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Наш
Заснований у червні 2013 року

8  стор.3  стор.

29 жовтня - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 3-4 градуси морозу, 
вдень 3-5 градусів тепла. Схід сонця - 7.00, 
захід - 17.02.   

30 жовтня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 2-3 гра-
дуси морозу, вдень 6-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.01, захід - 17.00.

31 жовтня - хмарно, увечері місцями 
дощ, температура повітря вночі 0-1, вдень 
5-6 градусів тепла. Схід сонця - 7.03, захід 
- 16.59.

1 листопада - хмарно, місцями можли-
вий невеликий дощ, температура повітря 

вночі 1-2, вдень 4-5 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 
7.05, захід - 16.57.

2 листопада - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 2-3 
градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.06, захід - 16.55.

3 листопада - ясно, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-1, вдень 8-9 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 16.54.

4 листопада - хмарно з проясненням, 
без опадів, температура повітря вночі 0-1, 
вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.09, 
захід - 16.52.

Погода в Тернополі й області

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» 
можна у будь-якому поштовому відді-

ленні або у листоноші.

Передплата-2015 на «Наш ДЕНЬ»незалежний   громадсько-політичний   
тижневик Тернопілля

1 місяць – 8,76 грн.
3 місяці – 25,68 грн.

6 місяці –  49,71 грн.
1 рік –  98,22 грн.

НАРОДНИЙ СИНОПТИК
31 жовтня - Луки. Від Луки дня світловий день значно скорочується. 1 листопада 

- Садока. Перший день листопада вважається проводами осені й зустріччю зими. Якщо 
цього дня холодно і сніг - весна буде пізня і холодна, а якщо відлига - слід чекати на те-
плу і ранню весну. 3 листопада - Іларіона. Якщо цього дня ясно - це ознака швидкого 
зниження температури. 4 листопада - Казанської ікони Божої Матері. Найсприятливі-
ший день для весіль. А в природі - різкий перелом погоди. Якщо день розпочнеться ту-
маном - слід чекати відлиги, ясний день - до похолодання. 

26 жовтня: 

Тернополяни віддали свої голоси 
за «Народний фронт», «Свобода» – четверта

У Центрвиборчкомі опрацювали всі 100% протоколів з Терно-
пільського міського виборчого округу.

За офіційними даними, в обласному центрі зі значною перева-
гою переміг «Народний фронт».

За команду Яценюка у Тернополі проголосували 37 260 грома-
дян  або 33,95%. Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» Андрія 
Садового набрала 21 229 голосів – це 19,34%. На третьому місці у 
вподобаннях тернополян – «Блок Петра Порошенка». Партії прези-
дента віддали 19 172 голосів, або 17,47%.

ВО «Свобода», чиї представники у Тернополі очолюють міську, 
обласну ради й облдержадміністрацію, опинилася на четвертому 
місці. У партії Тягнибока – 8 921 голос, що становить 8,13%.

Далі у рейтингу – «Громадянська позиція (Анатолій Грицен-
ко)». Її підтримали 5 985 тернополян (5,45%). У ВО «Батьківщина» 
–  4913 голосів (4,47%), у «Правого сектора» – 4 707 (4,29%), у Ради-
кальної партії Олега Ляшка – 3 306 (3,01%).

вибір  між  вчора  і  нині. 
Про  завтра  не  йдеться...

Детальніше - 4 стор.

бідність, тюрма 
і маленький 
шанс на диво 

Долі дітей-сиріт: 

донька
Нелюба 

Силуети 
із серця 

УКРАЇНИ
Життєві  історії  
від  Ольги ЧОРНОЇ
у  «Сімейному  гніздечку»
10-11  стор.
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Глянцеві агітки та купи іншої друкова-
ної продукції валялися біля розбитих по-
штових скриньок у під’їздах будинків, на 
сходах… 

З телеекранів, де секунда реклами 
непристойно дорога, як для пересічно-
го українця (трансляція відеоролика на 
популярному телеканалі, за інформаці-
єю голови громадської організації «Єди-
на сила» Володимира Нетребенка, сягає 
близько 100 тисяч гривень), кандидати 
у слуги народу обіцяли мир, порядок, до-
бробут, і тут же сім’ї поранених військо-
вих просили грошової допомоги, аби вря-
тувати життя рідним…   

За різними експертними оцінками, 
стандартна рекламна кампанія для пар-
тії обійшлася близько $50-80 мільйонів. 
Отже, у той час, коли держава не може за-
безпечити армію зброєю, технікою, про-
дуктами харчування, вітчизняні політи-
ки викинули на смітник $1-1,5 мільярда. 

Небесну сотню, бажаючі отримати де-
путатський мандат, часто згадували з ме-
тою піару. Хтось підвищував рейтинги, 
влаштовуючи вояжі та фотосесії у зоні 
АТО… 

Споглядаючи на дорогу й брудну ви-
борчу кампанію, складалося враження, 
що в державі війни немає...   

І до частини виборців також не ді-
йшло, наскільки важливі цьогорічні пар-
ламентські перегони. Що необхідно оно-
вити Раду, позбутися одіозних політиків, 
які разом з Януковичем привели країну 
до війни, розрухи, занепаду економіки й 
рівня життя.       

Попередні дані свідчать: майже шість 
десятків депутатів, які голосували 16 січ-
ня за «диктаторські» закони, проходять 
до Ради. Це - кандидати від «Опозиційно-
го блоку» і мажоритарники. Переважно - 
колишні регіонали. Схід і Південь дають 
прихильникам Януковича і симпатикам 
Москви шанс знову вмоститися у зручні 

депутатські стільці, але вже під брендом 
«опозиціонерів». Схоже, жителі Донбасу 
так нічого й не зрозуміли… 

Та й у Маріуполі, за який уболіває і мо-
литься вся Україна, «Опозиційний блок» 
набрав, за попередніми даними, 51 від-
соток. Експерти пояснюють: політична 
система країни продовжує працювати по-
старому. Тобто, оскільки Маріуполь «під 
Ахметовим», то «піддані» голосують так, 
як їм кажуть. При будь-якій владі. Бо ви-
бори в Україні - це не змагання ідеології, 
новаторства, а битва кланів під політич-
ними брендами за участю електорату.  

Очевидно, при найменшій нагоді, опо-
ненти закидатимуть президентові, що він 
не довів до кінця розгром регіоналів. Ба, 
ще й допоміг протягнути їх у Раду. Полі-
тичні оглядачі припускають: це може бути 
частиною договору з Путіним, який не міг 
залишитися без проросійських сил у но-
вому українському парламенті. На щастя, 
симпатиків Москви і «руского міра» буде 
менше. Але це проблеми не усуває.   

І, нарешті, Рада позбудеться комуніс-
тів. Але… якби голосувала вся Донеччи-
на і Луганщина, червоні, теоретично, мо-
гли б претендувати на місця у парламенті. 

Світ визнає вибори в Україні. Росія та-
кож, щоправда - зі скрипом. Але вже по-
стає запитання: чи добуде до кінця сво-
го терміну новообраний парламент? Чи 
не конфліктуватиме «Блок Петра Поро-
шенка» з «Народним фронтом», як свого 
часу «Наша Україна» Ющенка з «Батьків-
щиною» Тимошенко? Чи, коли прем’єром 
і надалі залишиться Арсеній Яценюк, не 

виникатимуть конфлікти на грунті осо-
бистих амбіцій між ним і президентом По-
рошенком, як це було у 2005-2007 роках? 
Тоді взаємна конкуренція між президен-
том і прем’єром призвела до дострокових 
парламентських виборів. А опісля - до пе-
ремоги Януковича на президентських ви-
борах-2010. 

Порошенкові, зрештою, не позадриш. 
Він має обмаль часу, багато проблем і во-
рогів та нестачу ресурсів. Отримаючи у 
Раді свою фракцію, лояльну парламент-
ську більшість і, відповідно, лояльний 
уряд, президент мав би діяти жорстко 
й безкомпромісно, не оглядаючись на 
«любих друзів», бізнес-інтереси та інше. 
Весна-осінь 2015 року можуть стати для 
Порошенка критичними. І не лише че-
рез зовнішні виклики. Бо, навряд, чи Пу-
тін найближчим часом вгомониться. Вну-
трішні проблеми країни не менш небез-
печні. Так, українське суспільство стало 
загартованішим, вимогливішим. Але до 
усвідомлення відповідальності за долю 
держави, патріотизму багатьом україн-
цям ще потрібно рости. Щоб, приміром, 
жителі визволених міст і сіл Сходу не че-
кали повернення ДНР і ЛНР, незважаю-
чи, що «свої мальчікі» разом із російськи-
ми окупантами вбивають, грабують, руй-
нують житло та інфраструктуру. Аби бо-
ротьба з корупцією не перетворилася на 
черговий пшик. Слово «реформа» не ста-
ло лайкою. Люди не продовжували бідні-
ти… 

А ще, зауважують експерти, централь-
ній владі слід добре задуматися, чи варто 

поспішати з децентралізацією. Адже під-
сумки виборів свідчать: українська нація 
дуже хвора і її, на жаль, не вилікувала на-
віть російська агресія. І якщо, наприклад, 
думки й політичні вподобання жителів 
Сходу не зміняться, то на місцевих вибо-
рах, які з великою ймовірністю можуть 
відбутися наступної весни, Донбас май-
же стовідсотково отримає сепаратистські 
ради. А це - проблема для київської влади 
і для України загалом. Не варто скидати з 
рахунку й інші регіони, де на парламент-
ських перегонах «Опозиційний блок» у лі-
дерах - Харківську, Дніпропетровську, За-
порізьку області,  Одещину. 

Дуже влучно охарактеризував поза-
чергові вибори дипломат, екс-міністр за-
кордонних справ Володимир Огризко: 
«Зрозумілими є дві речі. Перша: люди не 
пробачають брехні. Друга: люди продо-
вжують вірити у казки і очікувати пода-
рунків від «дяді», який за них усе зробить. 
Це означає цікавий суспільний феномен: 
поєднання невгамовної віри у справедли-
вість з таким же невгамовним пофігізмом. 
Свідченням останнього стала й безпреце-
дентно низька участь громадян у вибо-
рах... Маємо стовідсоткові підстави для 
нових політичних несподіванок у най-
ближчому майбутньому. Ще один висно-
вок: у суспільній свідомості парламент і 
досі залишається місцем, куди треба йти, 
щоб «решать вопросы», а не писати зако-
ни». 

Але, попри все це, країна має шанс пе-
ремогти на зовнішньому і на внутрішньо-
му фронтах. Для цього політикам і чинов-
никам не слід забувати про Майдан. Лю-
дям - не втрачати оптимізму й віри. І всі-
єю громадою працювати на користь своєї 
держави. Кожен успішний крок - це крок 
до миру, кращого життя і до поразки Пу-
тіна в Україні.     

Ольга ЧОРНА.               

Віра і пофігізм - суспільний 
феномен нинішньої України

Глянцеві політики дивилися з біг-бордів і дорогих агіток на 
українців, які випроваджали на війну здорових синів та 
чоловіків, а зустрічали - дехто домовини, дехто - скалічених 

рідних. Зирили з рекламівок, розклеєних у супермаркетах, на 
незаможних співвітчизників, які клали у візочки продукти для 
українських бійців чи кілька гривень в слоїки…     

Громадські активісти з файного міста цих 
вихідних завезли школярам у містечко 
Лисичанськ патріотичні книжки, теплий 

одяг та продукти харчування. 

Активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Сергій Чайков-
ський більше місяця прослужив на Сході у батальйоні 
«Тернопіль», який на даний час дислокується в Лисичан-
ську. 

– До нас звернулася вчителька однієї з місцевих шкіл, – 
розповідає Сергій. – Вона попросила привезти у їхню шко-
лу книжки з історії України, які б посприяли  патріотич-
ному вихованню школярів та допомогли їм більше дізна-
тися про українських героїв. Таке прохання було для нас 
трохи неочікуване, але ми з радістю на нього відгукнули-
ся, адже патріотизм і любов до рідної землі потрібно вихо-
вувати змалечку. 

Книги про козацтво, УПА, Романа Шухевича та Степа-
на Бандеру вирушили у містечко, де ще недавно господа-
рювали сепаратисти. Тернопільські автомайданівці впер-
ше вирушили на Схід із таким незвичним вантажем. Кни-

ги для школярів Сходу збирали волонтери, допомогло та-
кож місцеве видавництво «Підручники і посібники». 

– Окрім літератури  ми завезли теплий одяг та взуття 
для двох діток, які залишилися без мами і живуть лише з 
батьком, – додав Сергій. - Зараз похолодало, а у них немає 
ні курточок, ні шапок. Тож ми відгукнулися на прохання 
вчительки і зібрали для хлопчиків все необхідне.

Учні 1-Д класу школи №24 передали бійцям плакат-
оберіг із серцями-побажаннями.

– Цей подарунок діти готували весь тиждень, – каже 
активіст ГО «Автомайдан Тернопіль» Юрій Загалюк. – 
Вони ще тільки вчаться писати, але дуже вболівають за 
долю України і наших солдатів. Кожен з них написав свої 
щирі побажання для хлопців. Цей плакат сповнений осо-
бливо сильною енергетикою. Ми обов’язково передамо 
його на передову, щоб він оберігав наших бійців. 

Також активісти завезли на Схід для бійців баталь-
йону «Тернопіль» та військових на блок-постах поблизу  
продукти харчування та інші необхідні речі. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Працівники Більче-Золотецької обласної фізіо-
терапевтичної лікарні реабілітації зібрали кошти та 
сільськогосподарську продукцію для бійців 2-ої роти 
батальйону «Збруч», який несе бойове чергування на 
півдні України.  Персонал лікарні перерахував одно-
денний заробіток на підтримку військових. 

– Наш колектив власними силами доставив у вій-
ськову частину медикаменти, теплий одяг, цигарки, 
сірники, дрова, питну воду та інше на загальну суму 
20 тисяч гривень. А також продукти харчування, зі-
брані працівниками лікарні, – зазначив головний лі-
кар Любомир Синоверський. – Також наш заклад в 
цей непростий для України час готовий надавати ре-
абілітаційні послуги бійцям батальйону «Збруч» та 
всім учасникам АТО. 

Лікарі з Більче-Золотого 
допомогли 

батальйону «Збруч»

Тернополяни передали на Cхід книжки 
про УПА та Степана Бандеру



№44 (73)/29 жовтня - 4 листопада 2014 р. 3Відкриваємо двері дітям Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Михайлу Калинюку 24 роки. Ми зустрілися з ним 
на тернопільському ринку, де він уже кілька місяців 
працює на підсобних роботах і живе. Все його майно – 
при ньому: теплі штани від благодійників з «Каріта-
су», черевики – їх купила знайома, з якою розговорив-
ся на вулиці, і яскрава куртка, яка виділяє його з на-
товпу. Михайло – сирота й після інтернату пережив 
усі негаразди, які підстерігають дітей без сім’ї. 

З іншої планети 
– В інтернаті нас вчили читати, рахувати. Але не ка-

зали, як виживати поміж людьми, коли виходиш звідти, 
– міркує Михайло. – Тобі давали все готове й не привчи-
ли до суспільства. Я в 15 років закінчив інтернат – і на-
віть не знав, як користуватися транспортом, спілкувати-
ся з людьми. Коли приїхав у Тернопіль, то мусив про все 
запитувати. На мене дивилися, ніби я з іншої планети.

Мама відмовилася від Міші, коли він був ще зовсім 
маленьким. У тернопільському містечку Заліщики, 
звідки родом жінка, живуть його дядько і тітка. У них, 
каже хлопець, свої діти, і вони не захотіли брати додо-
му сироту. 

– Нас було п’ятеро в сім’ї, і всіх розкидали по різних 
інтернатах, – каже він. – Мама випивала. Перш ніж її по-
збавили батьківських прав, вона продала дітей якимось 
людям за пляшку горілки. Сусіди відібрали нас. Після 
цього я потрапив у дитячий будинок “Малятко” в Тер-
нополі. Вже коли підріс, мені розказали, що мама помер-
ла, а батько повісився. Це все, що я про них знаю.

Коли Міші виповнилося сім років, його перевели в 
інтернат у селищі Коропець. Там він з такими ж сирота-
ми пішов у перший клас. Лягали спати й прокидалися в 
один і той же час. Їли тільки те, що готували кухарі. Одя-
гали речі тільки ті, які давала держава. 

Опинившись у світі, відкритому всім вітрам, не при-
стосований до реалій за стінами інтернату хлопець так 
і не зміг жити, як усі. Після дев’ятого класу він вступив 
у Коропецьке училище, вчився на кухаря-кондитера. 
Що пішло не так, сьогодні йому важко відповісти, але в 
один момент він втратив і те єдине, що йому належа-

ло – свободу. 
Хлопець розповідає, що виникла бійка, а коли поча-

лося слідство, взяв усю провину на себе. Згодом, каже, 
за нього клопотали вчителі, і справу перекваліфікува-
ли в крадіжку, аби був менший термін. Міші дали три з 
половиною роки, які він відсидів у Миколаївській коло-
нії. А вийшовши на волю, у 20 років опинився на вули-
ці – без сім’ї, житла і роботи. 

«Краще в тюрму, 
ніж в мороз на вулицю»

Родичі не захотіли впускати до себе хлопця, а чинов-
ники зачиняли перед ним двері. 

– Я ходив у різні служби, в обласну адміністра-
цію, просив, щоб мені дали гуртожиток, бо держава 
зобов’язана забезпечити сиріт житлом, – згадує хло-
пець. – Але мені нічого не дали, а охоронець, коли бачив 
мене, зачиняв двері. 

Мішу відпустили на волю взимку – тоді, пригадує, 
були сильні морози. І він не знайшов іншого виходу, як 
знову повернутися до в’язниці.

– Краще в тюрму, ніж ночувати в мороз на вулиці, під 
кущем, – каже. – Я був на волі 17 днів, а потім розбив ві-
трину й сів чекати, щоб мене забрала міліція.

Цього разу йому пощастило: з Львівської виправної 
колонії, де він провів чотири роки і два місяці, вийшов 
влітку. Поки було тепло, якось давав собі раду. Заробляв 
на підсобних роботах, ночував на автобусних зупинках 
і вокзалі. Міліція, каже, не виганяла його – знали, що він 
сирота. 

Але попереду зима. І навколо Міші знову замикаєть-
ся коло: заробітків на підсобних роботах не вистачає, 
щоб оплачувати житло, ночувати ж на вулиці вже надто 
холодно. Хлопець каже, що звертався у соціальні служ-
би, але, як і попереднього разу, почув, що нічим йому до-
помогти не можуть.

– Коли вчився в інтернаті, то вже знав, що влада не 
дасть ні житла, ні іншої підтримки, – розповідає він. – 
Після дев’ятого класу до нас приходили з анкетуван-

ням. У всіх відповідях так і написав, що я – “бомж”.  
Чи є вихід із замкненого кола?
На жаль, життя після інтернату – важке випробуван-

ня. Не всі можуть його витримати, не у всіх є сили про-
тистояти труднощам. Якщо у дітей, що виросли у сім’ї, 
є позитивний приклад і підтримка близьких, то такі 
люди, як Міша, виявляються нікому не потрібними, і 
життя кидає їх у саму безодню. 

– Тут, на ринку, є багато інтернатівських сиріт, – зау-
важує він. – Молодших, ніж я. Багато хто жебрає. Я спи-
няю одного й кажу – що ти робиш, ти ж ганьбиш інтер-
нат. А він: “А як мені ще вижити?”.

Нині Міші допомагають такі ж сироти, як і він, хто 
зумів трошки краще влаштуватися у житті. Ночує, де 
вдасться, а о пів на п’яту ранку вже на тернопільському 
центральному ринку – допомагає продавати овочі.  

З такою біографією важко починати життя з чисто-
го листка. 24-річний сирота готовий на будь-яку роботу, 
тільки б мати дах на головою. А ще він потребує тепло-
го одягу, щоб пережити холодні ночі.

Якщо у когось є змога допомогти, можуть те-
лефонувати Михайлові за номером 098-344-58-12 
або у фонд “Майбутнє сиріт”, який опікується до-
лею хлопця: 097-553-08-20 (голова фонду Андрій На-
заренко).

бідність, тюрма 
і маленький 
шанс на диво 

Долі дітей-сиріт: 

Сьогодні десятки тисяч дітей в Україні виховуються в ін-
тернатах. Більшість людей досі вважає це прийнятним, 
оскільки сироти ростуть “не на вулиці”. Але наслідки тако-
го виховання насправді є руйнівними і для самих дітей, і 
для суспільства. З інтернатів у доросле життя сироти ви-
ходять, як у космос. Подальша їх доля гранично зрозуміло 
викладена мовою прокурорської статистики: чимало си-
ріт у перші ж роки потрапляють до в’язниці, стають бездо-
мними, закінчують життя самогубством. Решта – це “умов-
но успішні”, тобто ті, хто не доставляє особливого клопоту 
державі. По-справжньому ж успішних – зовсім мало. Тому 
прийнято вважати, що єдиний шанс, який дається випус-
кникові дитбудинку, – це шанс на диво. 

На утримання інтернатів з бюджету щороку 
виділяють кілька мільярдів гривень, хоча на 
саму дитину витрачають лише 10 відсотків. 

Набагато краще і для сироти, і для держави – 
виховання у сімейному середовищі. В Україні 
стартувала кампанія «Відкриваємо двері дітям», 
головна мета якої – об’єднати зусилля суспільства 
заради впровадження змін у соціальній політиці, що 
призведуть до відмови від інтернатів. До кампанії 
долучилися громадські організації, небайдужі люди, 
які закликають допомогти сиротам разом.
Сьогодні «Наш ДЕНЬ» розповідає про 24-річного 
Михайла Калинюка, долю якого теж поламало 
сирітство й виховання в інтернаті.

… А тим часом у самостійне життя з ін-
тернатів готуються вийти нові хлопці та 
дівчата. З року в рік проблеми у сиріт незмін-
ні: відсутність житла, прописки в паспорті, 
роботи. Як і Міші, їм доведеться покладати-
ся лише на власні сили, хоча  у дитбудинках до 
цього не готують. 

Між тим, існують набагато кращі аль-
тернативи, які поліпшують становище ді-
тей – прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейно-
го типу. Однак для того, щоб впровадити змі-
ни в життя, потрібна участь кожного з нас. 

Антоніна БРИК.
Матеріал підготовлено в рамках гро-

мадянської кампанії “Відкриваємо двері 
дітям”, www.openingdoors.org.ua. 

“Мама продала нас за пляшку горілки”
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До речі, максимального ре-
зультату «фронтовики» дося-
гли і на Волині, у Житомир-
ській, Івано-Франківській, Рів-
ненській та у Львівській облас-
тях, тоді як партія президен-
та може святкувати повну пе-
ремогу тільки на Вінниччині, 
Херсонщині і у Києві.  

Відтак, логічно, що, незва-
жаючи на показники екзитпо-
лів, «Народний фронт» лідирує 
і у загальноціональному вимі-
рі.

Цікаво, що крім цих двох по-
літичних сил, вибори в окремо 
взятих округах виграли тіль-

ки «Опозиційний блок», Ради-
кальна партія Олега Ляшка і 
КПУ. Ні «Самопоміч», ні «Бать-
ківщина», які, швидше всього, 
проходять до Верховної Ради, 
ні «Свобода», яка зупинила-
ся на межі прохідного бар’єру,, 
цим похвалитися не можуть.

Уже ніхто не сумнівається, 
що найбільшою сенсацією до-
часних парламентських вибо-
рів стала потужна підтримка 
українців партії львівського 
мера Андрія Садового, тоді як 
найбільшим розчаруванням 
– досить низькі рейтинги по-
літичних сил Олега Тягнибо-

ка та Анатолія Гриценка. При-
чому, якщо «Громадянська по-
зиція» вперше самостійно піш-
ла на вибори і досягнутий нею 
результат ще можна якось ви-
правдати, то «Свобода» у по-
рівнянні з попередніми вибо-
рами 2012 року знизила свій 
показник приблизно удвічі.

Що ж до баталій на мажори-
тарних округах Тернопілля, то 
й тут не обійшлося без сюрп-
ризів. Наприклад, поки свобо-
дівець Олексій Кайда тратив 
свої сили на здобуття статусу 
«єдиного узгодженого», а його 
опонент від «Народного фрон-
ту» самооборонівець Іван Ко-
валик обнімався з Андрієм Па-
рубієм та Дмитром Ярошем, 
уперед вирвався підтрима-
ний «Самопоміччю» самовису-
ванець Тарас Пастух. Воістину 
кажуть: де двоє чубляться, там 
третій користає.

Єдиний, кому вдалося по-

вторити успіх дворічної дав-
нини, – свободівець Михайло 
Головко, який впевнено ліди-
рує на 164 виборчому окрузі. 
Ні Івану Стойку (округ №167), 
ні Михайлу Апостолу (округ 
№166), які у 2012 році пере-
могли під брендом об’єднаної 
опозиції, цьогоріч не допоміг 
навіть «Народний фронт», до 
якого вони примкнули.

Схоже, завершується депу-
татська кар’єра і Василя Дерев-
ляного, адже низький рейтинг 
«Батьківщини» навряд чи до-
зволить 29 номеру у партій-
них списках потрапити до пар-
ламенту.

Не стане народним депута-
том і №6 у списку «Громадян-
ської позиції» Петро Ландяк та 
головний радикал області Свя-
тослав Півторак.

Натомість до Верховної 
Ради гарантовано потрапить 
«фронтовик» Роман Застав-

ний, а при сприятливих роз-
кладах мандати народних де-
путатів зможуть отримати і 
порошенківці Степан Барна та 
Ігор Побер. Причому, якщо так 
станеться, то на пана Степана 
там вже чекатиме його брат 
Олег Барна, який перемагає на 
мажоритарному окрузі. Відтак, 
це буде перша родинна динас-
тія, родом з Тернопілля.

До речі, про «свій за свого 
за своїм». На одномандатних 
округах Закарпаття впевнено 
лідирують Балоги та їх родич 
Петьовка, тож, знаючи їхню 
патологічну здатність «три-
мати носа за вітром»,  є всі під-
стави стверджувати, що «бало-
ган» у новій Раді триватиме.

Ще одним підтверджен-
ням цього є той факт, що до 
парламенту потрапляють і 62 
поки що діючих нардепи, які 
16 грудня минулого року голо-
сували за диктаторські закони 
Януковича-Азарова. Саме ця 
подія стала основним подраз-
ником для протестного Май-
дану, дала новий поштовх для 
радикалізації Революції Гід-
ності. Вочевидь, перемогу у ній 
українцям ще ой, як потрібно 
закріпити.

У час війни українці більше думають 
про фронт, ніж про свободу 

Жінка приїхала в наше місто на 
запрошення співзасновника ГО «Білі 
берети» Антона Рекуша. Зізнаєть-
ся, вирушила в мандрівку Україною 
з місією миру, аби показати, що не 
всі росіяни зазомбовані та зійшли 
з розуму, на власні очі побачити по-
дії на Сході та віч-на-віч поспілкува-
тися з їх учасниками. А ще пані Оле-
на жартує, що не зустріла в Украї-
ні злобних бандерівців, укрофашис-
тів, які їдять дітей. Побачила лише 
пам’ятник Степану Бандері. Каже, 
українські міста затишні та чис-
ті, близькі до європейських, а люди 
дуже привітні. 

За правду мене 
називають 

божевільною
– Я беру участь в протестному анти-

путінському русі ще з 2006 року, – роз-
повідає Олена Васильєва. – Коли  ство-
рила групу «Груз 200 из Украины в 
Россию», міністерство оборони назва-
ло мене українським шпигуном, який 
має агентурну мережу по всій краї-
ні. Недавно мене оголосили божевіль-
ною на всіх каналах, коли я повідоми-
ла у групі, що п’ятикурсників танкових 
училищ відправляються на Донбас. Я 
не повідомила жодних подробиць, що 
це нібито навчання, що вони мають 

нову модифікацію танків Т-80. Поки ми 
це говорили, а тролі злилися, ці тан-
ки вже були підбиті під Дебальцевим. 
Тому спершу мене ображали і називали 
божевільною, але правда все одно вихо-
дить на поверхню і лід скресає. Немож-
ливо постійно тримати людей в стра-
ху і брехні. Особливо, коли кожне місто 
отримує свої вантажі 200, люди гинуть, 
але ніхто не знає як. 

«У Росії роблять все, 
щоб виховати 

з молоді жахливу 
бидло-більшість»

За словами пані Олени, багатьох 
українських матерів цікавить, чому ро-
сійські жінки мовчать і не виходять на 
акції протесту. 

– Спершу я не знала, що мені від-
повісти, – зізнається правозахисни-
ця. –  Адже російське суспільство ста-
ло дуже зазомбоване за 14 років прав-
ління Путіна. Його політика робить все 
можливе, щоб з молоді виховати жах-
ливу бидло-більшість, яка лише здат-
на вживати алкоголь, наркотики, ди-
витися дешеві передачі, виховувати в 
них агресію. Однак, російські матері 
починають одумуватися. Спершу кож-

на з них дуже сумує через смерть сво-
єї дитини, а потім починає задумувати-
ся, чому так сталося. Вони отримують 
похоронки, що їх діти загинули на на-
вчаннях за 150 кілометрів від Ростова-
на-Дону, від інсульту, інфаркту, суїциду. 
Тіла хлопців привозять у цинкових гро-
бах. Рідним рекомендують не відкрива-
ти. Одна сім’я відкрила труну, аби поба-
чити сина, який помер від інсульту. А у 
тіла немає голови. Це показує, як наше 
міністерство оборони відноситься до 
своїх військовослужбовців.

Коли Олена Васильєва розповідає 
матерям військових, що на сході Укра-
їни війна, вони не вірять. Коли ж ма-
тір хоче дізнатися, що насправді тра-
пилось з її дитиною, її починають засу-
джувати, залякувати. 

– Зараз Путін придумав створити 
спеціальний фонд, з якого кожній ма-
тері, яка втратила дитину, виплатять 
2 мільйони рублів, – розповідає росіян-
ка. – Коли виплачуватимуть і як – не ві-
домо. Але таким чином планують купи-
ти мовчання цих жінок. Якщо російські 
військовослужбовці беруть участь у бо-
йових діях, то, за законом в разі їх за-
гибелі сім’ї отримають пільги та ком-
пенсацію. У випадку нападу на Украї-
ну бойові дії офіційно не проголошені. 
Тому всі ті люди, котрих послали в пе-
кло, двічі або тричі, обдурені.

Жінка побувала в зоні АТО, зустріча-
лася з пораненими, бійцями різних ба-
тальйонів. 

– Багато українських хлопців розпо-
відали, що під час перших сутичок бу-
вали періоди, коли вони спілкувалися з 
російськими військовими і дивувалися, 
що у них були карти, де територія Дон-
басу була позначена як російська і при-
значена для військових навчань, – до-
дає вона. – Села були відмічені як місця 
для стрільб. Натомість українці їм по-
казували реальні карти. Бувало, деякі 

росіяни розуміли це і відходили. 
«Путін готує щось погане 

проти України»
На думку пані Олени, Путін готує 

для України чергову мерзоту. Адже ви-
вів з Донбасу лише частину військ. Ре-
шта, ймовірно, досі залишаються на 
українській території. 

– І я, і багато моїх колег важали, 
щоб Петру Порошенку не варто «вес-
тися» на перемир’я, – зазначає жінка. – 
Адже це означає, що Путін затіває щось 
погане проти України. Краще довести 
справу до кінця, очистити територію 
від бандитів і утвердити кордони.  

Пані Олена закликає українських 
матерів, які в розпачі чекають на сво-
їх синів, записати на мобільний теле-
фон звернення до російських мате-
рів. Щоправда, найкраще говорити 
російською мовою. А ще додати теги: 
ЛНР, ДНР, Новоросія, Донбас, а вже по-
тім – матері Росії. Адже саме це шука-
ють росіяни в Інтернеті. В такому разі 
у пошуках чергової брехні росіяни на-
траплятимуть на реальні історії укра-
їнських матерів. Це буде маленький 
крок до перемоги на інформаційному 
фронті. 

– Потрібно якнайшвидше зупини-
ти цю війну, але не будь-якою ціною. А 
ціною вашої перемоги, – закликає росі-
янка. - Путін – ефесбешник. Він побуду-
вав Росію за стандартами цієї служби. 
Вони не креативні. Креативні українці. 
Чому ви зараз перемагаєте, чому наші 
війська не можуть взяти донецький ае-
ропорт? Я зустрічалася з вашими хлоп-
цями, які там служать, і була вражена 
їх винахідливістю, креативністю. Коли 
ти починаєш поводитися не так, як сис-
тема, ти перемагаєш. В українців є всі 
шанси це зробити. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Як свідчить попередній підрахунок голосів,  на 
усіх п’яти  багатомандатних виборчих округах 
Тернопільщини перемагає «Народний 

фронт». Політичній силі Арсенія Яценюка 
довірилися більше третини виборців нашого краю. 
На кілька відсотків від неї відстає «Блок Петра 
Порошенка», а замикає трійку лідерів «Об’єднання 
«Самопоміч».

«Я не зустріла в Україні злобних бандерівців 
та  укрофашистів, які їдять дітей»

Що допоможе 
Україні виграти 
війну, як наші 

матері можуть переконати 
російських не відпускати 
синів на Донбас і чому не 
варто було погоджуватися 
на перемир’я, у Тернополі 
розповіла російська 
правозахисниця, засновниця 
групи у фейсбуці «Груз 200 
из Украины в Россию» Олена 
Васильєва. 
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Вже майже 10 років тому ми з 
величезними труднощами га-
зифікувались. Закупили кот-

ли, попередньо переобладнавши части-
ну котельні під паливну, збудували в ній 
кімнату для прийому їжі та душову для 
операторів. Та, знаючи непередбачува-
ність і примхи життя, я, як керівник, збе-
ріг котельню на твердому паливі. І, як 
виявляється, не помилився. Протягом 
останніх 5-6 років в будинку-інтернаті 
неодноразово не вистачало коштів для 
оплати газу – то у зв’язку з підвищен-
ням ціни, іншим разом – із заборгова-
ністю. Для нас, керівників, такі поворо-
ти долі дуже часті. Та найцікавіше ста-
ло працювати, коли уряд запропонував 
переходити на альтернативні види па-
лива. За іронією долі, Почаївський пси-
хоневрологічний будинок-інтернат роз-
ташований біля лісу. І робота з місцевим 
лісництвом у нас налагоджена давно і 
чітко. Працівники та підопічні (в інтер-
наті проживають 180 дорослих чолові-
ків) допомагають лісникам у зачистці 
угідь, за що лісництво віддає нам відхо-
ди – гілля, пні, частково дрова -  безко-
штовно, як гуманітарну допомогу.

 З приємністю хочу згадати співпра-
цю адміністрації будинку-інтернату з 
сусідами-ченцями Почаївського Свято-

Духівського монастиря-скита. Коли мо-
нахи проводили роботи у своєму саду, 
економ монастиря отець Назарій від-
дав нам безкоштовно багато дров.

Отож заклики про економію газу че-
рез його відсутність нас не лякають. А 
ще ми стараємося здешевлювати вар-
тість палива – замість вугілля купуємо 
удвічі дешевший торфобрикет. Ось та-
кий один штрих із нашого життя.

А тепер, шановні друзі, крик душі. І 
називається він – запроваджена в дер-
жаві система тендерів. Ця система не-
справедливості, обману, наповнення 
величезними сумами грошей кишень 
чиновників у нас в країні  доведена до 
абсурду.

Для прикладу: як можна провести 
тендер із закупівлі газу чи електрое-
нергії, коли до будинку-інтернату йде 
одна газова труба, на якій «сидить» 
один власник, є одна лінія електропе-
редачі, у якої теж хазяїн один? А згідно 
законодавства, тендер проходить між 
трьома учасниками. Тендер із закупівлі 
хліба на початку кожного року не про-
ведеш за 2-3 дні, цей процес нерідко за-
ймає більше місяця. Хто мені дасть від-
повідь на питання: чим цей період го-
дувати живих людей?!! 

Або таке. У будинку-інтернаті є пев-

на кількість людей, котрі мають піль-
гові пенсії. Сума, призначена на ці пен-
сії, закладається в кошторис установи. 
Я маю запитання: а чому? Чи не логіч-
но було б, аби пенсійними коштами за-
ймався Пенсійний фонд? Я неодноразо-
во ставив це питання на різних рівнях, 
і, повірте, жодного разу не отримав ро-
зумної відповіді. 

Так, проблем багато. Та найнепри-
ємніше те, що вкрай рідко, але усе-
таки кличуть директорів будинків-
інтернатів навіть до столиці. Але не для 
конструктивного діалогу  між керівни-
ками з позитивним досвідом і прикла-
дом господарювання, а для чергової 
«накачки», або з дивною пропозицією 
брати для обробітку чи то 100, чи 200 
га землі. А чим ми можемо її обробляти? 
Маємо в господарстві колісний трактор 
випуску кінця 40-х років минулого сто-
ліття, штикові лопати та пару коней…

Можливо, мої роздуми комусь зда-
дуться такими, що не на часі, але, по-
вірте, це мій крик душі після 30 років 
досвіду роботи на посаді директора. Та, 
незважаючи  ні на що, наш міцний ко-
лектив працює і буде злагоджено пра-
цювати, вирішуючи щоденні проблеми 
і з честю виходячи з пасток, вміло роз-
ставлених бюрократами. Бо з живими 

людьми, а особливо з інвалідами, мо-
жуть працювати лише ті, хто має  вели-
ке добре серце. Такі ж добрі співчутливі 
самаритяни постійно надають допомо-
гу нашим підопічним. Інтернат плідно 
співпрацює з багатьма благодійними 
фондами і організаціями, в тому числі 
міжнародними. Ми надзвичайно вдяч-
ні за побутові речі, одяг та взуття, ко-
трі вони надсилають для наших підо-
пічних. 

І наостанок. Хочу через «Наш ДЕНЬ», 
незалежну і чесну газету, подякувати 
усім сільським головам Кременеччини. 
Ці люди організовують щороку після 
збору врожаю неоціненну допомогу на-
шим інвалідам сільськогосподарською 
продукцією та одягом. Бажаю їм та усім 
читачам міцного здоров’я, Божого бла-
гословення.

Користуючись нагодою хочу приві-
тати всіх працівників з Міжнародним 
Днем соціальної сфери України – миру, 
ясного сонця, душевного тепла, успіхів 
в житті та роботі.

Василь МИСЬКО, 
 директор Почаївського 

психоневрологічного 
                    будинку-інтернату,

         заслужений працівник со-
ціальної сфери України.

«З особливими людьми можуть працювати ті, 
у кого велике добре серце»

Вирішив поділитися з шановним това-
риством кількома думками. Хотів напи-
сати, що в нелегкий для країни час, але 
упіймав себе на думці, що за тридцять 
з гаком років роботи на посаді дирек-
тора будинку-інтернату легкого часу не 
пам’ятаю. Було по-різному, але зовсім 
просто і легко - не було.

З кожним роком зростають 
видатки Фонду соціального 
страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та про-
фесійних захворювань на від-
шкодування збитків потерпі-
лим, членам їхніх сімей, на ме-
дичну та соціальну реабіліта-
цію, збільшуються непередба-
чувані виплати внаслідок ава-
рій на підприємствах. А тепер 
ще й додалися скрутні часи вій-
ськового протистояння, щодня 
росте число внутрішньо пере-
міщених осіб  з тимчасово оку-
пованої території України та 
районів АТО.  

Зазначена категорія гро-
мадян звертається у відділен-
ня виконавчої дирекції Фон-
ду за місцем тимчасового пе-
ребування. Наші фахівці нада-
ли понад чотирьом десяткам 
осіб консультації та допомогли 
оформити необхідні докумен-
ти, аби кожен отримав належні 
виплати та послуги. 

Як тільки людина укладає 
контракт чи угоду з роботодав-
цем, автоматично потрапляє 

під захист Фонду. Тож, якщо не 
дай Бог, щось із нею стається на 
роботі, - з першого дня всі ви-
трати на лікування й подаль-
шу реабілітацію компенсують-
ся нашою установою. При цьо-
му понад 90 відсотків видат-
кової частини бюджету Фонду 
спрямовується на страхові ви-
плати потерпілим. З огляду на 
це, загалом у системі соціаль-
ного страхування, Фонд є най-
більш ефективною організаці-
єю з використання коштів.

До слова, за дев’ять місяців 
цього року структурами вико-
навчої дирекції Фонду в Терно-
пільській області  вже випла-
чено понад 17 мільйонів гри-
вень на відшкодування та ви-
датки медико-соціальної реа-
білітації потерпілих на вироб-
ництві. Для 35 осіб, які цього 
року звернулися до структур 
Фонду з питань медичного об-
слуговування, не лише надані 
роз’яснення та консультації – в 
межах законодавства виріше-
ні всі проблеми. Звертаються 
люди і з питаннями щодо при-

значення, перерахування стра-
хових виплат, прийняття осо-
бових справ потерпілих, збо-
ром і переоформленням доку-
ментів. За 9 місяців  в управ-
ління та відділення виконавчої 
дирекції  Фонду в області звер-
нулось 263 громадян. 

До 34 інвалідів І та ІІ груп 
трудового каліцтва спеціаліс-
ти Фонду  приїжджали додому. 
Під час зустрічей з потерпіли-
ми вивчали їх побутові умови, 
з’ясовували побажання. До речі, 
аби продукція Тернопільсько-
го казенного експерименталь-
ного протезно-ортопедичного 
підприємства, яку надають для 
потерпілих на виробництві,  
найбільше відповідала вимо-
гам клієнтів, поміж підприєм-
ством і Фондом налагоджена 
тісна співпраця. Для потерпі-
лих на виробництві, якими опі-
кується Фонд, це підприємство 
виготовило технічних засобів 
реабілітації на 162 тисячі гри-
вень. 

  Не можна допускати взага-
лі, щоб люди втрачали здоров’я 

на роботі, набували інвалід-
ність. Але коли біда вже стала-
ся – допомогти в лікуванні та 
реабілітації потерпілого, щоб 
наслідки травми не обмежува-
ли життя. Цим якраз і займа-
ються спеціалісти з медико-
соціальної реабілітації струк-
тур виконавчої дирекції Фонду 
в області. Згідно показань і за-
ключень МСЕК, на санаторно-
курортне лікування закупле-
но і видано цього року інвалі-
дам праці 27 путівок. Є чимало 
випадків, коли завдяки вдало 
проведеному комплексу реабі-
літації стан здоров’я постраж-
далих на виробництві значно 
покращився. І як результат, за 9 
місяців 2014 року зменшилась 
процентна втрата працездат-
ності  у 14 потерпілих на вироб-
ництві, а ще з 3 потерпілих зня-
то групи інвалідності – люди 
повернулись до нормального 
життя і праці.

 Можна наводити багато 
прикладів ефективної  діяль-
ності структур Фонду як зла-
годженого системного орга-

ну. Коли людина звертаєть-
ся в установу — завжди отри-
мує допомогу, професійну кон-
сультацію та увагу. Адже осно-
ва будь-якої успішної діяльнос-
ті організації – це її кадри. Саме 
тому, напередодні професійно-
го свята хочу відмітити роботу 
відділення виконавчої дирек-
ції Фонду в Тернополі, де керує 
І. І. Москалик. І добре слово ска-
зати про роботу представни-
ків управління та відділень ви-
конавчої дирекції Фонду в ра-
йонах Г. В. Лойко, О. О. Кухар, Г. 
Ф. Слюсар, О. П. Заяця, І. Я. Кур-
гана та багатьох інших, які що-
дня працюють над тим, щоб ді-
яльність Фонду була ще успіш-
нішою. Та, користуючись на-
годою, привітати усіх праців-
ників управління та відділень  
Фонду в області з  Днем пра-
цівника соціальної сфери, по-
бажати людських благ і профе-
сійних здобутків, мирного неба 
над головою, доброго здоров’я, 
достатку та взаєморозуміння.

І. ПІГОВСЬКИЙ, 
в.о.начальника управлін-

ня виконавчої дирекції 
Фонду соціального стра-

хування від нещасних ви-
падків на виробництві 

та професійних захворю-
вань в області.

2 листопада -  День працівників соціальної сфери
 Допомагаємо в лікуванні та реабілітації, 
повертаємо повноцінне життя 



№44 (73)/29 жовтня - 4 листопада 2014 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Надзвичайні новини

Сьогодні ж ЗМІ можуть не 
лише консолідувати суспільство, 
а й відігравати деструктивну 
роль, підривати його соціально-
психологічну стійкість шляхом 
створення і просування у масову 
свідомість негативних ціннісних 
образів, чужих вітчизняній куль-
турі ідеалів і цінностей. За таких 
умов, за визначенням, не існує 
ситуації відсутності інформації: 
якщо немає достовірного джере-
ла інформації, інформаційне поле 
буде наповнюватися будь-чим 
– чутками, плітками, свідомими 
перекручуваннями тощо. І все це 
буде отримувати штучну «досто-
вірність» в мультиагентному ін-
формаційному середовищі.

Звичайно, є можливості і ме-
тоди захисту від негативного ін-
формаційного впливу, способи 
забезпечення інформаційної без-
пеки. На особистому рівні ми мо-
жемо захистити себе та своє ото-
чення від шкідливого впливу во-
рожої пропаганди. Найбільш на-

дійними методами за-
хисту тут є толерант-
ність і вміння думати. 
Щоб не стати жертвою 
інформаційної битви, 
ми не повинні кидати-
ся на захист, чи то на-
впаки – на боротьбу із 
висловленою позицією, 
а сприйняти це саме як 
позицію, на яку інша 
людина має право. 

Відповідно до сво-
їх повноважень, Терно-
пільське міське управ-
ління юстиції проводить інфор-
маційно - роз’яснювальну робо-
ту серед населення, виховні, про-
світницькі заходи, що об’єднують 
українське суспільство навколо 
ідеї української державності. В 
загальноосвітніх навчальних за-
кладах відбуваються заходи з ви-
ховання правової культури, пова-
ги до Конституції України, зако-
нів України, державної символіки 
та історичних святинь. Адже, це 

перші кроки протидії негативно-
му впливу інформаційної пропа-
ганди іноземних та вітчизняних 
ЗМІ, шлях до формування і зміц-
нення національної свідомості, 
потужний важіль протидії демо-
ралізації та ідейно-політичної де-
зорієнтації суспільства.

Василь МАРЦИНКЕВИЧ, 
начальник 

Тернопільського  
міського 

управління юстиції.

Протидія негативному впливу 
інформаційної пропаганди

Світовий досвід функціонування демократичних “інформацій-
них” суспільств беззастережно вказує на прямий зв’язок між ЗМІ та 
станом інформаційної безпеки держави. Наразі, на території нашої 
держави здійснюється психологічний тиск з боку іноземних та ві-
тчизняних засобів масової інформації, що ведуть так звану «інфор-
маційну війну» проти України, з метою поширення неправдивих ві-
домостей про події, що дійсно відбуваються в державі.

Спільне розпивання 
оковитої ледь 
не призвело до 

трагедії у Борщівському 
районі. Про пацієнта із 
проникаючим ножовим 
пораненням живота 
міліцію повідомили 
лікарі. Виявилося, 
що важкі травми 
34-річному потерпілому 
завдав вдома під час 
сварки батько його 
співмешканки.

Напередодні кримінально-
го з’ясовування взаємин вони 
разом розпивали спиртні на-
пої. Причиною конфлікту, за 
словами підозрюваного, ста-

ло те, що молодий чоловік об-
разливо висловився про його 
доньку. Це не сподобалося пен-
сіонерові. Відтак, під час свар-
ки 69-річний чоловік вхопився 
за кухонний ніж і щосили вда-
рив лезом у живіт опонента.

Прийшовши до тями, на-
падник поспішив до сусідів 
викликати «швидку». У по-
терпілого попереду – трива-
ле лікування, а пенсіонерові 
інкримінують ч. 1 ст. 121 Кри-
мінального кодексу – умис-
не нанесення тяжкого тілес-
ного ушкодження. За вчинене 
69-річному чоловікові загро-
жує від 5 до 8 років позбав-
лення волі.

На махінаціях викрили директора однієї зі шкіл 
Теребовлянського району. Педагог підробляла 
документи про освіту, «підтягуючи» оцінки 

деяким учням.
– Встановлено, що директор школи в червні 2010 та 2014 ро-

ків вчинила службове підроблення офіційних документів, – роз-
повіли у прокуратурі області. – Керівник навчального закладу 
власноруч внесла неправдиві дані у додатки  до свідоцтва про 
освіту трьох учнів, які засвідчила своїм підписом та печаткою.

Як з’ясувалося, у записах журналів та інших документах про 
успішність середній бал учнів становив «6,5», проте директор 
«дотягнула» його до «9». 

Додатки до свідоцтва про освіту із завищеними оцінками ви-
пускники школи використали для вступу до вищих навчальних 
закладів. 

Прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно 
директора, жінку звинувачують у службовому підробленні. Три-
ває розслідування.

Вирок суду вислухав 
34-річний житель 
Тернопільщини. На 

лаву підсудних чоловік 
потрапив за розбещення 
трирічної племінниці.

Жахливу таємницю від-
крила мати дівчинки на по-
чатку цьогорічної весни. Ди-
тина почала дивно поводити-
ся, це насторожило жінку. Зі 
своїми здогадками вона поді-
лилася з чоловіком. Вже не-
вдовзі відкрилася страшна 
правда – трирічну дівчинку 
розбещував рідний дядько.

Під час розслідування 
з’ясувалося, що сім’я потерпі-
лої   мешкала під одним дахом 
з родичем. Дівчинка не раз за-
ходила до кімнати дядька. Під 
час допиту в міліції та згодом 
у суді  чоловік визнав, що три-
чі спокушав маля цукерками 
та просив нікому не розпові-
дати про їхні «забави».

– Чоловіка засудили до 5 
років позбавлення волі з дво-
річним іспитовим терміном, 
– розповіли в обласній мілі-
ції. – Зважаючи не те, що горе-
розбещувач хворіє на легку 
розумову відсталість і перебу-
ває на обліку в обласного пси-
хіатра, відтак не здатний по-
вністю контролювати себе, 
суд і надав йому випробуваль-
ний термін.

До слова, у вересні до тюр-
ми за розбещення неповно-
літніх потрапив також 48-річ-
ний житель Кременеччини. 
Його засудили до трьох років 
в’язниці.

 

Такий вирок виніс 
суд мешканці 
Борщівського 

району. 37-річну жінку 
визнано винною в 
умисному вбивстві. 
Будучи напідпитку, вона 
завдала смертельне 
ножове поранення 
своєму чоловікові.

Вбивство сталося напри-
кінці зими. Правоохоронці 
з’ясували, що напередодні жін-
ка прийшла додому напідпит-
ку. Глава сімейства почав до-
коряти дружині, проте невдо-
взі завершив сварку й вийшов 
з будинку.

Разом із сусідом він взявся 

в’язати віники в літній кухні. 
За кілька хвилин від роботи їх 
відірвала розлючена жінка та з 
кулаками накинулася на чоло-
віка, який саме тримав у руках 
ніж. Дружина вихопила лезо 
та встромила його загиблому 
в серце.

Єдиний удар виявився фа-
тальним. Медики, яких викли-
кав сусід, констатували смерть 
36-річного чоловіка.

За підозрою у вчиненні 
важкого злочину міліціоне-
ри затримали дружину заги-
блого. Апеляційний суд Тер-
нопільської області виніс жін-
ці вирок – 7 років позбавлен-
ня волі.

За попередніми даними, за кермом тролейбуса 
був стажист.

Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої по-
страждав школяр, сталася минулої п’ятниці на вулиці Руській, 
поблизу Надставної церкви. Водій тролейбуса наїхав на хлоп-
чика на пішохідному регульованому переході. Потерпілого до-
правили до лікарні. Триває слідство, правоохоронці з’ясовують 
усі обставини ДТП.

Статтею 244 Цивільного кодек-
су України, зокрема частиною тре-
тьою, визначено, що довіреність, 
як письмовий документ, що вида-
ється однією особою іншій особі 
для представництва перед треті-
ми особами.

Відповідно до статті 58 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріуси 
або посадові особи, які вчиняють 
нотаріальні дії, посвідчують дору-
чення, складені від імені однієї або 
кількох осіб, на ім’я однієї або кіль-
кох осіб. 

 Представництво за  довіреніс-
тю  припиняється у разі:

— закінчення строку  довіре-
ності;

— скасування  довіреності  осо-
бою, яка її видала;

— відмови представника від 
вчинення дій, що були визначені 
довіреністю; припинення юридич-
ної особи, яка видала  довіреність;

— припинення юридичної осо-
би, якій видана  довіреність;

— смерті особи, яка видала  до-
віреність, оголошення її померлою, 
визнання її недієздатною або без-
вісно відсутньою, обмеження її ци-
вільної дієздатності, смерті особи, 
якій видана  довіреність, оголошен-
ня її померлою, визнання її недієз-
датною або безвісно відсутньою, об-
меження її цивільної дієздатності.

Однією з підстав припинення 
представництва за  довіреністю  є її 
скасування. Відмова від цього пра-
ва є нікчемною. У разі необхідності 
скасування довіреності особа звер-
тається до нотаріуса із заявою про 
її скасування. Нотаріус при одер-
жанні заяви про скасування  дові-
реності або передоручення робить 

про це відмітку  на  примірнику до-
віреності, що зберігається у спра-
вах нотаріуса та відмітку в реєстрі 
для реєстрації нотаріальних дій 
(підпункт 6.2 пункту 6 глави 4 роз-
ділу ІІ Порядку).

Довіреності у разі припинення 
їх дії підлягають обов’язковій реє-
страції в Єдиному реєстрі довіре-
ностей (далі – Єдиний реєстр). Но-
таріус вносить відомості до Єди-
ного реєстру у день отримання за-
яви про скасування довіреності. 
Єдиний реєстр довіреностей – це 
комп’ютерна база даних, у якій 
здійснюється обов’язкова реєстра-
ція посвідчених нотаріусами дові-
реностей, а також передоручення 
за ними, припинення їх дії.

Для підтвердження факту вне-
сення інформації до Єдиного реє-
стру нотаріус виготовляє  витяг про 
внесення реєстраційного запису  до  
Єдиного  реєстру  у  двох  примірни-
ках,  один  з  яких залишається  у  но-
таріуса,  а  другий – надається осо-
бі,  яка  видала  довіреність (пунк-
ти 2.12, 2.13 Положення про Єдиний 
реєстр довіреностей, затвердже-
ного наказом Міністерства юстиції 
України від 28.12.2006  №111/5).

Частиною другою статті 249 Ци-
вільного кодексу України встанов-
лено, що довіритель зобов’язаний 
у разі скасування виданої ним дові-
реності негайно повідомити про це 
представника, а також третіх осіб, 
для представництва перед якими 
була видана довіреність.

Л. НЕЧАЙ, державний 
нотаріус Першої 

Тернопільської
державної нотаріальної 

контори.

У Тернополі тролейбус збив дитину

За вбивство чоловіка – 7 років 

Директор школи «підтягувала» 
оцінки випускникам 

Як правильно скасувати 
довіреність?

Трирічну дівчинку 
розбещував 

рідний дядько  

Захищаючи доньку, ледь 
не зарізав її співмешканця
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Зазвичай підлість 
розуміють як 
одноразову дію, 

направлену на іншу 
людину з метою 
здобути вигоду за 
рахунок приниження, 
оббріхування та 
морального болю того, з 
ким хочуть звести власні 
рахунки або вивищитися 
над нею. Це в побуті та 
громадському житті. 

У політиці підлість – пере-
кручення фактів, інформації 
про ті чи інші явища, про дії осо-
би чи офіційної організації, уста-
нови. Та коли підлість стає нор-
мою поведінки державного ді-
яча, така діяльність має інше 
(і різне) трактування. Сільські 
люди в Західній Україні вважа-
ють Путіна несповна розуму, па-
тріоти і просто чесні громадя-
ни – запеклим сталіністом, фут-
больні фанати – придатком у фі-
зіологічних потребах людини, 
журналісти – монстром, держав-
ні діячі – неадекватним та бре-
хуном. А Путін просто підла осо-
ба. І ця набута властивість дик-
тує йому план дій і в міждер-
жавних відносинах. Обіцяє він 
чи зобов’язується, переконує чи 
домовляється – наріжним каме-
нем у його діях є підлість. Чому 
він такий – це окрема тема, але 
філософія його поведінки опи-
рається на цю найогиднішу 
ваду в людському характері.

До підлої людини гро-
мада немає поваги, на-
віть більше – її цура-

ються і зневажають. Чому тоді 
половина жителів Росії майже 
обожнює Путіна, а 2/3 схвалю-
ють його вчинки? Невже під-
лість притаманна всім народ-
ностям РФ, всім категоріям на-
селення такої великої держави? 
Випадковостей у глобальних 
процесах на Землі немає. Одна з 
найбільших держав світу не мо-
гла бути створена для того, щоб 
руйнувати весь світ! Як же тоді 
пояснити діяльність керівника 
цієї країни, в основі якої – під-
лість?

Скажу одразу. Це останній 

правитель Росії, який своєю іде-
ологією, сформованими анти-
людськими цінностями зрушує 
чорні потуги у душах і думках 
людей різних національностей. 
Це останній керманич – і цим 
він увійде в історію, – який при-
веде Росію до внутрішнього ко-
лапсу, внаслідок чого утворять-
ся менші державні утворення, 
нові сусіди Росії.

Та війна, яку веде Путін, 
а веде він її вже давно, 
почалася в самій Росій-

ській Федерації. Це не була бо-
ротьба з тероризмом – її так на-
звали на догоду Кремлю. Її спро-
вокували, на багато років впе-
ред, сплівши в гарячий клубок 
ті ниці пристрасті, які досі па-
нують в голові імперського ро-
сіянина. Війна на Кавказі –  оце 
була внутрішня війна, класич-
на громадянська війна в Росії, а 
терористом фактично виступав 
сам Кремль. Цю роль взяли на 
себе московські державники не 
одразу. Вони скористалися від-
чайдушним спротивом патріо-
тів Чечні, Дагестану, Інгушетії 
та вивели його в ранг міжнарод-
ного зла. Відтак самі влаштува-
ли Беслан та «Норд-Ост», і ще 
масштабніші теракти. А тепер 
уже власну технологію, удоско-
налену й збагачену, використо-
вують в сусідній Україні. Зараз 
на основі підлості одного чоло-
віка утворена величезна інфра-
структура руйнівного масшта-
бу як для зовнішнього, так і для  
внутрішнього застосування, яка 
працює над затуманенням міз-
ків з дедалі більшою силою. По-
ставлені з ніг на голову інфор-
маційні служби, тому звичайні 
щоденні випуски новин стали 
пропагандою, що кличе, органі-
зовує і зобов’язує населення до 
помсти за ущемлення колиш-

ньої величі, за втрачені тери-
торії, за зневажену могутність 
у Європі та в світі. І хоча все це 
упродовж століть здобувалося 
зброєю загарбників та кров’ю 
мільйонів невинних жертв, ни-
щенням культури цілих народів, 
хоча всі імперії давним давно 
розпалися, росіян і далі закли-
кають до «відновлення спра-
ведливості».

З Гітлером було все ясно, 
зрозуміло, чим ди-
хає цей людинонена-

висник. Путін діє нишком, по-
підлому. Він «гуманіст», «демо-
крат» і зобов’язаний турбува-
тися про «справедливе» утвер-
дження «русского міра»  в куль-
турі інших народів. Те, що за 
цим завжди планується на-
ступ та агресія в різних фор-
мах – як  шовіністично налашто-
ваних адептів «русского міра», 
так і самої Росії, усвідомлюєть-
ся дещо пізніше. Для кремлів-
ських верховодів головне, щоб 
виник конфлікт і щоби були за-
діяні міждержавні та міжна-
родні механізми. І тоді в цьо-
му процесі задіюється чимало 
підло-провокаційних механіз-
мів: видача паспортів РФ, органі-
зація проплачених мітингів, де-
монстрація сфабрикованих те-
лекартинок на російському ТБ, 
підкуп посадовців, енергетич-
ний, економічний  тиск, диверсії 
і теракти. І щоденна шовіністич-
на, облудна інформація на всіх 
рівнях, у всіх ЗМІ. З цього рей-
ваху виникли Придністров’я, 
самостійні Абхазія й Осетія, на 
цьому тлі анексований Крим. 
Путін ховається за напівправ-
дою, за напівкультурою, за на-
півісторією, за напівпатріотиз-
мом, за напівдемократією – і в 
цьому його мерзенна ницість та 
цинічна підлість. Бо все, до чого 

так істерично кличе Путін Укра-
їну та інші країни Європи, треба 
б йому давно запроваджувати у 
своїй державі.

Його підлість змінює карту 
Європи післявоєнних часів, зни-
щує вартість міжнародних до-
говорів, дезінформує громад-
ськість і світову спільноту, мно-
житься підлістю сотень тисяч 
людей, які не тільки захоплю-
ються ним, але й вірять у його 
імперську велич. Його підлість 
криваво повторюється у про-
йдисвітах, кримінальних зло-
чинцях, у гопниках і багатьох 
мерзотниках, що орудують на 
Донбасі, у спецпризначенцях та 
офіцерах російської армії. 

Підлість кремлівсько-
го карлика у кожному 
конкретному випадку 

має предметну назву. Крим при-
єднаний тому, «що самооборона 
Криму, організована самим насе-
ленням, активно допомогла жи-
телям півострова провести рефе-
рендум. Російські десантники не 
склали абсолютну частину само-
оборони». Збитий малазійський 
літак «не збитий російською 
зброєю і російськими найманця-
ми». «Росія не воює з Україною – 
це громадянська війна». «Гумані-
тарний конвой для жителів Дон-
басу – необхідна допомога їжею, 
медикаментами та одягом по-
страждалим від воєнних дії у гро-
мадянській війні». «Надія Савчен-
ко добровільно перейшла на те-
риторію Росії, щоб покаятись у 
вбивстві журналістів». Ці та інші 
підступні речі з боку Росії мож-
на було б назвати військовою хи-
трістю, якби вони не вчинялися 
щодня, потайки та зухвало. Укра-
їнських солдатів разом з росій-
ськими вояками, захопленими в 
полон, у домовленому коридо-
рі під Іловайськом розстрілюва-

ли впритул російські спецназівці. 
Розстрілювати своїх в ім’я пере-
моги над ворогом – найвища нор-
ма підлості. Загороджувальні за-
гони, придумані енкаведистами 
під час Другої світової війни, за 
рівнем жорстокості блякнуть пе-
ред сучасним спецназом РФ. Але 
хіба можуть ідеологія та цінності 
Путіна бути сумісними з людино-
любством, совістю, гуманізмом? 
Вони з брехні і спекуляцій, під-
ступництва і лицемірства витво-
рюють найвищу підлість, якою 
так нашпигований президент-
шахрай. Він досяг апогею  у сво-
їй лиходійській діяльності, і тому 
Росія не може не розпастися на 
окремі самостійні держави. Це 
не пророцтво, а об’єктивна зако-
номірність самознищення всіх 
людських об’єднань, в тому чис-
лі і державних утворень, які сіють 
зло, руйнацію і смерть. Росія всту-
пила в цей процес і не зупиняєть-
ся. 

І на завершення. Підлість 
Путіна та його держа-
ви підняла в Україні се-

ред простих людей небачену 
хвилю добросердя і людяності. 
Вони проявляються не тільки у 
спорядженні, яке сотнями тонн 
відправляється воїнам на Схід, 
не лише у гривнях, які україн-
ці відривають від своїх пенсій 
і зарплат. Вони – у серцебит-
ті, у думках, у пристрасних по-
чуттях  українців і  представни-
ків інших національностей, які 
живуть в Україні. І які, утираю-
чи сльозу, моляться за рідних на 
фронті та готові до останку сто-
яти проти Путіна, проти його 
головорізів у Донецьку та Лу-
ганську своєю світлою перева-
гою – людяністю. Людяністю, 
теплота якої зігріває наше вій-
сько, нашу землю і світ.

Василь ЯЩЕНКО.

що змінює карту Європи
ПІДЛІСТЬ, 

Кремлівський карлик 
веде до розпаду Росію 

і згуртовує Україну

Сума вихідної допомоги, яка виплачується 
працівнику підприємства у зв’язку з припинен-
ням трудових відносин, підлягає оподаткуван-
ню військовим збором на загальних підставах. 

Відповідно до норм Податкового кодексу 
України об’єктом оподаткування військовим 
збором є, зокрема, доходи у формі заробітної 
плати, інші заохочувальні та компенсаційні ви-
плати, винагороди, які нараховуються (випла-
чуються, надаються) платнику у зв’язку з тру-
довими відносинами. 

Трудовий договір – це угода між праців-
ником і власником підприємства, устано-

ви, організації або уповноваженим ним орга-
ном чи фізичною особою, за якою працівник 
зобов’язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою, з підляганням внутрішньому тру-
довому розпорядку, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним 
орган чи фізична особа зобов’язується випла-
чувати працівникові заробітну плату і забезпе-
чувати умови праці, необхідні для виконання 
роботи, передбачені законодавством про пра-
цю, колективним договором і угодою сторін. 

Інформаційно-комунікаційний від-
діл Тернопільської об’єднаної ДПІ.

У медуніверситеті продовжують безкоштовно 
навчати наданню домедичної допомоги 

Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Горбачевського безкоштовно навчає всіх добровольців основам до-
медичної допомоги. З допомогою викладачів ТДМУ учасники опа-
новують основні аспекти надання допомоги під час головних невід-
кладних станів, зокрема це стосується реанімаційних заходів, зупин-
ки кровотеч, знерухомлення кінцівок при травмах і найпростіших 
способів транспортування із максимальним уникненням травмати-
зації під час цього процесу. Навчання відбувається на базі навчально-
наукового інституту медсестринства за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Коцюбинського, 3 (в районі Старого парку) у вівторок, середу і чет-
вер з 16.00 до 18.00. 

Записатися у навчальну групу і отримати довідки можна 
за телефоном (0352) 43-09-27. Навчання безкоштовні.

Вихідна допомога при звільненні найманого працівника підлягає 
оподаткуванню військовим збором
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Ще раніше у Козові відкри-
ли меморіальний комплекс про 
трагічні події на Майдані. До 
нього увійшли майданчик для 
дітей, фонтан, лавки загальною 
довжиною 80 метрів, які вста-
новлені якраз на території па-
рафії УГКЦ Успіння Пресвятої 
Богородиці. Загальна площа 
комплексу 32 квадратних ме-
три. Стела є ключовим об’єктом 
пам’ятки.

Меморіальний комплекс 
спорудили на кошти жертводав-
ців і парафіян з ініціативи адмі-
ністратора храму о. Михайла За-
банджали та сотрудника храму 
о. Василя Баглея. Над самою сте-
лою працював скульптор Олек-
сій Ласкевич разом зі своїм то-
варишем Романом Домашичем. 

- Основний наш задум був - 
зобразити Героїв у силуетах, - за-
значив скульптор. – Вони – наче 
вирвані з серця України. Збо-
ку зображені ангели-охоронці. 
Один спустився втішити тих, 
хто плаче, інший зі стягом – під-

тримує Україну. Дівчина – сим-
вол матерів, коханих, які досі 
сумують за найдорожчими. У 
центрі стели – Богородиця, яка 
своїм покровом огортає Украї-
ну, а також атрибути Майдану: 
шини, щит, каски…

В урочистій події взяли 
участь священики Козівсько-
го, Козлівського деканатів, ви-
хідці з Козови. Митрополит та 
архієпископ Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ Василій Се-
менюк очолив святу Літур-
гію, а також освятив стелу. Вла-
дика закликав вірян молити-
ся за Україну, за її цілісність, за 
те, щоб Боже благословення зі-
йшло на наш край.      

Після Архиєрейської лі-
тургії декан Козівського дека-
нату о. Роман Рокецький вру-
чив вітальні грамоти з нагоди 
120-річчя храму Успіння Пре-
святої Богородиці  від влади-
ки адміністратору храму о. Ми-
хайлу Забанджалі, сотруднику 
храму о.Василю Баглею, меце-

нату Івану Чайківському, козів-
ському селищному голові Петру 
Вацлавському, старшому брато-
ві храму Євгену Медвідю, скуль-
птору Олексію Ласкевичу, май-
страм, які пофарбували храм 
– Ігорю Баришу, Андрію Гноє-
вому та Юрію Петьку. Привітав 
владика і голову ОДА Олега Си-
ротюка, подарував йому ікону 
Богородиці, принагідно подяку-
вавши за допомогу в організа-
ції і проведенні Всеукраїнської 
прощі у Зарваниці, в якій взяло 
участь близько 120 тисяч укра-
їнців.

Величально усім парафія-
нам, священнослужителям, ме-
ценатам храму церковний хор 
під керівництвом Володими-
ра Шкільного співав «Многая 
літа». 

Ніхто не міг стримати сліз, 
коли зазвучали акорди жалоб-
ного гімну Майдану «Гей, пли-
ве кача по Тисині». Невимов-
ний біль стискав серця присут-
ніх, коли до слова запросили Во-
лодимира Голоднюка - батька 
Героя Небесної сотні Устима Го-
лоднюка, який загинув на Май-
дані:

- Я батько того хлопчини в 
голубій касці, якому тільки ви-
повнилось дев’ятнадцять років, 
який мріяв так, як і ми, жити, 

творити, кохати. Але він у свої 
дев’ятнадцять зумів зробити 
стільки, скільки я не зумію зро-
бити за все життя. Вони, Небес-
на сотня, були покликані і ві-
дібрані Богом зупинити зло. І 
вони це зробили - без зброї, не-
захищені, тільки своїм відкри-
тим серцем і любов’ю. Мене час-
то запитують: «За що вони заги-
нули?» Тут, напевно, найбільше 
підійдуть слова із пісні: за Укра-
їну, за її волю, за честь, за славу, 
за народ…  

Зі сльозами на очах про бої 
на сході України говорив заступ-
ник командира батальйону «Ай-
дар» козівчанин Володимир Со-
ляр. Він подякував краянам за 
те, що підтримують його бать-
ків, за ініціативу та молитву. 
Був відверто розчуленим, адже 
днем перед цим  похоронив сво-
їх дванадцятьох побратимів, які 
загинули на війні. 

Вірші, присвячені героям 
сьогодення, декламували веду-
ча урочин – директор районно-
го будинку культури Світлана 
Андрушків, учасники гуртка ху-
дожнього слова (керівник Гали-
на Кавка) – Олексій Луців, Юля 
Мартинишин, духовні пісні ви-
конали солісти Христина Вру-
блевська та Олег Бенишин. Під 
тужливу інструментальну ме-
лодію у виконанні викладачів і 
учениці Козівської школи мис-
тецтв Лесі Свергун, Богдана Бу-
ковського і Наталі Гарасівки 
вірш «Мамо, не плач, я повер-
нусь весною» читала Аліна Ру-
давська.

З нагоди відкриття пам’ятної 
стели за сприяння кандидата у 
народні депутати Тараса Юрика 
було видано пам’ятні конверти. 
Частину з них розіслано музеям, 
а решту виставили на продаж. 
Кошти, отримані із продажу 
конвертів, а це 450 гривень, пе-

редано на церкву Успіння Пре-
святої Богородиці.

Отець Михайло Забанджа-
ла подякував усім, хто долучив-
ся до спорудження стели. Чи не 
кожен задумався і над перекон-
ливими, повчальними словами, 
з якими звернувся до парафіян 
о. Василь Баглей:

- Ця стела має виховне зна-
чення для майбутніх поколінь. 
Слово «пам’ятник» походить від 
слова «пам’ять». Великий мис-
литель античного світу Марк 
Аврелій казав, що мертвим не 
треба пам’ятників – їх треба жи-
вим, аби їхні серця не зачерстві-
ли. Я звертаюсь до вас, держав-
ні мужі, які стоїте чи будете сто-
яти біля керма влади – в кожно-
му рішенні, яке будете прийма-
ти, згадайте очі батька, чий син 
поліг за Україну. Звертаюся до 
батька чи матері, які приведуть 
малят сюди, на дитячий май-
данчик, підійдіть спочатку до 
стели і промовте разом «Богоро-
дице Діво», а тоді скажіть: «Зна-
єш, дитино, чисте, мирне небо 
над твоєю головою вартує люд-
ської крові». Взиваю до всіх вас, 
брати і сестри, щоби та пам’ять 
запалила у нас ще більший во-
гонь любові, молитви за свою 
землю, свою державу. Хай сьо-
годнішнє дійство закарбуєть-
ся в пам’яті і розпалить те гли-
боке і велике усвідомлення, що 
від того, яким буду я, яким буде 
кожен з нас, такими будуть моя 
держава, моя нація і моя церква.

Молитвою за мир в нашо-
му краї, за всіх полеглих – відо-
мих і невідомих, які поклали 
своє життя за Україну, спільним 
виконанням Гімну України за-
вершились урочистості у храмі 
Успіння Пресвятої Богородиці.

Оля ПОПАДЮК.
Фото автора.

Силуети із серця 
УКРАЇНИ

У Козові відкрили найбільшу стелу 
на честь Героїв Небесної сотні 

та загиблих у боях на Сході 

Недільні  вранішні дзвони скликали 19 жовтня 
вірян Козови, району, а також багатьох 
гостей з області до храму Успіння Пресвятої 

Богородиці на подвійні урочистості – 120-річчя з 
нагоди освячення Успенського храму митрополитом 
і кардиналом Сильвестром Сембратовичем та 
освячення стели Героям Небесної сотні і війни на 
сході України.
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Україна
Путін зізнався, що допоміг 
Януковичу втекти з Києва

Президент Росії Володимир Путін зі-
знався, що допоміг екс-президенту Ві-
ктору Януковичу втекти з Києва до Кри-
му у лютому 2013 року. Про це він сказав 
на засіданні дискусійного клубу «Валдай», 
повідомляє «Українська правда». «Не буду 
приховувати, ми допомогли йому пере-
братися до Криму. І він там ще перебував 
протягом декількох днів. На той час Крим 
був частиною України», - сказав Путін. За 
словами президента РФ, Янукович звер-
нувся до нього з проханням про допомогу 
і російська влада не відмовила.

Британці викидають 
на сміття мільйони тонн їжі 
Кафе «Skipchen» у британському 

місті Бристоль пропонує їжу і питво, 
з… відходів супермаркетів або рестора-
нів. Команда добровольців щоночі шукає 
у контейнерах харчові відходи, які можуть 
стати сніданком чи вечерею. Сем Джозеф - 
один із директорів організації «Junk Food 
Project», який управляє кафе, сподівається 
привернути увагу громадськості до кіль-
кості їжі, яку викидають у Великобрита-
нії. Кафе приймає пожертвування від гос-
подарств, місцевих компаній і сімей. За їжу 
клієнти платять стільки, скільки можуть і 
хочуть. До слова, у Великобританії на сміт-
тя щороку викидають близько 15 мільйо-
нів тонн продовольства. 

Найменша школа у світі
Початкова школа в італійському 

місті Альпетте вважається найменшою 
у світі. Річ у тім, що навчається у ній всьо-
го одна восьмирічна дівчинка, і вчить її 
один викладач - 33-річна Ізабелла Карвел-
лі. Батьків Софії Віоли, єдиної школярки 
у місті, ситуація з подібним індивідуаль-
ним підходом більш, ніж влаштовує. А ось 
дівчинка зізнається, що їй дуже сумно. Ін-
коли навіть доводиться вигадувати інших 
дітей, вби було веселіше. Наступного року 
ситуація зміниться на краще - до першо-
го класу прийде кілька дітей із місцевого 
дитсадка. Хоча, для Софії це мало що змі-
нить, адже однокласників у не додасться.

Чотири кілограми золота 
за відмову від авто

На честь святкування дня громад-
ського транспорту у листопаді вла-
да Дубая пообіцяла подарувати зли-
ток у чотири кілограми чистого золота 
за відмову від авто на користь громад-
ського транспорту, повідомляє «Бі-бі-
сі». Таким чином чиновники хочуть про-
стимулювати людей відмовитися від ви-
користання особистих авто. Протягом 
тижня золотий злиток та інші цінні пода-
рунки на загальну суму у $272 тисячі бу-
дуть розіграні у лотереї. Взяти участь у 
розіграші зможуть лише ті, у кого є проїз-
ний на громадські види транспорту. Ним у 
Дубаї користується лише 13 відсотків жи-
телів. На сьогодні Дубай входить до спис-
ку найбільш насичених автотранспортом 
міст світу. В середньому на кожну сім’ю 
припадає близько двох машин. 

Арабські держави планують 
ввести власний шенген

Держави, що входять до Ради спів-
робітництва арабських держав Пер-
ської затоки, розглядають можливість 

введення єдиної візи, за аналогією з єв-
ропейською Шенгенською зоною, пові-
домляє видання «Emirates 24/7» із по-
силанням на владу Кувейту. Передба-
чається, що дія нової візової угоди поши-
риться на ОАЕ, Саудівську Аравію, Кувейт, 
Бахрейн, Катар і Оман. Віза надаватиме 
іноземцям право вільно переміщатися те-
риторією держав протягом терміну, зазна-
ченого у документі. Її зможуть отримати 
громадяни 35 зарубіжних держав. Нова 
візова система розрахована лише на ман-
дрівників. Її розробники вважають, що це 
дозволить збільшити туристичний потік 
до арабських країн. Скільки часу потрібно 
для переходу до нової візової системи, на-
разі невідомо. 

В Австралії вперше 
пересадили «мертве» серце
Австралійські хірурги першими у 

світі пересадили трьом пацієнтам сер-
ця мертвих донорів. Трансплантацію 
серця, яке вже перестало битися, вчені 
назвали епохальною подією: завдяки но-
вій техніці збільшиться набір придатних 
для пересадки органів, що збереже, як мі-
німум, на 30 відсотків більше життів, по-
відомляє «The Guardian». Лікарі з сідней-
ської лікарні Святого Вікентія пересади-
ли трьом пацієнтам серця донорів, які зу-
пинилися за 20 хвилин до початку опера-
ції. Двоє вже почуваються добре, один зна-
ходиться у відділенні інтенсивної тера-
пії. Керівник проекту Пітер МакДональд 
двадцять років шукав спосіб підтримува-
ти життєдіяльність серця поза організ-
мом. І знайшов. 

Угорщина може вийти з ЄС?
Оскільки Євросоюз диктує Угорщи-

ні свої умови, країна може преглянути  
членство у ЄС, повідомила «Європей-
ська правда». Глава парламенту Угор-
щини сказав, що коли Брюссель вказува-
тиме країні, як потрібно керувати, то він 
стане подібний до Москви зразка 1989 
року. І якщо так, то Угорщина може за-
лишити ЄС, але це найгірший сценарій, 
додав він. Опозиційні партії та політики 
засудили спікера за цю заяву й заклика-
ли прем’єр-міністра Віктора Орбана дис-
циплінувати Ласло Ковера. На їхню дум-
ку, така позиція шкодить інтересам угор-
ського народу. Також закликали Орба-
на визначитись: Москва чи Брюссель ви-
значає майбутнє країни. Варто зазначи-
ти, останнім часом угорський прем’єр де-
монструє підтримку політики президен-
та РФ Путіна. 

«Нульові квитки» 
для юних і літніх 

Уряд Словаччини ухвалив рішення 
у рамках поліпшення добробуту насе-
лення дозволити із 17 листопада без-
коштовний проїзд у поїздах учнівській 
молоді віком до 26 років і старшим лю-
дям віком від 62 років. Це правило поши-
рюється на всіх громадян країн ЄС. За сло-
вами на міністра транспорту Словаччини 
Яна Почіатка, пасажирам, які підпадають 
під згадані категорії, достатньо буде пока-
зати для придбання «нульового квитка» 
документи, що підтверджують їхній вік, 
а для молоді - ще й квиток із навчально-
го закладу. 

Футболку із запахом 
бекона бажаєте?

Американська компанія «SkyMall» 
розпочала продаж футболок, які пах-
нуть підсмаженим беконом. Аромат на-
стільки сильний, що відчувається на від-
стані понад 1,5 метра, інформує видан-
ня «Kedem». Ароматизація проводить-
ся за допомогою спеціального чорнила, 
яким на футболку наносять зображення. 
Звичайно, це бекон. Вартість футболки зі 
смачним ароматом - 28 доларів.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Військові у Раді можуть влашту-
вати екс-регіоналам побиття 

Політичні експерти розповіли ТСН, 
що кількість військових у новій Раді 
підвищує вірогідність бійок «без сенти-
ментів». Так, політтехнолог Тарас Березо-
вець припустив, що у парламенті буде ба-
гато силових акцій. За його словами, ймо-
вірні дуже жорсткі протистояння насампе-
ред «Народного фронту» і «Самопомочі» 
проти «Опозиційного блоку». «Опозицій-
ному блоку» доведеться складно. У Раді 
буде чимало фронтовиків і вони вважати-
муть багатьох людей, наприклад, Добкіна, 
Шуфрича, своїми прямими ворогами. Й мо-
жуть діяти стосовно них дуже агрессивно», 
- сказав Березовець. І додав: «опозиціоне-
ри» навряд чи будуть блокувати трибуну, 
адже їх дуже мало. З ним погодився політо-
лог Віталій Бала, зазначивши, що для опо-
зиційних депутатів блокувати - це означає 
ризикувати своїм здоров’ям. Він сказав, що 
бійок у Раді не буде, а будуть скоріше по-
биття: «Сентиментів - бити чи не бити - не 
буде. Тому я радив би опозиціонерам кри-
тикувати конструктивно і в жодному ви-
падку не виступати промоутерами Росії як 
країни агресора, не вихваляти загарбни-
ків».

До масової люстрації готові?
Із 1 листопада розпочнеться масова 

люстраційна перевірка Кабміну, пові-
домив міністр юстиції Павло Петренко. 
Люстрація торкнеться всіх керівників мі-
ністерств і відомств, їхніх заступників. По-
тім буде обласний рівень: ще більше число 
людей буде проходити люстраційну пере-
вірку, сказав він на брифінгу у Києві. Павло 
Петренко очікує, що громадська рада з пи-
тань люстрації при Мін’юсті працювати-
ме активно й по-справжньому надаватиме 
таку незалежну оцінку і контроль над лю-
страційною перевіркою, яких очікує сус-
пільство.

Порошенко планує знизити 
тарифи на електроенергію
Президент наголошує на важливос-

ті побудови прозорої системи форму-
вання тарифів на електроенергію, що 
дозволить знизити її вартість для спо-
живачів. Про це глава держави сказав під 
час відвідування Дністровської ГАЕС, пові-
домляє президентська прес-служба. «Нам 
треба встановити прозору систему форму-
вання тарифів та здешевити собівартість 
вироблення електроенергії. Слід знизити 
тарифи на електроенергію як для суб’єктів 
господарювання, так і для населення», - 
зазначив Порошенко. На його думку, зни-
женню тарифів також сприятиме забезпе-
чення прозорості енергоринку, позбавлен-
ня його від корупційних схем, нечесних фі-
нансових потоків і створення реального 
ринку. Президент зазначив, що гідро- та 
атомна енергія - найдешевші у світі.

Кожен третій українець 
пожертвував гроші для армії

Близько третини українців у травні-
вересні передали гроші на потреби ар-
мії. Про це свідчать дані соцопитування, 
проведеного спільно Фондом Демокра-
тичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та 
Київським міжнародним інститутом соці-

ології. Ще 23 відсотки громадян скориста-
лися допомогою благодійних фондів та во-
лонтерських організацій. Через ці громад-
ські інституції вони передали армії речі 
й продукти. Майже кожен десятий узяв 
участь у магазинних акціях, купивши това-
ри за списками для потреб армії і передав-
ши їх волонтерам. Найбільше людей допо-
могли армії у Західній Україні - 47 відсотків 
і в Центральній - 37. Південь і Схід дещо 
відстають - 29 і 18 відсотків відповідно. 

На Хмельниччині зникне ДАІ
Хмельницька область стане пер-

шою, де заради експерименту скасують 
ДАІ. Про це повідомляє прес-служба МВС 
України. Колегія затвердила концепцію 
першочергових заходів з реформи МВС, а 
також законопроект щодо реформуван-
ня ДАІ. Згідно з документом, Державтоін-
спекцію позбавлять  функцій надання ад-
мінпослуг, впровадять автоматичну фікса-
цію порушень правил дорожнього руху, а 
патрульна служба міліції отримає функції 
ДАІ у населених пунктах. Першою так «за-
живе» Хмельниччина. Там, у рамках експе-
рименту, відбудеться об’єднання ДАІ та па-
трульної служби в єдиний підрозділ. Згід-
но з реформою, спостереження за безпе-
кою дорожнього руху стане однією з функ-
цій національної поліції. Звичних даішни-
ків у населених пунктах не буде. Також ДАІ 
не видаватиме водійські посвідчення і не 
займатиметься реєстрацією транспортних 
засобів. Ці функції перекладуть на місцеві 
органи влади. 

У запасі - 35 трильйонів 
кубометрів «нетрадиційного» газу

В Україні запаси газу у метановугіль-
них пластах, сланцевих товщах та ін-
ших нетрадиційних покладах склада-
ють 35 трильйонів кубометрів. Про це 
повідомила прес-служба НАК «Надра Укра-
їни». Для того, щоб освоїти ці нетрадицій-
ні родовища, потрібно збільшити фінансу-
вання геологорозвідувальних робіт і залу-
чати інвестиції для технічного переосна-
щення підприємств галузі. Глава відомства 
Ярослав Климович навів приклад країн, 
які забезпечили власну енергобезпеку і 
стали найбільшими експортерами пали-
ва завдяки розробці нетрадиційних родо-
вищ - це США, Канада та інші. Й зазначив: 
Україна має великі запаси газу в сланце-
вих товщах Юзівського родовища, які ся-
гають чотирьох трильйонів кубометрів. У 
разі активної розробки цих родовищ про-
тягом найближчих п’яти років можна було 
б забезпечити щорічний видобуток на рів-
ні 30-40 мільярдів кубів газу.

У Луганську терористи 
встановили ліміт 

на видачу води 
В окремих районах Луганська воду ви-

дають за талонами - раз у десять днів і не 
більше п’яти літрів у одні руки, повідо-
мляє «Еспресо.TV». Централізованого во-
допостачання там немає вже чотири міся-
ці. Якщо раніше можна було набрати необ-
хідну кількість привізної води, то тепер і на 
неї встановили жорсткий ліміт. Але навіть за 
талоном отримати воду не завжди вдаєть-
ся. До машини шикуються величезні черги, 
води на всіх не вистачає.  Скаржитися «керів-
ництву» ЛНР жителі приватного сектора не 
наважуються, оскільки побоюються розпра-
ви з боку бойовиків. Раніше луганські теро-
ристи видавали один літр води на день. 

Найвища зарплата у столиці, 
найнижча - на Тернопіллі

Найвищий рівень зарплат зареє-
стрований у Києві. У столиці середня 
платня склала 5362 гривні на місяць, по-
відомила Державна служба статистики. А 
найнижчий рівень, традиційно, зафіксова-
ний на Тернопільщині. У нашій області се-
редня зарплата сягає лише 2527 гривень 
на місяць. 

Україна Світ



Пані Єва і досі не може забути 
той далекий день свого дитинства, 
коли їх розлучили з рідним бра-
том Остапом. Мешкали тоді вони у 
польському селі Свібодіци. Батьки 
утримували велике господарство, з 
яким не в силі були самотужки впо-
ратись. Тому наймали людей, до 
яких дуже приязно ставилися. Ніко-
ли не принижували, щедро їм пла-
тили. І, взагалі, вважали за своїх. 

Стодоли були повні збіжжям, 
усілякими крупами, бочівками з ме-
дом, який батько часто возив про-
давати на базар до Вроцлава. Лю-
бов і шанобливість виявляли бать-
ки одне одному, прищеплювали ці 
почуття і своїм дітям.

Очевидно, якась зла, підступна 
душа позаздрила їх теплому родин-
ному щастю і однієї осінньої ночі 
підпалила маєток. «Рятуй дітей, 
Оксано! А я побіг випускати худо-
бу!» - істерично кричав батько, тор-
мосив розгублену матір, яка щойно 
заснула після виснажливої праці. 

Так за одну ніч вони зубожіли. 
За одну ніч посивіла матір і не стало 
батька, який помер від тяжких опі-
ків. Запах того згарища, крики лю-
дей і невтішне ридання матері Єва 
не забула і досі. 

Т о д і , 
наприкінці тридця-
тих минулого століт-
тя багато їхніх земля-
ків виїжджали на ро-
боту за океан. Разом з чоловіком 
подалася в Америку і рідна сестра 
мами – тітка Ганна. Дітей у них не 
було, тому й запропонувала відда-
ти їм Остапа. Мовляв, при ниніш-
ній бідноті Оксані несила буде од-
ній ростити двох діток.

«Дасть Бог – усе владнаєть-
ся.  Ти – вродлива, роботяща, може, 
пару собі знайдеш. І тоді, якщо захо-
чеш, ми повернемо тобі сина», - пе-
реконувала матір сестра. 

Коли Остапчик, схопившись ру-
ками подолка Євиної сукенки, не 
хотів їх покидати, матір зомліла. 
Його надривистий плач чувся на 
всю околицю. 

Через шість років сумнозвіс-
на операція «Вісла» закинула Єву з 
матір’ю в Західну Україну. Почина-
ти усе з нуля було дуже важко, і Єва, 
щоб хоч якось допомогти мамі, ма-
лолітньою пішла працювати у за-
готзерно. Двигала мішки разом з 
дорослими. А у вільний час виши-
вала сорочку братові. Їй, як і матері, 
чомусь здавалося, що тепер, коли 
Остап виріс, він неодмінно відшу-
кає їх і приїде. Мама часто брала з 
собою Єву і виходила на дорогу ви-
глядати сина. Виглядала довго, до 
ночі, до ранньої смерті. 

Єва скоро вийшла заміж. Наро-
дила двох синів – Нестора і Мико-
лу. Її спритні руки наводили в домі 
особливий затишок. Не могла і хви-
линки всидіти без діла: вишивала, 
шила, в’язала, пекла смачні тістеч-
ка, медяники, калачі. Спочатку для 
чоловіка і дітей. Згодом – ще й для 
коханих онуків Христинки, Олі і На-
зара. 

Єві часто снилася хата її дитин-
ства. Висока сосна на подвір’ї, на яку 
любив вилазити Остапчик, щоб по-
дивитися на їх поле, де житами ви-
гравали на сонці червоні маки і ніж-
ні блавати. 

Коли відійшов у засвіти Євин чо-
ловік Іван, невимовна туга стискала 
її осиротілу душу. Тепер, як ніколи, 
усвідомлювала: час – невблаганний, 
а вона так нічого і не знає про брата. 
Якось розглядала альбом зі світли-
нами. Ось на оцій, єдиній, вони ра-
зом з Остапом гойдаються на гой-

дал-
ці, яку змайстру-

вав їм батько. «Бабусю, не-
вже це ти? Де поділися твої куче-
рі? А хлопчик – хто він?» - спита-
ла Христинка, заставши зненацька 
Єву у сльозах. Чи не вперше  Єва зі-
зналася онуці, як усе життя їй бра-
кувало брата, як і досі за ним сумує, 
і сльозами ніби змивала з душі важ-
кий тягар. Не відала, що її історія за-
чепила серце Христинки, котра по-
ставила собі за межу – віднайти 
Остапа.

Минуло не так багато часу, як у 
їх двері постукала радісна звістка: 
з далекої Америки до них прилітає 
Остап!

Де взялися сили у старої Єви, 
щоб впорядкувати і так чепурне 
подвір’я, побілити скрізь, пофарбу-
вати? Коли сини поїхали до Льво-
ва зустрічати Остапа, Єва вдягнула 
вишиту сорочку, зав’язала квітчас-
ту хустку.

«Євуню, сестро моя дорогень-
ка, я уже й не сподівався побачити 
тебе. Дивна річ ця соцмережа, чи не 
так?» - в очах сивочолого чоловіка 
заблистіли сльози. - Я такий щас-
ливий, сестричко! І Христинка, ону-
ка твоя, молодчина що розшукала 
мене».

Вишукані наїдки і напитки роз-
клали на столі для шанованого гос-
тя. Та Остап, на диво, трішки пере-
кусивши, встав з-за стола. І попро-
сив піти на материну могилу. А за-
одно - поглянути на поле, де вона 
працювала ланковою, на школу, де 
навчалася сестра, її діти й онуки, на 
широкий луг, де випасали худобу.

Коли, розпакувавши велику 
сумку, Остап роздав усім подарун-
ки, Євина радість враз пригасла: 
«Нащо те шмаття, від якого руки 
обвисали, було привозити аж з-за 
океану? Чи не ліпше кожного дола-
рами наділити?» – подумала.  

«Ти чомусь посмутніла, сестро. 
Мабуть, втомили тебе мої гости-
ни. Не слід стільки страв готувати, 
я залюбки поласував би вареника-
ми із сиром. Домашніх, давно не їв. 
Чи дерунами такими, як мама нам 
готувала. Не перевтомлюйся, хоро-
ша моя», - лагідно засяяли Остапо-
ві очі. Проте Єву мов нечистий спо-
кусив, і коли до від’їзду брата зали-
шилося кілька днів, у її голові визрі-

ла хитра ідея: вони знову наготу-
ють усілякої смакоти. Тепер ніби-то 
ще й в честь дня народження Хрис-
тинки. Була упевнена: Остап розще-
дриться і подарує дівчинці долари. 
Звичайно, усіх домашніх вона попе-
редить. Остап тепло привітав Хрис-
тинку, поцілував кучеряву голівку і 
знову зібрався на кладовище. Щоб 
посадити калину на маминій моги-
лі.

« Я вже старий. І навряд, чи змо-
жу іще навідати матір. Тож хай де-
ревце нагадує її світлій душі про 
мене. Я упевнений – мама мене зро-
зуміє», - Остап витер набіглу сльозу.

Ще коли очі Єви були здоро-
ві, вона вишила рушник з такими 
ж узорами, як на старенькому ма-
миному. Коли Остап з’явився у їх 
домі, гадала – подарує йому. А те-
пер - передумала. «Ні, не подарую 
щось простіше придумаємо, Хрис-
тинко. Вишиття тепер дороге, а мій 
брат виявився скупим. Дарма, що 
усе життя бізнесом займався. Міг би 
долари  тобі подарувати. Не вдала-
ся нам, онучко, та затія з днем наро-
дження», - буркотіла Єва онуці.

Не відала, що Остап ненароком 
почув її. І про дату іменин Христин-
ки із соцмережі пам’ятав. Щось гір-
ке і болюче застрягло йому усере-
дині. Прийняв пігулку валідолу, та 
заспокоїтись не зміг. У голові важ-
ким молотом вистукувало одне 
слово: «Скупий!» З важкою душею 
прощався Остап з ріднею.

Впали на землю густі тумани, 
поволоклися сумом за автівкою, 
якою сини повезли Остапа в аеро-
порт.

Єва взялася прибирати у ві-
тальні. Скинула зі стола святкову 
скатертину, під якою лежав кон-
верт. У ньому – щедра купка дола-
рових купюр і записка: «Подару-
єш, сестро, мій презент Христинці у 
грудні на її день народження. Заод-
но вділи щось і для себе. А рушни-
ків вишиваних нам не бракує. По-
кійна тітка Ганна багато їх вишила. 
І цього рукотворного дива навчила 
мою доньку. Прощавайте. І будьте 
усі здорові».

У Єви запаморочилося у голові. 
Чорні цятки забігали перед очима. 
Тремтячимим пальцями стала ра-
хувати долари. О, Боже, який сором! 
Вона ладна крізь землю провали-
тися! А гріх який неспасенний вона 
вчинила! Ось чому брат такий по-
нурий був останнім часом. І так хо-
лодно попрощався з нею…

На зв’язок Остап більше не вихо-
див. І хоча відтоді минуло п’ять ро-
ків, стару Єву і досі гризе сум’яття: 
чи живий він? Чи здоровий? Чи зу-
мів простити сестру?

І все частіше у Євиних снах 
з’являється давній епізод: захлина-
ючись слізьми, малий Остапко три-
мається подолка її сукеночки, і бла-
гає матір їх - не розлучати…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця
На купи осінь гарбузи сортує, 
Палить хмелиння 

на чужій межі.
У круговерті днів 

життя вирує, 
Несе веселі і похмурі дні.
Перецвіли давно 

за тином мальви, 
А вітер груші обірвав в саду, 
Вдяглись дерева 

у осінні барви, 
А небо затягнулось 

на сльоту.
Щодень у небі крики 

журавлині - 
Вони спішать від нас 

в чужі краї.
Живем тим днем,  

що називаєм «нині», 
Чергуєм дні веселі і сумні.

*    *    *
Гомонять зажурено гаї
Про важку й нестерпну 

людську долю.
Грає вітер на березовій 

струні, 
Колиха задуману тополю.
У саду співає соловей
І кує зозуля давні роки
Матері,  що  вийде до дверей, 
Простягнувши 

до онуків руки.
Сумно дивиться 

старенька і самотня
На оцю гармонію життя, 
Діти завтра в цій порі 

приїдуть, 
Заберуть онуків із села.
Повезуть їх в місто на науку, 
А вона залишиться сама, 
Буде гладити пухнасту 

кицьку Мурку, 
Виглядати діток із вікна.
Їм й не сниться мамине 

чекання
І високі мальви край воріт, 
А вона все дивиться самотня
Вдаль очима мокрими 

від сліз.
Діточки,  будь ласка,  

не минайте
Матерів на старості одних.
Наче скарб,  ви їх оберігайте
І щануйте матерів живих!

Оксанка ГУДЗЬ.

гніздечко
Сімейне

- Перший має бути син, - ска-
зав Петро, коли дружина Міля 
завагітніла.

- Кого Бог пошле, той і буде.
- Навіть не думай дівку наро-

дити! 
Міля народила дівчинку. Пе-

тро, дізнавшись новину, добря-
че напився. В селі думали - від 
щастя. Насправді ж Петро за-
ливав оковитою злість. Ще ма-
ленької не бачив, а вже не лю-
бив її. 

Із пологового будинку Мілю 
забирали батьки. Вона плакала. 
Молоденька медсестра думала - 
від радості. Насправді ж - від ду-
шевного болю через дурну чо-
ловікову впертість.           

- Що, зраднице? - зустрів 
Мілю на ганку захмелілий Пе-
тро. - Нормальні жінки хлопців 
народжують, а ти… 

Маленьку назвали Люба. Мі-
лина матір сумно жартувала: 
нелюба Люба.    

Петро жодного разу не взяв 
доньку на руки. Щоб не чути ди-
тячих плачів, перебрався спа-
ти до літньої кухні. Батьки й ро-
дина опам’ятовували чоловіка. 
Але не було ради на його затя-
тість.

Коли Любі виповнилося 
шість років, на світ з’явився 
брат Антон. Петро хвалився си-
ном. Пригощав усіх у сільській 
забігайлівці. На запитання про 
Любу відмахувався, мовляв, 
вона його не цікавить. 

Люба побоювалася батька. 
Навіть, коли він проходив повз 
неї, душею відчувала його хо-
лод і нелюбов. 

Коли Антон почав ходити, 
Люба змушена була пантрува-
ти брата.

- Мілю, дитині треба уроки 
вчити, а не нянькою бути, - ка-
зала мати. 

Міля, не бажаючи наклика-
ти чоловікового гніву, ігнорува-
ла материні зауваги. 

- Якщо будеш в усьому пота-
кати й годити Петрові, він тобі 
на голову сяде, - не вгавала ма-
тір. - Він уже гріх за Любу має. 
Хто таке видів, щоб батько рід-
ну дитину так не любив? Ось 
Каленики вдочерили малу піс-
ля смерті сестри. Дбають про 
неї. Вона Каленичиху матір’ю 
називає, а Каленика - батьком. 

А твій…
- Мамо, не лізьте в наше з Пе-

тром життя. 
Здавалося, від батька пере-

далася Антонові нелюбов до се-
стри. Усі свої провини брат пе-
рекладав на Любу. Скаржився 
на неї заради того, аби батьки 
вчергове висварили сестру.    

Люба ж поспішала стати до-
рослою. Чекала, коли отримає 
атестат і залишить дім. Наза-
вжди. 

Їй не справили нової випус-
кної сукні. Мати позичила плат-
тя в родички. І босоніжки в 
Люби були трохи поношені. На 
випускний батько не прийшов. 
Інший радів би, що у доньчи-
ному атестаті лише три четвір-
ки, а решта - відмінно. Та Петро-
ві байдуже. Антон же до науки 

не надавався: крім трійок, у що-
деннику більш нічого не було. 

Бабця дала Любі гроші на до-
рогу, коли та їхала вступати до 
педагогічного училища, і благо-
словила внучку. Міля ж сказала:

- Я не маю за що тебе 
вдягати-взувати, коли будеш 
вчитися. Спершу треба було за-
робити, а потім про науку дума-
ти. 

- Їдь, їдь, дитино, - втрутила-
ся у розмову бабця. - Поки живу, 

буду допомагати. А, ти, Мілю, 
побійся Бога таке городити. Бо 
не знаєш, до кого на старості до-
ведеться голову прихилити.     

…Люба збиралася заміж за 
брата подруги-одногрупниці. 

- Хіба те весілля потрібне? - 
запитала доньку Міля. - Одні ви-
трати.  

Микита, наречений, втішав 
обраницю. А їй було боляче і об-
разливо. Й незручно перед Ми-
китою та його батьками. 

На вечірці Петро сидів, наче 
чужий. Міля була ні в сих, ні в 
тих. А Люба хотіла, аби швидше 
закінчилася забава. 

Маленьке чоловікове міс-
течко стало для Люби великим 
затишним світом. Микита ко-
хав і шанував дружину. Свекру-
ха зі свекром називали Любу 

«дитинкою». Молоду жінку по-
важали на роботі. Люба працю-
вала вихователькою у дитсадку. 
Вона любила своїх непосидюх. А 
вони дарували тепло своїх сер-
дечок добрій Любові Петрівні.        

Згодом у родині з’явилася 
на світ Наталочка. Свекор вели-
чезними ручищами ніжно брав 
крихітку і примовляв:

- На мене схожа. Дідусева 
внучка. Ач, мій ніс…

Люба плакала від радості. 

Такої любові вона не знала від 
рідної сім’ї.   

До села Люба з чоловіком 
навідувалась радше заради баб-
ці. Коли ж старенької не ста-
ло, відчула: її тут ніхто не че-
кає. Мати з батьком переймали-
ся тільки Антоном. Розпещений 
син одружуватися не поспішав. 
Та й дівчата від Антона швидко 
тікали: не витримували його за-
пального характеру і зарозумі-
лості. В Антонових друзях були 
перші дебошири на селі. До ро-
боти парубок не надавався. І по-
треби не було. Батьки щедро 
спонсорували його «кишенько-
ві витрати». 

…Антон не хвилювався за 
материне здоров’я, коли та за-
недужала. Злостився, що ліку-
вання потребує багато грошей. 

Що матір тепер не може йому 
догоджати. 

Люба навідувала Мілю в лі-
карні. Якось запитала, чи при-
їжджав Антон. 

- Він не має часу.
- Може, на роботу пішов?
- Що ти таке кажеш? Де в селі 

добру роботу знайти?
- Мамо, чому ви мене не люби-

ли? І не любите. Ні ви, ні батько.
Міля мовчала. Бо що мала 

відповісти? Що все життя годи-
ла й потакала чоловікові, а по-
тім - синові? Боялася, аби лю-
бов до доньки не відштовхнула 
Петра? Хоча він, перемовляли-
ся сільські молодиці, потай бігав 
до Зойки-зоотехнічки. Міля чо-
ловіка на зраді не застукала. Але 
зауважила, яким нахабним по-
глядом дивилася на неї Зойка. І 
співчутливо - односельці. Що Ан-
тон, коли занедужала й не мала 
дати грошей на чергову примху, 
мало руки на неї не підняв? Що 
розуміє: ні чоловікові, ні синові, 
вона, хвора, не потрібна? Що не 
може попросити пробачення у 
неї, в Люби? Сама не знає, звідки 
така впертість. Що довгими без-
соними ночами вимолює в Бога 
не прощення і здоров’я, а смерті?

Люба чекала, що скаже ма-
тір. Міля вдавала, що заснула. 
Люба тихенько вийшла з пала-
ти. Міля відкрила очі…

Із першими зазимками не 
стало Мілі. Після похорону до 
Люби підійшов брат:

- Ти того… не забувай, що 
батька маєш. Випрати, хату по-
білити мусиш. 

- Твоя сестра нічого не му-
сить, -  втрутився у розмову Ми-
кита. - До цього часу ти її у гості 
не запрошував. 

- А я не в гості запрошую. 
Батькові хто допомагати буде?

- Ти! 
Петро до доньки ні на похо-

роні, ні після похорону не підій-

шов. Наче Люби й не було. 
…Антон невдовзі перебрав-

ся жити на друге село до ко-
лишньої пасії, яка овдовіла. Пе-
тро залишився сам. 

Приходив Антон до бать-
ка, коли листоноша приносила 
пенсію. Петро вділяв синові де-
щицю грошей. Син ішов. А Пе-
тро чекав, коли добра сусідка 
Настя принесе миску гарячого 
борщу чи супу. 

- Ти б, Петре, з Любою поми-
рився, - якось сказала сусідка. 

Петро махнув у відповідь 
рукою.  

…Петро посковзнувся на 
сходах біля ганку під час пер-
шого заморозку. Зламав ногу і 
добряче потовкся. Повернув-
ся з лікарні в холодну порожню 
хату. Син жодного разу не про-
відав батька. Зате не забув при-
йти у «пенсійний» день. 

- Антоне, хіба ти не знав, що 
я у шпиталі? 

- Часу не мав. І до району 
тепер не дешево добиратися. 
Ти того… Любі дай знати, щоб 
приїхала. Випере, зварить що-
небудь.

Петро промовчав…   
Одного дня Петро поїхав до 

містечка, де жила донька. Ось її 
будинок. Новий, добротний. На 
подвір’ї - дорога автівка. Кру-
гом порядок. З хати вистриб-
нуло маленьке дівча. Схоже на 
Любу. Любина внучка. Петро 
почухав потилицю. Він не пої-
хав на весілля, коли Люба від-
давала заміж Наталю. Вслід за 
малою вийшла Люба з Мики-
тою. Микита взяв маленьку 
на руки. Підкинув до неба. Всі 
щасливо засміялися.        

Петро кілька разів прошку-
тильгав туди-сюди біля будинку. 
Розболілася нога. В животі мло-
їло від голоду. Ступити на донь-
чине подвір’я не наважився…

Ольга ЧОРНА.

Сокровенне

донька
Нелюба 

Невигадана  
історія

Наболіле
Осінь золота? Ні!
Закривавлена і задурманена.
Зболена вся. 
Вся в обмані вона і у ранах вся!
Спалена вогнем. 
Смогом здимлена.
Покалічена...
Осінь золота? Ні?
Вона кулями наскрізь прострілена.

Господи,  прости
Наші «зовсім маленькі» погрішності. 
Боженьку,  посли
Нам усім миру,  надії,  єдності.
Допоможи 
Пережити байдужість 

і нелюдськість.
Господи,  спаси!
Дай нам більше терпіння і чесності.

Осінь золота? Ні!
Вона змучена і згорьована...
Мамина сльоза
По обличі стікає із зморшками.
Батькова - «скупа»
Всередині очей залишилася.
Осінь золота? Ні!
Вона слізьми із крові умилася.

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА, 
с. Кривчики, Збаразького району. 

для сестри
Конверт 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Етюд 
про кохання Коли дощ – до щастя

На порозі майже листопад. Місяць нашого з тобою 
кохання і… розлуки. Ми зустрілися у дощ. Ти сказав: 
це до щастя. І я повірила. Закохалася, мов дівчисько, 
хоч за плечима 27. Час спливав од весни до осені, до 
нашого з тобою листопаду. Три роки ми були разом, у 
які складалися неймовірно щасливі дні. Не розуміла я 
лише одного: ти чомусь уперто не хотів переїжджати 
до мене назовсім, хоча я жила одна. 

Усе відкладав на «потім».
Я мріяла про те, як у нас народяться діти. Хлопчик і 

дівчинка. Ти теж ніби бажав цього. Та коли я завагітні-
ла, ти раптом чомусь запанікував. Став рідше бувати у 
мене, відмовлявся іти зі мною гуляти, особливо у люд-

ні місця. Врешті, котрогось дня зізнався, що насправді 
ти – одружений. І в тебе уже підростає двоє синів.

Я навіть не плакала. Просто я була настільки зди-
вована, що у мене не було слів. Як може дорослий чо-
ловік бути настільки безвідповідальним? Перед своєю 
власною сім’єю, переді мною, жінкою, якій обіцяв зо-
лоті гори, а головне – перед самим собою.

Я народила донечку. Без тебе. Але вдячна тобі за те, 
що подарував мені це маленьке диво. Чи сумую я за то-
бою? Хіба коли падає дощ. І то лише трішки. Адже ти 
казав – це до щастя. А воно в мене уже є – донечка На-
стуся, яка вчиться вимовляти перше слово – «мама»…

Ольга С. м. Тернопіль.

Замріяна юність 
у сонця питає:

- Що треба для щастя, 
хіба ти не знаєш?

І сонечко раннє 
скрутилось в клубочок,

Всміхнулось дівчатам, 
сказати щось хоче.

Та ще й підморгнуло 
промінчиком мило:

- Якого ще щастя 
потрібно щасливим?

Фотоетюд 
Івана ПШОНЯКА.
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Група L
«Металіст» – «Легія» Варшава – 0:1
Харків’яни залишаються вірними собі, коли 

мало чим поступаються суперникам, однак програ-
ють з мінімальним рахунком, коли власні помил-
ки стають вирішальними. Слабким місцем «Мета-
ліста» виявився лівий фланг, звідки й «прийшов» 
гол – 0:1.

Початок другого тайму міг перевернути все на 
позитивний лад для українців. Щоправда, для цьо-
го нашому голкіперу довелось відбити пеналь-
ті. Майже миттєво наш нападник забив головою, 
проте з мінімального офсайду. А потім арбітр при-
значив і другий одинадцятиметровий у матчі, що-
правда вже у ворота гостей. Натомість господарі 
були аж надто вічливими і залишили ворота «Ле-
гії» «сухими». Як наслідок, «нуль» у графі очок за-
раз виглядає практично як діагноз, і не обіцяє про-
ходження «Металіста» до 1/16 фіналу.

Інший матч групи L: «Трабзонспор» Туреччина 
– «Локерен» Бельгія – 2:0

Становище команд: «Легія» - 9 очок; «Трабзон-
спор» - 6; «Локерен» - 3; «Металіст» - 0.

6 листопада зустрічаються: «Легія» – «Мета-
ліст», «Локерен» – «Трабзонспор»

Група J
«Ольборг» Данія – «Динамо» – 3:0
Занадто багато компліментів на адресу «дина-

мівців» в останні тижні цілком могли запаморочи-
ти голову киянам. Недооцінка «Ольборга», безпе-
речно, мала місце, і данці на початку та наприкінці 
першого тайму забили голи, скориставшись груби-
ми помилками наших центральних оборонців. 

Цікаво, що перший тайм мав би завершуватись 
за всіма статтями на користь «Динамо»: Андрій Яр-
моленко влучив у стійку, Джермейн Ленс не пере-
грав голкіпера ударом з 4-х метрів, Юенс Беланда 

обіграв голкіпера суперників, однак і це нічого не 
принесло. 

А от після перерви гра була абсолютно рівною, 
а ближчим до голу був «Ольборг», що, зрештою, і 
втілилось у ще один м’яч. Таким чином, підопічні 
Реброва значно загострили для себе перспективи 
виходу з групи, які ще вчора здавались ідеальними.

Інший матч групи J: «Стяуа» Бухарест, Румунія – 
«Ріо Аве» Португалія – 2:1

Становище команд: «Стяуа», «Динамо» та «Оль-
борг» - по 6 очок; «Ріо Аве» - 0.

6 листопада зустрічаються: «Динамо» – «Оль-
борг», «Ріо Аве» – «Стяуа»

Група F
«Дніпро» – «Карабах» Азербайджан - 0:1
Початок зустрічі увінчався для господарів про-

пущеним «з нічого» голом.  Надалі азербайджанці 
«намертво» стали в оборону і до перерви взагалі 
нічого не дозволили у власному штрафному май-
данчику.

Після відпочинку Мирон Маркевич кинув у бій 
другого форварда. Атаки ставали більш небезпеч-
ними, проте їм не вистачало завершення. Госпо-
дарі досить багато заробляли стандартних поло-
жень. Втім, ані Євген Коноплянка, ані Руслан Ро-
тань ударами та навісами нічого не досягли. Гості 
читали всі задуми «Дніпра», здобувши для себе іс-
торичну перемогу. Дніпряни за перше коло групо-
вого турніру досі не забили жодного м’яча, макси-
мально ускладнивши собі боротьбу хоча б за друге 
місце у квартеті.

Інший матч групи F: «Інтер» Мілан, Італія – 
«Сент-Етьєн» Франція – 0:0 

Становище команд: «Інтер» - 7 очок; «Карабах» 
- 4; «Сент-Етьєн» - 3; «Дніпро» - 1. 

6 листопада зустрічаються:  «Карабах» – «Дні-
про», «Сент-Етьєн» – «Інтер».

 «Тернопіль»  «влетів» 
в Олександрії

Дві нічиї в останніх турах лідера 
першої ліги ФК «Олександрія» 
не на жарт розізлили його 

гравців. Всю злість вони виклали в 
матчі 14-го туру. Під «гарячу» руку 
потрапив ФК «Тернопіль», якому 
господарі «відвантажили» чотири 
«сухих» м’ячі.

Матч показав наскільки індивіду-
ально сильні футболісти ФК «Олексан-
дрія». Не дарма вони є головними пре-
тендентами на підвищення у класі. Нато-
мість тернополяни, маючи велику кіль-
кість травмованих гравців, не могли ви-
ставити оптимальний склад на гру про-
ти лідера. Тому деякі футболісти з Тер-
нополя граючи не на своїх позиціях, ді-
яли не досить впевнено, окрім того, від-
верто слабку гру продемонстрували обо-
ронці. Та й в атаці тернополяни вигляда-
ли беззубо. За підсумками першого тай-
му гравці ФК «Олександрія» зуміли на-
нести 20 ударів по воротах (дев’ять по-
цілили в рамку), натомість наші футбо-
лісти – жодного. Якщо в перші пів годи-
ни гри тернополяни ще сяк-так стриму-
вали навалу суперника, то у заключні 15 
хвилин першого тайму гості «посипали-
ся». За неповних п’ять хвилин у їх ворота 
влетіло три м’ячі.

В другому таймі гра заспокоїлась, ви-
дно було, що лідер першої ліги вирішив 
зберегти сили для більш відповідальних 
матчів. Натомість муніципали не особливо 
намагалися скористатися ситуацією. Біль-
ше того, невдовзі у їх ворота влетів четвер-
тий гол. 

2 листопада у домашньому поєдинку  
«Тернопіль» мусить реабілітуватися перед 
уболівальниками і дати бій ФК «Суми».

У Тернополі відбувся другий матч 3-го туру жіночої 
Суперліги з волейболу між «Галичанкою» та 
чернігівським «Педуніверситетом».

 Як і у першій грі, жодної інтриги на майданчику не було. «Галичан-
ка» впевнено обіграла дебютанток 3:0. Після трьох турів в активі тер-
нопільських волейболісток  шість перемог та максимальна кількість 
очок у турнірній таблиці.

 «Шахтар» здобув свою найбільшу пе-
ремогу у Лізі, а форвард донеччан Луіс 
Адріано забив одразу 5 м’ячів.

Груповий турнір. Група «H». Третій тур
«БАТЕ» Борісов – «Шахтар» – 0:7

Чемпіон України після двох ігор відставав від білорусів, проте 
все одно вважався фаворитом гостьової зустрічі. Тому перемога 
стала для українських любителів футболу очікуваною, а от ра-
хунок змусив звернути увагу на «гірників» в усіх куточках кон-
тиненту. «БАТЕ» надто сміливо розпочав зустріч, не приділяю-
чи належної уваги захисту. Тому гостям не важко було спіймати 
суперника на контратаці і невдовзі гості повели у рахунку. Двічі 
білоруси змарнували нагоду гідно відповісти, а потім настав час 
одностороннього руху -  ще до перерви гірники забили 6 голів у 
ворота суперників. 

 У другому таймі «Шахтар» продовжив у тому ж стилі і у воро-
та «БАТЕ» влетів уже сьомий м’яч.

Інший матч третього туру у групі «H» завершився домашньою 
перемогою «Порту» вдома над іспанським «Атлетіком» – 2:1. Пор-
тугальці і лідирують з 7-ма балами. Другим став «Шахтар» - 5 очок. 
Далі розташувались «БАТЕ» (3 пункти) та «Атлетік» - 1. У черго-
вий ігровий день зустрінуться ці ж суперники. Зокрема, «Шахтар» 
прийматиме чемпіона Білорусі у Львові 5 листопада.

Ліга Чемпіонів
«Шахтар» «видав 

на гора» ідеальний матч

Ліга Європи

«Профукали» все, що могли
У третьому турі групового раунду Ліги Європи УЄФА 

вітчизняні клуби тільки програвали і навіть не забивали.

У перенесеному матчі 
першого туру Першої 
ліги футбольний клуб 

«Нива» переміг чернівецьку 
«Буковину»  - 5:3.

Після нетривалої розвідки біля во-
ріт гостей, «Нива» взялася за справу. 
На 8-ій хвилині Семенюк відкрив ра-
хунок після чудової розрізної переда-
чі партнера. Все що залишалося зро-
бити форварду «Ниви» — це пробити 
повз воротаря, з чим він впорався без-
доганно.

А на 15-ій хвилині черговий ше-
девр створив Тарас Дурай. Півзахис-
ника «Ниви» вдарили по ногах метрів 

за 30-до воріт. До м’яча підійшов сам 
постраждалий і гарматним ударом по-
двоїв перевагу у рахунку.

Суттєва перевага «Ниви» надалі 
повинна була втілюватися у ще кіль-
ка забитих м’ячів, проте забили гості. 

Однак, хоча інтрига тривала до фі-
нального свистка, наші футболісти 
зуміли довести гру до переможного 
кінця.

Натомісь вже у 14-му турі 
Першої ліги «Нива» 
зазнала домашньої 

поразки від кіровоградської 
«Зірки» — 0:2.

Гості, попри всі свої наявні пробле-

ми, доволі активно увійшли у гру і на 
перших хвилинах змусили «Ниву» віді-
йти в оборону. Лише згодом тернопо-
лянам вдалося вирівняти гру. Гостріші 
моменти почали виникати у другій по-
ловині першого тайму. В одній з атак 
«Зірка» таки домоглася свого і на пере-
рву команди пішли за рахунку 0:1.

Зі старту другого тайму «Нива» 
кинулась на ворота суперника, нама-
гаючись відіграти пропущений гол і 
створила кілька досить небезпечних 
моментів. Однак, кинувши усі сили 
на атаку, господарі дещо послабили 
пильність в обороні і на 67-ій хвили-
ні гості цим скористалися.

За два матчі – три очки

Тернополяни стали
 чемпіонами України 

у Харкові пройшла першість 
України з кікбоксингу серед 
школярів. 

 Для хлопців це був головний старт року, 
участь у змаганнях прийняло більше 400 учас-
ників з різних областей. Наші спортсмени ви-
ступали у категорії «юнаки 2001/02 років на-
родження».

 У першому поєдину всього лише 1 хвили-
на знадобилась Максиму Сливінському, щоб 
влучним ударом ноги відправити у глибокий 
нокаут суперника з Херсона. Згодом тернопо-
лянин у фінальному поєдинку за очками здо-
лав свого суперника з Харкова та став чемпіо-
ном України.

 Також це почесне звання завоював і наш 
земляк Максим Вербовецький, який спочатку 
переміг спортсмена з Полтави, а днем пізніше 
у фіналі здолав харківського бійця.

 «Галичанка» продовжує 
йти без втрат
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Цілющі краплини 

народної медицини

При нестачі вітаміну 
А погіршується зір, 
а нестача вітаміну В 
викликає безсоння

Якщо ви відчуваєте постійну 
сонливість, дратівливість, пога-
ний апетит, у вас лущиться шкі-
ра, червоніють очі, з'являються 
ранки в кутиках рота, довго го-
яться навіть дрібні подряпи-
ни або просто з вашим організ-
мом відбувається щось «не те», 
лікарі кажуть – настав час звер-
нути увагу на своє здоров'я. Всі 
перераховані симптоми можуть 
бути викликані авітамінозом.

Визначити вітаміни, неста-
ча яких викликає погіршення 
здоров'я, можна за особливими 
ознаками. При нестачі вітаміну 
А погіршується зір, очі постій-
но подразнені, їх часто хочеться 
потерти. Можливий навіть роз-
виток так званої курячої сліпо-
ти. Якщо у вас сохне і лущить-
ся шкіра, а біля коріння волосся 
з'являються нариви або запа-
лення, то це також означає не-
стачу того ж вітаміну А.

При нестачі вітамінів групи 
B розвиваються порушення сну, 
безсоння, порушення апетиту, 
запори або проноси і різкі пе-
репади настрою. Ці ж вітаміни 
«відповідають» за стан слизо-
вих оболонок рота і відсутність 
ранок в кутиках губ.

Вітамін С відповідає за за-
гальний тонус організму. Якщо 
його не вистачає, то розвива-
ються слабкість, дрібні крово-
виливи, кровоточивість ясен, 
а також погіршується загоєн-
ня ран, синців, порізів і подря-
пин. Як і у випадку з вітаміном 
А, може погіршитися зір.

Якщо болять зв'язки і кіст-
ки, а зуби і нігті стали слабки-
ми і ламкими, то це ознака не-
стачі вітаміну D. Якщо організ-
му не вистачає вітаміну PP, то 
погіршується стан шкіри, вона 
стає шорсткою і горбистою, 
можлива поява сильного почер-
воніння деяких її ділянок. При 
гострій нестачі цього вітаміну 
виникають судоми і припиня-
ється вироблення шлункового 
соку, що призводить до блюво-
ти і запорів.

Насіння льону 
полегшує 
клімакс

А також зменшує 
ризик інфарктів і 
інсультів, зміцнює 
судини і серце

Хто посіє льон, той по-
жне золото, – каже укра-
їнська приказка. Це чиста 
правда, бо льон – скарб для 
здоров’я. Щороку це підтвер-
джують нові дослідження. 
Якщо їсти насіння регулярно, 
це продовжить вам життя. На-
сіння льону на 62% складаєть-
ся з омега-3 жирних кислот. 
Вони зменшують ризик ін-
фарктів та інсультів, зміцню-
ють судини, серце і є чудовим 
засобом для довголіття.

Для профілактики достат-
ньо однієї-двох чайних ло-
жок на день. Його кладуть 
у будь-яку їжу, особливо в са-
лати. У гарячі страви дода-
вайте перед поданням. Насін-
ня льону – гарна профілакти-
ка раку. Якщо споживати ро-
ками, ризик пухлин меншає 
удвічі-тричі. 

Насіння льону зменшує та-
кож нездужання при клімаксі. 
Дві столові ложки лляної олії 
на день, домішаних у каші, сік 
або йогурт, зменшують часто-
ту нападів. У жінок не приско-
рюється серцебиття, не памо-
рочиться голова й не черво-
ніє шкіра. Вони стають спо-
кійніші, рівень гормонів нор-
малізується. 40 грамів насіння 
на день – це м’який замінник 
гормональної терапії. Щоб був 
ефект, важливо вживати льон 
щодня протягом двох-трьох 
місяців. Тоді зробити перерву 
на місяць – і знов.

Можна вживати коктейль 
із лляного насіння. Такий засіб 
корисний для всіх.

Збийте у блендері склянку 
кефіру 1,5 відсотки жирності, 
2 чайні ложки насіння, півчаш-
ки сезонних ягід і чверть бана-
на. Вживайте напій щодня за-
мість сніданку. Та за пару го-
дин обов’язково перекусіть. 
Курс – місяць-три. У поєднанні 
з ранковими пробіжками ре-
зультат буде помітний і на об-
личчі, і на фігурі. Шкіра помо-
лодіє, перестає боліти голова, 
травлення прийде до норми.

Обліпиха – хороший регулятор кров’яного 
тиску, температури тіла. Вона є природним ме-
дикаментом від раку, оскільки містить каротин та 
вітаміни С і Е.

Ягоди можна заморожувати, пересипати 
цукром чи робити олію. Обліпихова олія швидко 
загоює опіки та виразки на шкірі, зволожує суху 
шкіру обличчя, є профілактичним засобом проти 
ламкості нігтів, лікує гастрит і виразки дванадця-
типалої кишки, загоює рани в ротовій порожнині.

Олію в домашніх умовах зробити дуже про-
сто. Ягідки перемелюють в м’ясорубці або за до-
помогою блендера, можна просто добре розтерти 
дерев’яною ложкою. Додають туди оливкової олії 
і ставлять у темне місце на 3-4 дні. Після цього че-
рез сито чи марлю відділяють густі залишки, а сік, 
що утворився, зберігають у скляному посуді. 

Обліпихову олія використовують для зма-

щування пролежнів, лікування обморожень, 
опіків. Обережно наносять на ушкоджену ділян-
ку шкіри, потім накладають стерильну марлеву 
серветку. Пов’язку потрібно змінювати щодня. 

Коли у діток лізуть зубки або стоматит, об-
ліпихова олія теж стає у пригоді. При затяжно-
му кашлі, бронхіті, пневмонії олію не лише п’ють, 
а й розтирають нею груди. Лікують нею і запаль-
ні процеси в кишково-шлунковому тракті. Не слід 
вживати її хіба що тоді, коли у вас запалення під-
шлункової залози чи жовчного міхура.

Обліпихова олія має протизапальну, бакте-
рицидну, протигрипозну дію, якщо її додати до 
чаю, наприклад.

При будь-якому методі заготівлі обліпихи, 
вона не втрачає свої корисні властивості. Тому 
ще одним популярним способом є пересипання 
цукром в пропорції 1:1. 

Вважається, що сміх має цілющі 
властивості. 

Нещодавно вчені підрахували, 
як довго потрібно сміятися, щоб поліпши-
ти стан свого здоров`я. Експерти встано-
вили, що сміятися треба мінімум 30 хви-
лин на день. Сміх такої тривалості підви-
щує якість сну, допомагає побороти стрес, 
нормалізує роботу серця, печінки, легенів. 
Одне слово, жити стає легше і, звичайно ж, 
веселіше. 

Вчені відзначають, що позитивні 
люди мають більші можливості в ро-
боті і в стосунках з навколишніми. 
Сміх стимулює імунітет, викликає ви-
плеск адреналіну. Також він активі-
зує механізм вивільнення ендорфінів 
– наших природних «наркотиків».

А тим часом статистика говорить 
про те, що незважаючи на користь смі-
ху, сучасні люди сміються менше, ніж 
наші предки в минулих століттях.

Вітамінний десерт. 
Щоб приготувати цілющу су-

міш, слід взяти 2 склянки облі-
пихи, ядра 10 волоських горіхів 
і 1 склянку натурального меду. 
Перетерти обліпиху або подріб-
нити на блендері, змішати з ме-
дом і подрібненими горіхами. 

Очищення організму 
від шлаків

Розтопити 2 склянки меду 
в 2 л гарячої води, додати 2 
склянки обліпихового соку й 
варити на слабкому вогні про-
тягом 5-7 хв., потім довести до 
кипіння і зняти з вогню. Коли 
суміш трохи охолоне, додати 
2 ст. л. дріжджів і залишити на 
10-12 годин бродити. Перели-
ти засіб у посудину, герметич-
но закрити і настоювати протя-
гом 30 днів. Приймати по 1 ст. л. 
вранці та ввечері після їди

Коктейль для 
відновлення сил

Взяти 3 ст. л. обліпихи, 2 ч. 
л. меду, 1 ч. л. соку лимона; яго-
ди перетерти й залити 1 склян-
кою окропу, настояти 30 хв., пе-
рецідити й додати мед та сік 
лимона. 

Китайський засіб 
від кашлю

Розтерти жменьку свіжих 
(або заморожених) ягід обліпи-

хи з 2 ст. л. меду до однорідної 
кашкоподібної маси й залиши-
ти на 1-1,5 години. Вживати цю 
суміш по 1 ст. л. щогодини. 

Також можна взяти по 0,5 
склянки соку обліпихи і 0,5 
склянки свіжого молока, все 
ретельно перемішати й вжива-
ти по 1 ст. л. 6 разів на день.
Від затяжного кашлю 

та болю в грудях
0,5 склянки соку обліпихи 

довести до кипіння, додати 1 
ст. л. меду й варити на слабкому 
вогні 5 хв. Потім зняти кастру-
лю з вогню, охолодити й вжива-
ти по 1 ст. л. тричі на день піс-
ля їди.

Відвар від бронхіту
1 ч. л. сушених ягід обліпи-

хи залити 1 склянкою окропу 
й дати настоятися 4-5 хв, пити 
як чай перед сном. У цей відвар 
можна додати мед або малино-
ве варення.

Краплі від 
гаймориту

Оливковою олією закапу-
ють ніс – по 1-2 краплі в кожну 
ніздрю кілька разів на день. 

Сік від перевтоми
500 г свіжих ягід помити 

й відтиснути через марлю сік. 
Але не слід випивати його від-
разу, розтягніть це задоволен-

ня на весь день: пийте по 2 ст. 
л. соку кожні дві години – до ве-
чора у вас буде чудове самопо-
чуття, втому як рукою зніме. 

Якщо свіжих ягід не діста-
ти, можна скористатися суше-
ними плодами. Сировину зали-
ти окропом, накрити кришкою 
і поставити на 10-15 хв. у тепле 
місце, після цього настій гото-
вий до вживання. Приймайте 
його по 2 ст. л. кожні дві години. 

Маска від випадіння 
волосся

Перед нанесенням шампу-
ню в коріння намоченого попе-
редньо волосся втирають облі-
пихову олію, потім замотують 
волосся поліетиленовим паке-
том і махровим рушником. Че-
рез півгодини змивають маску 
з допомогою шампуню. Робити 
її можна не частіше, ніж раз на 
тиждень.

При застосуванні лікар-
ських засобів з обліпихи слід 
пам’ятати, що свіжі плоди і сік 
з них не можна вживати людям, 
що страждають на виразкову 
хворобу шлунка, гастрит з під-
вищеною кислотністю. Для них 
корисна тільки олія обліпихи. 
Хворим на сечокам’яну хворо-
бу з уратним походженням ка-
менів будь-які засоби з обліпи-
хи категорично протипоказані. 

Золоті ліки 
осені

Серед заготівель у жовтні 
першим номером 
має бути обліпиха

Важко знайти в людському організмі те, 
чого не лікує обліпиха. Ця рослина – 
згусток вітамінів. Цілющі властивості 

має кора кущика, листя, гілки та плоди.  
Кору обліпихи слід збирати навесні, 
листочки – до того, як рослина почне цвісти, 
а плоди – восени, коли ягоди достигнуть і 
набудуть яскравого помаранчево-червоного 
забарвлення. 

Рецепти з обліпихи

Азбука 
вітамінів 

Сміх  змінює  життя
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Пісний пиріг з овочами

ПОТРІБНО: для тіста – 400 г борош-
на, 5 г розпушувача для тіста, 100 г то-
матного соку, 120 г рафінованої олії, 10 
г солодкої меленої паприки, білий кун-
жут. Для начинки можна використову-
вати будь-які овочі свіжі чи заморожені. 
Один з варіантів начинки: спаржева ква-
соля – 400 г, 1 морквина, 1 цибулина, 2 
зубчики часнику, зелена цибуля, оливко-
ва олія, чорний мелений перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: дуже-дуже смач-
ний пісний пиріг яскравого кольору. Тіс-
то дуже м’якеньке та ніжне, а в начинку 
можна додавати овочі за смаком. Борош-
но змішати з розпушувачем, додати па-
прику, сіль, влити олію з соком. Заміси-
ти тісто і залишити його “відпочивати” 
на 30 хв. під харчовою плівкою. Підготу-
вати начинку: подрібнену цибулю, терту 
моркву протушити на сковорідці з олією, 
в кінці додати сіль, перець, подрібнені 
часник (за бажанням) та зелену цибулю. 
Якщо квасоля заморожена, підсмажити 
її на олії та випарувати всю рідину. Мож-
на використовувати консервовану спар-
жеву квасолю, яку достатньо буде просто 
процідити від маринаду. Розділити тісто 
на дві нерівні частини 2/3 і 1/3. Форму 
викласти папером для випічки. З більшої 
частини тіста викласти основу. А меншу 
розкачати, аби накрити пиріг зверху. Тіс-
то добре розкачувати між двома листами 
паперу для випічки. Верх пирога поколо-
ти виделкою, злегка змастити водою і 
посипати насінням кунжуту. Випікати 35 
хв. при температурі 180 градусів.

Запіканка з броколі 
та картоплі

ПОТРІБНО: 500 г броколі, 4 середніх 
картоплини, 3 яйця, 150 г сметани, сіль 
та перець до смаку

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почис-
тити, нарізати невеликими кубиками, 
відварити в підсоленій воді. Броколі роз-
ділити на малі суцвіття, також відварити 
в підсоленій воді (варити 5-7 хв). Овочі 
викласти в змащену форму для випікан-
ня. Яйця, сметану, сіль та перець збити і 
залити цим соусом овочі. Пекти 20-25 хв 
при температурі 180 градусів. 

Кекс-закуска 
ПОТРІБНО: 4 яйця, 100 мл рафінова-

ної  олії, 200 г борошна, 200 г твердого 
сиру, 200 г шинки, 100-150 г консервова-
них печериць, 11 г розпушувача для тіс-
та, 3-4 ч. л. гірчиці, сіль, перець – за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: нагріти духовку до 
180 градусів. Форму ємністю приблиз-
но 900 г застелити пергаментом. Збити 

яйця, додати сіль і перець. Шинку нарі-
зати  кубиками, додати в борошно. Потім 
борошно з шинкою змішати з яйцями, 
додати розпушувач, гірчицю, поступово 
ввести оливкову олію, замісити однорід-
не тісто. Потім додати сир, натертий на 
тертці, і нарізані печериці. Ще раз заміси-
ти тісто. Викласти тісто у форму. Випіка-
ти 1 год. 15 хв. до золотистого кольору. 
Готовий кекс витягнути з духовки і лише 
через 30 хв. звільнити від форми.

М’ясний пиріг

ПОТРІБНО: 1 скл. молока, 1 ст. л. су-
хих дріжджів, 3 скл. борошна, 1 яйце, 100 
г вершкового масла, 1 ст. л цукру, 3 цибу-
лини, сіль, 500 г м’яса, 300 г грибів, пучок 
зеленої цибулі. 

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо нарізаємо 
дуже дрібненько, щоб швидко приготу-
валось, гриби, цибулю звичайну і зелену 
цибулю також нарізаємо. Все обсмажує-
мо окремо до напівготовності. Для при-
готування тіста до склянки трішки те-
плого молока додати сухі дріжджі, яйце, 
цукор, половину чайної ложки солі, мас-
ло. Всі складові перемішати і додавати 
частинами борошно. Тісто не повинне 
бути тугим і не липнути до рук. Змащує-
мо форму та застеляємо дно та боки тіс-
том, нехай постоїть хвилин 15, потім ви-
кладаємо шарами начинку: м’ясо, гри-
би, цибулю. Зверху посипаємо натертим 
сиром, перемішаним з зеленню. Стави-
мо випікатися на півгодини в нагріту до 
180-190 градусів духовку.

Сирні пиріжки 
ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 1 ч. л. роз-

пушувача, 1 яйце, 1 чашка (200 мл) до-
машнього сиру, по 1/4 скл. молока, олії,1 
ст. л. сметани, дрібка солі. Для начинки: 
відварене м”ясо, притушене з цибуль-
кою.

ПРИГОТУВАННЯ: з’єднати всі інгре-
дієнти і замісити м’яке еластичне тісто. 
Будь-яке відварене м’ясо протушкувати 
з цибулею. Додати спецій до смаку. Тісто 
розкачати і сформувати пиріжки. Випіка-
ти у духовці, розігрітій до 200 градусів.

 Слойки з сиром 
і помідорами

ПОТРІБНО: листкове тісто, сир твер-
дий, помідори, яйце, сіль, базилік.

ПРИГОТУВАННЯ: листкове тісто на-
різати квадратиками, сир нарізати таки-
ми ж пластинками, помідорки попере-
чними кружечками. Викладати на зма-
щене жиром деко тісто - сир - помідор. 
Яйце розбити вилочкою, посолити, до-

дати базилік (сухий чи по-
дрібнений свіжий). перед 
випічкою все змазати яй-
цем. Випікати при 200 гра-
дусах 30 - 40 хв. (поки не 
зарум’яниться).
Піца на сковороді

ПОТРІБНО: 9 ст. л. бо-
рошна, по 4 ст. л. смета-
ни чи кефіру і майонезу, 2 
яйця, 1 щіпка гашеної кра-
плею оцту соди, начинка — 
продукти на смак, сир.

ПРИГОТУВАННЯ: з майонезу і кефі-
ру або сметани, борошна і яйця заміси-
ти рідке тісто, додати погашену соду, пе-
ремішати і вилити тісто на змащену мас-
лом сковороду. Нарізати всі інгредієнти 
для начинки, викласти на тісто, посипа-
ти все тертим сиром і під кришкою за-
пікати піцу 15 хв. Майонез можна не ви-
користовувати взагалі — готувати тісто 
можна тільки на одному кефірі або сме-
тані.

Дуже смачна піца
ПОТРІБНО: 600 г борошна,1 скл. те-

плої води, 2 яйця, 1 ст. ложка цукру, 0.5 ч. 
ложки солі, 3 ст. ложки олії, 1 пакетик (11 
г) сухих дріжджів.

ПРИМІТКА: інгредієнти розраховано 
на 2 піци діаметром 25 см або одну вели-
ку.

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борош-
но в глибоку миску або каструлю, пере-
мішати  з дріжджами. Додати цукор, сіль 
і олію. Влити склянку води і перемішати.

Додати збиті яйця. Вимісити тісто до 
гладкості (до однорідності). Місити не 
менше 15 хв. руками, змащеними олією. 
Прикрити ємність з тістом і відставити 
на 1 год.

Помити і очистити гриби. Нарізати 
їх пластинками. Цибулю нарізати кіль-
цями, ковбасу  - тонкими скибочками. 
Сир натерти на крупній тертці. Помідори 
надрізати хрестиком, облити окропом і 
очистити. Нарізати скибочками. Цибулю 
злегка обсмажити на сковороді з олією 
і додати пластинки грибів.  Присипати 
стіл борошном, покласти половину тіс-
та на стіл і розкачати за розмірами вашої 
форми. Викласти тісто у форму, змасти-
ти кетчупом, викласти гриби з цибулею. 
Зверху на гриби покласти ковбасу та по-
мідори. Посипати піцу тертим сиром і зе-
ленню. Запікати 30-40 хв. в духовці, розі-
грітій до 180°С.

Пиріг-піца

ПОТРІБНО: 600 г борошна, 10 г сухих 
дріжджів, 250 мл. води, сіль, 50 мл. моло-
ка, 2 ст. л. вершкового масла. Для начин-
ки: перший варіант – гриби, капуста, ци-
буля, морква, яйця курячі; другий варі-
ант – рис, морква, яйця курячі.

ПРИГОТУВАННЯ: це тісто чудово під-
ходить для піци і солоного пирога. Тож 
можна із однієї порції приготувати і те, 
й інше. Для приготування тіста з’єднати 
всі інгредієнти і добре вимісити. Відста-
вити тісто, щоб воно підійшло і приготу-

вати начинку. Підсмажити гриби, додати 
капусту, моркву і цибулю, добре все про-
тушкувати. Яйця зварити. Частину тіс-
та розкачати і викласти у форму. На ньо-
го викласти охололу начинку та натерти 
яйця. Зверху накрити другою частиною 
тіста, краї з’єднати, а посередині зробити 
невеличкий отвір та змазати пиріг яй-
цем. Випікати в духовці при температу-
рі 180-200 град. 30 хв. до золотистої ско-
ринки. Начинка інша: відварений рис з 
прянощами, відварена морква, яйця. Роз-
качати тісто і викласти шарами моркву, 
яйця, рис, зверху закрити тістом та змас-
тити яйцем.

Сирне тісто для піци
ПОТРІБНО: 250 г борошна, 100 г сиру, 

3 ст. л. молока, 4 ст. л. олії,1 яйце, 20 г 
дріжджів, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати усі інгре-
дієнти та замісити дріжджове тісто. Ска-
чати з нього кульку та дати постояти 10-
15 хв. Готове тісто розділити на шматки 
потрібного розміру та розкачати із них 
круглі заготовки не тонші 1 см. Заготов-
ки вкласти на змазане олією деко або у 
форму, розрівняти так, щоб по краю вий-
шов невеликий бортик. На поверхню 
піци вкласти шар начинки та випікати у 
середньо нагрітій духовці близько півго-
дини.

Піца з домашнім сиром

ПОТРІБНО: для тіста - 1 скл. теплої 
води, 2 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. цу-
кру, 0,5 ч. л. солі, 1 ст. л. сухих дріжджів. 
Для начинки – аджика, шинка, домаш-
ній сир, яйце, часник, солодка паприка, 
суміш італійських трав, голландський 
сир. 

ПРИГОТУВАННЯ: тісто замісити, 
зверху змазати олією, залишити в тепло-
му місці щоб підійшло, 1-2 год. Після цьо-
го викласти на форму, тісто має трохи пі-
дійти, помазати аджикою, викласти по-
різану шинку, помідор. Домашній сир ви-
мішати з сіллю, солодкою паприкою, час-
ником та яйцем. Сирну масу розмісти-
ти хаотично по поверхні, це все затерти 
твердим сиром і посипати італійськими 
травами. 

Пиріжки-клубочки
ПОТРІБНО: 1 куряча грудка або 250 г 

курячого фаршу, 1 яйце, 400 г листково-
го тіста, 1 цибулина, дрібка солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю подрібни-
ти у блендері (якщо його немає, можна 
порізати на дрібні шматочки і пропусти-
ти через прес для часнику), потім додати 
філе і подрібнити (якщо робити з гото-
вого фаршу - можна додати яйце). Фарш 
посолити, трохи поперчити і сформува-
ти невеликі кульки (покласти всередину 
кожної кульки трохи тертого сиру). Тіс-
то розкачати в одному напрямку і поріза-
ти на тонкі смужки. Кожну м’ясну кульку 
обмотати смужками тіста, як клубок ни-
ток. Готові клубочки викласти на деко, 
змазати яєчним жовтком і випікати до 
готовності.

Пиріжки солоні, піци, запіканки – 
сподобаються усій родині

На ваші численні прохання, дорогі читачі, «Смачна 
сторінка» у «Нашому ДНІ» стала уже традиційною. 
Ми раді, що вам подобаються підготовлені нашими 
господиньками рецепти різних страв. Були дуже вті-
шені, коли до редакції завітала пані Олена Кулик з Тер-
нополя, принесла нам до чаю солодку випічку, приго-
товлену за порадами «Смачної сторінки». Дякуємо! І 
нехай усім вдається спекти і зварити, зібрати за сто-
лом родину. Бо що є важливіше за сімейне тепло?.. 

А щоб завжди мати під рукою оригінальні й водно-
час прості рецепти і солодкого, й солоного – не забудь-
те передплатити тижневик «Наш ДЕНЬ» на наступне 
півріччя! 
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- І чого всі так прагнуть отри-
мати вищу освіту? Ось у нас в офі-
сі з 25 праюючих, включно з ди-
ректором і його заступником, 
лише у двох вища освіта - у при-
биральниці та кур’єра.

* * *
- Ви хто?
- Ми - чотири вершники апо-

каліпсису: війна, смерть, голод і 
чума.

- А хто це ще з вами плента-
ється?

- Стажист Путін.
* * *

Бабуся на ринку торгує тома-
тами. Поруч табличка: «Помідо-
ри з Чорнобиля». Підходить по-

купець: 
- Навіщо ви це написали? Не 

візьме ж ніхто! 
-Беруть, синку, беруть. Хто 

для тещі, хто - для зятя.
* * *

- Що означає «багато гро-
шей»?

- Це, коли на податки виста-
чає.

* * *
- Чому ти такий сумний?
- У мене син народився.
- Як назвали?
- Людовік.

- А чому Людовік?
- Тому, що чотирнадцятий!

* * *
- Коханий, пам’ятаєш, ти вліт-

ку на риболовлю ходив?
- Пам’ятаю, а що?
- Твоя щука телефонувала. 

Сказала, що вагітна.
* * *

За результатами перевірки 
шкільних творів одинадцяти-
класників на тему: «Як я провів 
літо», було розкрито три погра-
бування і два згвалтування.

* * *

Три яблука змінили наш світ: 
першою спокусило Єву. Друге 
розбудило Ньютона. А третє по-
трапило на очі Стіву Джобсу.

* * *
Українські народні прикмети: 

якщо випав сніг - будуть класти 
асфальт. Якщо поклали асфальт - 
будуть міняти труби.

* * *
- Привіт, подруго, як живеш із 

новим чоловіком? 
- Чудово! Він вішає мені лок-

шину на вуха, а я акуратно намо-
тую її йому на роги.

* * *
  Фізика - єдина галузь в Укра-

їні, де ще дотримуються законів.
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Відповіді

ТОВАРИСТВО У ТЕРНОПОЛІ 
РОЗПРОДУЄ АВТОМОБІЛІ:

ЗІЛ-130 з ізотермічними будами – на ходу, 
на запчастини, на металобрухт;

ЗАЗ «Таврія» - пікапи;
ЗАЗ «Славута».

Тел.: 0674781111, Віктор
***

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

Українські анекдоти

Тернопільський обласний військовий комісаріат ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади державного 
службовця по строковому трудовому договору на період до 
оголошення демобілізації:

- провідний спеціаліст відділу по роботі з особовим 
складом та громадськістю. 

Основні кваліфікаційні вимоги до посад: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр;
Освіта – повна вища.
Стаж роботи не менше двох років.
Обмеження до кандидатів щодо прийняття на держав-

ну службу та проходження служби у відповідності до чинно-
го законодавства. 

Додаткова інформація щодо напрямів підготовки, осно-
вних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці надається кадровою службою.

Заяви та документи подавати  до відділення персоналу 
обласного військового комісаріату протягом 30 календар-
них днів від дня публікації. 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців буд. 2, 
тел. 25-09-83. 

Пільга з податку на прибуток 
для готелів: що тепер?

Як відомо, відповідно до Податкового кодексу Укра-
їни, тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січ-
ня 2011 року звільнявся від оподаткування прибуток 
суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надан-
ня готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готе-
лях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», 
у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в 
яких проведено капітальний ремонт чи реставрація іс-
нуючих будівель і споруд. Проте, нагадуємо, що Законом 
України від 31 липня 2014 року №1621-VII «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України» суб’єктам господарської ді-
яльності скасовано пільгу в оподаткуванні податком на 
прибуток, отриманий від надання готельних послуг. 

Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів в області
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ГОРОСКОП
з 29 жовтня до 
4 листопада
ОВЕН

Активно мрiйте i пла-
нуйте, у вас є шанс ви-
конати все запланова-
не. Тиждень сприятливий 
для оновлення iнтер’єру.
ТЕЛЕЦЬ 

Вашi плани щодо ро-
боти можуть суттє-
во змiнитися у кращий 
бiк. Найкращi рiшення 
визрiють наприкiнцi тиж-
ня.
БИЗНЮКИ 

Будь-який ризик може 
дорого обiйтися, i йдеться 
не лише про фiнанси. Як 
кажуть: повiльнiше їдеш – 
далi будеш.
РАК 

Ви з’ясовуватимете 
стосунки з близькими. 
Конфлiкти матимуть по-
бутовий характер. Не звер-
тайте уваги на дрiбницi.
ЛЕВ 

Ви налагодите сто-
сунки з тими, з ким дав-
но не бачилися. У роботi 
з’явиться можливiсть 
проявити ваш досвiд. Не 
відмовляйтеся від подо-
рожі. 
ДІВА 

Друга половина тиж-
ня – вдалий час для будь-
яких починань. Вирiшуйте 
службовi питання, а також 
берiть активну участь у 
життi близьких.
ТЕРЕЗИ 

Ви побачите помил-
ки у роботi своїх ко-
лег, родичiв, але не вар-
то забувати й про власнi 
недолiки.
СКОРПІОН 

Якщо вам здається, 
що весь свiт проти вас, 
придивiться, можливо, 
ви прагнете того, що вам 
зовсiм не потрiбно.
СТРІЛЕЦЬ 

Можливi несподiванi 
ситуацiї, в яких дове-
деться швидко зорiє-
нтуватися, показати свої 
органiзаторськi здiбностi.
КОЗЕРІГ 

Будьте готовi до по-
долання перепон. Напри-
кiнцi тижня зробiть при-
ємний сюрприз коханiй 
людинi.
ВОДОЛІЙ 

Дотримуйтеся всiх пра-
вил, навiть дрiбнi пору-
шення викличуть нега-
тив. У сiмейних сварках 
доведеться поступитися.
РИБИ 

Удача зараз на вашому 
боцi. Угору пiдуть особистi 
та професiйнi справи. На-
чальство оцiнить вашi 
старання.

Вітаємо!

 Галину Броніславівну 
Гомзяк

із с. Плотича 
Козівського району

з Днем народження! 
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
D колі щирих, вірних і хороших друзів!
Зичим Тобі щастя, радості, тепла,
Успіхів, здоров’я, злагоди й добра!
Хай крокують поруч вірність і кохання, 
Хай здійсняться мрії та усі бажання!
Хай затишком наповнюється хата, 
Достатком, щирістю 

і сонячним теплом. 
Нехай в ній буде радості багато, 
Прихильна доля огорта крилом.
Хай буде поруч удача щоденно,
І хай на душі завжди буде приємно!
Хай Матір Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і многі літа!
З любов’ю – тато, мама, чоловік, 
доньки Соломія і Марія. 

Михайла Федоровича 
та Ліду Іванівну Сидоруків  

із с. Вишгородок 
Лановецького району
із 55-річним ювілеєм 
подружнього життя!

Вже дві п’ятірки відійшли в минуле, 
А Ви разом, мов юні два птахи.
 І сльози, й радість пронесли Ви гідно, 
В турботах виростали дітлахи. 
Яка безмежна терпеливість і уміння. 
Із Вами крокувала все життя. 
Дітей своїх навчили ви терпіння. 
І як святиню берегти сімейний дах.
 Нехай сапфір осяє шлях подружній
 І приведе Вас в золоті літа,
Щоб Ви обоє знову так раділи, 
Як в перший день подружнього життя. 
Щоб Ви разом ще не одну зустріли весну, 
Щоб не згасали Ваші почуття, 
Щоб правнуків могли іще зігріти…
 Хай Божа Матір з Вами йде у майбуття! 
На пережите погляд не вертайте, 
Хай смуток Вас покине назавжди. 
Разом творіть, разом перемагайте. 
Хай Ангел Божий Вас хоронить від біди. 
Ваш дім хай буде невичерпна чаша -  
Добра і радості для всіх людей. 
Нехай зігріє щирі душі Ваші
Ще не один прекрасний ювілей!

З любов’ю і повагою – діти, онуки, 
правнуки, уся родина.

Михайла Івановича 
Гринтуса 
зі Зборова 
з ювілеєм!

Від щирого серця вітаємо 
Вас, шановний Михайле 
Івановичу, і бажаємо:

Здоров’я – тільки міцного,
Достатку, спокою, 

тепла людського.
Хай радість хати не минає,
Усе збувається, що серце забажає!
 Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай щаслива буде доля,
Хай обминає Вас журба,
Щоб Ви завжди були здорові
На довгий вік, на многії літа!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Ісус ще більше сили посилає!
З повагою – колеги 
із Зборівського районного 
поштового відділення зв’язку. 

Півтори тисячі викладачів і студентів 
Чортківського державного медичного 
коледжу вийшли на центральну площу міста у 

вишиванках та білих халатах. Взявши в руки аркуші 
жовтого і синього кольорів, вони утворили прапор 
України. 

Директор коледжу, заслужений лікар України, кандидат ме-
дичних наук Любомир Білик привітав зі святом  студентську ме-
дичну родину та вручив кращим студентам коледжу сертифіка-
ти на іменну стипендію.

– Бажаю вам натхнення на добру науку та плідну працю, під-
корення нових вершин знань, досягнення омріяної мети, зустріти 
справжніх і надійних друзів та дістатись крізь терни до зірок, аби 
здібності, талант, високі патріотичні почуття стали запорукою но-
вих визначних успіхів, котрими пишатиметься Україна, – побажав 
майбутнім медикам Любомир Степанович. – Я горджуся студент-
ською молоддю, яка засвідчує те, що у нашому коледжі завжди па-
нував дух патріотизму та інтелігентності. Наші вихованці у 1990 
році підтримали жовтневу “Революцію на граніті”. Тоді українські 

студенти не злякалися радянської влади, не побоялися вийти на 
вулиці зі своїми гаслами. Часи були непевні. Студентів не розумі-
ли, а вони діяли. Творили ланцюги єднання українців в Україн-
ській державі. Для студентів Чортківського державного медично-
го коледжу 17 жовтня – це символ перемоги. Тому майбутні меди-
ки відзначили День українського студента на площі Героїв Євро-
майдану, саме у той день, коли їхні ровесники перемогли.

З вітальним словом звернувся до студентів синкел у справах 
формації духовенства УГКЦ Бучацької єпархії отець Андрій Лем-
чук та окропив усіх присутніх свяченою водою, благословивши 
на добрі справи в ім’я України.

Заступник голови Чортківської районної ради Любомир Хрус-
тавка подякував студентам за патріотизм та свідомий вибір де-
мократичного розвитку нашої держави.

Учасники святкування молилися за мир і спокій в Україні та 
закликали присутніх єднатися та на власному прикладі довести, 
що українське студентство, яке пройшло шлях від “Революції на 
граніті” до “Революції гідності”, варте достойного майбутнього у 
європейській державі. 

Чортківські студенти утворили 
велетенський прапор

Майбутні медики 
відзначили День 
українського сту-
дента патріотич-
ним флешмобом 
на площі Героїв 
Євромайдану. 


