами. Держава по-
винна мати міць, але міць спра-
ведливості й правди.  Реаль-
но теперішню державу творить 
згромадження певних осіб, які 
давно перебувають поміж со-
бою у тісних фінансово-владних 
стосунках. Там все схоплене, 
розподілено, визначено. Там не-
має місця «чужим», що прагнуть 
поміняти, вдосконалити, зміни-
ти її конструкцію. А коли ще збо-
ку хтось поливає метал холод-
ними дощами – процес руйнації 
прискорюється. 

Якщо свідомо чи несвідо-
мо ховаємо від людського ока 
уже скалічені місця, труби, 

з’єднання, нас чекають страш-
ні розриви, вибухи, техноген-
ні катастрофи. А коли всере-
дині труб, нас чи держави, па-
нує червоно-руда п’ята колона 
– тоді боротьба ускладнюється 
до краю. Небезпечна прихована 
іржа, коли зверху металокон-
струкцію зафарбовано, а під ла-
кованим шаром й далі гниє ме-
тал. Така іржа є у наших освіт-
ніх закладах, у телевізійному 
просторі, у судах, органах вну-
трішніх справ... 

Як же побороти оту біду? 
Найперше необхідно виявити 
стан зношеності деталей і тер-
міново провести заміну. Не під-
фарбовувати та приховувати, а 
викинути геть на смітник істо-
рії пенсійно-армійський генш-
таб,  поставити нових, випро-
буваних у боях офіцерів до ке-
рівництва правдивою Україн-
ською армією. Негайно вимести 
комуністичну заразу з усіх шпа-
ринок чи  керівних крісел, омо-
лодити керівництво економіч-
ного та фінансового управлін-
ня сучасними менеджерами та 
фахівцями.

Зняти з людей пута бюрокра-
тичного непотребу, перевести 
служби на сучасну комп’ютерну 
форму праці. Удосконалити мі-
ністерські механізми праці, опи-
раючись на світовий прогресив-
ний досвід, а не з оглядкою на 
старе «совітське» здирництво й 
зневагу до людини. Навести лад 
у світі культурних цінностей і у 
духовній сфері, очистити своє 
серце від іржі заздрості, знева-
ги, користолюбства, обману, пи-
яцтва, словом від отого нарос-
ту, який приніс нам імперський 
«старший» брат. 

Олег ГЕРМАН – 
заслужений діяч  

мистецтв України, поет.

ІРЖА
Коротке і значиме слово – ІРЖА. Вона 

нищить, роз’їдає, точить, руйнує, губить, 
перетворює твердь у прах. Червоно-

бурий шар попелу зостається на місці, 
де недавно стояли могутні мости, 
височіли сталеві вежі, працювали 

залізні двигуни. Безжальна і згубна іржа 
спричиняє деградацію здавалось би 

непохитної основи. 
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Планове відключення 
світла на 
Тернопільщині 

таки можливе, кажуть 
в обленерго. Уже навіть 
затвердили аварійні 
графіки, тож громадянам 
саме час купувати свічки. 

Однак вимикатимуть світло, 
за словами енергетиків, лише у 
разі критичної ситуації та за роз-
порядженням вищого керівни-
цтва. До чого слід бути готовими 
жителям області, «Наш ДЕНЬ» за-
питав у виконуючого обов’язки 
голови правління – генерального 
директора ВАТ «Тернопільобле-
нерго» Ігоря ЮХИМЦЯ.

– Багато жителів Терно-
пільщини ще пам’ятають 
відключення світла у 1990-ті 
роки. Чи повториться ситуа-
ція тепер?

– На виконання рішення дер-
жавного підприємства «Націо-
нальна енергокомпанія Украї-
ни» «Укренерго» та профільно-
го міністерства енергетики, ми 
змушені запроваджувати гра-
фіки аварійних вимкнень для 
економії палива, – розповів Ігор 
Юхимець. – Для кожної облас-
ті встановлені конкретні лімі-
ти потужності. Якщо регіон пе-
ревищить споживання електро-
енергії, графіки введуть у дію. 
Тернопільщина не вкладаєть-
ся у визначені ліміти, тож ви-
мкнення є цілком імовірним

– Чи є вже конкретні тер-
міни, коли у певні години об-
ласть може залишитися без 
світла?

– Відключення будуть від-
буватися за погодженими з об-
лдержадміністрацією графіка-
ми у час ранкових і вечірніх пі-
кових навантажень. У які саме 
дні вимикатимуть електрое-
нергію, наразі однозначно ска-
зати неможливо. Графіки вво-
дять у дію впродовж 10-15 хви-
лин після розпорядження го-
ловного диспетчера електрое-
нергетичної системи України.

–  Ви зазначили, що Тер-
нопільщина не вкладається 
у визначені ліміти, тож ви-
мнення світла цілком реаль-
не. Наскільки більше ми спо-
живаємо електроенергії?

– Області на вересень 2014 
року встановлено граничну ве-
личину споживання електрич-
ної енергії в обсязі 89 млн. кВт. 
год. При цьому для забезпечен-
ня нормальної роботи спожива-
чів краю необхідно 114,5 млн. 
кВт. год. електроенергії.

–  Чи боргують жителі 
області, зокрема й Тернопо-
ля, за електроенергію? І чи це 
також якимось чином впли-
ває на рішення про вимкнен-
ня світла?

– Несплата за електроенер-
гію не має відношення до роз-
роблених графіків аварійних 
вимкнень. Тобто відключати 
будуть не окремих споживачів, 
а окремі лінії та підстанції, які 
живлять і тих, хто вчасно опла-
чує, і тих, у кого є борги. В облас-
ті населення вчасно розрахову-
ється за електроенергію.

…Тим часом енергетики за-
кликають тернополян  у годи-
ни пікових навантажень вими-
кати праски, пральні машинки, 
електрочайники, електронагрі-
вальні прилади. Якщо вдасть-
ся зменшити споживання елек-
троенергії, зазначають на під-
приємстві, аварійних відклю-
чень вдасться уникнути.

Повернення у 90-ті: 
коли на Тернопільщині не буде світла?

Графіки аварійного вимкнення електроенергії
Пропонуємо читачам «Нашого ДНЯ» для ознайомлення гра-

фіки аварійних відключень електроенергії. Вони вже погоджені з 
ОДА. Якщо буде розпорядження, то світло на Тернопільщині вими-
катимуть у різні години для жителів обласного центру, міст і сіл.

У районних центрах, міс-
тах і селищам міського типу:

з 07.50 – до 08.50;
з 11.50 – до 14.10;
з 17.50 – до 19.10;
з 19.50 – до 21.10. 
У Тернополі:
з 12.00 – до 14.10;
з 17.50 – до 19.10.
У сільській місцевості:
Кременецький, Шумський, 

Ланівецький, Збаразький, Збо-
рівський, Підволочиський, Тер-
нопільський, Козівський, Бере-
жанський, Теребовлянський і 
Борщівський райони – 

з 07.50 до 10.10.
Підгаєцький, Гусятинський, 

Чортківський, Заліщицький, 
Бучацький, Монастириський 

райони:                 з 09.50 до 12.10.
У всіх адміністративних ра-

йонах (крім Борщівського, Кре-
менецького, Теребовлянського 
і Шумського районів) – 
з 13.50 до 16.10; з 18.50 до 20.10.

Для Борщівського, Креме-
нецького, Теребовлянського, 
Шумського районів – 
з 13.50 до 16.10; з 19.50 до 21.10.

Крім того, керівникам про-
мислових підприємств області 
рекомендують перевести окре-
мі енергоємні виробництва на 
нічні години роботи (з 23.00 до 

06.00) і також запровади-
ти заходи щодо зниження елек-
троспоживання в такі години: 

з 06.50 до 09.30; 
з 16.30 до 21.30.

Потяг «Київ-Рахів» курсує через Чортків щоденно 

Починаючи з 22 серпня, з метою 
покращення обслуговування 
пасажирів, призначено щоденне 

курсування потяга № 457/458 «Київ-
Рахів». 

Таку відповідь надало Міністерство інф-
раструктури України на звернення народного 
депутата-«свободівця» Олексія Кайди.

Як повідомив парламентар, зважаючи на чисель-

ні заяви мешканців Чортківського району, і врахо-
вуючи той факт, що недавно Чортків набув статусу 
міста обласного значення, він звернувся до міністра 
інфраструктури Максима Бурбака стосовно мож-
ливості щоденного курсування згаданого пасажир-
ського потяга, який відправлявся лише у парні чис-
ла. «На моє депутатське звернення прийшла пози-
тивна відповідь профільного відомства про запро-
вадження щоденного курсування потяга через заліз-
ничну станцію «Чортків»», - зазначив Олексій Кайда. 

Став своїм для бійців
Наша подорож розпочалася з відвідин бази ба-

тальйону “Айдар” в місті Щастя. Олега Валерійови-
ча бійці батальйону зустріли щиро: фотографува-
лись з ним, висловлювали свої побажання, нарікали 
на керівництво АТО, просили сприяння у придбан-
ні каліматорного прицілу до зенітної установки і пі-
капів для зв’язківців. Відкрите спілкування тривало 
більше двох годин. Під кінець розмови бійці “Айда-
ру” вже повністю сприймали Ляшка за свого, розпо-
відали йому, хто і звідки прибув до батальйону, які 
мають бойові успіхи і плани на майбутнє. Одному 
з бійців Олег Ляшко подарував власні сонцезахис-
ні окуляри, бо в того були проблеми з очима. А ще в 
батальйоні “Айдар” Олег Ляшко зустрів громадянку 
Російської Федерації Юлію Холопу, яка воює поруч з 
нашими бійцями проти агресора Путіна. Дівчина по-
просила Ляшка сприяти в отриманні українського 
громадянства. Олег Валерійович відреагував миттє-
во: прямо там, на базі батальйону “Айдар” була напи-
сана заява на ім’я Президента України з проханням 
надати героїчній росіянці українське громадянство. 
Цю заяву Олег Ляшко забрав з собою і пообіцяв пе-
редати гаранту.

Осколок від «градів»  - на згадку
З бази “Айдару” ми всі вирушили на передову 

під містом Металіст, де розташовані київські та чер-
нігівські батальйони територіальної оборони. Ки-
яни скаржились мені та Андрію Лозовому як депу-
татам Київради на відсутність знеболюваних, які 
дуже потрібні на передовій. А чернігівчани взага-
лі по-свійськи, по-домашньому зустріли Олега Ляш-
ка, адже він - їхній земляк. Я стояв і дивувався, як 
пан Олег може пам’ятати таку кількість людей? А він 
впізнавав то одного, то іншого воїна, згадував місця 
зустрічі з ними. Солдати-чернігівчани поскаржились 
своєму відомому земляку на пробитий бак для пит-
ної води і на те, що хтось зупинив свердловину, з якої 
вони цю воду набирали. Майже за кілька хвилин пи-
тання водопостачання було вирішене, а Сергій Ша-
кун – представник АТО в Сіверодонецьку і лідер ради-
калів на Луганщині - отримав від Ляшка наказ заку-
пити баки для питної води на передову. На прощан-
ня земляки подарували головному радикалу України 
на пам’ять осколок від “Градів”, якими російські те-
рористи обстрілюють позиції наших військ. Проси-
ли засунути цей осколок в пельку нардепу-регіоналу, 
спонсору сепаратистів – Олександру Єфремову. Саме 
тут, на передовій, натхненний подвигами наших ге-
роїв, Ляшко записав звернення до народу з приводу 
річниці Незалежності України.

Повалили Леніна
На другий день нашого візиту на Луганщину 

припало свято Державного прапора, яке ми відзна-
чали разом з мешканцями Сіверодонецька та Ру-
біжного. Між цими містами терористи підірвали 
міст, тож пересування людей було дуже ускладне-
не. Утім активісти розтягнули над цим підірваним 
мостом величезний український стяг, який символі-
зував не просто єдність Сіверодонецька і Рубіжного, 
а єдність цілої країни, яку сьогодні в боях виборю-
ють наші герої. Олег Ляшко особисто переводив жі-
нок похилого віку через зруйнований міст. Не див-
лячись на те, що в акції брали участь представни-
ки різних політичних партій, жоден з них поганого 
слова Олегу Валерійовичу не сказав. Навпаки - всією 
громадою звернулись до головного радикала краї-
ни сприяти у знесенні ідола Леніна. Незважаючи на 
те, що місцеве керівництво саботувало надання тех-
ніки для демонтажу пам’ятника кату українського 

народу, Олег Валерійович зміг побороти протидію 
чиновників і особисто брав участь у знесенні цього 
ідола, наголосивши, що нашій країні потрібні не ідо-
ли комуністичних вождів, а церкви, лікарні, школи…

Згадали Майдан
Наступного дня ми відвідали добровольчий ба-

тальйон “Луганськ-1”. І тут нам розповіли про ті ж про-
блеми, що й в інших батальйонах,  але найголовніше 
- у батальйоні була відсутня бодай одна снайперська 
гвинтівка. Коли я писав цей матеріал, то допомога ба-
тальйону від Олега Ляшка вже надходила, але питан-
ня снайперських гвинтівок мало б вирішитись в Мі-
ністерстві внутрішніх справ, якому батальйон підпо-
рядкований. В курилці бійці разом з Олегом Ляшком 
за кружкою чаю відмічали День Незалежності. І знову 
Олег Валерійович зустрів безліч знайомих. Цього разу 
– за подіями на Грушевського. Старший чоловік підій-
шов і потиснув руку Олегу Ляшку. Сказав, що готовий 
знову вийти на Грушевського з коктейлями Молотова, 
якщо влада не виконає вимог Майдану, за які загинула 
Небесна сотня і зараз гинуть наші воїни. Сказав, що го-
товий знову стояти разом з Ляшком на барикадах та 
передовій, бо він йому довіряє.

Підняли державний прапор
Прямо з бази батальйону “Луганськ-1” в супрово-

ді комбата Андрія Левка виїхали на передовий блок-
пост, який утримує цей підрозділ під шахтою “Кар-
боніт” між Попасною і Первомайськом. На блокпості 
підняли Державний прапор. Між тим, Ляшко допи-
тав затриманого негідника, який перед цим паплю-
жив український стяг. Бійці знову попросили зроби-
ти фото на пам’ять з Олегом Валерійовичом, а одно-
му з розвідників політик подарував свого годинни-
ка і бронежилет

На завершення нашої подорожі Луганщиною за-
їхали всією командою до місця розташування тре-
тього львівського територіального батальйону 
“Воля”. Туди побратими з Радикальної партії за іні-
ціативою Олега Ляшка завезли два “КамАЗи” харчів, 
форми, медикаментів та інших необхідних речей. 

Звідти вирушили  в Донецьку область, проїха-
ли зруйнований Слов’янськ і заїхали до Краматор-
ська, де розташовується командування АТО. Ляшка 
зустріли бурхливими оплесками,  до нього підходи-
ли десятки мешканців Краматорська, дякували за 
роботу, за підтримку наших військових. Одна жіноч-
ка принесла великий пакет монет і попросила ви-
тратити їх на підтримку армії. Ці гроші вона збира-
ла на поїздку до Парижа, але вирішила, що сьогод-
ні вони більш потрібні бійцям. Ми передали цю по-
жертву на закупку апаратів зовнішньої фіксації для 
наших поранених.

Народна любов  -  
відповідь на жертовність

Три дні з Ляшком -  три дні величезних вражень, 
відкриттів. За три дні я побачив вражаючу працездат-
ність і жертовність Олега Валерійовича, а у відповідь 
- всенародну любов до нього. Я схиляю голову перед 
цією непересічною особистістю, воістину народним 
політиком. Перебуваючи поруч з Олегом Ляшком ці 
три дні я побачив його справжній, а не паперовий рей-
тинг, побачив його підтримку на нещодавно окупова-
них територіях. Побачив і зрозумів, що соціологи не 
помиляються: Ляшка любить український народ, а він 
у відповідь йому жертовно служить.

Звичайно знайдуться ті, хто скаже, що я зацікав-
лена особа і тому можу бути не об’єктивним. Я пропо-
ную всім, хто має сумнів в написаному мною, запита-
ти про описані події в їхніх учасників - бійців підроз-
ділів, у яких за ці три дні ми встигли побувати.

Ігор МОСІЙЧУК, 
політичний в’язень режиму Януковича,

екс-заступник командира  
спецбатальйону “Азов”, керівник Центру  

допомоги учасникам АТО.

Три дні з Олегом Ляшком
Мені пощастило три дні бути 

на передовій разом з лідером 
Радикальної партії Олегом 

Ляшком. Якщо коротко: за ці дні я став 
ще більше пишатися цим політиком.
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В Україні - друге 
перемир’я без 
миру. Адже марно 

сподіватися, що Росія 
може дотримати 
слова. Тож перемир’я 
вийшло одностороннє 
- обстріляне «Градами» 
й мінометами з боку 
ворога. 

За час припинення вогню, 
інформує РНБО, на Донбасі від 
обстрілів бойовиків уже заги-
нули п’ятеро українських вій-
ськових, а 33 - отримали пора-
нення.   

Перемир’я нам потрібне, 
щоб відновити сили й перевес-
ти дух після ситуації під Іло-
вайськом. А загроза падіння 
Маріуполя - стратегічного пор-
ту на Азовському морі - стала 
останнім фактором, який зму-
сив Петра Порошенка погоди-
тися на переговори. Бо зна-
чні втрати у містах на кшталт 
Іловайська продемонстрували 
обмежені можливості україн-
ських сил. А Захід, зазначають 
експерти, знову дав зрозуміти: 
воювати за Україну не буде. 

Європі потрібний «крихкий 
мир», аби виторгувати у Путі-
на трохи часу - бо вже майже 
ніхто не вірить, що новітній 
фюрер схаменеться. Північно-
антлантичний альянс - у розгу-
бленості. У НАТО не припуска-
ли, що Росія розпалить вогни-
ще війни у центрі Європи. Крім 
того, військові НАТО, як пише 
«Німецька хвиля», добре зна-
ють: Альянс не зможе захисти-
ти балтійські країни у випад-
ку війни з російською армією. 
Україні ж справжню військо-
ву підтримку не може запропо-
нувати й поготів, бо наша дер-
жава не є його членом. Альянс 
лише демонструє солідарність 
з Україною і не шкодує сим-
волічних обіцянок допомо-
ги. Саміт НАТО в Уельсі укра-
їнців більше розчарував, аніж 

дав якусь надію. «Доводиться 
констатувати, що в конфлік-
ті з Росією Україна залишена 
сама на себе. Справжньої допо-
моги НАТО запропонувати не 
може. Україна розташована на 
іншому боці червоної лінії. Пу-
тін це зрозумів», - підсумувало 
результати уельської зустрічі 
«Deutsche Welle».   

Російські військові та міс-
цеві терористи використову-
ють перемир’я для перегрупу-
вання сил, введення нової тех-
ніки, підрозділів і обстрілів 
українських позицій та блок-
постів сил АТО. 

Зрештою, про яке перемир’я 
може йтися, коли так званий 
«народний губернатор ДНР» 
Губарєв заявив від імені те-
рористів: «Плювати ми хоті-
ли на цей «мир». Іншими сло-
вами, підписаний бойовика-
ми у Мінську протокол - ніщо, 
клапоть паперу. Усе вирішуєть-
ся в Москві. А там на мир не на-
лаштовані. По-друге, терорис-
ти хочуть автономії для Дон-
басу. Фактично ж, вона потріб-
на Кремлю, аби мати вплив на 
Схід, а, відповідно, й на Київ.         

Якщо ситуація з порушен-
нями умов перемир’я буде по-
силюватися і Росія спробує від-
новити контроль над більшою 
частиною Донбасу чи проби-
вати коридор до Криму - тоді 
відновляться бойові дії, про-
гнозують експерти. За повно-
масштабної агресії РФ стане 
можливим оголошення воєн-
ного стану. 

…Наші бійці нарікають: не-
має чим захищати Батьків-
щину. А тим часом, Міноборо-
ни торгує зброєю, яку пови-
нні були поставляти на Дон-

бас безкоштовно. Відомство 
через численних посередників 
організувало на внутрішньо-
му ринку розпродаж озброєн-
ня і бойової техніки - автома-
тів, безпілотників, вертольо-
тів, гранатометів, ракет. 

За перше півріччя оброн-
не міністерство «наторгувало» 
майже 84 мільйони гривень, 
повідомляє «ZN.UA». З цієї суми 
підприємства-посередники, 
уповноважені урядом, «зруба-
ли» понад 17 мільйонів і май-
же 3,5 мільйона - отримали у 
якості комісійної винагороди. 

«Героями», які особли-
во відзначилися у розпродажі 
військового майна, є: держав-
на фірма «Укрінмаш» - прода-
ла 35 тисяч автоматів АКМ (ка-
лібр 7,62 мм), 1237 гранатоме-
тів РПГ-7В, п’ять тисяч авіацій-
них ракет, 60 протитанкових 
ракетних комплексів «Фагот». 
Держпідприємство «Промобо-
ронекспорт» продало десять 
БТР-70. «Спецтехноекспорт» - 
23 безпілотники «Рейс». А ще 
«пішли» на продаж 10 тисяч 
касок, два вертольоти Мі-8… 
Це - не повний перелік продав-
ців і «товарів». 

То кому служить Міноборо-
ни? Чому прості українці, во-
лонтери одягають, взувають, 
годують армію і добровольців, 
купують зброю, техніку, а дер-
жава влаштовує «базар»?    

Чому, коли в країні війна, у 
нас немає секретаря РНБО? Ан-
дрій Парубій залишив цю поса-
ду ще 7 серпня. У нас дефіцит 
розумних людей?   

Чому не притягнули до від-
повідальності жодного воєна-
чальника за помилки, які за 
час проведення АТО коштува-

ли життя багатьом нашим сол-
датам та офіцерам? Хто відпо-
вість за Іловайський котел? До 
слова, масову бійню солдат під 
Іловайськом розслідують за 
статтею «халатність» - части-
на 3 статті 425 Кримінального 
кодексу: «Недбале ставлення 
до військової служби, що спри-
чинило істотну шкоду чи тяжкі 
наслідки, вчинені в умовах во-
єнного стану чи бойової обста-
новки».  

Чому десятки бійців-
західноукраїнців, яким вдало-
ся вирватися з пекла, звину-
вачують у дезертирстві? Вони 
винні у тому, що живі? Чому 
не судять керівництво, яке за-
лишило вояків на полі бою на-
призволяще? Військових про-
курорів мало б цікавити, скіль-
ки бійців і чому загинули під 
Іловайськом та в інших місцях. 
Натомість, вони полюють за 
українськими добровольчими 
батальйонами. Чому? 

Зрештою, Західна Україна 
не кликала у свій дім війну. І не 
вітала путінських «визволи-
телів». І не волає «бути почу-
тою», як то Донбас. Але терпін-
ня у людей не безкінечне.      

…І знову тривожне повідо-
млення. У Дебальцевому може 
утворитися котел, страшні-
ший за Іловайський. Там роз-
ташовані два українські ба-
тальйони. Вони потребують 
допомоги. Кажуть про обстрі-
ли з «Градів» і підготовку до 
штурму. В РНБО ж заявляють: 
інформації про загрозу виник-
нення нового котла не мають. 
Також увага прикута до Марі-
уполя і Слов’яносербська. 

Євросоюз минулого поне-
ділка нарешті узгодив роз-

ширення санкцій проти Росії, 
але… відклав їх публікацію і за-
провадження у найближчі дні, 
щоб оцінити дію перемир’я в 
Україні. Про це заявив голова 
Євроради Герман Ван Ромпей. 

Ласкаво просимо євросою-
зівських бюрократів до укра-
їнського пекла. Чому б не від-
відати зону перемир’я й не оці-
нити ситуацію не із затишних 
брюссельських офісів, а з пози-
цій наших військових, які ро-
сійські війська і бойовики про-
довжують обстрілювати? 

Ймовірно, на початках з 
агресією можна було впоратися. 
Але світ був байдужий і сліпий. 
Зовнішній ворог - жорстокий і 
підступний. А внутрішній - до-
помагав зовнішньому. А тепер…          
…Хто може 
зупинити війну, 
втішити матір-вдову,
розвеселити заплакану казку?
Мудрі слова
прострілюють кулі,
світ туманами
сповиває рани.
Отче наш, 
що єси на небесах,
Святий Боже, 
ти іще з нами? 
Дзвонять в душах
тривожні дзвони,
сивіє земля від болю.
Пахне вересень 
Айстрами й полинами,
упереміж зі слізьми і бідою.
Що буде завтра?
Чи буде завтра?
Просимо в Неба
Миру й спокою.
Бабине літо…  
Мамині сльози…
Ми цю осінь 
не назвем золотою…

Ольга ЧОРНА. 

Розстріляне перемир’я

З ліквідацією Комуністичної партії в 
Україні лівий спектр стає незаповне-
ним. У державі тільки розпочинаєть-

ся процес формування нової політичної 
культури і зараз на часі – створення лівої 
української ідеї, лівої української політич-
ної сили, яка буде виступати за соціальну 
справедливість, «розкуркулення» олігар-
хів, більш справедливий розподіл держав-
ного багатства, яке сконцентроване на 
офшорних рахунках багатіїв. Про це гово-
рить Юрій Полунєєв, колишній народний 
депутат, заслужений економіст України. 

За його словами, те, що зараз в Україні 
триває суд стосовно заборони КПУ, можна 
вважати суспільно корисною справою.

– Актуальність заборони КПУ вимагає 
відповіді на два питання: інтереси кого 
представляє ця партія, та які є мотивації 

і причини щодо такої ініціативи. Відповіді 
знайти можна, якщо поглянути на те, що 
КПУ робила протягом останніх років як 
партія, яка повинна за своєю класичною 
ідеологією виражати інтереси простих 
людей не тільки риторикою у Верховній 
Раді, а й на ділі. По суті, в Україні є дві Ком-
партії – одна з них представлена у Верхо-
вній Раді фракцією, а інша – десятками ти-
сяч людей, переважно літніх, які жили ще 
за часів Радянського Союзу. Одна частина 
— бюрократична, корумпована, є партією 
заробітчан, злодіїв, які спекулюють на ло-
зунгах,  – каже Юрій Полунєєв. 

– Це партія, яка просуває активну іде-
ологію союзу України з Росією, але не на 
умовах рівноправних стосунків, а на умо-
вах «феодал» і «васал», тобто її можна роз-
глядати як «п’яту колону», яка працює на 
ворога, – зауважує Юрій Полунєєв. 

Натомість, за його словами, ліва та лі-
воцентристська ідея яскраво і репрезен-
тативно існує в Європі, до якої прагне 

Україна. Ліва ідея представлена не тіль-
ки в політиці, а й в органах Європейсько-
го Союзу. Третина членів Європарламенту 
– представники європейських лівих. 

За його словами, насправді європей-
ські ліві виступають за приватну влас-
ність, ринкову економіку, демократію. В 
них немає суперечок щодо існування рин-
кової економіки. Але є суттєва відмін-
ність: праві вважають, що ринкові відно-
сини самі призведуть до справедливого 
розподілу суспільного багатства. Ліві ж 
навпаки кажуть, що оскільки у світі ці від-
носини надзвичайно ускладнилися, дер-
жава має відігравати більшу роль. 

– Зараз не можна говорити про існу-
вання капіталізму в чистій формі, також 
виникає багато глобальних проблем, з 
якими одна держава не може впоратися 
самостійно, тому держава має відігравати 
все більшу роль, особливо втручатися в 
розподіл того багатства, яке виробляєть-
ся приватним сектором, – зазначає Юрій 

Полунєєв. – Але різниця між політичним 
спектром України і розвинутих країн у 
тому, що в Україні партії створюються під 
лідерів, без вироблення тих фундамен-
тальних ідей та моментів, які відрізняють 
лівих від правих. Це, фактично, зібрання 
політиків за інтересами  навколо олігар-
хів чи людей при владі. 

Ключовими ідеями лівих у Європі є ак-
центи на тому, що держава має гарантува-
ти всім людям до 30 років роботу, піклу-
ватися про розвиток культури, соціаль-
ний захист, більш справедливо розподіля-
ти суспільне багатство.

– У нас же 5 відсотків – це надзвичай-
но багаті люди, а 95 – за межею бідності. 
Ця соціальна диференціація – наслідок ка-
піталізму. Зараз ідеться про те, що в краї-
ні формується нова політична сила – Блок 
лівих сил. Якщо в основу її буде покладе-
на європейська ліва ідея, то перспекти-
ви цього руху можуть бути великі, – каже 
Юрій Полунєєв. 

Блок лівих сил»
Юрій ПОЛУНЄЄВ:  «У країні формується
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Юридичні консультації 
«Нашого ДНЯ»

За мобілізованими 
зберігається  
місце роботи

Шановна редакціє! Звертаюся 
до вас з таким питанням: мого чо-
ловіка  мобілізували в армію, він 
працював на приватному підпри-
ємстві. Чи мали право його звіль-
нити з роботи?

З повагою, Марія.

Шановна пані Маріє! Щодо Вашого 
запитання повідомляю, що з 8 червня 
2014 р. набрав чинності Закон Украї-
ни від 20.05.2014 р. № 1275-VІІ «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо удосконален-
ня оборонно-мобілізаційних питань 
під час проведення мобілізації» (далі 
– Закон № 1275).

Законодавчим актом удоскона-
лено систему проведення мобіліза-
ції, проведення в стислі терміни захо-
дів часткової мобілізації у країні, під-
вищення обороноздатності Зброй-
них Сил України, інших військових 
формувань. Забезпечено переважне 
право військовослужбовців, які були 
призвані під час мобілізації, на зали-
шення на військовій службі.

Зокрема, частину третю  статті 119 
викладено у наступній редакції: «За 
працівниками, призваними на вій-
ськову службу за призовом під час мо-
білізації, на особливий період, але не 
більше одного року, зберігаються міс-
це роботи, посада і середній заробіток 
на підприємстві, в установі, організа-
ції, в яких вони працювали на час при-
зову, незалежно від підпорядкування 
та форми власності. Виплата в межах 
середнього заробітку здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України в порядку, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України».

Прикінцевими положеннями За-
кону дію зазначених норм трудово-
го законодавства поширено на гро-
мадян України, які, починаючи з 18 
березня 2014 року, були призвані 
на військову службу на підставі Ука-
зу Президента України від 17 берез-
ня 2014 року № 303 «Про часткову 
мобілізацію», затвердженого Зако-
ном України «Про затвердження Ука-
зу Президента України «Про часткову 
мобілізацію».

Таким чином, усі працівники, які 
були звільнені з роботи на підста-
ві п. 3 ст. 36 КЗпП у зв’язку із призо-
вом на військову службу під час мо-
білізації, мають бути поновлені ро-
ботодавцем на роботі у зв’язку із на-
бранням чинності Закону № 1275. По-
новлення на роботі здійснюється че-
рез скасування наказу про звільнен-
ня, внесення відповідного запису до 
трудової книжки (за її наявності на 
підприємстві, в установі, організації) 
та особової справи (особової картки) 
працівника. Про факт скасування на-
казу про звільнення роботодавець 
зобов’язаний повідомити працівни-
ка через направлення йому за місцем 
реєстрації (фактичного проживання) 
листа із долученням копії наказу.

 Роман РУСНАК,  
юрист, член Національної спілки 

журналістів України.

Гроші не пахнуть: наживався на пожертвах для військових 

Шахраї використовують 
сплеск бажання українців 
допомогти армії

Кампанія зі збору коштів на потре-
би АТО стала зручним прикриттям для 
аферистів. Недавно правоохоронці ви-

крили волонтера-шахрая на Тернопіль-
щині. Банка з обклеєними логотипами 
УНА-УНСО та написом «на потреби бій-
ців української армії» стала скарбнич-
кою для збагачення для непрацюючого 
жителя Бережанщини. 

Увагу правоохоронців привернув 
чоловік, що стояв поблизу торгового 
супермаркету з банкою для пожертв. 
Скляна посудина, як годиться, була за-
крита кришкою з прорізом для кидан-
ня грошей і навіть «опечатана». Та коли 
правоохоронці поцікавилися у чоло-
віка, чи є в нього  документи, які упо-
вноважують здійснювати волонтер-
ську діяльність, той розгубився. Вияви-
лося, пожертви зловмисник збирав не 
для потреб бійців, що воюють на Сході, 
а для себе.

Зі слів чоловіка, думати над шахрай-
ським  планом збагачення довго не до-
велося. Уважно розгледівши  в одній із 
крамниць, якими логотипами та напи-
сами обклеєні банки для пожертв, він  із 

замовленням прийшов до закладу, де на-
дають послуги принтером.  Там роздру-
кував усе, що потрібно, обліпив папером 
скляну посудину та пішов  на жебри.

Злим намірам 41-річного пройдисві-
та перешкодили правоохоронці. Зі слів 
заступника начальника Тернопільсько-
го відділу внутрішніх справ Анатолія 
Стельмащука, зловмисник  не вперше 
потрапляє у поле зору міліції. До випад-
ку лжеволонтерством  лиходій перебу-
вав у розшуку за вчинення шахрайських 
дій і підробку документів.

Незареєстровану 
зброю, боєприпаси, 
магазини до 

автомата й пістолета, а 
також вибуховий порох 
вилучили міліціонери у 
помешканні 46-річного 
жителя Кременця. 

Правоохоронцям чоловік 
пояснив, що все це він знайшов 
під час археологічних розвідок.

Проте, як з’ясувалось, про-
фесійного відношення до ар-
хеології кременчанин не має і 
офіційно не звертався до спів-
робітників дозвільної служ-
би з проханням зареєструвати 
знайдені раритети. Крім того, 
зброя та боєприпаси виявили-
ся придатними для стрільби.

– Вилучена гвинтівка є 
спортивно-мисливським од-
нозарядним карабіном вироб-
ництва Тульського зброяр-
ського заводу, а понад півтори 
сотні набоїв – саме того калі-
бру, якими можна її заряджа-
ти. Також чоловік зберігав ма-
газини до автомата й ручно-
го кулемета Калашникова та 
пістолета Токарєва. Вилуче-
на речовина темно-сірого ко-
льору виявилася бездимним 
порохом, – розповів началь-
ник Кременецького райвідді-
лу внутрішніх справ Василь 
Крайнік.

Стосовно кременчанина 
відкрили крмінальну справу. 
Проводиться досудове розслі-
дування.

У кременчанина вилучили арсенал  
набоїв і незареєстровану зброю

Борщівський парубок зґвалтував  
стареньку і зняв злочин на відео 

Міліціонери підозрюють, що на совісті 
зловмисника не один такий ганебний 
факт. Та й у селі вже давно подейкують 

про серійного ґвалтівника…

Борщівські правоохорон-
ці за підозрою у зґвалтуван-
ні 80-річної пенсіонерки за-
тримали жителя села Муш-
катівка. 24-річний молодик 
не лише глумився над пенсі-
онеркою, а й фільмував свої 
безчинства на камеру мо-
більного.

Зловмисника, що нази-
вається, взяли на гарячому.  
А на карті пам’яті його мо-
більного збереглося відео 
причетності до безчинства.

До правоохоронців із зая-
вою звернулася 30-річна жи-
телька Мушкатівки про те, 
що до будинку її старенької 
родички проник невідомий, 
зґвалтував бабусю та викрав 
деяке майно.  Розпитати по-
терпілу, що насправді стало-
ся, виявилося неможливим. 
Племінниця ж підозрювала, 
що в помешканні пенсіонер-
ки таке безчинство діється 
не вперше. Міліціонери ви-
рішили перевірити підозри 
жінки.

– За деякий час нам вда-
лося не лише отримати до-
кази того, що 80-річну пен-
сіонерку ґвалтує 24-річний 
односельчанин, а й затри-
мати підозрюваного на міс-
ці скоєння злочину, – розпо-
вів підполковник міліції Во-
лодимир Горб‘як. – Молодий 
чоловік ніде не працює, час 
від часу виїжджає на заробіт-
ки за кордон, раніше у поле 
зору правоохоронців не по-
трапляв.

Що спонукало  зловмис-
ника до таких амораль-
них вчинків – судити важко. 
Можливо, світло у цій справі 
проллє судово-психіатрична 
експертиза, призначена  
підозрюваному.   

На період досудового 
слідства зловмисник пере-
буватиме під вартою. Кри-
мінальне провадження роз-
почато за частиною 2 стат-
ті 152 та частиною 3 статті 
185 Кримінального кодексу 
України.  

Забули заплатити за послуги ЖКГ?  
Платитимете пеню 

Кабінет міністрів 
України пропонує 
ввести пеню за 

несвоєчасну сплату 
комунальних послуг

Відповідні зміни до за-
конодавства передбачені 
урядовим законопроектом 
№4563а «Про житлово-
комунальні послуги», що за-
реєстрований у Верховній 
Раді 29 серпня.  

Як ідеться у докумен-
ті, у разі несвоєчасної або 
ж внесеної не в повно-
му обсязі плати споживач 
зобов’язаний сплачувати 
пеню в розмірі 0,1 відсотка 
суми простроченого. Її хо-
чуть нараховувати за кож-

ний протермінований день. 
Проте – не більше 100 від-
сотків загальної суми бор-
гу, крім визначених законом 
випадків.

Згідно з законопроек-
том, нарахування пені роз-
починається з першого ро-
бочого дня, наступного за 
граничним терміном вне-
сення плати за житлово-
комунальні послуги. При 
цьому цим граничним стро-
ком є 20 число місяця. 

Автори законопроекту 
пропонують пеню за кож-
ний місяць нараховувати 
окремо. Робити це мають 
виконавець або управитель 
багатоквартирного будин-
ку.

Бабуся продавала макову  
соломку мішками 

Борщівські міліціонери викрили у зберіганні 
та збуті  наркосировини 78-річну жительку 
села Мушкатівка. Літня жінка самостійно 

вирощувала, збирала, подрібнювала та 
продавала макову соломку.

Практично все літо ста-
ренька торгувала наркосиро-
виною. Спочатку випродува-
ла постійним клієнтам мину-
лорічні запаси, а коли на горо-
ді визрів новий урожай, одразу 
взялася збувати його. За бізне-
совими справами й не поміти-
ла, що за нею вже пильно сте-
жать правоохоронці.

– Щойно ми дізналися, що 
жителька Мушкатівки зорга-
нізувала такий протиправний 
«бізнес», почали документу-
вати факти продажу нею нар-
косировини, – розповів вико-
нуючий обов’язки начальни-
ка райвідділу міліції Володи-
мир Горб’як. – Під час слідства 
стало зрозуміло, що пенсіонер-
ка, по суті, займається опто-
вою торгівлею. Макову солом-
ку вона збувала не стаканами 
і навіть не пакетиками, а міш-
ками.

Мішок дурману, у який, 
до слова, вміщається близь-
ко трьох кілограмів частково 

подрібненої макової соломки, 
бабця оцінила у 150-200 гри-
вень. Ціна дуже навіть демо-
кратична, відтак відбою від 
клієнтів не було.

Мешкає літня жінка оди-
ноко, тому витоку інформації 
про свій «бізнес», так би мо-
вити, зсередини не боялася, 
а щоб про нього не довідали-
ся сусіди, вдавалася до конспі-
рації – «конвертувала» дурман 
у готівку лише ввечері. Коли 
правоохоронці навідалися на 
її обійстя, пенсіорнерка не ста-
ла заперечувати своєї діяль-
ності. З її помешкання міліці-
онери вилучили готівку і тро-
хи більше чотирьох кілограмів 
подрібненої макової соломки.
Наркосировину відправили 
для експертизи. А пенсіонер-
ці наразі інкримінують стат-
тю 307 Кримінального кодек-
су – незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, збе-
рігання чи збут наркотичних 
засобів.
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Пані Марія бере 
участь у конкурсі 
втретє. Вона ставала 

переможцем у номінації 
«Первоцвіт» за дитячі 
книжки «Максимкове 
свято» в 2011 році 
та пісенник «Пісенні 
намистинки» в 2013-му. 

Цьогоріч фільм «І біль, і 
пам’ять - крізь роки» зайняв дру-
ге місце після  стрічки про Май-
дан із 27 представлених україн-
ських фільмів. 

На конкурс надіслали 277 ко-
лективних і персональних твор-
чих доробків із України, Біло-
русії, Великобританії, В’єтнаму, 
Киргизстану, Китаю, Молдови, 
Вірменії та інших країн близь-
кого зарубіжжя. Однак автори-
тетне журі на чолі з заслуже-
ним журналістом України, голо-
вою оргкомітету конкурсу Юрі-

єм Работіним обрало кращим се-
ред відеоробіт фільм про минуле 
та сьогодення  українців, депор-
тованих у 1945-1947 роках з те-
риторії Лемківщини, Холмщини, 
Надсяння і Бойківщини. Пані Ма-
рія зізнається; такий масштаб-
ний задум їй вдалося здійснити 
завдяки великій любові до отчо-
го краю. Її предки народилися 
на Лемківщині у селі Яселко Ся-
ноцького повіту. Марія Тройчак 
вперше приїхала на батьківщи-
ну рідних лише у 2002 році піс-
ля смерті батьків. Відтоді відвід-
ини Яселка стали для неї доброю 
традицією. Разом з однодумця-
ми вона віднайшла у заростях і 
чагарниках сільський цвинтар, 
місце, де була церква, і, що най-
головніше, – побувала на власно-
му обійсті. Відтоді у її серці посе-
лилася надзвичайно сильна лю-
бов до батьківської землі і щире 
прагнення плекати лемківську 

культуру,  відроджувати трагіч-
ну історію свого народу.

Фільм створений на основі 
відеоматеріалів, світлин, запи-
сів щоденника, зібраних за 30 ро-
ків. У стрічці відтворені трагіч-
ні події 1945-1947 років, показа-
но, чим живуть сьогодні родини 
депортованих українців, як пле-
кають культуру і традиції своїх 
предків, до чого прагнуть і про 
що мріють. Відзняла фільм ві-
деостудія «PROFI». Зйомки від-
бувалися на території України 
та Польщі. Марія Тройчак вже 
презентувала фільм в Угорщи-
ні, Словенії, Хорватії та Польщі. 
Після конкурсу він розлетівся по 
всій Україні. 

Відзначили на конкурсі й 
оператора, який відзняв стріч-
ку, та співрежисера роботи Оле-
га Нищоту. Його нагородили ме-
даллю «Слава і честь» за ваго-
мий внесок в розвиток мисте-

цтва і культури України. 
Нагородження переможців 

відбувалося в Одесі. Тернополя-
ни мали нагоду прогулятися міс-
том, побачити його найвизначні-
ші місця. 

– Одеса зустріла нас дуже гос-
тинно. У місті відчувався україн-
ський дух. Нам зустрічалися хо-
роші і приємні люди, – розпо-
відає пані Марія. – Чимало оде-
ситів говорили з нами україн-
ською. На вулицях було багато 
національної символіки. Також 
ми зустрілися з дітками «Мо-
лодої гвар-
дії», покла-
ли квіти до 
пам’ятника 
Тарасу Шев-
ченку, від-
відали  Ми-
хайлівський 
монастир.

Марія Тройчак каже, що ця 

нагорода є чудовим подарунком 
всім депортованим українцям 
з нагоди сумної дати – 70-річчя 
з початку жорстокого виселен-
ня українців з їх рідних земель. 
А ще тернополянка обіцяє не зу-
пинятися на досягнутому і далі 
плекати батьківську культуру та 
зберігати її для майбутніх поко-
лінь. 

Юля ТОМЧИШИН. 

переміг на всеукраїнському конкурсі
Фільм про депортованих українців 

Стрічка «І біль, і пам’ять 
– крізь роки», яка 
з’явилася на світ завдя-
ки тернополянці Марії 
Тройчак, здобула друге 
місце у номінації «Кіно-
голос. На видноті всьо-
го світу» на XV загаль-
нонаціональному кон-
курсі «Українська мова 
– мова єднання».

У тернопільських тролейбусах можна 
безкоштовно «посидіти» в Інтернеті. 
Наразі систему доступу до мережі – Wi-

Fi встановили у двох «рогатих». 

У міській раді обіцяють: якщо все працюватиме 
справно, то до кінця року Інтернет буде у всіх тролей-
бусах, що курсують Тернополем.

Wi-Fi безкоштовно надає компанія «Інтертеле-
ком», а КП «Тернопільелектротранс» бере на себе ви-
трати зі встановлення роутера. Безкоштовний Інтер-
нет для пасажирів може з’явитися й у маршрутних 
таксі. Із перевізниками наразі ведуть перемовини. Та 
це, кажуть, складніше. А от в тролейбусах одночасно 
користуватися Інтернетом зможуть 20-30 людей. 

До слова, громадський транспорт, обладнаний Wi-
Fi, є лише в семи містах України. Це – Київ, Вінниця, 
Запоріжжя, Одеса, Львів, Дніпропетровськ. А відтепер 
– і Тернопіль.

Потрібен  
Інтернет? 

Гайда в  
тролейбус!

Диво-зупинка – 
новинка для міста. З її 
допомогою пасажири 

зможуть дізнатися, 
коли приїде потрібна їм 
маршрутка чи тролейбус, 
а також – прогноз погоди, 
курс валют і новини. В 
Україні є лише кілька таких 
зупинок. 

У Тернополі технічну новинку 
вирішили розмістити у центрі біля 
Галицького коледжу, навпроти за-
лізничного вокзалу. Так звана «ро-
зумна зупинка» – це монітор, який 
показує, скільки часу до приїзду 

наступного автобуса чи тролейбу-
са. Відстежувати рух громадсько-
го транспорту дозволяє спеціальне 
GPS-обладнання.

Крім того, на моніторі буде ві-
дображатися інформація про пого-
ду, курс валют, можна бути прочи-
тати новини та іншу корисну інфор-
мацію.

Він, розповідають розробни-
ки, працюватиме до десятої вечора. 
Поки що монітор тестують. Та якщо 
технічну новинку вподобають тер-
нополяни, кажуть у міській раді, то 
розумними зроблять й інші зупин-
ки у місті. 

– Проект зроблений для місь-

кої ради безкоштовно, – розповів 
міський голова Сергій Надал. – Ми 
пропонуємо, щоб такі монітори 
ставили на тих зупинках, на яких 
розміщені торгові об’єкти. У своїх 
закладах вони зможуть поставити 
його за склом. Якщо ж встанови-
ти його на вулиці, на окремих опо-
рах, то вартість буде декілька ти-
сяч доларів.

До слова, вже більше року тер-
нополяни мають можливість сте-
жити за роботою громадського 
транспорту через Інтернет за адре-
сою detransport.com.ua. Для цього 
у всіх тролейбусах та маршрутних 
таксі встановлено GPS-навігатори.

У Тернополі з’явилася «розумна» зупинка 
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Україна
У Молдові з’явилися  
«зелені чоловічки»  

Росія намагається дестабілізувати 
ситуацію не тільки в Україні, а й в інших 
країнах. Про це повідомляє прес-центр 
РНБО. Згідно із заявою екс-заступника 
МВС Республіки Молдова Геннадія Ко-
сована, на території держави присутні 
так звані «зелені чоловічки» - військо-
ві у формі сучасного російського зраз-
ка без розпізнавальних знаків. Вони 
вербують молодь і навчають її методам 
дезінформації, дій в екстрених ситуа-
ціях, застосуванню стрілецької зброї. 
За словами Косована, на півдні Мол-
дови завербовано понад 500 осіб, які 
пройшли підготовку у Ростові, Москві, 
Придністров’ї та Бєльцях. Чи означає 
це, що Росія вторгається у Молдову? 

Скільки кишенькових  
грошей у малих європейців?

Експерти організації «Ipsos» опита-
ли понад 12 тисяч європейців і дізна-
лися про розміри кишенькових грошей 
європейців. З’ясувалося, що серед ді-
ток до п’яти років найбільше таланить 
із кишеньковими грошенятами італій-
цям, пише «The Gurdian». У середньому 
на тиждень малюк у італійській роди-
ні отримує 4,6 євро. Британські дітла-
хи мають по 2,3 євро на тиждень. Іспан-
ські 5-річки дістають від батьків у се-
редньому по 92 євроценти на тиждень. 
У Нідерландах діти кладуть до скарбни-
чок по 0,46 євро. У віці від 5 до 10 ро-
ків найбільше кишенькових грошей пе-
репадає британцям - щотижня по 5,77 
євро. Найщедріші батьки хлопчиків та 
дівчат віком 10-15 років мешкають у 
Австрії: вони дають дітям по 32,3 євро 
на тиждень. Італійці - 27,7 євро. У Поль-
щі, Румунії та Чехії сума тижневих ки-
шенькових грошей для представників 
цієї вікової групи складає 9,8-10,7 євро. 
Обама відклав легалізацію 

11 мільйонів нелегалів

Барак Обама вирішив відкласти іс-
торичну імміграційну реформу до ви-
борів у Конгрес США в листопаді. Пре-
зидент обіцяв найближчим часом при-
йняти виконавчі укази для реалізації 
реформи, яка дасть можливість 11 міль-
йонам нелегальних мігрантів отрима-
ти американське громадянство, повідо-
мляє ВВС. За словами представників Бі-
лого дому, президент не хоче «політи-
зувати» питання. На думку Обами, це 
завадить прийняттю повномасштабної 
реформи у майбутньому. Законопроект 
про імміграційну реформу схвалив Се-
нат у червні 2013 року, проте досі доку-
мент не прийнятий Палатою представ-
ників.

Літаки РФ базуються  
на території заводу  
Фірташа в Криму?

Однією з вірогідних зон атаки Ро-
сії на українську територію може ста-
ти Херсонська область, повідомляє те-
леканал «1+1». Росія в останні місяці 
активно стягувала до Криму найкра-
щі військові підрозділи. На новоутво-

реному кордоні зосереджені установки 
«Град» і танки. Згідно з даними авторів 
інформації, з території заводу «Крим-
ський титан», що належить Дмитру 
Фірташу, регулярно злітають безпілот-
ники для спостереження за українськи-
ми прикордонниками і військами. Під-
приємство розташоване на Перекоп-
ському перешийку у місті Армянську. 

Психологія жорстокості
Майже половина дівчаток віком від 

15 до 19 років - близько 126 мільйонів 
- вважають, що чоловік має право бити 
дружину за певних обставин, свідчать 
дані звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІ-
СЕФ). Цей показник перевищує 80 відсо-
тків у Афганістані, Гвінеї, Йорданії, Малі 
та Східному Тіморі. У 28 із 60 країн, біль-
ше дівчат, аніж хлопців вірять у те, що 
в деяких випадках насильство над жін-
кою виправдане. У Камбоджі, Монго-
лії, Пакистані, Руанді та Сенегалі вдвічі 
більше дівчат переконані у тому, що чо-
ловік іноді правильно чинить, коли б’є 
дружину. Дані з 30 країн свідчать: семе-
ро з десяти дівчат, які ставали жертвами 
фізичного або сексуального насильства, 
ніколи не звертались за допомогою. 

Куди котиться світ?
За даними Всесвітньої організа-

ції охорони здоров’я, кожні 40 хвилин 
одна людина у світі вкорочує собі віку. 
За рік позбавляють себе життя понад 
800 тисяч мешканців планети. Дві тре-
тини від усіх самогубств скоюють у краї-
нах із низькими та середніми прибутка-
ми, пише «The Gurdian». У доповіді ВОOЗ 
основними факторами ризику назива-
ють психічні розлади, зловживання ал-
коголем, фінансові проблеми та хроніч-
ні захворювання. Чоловіки убивають 
себе частіше, ніж жінки. У групі ризику 
перебувають люди, які зазнають крив-
ди, страждають від конфліктів, ізоляції 
та дискримінації (наприклад, біженці чи 
мігранти) або стають жертвами уперед-
жень через свою сексуальну орієнтацію.

Москва готує  
«газову» підніжку

Офіційна Москва намагається пере-
шкодити своїм європейським спожива-
чам реекспортувати газ в Україну, щоб 
становище Києва стало ще складнішим. 
Подібні погрози від РФ стали надходи-
ти представникам країн-членів Євросо-
юзу, повідомляє «The Financial Times». У 
Європі дипломати та представники біз-
несу кажуть, що «Газпром» може скоро-
тити обсяги експортованого газу, щоб у 
ЄС просто не було зайвого палива для 
реверсу в Україну. «Газпром» цілком 
прямо про це говорить», - сказав один 
із послів ЄС. Подібні обмеження можуть 
викликати дефіцит палива не тільки в 
Україні, але і в самій Європі. Проте офі-
ційний представник «Газпрому» Сергій 
Купріянов стверджує, що про жодні об-
меження поставок не чув. 

До суду - через курку 
Американка подала в суд на полі-

цейського, який, за її словами, «жорсто-
ко познущався» над куркою, обезголо-
вивши її, і таким чином травмував пси-
хіку сина, якому птаха заміняла соба-
ку. Як повідомляє сайт «Novsoton», жи-
телька міста Атуотер (штат Міннесо-
та) звернулася до суду з проханням по-
карати начальника поліції, який убив 
курку, подаровану її маленькому сино-
ві на день народження. Курка стала до-
машньою улюбленицею. Начальник по-
ліції, у свою чергу, заявив, що у штаті су-
воро заборонено тримати тварин, тому 
його дії були викликані невиконанням 
закону. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

На Донбасі знищено майже 
600 підприємств 

У Донецькій та Луганській областях 
від початку проведення АТО знищено 
близько 600 підприємств, відновлення 
яких коштуватиме десятків мільярдів 
доларів. Про це на телеканалі ICTV зая-
вив голова Державної фіскальної служ-
би Ігор Білоус. «396 компаній знище-
но у Донецькій області, близько 200 -  в 
Луганській. Це ті компанії, які віднови-
ти швидко не вдасться. Йдеться про фі-
зичне знищення», - сказав він. І також 
повідомив, що за серпень Україна недо-
отримала податків із Донеччини та Лу-
ганщини на загальну суму понад 900 
мільйонів гривень.

Росія контролює весь  
мобільний зв’язок в Україні

Україна не допустить монополії 
на внутрішньому ринку телекомуні-
кацій, сказав Прем’єр-міністр Арсе-
ній Яценюк, повідомляє «Укрінформ». 
«Уже зараз сформована монополія на 
ринку телекомунікацій, а саме стіль-
никового зв’язку, де Росія контро-
лює весь мобільний зв’язок України. 
Моя позиція, як Прем’єр-міністра чіт-
ка: цього разу Росія не отримає моно-
польного права на всі ліцензії щодо 
телекомунікацій в Україні», - заявив 
глава уряду. І наголосив: продаж лі-
цензій має відбуватися публічно і 
прозоро, на конкурсній основі, із за-
безпеченням конкуренції та вста-
новленням мінімальної ціни, яка має 
бути обгрунтована. «Це не 200 міль-
йонів гривень, це - мільярди», - наго-
лосив Яценюк. 

Уряд розрахував середню 
зарплату на 2015 рік

Кабмін затвердив прогнозні показ-
ники економічного розвитку країни на 
2015-2017 роки, раніше представлені 
Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі. Зокрема, середня зарплат-
ня українця складатиме від 3703 гри-
вень до 3846. Рішення уряду оприлюд-
нене на веб-порталі. Згідно з докумен-
том, передбачається, що держава роз-
виватиметься за одним із двох сценарі-
їв. Перший передбачає незначне зрос-
тання ВВП вже у 2015 році - на 0,3 від-
сотка, другий - на два відсотки. Інфля-
цію у 2015 році прогнозують від 10,9 до 
13 відсотків, залежно від обраного сце-
нарію розвитку країни. Рівень безро-
біття розраховано у діапазоні 9,8-10,2 
відсотка. 

До осель чиновників  
прийдуть з перевірками
Уряд анонсував моніторинг жит-

тя державних службовців у рамках бо-
ротьби з корупцією. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на за-
сіданні Кабміну. «Ми вирішили прово-
дити моніторинг життя держслужбов-
ців. Це, коли до Івана Івановича посту-
кають у двері й скажуть: «Іване Івано-
вичу, ви ж бомж! Звідки у вас будинок 
і дача? Якщо записані на тещу, то під-

твердіть це», - сказав він. Яценюк за-
значив: моніторинг будуть проводити 
у першу чергу щодо чиновників 1-3 ка-
тегорій. 
У жовтні подорожчає цукор

Вартість цукру зросте на 25-27 від-
сотків, повідомили у профільній асоці-
ації. «Нині заводи відвантажують про-
дукт по 7,50-8 гривень за кілограм, але 
ціну буде збільшено, за нашими підра-
хунками, до 9,50-10 гривень, - зазначив 
президент асоціації виробників цукру 
«Укрцукор» Микола Ярчук. Відповід-
но, у магазинах розцінки повинні під-
нятися з 12-14 грн/кг до 14,50-17 грн/
кг. Сировини в Україні вистачає, дефі-
циту цукрових буряків немає. Новий 
урожай, за оцінками фахівців, повинен 
бути ліпшим за попередній. Проблема - 
у подорожчанні пального і газу. Витра-
ти на газ - це близько 42-45 відсотків 
собівартості цукру. За найоптимістич-
нішими прогнозами, подорожчання со-
лодкого продукту повинно початися у 
жовтні.

Жертви рашизму
За останні три місяці в Україні заги-

нуло більше людей, ніж за десять років 
афганської війни. Про це сказав другий 
президент України Леонід Кучма, по-
відомляє ICTV. За його словами, точні 
жертви «східної» війни невідомі. За да-
ними ООН, із квітня жертвами війни на 
Донбасі стали три тисячі осіб. А за деся-
тиліття війни в Афганістані, як ствер-
джують дослідники, загинули 2400 вій-
ськових із України.

Якби ж ті кошти  
використали мудро 

Станом на 8 вересня на рахун-
ки Міністерства оборони надійшло 
147,403 мільйона гривень допомоги 
Збройним Силам України. Про це по-
відомили у прес-службі відомства. З 
цієї суми - 136,62 мільйона - грошо-
ві перекази на матеріально-технічне 
заберзпечення, решта - на медичне. 
Зокрема, за допомогою дзвінків на 
мобільний номер «565» на підтрим-
ку Української армії перераховано 
35,527 мільйона гривень. «Крім того, 
на рахунки Міноборони надійшло 
$153,1 тисячі, 72,8 тисячі євро, 5 ти-
сяч чеських крон, 450 канадських до-
ларів і 140 швейцарських франків», 
- зазначили у відомстві.

Зарплата директора  
Антикорупційного бюро 

складе 60 тис. грн. у місяць
Про це на прес-конференції повідо-

мив представник Президента у Кабмі-
ні Олександр Данилюк, передає УНН. 
Відповідно до законопроекту, який 
Президент на цьому тижні зареєструє 
у парламенті, в Україні буде створене 
Антикорупційне бюро. «Оклад одно-
го слідчого Антикорупційного бюро 
складе приблизно 18 тисяч гривень. 
Директор отримуватиме 50 мінімаль-
них заробітних плат - це близько 60 
тисяч гривень на місяць», - зазначив 
Данилюк. 

За його словами, директора бюро 
призначатиме Президент за подан-
ням конкурсної комісії. Термін по-
вноважень директора бюро - сім ро-
ків, він не може бути переобраний. 
Гранична чисельність працівників 
бюро - 700 осіб. Отже, при кількос-
ті працівників у 700 осіб, враховую-
чи одну зарплату у 60 тисяч, яку буде 
отримувати директор та 699 осіб, які 
отримуватимуть по 18 тисяч, бюджет 
на зарплатний фонд для бюро може 
скласти 12,6 мільйона. 

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

Тієї осені я поїхала збирати 
опеньки. Чесно кажучи, грибник з 
мене не дуже. Не вистачає терпіння 
заглядати під кожен пеньок, ниш-
порити між травою у пошуках «тро-
феїв». Ліпше пройтися під шурхіт 
опалого листя чи зловити сонячний 
промінець між уже поріділими кро-
нами. Чи не тому друзі відправля-
ють мене до хатини, яку заприміти-
ли на узліссі, за свіжою криничною 
водою. 

На подвір’ї зустрічаю літню жін-
ку. Сірі, схожі на осінню паволоку 
очі, дивляться насторожено і трохи 
недовірливо. Кажу, що хочу набрати 
води. Очі жінки тепліють. 

- Надійко, винеси кухлика. Бо з 
відра у пляшку незручно наливати, 
- гукає у хату. 

З ганку визирає білява голівка. 
З цікавістю зирить: хто там? Потім 
з’являється і саме дівча, років п’яти, 
не більше. Поважно простягає мені 
кухлика і ховається за жінку. 

- Внучка ваша? – запитую.
- Внучка. Моя золота помічниця.
З очей жінки вже струменить 

літня теплінь, і від того погляду, 
спрямованого на дівчинку, стає і 
мені затишно. Надійка зникає за ро-
гом хати, пропускаючи мимо вух ба-
бусину настанову не бігти далеко у 
ліс, бо заблудиться. Пора і мені.

- Зачекайте, - притримує мене 
жінка. – Коли не важко, вкиньте 
мого листа у поштову скриньку в 
Тернополі. Я саме для цього збира-
лася до села йти.

Запевняю жінку, що з охотою 
виконаю її прохання. Василина Іва-
нівна, так звуть мою випадкову зна-
йому, зупиняється у нерішучості.

- А, може, ліпше самій поїхати 
до Тернополя? Треба мені, радили 
люди, в управління освіти, в опікун-
ську раду. Ось тут, на листочку, сіль-
ський голова адресу, куди звертати-
ся, написав. Чи, може, спочатку до 
району їхати?

Василина Іванівна обводить за-
думливим поглядом старі ясени, що 
ростуть довкіл хати. 

- Ото вся моя рада-порада, - 
каже. – Вони шумлять, а мені зда-
ється, ніби розмовляють зі мною. 
Та ще Надійка. Але вона – дитина. Їй 
усього не розкажеш. А ясени – мов-
чать. 

І вже виповідає мені свої про-
блеми, як розказують їх людині, яка 
не стільки щось порадить чи допо-
може, а просто вислухає і зрозуміє.

- Надійка насправді мені не 
внучка…

Тихо шелестять старі ясени. Ще 
тихіше звучать слова Василини Іва-
нівни, повертаючи її у ті далекі дні, 
коли і вона була юна та щаслива. Ви-
йшла заміж, переїхала зі свого Ми-
колаєва до чоловіка на Тернопіль-
щину. Ось сюди, під цей старий ліс. 
Тоді з чоловіком вони посадили до-
вкіл хати ясени, щоб захищали обі-
йстя від вітрів. Взагалі-то планува-
ли побудуватися у селі, як зроби-
ли це більшість їхніх сусідів. Але ко-
трогось дня долетіла на їхній хутір 
із села звістка. Про те, що сполоха-
лися коні, якими їздив її Петро. Ра-
зом з фірою понесли чоловіка, поби-
ли. Петра одразу повезли до лікарні.

Ще застала його живим. А потім 
настали чорні дні. Від горя, від пла-
чу свекрухи, від сліз і чорної хусти-

ни на голові. Радили сусіди: повер-
тайся додому, на батьківщину. Ще 
молода, знайдеш свою долю. 

Справді, її тут нічого не трима-
ло. Невдовзі померла свекруха – не 
стільки від хвороб, скільки з горя. 

- Тільки як я могла поїхати звід-
ти? – з тихим сумом каже Василина 
Іванівна. - А могили? Чоловіка, све-
крухи, яка кликала мене донькою, 
а її - мамою. Хто б їх доглядав? Та й 
удома, в Миколаєві,  мене ніхто осо-
бливо не чекав. При мамі жив брат,  
а в нього – своя сім’я. 

Жаліла тільки, що не перебра-
лися вони з чоловіком до села. Між 
людьми було б веселіше. Тому коли 
одного дня з’явилася на її подвір’ї 
Оксана – донька давньої подруги, 
зраділа. Лише звідки дівчина тут 
взялася? У поношеному одязі, ніби 
перелякана. 

- У мами в старих записниках 
вашу адресу знайшла. Ви ж колись 
листувалися. І приїжджали до нас, - 
пояснювала їй Оксана. 

Справді, тільки коли це було. Ще 
коли жив її Петро, їздила вона додо-
му в гості. До подруги заходила, за-
здрила, що її дім звеселяють діти, а 
в них – досі нема.

- Подруга ще тоді сміялася. Каза-

ла, забирай собі, яке хочеш. Було їх 
у неї троє. А найбільше мені подо-
балася Оксанка, - Василина Іванів-
на перегортає ще одну сторінку сво-
го життя. 

Тож прихистила дівчину, мов 
рідну. Вже пізніше розказала та Ва-
силині, що приїхала до неї не просто 
так. Чекає дитину, а жити нема де. 
Була вже у різних притулках і на ву-
лиці доводилося ночувати.

- А мама? – випитувала Васили-
на.

- А що мама? Нема її вдома. Зна-
йшла нового чоловіка, поїхала з ним 
кудись на заробітки. Куди – точно 
не знаю. А квартиру комусь прода-
ла. 

Василина давно здогадувала-
ся. Про те, що народжувала подру-
га дітей від різних чоловіків. Що ви-
ховувалися вони в різних інтерна-
тах. Що любила подруга заглянути у 
чарку. Мабуть, таки неспроста при-
билася до неї Оксана.

Приписала дівчину до свого обі-
йстя. Возила до лікарні на обсте-
ження. Мала за рідну доньку. У селі 
хвалилася, що скоро бабусею стане. 

Народила Оксана дівчинку. На-
дійкою назвали. Тільки чомусь бай-
дуже ставилася до доньки Оксана. 
Не підійде, коли та плаче, не при-
горне. Молода ще, міркувала Васи-
лина, навчиться. 

Якось пішла у село до магазину 
дещо купити. Повернулася, а в хаті 
лише Надійка плаче. Та ще записка 
на столі від Оксани. 

- Писала, що треба їй поїхати до 
Миколаєва. Що там у неї справи. На-
дійку поки що залишає мені. Пізні-
ше за нею повернеться. 

Це вже потім Василина Іванів-
на спохопилася: Оксана забрала всі 
гроші, які вона зекономила. Хоча що 
там тих заощаджень у простої се-
лянки.

Вона писала листи до Миколає-
ва. Але ніхто не відгукнувся. Схоже, 
Оксана казала правду: на знайомій 
Василині квартирі родина дівчини 
давно не жила. 

Так вона стала водночас мамою 
і бабусею. Спочатку ще чекала Окса-

ну. Стукне вітер гілкою у лісі – Васи-
лина до вікна. З’явиться листоноша 
на хуторі – біжить перша: може, яка 
звістка є? Але минали місяці, роки, і 
вони жили з Надійкою удвох. 

- Тепер я боюся, - каже Василина 
Іванівна, - що котрогось дня справді 
приїде Оксана і забере Надійку. А я 
без неї уже не зможу. Вона мені дав-
но не чужа. От і радять люди удоче-
рити Надійку. Не знаю, чи з того 
щось вийде… А стукне хтось хвірт-
кою, біжу зі страху на подвір’я – де 
вона, моя дівчинка?

Погляд жінки лагідно вихоплює 
з-поміж листя біляву голівку – На-
дійка уже повертається з лісу з по-
вними жменьками грибів.

Я прощаюся з ними обома. Несу 
друзям холодну воду і тиху печаль 
у душі від тільки-що виповідано-
го мені чужого смутку. Не знаю, як 
складеться доля цих лісовичок, але 
знаю, що обидві вони – літня жінка з 
очима осінньої паволоки і маленька 
безтурботна дівчинка -  мають пра-
во на щастя. 

                       ***
…І ось зовсім недавно, наприкін-

ці серпня, раптом зустрілася на тер-
нопільському ринку з Василиною 
Іванівною. Упізнаємо одна одну: чи 
справді це ми? 

Жінка розповідає, що цього 
року Надійка уже іде до школи, тож 
приїхала до Тернополя дівчинці за 
обновками. Що, може, Бог дасть, 
навесні переберуться вони до села 
– для медпункту викінчують нове 
приміщення, а їм сільрада віддає 
старе. Що таки удочерила вона На-
дійку. Оксана ж і досі не з’явилася 
– якщо їх хтось і тривожить, то хіба 
вітер та ще випадкові перехожі. Але 
якщо мама Надійки повернеться, 
Василина обов’язково знову її при-
йме. 

Я слухала прості, щирі слова і 
згадувала осінь дворічної давнос-
ті. Коли на чужому подвір’ї набира-
ла воду з криниці. Коли зустріла дві 
беззахисні жінки: літню і зовсім ма-
леньку. Та хата під лісом часто ожи-
ває у моїх спогадах.

 Зіна КУШНІРУК.    

Батько Мар’яни, Богдан, завжди був суворим. 
Він «зривався» на них, своїх доньках, коли мав 
негаразди на роботі. Коли був у поганому на-
строї. Не раз і їх матері перепадало, бо заступа-
лася за дітей. Мама була повною протилежніс-
тю татові – добра, чуйна, лагідна, вона за-
вжди знаходила слова, щоб 
підтримати своїх донечок, 
ніжно тулила до себе і ка-
зала, як сильно любить їх.

Коли Мар’яна вступала 
до вишу, її молодша сестра 
Катя ще навчалася у шко-
лі. Студентське самостій-
не життя видалось дівчи-
ні раєм у порівнянні з по-
стійними батьковими до-
корами. Спокійна, трохи 
закомплексована і невпев-
нена у собі студентка пові-
рила у те, що сподобалася Андрієві – веселому, 
життєрадісному, «бойовому» хлопцеві з їхнього 
курсу, лише тоді, коли вже чи не всі однокурсни-
ки про це говорили.

Правду кажуть, що протилежності притягу-
ються. Так було і з цією парою. Їх, наче магнітом, 
тягнуло один до одного, а стосунки так стрімко 
почали розвиватися, що за якихось два-три міся-
ці Андрій запропонував Мар’яні вийти за нього 
заміж. Найближчими вихідними вони поїхали до 
Мар’яниних батьків у село. Батько, ледь діти пе-
реступили поріг дому, почав лаяти Андрія, мов-
ляв, не пара він для Мар’яни.

– Забирайся геть з мого дому, – кричав, мов 
навіжений, на майбутнього зятя. На той крик 
збіглося чи не все село.

– Я піду за ним, бо люблю, – плачучи, чи не 

вперше так сміливо, рішуче і відважно промови-
ла дівчина.

– Ти мені більше не донька, – не давши дого-
ворити, різко сказав батько.

Не благословляв він донечку на щасливу 
долю у шлюбі з Андрієм, не приїхав подивити-
ся, який гарний онук народився у нього. Тільки 
мама і сестра потай приїжджали до молодої сім’ї 

у місто, допомагали, чим 
могли.

 Мар’яна ще звечора 
відчувала щось недобре. 
Ніяк не могла заснути, різ-
ні думки снували в голові. 
Тривогу віщував і пізній те-
лефонний дзвінок.

– Батько потрапив в ава-
рію. Він у реанімації, у важ-
кому стані. Потрібна опера-
ція, – Андрій дослівно пере-
дав слова, які щойно почув 
від Каті. – Він втратив бага-

то крові і тільки в тебе така група, як і у 
нього. Ну що, збираймося, поїхали?

Опритомнівши після операції, Богдан попро-
сив, щоб покликали Мар’яну з Андрієм. Якусь 
хвилину-дві він мовчав. На його суворому, поме-
режаному зморшками обличчі, забриніла сльо-
за:

– Пробач мені, доню. І ти, сину, вибач. Негід-
ний я називатися батьком. Занадто суворим був 
з вами. Не хотів вірити, що моя донечка вирос-
ла, подорослішала. Я завжди вас любив – і тебе, 
Мар’янко, і Катрусю, тільки не вмів це показати. 
Багато ви зазнали через мене. Пробачте…

Наступного дня Богдан радів, немов дити-
на. Він вперше тримав на руках онучка, який так 
був схожий на нього…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Етюд

Падають на 
брук каштани

Ще тепле сонечко зігріває усе довкіл. Щедро буяє 
зелень. Але надворі уже владарює осінь. Падають на 
брук каштани. Гладенькі, прохолодні, - я збираю їх у 
долоні. Каштани нагадують мені про тебе, наші зустрі-
чі, твоє ніжне «люблю»… 

Ще минулої осені ми були разом. Гуляли вуличка-
ми нашого старого міста, мріяли про майбутнє. У тихій 
елегії вересня ти зізнавався мені у коханні. Здавалося, 
ми створені одне для одного, бо розуміли – я тебе, а ти 
– мене – з півслова. Дружина залишила тебе, поїхавши 
кілька років тому в Італію. Знайшла собі там сеньйора, 
і ти виховував маленьку доньку сам. Я любила дівчин-
ку так само щиро, як і тебе. 

І раптом твоє незрозуміле: давай розлучимося… 
Це було так несподівано… Ти не розказував, чому так 
вирішив, а я надто горда, щоб тебе про це розпитува-
ти.

Згорнула сльози у серці, щоб не плакати. Щоб ти 
не бачив, як мені тяжко, 
боляче і гірко. Побажала 

тобі бути щасливим.
І ось знову осінь. 

Збираю в долоні прохо-
лодні брунатні кашта-

ни. Одна, але з дум-
ками про тебе…

Ольга В.  
м. Кременець.

Єва заховала картини, 
подаровані Миколою, у 
дерев’яному ящику на 

горищі. Колись у таких слали 
посилки. Є тут і кілька її 
портретів… Один із них помістила 
у рамку й повісила 
у вітальні. Але 
нетверезий Дмитро, 
чоловік, розтрощив скло 
й пошматував малюнок. Він досі 
ревнує Єву до Миколи. 

…Микола давненько не був у рідних кра-
ях. Він звик до життя в американському ме-
гаполісі. І до того, що його тепер кличуть Ні-
ком, а не Миколою. Проте подорож на віт-
цівщину, зустріч з батьками, завжди при-
ємно бентежила. А ще треба провідати тіт-
ку Дарку. І дуже хотів би заскочити до села, 
де живе Єва. 

Вона відштовнула його. А її батьки ска-
зали Миколі в очі, мовляв, Єві потрібний 
нормальний наречений - будівельник чи 
водій, а не художник. Бо хіба з тієї професії 
може бути якесь пуття? Заробітки? Госпо-
дарку треба пильнувати, то й статки будуть. 
І не відпустять вони свою пізню доньку-
одиначку до міста.   

Дві товсті коси, каштанові очі, тонень-
ка постава, гарненьке, миле личко - такою 
колись була Єва, до якої Микола поспішав з 
сусіднього села на побачення, коли приїж-
джав до тітки на гостину. Яку безтямно ко-
хав. «Ти б відпочив з дороги, виспався, - ка-
зала тітка Дарка. - Нікуди твоя любов не 
втече». Втекла…

…Чужа земля і рідні обереги. Святе і ві-
чне. Вічне і святе. На іншому кінці плане-
ти Микола-Нік творить дивну мелодію на 
мольберті. Розсипає невидимі звуки і ожив-
ляє їх легким порухом пензля. Із чорного та 
білого вибудовує світ, який давно залишив. 
До болю знайомий і незнайомий. До баналь-
ності простий і складний. Його запитують, 
чому своє минуле змальовує лише в двох то-
нах. Сам не знає. Так лягає на душу… 

…Космос. Музика. Призахідне сонце, що 
купається в безмежжі океану. Розхриста-
ні вітрами прерії Дикого Заходу. Височенні 

кактуси, що колять циганськими голками 
небо… Барвисті картини з гірчинкою смут-
ку, який може «прочитати» лише той, хто 
вміє бачити серцем. Таким змальовує аме-
риканський художник Микола-Нік свій те-
перішній світ… Його роботи популярні. І ко-
штують недешево…

…Єва назбирала більше десятка мішків 
картоплі. Сьогодні знову доведеться про-
сити сусіда Юрка, аби завіз урожай з поля 
додому. Дмитро, як і вчора, перечепився в 
кнайпі через чарку. Втопив у горілці своє і її, 
Євине, життя. А казала ж колись ліпша по-
друга Ліда: «Євко, не залишай Миколу, бо 
пошкодуєш…» 

А як гарно умів розповідати про все Ми-
кола! І про море, якого Єва так і в очі не ба-
чила. І про своє місто. І про кохання до неї. 

Від Дмитра вже давно не те, що доброго, 
а й тверезого слова не чула. Доньки сором-
ляться батька. А коли поставив Єві чергово-
го синця під око, старша запитала: «Мамо, 
де ти таке… відкопала?»

…Батько запросив молодого ветерина-
ра в гості. Насправді ж, аби познайомити з 
Євою. Дмитро - родом із сусіднього району. 
Оселився на квартирі в одинокої баби Зо-
ськи. Дівчина сподобалася Дмитрові одра-
зу. Невдовзі селом пішли чутки: ветеринар 
на Євку запав. 

Ліда вступала у педагогічне училище. 
Кликала Єву: «Залишай той консервний за-
вод. Хіба ти не гідна чогось ліпшого? Зре-
штою, можна й заочно вчитися». Не послу-
хала тоді подруги. А тепер - ні освіти, ні кон-
сервного заводу…

- Тітка сказала, ти збираєшся заміж. Це 
правда, Єво? - запитав Микола.

- Правда. 

- Я кохаю тебе. Я дуже кохаю тебе. Твої 
батьки помиляються, коли думають, що ху-
дожники голі-босі. Я буду багато працюва-
ти. Буду заробляти. Зрештою, моя сім’я не 
бідна. І Ліда добре каже: тобі треба вчитися. 

- Дмитро наступного тижня прийде на 
заручини. 

- Ні!.. Ти ж кохаєш мене. Кохала…
Хотів обійняти Єву. Вона його легенько 

відштовхнула:
- Іди додому. І не тримай на мене зла. 

Батько завжди казав: ми з тобою - не пара.
- Тобто, я тобі - не пара.
- Іди, Миколо…
…Євине щастя тривало доти, поки Дми-

тро не почав заглядати до пляшки. Якось 
вдалося випровадити чоловіка на роботу за 
кордон. Працював рік. Але майже всі гроші, 
які привіз - пропив. 

…Тітка Дарка розповідала: Микола виї-
хав до Америки. Все у нього гаразд. Хвалила-
ся: талант племінника оцінили за океаном. 

Єва нишком плакала, коли до неї дохо-
дили ці чутки. Потай переглядала Миколові 
картини. І шкодувала, що нема вороття на-
зад. 

…Микола приїхав до тітки у вересне-
вий погожий день. Він любив ранню осінь. 
Картопляні дими, які водить вітер полями, 
а вечорами і ранками, наче втомлені старці, 
вони сідають спочити біля річки. Молоде ба-
бине літо, що ховається у розкішному тітчи-
ному квітнику. Садок із грушево-яблучним 
ароматом. Кортіло взяти до рук пензля й 
малювати осінні красоти. Але то тітка про 
щось розпитує чи розповідає, то сусіди в 
гості приходять...

Наважився запитати про Єву. Тітка 
сплеснула руками: 

- Синочку, то вже не та Єва! Дімка її спив-
ся. Двом донькам сама раду мусить давати. 
Батьки старі й немічні. Заводу вже нема. В 

сільській школі на кухні тепер працює. Маю 
гріх: таїла на Єву образу за тебе. А тепер 
шкода її. Така слічна дівчина була!      

Під вечір Микола поїхав до сусіднього 
села. Зупинив авто неподалік Євиного обі-
йстя. За тонованими вікнами його годі було 
розгледіти.    

Біля воріт зупинилися коні. З воза зі-
стрибнула жінка у білій легкій хустинці, 
зав’язаній «під молодичку». Разом із якимсь 
парубком почала стягувати тяжкі мішки. 
Один розв’язався. Картопля розсипали-
ся. Когось гукнула. Прибігли дівчата. Зібра-
ли картоплю. Жінка зняла хустину. Витер-
ла нею втомлене обличчя. Вітер розвіяв ко-
ротке волосся. Єва видалася Миколі знайо-
мою незнайомкою. 

Дівчата пішли на подвір’я. Микола завів 
авто, поволі рушив, пригальмував біля Єви. 

- Добрий вечір. Впізнаєш мене, Єво?
Вона кинула стривожений погляд на до-

рогу, на подвір’я, на нього. Зрозумів: не хоче, 
аби хтось із домашніх бачив, що розмовляє 
з ним. 

- Добрий вечір, - голос тремтів від хви-
лювання. - Ти майже не змінився. А я… в селі 
роботи багато.   

Єва сховала напрацьовані руки в кишені 
ситцевої сукенки. 

- Давно прилетів? Як живеш?
- У мене все добре. Дякую. Прилетів не-

давно. Це - твої доньки?
Кивнула головою. Усміхнулася. 
На сусідній вулиці хтось п’яно затягнув: 

«Прив’язали Галю до сосни косою…» Єва 
змінилася на обличчі.

- Їдь, Миколо. Прошу тебе.
Ледве тримаючись на ногах, повертався 

додому Дмитро. 
…- Нік, друже - це фантастична картина, 

- не приховував емоцій Джейкоб, також ху-
дожник. - Хто ця прекрасна молода леді? І ця 
сумна жінка? О, вони схожі! 

…Повернувшись до свого мегаполіса, 
Микола одразу взявся писати цю картину. 
Дівчина-красуня дивиться у дзеркало. Зва-
блива. Наївно-спокуслива. Щось біблейське 
у виразі обличчя. Довге волосся. Каштано-
ві очі. Але бачить не своє відображення, а 
втомлену, розгублену жінку. Із сумними, як 
світ, очима. Вони схожі і… різні.  

Він назвав картину: «Єва».      
Ольга ЧОРНА. 

Сокровенне

Просто життя

Невигадана історія Про те,  
що хвилює

Він уперше  
тримав  

на руках  
онука

Він назвав картину: 

«Єва»

З Оленою ми були подругами 
в інституті. Аж поки не закохали-
ся обидві  в одного хлопця Михай-
ла. Він був старшим від нас на три 
роки, красень і звабник дівочих 
сердець. Михайло вибрав мене, а 
Оленка вийшла заміж за його дру-
га Сергія, який упадав за нею. А 
потім наші шляхи розійшлися  і 
ми не бачилися довгих 17 років. І 
раптом ця зустріч… Мені випала 
поїздка в Оленине місто на семі-
нар. Там була і моя давня подруга.

Після семінару Олена запро-
сила мене до себе додому. Я пого-
дилася. Дорогою дізналася від по-
други, що у страшній аварії заги-
нули її чоловік і донька. Жити тоді 
не хотілося, - розповідала Олена. 
Сльози, біль і відчай… І якби не на-
родження сина…

Олена не приховувала: то був 
мимовільний курортний роман. З 
давнім знайомим…

- Я навіть не повідомила йому 
про народження сина, адже не 
збиралася продовжувати стосун-
ки, - ділилася Олена. – Але син по-
вернув мене до життя. Він – моя 
єдина радість і надія.

Ми пили каву, роздивлялися 
фото в альбомі. 

- Ось це мій Михайлик, мій до-
рогий синочок…

Олена показувала фото сим-
патичного чорнявого підлітка, а 
в мене перед очима пливли тем-
ні кола. Надто схожим був цей 
хлопець на … мого чоловіка. Оле-
на глянула на мене і я зрозуміла: 
помилки не могло бути. Ще й сина 
назвала так.

Я поспішила попрощатися. 
Гірчила солодка кава. Олена те-
пер не особливо і настоювала, аби 
я залишилася.

 Ішла чужим містом, на душі 
було тяжко і кепсько. Плуталася у 
думках. Чоловік зрадив. І чи прав-
ду сказала Олена, що Михайло не 
знає про народження сина? Яку 
мету вона переслідувала, запро-
сивши мене у гості? Аби я дізна-
лася про те, що сталося між нею і 
моїм чоловіком? Чи аби я розказа-
ла Михайлові про сина? І що тоді? 
І, врешті, чи маю я право мовчати? 
Адже наші діти мають брата?

Як простити чоловіка? Хлоп-
чик Олени росте, йому теж потріб-
на батьківська допомога. Не зна-
ла, що скажу чоловікові, коли при-
їду додому. Як і не знала, хто біль-
ше у цій ситуації винен: Михайло, 
який мовчав весь цей час чи Оле-
на, яка раптом вирішила про все 
розказати?.. І як мені жити далі?

 Анна В.

І вже не знаю,  
хто винен

під лісом

Хата
У вінок України, 

за єдину державу
Квіти кольору неба 

хай примножують 
славу.

Квіти кольору поля 
хай розвіють зневіру, 

І рука біля серця: 
«Ми віримо, вірим!»

На фото Івана ПШОНЯКА: 
учасниця Народного театру 

танцю «Посмішка» центру 
творчості дітей та юнацтва 

Мар’яна Подоляк.
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Уже вкотре 
національна збірна 
втрачає дорогоцінні 

очки у стартових матчах 
з аутсайдерами відбірних 
циклів чемпіонатів 
світу чи Європи, а  на 
фінішній прямій героїчно 
надолужує відставання 
від лідерів, але все ж 
опиняється за бортом 
фінальних футбольних 
баталій.

То скільки ж разів наставни-
кам наших футболістів ще тре-
ба наступити на одні і ті ж гра-
блі, щоб усвідомити просту істи-
ну: до кожного офіційного мат-
чу будь з якою за силою коман-
дою синьо-жовтій дружині слід 
готуватися як до найвирішаль-
нішого, найважливішого та най-
головнішого. 

Та, зрештою, про все за по-
рядком…

Як відомо, спочатку 3 верес-
ня національна збірна України 
чекала гостей з Парагваю, однак 
незадовго до цієї дати південно-
американці відмовились від по-
їздки. Заміна знайшлась – наші 
сусіди з Молдови. На жаль, Ми-
хайло Фоменко не міг розрахо-
вувати на Євгена Коноплянку, 
Дениса Гармаша, Руслана Рота-
ня, а ще у першому таймі звіт-
ної зустрічі через пошкодження 

попросив заміну Анатолій Тим-
ощук. Всі інші футболісти пред-
ставляли вітчизняну Прем’єр-
лігу. Незаперечна ігрова перева-
га господарів тривала протягом 
усіх 90 хвилин. Однак зі ство-
ренням моментів, а також  з їх 
реалізацією все було трохи гір-
ше.

Більш вдалим можна назва-
ти другий тайм не лише тому, 
що тоді був проведений єди-
ний переможний м’яч українців. 
Просто господарі почали діяти 
у цей час більш різноманітно, 
а гравці, що вийшли на заміну, 
підсилили гру. Зовсім не дивно, 
що саме вони і відіграли вирі-
шальну роль на початку другої 
години зустрічі. Після закидан-
ня Тараса Степаненка у штраф-
ний майданчик Артем Громов з 
«Ворскли» пройшов флангом і 
зряче відпасував у район 11-ме-
трової позначки, де Роман Безус 
був абсолютно один. Тому дина-
мівцю ніхто не завадив влучити 
у лівий нижній кут. Доволі на-
дійно збірна України зіграла на 
своїй половині поля, доказ чому 
– робота Андрія П’яткова винят-
ково під час навісів.

Відтак, перемігши молда-
ван у товариському поєдинку з 
рахунком 1:0, команда Фомен-
ка з добрим настроєм вийшла 
на поле «Олімпійського» й на 
першу офіційну гру з відбору 

на Чемпіонат Європи-2016. Цей 
старт виявився більш, ніж про-
вальним.

Михайло Фоменко випус-
тив усіх перевірених бійців, за 
винятком Кирила Ковальчука. 
Півзахисник «Чорноморця» за-
мінив з перших хвилин трав-
мованого кількома днями рані-
ше Анатолія Тимощука. Занад-
то простий план на гру був та-
ким, на який саме і сподівались 
гранично мотивовані морально 
і матеріально словаки. На свої 
ворота вони не пропускали атак 
зовсім, за винятком штрафних 
ударів. Їх кожного разу викону-
вав Ярослав Ракіцький – і по-
стійно невдало. До цих негараз-
дів додався його ж промах на 
своїй половині поля, що дозво-
лило Роберту Маку опинитись 
сам на сам з Андрієм П’ятковим і 
переграти його. Ще раз голкіпер 
«Шахтаря» врятував партнерів, 
а двічі гості з вигідних позицій 
спрямовували м’яч невлучно.

Створювати власні момен-
ти українці почали перед пере-
рвою, а у другому таймі стали 
ще більш наполегливими. Чи не 
щоразу на вістрі атаки опиняв-
ся Едмар. В одному з випадків 
його удару головою завадила 
стійка. А от нападник господа-
рів Роман Зозуля перебував по-
стійно у затінку, але альтерна-
тиви з лави запасних так і не до-
чекався. Злам міг статись у ком-
пенсований час, коли на подачу 
з кутового до чужих воріт пішов 
П’яток і проштовхнув м’яч у сіт-
ку, проте арбітр зустрічі за се-
кунду до того зафіксував пору-
шення з боку атакуючої коман-
ди.

У результаті – прикра і зо-
всім необов’язкова поразка гос-
подарів з мінімальним рахун-
ком 0:1.

В інших матчах першого 
туру групи С, у якій виступа-
ють українці, збірна Іспанії була 
сильнішою за Македонію – 5:1, а 
команди Люксембурга та Біло-
русі зіграли внічию 1:1. Наступ-
ний поєдинок українців відбу-
деться у гостях проти білорусів 
9 жовтня.
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Граючи у Черкасах молодіжна збірна 
України, складена з гравців віком 
до 21 року, провела передостанній 

матч відбору до Євро-2015. Суперниками 
команди Сергія Ковальця стали 
однолітки з Швейцарії, яких наша 
команда переграла з рахунком 2:0.

На початку матчу важко було віддати комусь 
перевагу, втім, вже на 8-й хвилині збірну Украї-
ни вперед вивів захисник «Динамо» Дмитро Ри-
жук, який на дальній стійці замкнув навіс з куто-
вого від Калітвінцева. Ще через 12 хвилин подво-
їти перевагу нашої команди міг Будківський, од-
нак Пилип банально не влучив по м’ячу.

Після цього наші юніори продовжувала воло-
діти перевагою на полі, втім, забити ще один м’яч 
до перерви не вдалося. Швейцарці також не сиді-
ли склавши руки, намагаючись рідко використо-
вувати швидкі контратаки, однак до гострих мо-
ментів біля воріт Коваля це не призвело.

У другому таймі підопічні Ковальця відійшли 
дещо назад і почали «сушити» гру. Суперник у 
свою чергу став діяти активніше, однак це додало 
і агресивності, через яку на 73-й хвилині Швейца-

рія залишилась у меншості. Буквально через три 
хвилини Україна забила вдруге. 

У підсумку - логічна і впевнена за грою пере-
мога збірної України, яка таким чином гарантува-
ла собі місце у плей-офф кваліфікації на ЧЄ-2015 
року.

Вже у цій якості «молодіжна» завершувала 
відбірний етап проти команди Ліхтенштейну

Сергій Ковалець прогнозовано оновив склад. 
Але мало хто очікував, що він це зробить повніс-
тю. Гра проходила доволі спокійно і принесла «ве-
лику» перемогу з рахунком 3:0 господарям Цен-
трального міського стадіону у Черкасах. Роль го-
леадора взяв на себе Владислав Кулач з «Іллічів-
ця». У першому таймі асистентом для нього ви-
ступав одноклубник – Андрій Тотовицький. Піс-
ля перерви результативна передача в активі но-
вобранця «Металіста» Сергія Болбата. На довер-
шення справи команда Ліхтенштейну вразила 
свої ворота. Таким чином, найкращими коман-
дами групи стали команди Хорватії та України. 
В обох по 19 очок. Хорвати вирішили завдання 
як переможець квінтету, а наші земляки досягли 
того ж результату як найкраща збірна серед 10-
ти збірних, які посіли у своїх групах другі місця.

«Ниві» набридло програвати?

У 7-му турі Першої ліги футбольний клуб «Нива» 
здобув першу перемогу та перші очки у 
чемпіонаті, обігравши ПФК «Суми» - 2:0.

Розминку провели,  
а старт - провалили

«Молодіжка» не бере приклад з основної збірної

Активніше у гру увійшли 
сумські футболісти, які вже на 
першій хвилині зробили спро-
бу закинути м’яч у штрафний 
майданчик «Ниви». Наші за-
хисники з честю вийшли з ієї 
ситуації.

Згодом вже тернопільські 
футболісти створили два не-
безпечні моменти, проте ра-
хунок на табло так і не змі-
нився.

У подальшому моменти ви-
никали лише біля воріт гос-
тей. На 40-ій Олександр Семе-
нюк протягнув м’яч правим 
флангом та зробив націлену 
прострільну передачу. Набіга-
ючий Ярослав Сворак до м’яча 
не дістався, а от Володимир Гу-

дима розстрілював вже пусті 
ворота Травкіна. 

У бажанні відігратися 
«Суми» активніше розпочали 
другу половину зустрічі, ство-
ривши на старті тайму кіль-
ка моментів. Однак так трива-
ло недовго. Уже на 70-ій хви-
лині. Гудима віддав борг сво-
єму партнеру і цього разу ви-
ступив у ролі асистента. Пере-
буваючи сам-на-сам з ворота-
рем Олександру Семенюку не 
склало труднощів подвоїти ра-
хунок у грі.

Кінцівку матчу наша ко-
манда теж провела в атаках, 
абсолютно залишивши супер-
ника без м’яча., повідомила 
пре служба ФК «Нива».

«Холодний душ» у Кіровограді

У матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги муніципали з 
Тернополя у Кіровограді поступилися місцевій 

«Зірці» – 1:5. Це найбільша поразка наших земляків 
за історію професійних вступів.

«Тернополю» протистояла 
потужна та добре укомплекто-
вана команда, до того ж за 15 
останні днів муніципали про-
водили вже четвертий офіцій-
ний поєдинок.

Старт матчу тернополяни 
відверто провалили. Вже на 
дев’ятій хвилині кіровоградці 
повели в рахунку – 1:0. Терно-
поляни в середині тайму мали 
шанс зрівняти рахунок,  однак 
не зуміли реалізувати чистий 
вихід віч-на-віч з воротарем 
кіровоградців.

А потім був провал 
центральних тернопіль-
ських оборонців і влуч-
ний удар під поперечину 
воріт нашого голкіпера 
- 2:0. Після такого шоку 
наші земляки все ж таки 
знайшли в собі сили ві-
діграти один гол. Богдан 
Семенець вдало зіграв на 
підборі і пробив у даль-
ній кут воріт господарів 
- 2:1. 

Забитий гол додав 
упевненості тернополя-
нам, вони заволоділи пе-
ревагою, затиснули су-
перника на його поло-
вині поля, але, на жаль, 
справа до взяття воріт 

так і не дійшла. А далі був про-
валений другий тайм…

На 58 хвилині помилкою 
центрального оборонця муні-
ципалів скористався нападник 
«Зірки» -  3:1,  а ще через п’ять 
хвилин рахунок став 4:1. 

На 82 хвилині автогол на-
шого футболіста зафіксував 
підсумковий результат цієї зу-
стрічі.

Уже сьогодні,10 вересня 
на ФК «Тернопіль» очікує над-
принципове протистояння із 
земляками з «Ниви».

   І В Н П М О
1. «Олександрія» 7 7 0 0 18-4 21
2. «Сталь» Д 7 4 3 0 12-3 15
3. «Гірник-Cпорт»  7 4 2 1 13-6 14
4. «Зірка»  7 3 2 2 14-8 11
5. «Геліос»  6 3 2 1 12-7 11
6. «Полтава» 7 2 4 1 3-2 10
7. «Тернопіль» 6 2 3 1 9-8 9
8. «Сталь» А 6 3 0 3 6-10 9
9. «Динамо-2»  7 2 2 3 7-8 8
10. «Десна»  7 1 3 3 6-7 6
11. «Миколаїв» 6 1 3 2 8-12 6
12. «Нафтовик»  7 1 3 3 5-9 6
13. «Гірник»  7 0 5 2 4-7 5
14. «Суми» 7 1 2 4 5-13 5
15. «Нива»  5 1 0 4 3-12 3
16. «Буковина»  5 0 0 5 1-10 0
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У другій половині 
вересня і практично 
до кінця жовтня 

карась, відійшовши від 
берегів, починає брати 
на «чистій воді». Під 
берегами можна його 
зловити, але все рідше. 

Вода стає більш прозо-
рою, а карась – обережні-
шим. Маючи човен, завжди 
можна знайти карася в гли-
боких частинах водойми, де 
він, зібравшись у зграю, че-

катиме вашого підгодову-
вання і хробаків.

Ставши на якір, підгодував-
ши макухою, горохом, кашею, 
наживляйте хробака – і впе-
ред! Хвилин за 10-15 на місці 
підгодовування з дна почина-
ють з’являтися бульбашки на 
поверхні води – це прийшли 
карасики і вже риють ґрунт...

Ловлять у цю пору карася 
з  9-10 годин ранку до 16-17 
вечора. Він, як і багато інших 
коропових риб, переходить 
на осінній режим харчуван-
ня – денний. Іноді бере лише 
на далеких відстанях – 10-15 
метрів – і ближче до риболова 
підходити боїться, іноді клює 
під човном. Часто стає в наго-
ді «резинка», і карась на неї 
ловиться більший. Втім, восе-
ни ця риба зазвичай тішить 
своїми розмірами: дрібні пере-
стають клювати і в основному 
трапляються чималі екземп-
ляри.

Поступово осінній кльов 
затихає, карась бере все рідше, 
перепади погоди, холодні дощі 
заганяють його в «ями». Отже, 
швидко зима… 
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– Люба, а що це за риба в 
юшці плаває?

– Тобі що, моя уха не подо-
бається???

– Заспокойся, люба, уха 
мені подобається. Мені не по-
добається, що і риба її їсть ...

***
Найбільшу щуку вагою 50 

кілограмів зловив рибалка з 
Полтави.

Це на 7 кілограмів більше, 
ніж набрехав попередній ре-
кордсмен.

***
… Учора була в нього вдо-

ма. Над ліжком висить каяк, усі 
стінки обвішані рушницями 
для підводного лову. І що мене 
бентежить найбільше, він 
мене все називає “рибкою”…

***
Чистячи на кухні вже двад-

цяту рибу, жінка раздратова-
но каже своєму чоловікові-
рибалці:

– По-людськи тебе прошу! 
На риболовлі пий горілку!

***
Дівчинка з пірсингом, ку-

паючись в річці, спіймала ка-
рася на пупок.

***
Один рибалка ділиться до-

свідом з іншим, як позбутися 
комарів під час риболовлі:

– Гарненько треба натер-
тись добрим вином і потім по-
сипати себе дрібним піском. 
Комарі сядуть, нап’ються вина 
– і почнуть кидати каміння 
одне в одного.

Осіння ловля карася

Осінь – пора для 
рибальських трофеїв

Найохочіше лящ у вересні бере наживку 
з грона хробаків або мотиля, якого теж наса-
джують пучком на гачок № 8-10. Рідше в цю 
пору року лящ клює на опариша або на бу-
терброд із опариша з мотилем. Дуже хоро-
шою насадкою може стати п’явка, але шукати 
її в холодній воді не дуже приємно. 

 Важливу роль відіграє підгодовування, 
ловити без нього навіть не варто. Але склад 
осінньої прикормки істотно відрізняється 
від літньої. Прикормка для холодної води по-
винна містити більше протеїнів і щонаймен-
ше ароматизаторів і атрактантів. Краще ви-
користовувати будь-яку з наявних у продажу 
прикормок для зимової ловлі. Як тваринний 
компонент дуже добре додати мотиля і опа-
риша. 

Якщо риба зреагує на прикормку, то кльов 
починається майже відразу. Більш того, лящ 
клює дуже активно. Риба буквально кида-
ється на приманку. За найменшого натяку на 
стихання клювання необхідно проводити до-

годовування. Якщо ви натрапили на 
місце перебування зграї, то на ньому 
можна ловити два-три дні, якщо ко-
жен день активно і рясно пригодову-
вати, щоб утримати риб. З похолодан-
ням повітря активність ляща посту-
пово знижується. Він продовжує ло-
виться, але кльов стає обережнішим. 

І, звичайно ж, не слід забувати: 
вересень – найкраща пора для лов-
лі щуки. Її можна ловити аж до льо-
доставу. Живець для цього зубасто-
го хижака – будь-яка дрібна риба. Вар-
та уваги активна ловля щуки спінін-
гом на блешні, підійдуть воблери чи 
інші штучні приманки. Найкраще ця 
риба клює рано-вранці, поки над во-

дою стелиться туман. У цьому випадку блеш-
ню краще вести біля поверхні води. Вдень, на-
впаки, щука частіше хапає блешню на глиби-
ні, в придонних шарах води.

Цікаво знати

Риба в  
щоденному 

раціоні 
захищає  
від раку

Люди, які щодня 
вживають 
рибу, багату 

ненасиченими жирними 
кислотами, наприклад, 
сайру або ставриду, 
менш схильні до ризику 
захворіти на рак 
печінки. 

Такого висновку після 
11-річних досліджень дійшли 
експерти Національного ін-
ституту онкології Японії.

Вчені впродовж 11 років 
вивчали дані 90 000 людей у 
віці від 45 до 74 років. Залеж-
но від частоти і обсягів спо-
живання риби учасники екс-
перименту були розділені на 
п‘ять груп.

У результаті було виявле-
но, що ризик захворіти раком 
печінки в групі з найвищим 
споживанням риби — один 
раз на день — знижується на 
третину в порівнянні з тими, 
хто їсть рибу не частіше разу 
на тиждень.

Ненасичені жирні кислоти 
містяться в такій рибі як сай-
ра, ставрида, а також у лосо-
севих — кеті, сьомзі, лососеві.

Вчені вважають, що ре-
зультати досліджень можуть 
бути пов’язані з властивістю 
ненасичених жирних кислот 
пригнічувати запальні про-
цеси в печінці.

Гріють душу теплі 
спогади літа. Дерева 
вже вбираються у 

яскраві червоно-золотаві 
шати, діти поспішають 
до школи. Відлітають у 
вирій лелеки. Аромати 
стиглих яблук та опалого 
листя заполонили все 
навкруги. Осінь…

На початку вересня закін-
чується літній сезон для лю-
бителів половити рибку вве-
чері або на ранковій зорі. Де-
які риболови, сховавши вудки 
в коморі, до весни прощають-
ся з улюбленим відпочинком. 

Даремно. Адже осінь для рибо-
ловлі – сезон особливий. Саме 
тепер, перед заляганням у 
сплячку, більшість риб актив-
но харчуються, тобто – йдуть 
на гачок. Нагода здобути ба-
гатий улов найбільш реальна 
на початку вересня. А ще саме 
в цей час є нагода випробува-
ти нову снасть, нову прикорм-
ку чи інший спосіб риболовлі. 
Риба активно демонструє, що 
їй подобається, а що – не дуже. 
Крім того, молода риба до осе-
ні виростає (а велика – ще 
більше), тому у цей сезон лов-
ляться переважно чималенье-
кі екземпляри.

Протягом усього вересня у зимувальних ямах 
активно жирує лящ. Ловити його треба 
поплавцевою вудочкою або на фідер. Особливістю 

вересневої ловлі є те, що у цей час велика риба 
стає менш обережною. А хто не мріяв спіймати на 
поплавочну вудочку дво-трикілограмового ляща?.. 

Лящ
у вересні

Рибальський гуморРибні делікатеси
Короп з медом

Потрібно: 500 г 
коропа, 50 г меду, 
1 яйце, 10 г оцту, 

50 г ізюму, 1/2 цибулини, 
40 г моркви, 2 горошини 
перцю, 20 г петрушки 
(кореня), 10 г желатину. 

Очищеного і промитого ко-
ропа нарізують на порційні 
шматки, кладуть у каструлю, за-
ливають холодною водою, до-
дають моркви, петрушки, ріп-
частої цибулі, перцю, солять і 
варять до готовності. Зварено-
го коропа виймають на тарілку, 
зверху на кожний кусок кладуть 
шматочок лимона, яйця і листок 
зеленої петрушки. Відвар проці-
джують, уварюють до 2/3 його 
початкової кількості і охолоджу-
ють. Охолоджений бульйон зно-
ву проціджують крізь густу мар-
лю або сито, змішують з розмо-
ченим у воді желатином, дово-
дять до кипіння, проціджують і 
ще раз охолоджують. Потім змі-
шують з провареним разом з ро-
дзинками медом, охолоджують, 
заливають коропа і ставлять у 
холодне місце для загусання.
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Пиріг сирний  
із фруктами

ПОТРІБНО: для тіста - 150 г 
сиру, 300 г борошна, 1 яйце, 6 ст. 
л. олії, 1 ст. л. цукру, 10 г ваніль-
ного цукру, 30 г розпушувача 
тіста, щіпка солі. Для начинки: 
500 г фруктів (абрикоси, сливи, 
груші, яблука, тощо), 250 г сиру, 
200 г сметани, 3 яйця, 3 ст. лож-
ки цукру, 50 г крохмалю, 3 ст. л. 
лимонного соку, щіпка меленої 
кориці.

ПРИГОТУВАННЯ: тісто - 
сир протри через сито, з’єднати 
з яйцем, цукром, ванільним цу-
кром і олією. Просіяне борош-
но з’єднати з розпушувачем і 
сіллю. Поступово ввести суху 
суміш у сирну масу і все пере-
мішати ложкою або міксером. 
Має вийти пластичне і м’яке тіс-
то. Розкачати і викласти його в 
змащену олією форму для випі-
кання з високими бортиками, 
сформувавши край.

НАЧИНКА. Фрукти помити, 
обсушити, почистити і поріза-
ти на половинки, часточками 
або невеликими шматочками 
за смаком.

Білки відокремити від жовт-
ків і збити їх у міцну піну. Жовт-
ки змішати із сиром, сметаною, 
цукром, лимонним соком, крох-
малем і корицею. У сирну масу 
акуратно ввести збиті білки. 
Отриманий крем викласти на 
тісто. По крему рівномірно роз-
поділити фрукти.

Відправити пиріг в розігрі-
ту до 180°С духовку і випікати 
30-40 хв.

Готовий пиріг охолодити, 
дістати із форми, прикрасити 
цукровою пудрою і ягодами та 
порізати на порційні шматочки.
Віденський  
штрудель: рецепт

ПОТРІБНО: тісто - борош-
но - 300 г, рослинна олія - 2-3 ст. 
л., яйце - 1 шт., вода - 100 мл, цу-
кор - за смаком. Начинка: яблу-
ка - 1 кг, родзинки - 100 г, ко-
риця - до смаку, вершкове мас-
ло - 100 г, цукор - за смаком, ли-
монний сік, лимонна цедра - за 
смаком, сіль - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у миску 
вбити яйце, влити воду і дода-
ти сіль. Перемішати, додати бо-
рошно. Вимісити еластичне тіс-
то, після чого залишити його 
на 30 хв. Начинка: замочити ро-
дзинки до набрякання. Яблука 
очистити від шкірки і нарізати 
дрібними кубиками. Щоб яблу-

ка не потемніли, збризнути їх 
лимонним соком. Додати цу-
кор, корицю, родзинки, цедру і 
перемішати.

Тісто необхідно розкачати і 
сформувати з нього коло, а по-
тім взяти в руки і витягати: від 
центру до країв. Коли тісто по-
чне просвічуватися, викласти 
його на робочу поверхню і, від-
ступивши від краю 10 см, ви-
класти смужкою начинку. За-
лишки тіста змастити вершко-
вим маслом і акуратно загорну-
ти рулетиком.

Викласти штрудель на деко, 
змастити збитим яйцем і поста-
вити в духовку на 30-35 хв. при 
температурі 190 градусів. Гото-
вий штрудель посипати цукро-
вою пудрою.
Яблука у вівсяній 
скоринці

ПОТРІБНО: 400 г яблук, 100 
г вівсяних пластівців, 50 г горі-
хів (волоські, мигдаль, фундук), 
півлимона, 30 г вершкового 
масла, 1 ст. л. меду, 10 г ваніль-
ного цукру, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: яблу-
ка помити, почистити від се-
рединки, жорстку шкірку кра-
ще зчистити. Порізати яблука 
на частинки. Лимон очистити  
від шкірки і порізати дуже тон-
кими чверть частинками. Горі-
хи подрібнити у блендері. Ви-
кладсти яблучні дольки у фор-
мочки для випікання, змаще-
ні олією. Зверху на яблука ви-
класти лимон. З’єднати вівсяні 
пластівці, горіхи, ванільний цу-
кор, мед, розтоплене вершкове 
масло і перемішати. Сформува-
ти із суміші невеликі коржики 
і викласти їх на яблука. Яблу-
ка у вівсяній скоринці випікати 
у розігрітій до 180°С духовці до 
рум’яного кольору 30-40 хв.
Цукерки  
“Осіннє яблуко”

ПОТРІБНО: шоколад чор-
ний - 100 г, кисло-солодке яблу-
ко – 1 шт., молоко згущене - 3 ст. 
л., гарбуз - 20 г, стружка кокосо-
ва - 3 ст. л., кориця. Розраховано 
на 5 порцій.

ПОТРІБНО: шоколад роз-
топити на водяній бані, додати 
щіпку кориці (не переборщи-
ти). Розтопленим шоколадом 

покрити формочки за допомо-
гою кулінарного пензлика. По-
ставити у холодильник на 5 хв. 
Начинка: почистити яблуко і 
потерти на тертці з великими 
вічками. Поставити на вогонь 
і варити 10-12 хв. Далі додати 
згущене молоко, дуже дрібно 
порізаний варений гарбуз, ко-
косову стружку і варити ще 2-3 
хв. Треба, щоб начинка була гус-
тою і не видділяла сік. Заповни-
ти формочки з шоколадом на-
чинкою. Залити зверху шокола-
дом і поставити в холодильник 
на 10 хв.
Яблучно- 
кокосовий тарт

ПОТРІБНО: борошно пше-
ничне - 1 скл., стружка кокосо-
ва - 1 скл.,  сир кисломолочний 
- 300 г, яйця курячі - 1 шт., мас-
ло вершкове - 100 г, цукор - 0,5 
скл., розпушувач тіста - 1 ст. л., 
ванілін – за баженням, яблука - 
1 шт., пудра цукрова - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: яйце зби-
ти з цукром, змішати борошно, 
кокосову стружку і розпушувач. 
Додати яйце, розтоплене масло 
і протертий сир. Вимішати масу 
до однорідності. Яблука помити, 
покраяти скибками і видалити 
кісточки.  Викласти тісто у фор-
му вистелену пергаментом.  Ви-
класти зверху яблука і притру-
сити цукровою пудрою та вані-
ліном. Випікати в духовці 40 хв 
на помірному вогні.
Клафуті зі сливою

КЛАФУТІ - це щось середнє 
між пирогом і запіканкою з ніж-
ною консистенцією. У якості на-
чинки можна вибрати будь-які 
фрукти або ягоди - персики, ви-

шні, черешні, яблука тощо. 
 ПОТРІБНО: 400 г слив, 1 

скл. молока, 1 скл. муки, 2 яйця, 
1 ст. л. вершкового масла, 4 ст. л. 
цукру, 10 г ванільного цукру, 1 
ст. л. цукрової пудри, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: сли-
ви помити, обсушити, видали-
ти кісточки і порізати невели-
кими шматочками - часточка-
ми, пластинками або довільної 
форми. Тісто: збити яйця з цу-
кром. Додати у яєчно-цукрову 
суміш просіяне борошно, ва-
нільний цукор, сіль і молоко. 
Перемішати до одноріднос-
ті. Тісто має вийти рідким, із 
консистенцією як для млин-
ців. Форму для випічки змас-
тити маслом або застелити па-
пером для випікання. Виклас-
ти сливи, трохи присипавши їх 
цукром. Взагалі, кількість цу-
кру можна корегувати залеж-
но від солодкості слив. Зали-
ти сливи тістом і відправити у 
розігріту до 170°С духовку. Че-
рез 15 хв. зменшити темпера-
туру до 150°С. Клафуті зі сли-
вою готується приблизно 40-50 
хв. Готовність пирога перевіря-
ється зубочисткою - якщо вона 
суха, клафуті готовий. Посипа-
ти зверху цукровою пудрою, 
подавати у теплому або охоло-
дженому вигляді.
Шоколадний пиріг 
із малиною

 ПОТРІБНО: для коржів - 2 
скл. борошна, 220 г цукру, 220 
г вершкового масла, 4 яйця, 2 
ст. л. какао, 20 г розпушувача, 
60 мл води. Для начинки: 600 
г малини, 1 л 35%-х вершків, 
50 г цукрової пудри, ванілін на 
кінчик ножа. Для глазурі: 300 г 
чорного шоколаду, 300 мл 35%-
х вершків.

ПРИГОТУВАННЯ: залити 
какао-порошок гарячою водою, 
перемішати і дати трохи охоло-
нути. В мисці розітерти яйця з 
цукром, додати вершкове мас-
ло, розчинене какао, просіяне 
борошно з розпушувачем і зби-
ти тісто міксером до однорідної 
консистенції.

Помістити у форму для ви-
пікання, змащену маслом і від-
правити у розігріту до 180°С 
духовку на 50-60 хв. Готовність 
коржа перевірити зубочисткою 
- вона має залишатися сухою. 
Після повного охолодження 
дістати корж із форми. Акурат-
но розрізати по горизонталі на 
три частини. Приготувати гла-

зур. Для цього вершки довести 
до кипіння, але не кип’ятити. 
Зняти вершки з вогню, додати 
у них поламаний на шматочки 
шоколад і ретельно переміша-
ти до повного його розчинення. 
Залишити глазур, щоб охолола і 
загусла. Начинка: малину про-
мити і дати стекти воді. Збити 
вершки з цукровою пудрою і ва-
ніліном у стійку піну. 

Нижній корж змастити кре-
мом і викласти шар малини. 
Зверху покласти середній корж 
і також змастити його кремом 
та викласти ягоди. Накрити 
верхнім коржем. Зверху і з бо-
ків змастити пиріг шоколад-
ною глазур’ю. Прикрасити ягід-
ками малини.
Шарлотка  
з персиками

ПОТРІБНО: 1 кг персиків 
(або нектаринів), 4 яйця, 180 г 
цукру, 150 г борошна, 200 г сме-
тани, 50 г вершкового масла, 10 
г ванільного цукру, 1 ч. л. розпу-
шувача, 50 г панірувальних су-
харів, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: міксером 
збити в густу піну яйця, посту-
пово додаючи цукор і ваніль-
ний цукор. Додати до цукрово-
яєчної суміші сметану і зби-
ти до однорідності. Поступо-
во ввести у суміш просіяне бо-
рошно з розпушувачем, посо-
лити, вимішати тісто і залиши-
ти на 15 хв. З персиків очистити 
шкірку. Це можна зробити но-
жем, а можна бланшувати, за-
нуривши на хвилину в кипля-
чу, а потім у холодну воду. Вида-
лити кісточки і порізати серед-
німи шматочками. Вершковим 
маслом змастити форму для 
випікання і присипати паніру-
вальними сухарями. Викладіть 
на дно форми половину тіста. 
На тісто викласти персики, а 
зверху накрити рештою тіста і 
розрівняти. Випікати шарлот-
ку у розігрітій до 180°С духовці 
45-50 хв. Важливо в процесі ви-
пікання не відкривати духовку, 
інакше шарлотка з персиками 
осяде. Перевірити готовність 
шарлотки можна дерев’яною 
паличкою. Готовий пиріг має 
охолонути на решітці. Прикра-
сити шарлотку з персиками цу-
кровою пудрою або часточками 
свіжих персиків. Шарлотку по-
давати зі сметаною, вершками 
або медом.

Вересень, мов справжній господар, 
заглянув у сади, пройшовся городами, 
усміхнувся хазяйновито: ще є над чим 

поратися господинькам. Дозрівають яблука 
і сливи, жовтобокими ліхтариками світяться 
соковиті груші. Манить дітлахів осіння малина. 
Тож використайте ці дари природи, щоб 
приготувати рідним щось смачненьке. Бо навіть 
розрекламовані магазинні торти чи печиво не 
замінять домашньої випічки. Тим паче, «Наш 
ДЕНЬ», як завжди, підготував для вас оригінальні і 
водночас доступні рецепти різної смакоти.

Вересневi дарунки: Вересневi дарунки: 
для тортів, пирогів, шарлоток, десертів
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Відповіді

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

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

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

Тел.: (097) 50-25-348.
***

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

***
Продається, або обмін трикімнатна квар-

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

Тел: 096 74 87 649.

ПРОДАЮ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Українські анекдоти
Водій маршрутки випадково заїхав на трасу 

«Формули-1», виграв гонку, встигнувши навіть 
підібрати по дорозі двох пасажирів.

* * *
Найкращий друг - кіт. Він ніколи не дорікне, 

що ти їсиш ночами. Просто буде їсти разом з то-
бою.

* * *
Людина стає дорослою, коли розуміє, що 

найкраща м’яка іграшка - це диван.
* * *

Помирає старий бандерівець. Кличе свяще-
ника, щоб висповідатися:

- Скажіть, чим прогнівили Господа Бога на-
шого?

- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи, піді-
рвав…

- Зачекайте, спочатку висповідайтеся, а про 
добрі справи пізніше поговоримо.

* * *
- Моя дружина хоче схуднути і тепер весь час 

їздить верхи.
- Який результат?
- За тиждень кінь втратив у вазі десять кі-

лограмів.
* * *

Львів. Міліція. Допитують москаля:
- Фамілія?
- Чья?
- Ім’я?
- Чьйо?
- Так, Чья Чьйо, китаєць, чи що?

* * *
- Діду, чому в орла, що на російському гербі, 

дві голови? 
- Напевно, мізків не вистачає в одній. 

* * *
У дитинстві циганка наворожила Путіну, 

що про нього будуть співати пісні. Які самі - не 
уточнила.

Курйоз
В Індії дівчину видали заміж за… пса

Люди просять руки для укладання 
шлюбу, а як щодо лапи? У віддаленій час-
тині Індії молода Манглі Манда вийшла 
заміж за… бездомного собаку, щоб боро-
тися зі злими духами. Її родина вважає, 
що дівчина їх має. 

Пса знайшов батько. У результаті від-
булося велике весілля. Щоправда, для 
18-річної нареченої забава виявилася жа-
хом. Мати дівчини була непохитна у не-
обхідності видати доньку заміж за собаку 
на ім’я Шеру. Пес навіть прибув, як справ-
жній наречений - в автомобілі.

Мати Манглі Манда сказала: «Ми по-
винні витратити гроші на це весілля. Це 
-єдиний спосіб, завдяки якому можемо 
позбавити доньку від невдач і забезпечи-
ти прихильність села». 

На щастя, дівчина не повинна прожи-
ти зі «своїм чоловіком» усе життя. У май-
бутньому вона вийде заміж за людину. 
Але наразі Манглі Манда повинна шану-
вати свого «обранця» Шеру, поки грома-
да і батьки по поставлять крапку у «сто-
сунках» «собачо-людського» подружжя. 
Така традиція. 

Загублено додаток до атестата 
ТЕ11426764, виданий Тюх Євгенії Олек-
сандрівні 20.06 1999 року середньою за-
гальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів 
№19 м. Тернополя.
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ГОРОСКОП
З 10 вересня 
до 16 вересня

Овен 
Приготуйтеся до випро-

бовувань, на цьому тижнi їх 
буде чимало. Вам доведеть-
ся вiдстоювати свої iнтереси з 
впливовими людьми.

Телець 
На цьому тижнi ви пиша-

тиметеся своїми вчинками. 
Ситуацiя дозволить показати 
себе з найкращого боку.

Близнюки 
Вам важко буде стримува-

ти власнi пориви. Ви схильнi 
говорити людям правду про-
сто в очi, але не всiм це подо-
бається.

Рак 
Хоча тиждень не обiцяє 

легких перемог, результати 
ваших старань перевершать 
усi очiкування. Можливi цiкавi 
пропозицiї.

Лев 
Вас накриє хвиля самокри-

тики. Залиште скарги i дай-
те можливiсть людям оцiнити 
вашi вчинки.

Діва 
Тиждень буде для вас спри-

ятливим перiодом для купiвлi 
побутових товарiв. У вихiднi 
вiдвiдайте батькiв.

Терези 
Друга половина тижня – 

час активного спiвробiтництва 
з партнерами. Якщо припусти-
теся помилки, вам ще довго 
про неї нагадуватимуть.

Скорпіон 
Вас умовлятимуть пiти на 

поступки. Альтруїзм — це чу-
дово, але не варто забувати 
про себе.

Стрілець 
Смiливо починайте справи, 

пов’язанi з переїздом. У всiх по-
чинаннях на вас чекає успiх.

Козеріг 
Якщо ви прагнете 

професiйного успiху, обдумай-
те плани на майбутнє, внесiть 
у них корективи. Вихідні про-
ведіть разом із сім’єю.

Водолій 
Будьте уважнi у вирiшеннi 

фiнансових питань, щоб 
уникнути значних втрат. Не 
поспiшайте мiняти мiсце ро-
боти.

Риби 
Чекайте змiн в особисто-

му життi. Перш нiж порвати 
iснуючi зв’язки, подумайте, чи 
варто це робити.

Стомлені і щасливі, з хоро-
шим настроєм хлопці зустрі-
лися з рідними. У день повер-
нення в автомайданівця Сер-
гія Чайковського подвійне свя-
то. Він повернувся зі Сходу до 
рідного міста у свій день наро-
дження. 

– Сьогодні мені виповню-
ється 41 рік. Такого дня наро-
дження в мене ще не було. Таке 
двояке відчуття. Радий, що по-
вернувся живий і що зробив 
добру справу для своєї країни, 
– каже чоловік. –  Там, на Сході, 
ми відчували велику підтрим-
ку людей. Нарешті, вони зрозу-
міли, що Україна понад усе. 

Тернопільські доброволь-
ці позицій не здали і планують 
повернутися на Донбас. Жителі 
Сходу зі сльозами на очах про-
сили їх не полишати позицій. 

– Додому верталися, до сім‘ї, 
до друзів, – каже заступник ко-
мандира спецбатальйону «Тер-
нопіль» Микола Сивирин. – Це 
єдина причина, бо ті події, які 
зараз відбувається на Сході 

зобов’язують, змушують чоло-
віків боронити свою державу. 
Там ми дуже потрібні.

Разом із добровольцями 
спецбатальойну до Тернополя 
приїхали і співробітники терно-
пільської міліції. Вони два міся-
ці несли службу на блок-постах 
Донбасу. Із собою додому при-
везли нових чотирилапих дру-
зів. Вони, кажуть, пережили не 
один обстріл мінометів і «Гра-
дів». Убозівець з Тернопільщи-
ни  Андрій Мацьо зі Сходу при-
віз кошеня, а його колега Петро 
Демборинський - цуценя.

- Кішку звати Попасна, як 
місто поблизу якого ми несли 
службу, - розповідає Андрій. – 
Прибилася до нас ще кошеням 
і одразу вистрибнула мені на 
плече. Відтоді ми завжди по-
руч. Під час обстрілів кошеня 
ховалося у мене в кишені, тож і 
додому повернулися разом.

А от двомісячного собаку 
звати Слов’янськ, для друзів 
Славко, жартує Петро. 

- У наших хлопців бойовий 

дух на надзвичайно високо-
му рівні, - каже заступник на-
чальника УМВС України в Тер-
нопільській області Руслан Ба-
лик. – Вони готові при потребі 
знову їхати у зону АТО, хоча не 
з чужих слів знають усі тамтеш-
ні реалії.

Ротація правоохоронців від-
бувається щомісяця, та дехто 
із бійців провели у зоні АТО усі 
два, - добровольці самі зголошу-
валися на повторне перебуван-
ня, та й на цьому не вважають 
свій обов’язок виконаним. Смі-
ливці переконані, що повна пе-
ремога настане лише тоді, коли 
Схід буде визволеним, а ворог 
вигнаним. Зізнаються, що їдучи 
додому, відчували почуття про-
вини перед побратимами, які 
ще залишилися у зоні АТО.

Юля ТОМЧИШИН. 

Тернополян із війни зустрічали  
оплесками та квітами

Додому із зони АТО повернулись 45 
тернопільських правоохоронців та 50 
добровольців із спецбатальйону міліції 

«Тернопіль». На Театральному майдані тернополяни, 
рідні та друзі зустріли їх оплесками, квітами та 
вигуками: герої! На Донбасі більше місяця солдати 
боронили Вітчизну, і неушкоджені приїхали додому. 
Там несли службу на блок-постах, працювали при 
зачистках звільнених міст.

Народний синоптик
11 вересня - Усікновення го-

лови пророка Предтечі і Хрестите-
ля Господнього Івана. День 11 ве-
ресня завершує літо: «Іван Піс-
ний прийшов, літо красне відвів».  
14 вересня - Симеона Стовпника і 
матері його Марфи. З цього дня по-
чинається старе бабине літо, яке 
триватиме до 21 вересня. За цим 
днем визначають погоду на майбут-
ню осінь. Якщо перший день бабино-
го літа ясний і теплий - осінь та зима 
будуть теплою; сухо - осінь суха. 


