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Наш
Заснований у червні 2013 року

3  стор.

«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 відділенні 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.

Життєві  історії  
від 
Зіни КУШНІРУК
у  «Сімейному 
гніздечку»

10-11  стор.

Стартує двомісячний мара-
фон одного з найпрестижні-
ших конкурсів Тернопільщи-
ни «Людина року – 2014».

 У різний час його лауреатами були відомі 
українські діячі, як колишній прем’єр-міністр 
Юлія Тимошенко, голова спілки письменників 
України, народний депутат кількох скликань 
Володимир Яворівський, геній сучасності Іван 
Марчук, знаменитий хлібороб Антон Білик… 
Тернополяни, які прославили рідний край у різ-
них галузях – Олег Караванський, Василь Лило, 
Михайло Грод, Василь Бурма…

За поданням колективів організацій, уста-
нов, навчальних закладів конкурсна комісія 25 
грудня ц. р. розгляне представлені документи і 
визначить «десятку» лауреатів конкурсу «Лю-
дина року – 2014».

Подання просимо подавати за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Замкова, 12, спортивна шко-
ла. На конверті зазначити «Людина року – 
2014». Контактний телефон – 097-5761566. 

Людина року – 

2014

буде  зона
Був статус – 

Детальніше - 2 стор.

Борщ 
та солодощі 
для українських 
героїв

ПОГЛЯД ЗГОРИ: 

у  Тернополі  створили  унікальний 
безпілотник  для  розвідки  5  стор.

Нічний 
дзвінок
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«За світле майбутнє» голосували пен-
сіонери, які склали більшість «електора-
ту» «ДНР» і «ЛНР». «Волевиявлення» - під 
дулами танків і автоматів. За свою «гро-
мадянську позицію» «виборці» отриму-
вали овочевий провіант. Іншими слова-
ми, обмінювали свободу і Батьківщину 
на нехитрий харч та «соціальні картки». 
Капуста остаточно поставила Донбас на 
коліна.

Ні Україна, ні Захід не визнають «го-
лосування», організованого бойовиками. 
Лише російське МЗС заявило, що РФ по-
важає «волевиявлення жителів Півден-
ного Сходу». 

Екс-міністр закордонних справ Шве-
ції Карл Більдт у своєму «Twitter» зая-
вив: визнання Росією фейкових «вибо-
рів» на Донбасі стане ляпасом Євросою-
зу та усім, хто підтримував і вірив у «мін-
ські домовленості». 

Європі не вперше отримувати ляпа-
си від Кремля. На відміну від «прагма-
тичних» європейських політиків, Путіну 
й терористам не вірив і не вірить навіть 
пересічний український дядько. А сло-
во «перемир’я», особливо для наших вій-
ськових, звучить, як лайка.     

І пора б Європі висловити «глибоку 
стурбованість» стосовно самої себе. Бо 
літаки російських ВПС стали часто й що-
разу глибше і нахабніше проникати в єв-
ропейський повітряний простір. Не на 
прогулянку ж вони літають у євросою-
зівське небо.

Якщо Москва офіційно визнає вибо-
ри сепаратистів, це, кажуть політекспер-
ти, закріплює розділ України і породжує 
небезпеку нової холодної війни. Зокре-
ма, політолог Інґо Маннтойфель на сай-
ті «Німецької хвилі» пише, що за допомо-
гою виборів сепаратисти хочуть зберег-
ти завойовану ними владу, легітимізува-
ти законність відокремлення від Києва й 
посилити свої переговорні позиції щодо 
українського уряду, а також ЄС і США. У 
результаті, на сході України з подачі Мо-
скви остаточно виникає новий «заморо-
жений конфлікт». Подібні сепаратист-
ські утворення з подачі Кремля існують 

у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії, 
Нагірному Карабаху. 

Для політики Москви така ситуація 
надзвичайно вигідна. По-перше, «замо-
рожений конфлікт» дає можливість під 
час нескінченних дипломатичних пере-
говорів відстоювати російські інтереси. 
По-друге, дестабілізовувати ситуацію, 
оскільки Кремль може активно вплива-
ти на суспільні настрої та внутрішню по-
літику на окупованих територіях і в дер-
жаві загалом. 

Не визнаючи виборів у самопроголо-
шених «народних республіках», США і ЄС 
усе ж таки змушені миритися зі сформо-
ваним на окупованих територіях новим 
становищем. Так само, як із анексованим 
Росією Кримом. І серйозно зміцнювати 
свою обороноздатність. А це означати-
ме початок нового витка гонки озбро-
єнь. Замість того, аби вкладати кошти 
у «мирні» програми - науку, освіту, кос-
мічні дослідження, торгівлю, допомогу 
мільйонам людей, яким не вистачає їжі 
та питної води, доведеться витрачатися 
на дороге озброєння. 

Не допустити початку нової холодної 
війни, конфронтації між Заходом і Схо-
дом ще можливо. Але чи потрібно це Пу-
тіну? Хіба для цього він розв’язував ві-
йну й продовжує фінансувати сепаратис-
тів і терористів?     

Україні ж, прогнозують експерти, 
слід готуватися до ескалації напруженос-
ті збройного конфлікту. Сепаратисти на-
ступатимуть на декілької напрямках, на-
магаючись встановити контроль на від-
войованих українськими військовими 
територіях. І захопити Маріуполь. Проте, 
за словами луганського активіста Дми-
тра Снєгирьова, бойовики не проголошу-
ватимуть «Новоросію». Просто існувати-
муть окремі республіки - «ЛНР» і «ДНР». 
Їхні подальші плани - мінімум - відокре-
митись від України. Максимум - приєдна-
тись до Росії у вигляді окремих федера-
цій. 

Та чи захоче Росія приєднувати зруй-
нований Донбас? Це - не Крим з виходом 
до моря, зі збереженою інфрастуктурою 

й не пошкодженими будівлями. У плани 
Москви, за прикладом Абхазії, найімовір-
ніше, не входить відновлення Донеччини 
і Луганщини. Як зазначає британське ви-
дання «The Guardian», фейкові «вибори», 
що відбулися на Донбасі, і на яких пере-
міг ватажок бойовиків Олександр За-
харченко, говорять лише про те, що міс-
цеві жителі проголосували за неісную-
чу реальність. А видання «Оглядач» по-
дає думку розореного донецького бізне-
на: «Невимовно прикро усвідомлювати, 
що Донбас стає сірою зоною. У неї ми ко-
тимося з великою швидкістю… Майже на 
сто відсотків помре вугільна галузь. За-
води теж недовго протягнуть… Нова до-
нецька «влада» - це люди, які ганяють 
містом на «віджатих» машинах з номера-
ми «Казакі», «Вовк», «Жора»… Нічого на 
Донбасі вони не здатні створити. Вони 
можуть тільки вбивати».

Навряд, чи зможе Київ найближчим 
часом відновити контроль на цій части-
ні української землі. Тим паче, що чима-
ло місцевих жителів ніколи не були про-
українськими. Старше покоління, яке 
протягом усіх років незалежності нос-
тальгувало за Радянським Союзом, спо-
кійно ставиться до присутності бойови-
ків у регіоні. Слід визнати й інше: за весь 
цей час жоден президент і уряд палець об 
палець не вдарили, аби хоч трохи зміни-
ти психологію жителів Донбасу. Навпаки, 
культивували у тамтешнього населення 
почуття винятковості, а, відповідно, зло-

сті й ненависті до інших регіонів, які, на-
чебто, сидять на шиї у трудяги-Донбасу. 
Підігрували проросійським настроям се-
ред людей. Нікого не було притягнуто до 
відповідальності за відверті сепаратист-
ські заклики, які особливо гучно лунали 
під час Помаранчевої революції та Май-
дану.     

Аби убезпечитися від нових серйозних 
загроз, вітчизняні та зарубіжні військові 
експерти радять Україні створювати лі-
нії оборони. Американський військовий 
експерт Філліп Карбер, керівник «Фонду 
Потомак», що проводить аналіз політи-
ки у галузі міжнародної безпеки, еконо-
мічних питань та внутрішніх політичних 
подій, наголошує: треба швидко укріплю-
вати північно-східний кордон. В інтерв’ю 
ТСН він висловив припущення, що Україні 
слід очікувати можливого потужного вій-
ськового вторгнення з боку Росії навесні 
2015-го. І застеріг: наразі дуже вразливи-
ми залишаються ділянки кордону з РФ на 
межі Чернігівщини, Сумщини й Харківщи-
ни. Крім того, Росія сконцентрувала зна-
чну кількість військових кораблів у Чор-
ному морі. Не виключене вторгнення і з 
боку Придністров’я. 

Однією з реальних можливостей для 
захисту й оборони, кажуть експерти, 
може стати допомога світу, зокрема США, 
у придбанні надсучасної зброї. На жаль, 
наразі ніхто серйозно допомагати Укра-
їні не поспішає. 

Ольга ЧОРНА.   

ДОНБАС: не українська Україна 
і не російська «НОВОРОСІЯ»

Петро Порошенко на засіданні 
Ради безпеки та оборони 
України ініціював скасування 

закону про особливості місцевого 
самоврядування в окремих районах 
Донеччини та Луганщини. 

На переконання президента, свого часу 
цей закон виконав надзвичайно важливу роль 
в зупиненні зовнішньої інтервенції, мобіліза-
ції підтримки світом Мінських мирних домов-
леностей, щирості намірів України щодо де-
ескалації ситуації на Донбасі. Українська вла-
да продемонструвала мешканцям Донецької 
і Луганської областей і зовнішньому світо-
ві щире прагнення до політичного врегулю-
вання. Таку можливість бойовики відкинули. 
Проведення псевдовиборів торпедувало за-
кон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті 
широкі повноваження, які передбачав закон, 
Київ готовий надавати лише легітимно обра-
ним органам місцевого самоврядування, а не 
бандитам, які самі себе вінчають на царство.

При цьому децентралізація залишається 
ключовим елементом політичного врегулю-
вання на Донбасі. Україна буде готова ухва-

лити новий закон - при поверненні всіх сто-
рін до виконання Мінського протоколу. У 
разі припинення вогню, створення буферної 
зони, встановлення контролю за кордоном. І 
зрозумілих кроків, які б означали задній хід 
бойовиків у питанні про так звані «вибори» 
2 листопада.

Новий закон передбачатиме чіткі межі ра-
йонів з особливим порядком місцевого само-
врядування у чіткій відповідності з Мінськи-
ми домовленостями. І бюджетну децентралі-
зацію, яка зніме подразливе питання, хто ж 
кого годує. Вона дозволить цим районам са-
мим на основі власних ресурсів відповідати за 
своє фінансування. 

«Міжнародний фонд, який буде наповню-
ватись в тому числі і при участі закордонних 
партнерів, повною мірою забезпечить віднов-
лення інфраструктури Донбасу за умови від-
новлення там української влади, миру, спо-
кою і безпеки. З часом запропоную парламен-
ту ухвалити закон про створення там віль-
ної економічної зони із спеціальним режимом 
торговельних відносин з Євросоюзом та Росі-
єю», - пообіцяв Петро Порошенко.

Не українська Україна. І не російська «Новоросія». 
Фейкові «вибори» перетворили окуповану частину 
Донбасу на сіру зону. 

буде зона

Був статус – 
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Домашнє печиво 
на Схід передають 
навіть з Італії

Спершу тернополянки взялися за 
випічку для військових. Перейняли ес-
тафету від киянок. Коли почули, що 
хлопці у передачах найчастіше шука-
ють шоколад або щось солодке, не змо-
гли сидіти, склавши руки, і взялися за 
роботу. 

– Для підтримки фізичної форми і 
хорошого настрою солодощі – хороший 
помічник, – каже організаторка акції 
Оксана Бучковська. – Хлопці виснажу-
ються і потребують багато енергії, тож, 
аби швидко її відновити, потрібні со-
лодкі запаси. Там, на Сході, бійцям не 
вистачає родинного тепла та близьких 
людей, а домашня випічка, виготовле-
на з любов’ю, буде зігрівати їх і додава-
ти сили у боях. 

Господині дуже ретельно ставлять-
ся не лише до смаку та якості, а й ви-
пікають тістечка, які добре транспор-
туються та довго зберігаються. Вівся-
не печиво, пряники, медівники, сушки, 
кексики. Однак такі вимоги не можуть 
зупинити креативних майстринь. У пе-
редачах можна побачити синьо-жовті 
солодощі, печиво з патріотичними на-
писами та позитивними малюнками. 

– Дуже багато жінок долучаються 
до нас, – розповідає організаторка акції 
Люся Бойко. – Зокрема, випікають пе-
чиво вже більше 50 господинь. Нещо-
давно зателефонували з Підгаєцького 
району і запропонували свою допомо-
гу. Тож нас з кожним днем більшає. 

– А нещодавно до мене зателефону-
вав товариш і розповів, що його мама, 
яка зараз працює за кордоном, напекла 
і передала для хлопців на Сході печиво 
аж з самої Італії , – додає Оксана. – Було 
дуже приємно і ми відразу ж відправи-
ли цей солодкий пакунок в АТО. 

Ініціативу тернополянок вже під-
тримали у Полтаві, Івано-Франківську 
та Хмельницьку. Військові вдячні жін-
кам за таку турботу і смачні переда-
чі. Бійці батальйону «Айдар», які ску-
штували домашні солодощі із файного 

міста, на знак вдячності передали гос-
подиням український прапор із своїми 
написами. Радості «Жіночого баталь-
йону» не було меж. 
Борщик з любов’ю, ду-
шевним теплом і терно-
пільською родзинкою

Наші майстрині вирішили не зупи-
нятися на досягнутому. І за прикладом 
дніпропетровських господинь поча-
ли виготовляти сухі борщи-
ки, аби військові на Схо-
ді могли повноцінно 
харчуватися і бере-
гли своє здоров’я. 
Перші набори су-
хих овочів для 
борщу вже пе-
редали захис-
никам доне-
цького аеро-
порту. Завдяки 
такому винахо-
ду військовим 
на приготування 
теплого обіду зна-
добиться менше де-
сяти хвилин. 

Цілими сім’ями терно-
поляни ріжуть, висушують та 
складають у невеликі пакети овочі для 
борщу. До кожного додають інструкцію 
з приготування, склад та особливі ін-
гредієнти: любов і душевне тепло. Бор-
щу із одного пакетика вистачає, аби на-
годувати від п’ятнадцяти до двадцяти 

солдатів. Міні-цех із виготовлення су-
хого борщу є вже більш, ніж у двадця-
тьох господинь віком від 19 до 50 років. 
До справи залучають навіть чоловіків, 
які, як ніхто інший, знають, що справ-
жній козак без українського борщу обі-
йтись не може.

Ігор Бучковський вже не один день 
допомагає дружині нарізати овочі. Тех-
нологію приготування борщу тепер чу-
дово знає. 

– Одна порція сушених овочів роз-
рахована приблизно на 10-13 

літрів води, – каже чоловік. 
– Хлопцям обов’язково 

потрібно їсти перші 
страви, адже вони 

там сидять постій-
но на сухом’ятці. 

Ігор сам проде-
густував жіночий 
винахід і визнає: 
борщ нічим не 
гірший за домаш-
ній і обов’язково 

посмакує солдатам.
Те р н о п о л я н к и 

сушать овочі в елек-
тричних сушарках. З 

мішка перцю в середньо-
му виходить 2 літри сушено-

го. Його вистачить на 5-6 пакетів 
сухого борщу.  А на десять літрів бор-
щу потрібно три середні капустини. 
Волонтери мріють про промислову су-
шарку, аби можна було швидше і якіс-
ніше готувати більші об’єми смачної 
страви. Та поки що дають собі раду з 

тим, що мають. Найважливіше – добре 
висушити овочі, щоб вони гарно збері-
галися. Пакують їх у вакуумні мішечки 
спеціальних розмірів та щільності, аби 
в жодному разі  не пропускали вологу. 
Інакше інгредієнти можуть зіпсувати-
ся і вся праця піде нанівець. У кожному 
пакеті – листок-інструкція приготуван-
ня страви.  

– На один пакет борщу потрібно по 
50 грамів дрібно натертого й висуше-
ного буряка та моркви, шістдесят гра-
мів цибулі, 25 – солодкого перцю, 150 
грамів капусти, 15 грамів часнику, – 
розповідає Оксана Бучковська. - А та-
кож лавровий листок, зелень, сіль, спе-
ції, томатна паста та любов, приправле-
на душевним теплом – усе це продукто-
вий набір під назвою «Сухий борщик». 
Ми ще додаємо квасолю. У дніпропе-
тровський рецепт квасоля не входить. 
Це тернопільська родзинка. Щоправ-
да, перед тим як сушити квасолю,  її по-
трібно зварити.

В оселі Вікторії Лень щодня кипить 
робота з приготування сухого борщи-
ку. Саме вона запропонувала дівчатам 
за прикладом дніпропетровських гос-
подинь взятися за виготовлення овоче-
вих сумішей для перших страв. Дівчина 
не за чутками знає, як непросто нашим 
бійцям на Сході і як важливе для них по-
вноцінне харчування. ЇЇ батько – заступ-
ник начальника обласного управління 
Державтоінспекції – зараз перебуває у 
зоні АТО. Найбільше бажання жінки – 
щоб її борщик скуштував тато, тож ро-
бить все з особливою старанністю.  

– Капусту треба сікти, – розповідає 
Вікторія, – Перчик різати завдовжки 
один сантиметр, зелень подрібнити і 
висушити. Часник купуємо готовий ви-
сушений, а як цибульку півкільцями рі-
жемо, плачемо всі. Один кілограмовий 
пакуночок висушених овочів готуємо 
майже цілий день – все залежить від 
розмірів і потужностей сушок.

У Вікторії маленький син, тому вона 
займається приготуванням, коли він 
спить. Буває, що малеча порається на 
кухні разом з нею. Допомагає і чоловік 
Володимир.   

Тернопільські  господині  готують  смачні  передачі  в  зону  АТО

Борщ та солодощі 
для українських героїв
Вдень вони 

ходять на роботу, 
гуляють з дітьми 

і займаються хатніми 
справами, а ввечері 
випікають смачні 
тістечка для солдатів, 
нарізають і сушать 
овочі, аби хлопці 
на передовій могли 
смакувати борщем. 
Справжній «Жіночий 
батальйон» організували 
у Тернополі небайдужі 
волонтерки. За місяць 
активної діяльності 
вони передали на Схід 
кілька сотень кілограмів 
домашніх смаколиків і 
забезпечили корисними 
обідами кіборгів 
Донецького аеропорту. 

Зараз у Тернополі сухі борщики готують більше 20 господинь. У першу чергу 
вони просять допомагати тим, хто має вдома електричні сушки. Але зверта-
ються різні люди: хтось допомагає продуктами, хтось у нарізанні овочів. Охочі 
долучитися до цієї акції можуть приносити складники “сухого борщику” на ло-
гістичний склад, що на гуртівні  «Галант», а вже звідти дівчата усе забирати-
муть та готуватимуть до відправки.

Першу партію сухих борщиків уже передали на Схід кіборгам донецького ае-
ропорту. Волонтери зізнаються: для них велика честь, що безстрашні хлопці 
першими їстимуть їхню страву. Зараз активно працюють над новими порція-
ми і закликають усіх небайдужих долучатися до їх «жіночого батальйону» та 
підтримувати наших бійців на Сході. Координати волонтерок: 

Оксана - 098 478 05 21, Вікторія – 067 344 44 40, Люся – 097 95 02 315.
Юля ТОМЧИШИН.

nday.te.ua
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Округ №163
Тут переміг самовисува-

нець Тарас Пастух, якого вчас-
но підтримало «Об’єднання 
«Самопоміч» За нього віддали 
голоси 37 583 тернополян.

Тарас Тимофійович наро-
дився 20 березня 1978 року в 
Тернополі, де й проживає. Здо-
був вищу освіту, працював ди-
ректором ТОВ «Файне місто», 
зараз проходить військову 
службу за призовом під час мо-
білізації, член Української На-
родної Партії.

Приблизно на 12 тисяч ви-
борців менше хотіли бачи-
ти народним депутатом Іва-
на Ковалика, якого висунула 
політична партія «Народний 
фронт».

Третю позицію у виборчо-
му марафоні посів діючий на-
родний депутат від ВО «Свобо-
да»  Олексій Кайда. Він «про-
грав» Івану Ковалику… 28 го-
лосів.

Три останні місця на окру-
зі за підсумками виборів діста-
лися Оресту Муцу  з Української 
партії «Зелена планета» (948 
голосів «за»), самовисуванцям 
Михайлу Іваненку (567) та Іва-
ну Хацановському (448).  

Округ №164

Діючий народний депутат 
від ВО «Свобода» Михайло Го-
ловко став лідером з результа-
том 39 061голос, що майже на 
13 тисяч менше, ніж на вибо-
рах 2012 року.

У травні Михайлу Йосифо-
вичу виповнився 31 рік. Він 
народився в селі Токи Підво-
лочиського району, має вищу 
освіту, проживає у Тернополі.

На третину менше голосів 
виборців зібрав на дільницях 
уродженець Шумщини, а нині 
– киянин Віктор Анін, який ба-
лотувався шляхом самовису-
вання.

Замикає «призову» трійку 
член ВО «Батьківщина» Русла-
на Кушнір, яка заручилася під-
тримкою більше  10 тисяч кра-
ян.

Не поталанило гідно завер-
шити виборчий марафон Сте-
пану Кондирі від політичної 
партії «Народний Рух України» 
(1 112 голосів «за»), самовису-
ванцям Костянтину Самойло-
вичу (870) та Сергію Фареню-
ку (586).
Округ №165

34-річний Тарас Юрик від 
«Блоку Петра Порошенка» пе-
реконливо переміг на виборах 

за підтримки  більше, ніж 55 
000 наших земляків.

Він народився в селі Кобил-
ля Збаразького району, також 
має вищу освіту, член спосте-
режної ради ТОВ «Протекшн-
Груп», проживає у Тернополі.

Значно менше – 16 843 ви-
борців – проголосували за 
представника «Батьківщи-
ни» Петра Репелу, ще на 5 ти-
сяч голосів  нижчий результат 
у самовисуванця Олега Захар-
ківа.

Трійка аутсайдерів у цьому 
окрузі виглядає наступним чи-
ном: Олійник Сергій Михайло-
вич, самовисування - 2 622 го-
лосів «за»;

Степанова Олена Вікторів-
на, самовисування -  2 372;

Черник Микола Євгенович , 
самовисування - 1 709.
Округ №166

Другий номер виборів-2012 
Микола Люшняк цього разу 
не залишив шансів на перемо-
гу жодному зі своїх конкурен-
тів. Майже 50 тисяч виборців 
довірили йому працювати у 
Верховній Раді.

40-річний Микола Воло-
димирович народився у Бере-
жанах, здобув вищу освіту, ге-

неральний директор ТОВ «Зо-
лотники Агро», безпартійний, 
проживає в селі Петриків Тер-
нопільського району Терно-
пільської області, суб’єкт вису-
вання – партія «Блок Петра По-
рошенка».

Натомість, переможець 
парламентських перегонів 
дворічної давнини Михайло 
Апостол, який змінив бренд 
«Батьківщини» на «Народний 
фронт», цього разу був зму-
шений задовольнитися лише 
другим місцем. Його результат 
- 39 695 голосів «за».

Третім прийшов до фінішу 
представник Радикальної Пар-
тії Олега Ляшка Ігор Джаман, 
якого підтримали 13 610 ви-
борців.

У нижній частині рейтин-
гу кандидатів опинилися са-
мовисуванці Ела Малецька (1 
014); Володимир Ковалишин 
(666) та Андрій Михайлов-
ський  (307).
Округ №167

Як і Тарас Пастух, Олег Бар-
на постійно перебував у зоні 
АТО, а тому його передвибор-
чу кампанію на Тернопільщи-
ні організовував «Блок Петра 

Порошенка», висуванцем яко-
го він був. 

Олег Степанович став най-
старшим серед новообраних у 
нашому краї народних депута-
тів. Йому – 48 років, народився 
в селі Нагірянка Чортківсько-
го району, де й проживає, вчи-
тель фізики  Білобожницької 
загальноосвітньої школи. 26 
жовтня за нього проголосува-
ло 28 403 виборців.

Тарас Козак від Української 
республіканської партії дещо 
сенсаційно посів друге місце, 
менше, ніж на тисячу голосів, 
випередивши діючого народ-
ного депутата Івана Стойка - 
15 519 проти 14 806.

А ось передвиборчі програ-
ми самовисуванців Івана Запо-
рожана та Андрія Процьківа, як і 
пріоритети Людмили Макарчук 
від Комуністичної партії Укра-
їни, схоже, зовсім не зацікави-
ли наших краян. У результаті ці 
кандидати замикають рейтинг 
мажоритарників в одномандат-
ному окрузі (відповідно 2054; 
1066 та 525 голосів «за»).

або Поки-що їх знають тільки в обличчя
Оновлення ВЛАДИ по-тернопільськи

Через тиждень після дочасних парламентських виборів Централь-
на виборча комісія підтвердила повноваження першого народно-
го депутата. Ним вже вкотре став закостенілий регіонал, але цьо-

го разу - самовисуванець Юхим Звягільський, за якого в одномандатному 
окрузі №45 проголосували аж 1454 виборці з 2000 тих, хто взагалі прий-
шов на дільниці. Символічно, що 81-річний орденоносний пенсіонер стане 
найстаршим нардепом у новому складі Ради, і вже зовсім погано, що пер-
ше пленарне засідання парламенту відкриє саме цей ходячий раритет ми-
нулої епохи.

Натомість, на виборчих дільницях патріотичного Тернопілля, наші кра-
яни довірили захист своїх інтересів у найвищому законодавчому органі 
держави молодим кандидатам. До речі, не обійшлося без несподіванок, бо 
у двох одномандатних округах тернополяни обрали народними депутата-
ми бійців, які упродовж всієї виборчої кампанії перебували у зоні АТО.

Окрім того, четверо з п’яти достойників на мажоритарних округах на-
шої області стануть парламентарями вперше, а тому про їхню політичну 
зрілість чи законотворчі здібності судити не на часі – поки-що їх знають 
тільки в обличчя.

На базі обласного військового комісаріату проходить 
мобілізаційний збір. До заходу, який триватиме до 
кінця цього тижня, залучаються військові комісари, 

офіцери які відповідають за проведення мобілізації, а 
також голови районних державних адміністрацій під 
керівництвом голови ОДА. 

За словами тимчасово виконуючого обов’язки Тернопільського об-
ласного військового комісара полковника Володимира Катинського, 
мобілізаційний збір із залученням такого представницького кола осіб 
відбувається для єдиного розуміння процесів мобілізації та покра-
щення якості її проведення.

Заплановані заходи дозволять проаналізувати попередні три хвилі 
часткової мобілізації, сформують єдину думку щодо покращення мо-
білізаційного призову, а також безпосередньо на облаштованих на-
вчальних місцях продемонструють, як необхідно діяти у тій чи іншій 
ситуації.

Варто зазначити, що вже наступного тижня мобілізаційні збори 
пройдуть у всіх районах області.

Василь ЛАБАЙ, Західний регіональний 
медіа-центр МО України.

На Тернопільщині - мобілізаційний збір
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Військова агресія Росії 
активізувала український 
інтелект. Задля перемоги 

вітчизняні винахідники здатні 
на справжні дива. 

Тернопільські інженери створили 
для бійців унікальний літальний апа-
рат. Його головне завдання – фіксувати 
скупчення сепаратистів. Потужні лінзи 
камер дозволяють побачити навіть до-
бре замасковані позиції противника. А 
найважливіше – не доведеться ризику-
вати життям нашим розвідникам і осо-
бовому складу. Завдяки повітряному 
“шпигуну” вони не потраплять у засідку 
та вчасно будуть попереджені про вог-
неву атаку.

Розвідувальний апарат інженери 
проектували кілька місяців. Кажуть: 
на фронті є великий попит на такі при-
строї, але держава поки не проявляє на-
лежного інтересу до розробок україн-
ських учених. Науковці працюють після 
роботи і деталі для безпілотників купу-
ють за власні кошти.

Апарати-невидимки
Ми стоїмо на подвір’ї недіючого тер-

нопільського заводу і дивимося на себе 
згори. Вірніше, дивимося на екран, на 
якому нас показують. Я піднімаю го-
лову до неба – воно ясне та чисте. Тим 
не менш, там є хтось з відеокамерою, 
яка фіксує все, що відбувається на зем-
лі. Згодом над нами помічаю мініатюр-
ний апарат, який малює у небі кола. Це і 
є тактичний розвідувальний літальний 
пристрій, який передає дані на монітор.

– Між собою ми його називаємо га-
лицьким словом – “бомко”. Він дово-
лі малий, якщо порівняти з іншими лі-
тальними апаратами. І гуде, як комаха, 
– зауважує Тарас Рафа, керівник групи 
інженерів Тернопільського національ-
ного технічного університету, які пра-
цюють над винаходом.

Автори проекту запевняють, що ана-
логів такому пристрою в Україні ще не-
має. Збирали його самотужки “з нуля” – 
експериментували і з поєднанням ком-
понентів, і з конструкцією. Наразі у Тер-
нополі очікують на перших пілотів з 
АТО. Бо хоч апарати і називають безпі-
лотними, керування вони все ж потре-
бують. Щоправда – на відстані з допомо-
гою пульта управління та спеціального 
монітору для спостереження. 

Свою розробку інженери порівню-
ють із пташкою. На певній висоті важ-
ко розрізнити, яструб це чи, може, горо-

бець. Ще вище її взагалі не ви-
дно. Розвідувальний пристрій, 
кажуть вони, швидко підніма-
ється поза межі, коли людина 
його не почує і не побачить. А 
він може бачити далеко й пові-
домляти розвідку про виявле-
ні об’єкти. 

Допомогти 
не лише 

шкарпетками  
Всього у проекті задія-

ні близько десяти тернопіль-
ських інженерів. За словами 
Тараса Рафи, який нині живе та 
працює у США, ідея такого при-
строю з’явилася у нього ще під час Май-
дану. Поки вивчав професійну літера-
туру й обдумував, як взятися за справу, 
– почалася війна. 

– Десять років я працював виклада-
чем у Тернопільському технічному уні-
верситеті, – розповідає він. – Сьогодні 
моя робота у Штатах пов’язана зі склад-
ною технікою, розробляю там медичні 
прилади. Коли почалися протистояння 
в Україні, зрозумів: вболівати на відста-
ні – то одне, а справді допомогти – інше. 
Звичайно, можна надсилати гроші на ра-
хунок армії, передавати термобілизну, 
шкарпетки. Це добре, і багато хто вже це 
робить. З технічною допомогою була ве-
лика затримка. Я почав збирати команду, 
і в Тернополі вдалося залучити групу ін-
женерів, з якими втілили цю ідею в жит-
тя за досить короткий термін. 

Якщо чекати допомоги 
держави – минуть роки 

У прес-центрі АТО визнають потребу 
в апаратах для розвідки й зазначають: 
працюють у цьому напрямку вже дав-
но. Однак групи інженерів, які сьогод-
ні в різних містах України взялися до-
помагати армії, розраховують більше на 
власні сили та підтримку небайдужих 
українців.

–  Зараз українська армія викорис-
товує безпілотники, але їх дуже мало й 
усі різні. Ми бачимо одноразові або лю-
бительські конструкції, – зауважує Юрій 
Лещишин, викладач кафедри біотех-
нічних систем технічного університе-
ту. – Тому якщо йде бій, наші розвідники 
змушені підповзати за лінії противника, 
ризикуючи своїм життям, хоча це може 
робити літальний апарат. Проблема в 
тому, що раніше такі пристрої взагалі не 
застосовували. А те обладнання, яке ку-
пували за кордоном, досі ще лежить на 
складах. Звичайно, є багато готових роз-
робок державних підприємств, але їх не 
втілюють у життя або роблять це дуже 
повільно. 

Поки що електронного розвідни-
ка тернопільські інженери готують на 
Схід для добровольчих батальйонів. Там 
він, кажуть, пройде і польові випробу-
вання, і «сертифікацію» – на полі бою. 
Якщо ж чекати на підтримку держави, 
щоб отримати сертифікат військово-
промислового комплексу, а разом з тим 
і надію на серійне виробництво такого 
пристрою, мине не один рік.  

Ціна питання
Навіть силами свого невеликого ко-

лективу тернополяни готові робити 
кілька десятків безпілотників у місяць. 

За словами Василя Заби-
тівського, викладача кафе-
дри біотехнічних систем, 
базову модель апарата-
розвідника можна вдоско-
налювати залежно від по-
треб військових. Якщо не-
обхідно буде підняти на 
ньому вантаж, слід лише 
поміняти розмір рами й 
поставити потужніші мо-
тори. Можна змінювати і 

висоту та тривалість польоту. 
Проте, необхідні деталі на зарпла-

ту українських освітян не купиш. Аби 
зібрати один такий літальний апарат, 
потрібно понад півтора тисячі доларів. 
Більшість деталей доводиться купувати 
за кордоном, хоча проблем із доставкою 
не виникає: це тільки питання часу і ко-
штів, кажуть інженери.

– Є шведський проект безпілотни-
ка для спецназу, який поміщається на 
долоні, – порівнює викладач кафедри 
комп’ютерних наук Олег Назаревич. – 
Він може залетіти через вікно й пере-
дати всю необхідну інформацію. Так от, 
комплект із двох апаратів і радіостан-
ції коштує 200 тисяч доларів. Британ-
ська армія озброїла всі свої спецвій-
ська такою технікою. Мабуть, усі витра-
ти держбюджету України на армію мен-
ші, ніж загальна вартість цих пристроїв. 
Ми намагалися досягнути оптимально-
го співвідношення ціни та можливостей 
кожного компонента. І, фактично, за ці-
ною “іграшок” створили надійний і якіс-
ний літальний апарат.

Розробка тернополян отримала 
схвальні відгуки експертів у Києві, коли 
вони представляли свої апарати коле-
гам з інших груп, які працюють у цьому 
напрямку. 

Науковці кажуть: якщо б українська 
влада змогла залучити весь той ентузі-
азм, який нині є, і об’єднати корисні на-
працювання волонтерів, фахівців, це 
була б виграшна стратегія, вигідна усім. 
Поки ж такої ініціативи вони не бачать 
і самостійно шукають можливості, щоб 
допомогти українським воякам, які ці-
ною власного життя цю державу захи-
щають.

Антоніна БРИК.

у Тернополі 
створили 

унікальний 
безпілотник 

для розвідки  

ПОГЛЯД ЗГОРИ: 

Невеличкі, ніби іграшкові пристрої
дозволять зберегти життя українських воїнів на Сході

Автори проекту створили 
сторінку в соціальній 

мережі “Фейсбук”: 
facebook.com/bomko.ua. 
Рахунки для фінансової 

допомоги проекту “Бомко”:
ПриватБанк 5168 7420 

1606 2683 UAH, 5168 7420 
1189 9741 USD,  

Назаревич Олег, 
PayPal (USA)

 uav.bomko@gmail.com
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Особливе місце в системі засобів захисту прав, 
свобод та законних інтересів громадян посідає 
реалізація їх права на звернення.

Це право закріплено основним законом держави, так у статті 40 
Конституції України зазначено, що усі мають право направляти ін-
дивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто зверта-
тися до органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розгля-
нути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений за-
коном строк.

Можливість оперативного вирішення питань органами держав-
ної влади забезпечується шляхом подання усних звернень.

 Усні звернення громадян – це звернення, висловлені громадя-
нином та записані посадовою особою під час здійснення особисто-
го прийому громадян, проведення телефонних ліній, роботи виїзних 
консультативних пунктів чи громадської правової приймальні. Осо-
бливістю усних звернень є те, що відповіді на них можуть надава-
тися безпосередньо під час подання звернення та в усній формі, що 
є надзвичайно ефективним, оскільки не примушує чекати громадя-
нина на одержання відповіді.

При зверненні на особистий прийом до керівництва органу дер-
жавної влади громадянина можуть попросити пред’явити докумен-
ти, що посвідчують особу та копії документів, що стосуються пору-
шеного питання. Водночас, звернувшись на особистий прийом, гро-
мадяни можуть поспілкуватися безпосередньо із керівництвом ор-
гану державної влади. Особи, визнані судом у встановленому поряд-
ку недієздатними, на прийом без участі їх законних представників 
не допускаються.

 Графіки особистого прийому громадян та графіки роботи пря-
мих телефонних ліній доводяться до відома громадян. Наприклад, 
графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ по-
садових  осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця при-
ймання вивішується в приміщеннях органів державної влади  в міс-
цях, зручних для вільного огляду. Про особистий прийом громадян 
за місцем їх роботи і проживання оголошується в місцевих ЗМІ. В разі 
необхідності проводиться попередній запис; при цьому враховуєть-
ся складність питання, стан здоров’я, соціальний статус громадян. 
Питання, з  якими  звертаються  громадяни,  по  змозі розв’язуються 
під час особистого прийому або під час роботи телефонної лінії.

 Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими 
нормативними актами і в межах своєї компетенції має право при-
йняти одне з таких рішень:

-   задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача 
про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

-  відмовити  в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши 
заявника  про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рі-
шення.

 Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не 
входить до компетенції органу державної влади, то  посадова особа, 
яка веде прийом або телефонну лінію, пояснює йому куди необхід-
но звернутися за вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу (дає 
адресу,  номер телефону  і  т. п.).

 Якщо розв’язати порушені в усному зверненні питання безпосе-
редньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в 
тому самому порядку, що й при письмовому зверненні. Про резуль-
тати розгляду  громадянинові повідомляється письмово або усно, 
за його бажанням. Якщо громадянин не отримав відповідь на своє 
звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має пра-
во на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службо-
вих осіб.

                                                       Світлана  ШУВАРІВСЬКА,
завідувач сектору правової освіти,

правової роботи та систематизації законодавства
Тернопільського міського управління юстиції

Реалізація права громадян 
на усне звернення

УСЕ  ПОЧИНАЄТЬСЯ  З  ЛЮБОВІ

На батьківщині 
Афродіти 
розпочало 
роботу Почесне 
консульство 
України
Цього тижня  у місті Пафос, що на 

Кіпрі, відкрито Почесне Консульство 
України. Серед гостей урочистостей – 

українські та кіпрські урядовці, представники 
торговельних палат двох держав, підприємці.   
Розпочалися урочистості із “круглого стола”, 
під час якого йшлося про можливості та 
напрямки співпраці у нових умовах.

На перехресті морських шляхів – між трьома конти-
нентами Європою, Азією і Африкою – розкинувся загад-
ковий острів, що став одним із найкрупніших курортних 
регіонів світу. Останні 20 років він приваблював багаті-
їв із пострадянського простору. У тому числі – з Украї-
ни. Ліберальні умови ведення бізнесу на Кіпрі дозволя-
ють використовувати його для оптимізації податків та 
збереження капіталу, зокрема й такого, який треба було 
приховати.

Навесні минулого року про тутешню фінансову кри-
зу  не говорив хіба що лінивий. Навіть ті українців, які 
до того часу поняття не мали, де той Кіпр та часто-густо 
плутали його з Крітом, і собі замислились, чи часом не 
вплине кіпрський фактор на Україну. Банківська систе-
ма острова пережила справжній стрес. Але, незважаючи 
на це, саме Кіпр був і донині залишається на першій по-
зиції серед іноземних інвесторів в Україні.

 Прямі інвестиції торік становили 19035,9 млн. аме-
риканських доларів. А це - 32,7 відсотка від загального 
обсягу іноземних інвестицій в Україну. Більше того, про-
тягом нинішнього року приріст інвестицій в економі-
ку України з Кіпру склав 1760,8 млн. доларів США. Та й 
українських інвестицій на Кіпрі у 2014-ому на 8 мільо-
нів американських доларів побільшало у порівнянні з 
роком минулим. А торік вони склали 5818,5 млн. дол. 
США, що становить 88,5 відсотка від загального обсягу 
українських інвестицій в іноземні країни.

Серед  пріоритетних напрямків – співробітництво 
в енергетичній галузі, зокрема залучення українських 
компаній до проектів будівництва та обслуговування 
відповідної транспортної та виробничої газової інфра-
структури на Кіпрі. У 2016-2017 роках очікується поча-
ток промислового освоєння глибоководних родовищ 
природнього газу на кіпрському шельфі. Cкраплений 
газ з острова можна розглядати як один із перспектив-
них  напрямків  диверсифікації джерел постачання вуг-
леводнів до України.

– Одним із своїх завдань я вважаю донести до місце-
вих  виконавчих органів та бізнес-еліт нашого регіону 
правдиву   інформацію про внутрішньополітичну ситуа-

цію в Україні в контексті грубого порушення її суверен-
них прав та інтересів з боку агресивної політики Росії, 
зокрема ескалації військової напруженості у східних ре-
гіонах, - зазначив Почесний консул України в місті Па-
фос  Яніс Арістодему.

Серед інших пріоритетів – туризм. Адже цю острівну 
державу називають райським куточком, відпочинок у 
якому живить розум, тішить тіло і зцілює душу. Тутешні 
місця  давно вже облюбували туристи з усієї Земної кулі. 
А з того часу, як у вересні 2012-го між нашими держава-
ми було запроваджено спрощений режим шляхом вве-
дення електронних провіз, на острові значно побільша-
ло і відпочиваючих з України. Нинішнього року їх було 
понад 50 тисяч.

 Ще донедавна цей край був покритий  лимонними 
плантаціями.  Туристична інфраструктура в Пафосі роз-
будовувалась із нуля. Перший готель з”явився на узбе-
режжі 1973 року. А вже у 2017 це місто матиме почесний 
статус Культурної європейської столиці.        

– Від столиці до Пафосу – дорога неблизька.  А те, що 
цей регіон помітно прогресує,  спонукало нас до думки 
відкрити тут Почесне консульство України.  Ця ідея була 
підтримана зовнішньополітичними відомствами двох 
держав. І ось віднині  вона стала реальністю, - розпові-
дає Посол України в Республіці Кіпр Борис Гуменюк.

Від головного кіпрського аеропорту,  що в Ларнаці,  
до Пафосу  -146 кілометрів.  Але у  Пафосі є свій міжна-
родний аеропорт. 

А для тих, хто цікавиться нерухомістю і має мож-
ливість її придбати,  приємним сюрпризом  стане Сан-
те Барбара Хіллс Парк – унікальне поєднання сучасної 
архітектури, древніх традицій та прекрасної природи.  
Цей один із найбільших на острові  проектів – ідеальна 
можливість для вкладення інвестицій. А саме Кіпру на-
лежить пальма першості за інвестиціями в нерухомість. 

 Ініціатором і реалізатором цього проекту став один 
із найшанованіших мешканців   Пафосу, відомий бізнес-
мен, член ради директорів торговельно-промислової 
палати Кіпру, меценат, а відтепер і Почесний консул 
України  Яніс Арістодему. З Україною у нього стале і дав-
нє ділове партнерство. Але є ще один факт, який пояс-
нює симпатію  новоспеченого Почесного консула до на-
шої держави – його дружина Тетяна – українка.  А саме  
у довкіллі Пафоса, коли небеса покидали землю, із піни 
морської хвилі з”явилась на світ Афродіта – Богиня кра-
си та кохання. І хто-хто, а мешканці цих країв добре зна-
ють, що  все у нашому житті починається з любові.          

Надія БАЗІВ.   Пафос-Київ.

12 років за ґратами – таким 
став вирок суду для двох жи-
телів села Конюхи Козівсько-
го району. Чоловіки до смерті 
забили сусіда. Кривавий зло-
чин стався через надмірну при-
страсть чоловіків  до алкоголю.

Трагедія трапилася вліт-
ку 2013 року. Потерпілий став 
третім у компанії 35-річного та 
30-річного односельців. Чоло-
вік з вулиці побачив відчинене 
вікно в оселі сусіда, почув голо-
сні розмови, зрозумів, що там 
наливають. Впевненість, що то-
вариші приймуть до компанії 
та ще й вгостять, повела його 
до сусідського господарства.

В якийсь момент між ними 
виникла сварка.  Чоловіки на-
кинулися на гостя та почали 
його гамселити руками та но-

гами. Зрештою, один зі зло-
вмисників вхопив тупий ку-
хонний ніж і став перерізати 
сусідові горло. Лезо зламалося.

На столі ще стояла окови-
та, а очі муляло тіло непритом-
ного товариша. Аби продовжи-
ти застілля, а заодно позбутися 
тіла, перетягнули його подалі 
від господарства. Наступного 
дня хтось з односельців знай-
шов мертвого чоловіка побли-
зу будинку культури. Кинули-
ся за медиками, та тим довело-
ся лише констатувати смерть. 

Нещодавно апеляційний 
суд Тернопільської області за-
лишив без змін покарання 
вбивцям, яке їм  призначив суд 
першої інстанції. Чоловікам 
таки доведеться відсидіти 12 
років у в’язниці.

Через горілку позбавили життя сусіда
Жертвою двох шахрайок стала 22-річна тер-

нополянка. Дівчина, аби зняти прокльони з сім’ї, 
віддала пройдисвіткам  15 тисяч гривень, 1500 
доларів США, 600 євро та золоті ювелірні виро-
би. 

– Дівчина вранці поспішала на роботу, коли на 
вулиці до неї підійшла незнайома жінка. Вона  запи-
тала, як дістатися до квіткового магазину, а потім 
намагалася зав’язати розмову з потерпілою. Про-
те це їй не вдалося. Через декілька годин, поверта-
ючись додому, тернополянку знову перестріла та 
ж сама жінка, яка кинулася дякувати їй за доброту, 
а потім повідомила, що на її сім’ю нібито наведене 
прокляття, – розповіли в обласній міліції.

 Дівчина всі подальші події згадує, як уві сні. За 
словами потерпілої, під час розмови до них приєд-
налася ще одна “випадкова перехожа” і почала роз-
повідати, як їй допомогла нова знайома і що слід не-
гайно дослухатися до її порад.

Тернополянці  запропонували позбутися чар 
шляхом відмолювання гріхів. Ритуал треба було 
здійснити над речами, що, мовляв, притягують про-

кляття, – грошима та золотими виробами.  Тому ді-
вчина, рятуючи родину, винесла з дому всі коштов-
ності та гроші. Усе добро, з якого, зі слів ворожки, 
слід негайно зняти страшні пороби, загорнула в 
шубу і передала в руки зловмисницям.

 Поки дівчина чекала на лавці закінчення ри-
туалу, незнайомки зникли разом із грошима та ко-
штовностями. Отямившись, потерпіла звернулася 
за допомогою до правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито криміналь-
не провадження. Правоохоронці розшукують зло-
вмисниць і поросять жителів області бути обачни-
ми та не довіряти незнайомцям.

Слід уникати будь-яких контактів з особами, які 
хочуть яким-небудь чином привернути вашу увагу. 
У жодному разі не дивіться їм в очі, не дозволяйте 
торкатись вас. Не погоджуйтесь на пропозиції по-
ворожити чи зняти пороби. Пояснюйте дітям, що 
не слід розмовляти з незнайомими людьми, а та-
кож віддавати їм цінні речі.

Якщо ви все ж стали жертвами шахрайства, не 
зволікаючи, звертайтеся у міліцію.

Віддала шахраям всі коштовності з дому
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Україна
Путін сидить 

на стероїдах через рак? 
Існує пояснення, чому російський 

президент Володимир Путін так поспі-
шає захопити Україну. Це все, начебто, 
через страшну хворобу - рак, пише «New 
York Post». За чутками, Путін хворий на рак 
спинного мозку. Однак джерела американ-
ської газети повідомляють, що у нього рак 
підшлункової залози. Президента РФ ніби-
то лікує літній лікар зі Східної Німеччини, 
якого Путін зустрів під час служби в Дрез-
дені у КДБ. Лікар вже випробував різні про-
цедури, зокрема стероїдні уколи, які мо-
жуть пояснити опухле обличчя президен-
та. Також деякі джерела зазначають, що 
Путіну залишилося жити приблизно три 
роки, тож він прагне розширити кордони 
Росії, як Петро Великий і Сталін. Чутки про 
страшну хворобу Путіна з’явилися не впер-
ше. Вже півроку тому почали говорити про 
його онкологію у західних ЗМІ.

США  винесли вирок 
поліетиленовим пакетам 

США у новому законодавстві виріши-
ли звернути увагу на рівень забруднен-
ня навколишнього середовища. Згідно з 
останніми даними, щороку люди викида-
ють приблизно 13 мільярдів поліетилено-
вих і пластикових пакетів. Відповідно, від-
ходи потрапляють не лише у грунт, а й у 
воду. Морські істоти страждають найбіль-
ше від пластикового «корму». Спершу за-
борона вступить у дію в бакалійних крам-
ницях і аптеках. Пізніше планують розши-
рити дію закону на мережі супермаркетів і 
на винні магазини. Губернатор Каліфорнії 
задоволений змінами і зазначає: цей крок 
допоможе зменшити рівень забруднення 
у парках, на пляжах і в океанічних водах. 
Влада готова й до негативних відгуків про 
новий закон. Адже галузь із виробництва 
пластмаси залучає до роботи доволі багато 
людей, а в результаті закону чисельність 
працівників значно зменшиться. 

У Криму - навала 
заробітчан із Азії

Близько 10 тисяч трудових мігран-
тів із Узбекистану вирушили до Кри-
му за останні два місяці, повідомиляє 
«ІА Regnum». Крим - абсолютно нова те-
риторія для узбецьких трудових мігран-
тів, оскільки раніше Україна не могла нада-
ти гідну, на думку мігрантів, оплату праці. 
Найчастіше громадяни Узбекистану про-
никають у Крим через територію Красно-
дарського краю (Росія). За неофіційними 
даними, за межами території Узбекиста-
ну трудяться більше семи мільйонів грома-
дян цієї країни. Із них близько шести міль-
йонів осіб - у Росії. 

Росіяни готують 
підлітків до диверсій

Під прикриттям молодіжних табо-
рів росіяни готують неповнолітніх до 
збройних дій. Таку інформацію оприлюд-
нила польська «Газета Виборча». За інфор-
мацією видання, подібні табори є на тери-
торіях колишніх республік Радянського со-
юзу. Приміром, у Білорусі організація «Ко-
зачий спас», яка влітку влаштовує так зва-
ні табори «патріотичного виховання». Од-
нак, російські десантники навчають дітей 
воювати й проводять уроки історії Росії та 
СРСР. Подібні тренувальні табори були й 

на Донбасі та в Криму, і використовували у 
них прапори «ДНР» та «ЛНР». 

Зростання населення Землі
 вийшло з-під контролю

Австралійські вчені з університе-
ту Аделаїди прогнозують, що населен-
ня Землі до кінця XXI століття може 
збільшитися із семи до десяти мільяр-
дів осіб. Про це повідомляє ВВС. За дани-
ми дослідження, заснованого на статисти-
ці ООН та ВООЗ, зростання населення пла-
нети вже настільки вийшло з-під контр-
олю, що тепер його не змогла б стрима-
ти навіть третя світова війна, число жертв 
якої дорівнювало б загальній кількості за-
гиблих у Першій і Другій світових війнах. 
За словами професора Кору Бредшоу, та-
кий швидкий ріст населення є неприпус-
тимим, бо може призвести до нестачі про-
довольства й погіршення клімату на пла-
неті. 

Єврозона губить сама себе
Євро може припинити своє існуван-

ня. Про це заявив у інтерв’ю британській 
газеті «Daily Telegraph» глава фінського 
МЗС Ерккі Туоміойя. Чиновник висловив 
припущення, що рано чи пізно держави або 
півдня, або півночі вийдуть із єврозони, 
оскільки прийняті у ній правила, за його 
словами, гублять майбутнє Європи. Однак, 
додав Туоміоя, ніхто не хоче першим вихо-
дити з єврозони, аби не прийняти на себе 
всю вину за її розпад. Настрої фінського мі-
ністра підтримує глава австрійського МЗС, 
який закликав створити в єврозоні юри-
дичний механізм, що дозволив би виклю-
чати з неї країни, котрі порушують фінан-
сові зобов’язання.
Британець виставив на аукціон 
сестру, щоб знайти їй чоловіка 

Житель Великобританії Кайл Маалє 
виставив на аукціон eBay свою сестру 
Семмі, намагаючись таким чином зна-
йти їй чоловіка. Про це повідомляє «The 
Daily Mirror». Брат оцінив сестру у 50 фун-
тів (80 доларів). Маалє зазначив, що ого-
лошення носить серйозний характер і до 
покупців висуває певні вимоги. В описі 
лота сказано, що Семмі Маалє народила-
ся у Лондоні, але живе в Кардіффі (Уельс) і 
працює у сімейній ювелірній фірмі. «Вона 
дуже вірна, але їй не щастить з пошуком 
хлопця. Тому родина вирішила знайти для 
неї гарного молодого чоловіка», - йдеться 
в оголошенні. Маалє уточнив: претендент 
повинен бути вірним, мати постійну робо-
ту, бути не молодше 27 років і не старше 
35, любити сімейний відпочинок і не бути 
іноземцем. Також в оголошенні вказано, 
що лот комплектується упаковкою та без-
коштовною доставкою. Семмі Маалє роз-
повіла, що спершу сприйняла ініціативу 
брата, як поганий жарт. Однак, прочитав-
ши оголошення, зрозуміла, що він підій-
шов до справи «дуже серйозно». І дозво-
лила Кайлу спробувати підшукати їй на-
реченого. 

У Голландії з’явилося перше 
«розумне» шосе

«Розумне» шосе, яке світиться у тем-
ряві, з’явилося у голландському місті 
Осс. Його розробила голландська компа-
нія «Heijmans» у співпраці з дизайнерським 
ательє «Studio Roosegaarde», котрі прагну-
ли зробити найбезпечнішу дорогу за допо-
могою новітніх технологій у сфері електро-
енергії та світла. Інтерактивна дорога по-
кращить видимість завдяки лініям розміт-
ки, які світяться вночі й заряджаються від 
сонячного світла протягом дня. Розмітка 
зроблена із застосуванням фотолюмінес-
центної фарби і її нанесення є першим ета-
пом втілення концепції «Smart Highway». 
Наступними етапами стануть інтерактив-
не освітлення дороги, динамічна розміт-
ка, виділення смуг кольорами залежно від 
пріоритету руху, адаптивні дорожні знаки 
тощо. 

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Турчинов побачив сигнал 
від Росії брати до рук зброю

Голова Верховної Ради Олександр 
Турчинов переконаний, що єдиною фор-
мулою захисту територіальної цілісності 
та недоторканності країни є підвищення 
рівня обороноздатності держави. Про це 
він сказав у коментарі, повідомляє «ICTV». 
За його словами, «фейкові» вибори на Дон-
басі свідчать лише про одне: Росія та її на-
йманці повністю відмовляються від мирно-
го шляху розв’язання проблеми, перекрес-
люючи домовленості, яких було досягну-
то у Мінську. За словами спікера, необхідно 
підвищувати військовий потенціал держа-
ви, забезпечити сучасною зброю і технікою 
наші Збройні Сили, Нацгвардію та спеціаль-
ні батальйони. Олександр Турчинов наго-
лосив: іншого шляху захистити й звільнити 
захоплені території на сьогодні немає.

Вистачить і 300 «слуг» народу
Радник президента, кандидат у нар-

депи від «Блоку Петра Порошенко» Ми-
кола Томенко вважає, що одними з пер-
шочергових рішень нової Ради повинні 
стати скасування депутатської недотор-
канності та скорочення депутатського 
корпусу. Про це він написав на своїй сто-
рінці у «Фейсбук». «Отже, перші рішення 
нового парламенту повинні бути наступні: 
закон про вибори на пропорційній основі 
за відкритими списками, внесення змін до 
Конституції щодо ліквідації депутатської 
недоторканності», - наголосив політик. 
Очевидними він називає скорочення числа 
депутатів до 300 осіб. 

Україна зимуватиме з газом
Україна зимуватиме з газом. За дани-

ми «Нафтогазу», у сховищах накопиче-
но 17 млрд. кубометрів блакитного па-
лива. Ще понад 730 мільйонів кубів у жов-
тні отримали реверсом зі Словаччини. За 
розрахунками експертів, цього повинно ви-
стачити до січня. Промисловість зменшила 
споживання газу на 40 відсотків. Покрити 
дефіцит енергоресурсів уряд сподівається 
і за рахунок вугілля - п’ять мільйонів тонн 
імпортують з Південної Африки та РФ. Ку-
пуватиме Україна і російський газ - згідно із 
передоплатою - $378 за тисячу кубів. Гаран-
том виступає ЄС. Проте грошей на придбан-
ня 4 млрд. кубів газу нині бракує. Навіть за 
фінансової підтримки Заходу, Україні не ви-
стачає мільярда доларів

Де найгірші дороги?
В «Укравтодорі» заявили, що най-

складніша ситуація із станом доріг у за-
хідних регіонах, а також у Миколаїв-
ській, Одеській та Харківській облас-
тях, повідомляє УНІАН. Крім того, за дани-
ми відомства, на 1740 кілометрах автодо-
ріг покриття відсутнє повністю. У зв’язку з 
цим, держагентство має намір скерувати на 
ремонт доріг три мільярди гривень. Як за-
значили в «Укравтодорі», дорожні підпри-
ємства та організації ліквідували близько 
64 відсотків від загальної кількості ям на 
дорогах. 

Держбюджет 
недоотримав 27 мільярдів

До загального і спеціального фондів 
державного бюджету за січень-жовтень, 
за оперативними даними Державної 
казначейської служби, надійшло 334,8 
млрд. грн., що склало 92,5 відсотка від 
планового показника за цей період.  Не-

доотримав держбюджет 27,1 млрд. грн. 
Комбати люструють 

депутатів, які голосували 
за закони «16 січня»

Командири батальйонів, які, згідно з 
попереднім підрахунком результатів по-
зачергових виборів народних депутатів, 
проходять до парламенту, мають намір 
не допустити до прийняття присяги нар-
депів, котрі у складі Верховної Ради VII 
скликання голосували за так звані «дик-
таторські» закони 16 січня. Про це під час 
прес-конференції повідомили командири 
батальйонів «Дніпро-1», «Миротворець» і 
«Донбас» Юрій Береза, Андрій Тетерук і Се-
мен Семенченко, інформує УНІАН. «Ми пови-
нні не дати їм можливості навіть прийняти 
присягу», - сказав Береза. І назвав цю проце-
дуру непарламентською формою люстрації. 
Він вважає, що саме ці депутати винні у за-
гибелі героїв Небесної сотні й своїми діями 
призвели до загострення ситуації на Донбасі 
та в Криму. Водночас комбат підкреслив, що 
бійок у парламенті військові влаштовувати 
не мають наміру. Також Юрій Береза вважає, 
що колишні «регіонали» можуть спокутува-
ти свою провину лише у тому випадку, коли 
щонайменше 30 днів воюватимуть на пере-
довій у зоні АТО. До слова, усі комбати ствер-
джують, що у разі загострення ситуації на 
Донбасі мають намір невідкладно відбути 
до зони бойових дій. 

В окупованій Макіївці 
почались голодні бунти 

У Макіївці люди перекрили дорогу й 
вимагали в озброєних бойовиків «ДНР» 
обіцяні безкоштовні продукти. Про це 
повідомив журналіст «Громадського ТВ» 
Олексій Мацука. Зокрема, він зазначив, що 
кілька десятків жителів Горняцького ра-
йону Макіївки перекрили дорогу біля ви-
конавчого комітету на знак протесту про-
ти дій бойовиків. Люди вимагали видати 
їм талони на отримання гуманітарної допо-
моги і скаржилися, що не отримують обіця-
ну безкоштовну їжу. До протестувальників 
прибули озброєні бойовики, які намагали-
ся відправити людей додому. Голодні піке-
тувальники впиралися. 

Війна на Донбасі 
триватиме три-чотири роки
Експерт із питань безпеки Олек-

сій Мельник сказав, що заява радника 
СБУ Маркіяна Лубківського про можли-
вість вирішити конфлікт на Донбасі че-
рез три-чотири роки, є, мабуть, першою 
на офіційному рівні. В експертних колах 
уже давно прогнозують закінчення війни у 
2017-2018 роках. Про це Олексій Мельник 
розповів у коментарі «iPress.ua». Вирішити 
конфлікт, за словами експерта, можна лише 
з використанням військового інструмента. 
«Питання, які порушуються: про суверені-
тет, регіональну та глобальну безпеку, пра-
ва людини, - не мають сенсу доти, доки не 
буде встановлений контроль центрального 
уряду на окупованих територіях. Це мож-
ливо лише з використанням військових ін-
струментів. Нам доведеться відвойовувати 
ці території», - сказав він. 

Банкіри порахували, скільки 
«зелених» - «під матрацами»  
Обсяг готівкових коштів поза банка-

ми на сьогодні складає до $8 мільярдів, 
повідомив під час брифінгу голова прав-
ління «Ощадбанку» Андрій Пишний. За 
інформацією ЗМІ, відтік депозитів переви-
щив усі очікування експертів, і він відбува-
ється майже у всіх банках. За останній рік 
депозити населення у фінустановах змен-
шилися на 109 мільярдів гривень. За дани-
ми експертів, криза в економіці та військо-
ве протистояння підірвали довіру до укра-
їнської банківської системи. Тому українці 
прагнуть забрати свої заощадження з бан-
ків і перевести їх у валюту для зберігання 
вдома. 

Україна Світ
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У пошуку нового ми 
вирушаємо у далекі 
мандрівки. А незвідане, 

прекрасне, таємниче – поруч. 
У цьому вкотре переконалася, 
побувавши на рідній чарівній 
Волині. Край Лесі Українки, 
озер і лісів, овіяний легендами 
сивої давнини, зустрів мене з 
колегами у рамках прес-туру 
«Україна очима редактора», 
організованого Українським 
журналістським фондом. 

Зустрічаємося у Ковелі. Поселяємо-
ся у затишному готельному комплексі 
«Фенікс»  на Світязі. Надворі пізній ве-
чір і мені щиро жаль, що колеги з інших 
куточків України, які тут уперше, не мо-
жуть насолодитися красою голубоокої 
перлини Волині. Із захопленням розпові-
даю про легендарне озеро, оскільки май-
же щоліта  відпочиваємо тут із сім’єю. 
Правда, таки знаходяться серед журна-
лістської братії відчайдухи, які, незважа-
ючи на жовтневу пору, вирішують скупа-
тися у Світязі. 

А вже через кілька годин, ще й не за-
ймався світанок, ми виїжджаємо у Біло-
русь. Та про враження від цієї країни – у 
наступній публікації. Бо, чесно, після від-
відин особливо Брестської фортеці хо-
тілося чимшвидше повернутися додо-
му, в Україну. На Волинь, де у ці дні в хра-
мах молилися за наших воїнів, де про-
ходив сьомий фестиваль національ-
ної традиційної культури «Українське 
коровай-сузір’я».

На святій 
Низкиницькій горі

Знайомство з мальовничими ку-
точкоми Волині розпочалися з відвід-
ин Свято-Успенського чоловічого пра-
вославного монастиря у селі Низкиничі 
Іваничівського району. Зустрів нас реч-
ник Володимир-Волинської єпархії УПЦ 
протидиякон Віктор Мартиненко. Той 
самий, порада якого настоятелю Києво-
Печерської лаври Павлу «поцілувати 
Януковича у ср..у», за порівняння остан-
нього з Ісусом Христом, набрала десят-

ки тисяч переглядів у соціальних мере-
жах. Щирий і приязний, священик розпо-
вів непросту історію обителі. 

Низкиницький монастир заснований 
16 вересня 1643 року. Його фундатором 
виступив український магнат Адам Ки-
сіль, який після смерті був похований, 
згідно з заповітом, у приділі святого Ге-
оргія, а точніше у склепі, що знаходив-
ся під ним у монастирі. За час існування 
храм переживав різні труднощі, та най-
більше над святинею познущалися со-
вєти. Особливо постраждала усипальни-
ця воєводи. Спокій Адама Кисіля потри-
вожили радянські богоборці, які 14 бе-
резня 1962 року, увірвавшись в обитель, 
знівечили саркофаг та осквернили прах. 
Розбили і погруддя фундатора. Та завдя-
ки клопотанням місцевих жителів двері 
Успенської церкви у 1969 році знову від-
чинилися. А у 1997 році на святій Низки-
ницькій горі, як у давні часи, знову відно-
вилося чернече життя.

Наймолодше місто 
на Волині

У Нововолинську, на відміну від ін-
ших куточків краю, немає визначних іс-
торичних пам’яток. Але це не заважає 
його жителям любити своє молоде місто. 
Адже фактично кожен нововолинець ріс 
разом з ним. 

- Нововолинськ народився передусім 
як місто гірників із закладенням першої 
волинської шахти у 1950 році, - розповів 
на прес-конференції міський голова Ві-
ктор Сапожніков. – Разом із вуглевидо-
бутком розвивалися машинобудування, 
харчова та легка галузі промисловості. 

Нововолинськ  має  зручне транспо-
ртно-географічне розташування. Знахо-
диться всього у 5 кілометрах від держав-
ного кордону з Польщею, вигідно з’єднує 
прикордонну територію Західної Украї-
ни та східної частини сусідньої держави. 
Місто входить до транскордонного пере-
ходу «Єврорегіон Буг», через який здій-
снюються зовнішньоекономічні зв’язки 
різних областей України з європейськи-
ми державами.

 Сьогодні 57-тисячний Нововолинськ 

асоціюється з териконами й вугіллям. 
Працюють шахти № 9 «Бужанська», шах-
тоуправління «Нововолинське», продо-
вжується будівництво шахти № 10, пові-
домив міський голова. Зупинився мер і на 
розвитку інфраструктури міста, успіхах 
і проблемах у галузях медицини, освіти, 
спорту. Розповів про допомогу землякам, 
які воюють у зоні АТО. Журналісти побу-
вали на екскурсії на шахті № 10, відвідали 
сучасну меблеву фабрику «БРВ-Україна», 
що є лідером галузі на загальнодержав-
ному рівні. Також  підприємство  «Кронос-
пан УА», яке входить у групу провідних 
світових виробників плит ДСП, ламінова-
них плит та панелей, інших деревопохід-
них виробів. Загальна вартість інвестицій 
підприємства – 120 мільйонів євро. 

І збудував рівноапос-
тольний князь град

Володимир-Волинський – місто-
заповідник. Датою його заснування вва-
жається 988 рік, про що є письмова згад-
ка у «Повісті минулих літ». Фундато-
ром стародавнього граду був київський 
князь Володимир – хреститель Русі.

Володимир – давня столиця могут-
нього Галицько-Волинського князівства, 
центр літописання і книгознавства, куди 
свого часу прибували каравани з Візантії 
та країн Близького Сходу і де побував ле-
гендарний Нестор-літописець. Тут досі 
збереглися десятиметрові вали городи-
ща, у променях сонця золотяться куполи 
Успенського собору – храму князя Мстис-
лава. Церква з самого початку була за-
думана як головна усипальниця волин-
ських князів. 

Жаль, але кількома рядками немож-
ливо передати красу і велич стародавніх 
храмів. Наприклад, Василівська церква-
ротонда є однією з найоригінальніших 
споруд світової архітектури. Збудова-
на вона у вигляді 8-пелюсткової квіт-
ки, таке враження створюють хвилясті 
стіни. За переказами, князь Володимир, 
повертаючись з бою проти білих хорва-
тів, у 992 році зупинився у Володимирі і 
тут, в подяку Богу за вдалий похід, нака-
зав кожному воїну зі своєї дружини при-

нести по цеглині та за один день 
спорудив храм. У церкві зберіга-
ється образ Божої Матері, який 
двічі був у вогні та залишився не-
ушкодженим, хоча все довкіл зго-
ріло. 

Зачарують вас і собор Різдва 
Христового та Миколаївська церк-
ва, і костел Іоакима та Анни. Не-
ймовірний трепет у душі залиши-
ли відвідини Святогірського Успен-
ського Зимненського жіночого мо-
настиря – одного з найдревніших в 
Україні. Головна святиня обителі – 
чудотворна ікона Божої Матері, по-
дарована самим рівноапостольним 
князем Володимиром. Образ Бого-
родиці особливо допомагає людям, 

які мають хвороби очей. Детальніша роз-
повідь про монастир, його святині – у на-
ступних випусках «Нашого ДНЯ». 

Тепер Волинь
 співає інші пісні   

Цього дня у древньому Володимирі 
вже всьоме відбувався  фестиваль тра-
диційної національної культури «Україн-
ське коровай-сузір’я». Дійство, на відміну 
від попередніх, не було просякнуте весе-
лощами та жартами – Волинь у жалобі за 
синами, братами, батьками, чоловіками, 
тими, хто загинув на Сході України у ні-
кому не потрібній війні.  До речі, започат-
кувала фестиваль редакція Володимир-
Волинської газети «Місто Вечірнє», її ре-
дактор Едуард Залуський, який і тепер 
був одним із його співорганізаторів. 

Цьогорічний фестиваль під назвою 
«Сини боронять рідну землю, що ро-
дить колосистий хліб» мав особливе па-
тріотичне забарвлення. До підніжжя 
пам’ятників загиблим воїнам лягли кві-
ти, відбулися панахиди. Зворушувала ви-
ставка дитячих малюнків «Намалюй Ге-
роя…» Втирали сльози люди біля стели з 
портретами Героїв, які віддали життя на 
Майдані та в зоні АТО…

Плакали присутні і на вечорі-реквієм 
«Дай, Боже, Вкраїні дочок і синів, дай хлі-
ба до столу, дай миру усім…» У словах і піс-
нях дорослих і дітей звучала велика, нео-
сяжна любов до рідної землі, до України.

У холі районного будинку культури 
господині краю також представили ви-
печені власними руками диво-короваї. 
Розквітав чарівними квітами волинської 
гостинної землі святий хліб, який після 
виставки відправили бійцям на Схід.  

Побували журналісти і в сучасно-
му європейському селі, познайомила-
ся з власником аграрного підприємства  
«Аміла» Романом Микитюком. Зустріли-
ся з простими людьми, які ростять і пе-
чуть хліб, доглядають худобу, плекають 
молоді ліси. Виховують дітей: для миру 
– не для війни. Хочуть мати поруч краси-
вих здорових синів і не співати про те, що 
«вони прилетять ангелами з небес…»

Зіна КУШНІРУК.  

три незабутні дні 
на Волині  

Українське 
коровай-сузір’я: 
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Коли ломить 
у скронях, спробуй-
те розтерти їх кру-
говими рухами з двох боків одночасно. Кілька хвилин масуйте 
кінчиками вказівних пальців. Перед тим змочіть їх у настоян-
ці валер’яни або у м’ятних краплях. Почекайте хвилин 10. Якщо 
біль не минув, помасажуйте знову. Можна 2–3 хвилини розмина-
ти шкіру від тім’я до скронь спершу за годинниковою стрілкою, 
потім – проти неї. Біль мине за кілька хвилин. 

Якщо болить у лобовій частині, варто хвилину розминати 

брови.
Трохи щипайте їх і відтягуйте, але не боляче. Тоді покладіть 

долоні на лоб, аби кінчики пальців торкалися в центрі. Акуратно, 
не розтягуючи шкіри, масажуйте, доки з’явиться приємне тепло. 

Також може допомогти гарячий компрес. Жменю суше-
них квітів ромашки залити третиною склянки гарячої води. 
Закип’ятити і процідити. Рідиною просочують полотняну сер-
ветку. Її складають кілька разів і прикладають до лоба на 10 хв.

Коли голова “розколюється”, схопіть жмут волосся посереди-
ні й потягніть до легкого болю. Так само захоплюйте все волосся 
по невеликому жмуту. Тоді притисніть долоні до щік і пригладь-
те волосся до тім’я. Так зверху вниз повторіть 10 разів. 

Якщо є можливість, добре було б прийняти ванну з морської 
солі. Вимити голову і сполоснути її теплим відваром звіробою – 5 
ст. л. трави заливають 1 л води. Не змиваючи, голову загортають 
у рушник і тримають годину-дві. Біль минає.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 9nday.te.ua

НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини 

Живиця

Небо все частіше затягують хма-
ри й накрапає дощ. У таку погоду лег-
ко підхопити застуду чи інші болячки. 
Тому будьте насторожі, дбайте про своє 
здоров’я. І не забувайте про вітамінну, 
антибактеріальну їжу, яка захистить 
вас від непроханих вірусів.

КВАШЕНА КАПУСТА
Лише одна порція салату з неї забез-

печить вам денну норму вітаміну С. Крім 
аскорбінки, в капусті є й вітаміни групи 
В (відповідають за чітку роботу нерво-
вої системи, здоровий сон і хороший на-
стрій), вітамін РР (необхідний для волос-
ся та шкіри) і навіть вітамін U – захисник 
шлунка від виразкової хвороби та гастри-
тів. За вмістом корисних речовин кваше-

на капуста перемагає у змаганні зі свіжою. 
Річ у тім, що у заквашеній капусті є молоч-
нокислі бактерії, які «консервують» віта-
міни. Якщо ж ви декілька днів потрима-
ли свіжу капусту в холодильнику, то зна-
йте, що вітамінів у ній стало менше, ніж у 
кислій.

РЯТІВНИЦЯ-КАРТОПЛЯ
Мерзнуть руки і ноги? Налягайте на 

картоплю. Вона містить багато калію, 
який поліпшує кровообіг і допомагає не 
боятися холоду. Тільки печіть її і варіть «у 
мундирі».

ЧАСНИК-ЗАХИСНИК
Завдяки тому, що в цьому пряному 

овочі є аліцин, часник чудово бореться з 
вірусами та хвороботворними мікробами. 
Разом з тим, варто пам’ятати, що аліцин 

утворюється лише в разі механічного руй-
нування зубчика, тож його треба розтовк-
ти, порізати. А ще ретельно жуйте часник 
– так він принесе вам більше користі.

КЕФІР-ІМУНОМОДУЛЯТОР
Цей молочний продукт багатий на ко-

рисні бактерії. Вони не лише допомагають 
перетравлювати їжу і засвоювати вітамі-
ни, а й покращують імунітет, тобто обері-
гають нас від інфекцій. Зрештою, європей-
ські вчені ретельно досліджують корисні 
властивості кефіру. Мета цих досліджень 
– створення ліків-імуномодуляторів на 
основі цього кисломолочного продукту.

ЗГАДАЙТЕ ПРО МОРСЬКУ КАПУСТУ
Якщо навіть у теплому приміщен-

ні вам холодно, некомфортно – це сигнал 
про те, що вашому організму не вистачає 
йоду. Купіть морської капусти. Вам вона 
не смакує? Змішайте з кислою квашеною 
капустою – вийде чудовий цілющий салат. 

Якщо гайморит тіль-
ки почався, вживайте су-
міш імбирного соку й меду. 
Вичавіть 3-4 чайні ложки 
соку з кореню імбиру або 
натріть його. Має вийти 
2-3 чайні ложки. Залийте 
теплим молоком або га-
рячою водою. Додайте чай-
ну ложку меду й розмішай-
те. Пийте тричі на день 
за півгодини до їди. 

Сильні природні ліки – 
куркума. Чайну ложку по-
рошку їжте зранку натще 
й увечері перед сном. За-
пийте двома ковтками те-

плої води.
Також ніс тричі на день 

рекомендують промивати 
підсоленою водою.

У склянку ледь теплої, 
але не гарячої води всип-
те чайну ложку солі. Краще 
морської. І дві-три краплі 
олії евкаліпту. Розмішай-
те, аби не лишилася на по-
верхні склянки. Процедура 
не з приємних, але інакше 
хвороба посилиться. Вдих-
ніть носом рідину, скільки 
можете, потримайте секунд 
10 і видихніть. Так – двічі 
на день. 

Кава вранці, кава в обід, кава ввечері... 
Така кількість кофеїну до добра не доведе, 
але як бути, якщо після пробудження так 
складно налаштуватися на новий день, 
а вже до обіду знову тягне спати? Вихід є – 
каву замінять корисні та легкі продукти, 
які не завдають шкоди здоров’ю.

До речі, такі продукти діють краще від 
кофеїну в кілька разів. Отже, що ж потріб-
но їсти і пити, щоб залишатися бадьорими 
і активними протягом всього дня?

Вода. Краще – холодна або кімнатної 
температури. Випийте склянку води вран-
ці відразу ж після пробудження – вона зні-
ме симптоми зневоднення і допоможе 
прокинутися.

Чорний шоколад. Гормони радості 
зроблять день світлим і легким.

Апельсиновий, грейпфрутовий 
соки. Навіть соки з упаковок діють краще 
від кофеїну, стимулюють мозкову діяль-
ність і насичують організм енергією.

Зелений чай. Напій містить більше ко-
феїну, ніж кава. Плюс чай стимулює обмін 
речовин і допомагає мисленню, не викли-
каючи звикання.

Яблука, банани – смачні і корисні ран-
кові перекуси для зміцнення імунітету 
і заряду бадьорості.

ВІВСЯНКА. Містить багато цін-
ного рослинного білка та жиру, 
фосфору, заліза та магнію. Завдяки 
останньому мікроелементу її мож-
на назвати засобом для підтриман-
ня душевної рівноваги, нормаліза-
ції тиску крові та зміцнення кісток. 
Та найголовніше, вівсяна каша «ви-
мітає» з організму токсини і доміш-
ки важких металів. Причому неза-
лежно від того, як була зварена – з 
маслом, цукром чи без цих додат-
ків. Разом з тим треба знати, що по-
стійне вживання вівсянки знижує 
гемоглобін крові. 

ГРЕЧКА. Недарма кажуть, що 
гречана каша сама себе хвалить. 
Вона поліпшує кровотворення. Міс-
тить багато пектину, що сприяє 
травленню, й лецитину, необхідно-
го печінці та підшлунковій залозі. 
Хороший засіб для втамування ніч-
ного голоду – легко засвоюється, 
мінімум калорій.

ПШОНО. Джерело вітаміну РР, 
солей магнію та мікроелементів. 

Пшоняна каша з гар-
бузом особливо корис-
на людям з надмірною 
вагою. Адже пшоно зо-
всім не перетворю-
ється на жир, навпа-
ки, «зв’язуючи» жиро-
ві відкладення, виво-

дить їх з організму. Цю кашу реко-
мендують гіпертонікам. Але вона 
важко перетравлюється шлун-
ком з пониженою кислотністю й 
може викликати печію. Коли купу-
єте пшоно, бажано звернути увагу 
на його колір. Зернята мають бути 
жовті, а якщо біло-жовті – це озна-
чає, що вони старі.

КУКУРУДЗЯНА КАША. Також 
виводить жирові відкладення з ор-
ганізму. Крім того, постачає йому 
різні мікроелементи, зокрема крем-
ній, що позитивно впливає на зуби. 
Ця каша має протиалергічну дію – її 
рекомендують при всіх алергічних 
захворюваннях.

ПШЕНИЦЯ. Добре очищає киш-
ківник, допомагає при закрепах. 
Постачає організм енергією. Таріл-
ка цієї каші на сніданок додасть вам 
сили на весь день. До складу пше-
ниці входять такі важливі мікро-
елементи, як срібло, цинк, залізо. 
Найкорисніші, звичайно, паростки 

пророслої пшениці. 
РИС. Містить вісім амінокис-

лот, необхідних нашому організму 
для росту нових клітин. Також рис 
– чудове джерело вітамінів групи В: 
В6, В3 (ніацин), В1 (тіамін), В2 (ри-
бофлавін). Вони зміцнюють нерво-
ву систему й необхідні для перетво-
рення на енергію поживних речо-
вин. Тож додаючи у свій раціон рис, 
ви отримуєте довготривалий при-
плив бадьорості. Найкраще вжи-
вати дикий, коричневий, нешліфо-
ваний рис. Серед інших вибирай-
те довгий, середньоазійський. Про-
мивайте його під струменем води 
доти, поки вода не буде зовсім чи-
стою. 

МАНКА. Вона також має корис-
ні властивості. Містить залізо і ка-
лій, що сприяє кровотворенню. У 
той же час виводить кальцій з ор-
ганізму.

Дієтологи ж рекомендують: 
корисні каші, зварені з трьох-
чотирьох видів круп з додаван-
ням зелені. Такі каші містять бага-
то незамінних амінокислот, віта-
міни групи В, F і D, мікроелемен-
ти: калій, магній, фтор, марганець 
тощо. Каші краще їсти вранці, щоб 
отримати заряд бадьорості на весь 
день.

Пшоняна та 
кукурудзяна 
каші – проти 
зайвої ваги
Коли ми готуємо кашу, то більше 

орієнтуємося на свої смаки, 
ніж на корисність певного 

продукту. Дехто взагалі уникає цих 
страв, полюбляє картоплю, інші 
«зациклюються» на якійсь одній 
каші. Щоб урізноманітнити щоденне 
меню, обов’язково потрібно вживати 
каші, причому різні, наголошують 
лікарі-дієтологи, адже кожен злак 
має свої корисні властивості.

Гайморит лікують куркумою

Ангіну переможе 
морквяний сік

Найпростіший розчин для хворих 
на ангіну роблять із солі та води. Чайну 
ложку солі розведіть у склянці води. 

І полощіть що дві години. 
Допомагає і такий розчин: 100 г подрібненого час-

нику покладіть у склянку й за-
лийте кип’яченою водою кім-
натної температури. Настоюй-
те 4 год., процідіть. Перед по-
лосканням підігрійте.

Також у разі ангіни радять 
полоскати горло морквяним 
соком, роблять це перед їдою. 
Просто вичавіть сік із трьох 
морквин. Такий засіб знімає 
біль і вбиває бактерії. 

Хочете кави – 
випийте води

Голову миють звіробоєм, щоб не боліла

Головний біль можна легко 
подолати без таблеток. 
Допоможуть методи 

нетрадиційної медицини. 

П’ять рятівних продуктів
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Струни серця

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

Намалюю музику словами
на осінніх аркушах туману
й покладу промінням 
перед вами
на думок стежину 

несказанну.
І вона 
у пахощах засяє
та у барви споминів полине,
бо давно вже 
в трепетності вся є,
мов осіннє листя тополине.

Олег Герман.

На фото Івана ПШОНЯКА:  
сімейний лікар  центру 

первинної медико-санітарної 
допомоги  Тернополя 

Ірина Балан.

гніздечко
Сімейне

ОЛЕНА сиділа біля вікна, за-
кутавшись у теплий плед. У него-
жі осінні дні вона частенько так 
робила – приходила з роботи, за-
варювала чашку міцного чаю і, 
накинувши на спину плед, диви-
лась у вікно. Он жіночка із важ-
кими сумками наздоганяє марш-
рутку, а тут школяр допомагає 
старенькій бабусі перейти вули-
цю… Раптом її погляд зупинив-
ся на юнакові, який стояв із буке-
том хризантем і нетерпляче раз у 
раз поглядав на годинника. Через 
десять-п’ятнадцять хвилин цей 
осінній красивий букет вже був у 
руках дівчини, яка просто світи-
лася від щастя. У ту мить усміхну-
лася й Олена. Їй подобалось спо-
стерігати за щасливими людьми 
і подумки, по-щирому, бажати їм 
добра.

На роботі дівчину називали 
дивачкою і мрійницею.

– У якому світі ти живеш? – не 

раз повчали колеги по роботі. – 
Тепер інші часи, коли кожен сам 
за себе. Тобі вже пора своє життя 
влаштовувати, а не за інших пе-
реживати і радіти.

Олена лише знизувала пле-
чима. Може, й занадто наївною 
була, але назавжди вкарбува-
ла у пам’яті слова, які їй постій-
но повторювала мати: «Зла у сві-
ті багато, і перемогти його мож-
на тільки добром». А ще вона зна-
ла про існування так званого за-
кону бумеранга – як ти його ки-
неш, так він тобі і повернеться. У 
цьому дівчина вже не раз переко-
нувалася.

Дмитра – новачка у колек-
тиві, в якому працювала Олена, 
якось одразу не полюбили. За-
надто амбіційним, зверхнім і его-
їстичним видався він усім.

– Ви придивіться до нього 
уважніше. Він же насправді не та-
кий. Це його захисна оболонка. 

Дмитрові просто важко адапту-
ватися у новому оточенні, – пере-
конувала колег дівчина.

Чоловік заприятелював з 
Оленою. Вона допомагала йому 
ознайомлюватися з новою робо-
тою і просто була тією, хто без за-
йвих запитань і зауважень вмів 
вислухати.

– Не довіряй так сліпо мало-
знайомим людям, – не перестава-
ла туркотіти Віра, колега по ро-
боті.

Мов у воду дивилася Віра, 
коли говорила ті слова. Бо вже 
наступного ранку на своєму ро-
бочому столі Олена не могла зна-
йти звіту, який готувала допізна 
напередодні.

– Хіба ж я тебе не поперед-
жала? –  дорікала співробітни-
ця. – Це вже він, напевно, хоче ви-
служитися перед начальством, 
буцімто, сам зробив цей звіт. 
До речі, зранку, поки тебе ще не 
було, Дмитро виходив з нашого 
кабінету. А я тебе пепереджала…

Не хотіла Олена вірити в те, 
що Дмитро так підступно повівся. 
Вона ж бачить людей наскрізь. Не-
вже могла так помилитися щодо 
нього?! Хвиля розчарування огор-
нула дівчину. Їй хотілося плакати 
і заховатися десь подалі від усіх, 

щоб побути наодинці, розібрати-
ся зі своїми думками.

– Привіт, Оленко, – радісно, як 
нічого не трапилось, сказав Дми-
тро ще з порога кабінету.

– Бач, ще й має нахабність 
зловтішатися, – шепотіла Олені 
Віра.

Олена, крізь сльози, ледь 
усміхнулася і, нічого не сказавши, 
поринула у пошуки звіту.

– А що ти шукаєш? – намагав-
ся продовжити розмову, не розу-
міючи що трапилось, Дмитро.

Після тих слів його погляд 
магнетично зупинився на папці, 
яка лежала чомусь під столом.

Дмитро підняв папку і поклав 
перед Оленою.

– О, спасибі, – з невимовною 
радістю сказала дівчина. – Мені не 
настільки важливий цей звіт, як 
те, що я повернула віру в людину.

Дмитро розгублено дивився, і 
далі не розуміючи змісту цих слів.

– Та не зважай, – весело від-
махнулася Олена, коли зрозуміла, 
що свої думки мимоволі вислови-
ла вголос.

З відчуттям якогось особли-
вого спокою і з надзвичайно хо-
рошим настроєм Олена поверта-
лася з роботи додому. Щоправ-
да, її здивувало, що Дмитро від-
просився з роботи ще з обіду. 
Може, він образився, зрозумівши, 
у чому вона мала необережність 
його запідозрити зранку? Та сум-
ніви дівчини враз розвіялися, 
коли вона побачила біля під’їзду 
щасливого Дмитра із розкішним 
букетом її улюблених пізніх осін-
ніх квітів – хризантем…

Оля ГЛАДЧУК-
ПОПАДЮК.

Як той  
відірваний  
лист

Осінь струшує на зем-
лю останні листочки. 
Рвучкий вітер кружляє 
їх у загадковому танці,  
а вранішні тумани при-
бивають холодною рос-
ою. І я,  як той відірва-
ний від гілки лист – оди-
нока,  особливо нікому 
не потрібна. Тільки за-
мість роси вмиваюся гір-
кою сльозою. Я плачу і су-
мую за тобою. Хоча у гли-
бині душі знаю – не вар-
то. Адже ти зрадив мене 
з моєю ж подругою,  зви-
чайно,  уже колишньою. 
Ось так двоє близьких 
людей в одну мить стали 
для мене чужими. 

Квіти й дерева чека-
ють весни. А я хочу те-
пла і розуміння у холод-
ному листопаді. Лише не 
впевнена,  що від тебе. Ти 
телефонуєш,  просиш зу-
стрітися. Та душа моя,  
як той відірваний лис-
точок,  прибита горем і 
стражданням...

Олеся В. 
Борщівський район. 

Осіння мелодія

Кого, що вона шукала у цьо-
му, незнайомому їй місті? Швид-
ше усього, втікала від себе, від 
болю, що нестерпно нагадував 
про минуле, змушував проки-
датися серед ночі, пік її вимуче-
ну душу. Хотіла забути усе, пере-
креслити. І не могла. Перед очи-
ма знову поставала одна і та сама 
жахлива картина: ніч, вона з чо-
ловіком і донькою мчать по без-
людному шосе. Світланка дріма-
ла на задньому сидінні. Вони го-
ворили про щось буденне і не-
значне. Звідки взялася ця ванта-
жівка, Ольга не може зрозуміти і 
досі. Пам’ятає тільки одне: щось 
темне, велике насувалося на них. 
Зойкнула уві сні Світланка. Далі 
– суцільна темрява. Довга, нудна, 
одноманітна.  

Через два тижні вона відкри-
ла очі. Приходила до тями і не 
знала, що через якусь мить їй за-
хочеться знову повернутися на-
зад: у темряву, де не відчувала 
отого страшного пекучого болю. 
Чоловіка і доньки – не було. І ні-
коли більше поруч не буде з нею. 
Їх забрала та ніч. 

З лікарні Ольга повернулася у 
порожній дім. Усе тепер не мало 
сенсу. Хотіла заснути і не проки-
нутись. Але ранок настирливо за-
глядав у вікно і її чекав довгий 
болючий день. 

Хапалася за роботу, за чи-
їсь слова, мов за соломинку. Шу-
кала у цьому втіхи і забуття. Ко-
трогось дня отримала від давньої 
подруги листа. Доля розкинула їх 
у різні міста, а тепер та кликала 
Ольгу до себе у гості. 

Чи не вперше у чужому домі 
Ольга по-справжньому випла-
калася. І відчула, якщо не полег-
шення, то якийсь притишений 
спокій. Не могла, не хотіла повер-
татися додому. Туди, де все нага-
дувало про одне. 

- А ти не повертайся, - ради-
ла подруга. – іди до нас на роботу, 
нянечкою в інтернат. Ще й гурто-
житок дають. 

Ольга згодилася. З’їздила до-
дому, розрахувалася з полікліні-
ки, де працювала медсестрою, і 
повернулася у незнайоме їй міс-
то. Життя пливло одноманітно, 
сіро. Інколи у гуртожиток захо-
дила подруга, кликала Ольгу на 
каву чи просто погуляти у парк. 

- Не хочу, - чула завжди у від-
повідь. 

Та все-таки якось відмови-
ти подрузі Ольга не змогла. У тієї 
був день народження. 

- Ображуся назавжди, якщо не 
прийдеш, - попередила подруга.

З-поміж гостей Ольжин по-
гляд вихоплював одне обличчя. 
Може, тому, що цей чоловік теж 
дивився на неї лагідно, прияз-
но. Ще й додому їм випало іти ра-
зом: Віктор замешкав у товари-
ша неподалік гуртожитку Ольги. 
Не розпитував її ні про що. Кинув 
коротке «добраніч» і пішов. Та 
Ольга знала напевне: вони ще зу-
стрінуться.

Вона не помилилася. Віктор 
з’явився з букетиком конвалій і 
гарно оформленою коробкою ін-
дійського чаю. 

- Якщо цукру нема, можна 

пити несолодкий. А окріп у вас, 
думаю, знайдеться.

Вона засміялася. І сама не по-
вірила, що могла це зробити. Ста-
вила чайник. 

Віктор розповідав про себе. 
Життя не склалося. З дружиною, 
хоча й офіційно не розлучені, але 
уже давно разом не живуть. Та за-
брала дітей і перебралася назад до 
батьків. Він просив дружину оду-
матися, повернутися. Але все да-
ремно. А недавно зателефонувала, 
повідомила, що кохає іншого чо-
ловіка, просить про розлучення. А 
він же так любить дітей, сумує за 
ними. Ольга розраджувала Вікто-
ра: усе минеться, життя ж іде. Ло-
вила себе на думці, що донедав-
на подібні слова казали їй. А тепер 
ось вона втішає Віктора, ніби не-
має у неї свого власного болю. 

Минув час. Віктор перевіз 
Ольгу у свій дім, у село непода-
лік Тернополя. Власне, дім лише 
будувався. І жили вони у невели-
кій літній кухні. Ольга мало пе-
реймалася тіснотою. Готувала 
мулярам обід, сама носила і по-
давала цеглу, садила і обсапува-
ла город, що був коло хати. Ві-
ктор пропадав у рейсах, працю-
вав  дальнобійником, отож дома 
бував рідким гостем. 

Ольга в усьому давала лад 
сама. Білила, мила, фарбувала. Го-
тувалася стати матір’ю, тому й 
спішила, хотіла з немовлям уві-
йти у чистий новий дім. Інколи 
думала, що вони з Віктором досі 
не одружені.  Коли заводила про 
це мову, чоловік віднікувався,  
мовляв, ще встигнуть. Врешті, 
чи такий важливий цей штамп у 
паспорті? 

Ольга особливо й не наполя-
гала. Справді, ще встигнуть. Тіль-
ки б не сполохати такого жадано-
го вистражданого щастя.

Незабаром у сім’ї народилася 
донечка. Віктор забирав їх з по-
логового будинку. 

- Мої дівчатка, - ніжно при-
гортав дружину з донькою. Та 
з-поміж лагідних слів щось три-
вожне вчувалося Ользі у голосі 
чоловіка. Відчуття не підвело.  

- Приїжджає Віра, - кинув не-
охоче за вечерею. – Моя перша 
дружина. З дітьми…

- Але ж…
- Нічого, якось кілька днів пе-

ребудемо. Не відправляти ж мені 
рідних дітей у готель. А тим  ча-
сом ми з Вірою розлучення офор-
мимо. 

Ольга промовчала. Тільки чо-
мусь подумала: хто тут, у цьому 
домі вона?

Віктор просив її перебути ці 
кілька днів у давньої подруги. 
Сам і відвіз Ольгу з донькою до 
неї. 

Минали дні. Од Віктора не 
було жодної вістки. Ольга не ви-
тримала і зібралася додому. Ще 
на подвір’ї почула, як з кімнати 
долинав сміх. Щирий, безтурбо-
тний.

Відчиняла двері. Сміялися на 
кухні, якраз пили каву. Вродлива 
жінка і Віктор. Зрозуміла: її тут 
не чекали. Незнайомка запиталь-
но дивилася на Віктора.

- Це – Ольга, - видавив він із 
себе. – Я зараз усе поясню. 

Давній біль полоснув десь 
зсередини. Безсило присіла на 
стілець. Розплакалася донька. 
Ольга пригортала немовля до 
грудей. Зрозуміла ще одне: Ві-
ктор досі нічого не сказав про неї, 
про Ольгу, своїй першій дружині. 
Так, ніби у його житті її і не було.

А потім події розвивалися не-
красиво і складно. Віра і не дума-
ла розлучатися з Віктором. Вона 
з дітьми просто повернулася до-
дому. Щоб помиритися з чолові-
ком і почати життя заново. Вре-
шті, мало хто свариться? Але ж 
миряться, сходяться знову, тим 
більше, коли є діти.

Серед усього цього Ольга зро-
зуміла, що і земельна ділянка, 
де вони збудувалися, і сам дім, у 
який Ольга вкладала цеглину до 
цеглини, усе це записано на Віру і 
належить згідно із законом їй.

- Подавай у суд, - радила по-
друга. – Усі сусіди підтвердять, 
скільки праці ти вклала у цю хату. 

- Потерпи, - просив Віктор. - Я 
усе владнаю. По-доброму. Ось по-
вернуся з рейсу і все вирішу.

Один рейс змінювався іншим. 
Повернувшись з останнього, Ві-
ктор взагалі не прийшов додо-
му – заночував у товариша. Втім, 
Ольга уже знала: Віктор нічого 
не вирішить. Зрозуміла це тоді, 
коли він, мов останній боягуз, ви-
кликав її з хати. 

 - Я втомився від усього цього, 
- жалівся. - З мене люди сміються. 
Вдома – пекло. Ти добра, Ольго, 
добріша, ніж вона, - чомусь не на-
зивав законну дружину по імені. 
- Не вступиться вона просто так, 
ніколи. Тим паче, на цю ділянку 
гроші тесть дав. 

- То що робити? – запитувала 

Ольга.
- Вступися ти. Поїдь від нас. 

Додому чи у гуртожиток. Хочеш, 
я тобі квартиру зніму? Я не забу-
ду про вас. Гроші, одяг – усе пере-
даватиму.

Віктор стояв жалюгідний, зні-
чений. Витирав чи то сльозу, чи 
пил з обличчя. У її душі промай-
нув жаль: як тоді, коли він упер-
ше прийшов до неї у гуртожиток 
і виповідав свій біль про втраче-
ну сім’ю, про розбиті почуття. За-
хотілося, як колись приголубити, 
втішити, сказати: усе мине.

Та це була лише мить. Оль-
га зібрала речі. Їхала додому, у 
тихе містечко на Полтавщині. Те-
пер уже не боялася повертатися у 
спорожнілий дім. Їхала не одна - з 
донькою Юлею, що, мов дві кра-
плі води, нагадувала їй Світланку. 
Тепер вона мала для кого жити.

Юля підростала, уже й до 
школи пішла. Ольга намагалася 
забути Віктора. Тим більше, що 
він після її від’їзду з Тернополя, 
ніколи і не нагадував про себе.

І якби не цей нічний дзвінок. 
Він вирвав Ольгу зі сну, змусив 
згадати давно перегорнуту сто-
рінку.

Телефонували з Тернополя. 
Вона ніяк не могла зрозуміти хто 
– якийсь Богдан. 

- Брат я Віктора, - кричали на 
другому кінці дроту у слухавку. 
– Якого Віктора? Вашого чолові-
ка. Він дуже хворий. Просить вас 
приїхати.

Попросила сусідку доглянути 
за Юлею. Поспішала на залізнич-
ний вокзал. І лише в поїзді оговта-
лася. Куди вона їде? За чим? Невже 
у її душі ще є якісь почуття? Після 
стількох років, усіх страждань…

Віктор справді лежав у лікар-
ні. Переніс важку операцію. На 
роботі потрапив під скорочен-
ня. Гроші, які мав, віддав на ліки. 
Дружина заявляє: хворий, без ро-
боти і грошей, він їй не потріб-
ний. Подала на розлучення. Ще 
й зізналася, що повернулася тоді 
не заради нього, а заради хати та 
його заробітків. От якби хтось 
допоміг йому, підтримав. Може б, 
вона його забрала?

Ольга слухала, співчувала. 
Втім, вона уже все це чула. Ко-
лись. Чекала – чи запитає Віктор, 
як же вони з донькою жили усі ці 
роки?

Не запитав. Як і тоді, йому 
було шкода тільки себе.

Ольга підвелася. Поклала на 
столик біля Віктора апельсини, 
печиво.

- Одужуй, поправляйся, - тор-
кнулась такої рідної колись 
щоки.

- Ще прийдеш?
- Прийду.
Подумала: чи не вперше у 

житті каже неправду. Поспішала 
на вокзал. Чекала поїзда. Вийня-
ла з сумочки мобільний. Набрала 
номер сусідки. 

- Як Юлечка? Дякую вам. Про-
шу, пригляньте ще кілька днів за 
нею. Я мушу побути біля хворого 
в лікарні…

Пішла здавати квиток. І зга-
дала мамині слова: від жінок ні-
коли не знаєш, чого чекати…

Зіна КУШНІРУК. 

Просто життя

Етюд

Найдорожчій у нашій 
родині людині
Іллі Яремчуку,   

у якого 1 листопада – 
день народження.

Як часто ностальгія 
увіходить в сни…

І пестить вітер 
красносільські ясени, 

І незворушний оксамит 
смереки, 

Родинний затишок 
дбайливого лелеки

На златоверхій рідній 
стрісі…

І дар ліщини в недалекім лісі…
А сад,  де соком скрапує 

малина…
В саду полум’яніє кущ калини.
Ще й нині жовті і червоні 

груші
Спадають ароматом 

в наші душі.
Дідусем плекані і яблуні,  

й порічки
Рум’янили дитячі наші щічки. 
Красу ту Божу обіймав 

наш живопліт – 
Цупкий,  живучий аж 

до наших літ!
…Сухий тютюн на 

нитку ниже дід, 
Вже й хати загубився слід.
А втім,  не всіх лелеки
Рознесли по світах далеко…
Найдалі – вас.
Та ви простуєте додому, 
Простір долаючи і втому, 
Родинні в’яжете вузли, 
І везете дочку і сина, 
Щоб знали,  де та Україна, 
Звідкіль корінням поросли.
О,  як же рідний,  то чудово, 
Що вони вміють 

українське слово
До серця свого притулити, 
За дар оцей – вам вічно жити!

Несу каштани у руці
Рядки,  які народилися 

після прочитаної статті 
Зіни Кушнірук  

«Каштани на долоні»

Несу каштани у руці – 
І зріє усміх на лиці: 
Лискучий мідно-ніжний плід
Дарує осінь безліч літ.
Чи так вже й безліч? 

Рік – як мить.
Життя біжить,  

спішить,  летить.
Короткий у людини вік, 
Як стук каштанів об граніт.
Несу каштани у руці – 
І відблиск глянцю на лиці.
Дарунок осені в очах
Теплом іскриться,  не зачах.
Спиваю осені красу, 
Її у серці пронесу
Крізь зими люті і завії, 
Така жага у нім зоріє.
…Несу каштани у руці – 
І зріє усміх на лиці.

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж. 

Невигадане

БУКЕТ
ХРИЗАНТЕМ

Ще в колисці немовля – 
слово “МАМА” вимовля

Господь не може встигнути всюди одно-
часно, і тому він створив матерів.

*   *   *
Все прекрасне в людині - від променів 

сонця і від молока Матері. 
(М. Горький)

Рука, що гойдає колиску, править світом. 
(Вільям Росс Уоллес)

Майбутнє нації в руках матерів. 
*   *   *

Серце матері - це безодня, в глибині якої 
завжди знайдеться прощення. 

(О. Бальзак)

Перший подарунок, який дає нам мати, - це 
життя, другий - любов, і третій - розуміння. 

(Донна Брауера)
Материнство - посада довічна. 

(Клер Рейнер)

Серце матері - невичерпне джерело чу-
дес. 

(П. Беранже)
Якщо теорія еволюції вірна, то чому у ма-

терів тільки дві руки? 
(Мілтон Берл)

Кожен хоче врятувати людство, але ніхто 
не хоче допомогти мамі вимити посуд. 

(ПатрікО’рурк)
Дайте нам кращих матерів, і ми будемо 

кращими людьми. 
(Ж. П. Ріхтер)

Багато жінок чомусь думають, що наро-
дити дитину і стати матір’ю - одне і те ж. З 
тим же успіхом можна було б сказати, що 
одне і те ж - мати рояль і бути піаністом. 

(С. Харріс)

Нічний 

дзвінок
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В останньому матчі першого кола 
чемпіонату України з футболу 
серед команд першої ліги 

«Тернопіль» здобув вольову перемогу 
над ФК «Суми» - 3:2.

Дебют матчу був за господарями, які орга-
нізували кілька гострих випадів на ворота сум-
чан.  Та невдовзі гості належно відповіли контр 
випадом. Наш голкіпер Микола Плетеницький 
зумів зреагувати на непростий для себе удар і з 
другої спроби накрив м’яча. 

Далі знову здебільшого атакували тернопо-
ляни і за п’ять хвилин до завершення першого 
тайму після чергової спроби «розмочити» ра-
хунок Богдан Семенець елегантно перекинув 
м’яча через кіпера гостей - 1:0. А вже в компен-

сований арбітром час мініципали повинні були 
збільшувати свою перевагу до двох м’ячів, але 
удар нашого нападника пройшов повз ворота. 

Другий тайм розпочався за переваги муніци-
палів, проте саме вони й пропустили гол – 1:1. 

Далі команди почергового створювали не-
безпеки. Спочатку господарі знову вийшли упе-
ред, але невдовзі сумчани виправили станови-
ще і встановили рівновагу -2:2.

 На цьому не скінчилося. Через дві хвилини 
Роман Гаврилюк пробив з-за меж карного май-
данчика і м’яч спочатку вцілив у штангу, а по-
тім пересік лінію воріт. Цього разу гості не зумі-
ли відігратися.

Після звітної гри ФК «Тернопіль» перебуває на 
4 місці турнірної таблиці. У його активі – 26 очок.

«Металург» Д. – «Шахтар» - 2:1.
У Києві зафіксована перша історична поразка «гірників» у 

донецьких дербі за час участі у Чемпіонатах України.
«Ворскла» - «Іллічівець» - 0:0.

Маріупольці зробили правильні висновки з попередніх не-
вдач, здобувши перше виїзне очко у нинішньому сезоні.
«Металург» З. - «Чорноморець» - 0:0.

Продовжили «суху» суботу, розпочату у Полтаві, учасники за-
порізького поєдинку, також не зумівши визначити переможця.
«Карпати» - «Зоря» - 1:2.

Луганська команда вперше в історії зустрічей з львів’янами 
виграла на полі конкурента, подовживши поточну безпрограш-
ну серію.
«Металіст» - «Олімпік» - 0:0.

Донеччани не злякались чергового фаворита і у зустрічі при-
близно рівних можливостей вивезли з Харкова нічию.
«Дніпро» - «Динамо» - 0:3.

Одночасні фіаско дніпропетровців і тріумф динамівців при-
звели до зміни лідера у Чемпіонаті України.

 «Говерла» - «Волинь» - 0:0.
Західноукраїнське дербі завершилось з найпопулярнішим 

рахунком туру, коли не було забито жодного голу.

Жереб кинуто

З’ясувались пари 
команд, які 
зустрічатимуться 

в 1/4 фіналу Кубка 
України.

До цієї стадії розіграшу 
пробились усі найсильніші 
представники Прем’єр-ліги. За 
підсумком жеребкування ви-
значено  наступні пари:

«Чорноморець» –  «Дніпро»
«Металіст» –  «Шахтар»
«Зоря» –  «Динамо»
«Ворскла» –  «Олімпік»
Перші зустрічі чвертьфі-

нальної стадії заплановані на 
3 грудня. Матчі-відповіді відбу-
дуться вже у весняній частині 
сезону. Для них базовим днем 
визначено 8 квітня 2015 року.

«Динамо» очолило таблицю

У 15-му турі тернопільський футбольний клуб 
зазнав поразки на виїзді від другого складу 
київського «Динамо»  - 2:0

Форсувати події на полі зі стартових хвилин гри суперники 
не стали. «Притирка» тривала доволі довго і фактично до се-
редини тайму жодної небезпеки біля обох воріт не було. Госпо-
дарі, щоправда, діяли гостріше, намагаючись кілька разів про-
бити здалеку, але жоден з цих ударів до цілі не дійшов. Але у 
середині тайму динамівці провели доволі просту атаку, яка за-
вершилася взяттям воріт Шпука. Київський нападник отри-
мав пас у центрі, обіграв захисника і точно пробив повз кіпе-
ра «Ниви».

Наші футболісти першу реальну нагоду для взяття воріт 
господарів створили лише на 40-ій хвилині,  Але удар терно-
пільського футболіста пройшов вище воріт.

Зі старту другого тайму «Нива» пішла вперед, проте госпо-
дарі грамотно оборонялися  і на 52-ій хвилині подвоїли раху-
нок. До кінця матчу «Динамо-2» створило ще низку гольових 
нагод, але реалізувати свої моменти підопічні Хацкевича не 
змогли. 

У турнірній таблиці з 17 очками «Нива» розмістилася на 9 
місці.

Замість крапки – окличний знак

«Нива» поступилася у столиці «Золото» і «срібло» 
тернопільських 

важкоатлетів

Золоту та срібну 
нагороди 
привезли 

тернопільські 
спортсмени з 
чемпіонату України з 
важкої атлетики, який 
завершився у місті 
Городок Хмельницької 
області.

 У ваговій категорії до 75 
кілограмів вихованка Ска-
латської ДЮСШ Підволо-
чиського району Марія Хлян 
з результатом 103 кілогра-
ми у ривку, 128 кілограмів 
у поштовху та сумою 231 кг 
виборола золоту нагороду. 
Додамо, що результат 231 
кг відповідає рівню майстра 
спорту України міжнарод-
ного класу. Тренують Марію 
подружжя Віктора Симіва та 
Вікторії Шаймарданової.

У командній боротьбі 
наша жіноча збірна серед 21 
команди посіла друге міс-
це, поступившись дівчатам 
з Херсону та випередивши 
донечанок.

 Серед чоловіків срібну 
нагороду для нашої облас-
ті здобув вихованець Тер-
нопільської комплексної 
ДЮСШ -1 Михайло Гуменюк 
(серед спортсменів у ваго-
вій категорії до 56 кілогра-
мів). Його результат у рив-
ку — 91 кг, поштовху — 114 
кг та сума — 205 кг. До речі, 
Михайло вперше виконав 
норматив майстра спорту 
України. Тренує атлета Во-
лодимир Тернопільський.

Вже на початку листопа-
да найсильніші українські 
спортсмени представлять 
Україну на Чемпіонаті світу 
з важкої атлетики, який від-
будеться в Алма-Ату (Казах-
стан).

Збірна України 
зіграє проти Литви 

Національна команда України проведе то-
вариський поєдинок проти збірної Литви, 
який відбудеться у Києві на НСК «Олімпій-
ський» 18 листопада. 

Спаринг між національними збірними ко-
мандами України та Литви пройде після ви-
їзного матчу кваліфікації Євро-2016 з коман-
дою Люксембургу, який відбудеться 15 листо-
пада.

Трансляція  матчу Україна - Литва пройде 
на телеканалі «Україна». Стартовий свисток 
пролунає о 21:00.

На полі - легенди 
«Шахтаря» і «Чорноморця» 
В Одесі відбувся матч пам’яті знаменито-

го українського футболіста і тренера Віктора 
Прокопенка, який пішов із життя у 2007-му. 
24 жовтня цього року йому мало б виповни-
тися 70. Участь у поєдинку взяли ветерани 
«Чорноморця» та «Шахтаря».

Практично з усіма з них Прокопенко або 
грав, або тренував, адже саме цим двом клу-
бам віддав левову частку кар’єри. Як і личить 
подібним поєдинкам, завершився він унічию 
1:1, а от у серії пенальті перемогу вирвали ко-
лишні «гірники» - 5:4.

Пам’ятник  
за життя 

На острові Мадейра 
встановлять 
монумент для живої 

легенди португальського 
футболу.

 Пам’ятник Роналду, висо-
тою у 3 метри, планують урочис-
то відкрити 21 грудня за присут-
ності голеадора «Реала». Скуль-
птура прославляє португальця за 
здобуття двох «Золотих м’ячів» і 
представлення своєї країни у сві-
ті.

Терористи із так званої 
ДНР дуже розсерджені, що 
ФК «Шахтар» виступає у чем-
піонаті України. Ще більшу 
злість викликає той факт, що 
команда Мірчі Луческу грає в 
ненависному їм Львові.

Один з керівників ДНР, 
журналіст Костянтин Долгов 
вважає, що Ринат Ахметов 
вкрав у Донбасу колись на-

родну команду.
«Колись була така ко-

манда у Донецьку – «Шах-
тар». Всенародно улюбле-
на. Кубкова, зубаста. Але од-
ного разу країну зрадили і 
прийшли дев’яності. А разом 
з ними прийшов чоловік на 
ім’я Ринат. І віджав не тіль-
ки газети-заводи-пароплави-
шахти, але і футбольну ко-

манду», - заявив терорист. 
- Ось і грає в чемпіонаті укра-
їнського рейху команда під 
назвою «Шахтар» Львів. Але  
народну команду «Шахтар» 
ми обов’язково відродимо. І 
грати в ній будуть донецькі 
хлопці, будуть вмирати на 
полі за честь клубу, за рідний 
край, за вистраждану в боях 
Новоросію».

У ДНР хочуть створити новий «Шахтар» 
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Для створення графіті хлопці вико-
ристали двадцять п’ять балончиків аерозоль-
ної фарби, трафарети та будівельний кран. 

- Ми працювали близько п’яти днів, – розпові-
дає Олександр. – За допомогою крану піднялися 
нагору, адже інакше підібратися до будинку було 
дуже важко. Малювати на висоті було непросто, 
але результат цього вартий. В основі нашого ма-
люнку елемент руна, який несе у собі надзвичай-

но сильну енергетику. В оформленні будинку ми 
поєднали кілька орнаментів української виши-
ванки, які гармонійно поєднуються між собою. 

Тридцятиметрову вишиванку поки не заре-
єстрували як національний рекорд. Однак авто-
ри патріотичного графіті планують це зробити, 
а також розмалювати двері у під’їздах та кожній 
квартирі українськими візерунками. 

Юля ТОМЧИШИН

Будинок одягнули 
у вишиванку

У Тернополі молоді 
художники прикрасили 
велетенською вишиванкою 

дев’ятиповерховий будинок. 
Олександр Шура, Павло Петрига 
та Іван Лазор намалювали 
на новобудові український 
етнічний орнамент завдовжки 
тридцять метрів. 

Зірки обурені таким рішенням 
сусідньої держави. Валерія навіть 
звернулася до президента Латвії. 

Артистка написала листа, у якому 
просить скасувати заборону в’їзду на 
територію держави.

 “У листі ми посилаємося на 
порушення норм національно-
го латвійського законодавства 
та міжнародних норм. Най-
ближчим часом буде подано 
позов до Верховного суду Лат-
вії про скасування рішення мі-
ністра закордонних справ про 
заборону в’їзду на територію 
країни”, - прокоментував ситу-
ацію адвокат зірки Сергій Жо-
рін. 

До слова, усі вищезгадані зір-
ки є особами ног-грата і в Украї-
ні. А днями Державне агентство 
з питань кіно на звернення Мі-

ністерства культури України, Служби безпеки, 
а також Національної спілки кінематографіс-
тів ухвалило рішення про скасування або від-
мову в державній реєстрації 69 фільмів і теле-
серіалів за участі російського актора Михайла 
Пореченкова. 

Актора Володимира 
Зеленського у Росії 
хочуть оголосити 

персоною нон грата, а 
фільм “8 нових побачень” з 
його участю не допустити 
до прокату. Шоумена 
назвали “антиросійським 
пропагандистом”.

Голова молодіжного руху 
“Справедлива сила” Ілля Свири-
дов відправив відповідну заяву 
на ім’я міністра культури Росії 
Володимира Мединського, голо-
ви департаменту культури Мо-
скви Сергія Капкова, голови ко-
мітету Державної думи з культу-
ри Станіслава Говорухіна і кіно-
прокатників. 

“Цей “шоумен” на утриман-
ні ворога Росії - Ігоря Коломой-
ського - є принциповим і сис-
темним антиросійським про-
пагандистом. Він неодноразо-
во виступав на концертах на 
підтримку так званої АТО, да-

вав безкоштовні виступи пе-
ред Нацгвардією і навіть осо-
бисто пожертвував один міль-
йон гривень на боротьбу з се-
паратистами. При всьому цьо-
му Зеленський прикриваєть-
ся статусом артиста комічного 
жанру, мовляв, це все в жарт”, 
- йдеться в заяві.

Свиридов також підготував 
заяву на ім’я глави Чечні Рамза-
на Кадирова, стверджуючи, що 
раніше Зеленський “знущався 
над кадрами з похорону батька 
Кадирова” у своїй гумористич-
ній передачі. Хоча, як відомо, Во-
лодимир уже вибачився за цей 
недолугий жарт

Нагадаємо, ще в серпні сту-
дія “Квартал 95” за участю Зе-
ленського відвідала Маріуполь, 
аби підтримати військових. Піс-
ля поїздки в зону АТО  Зелен-
ський разом зі студією вирішили 
пожертвувати військовим міль-
йон гривень.

Макаревич подав 
до суду позов 
про захист честі 

та гідності. Музикант 
має намір спростувати 
неправдиву статтю про 
поїздку на Донбас. 

Російський рок-музикант 
і фронтмен гурту “Машина 
времени” Андрій Макаревич, 
який з’ясував, хто розпочав 
його цькування у Росії, зби-
рається захищати свою честь 
та ділову репутацію у суді. 
Так, артист подав позов за не-
правдиву публікацію про його 
виступ на Донбасі Олексан-
дра Проханова. У статті мова 
йде про те, що на сході Украї-
ни Макаревич співав в україн-
ській військовій частині, хоча 
насправді він виступав в та-
борі біженців у місті Свято-
гірськ. “Ми вимагали спрос-
тування, газета відмовилася 
його розмістити, і тоді дове-

лося подати позов до суду”, - 
прокоментував прес-секретар 
музиканта Антон Чернін. 

Він додав: якщо співак ви-
грає справу, то всі гроші він пе-
рерахує дітям-біженцям, по-
страждалим від військових дій 
в Україні. 

Нагадаємо, у серпні Ан-
дрій Макаревич з’їздив на Схід 
України. Російський співак хо-
тів на власні очі побачити, що 
відбувається в зоні АТО. Він зі-
знався, що у нього “боліло сер-
це” від того, що він побачив на 
Донбасі. 

Андрій Макаревич допоможе 
біженцям на Донбасі

Якщо виграє суд у російської газети

Жарти «95 кварталу» 
розізлили росіян

Валерія та Кобзон - у чорному списку 

Персонами нон-ґрата у Латвії стали співачка Валерія, Йо-
сип Кобзон, Олег Газманов, Михайло Пореченков та Іван Охло-
бистін через підтримку агресивних дій Путіна. Зокрема, Михай-
ла Пореченкова покарали через стрілянину з кулемета в Доне-
цьку. Міністр закордонних справ Латвії вважає вчинок росіяни-
на кричущим порушенням міжнародного права.
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Торт «Улюбленець»
ПОТРІБНО: тісто – перший корж – 200 

г борошна, 100 г вершкового масла або 
маргарину, 50 г цукру, 1 жовток; 2 корж – 
500 г цукру, 250 г мелених горіхів, 3 яйця, 
сік з 2 лимонів або 0,5 скл. сметани, 250 
г посічених горіхів або мигдалю, ванілін. 
Начинка: 200 г малинового джему.

ПОМАДКА: 300 г цукру, 0,5 скл. води, 1 
ч. л. оцту, 50 г шоколаду або какао, 1 ч. л. 
вершкового масла, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: перший корж – мар-
гарин посікти з борошном, додати жов-
ток, цукор, на воді замісити тісто, викача-
ти корж і покласти його у змащену мар-
гарином тортівницю та поколоти. Пек-
ти в гарячій духовці (210-240 град.) про-
тягом 35 хв. коли корж остигне, змасти-
ти його малиновим джемом. Другий корж 
– яйця розтерти з цукром, додати лимон-
ний сік або сметану, ванілін, змелені горі-
хи і вимішати. Цю масу викласти на пісоч-
ний корж, вкритий малиновим джемом, і 
поставити в теплу духовку (180 град.) на 
35-40 хв., щоб верхній шар добре підсох. 
Торт вийняти з форми і холодний покри-
ти шоколадною помадкою і посипати сі-
ченим мигдалем. 

Помадку приготувати так: цукор за-
лити гарячою водою, оцтом, накрити і ва-
рити. Якщо краплина сиропу, спадаючи 
з ложки, тягне за собою «нитку», додати 
розігрітий шоколад або зварене у 2-3 ст. л. 
води какао. Зняти з  плити, додати масло, 
ванілін. Коли маса почне гуснути, вилити 
на торт.

Торт яблучний 
з лимонною помадкою

ПОТРІБНО: тісто – 1,5 кг яблук, 250 г 
вершкового масла, 300 г цукру, 10 яєць, 
150 г горіхів, 150 г булки. Помадка – 300 г 
цукру, 0,5 скл. гарячої води, 0,5 ст. л. оцту, 
1 ч. л. вершкового масла, сік з 0,5 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука почисти-
ти, натерти на рідкій тертці, додати 50 г 
цукру, а через деякий час відцідити сік. 
Масло збити з рештою цукру до утворен-
ня піни, додаючи по одному жовтку. Бул-
ку без скоринки намочити в молоці, а по-
тім відтиснути. Всі ці продукти скласти в 
один посуд, додати посічені горіхи, білко-
ву піну, старанно вимішати. Цю масу на-
класти у змащену маргарином, посипа-
ну сухарями тортівницю і пекти в гарячій 
духовці (200 град.) протягом 35 хв. Охоло-
джений торт вийняти з тортів ниці і по-
крити лимонною помадкою.

ПОМАДКУ ПРИГОТУВАТИ ТАК: цу-
кор залити гарячою водою, оцтом, накри-
ти і варити. Коли крапля сиропу, потягне 
за собою «нитку», зняти з вогню, додати 
масло, лимонний сік і розтирати. Коли си-
роп почне гуснути і біліти, вилити на торт. 
Якщо помадка дуже густа, додати 1-2 ч. л. 
води і розтерти. 

Торт яблучний 
з мигдалем непечений

ПОТРІБНО: 2 вафлі, 500 г цукру, 1 скл. 
води, 750 г яблук, 0,5 лимона, ванілін, 100 
г запареного мигдалю, 100 г цукатів. По-
мадка: 200 г цукрової пудри, 1 білок, сік з 
1 мандарина.

ПРИГОТУВАННЯ: з цукру і води зва-
рити густий сироп, у який покласти почи-
щені і пошатковані яблука і варити, весь 
час помішуючи, поки не утвориться густа 
маса. До цієї маси додати мигдаль, наріза-
ний соломкою, цукати, лимонний сік і до-
бре вимішати. Коли маса охолоне, поклас-
ти її на вафлю, прикрити другою вафлею 
і притиснути тягарем на кілька годин. 
Коли торт спресується, змастити його біл-
ковою помадкою, поставити його у духо-
вку на кілька хвилин і підсушити. Оздоби-
ти нарізаними цукатами. 

ПОМАДКУ ПРИГОТУВАТИ ТАК: білок 
збити з цукром до утворення пухкої маси, 
додати сік з мандарина. Розтирати довго, 
поки почується тріск.

Торт «Медовий»

ПОТРІБНО: тісто – 250 г борошна, 100 
г розтопленого меду, 50 г мелених горіхів, 
2 яйця, 0,5 ч. л. соди, 100 г цукру, кориця, 
ромова есенція. Крем – 150 г мелених го-
ріхів, 150 г вершкового масла, 1 л молока, 
500 г цукру, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: у посуд з просія-
ним борошном та содою влити розтопле-
ний мед і яйця, додати мелені горіхи, цу-
кор, корицю і замісити. Поділити тісто на 
3 частини, розкачати і пекти у змащеній 
тортівниці в теплій духовці (180град.), 
протягом 30 хв., стежачи, щоб вони не пе-
ресохли. Коли спечені коржі охолонуть, 
покропити їх солодкою кавою з кілько-
ма краплями ромової есенції і переклас-
ти кремом. Цим же кремом змастити верх 
та боки торта і обсипати меленими горі-
хами. Торт залишити на 1-2 дні, щоб уві-
брав крем.

Крем приготувати так: зварити моло-
ко з цукром до консистенції густої смета-
ни, додати мелені горіхи і вершкове мас-
ло, ванілін. Розтерти до утворення пухкої 
маси.

Торт «Чорний»
ПОТРІБНО: тісто – 150 г борошна, 4 

яйця, 50 г вершкового масла, 100 г цукру, 
50 г какао. Крем – 2 жовтки, 200 г цукро-
вої пудри, 1 скл. молока, 100 г шоколаду, 
1 ч. л. борошна, 100 г вершкового масла. 
Помадка – 300 г цукру, 0,5 скл. води, 1 ч. л. 
оцту, 50 г шоколаду або какао, 1 ч.л. верш-
кового масла, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: розтерти вершко-
ве масло з цукром, додаючи какао і по од-
ному жовтку, а під кінець – борошно і піну 
збитих білків. Усе це старанно вимішати, 
викласти у дві тортівниці, змащені марга-
рином і посипані сухарями. Пекти в гаря-
чій духовці (200 град.) протягом 30 хв. ці 
коржі швидко тверднуть, тому тому треба 
стежити, щоб не пересушити їх.

Крем приготувати так: збити жовт-
ки з цукровою пудрою, додати до них бо-

рошно, тертий шоколад, молоко і поста-
вити на вогонь, вимішуючи, поки маса за-
гусне. Тоді зняти з вогню і охолодити, ви-
мішуючи. Масло збити, додати до нього 
крем, усе разом добре розтерти і цією ма-
сою перекласти торт. Покрити його шоко-
ладною помадкою.

Помадку приготувати так: цукор за-
лити гарячою водою, оцтом, накрити і 
варити. Якщо крапля сиропу тягне за со-
бою «нитку», додати розігрітий шоколад 
або зварене з 2-3 ст. л. води какао. Зняти з 
плити, додати масло, ванілін. Коли почне 
гуснути, вилити на торт. 

Торт горіховий з кавовим 
і горіховими кремами

ПОТРІБНО: тісто – 350 г борошна, 300 
г вершкового масла або маргарину, 150 
г цукру, 250 г мелених горіхів, 2-3 ст. л. 
води. Крем: кавовий – 5 жовтків, 0,5 скл. 
настою кави, 250 г цукру, 250 г вершково-
го масла; горіховий – 100 г мелених горі-
хів, 200 г цукру, 0,5 скл. сметани, ванілін.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин посікти з 
борошном, додати цукор, горіхи і заміси-
ти на воді тісто. Поділити його на 4 части-
ни і в тортівниці, застеленій жирним па-
пером, у гарячій духовці (200 град.) спек-
ти коржі (пекти по15-20 хв. кожен). Ви-
ймати коржі обережно, бо вони крихкі. 
Коли коржі вистигнуть, на перший і тре-
тій накласти кавовий крем, на другий і 
четвертий – горіховий. Боки і верх тор-
та змастити горіховим кремом, обсипати 
тертим шоколадом.

КРЕМ ПРИГОТУВАТИ ТАК: кавовий – 
жовтки розтерти з цукром, розвести ка-
вою і збивати в посуді, поставленому у 
більший посудз киплячою водою. Коли 
крем почне гуснути, зняти його з вогню і 
розтирати, поки охолоне. Збити вершко-
ве масло до утворення піни, додаючи по 
ложці холодного крему; горіховий – зме-
лені горіхи вимішати із збитою з цукром 
та ваніліном сметаною. 
Торт з вишневим варенням

ПОТРІБНО: тісто – 500 г борошна, 300 
г вершкового масла або маргарину, 4 жовт-
ки, 200 г цукру. Начинка – 250 г вишнево-
го варення, 4 білки, 200 г мелених горіхів. 
Помадка – 300 г цукру, 1/3 скл. води, 1 ч. л. 
вершкового масла, сік з 1 лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин збити до 
утворення піни і розтерти з цукром та 
жовтками на пухку масу. Додати борош-
но, замісити тісто і винести його в холод-
не місце. Потім тісто поділити на 3 кор-
жі, поколоти і пекти у формі в гарячій ду-
ховці (210-240 град.) протягом 35 хв. ко-
жен. Готовою начинкою перекласти гаря-
чі коржі. Торт зверху покрити лимонною 
помадкою і оздобити вишнями з варення 

та посіченими горіхами.
Начинку приготувати так: через 

м’ясорубку пропустити горіхи з вишне-
вим варенням, з якого відціджено сироп, і 
суміш розтерти з білковою піною.

ПОМАДКУ ПРИГОТУВАТИ ТАК: цукор 
залити гарячою водою, накрити і вари-
ти. Якщо крапля сиропу, спадаючи з лож-
ки, тягне за собою «нитку», додати масло, 
лимонний сік і розтирати. Коли сироп по-
чне гуснути і біліти, вилити його на торт. 
Якщо помадка дуже густа, додати 1-2 ч. л. 
води і розтерти. 
Торт маковий з крохмалем

ПОТРІБНО: тісто – 100 г маку, 150 г цу-
кру, 8 яєць, 1 скл. сметани, 100 г мелених 
горіхів, 100 г картопляного крохмалю. 
Крем – 200 г вершкового масла, 200 г цу-
крової пудри, 5 жовтків, 1/3 скл. настою 
кави або згущеної кави.

ПРИГОТУВАННЯ: мак запарити окро-
пом і залишити на ніч. Вранці відцідити 
його на ситі, тричі перемолоти його на 
м’ясорубці або розтерти в макітрі. Окремо 
розтерти жовтки з цукром, додати їх до 
маку і вимішати, влити сметану, додати 
змелені горіхи, піну збитих білків, просія-
ний крохмаль і все добре вимішати. Цією 
масою наповнити змащену і посипану су-
харями тортівницю і пекти в гарячій ду-
ховці (200 град.), пильнуючи, щоб не зру-
шити тісто, бо воно осяде. Коли спечений 
торт охолоне, розрізати його на два шари 
і перекласти кавовим кремом.

КРЕМ ПРИГОТУВАТИ ТАК: масло і цу-
крову пудру збивати в холодному місці до 
утворення пухкої маси, додаючи по жовт-
ку. Якщо жовтки розтерлися, додавати по 
ложці настою кави або згущеної кави, не 
перериваючи збивання, поки маса стане 
однорідною.

Торт «Косівський»
ПОТРІБНО: тісто – 500 г борошна, 1 

скл. сметани, 250 г вершкового масла або 
маргарину, 4 жовтки, 1 ст. л. цукру. Крем 
– 300 г вершкового масла, 300 г цукру, 50 
г какао (порошку) або шоколаду, ванілін, 
100 г мелених горіхів, 0,5 скл. води.

ПРИГОТУВАННЯ: маргарин посікти 
з борошном, додати жовтки, цукор і сме-
тану і продовжувати сікти до утворен-
ня тіста. Залишити його на ніч. На дру-
гий день поділити тісто на 5 частин, роз-
качати, поколоти і спекти в тортівниці 5 
коржів. Пекти в гарячій духовці (210-240 
град.) протягом 15-20 хв. кожен. Коли кор-
жі охолонуть, перекласти їх кремом. Торт 
покрити цим же кремом і оздобити горі-
хами та варенням.

КРЕМ ПРИГОТУВАТИ ТАК: з цукру і 
води зварити сироп, вимішати його з го-
ріхами, какао або шоколадом і охолодити, 
додати вершкове масло, ванілін і збивати 
до утворення піни.

ТОРТИ
  - солодощів забагато не буває

Осіння пора чарівна не лише барвами природи. Коли зібраний урожай у 
садках та на городах, залишається більше часу для себе та рідних. Час і 
домашні смаколики спекти. Отож сьогодні «Наш ДЕНЬ» підготував для вас 

випробувані рецепти тортів за порадами  відомої галицької господині Дарії Цвєк.
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- Чому чоловікам подобаються 
довгоногі дівчата? 

- Чим довші ноги, тим швидше 
вона побіжить за пивом.

* * *
- Ти за що сидів?
- За хабар!
- А за що відпустили?
- За те ж саме. 

* * *
Туреччина зваблювала: 
- Приїжджай засмагати.
Париж запрошував: 
- Приїжджай наслоджуватися 

красою.
А зарплата сказала: 
- Іди до лісу за грибами, фанта-

зер.

* * *
- Якщо не будеш їсти манної 

каші, я покличу бабу-ягу.
- Невже вона буде її їсти?

* * *
Ніщо не допомагає у господар-

стві так, як вимкнений інтернет.
* * *

Шкода, що у магазинах не про-
дається мозок. Іноді хочеться зро-
бити кому-небудь подарунок.

* * *
Коментатор:
- І тільки на 25-й хвилині матчу 

сталося те, чого з нетерпінням очі-
кували тисячі вболівальників - на 

стадіон привезли свіже пиво.
* *  *

Із німецьких новин: «Росіяни 
придумали автомобіль, який може 
подолати будь-які болота, ліси і 
поля. Чого тільки вони не приду-
мають, аби доріг не будувати?!»

* * *
Напис на скелі біля моря: «Був 

тут із дружиною. Чудово!» Поруч - 
інший: «Був тут без дружини. На-
багато краще».

* * *
Чоловік повертається ранень-

ко додому весь у помаді, пудрі й ру-
дому волоссі.

Дружина запитує:
- Ти де був?
- Не повіриш, кохана, всю ніч із 

клоуном бився.
* * *

Раніше у селі головною про-
блемою було: як позбавитися від 
колорадського жука. Пізніше селя-
ни разом із жуками думали: як по-
збавитися Партії регіонів.

* * *
- Алло, сину, приїжджай до нас 

на дачу.
- Не хочу!
- У нас тут шашлики, музика, 

дівчата…
- Тату, я другий раз на цю фіш-

ку не куплюсь. Копайте картоплю 
самі.
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Відповіді

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

МІНЯЮ
Двокімнатну квартиру у Тернополі на при-

ватний будинок в Ізяславі Хмельницької об-
ласті. Телефонувати – 0981341696, Микола 
Васильович.

ОГОЛОШЕННЯ
Тернопільський окружний адміністративний суду 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  голов-
ного спеціаліста відділу документального забезпечення 
суду на постійній основі та секретаря судового засідан-
ня, на час перебування основних працівників у відпуст-
ці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічно-
го віку .

Основні вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
 - досконале володіння державною мовою;
- основи діловодства;
- вміння працювати на комп’ютері;
- вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста.
Для участі у конкурсі подаються документи:
заява про участь у конкурсі;   особова картка (фор-

ма П–2 ДС); дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії до-
кументів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєн-
ня вченого звання, присудження   наукового ступеня; де-
кларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік   за  формою, перед-
баченою Законом України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; 
копія військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних); довідка про допуск до держав-
ної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у Тернопільському окружному 
адміністративному суді та бажають взяти участь у кон-
курсі, зазначених документів до заяви не додають.

Особи можуть подавати додаткову інформацію сто-
совно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публі-
кації тощо).

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов’язків, розміру та умов оплати праці надається 
за телефоном: 22-01-02.

Документи щодо участі в конкурсі приймаються 
протягом 30 календарних днів від дня опублікування 
оголошення у робочі дні за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Князя Острозького, буд.20 Тернопільський окружний ад-
міністративний суд.
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ГОРОСКОП
з 5 до 11 листопада
ОВЕН

Крок уперед i два кроки назад – так 
розвиватиметься ваше дiлове життя. 
Спiлкування визначить вашi успiхи.
ТЕЛЕЦЬ 

Вiрогiднi неочiкуванi знайомства, якi 
додадуть пiкантностi у ваше особисте 
життя. Вихідні проведіть з друзями.
БИЗНЮКИ 

У вас попереду хорошi дiловi перспек-
тиви. Це i вдалi переговори, i вигiднi уго-
ди. Не забувайте про здоров’я. 
РАК 

Успiшними будуть поїздки, а заняття 
спортом – продуктивнi. Особистi спра-

ви пiдуть угору, приймайте подарунки i 
комплiменти.
ЛЕВ 

Бiльше спiлкуйтеся з рiзними людь-
ми. У колi друзiв на вас чекають хорошi 
новини, потрiбнi поради або цiкавi 
пропозицiї.
ДІВА 

Чим iмпульсивнiшою буде ваша 
поведiнка, тим успiшнiшими будуть ре-
зультати. Приготуйтеся, ви можете зако-
хатися по вуха.
ТЕРЕЗИ 

Ваше завдання на цьому тижнi – мак-
симально реалiзувати свiй творчий 
потенцiал. Будьте уважнi у транспортi.
СКОРПІОН 

Непередбачуванi обставини можуть 
вплинути на професiйне та особисте 

життя. Вам доведеться розбиратися в 
почуттях.
СТРІЛЕЦЬ 

Час змiнить вашi плани. Контакти, 
якi ви налагодили, будуть корисними не 
тiльки зараз, а й у майбутньому.
КОЗЕРІГ 

В особистому життi вiдбуваються 
бурхливi змiни. Будьте уважнi, друж-
ба може перерости у серйознi стосунки. 
Очікуйте також на фінансові успіхи.
ВОДОЛІЙ 

Вам у всьому щаститиме. Знайдуться 
вiдповiдi на всi питання, пов’язанi з осо-
бистим життям.
РИБИ 

Ви налагодите стосунки з колега-
ми та родичами. Паралельно вдасться 
вирiшити побутовi проблеми.

 Вітаємо! 
Найкращу маму, дорогеньку 

бабусю

Анастасію Вікторівну 
Багрій

 із с. Болязуби Збаразького району
з Днем народження! 

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну і святкову днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля Вам пошле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Нехай хоронить Мати Божа
Від злих людей і різних бід.
Хай дасть здоров’я і поможе
Прожити в щасті многа літ.
З повагою – дочка Оля, зять Володи-
мир, внучки Юля і Марічка.

Вітаємо!
Богдана Совича та його чарівну половинку 

Надію з весіллям, яке відбудеться 8 листопада!
5 листопада - ясно, без 

опадів, температура повітря 
вночі 1-2, вдень 11-12 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.11, за-
хід - 16.50.   

6 листопада - ясно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 3-4, вдень 14-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.13, за-
хід - 16.49.

7 листопада - хмарно, у 
першій половині дня місця-
ми дощ, температура повітря 
вночі 4-6, вдень 14-15 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.14, за-
хід - 16.47.

8 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 14-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.16, захід - 16.46.

9 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 14-15 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.18, захід - 16.44.

10 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 6-7, 
вдень 12-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.19, захід - 16.43.

11 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 5-7, вдень 11-12 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.21, за-
хід - 16.42.

Погода 
в Тернополі 
й області

НАРОДНИЙ 
СИНОПТИК

6 листопада - Арефи та 
ікони Божої Матері «Усіх 
скорботних радість». У цей 
день дівчата загадували на 
судженого. 7 листопада - 
Маркіана і Мартирія. Вран-
ці цього дня або дощем за-
ливає, або снігом замітає. 
А ще - схід сонця із заходом 
серед дня зустрічаються. 8 
листопада - Дмитра. Якщо 
на Дмитра тепло - вся зима 
буде з мокрими теплинами. 
Також сприятлива погода у 
цей день передвіщає ранню 
весну. 

Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас,
Нарешті справдилось бажання, 
Яке повік з’єднало вас.
В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок,
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких, милих діточок.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.
Щоб не стрілись негаразди жодні.
Пам’ятайте: з вами сам Ісус,
Із небес спустився він сьогодні,
Щоб благословити ваш союз.
Віримо, що в злагоді та мирі
До кінця пройдете спільний шлях
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!

З повагою – колектив ВПЗ №22, 
м. Тернопіль.

Магнітні бурі 
у листопаді

Останній місяць осені не 
принесе значних магнітних 
проблем. Тим не менш, сонце 
проявлятиме помітну актив-
ність у цей період. Як видно з 
прогнозу, у листопаді очікують 
деякі геомагнітні коливання і 
кілька магнітних бур.

Зокрема, найбільшу актив-
ність прогнозують 16, 17, а та-
кож 28 числа. Також магніт-
ні бурі вірогідні 11, 15, 18 і 27 
листопада.

У такі дні особливо уваж-
ними до свого здоров’я ма-
ють бути люди з серцево-
судинними захворюваннями, 
схильні до підвищеного арте-
ріального тиску. Варто уника-
ти перенавантажень, сварок. 
Слід якомога більше відпочи-
вати й отримувати позитивні 
враження.

УВАГА! КОНКУРС ТРИВАЄ!
Вишиванко моя, вишиваночко!

Пишіть нам на електронну пошту nday-te@ukr.net, 
а також на адресу: 

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

Рукавичка

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 

Учні Лановецької філії ПТУ-25 м. Збараж Марга-

рита Бондар та Сергій Верстик. Вони опановують 

професію перукаря, беруть участь в різних конкур-

сах та концертах 

Стоїть у лісі старий-престарий Пе-
ньок. Мохом обріс, гріється на сонечку.

Поселився під Пеньком Їжак. Клопо-
четься собі в нірці, а Пеньок мружиться, 
крекче, гріється на сонечку.

- Будемо з тобою дружно жити, до-
бре? – питає раз його Їжак.

- Добре, - відповідає байдужо Пеньок. 
Він замружив очі, позіхнув і гріється собі 
на сонечку.

По другий бік під Пеньком поселила-
ся Гадюка. 

- Будемо з тобою дружно жити, до-
бре? – питає раз вона.

- Добре, - відповідає байдужо Пеньок. 
Він замружив очі, позіхнув і гріється на 
сонечку.

Та ось якось Їжак побачив, що поруч 
із ним живе Гадюка. Напав на неї і в кри-
вавій сутичці переміг. Виповз, ліг на Пе-
ньок. Відпочиває.

- Що це у вас там за шум був? – питає 
Пеньок.

- Це я Гадюку вбив, - відповідає Їжак.
- Добре, - каже байдужно Пеньок. Він 

замружив очі, позіхнув і гріється собі на 
сонечку.

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Ка
зк

а Байдужий 
пеньок

Уважно розглянь малюн-
ки та знайди 5 відмінностей. 

Розважалочка
Киця і квіточка

Ластівки
Ластівки зібрались відлітати,
Лічать пустотливих діточок.
У гніздечку на причілку хати
Вже господарює павучок.
- Прощавай! – 

щебечуть ластів’ята.
- В добру путь! – 

павук  відповіда. –
Слухайте в дорозі маму й тата,
Повертайтесь до свого гнізда.
- Прощавай, наш Мурчику!
- Бувайте! 

І мені за витівки простіть…
Хай щастить вам! 

Швидше прилітайте
І весну на крилах принесіть.
Прощавайте, 

айстри і жоржини!
Земленько рідненька, прощавай!..
Обкружляли ластівки хатину – 
Час їм вирушати в теплий край.

Ганна НАЗАРКІВ.
с. Плотича Козівського

 району.

Кришталь води дзвенить 
і через руки на землю падає 

сріблястою росою...


