Кожні 6 секунд на планеті діагностують

7

два нових випадки діабету і одну смерть від цієї недуги

стор.

У жовтні пенсію
перерахують по-новому Бабине літо
Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

4 стор.

10-11 стор.
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Сто за одного:

на місце
розстрілу
українців
вивела
лисяча нора
Учасники
пошуків
впевнені мертві 75
років чекали,
щоб їх
знайшли. І –
дочекалися…

5

стор.

З Днем
захисника України!
Із 75-річчям
створення УПА!
Зі святом козацтва!
З Празником Покрови!
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Юрій ЮРИК: «Концепція заходів
в Антонівцях – повне відродження
життя Української Повстанської Армії»

13-14

жовтня на Тернопільщині відбудеться масштабний
фестиваль-реконструкція «Луни повстанського краю»
– два дні з життя табору військової округи УПА «ВолиньПівдень», що у селі Антонівці Шумського району. Основна мета заходу, який
проводиться в рамках відзначення 75-річчя створення Української Повстанської
Армії, – дозволити учасникам поринути в атмосферу повстанського життя
і пройтися стежками, якими ходили упівці. Про те, як триває підготовка до
проведення фестивалю, розповів заступник голови Тернопільської ОДА Юрій
Юрик під час прес-конференції.

«Попередньо, ми провели
роботу щодо відродження меморіалу Української Повстанської Армії в антонівському
лісі, щоб після проведення заходу ці місця жили, щоб там
можна було організовувати
екскурсії, проводити військовопатріотичні табори», – зазначив він.
У п’ятницю, 13 жовтня, на
місці штабу УПА відкриють
криївку, конюшню та пекарню,
оновлені повстанські класи. Повністю також відтворюють ме-

моріал, де будуть пам’ятні стели.
«Для нас важливо, щоб людина, яка потрапляє в штаб УПА,
опинилася в реальних умовах,
щоб могла проникнути цією атмосферою, побути в повстанському одязі, потримати в руках
зброю... І, власне, сама концепція нашого заходу – це повна реконструкція життя Української
Повстанської Армії. Адже саме
там, у селі Антонівці, був створений повноцінний штаб УПА
«Волинь-Південь», де, фактич-

но, почала функціонувати Антонівська республіка, яка об’єднала
навколо себе села Тернопільщини та Рівненщини», – підкреслив
Юрій Юрик.
Водночас, він висловив сподівання, що даний захід буде не
лише обласного значення, а набуде ширшого, всеукраїнського масштабу. «У заходах будуть
брати участь жителі Тернопільської, Рівненської областей. Ми
також очікуємо багато гостей з
Києва та з різних регіонів України. У рамках фестивалю запла-

новано багато цікавого. Буде й
ідеологічний вишкіл із презентацією книги Святослава Липовецького «Бандерівці. 200 історій з ХХ-го століття». Буде бойова підготовка з клубом історичних реконструкцій. Лунатимуть пісні повстанського краю,
будуть також повстанські кіноночі. А також приїде Орест Лю-

тий із «Лагідною та суворою
українізацією». Свій новий роман «Троща» про національновизвольний рух на Тернопільщині читатиме Василь Шкляр.
Тому щиро переконаний, що
всім учасникам буде цікаво та
пізнавально побувати в Антонівцях уже цими вихідними», –
наголосив Юрій Юрик.

На Козівщині презентували
історичну реконструкцію бою УПА

У селі Бишки Козівського району відзначили 75-у річницю створення УПА. Село ще називали столицею воюючої України, тут був центр
Бишківської республіки, до якої належало п’ять районів і налічувалося
до 12 тисяч воїнів УПА. Також у Бишківцях була штаб-квартира генералхорунжого УПА Романа Шухевича.
Урочистості відбувались упродовж
двох днів – 7 та 8 жовтня. У програмі – виставки стендів про визвольні змагання
ОУН–УПА, марок підпільної пошти, відкриття та функціонування молодіжновишкільного табору, наукова конференція: «Бишки - столиця воюючої країни»,
пам’ятне погашення поштових конвертів,
виступ дитячого театру «Дивосвіт», похід
молоді стежками бойової слави, презентація сучасної стрілецької зброї, яку провели
бійці АТО, добровольці афганці, посвячення меморіальної дошки і криївки, посмертне нагородження вояків ОУН і УПА…
В урочистих заходах взяли участь голова обласної ради Віктор Овчарук, його
перший заступник Василь Деревляний,
заступник голови ОДА Юрій Юрик та керівники району. Очільник облради, звертаючись до присутніх, зазначив: «Діяльність УПА є одним із найяскравіших при-

кладів боротьби за незалежність — не
тільки в українській, але й у світовій історії. Порівняно невелика армія українців виступила проти двох імперіалістичних монстрів, воювала на три фронти,
змінила геополітичний розклад у Європі. Дослідники називають УПА феноменом ще й через неймовірну організацію.
Тож від усієї обласної ради щиросердно вітаю із святом усіх, хто був дотичний до героїчної УПА, хто ціною власного життя виборював незалежність України. Низький уклін вам за це. Вітаю дітей

«Закінчується ключ» отримайте новий

У Тернопільській ОДПІ звертаються до платників власників особистих ключів електронного цифрового підпису: якщо у вас в 2017 році закінчується дія
сертифікатів ключів ЕЦП, завчасно зверніться у відокремлений пункт реєстрації користувачів Акреди-

та родини славних вояків, усю громадськість. Висловлюю подяку усім, хто доклав зусиль і праці для організації урочистостей. Село Бишки має неймовірно
славну історію. Тут неодноразово бували
лідери ОУН-УПА, мешканці села віддавали свої життя за свободу і незалежність.
Доземний уклін цій землі".
Учасники дійства посадили сад, присвячений 75-ій річниці УПА. Опісля відбулась історична реконструкція бою УПА
та концерт повстанських і патріотичних
пісень.

тованого центру сертифікації ключів інформаційнодовідкового департаменту ДФС для виготовлення нового особистого ключа ЕЦП. У Центрі обслуговування
платників Тернопільської ОДПІ така послуга надається в кабінеті 122. Телефон для довідок: 23-53-61.
Детільну інформацію щодо електронного цифрового підпису можна також отримати й на офіційному
сайті Акредитованого центру (за посиланням - http://
www.acskidd.gov.ua/).

У Тернопільській ОДПІ майже 28 тисяч платників

У Тернопільській ОДПІ інформували про кількість
платників, які перебувають на податковому обліку.
Зокрема, станом на 1 жовтня таких суб’єктів господарської діяльності було 27944, з яких 16717 - фізичних осіб-підприємців та 11227 - юридичних осіб.
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На пікнік …
до міського
голови

Сергій Поперечний пригощав теребовлянців рибою, а вони натомість пропонували
свої ідеї для розвитку Теребовлянської громади

О

сіння фотозона,
виставка
старих фото,
цікаві розмови та
невимушена атмосфера.
Оригінальний формат
спілкування мешканців
із владою започаткували
у Теребовлі.
У неділю у Молодіжному
парку організували пікнік із
міським головою. Сергій Поперечний готував на мангалі
власноруч зловлену рибу. Допомагали йому активісти новоствореної громадської організації «Спільнота активних мешканців», які, власне, зініціювали цю зустріч. Пікнік з міським
головою для Тернопілля справжнє ноу-хау, тож журналістка
«Нашого ДНЯ» у неділю вирушила у Теребовлю, щоб продегустувати рибу від Сергія Поперечного та дізнатися, як живеться мешканцям однієї з найбільших в Україні громад.
Теребовля – місто із славною та давньою історією, а з
2015 року ще й адміністративний центр Теребовлянської об’єднаної територіаль-

ної громади (ОТГ).
Вона об’єднує 25 довколишніх сіл, понад 30 тисяч жителів і є найбільшою
в області і однією з
найбільших в Україні. А ще саме тут
перші в нашій державі провели реформу сфери культури і
позашкільної освіти. Сьогодні у Теребовлю чи не щотижня приїздять по
кілька делегацій з
інших регіонів, аби
переймати їх досвід.
Сергій Пеперечний запевняє:
все завдяки тісній співпраці з
молоддю. Саме депутати молодіжної міської ради активно генерують ідеї та допомагають втілювати новації у життя.
Тому громада не боїться ставати першопрохідцем і з кожним
роком змінюватися на краще.
- Звичайно, дуже важко
об’єднати таку велику кількість людей і населених пунктів, адже у кожного села свої

звичаї, традиції, - зазначає
Сергій Поперечний. - Потрібно
знайти підхід до кожного. Зараз ми тільки вчимося господарювати, досліджуємо сильні сторони кожного населеного пункту і його можливості. Більшість сіл дотаційні і не
можуть себе утримувати. Але
потроху ми вчимося заробляти кошти і вже цього року наш
власний бюджет становитиме
65 мільйонів. Минулого року
було 47 мільйонів.
У парку зібралися і діти, і
дорослі – теребовлянці прийшли цілими сім’ями. Спершу
разом готували їжу. Сергій Поперечний, як і обіцяли в анонсі, взявся за рибу. Каже, на світанку пішов на рибалку і спіймав її для сімейного пікніка.
- Я люблю готувати і рибу, і
м’ясо, тож радо підтримав таку
цікаву і неординарну ідею громадського сектору, - зізнається
він. – Сьогодні поділюся з усіма своїм сімейним рецептом і
сподіваюся, разом ми зможемо
знайти цікаві ідеї та шляхи для
розвитку нашої громади.

Допомагали
очільнику готувати на грилі овочі та
оформляли фруктовий стіл
громадські активісти. Вони переконані: у сучасному світі не
можна залишатися байдужими і тільки нарікати на політиків. Потрібно самому проявляти ініціативу та об’єднуватися
заради змін.
- Тривалий час у нашій державі було так, що влада і жителі
співіснували та діяли окремо, каже співзасновниця ГО «Спільнота активних мешканців» Лілія Радченко-Жмух. - Сьогодні ми розуміємо, що своїми діями можемо впливати на те, що
відбувається довкола, пропонувати власні ідеї і втілювати їх в
життя. Перша наша акція – організували неформальну зустріч із міським головою. Щоб
це не було офіційне спілкування, а сімейний пікнік та щира
розмова керівника громади з її
мешканцями. Кожен може написати або озвучити свою ідею.
Надалі ми тісно співпрацюватимемо з міською радою і разом робитимемо Теребовлянську громаду кращою.
Теребовлянська об’єднана
територіальна громада увійшла до списку обраних громад Програми Агентства США
з міжнародного розвитку
(USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE) весною
2017 року. За словами програмного спеціаліста Олега Процика, учасниками цієї програми
стали 75 громад в Україні. ЇЇ бюджет - 50 мільйонів гривень.

- Стартом для будь-якої
громади, яка планує свій розвиток, є аналіз місцевих проблем та потреб, - зазначає Олег
Процик. - На даний час розроблено стратегію розвитку
Теребовлянської громади на
2017-2025 роки. А тепер ми
вивчаємо ідеї громади, побажання, проекти, які можна реалізувати. Тому такі пікніки, які
об’єднують і мешканців і керівництво громади, дуже важливі, адже тут ми можемо дізнатися, які зміни людям потрібні
насамперед.
Риба, приготована на вогні у паніровці із кукурудзяної
крупи із спеціями, лимоном і
овочами, теребовлянцям засмакувала. Кожен із учасників
пікніка отримав спеціальний
буклет - на одній його половині був рецепт риби від міського голови, а на іншій усі охочі
могли написати свої пропозиції.
Зони відпочинку, нові місця
для прогулянок і дитячих забав, центр для молоді та багато іншого – більшість ідей відразу ж на місці Сергій Поперечний обговорив із місцевими
жителями. І хоч на першу зустріч прийшло небагато людей, теребовлянці запевняють,
такі зустрічі потрібні, адже допомагають громаді і владі знайти порозуміння і разом розвиватися заради кращого
майбутнього.
Юлія
ТОМЧИШИН.
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Чи витримає українська економіка

чергове підвищення мінімалки?

У

проекті держбюджету-2018 заплановано
чергове підвищення мінімальної зарплати.
Її рівень має скласти понад 3700 гривень.
Однак у МВФ таке рішення українського уряду не
підтримують. У Фонді вважають: це може призвести
до того, що економіка «відкотиться на три роки».
За словами першого заступника голови МВФ Девіда
Ліптона, зростання зарплати у державному секторі
і деяких частинах приватного сектора було дуже
високим, порівняно з інфляцією. Якщо така ситуація
зберігатиметься, це негативно позначиться на
рентабельності і конкурентоспроможності.
- Чи витримає приватний
бізнес, зокрема, малий
і середній, чергове
підвищення мінімалки?
Адже збільшиться й
податкове навантаження. І
чи існує ризик того, що деякі
підприємці змушені будуть
закрити свою справу?
- запитує «Наш ДЕНЬ» у
Світлани Анатоліївни
ПРОХОРОВСЬКОЇ,
кандидата економічних наук, доцента кафедри
управління персоналом і регіональної економіки
факультету економіки та управління ТНЕУ.
- Підвищення мінімальної
зарплати матиме негативний
вплив на малий та середній бізнес, оскільки постраждають ті

працівники, які мають високу «білу» зарплату. Вони можуть бути переведені на половину окладу, фактично, працю-

ючи повний робочий день, а решту їм виплачуватимуть у «конвертах». «Білі» зарплати, ймовірно, будуть знижуватися, щоб
компенсувати зростання податкових відрахувань. І також буде
скорочуватися кількість офіційно працевлаштованих людей.
- Чи готова українська економіка до підвищення мінімальної платні? І як на це можуть відреагувати ціни на продукти, послуги, у тому числі - на
комуналку?
- Вітчизняна економіка за
останні понад 20 років, фактично, ніколи і не була готова до
зростання як мінімальної зарплати, так і інших соціальних
стандартів. Щоб підприємства
підвищили «білу» зарплату, їм
треба буде збільшити товарообіг та додаткову вартість, що
однозначно потягне за собою
зростання цін на товари.
- Наскільки реальні прогнози, озвучені першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном?
- Це лише прогнози. Україна
повинна осмислено підходити
до впровадження реформ, запропонованих МВФ, зважаючи
на всі плюси та мінуси.
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У жовтні пенсію
перерахують по-новому

У

зв’язку з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення»,
з 1 жовтня 2017 року буде проведено
перерахунок пенсій, а саме: осучаснення пенсій
з використанням єдиного показника середньої
заробітної плати, який використовується
для призначення пенсій в 2017 році, на рівні
3764,40 гривні, та розрахунок розміру пенсії з
використанням нового прожиткового мінімуму.

Орієнтовно передбачається, що 89,7% одержувачів пенсій у
місті Тернополі та Тернопільському районі отримають свої пенсійні виплати в підвищеному розмірі.
Зокрема, за попередніми розрахунками: понад 11 тисяч пенсіонерів отримають підвищення від 201 до 500 гривень; 8,5 тисяч пенсіонерів отримають підвищення від 501 до 1000 гривень;
близько 9 тисяч пенсіонерів отримають підвищення понад 1000
гривень.
Сума додаткових витрат на виплату пенсій в місяць у Тернополі та Тернопільському районі орієнтовно складе 27,3 млн. грн.,
а до кінця року додаткова потреба становитиме 82 млн. грн.
Об’єднане управління готове до проведення перерахунків пенсій.
Виплата пенсій в жовтні буде здійснена по двох відомостях. Ті
пенсіонери, в кого дата отримання пенсії припаде вже після набрання чинності Закону, одержать кошти одночасно: по основній
відомості пенсію у попередньому розмірі та по додатковій - суму
перерахунку. Ті пенсіонери, які вже з 4 жовтня, до набрання чинності Закону, встигнуть отримати пенсію, так би мовити, в старому
розмірі, одержать відповідну доплату за окремою відомістю до закінчення виплатного періоду жовтня, тобто до 25 жовтня.
Тетяна ГЛУХ,
начальник Тернопільського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Тернопільської області.

«Слуги» взяли народ під ноги.
Чи дочекаються українці чесної політики?
На кого працює український політикум? На пересічного
громадянина? На державу? Якби ж то…

В

ерховна Рада цього скликання працює на
олігархів, а не на благо українців, сказав нардеп
від БПП Аркадій Корнацький. «Усе, що робиться
у так званих реформах, - це тільки погіршення
становища людей. Очікувати якогось нового
повороту під час роботи Ради цього скликання
абсолютно безпідставно», - зазначив політик.
Так ось, парламентарі нинішнього скликання зареєстрували аж сім тисяч проектів і постанов. Але, як виявилося, із 4,5
тисяч законопроектів, які розглянула Рада громадських експертиз при комітеті з питань
запобігання та протидії корупції, 362 виявилися такими, що
містять корупційну складову.
Хто зареєстрував найбільше
корупційних законопроектів?
Як розповіла «Експресу» керівник Ради громадських експертиз Тетяна Хутор, переважну
частину таких документів подали представники «Блоку Петра Порошенка» - вони спробували провести 134 законопроекти. Друге міссце у «рейтингу» в «Опоблоку» - 90. «Народний фронт» посідає «почесне»
третє місце із 70 згаданими законопроектами.

Серед депутатів сумнівним
лідером став колишній «регіонал», а нині позафракційний Євген Мураєв - 28 проектів. Далі розташувалися: «опоблоківець» Вадим Рабінович,
Антон Яценко з групи «Відродження» і Михайло Довбенко з «БПП». Вони подали по 10
занопроектів із корупційною
складовою. Олександр Вілкул з
«Опоблоку» зареєстрував вісім
таких проектів. Стільки ж Анатолій Матвієнко та Іван Вінник
із «БПП». «Опоблоківка» Наталія Королевська зареєструвала шість корупційних ініціатив.
«Фронтовик» Сергій Пашинський - п’ять.
Що приховують «корупційні» законопроекти? Можливість
невиправдано надати комусь
податкові пільги. Часто йдеться про звільнення від боргів де-

яких державних підприємств.
Депутати дозволяють окремим
банкрутам-підприємствам існувати й витрачати гроші платників податків. Іноді намагаються
створити якийсь орган із розмитими повноваженнями та
інше.
Природньо, що багато нинішніх власників владних мандатів захочуть їх отримати знову. Наступні вибори президента
та парламенту, прогнозує експерт з управління репутацією
Борис Тізенгаузен, будуть найжорсткішими в історії незалеж-

гори компромату.
У війні компроматів політсили активно використовуватимуть соціальні мережі, аналітиків, політологів, блогерів,
електронні ЗМІ, телебачення.
Медійний ринок скуповують
вже, зокрема ТВ-канали і радіостанції. Також купують і створюють сайти. Сітки з десятків і
сотень таких сайтів будуть задіяні у цій так званій війні. «Чекаємо просто пекельного «мочилова», - наголосив Тізенгаузен.
Тож чесної політики українцям наразі чекати годі. Як і
справедливості.
Судіть самі. Корупція в Україні процвітає, а голова Національного агентства з питань
запобігання корупції Натаної України. В інтерв’ю «Апо- лія Корчак отримала у вересні
строфу» він, зокрема зазначив: 211946,38 гривень зарплати. Як
«Прийдешні вибори будуть повідомляють «Українські нонайбруднішими за всю історію вини», посилаючись на відпоУкраїни. Такої кількості комп- відь від НАЗК, із цієї суми 107,2
ромату, який готується зараз тисячі матеріальної допомоги до вкидання, не було на жодних на оздоровлення. Держава дбає
про здоров’я чиновників, депувиборах».
Виборча кампанія у нас від- татів? А життя і здоров’я пробувається за двома напрям- стого українця не варте нічого.
ками: «я хороший» і «він по- «Слуги» просто
ганий». «Я хороший» нині не взяли народ
зможе сказати практично жод- під ноги…
на політична сила. А ось сказати «він поганий» можуть майОльга
же всі, оскільки накопичилися
ЧОРНА.

Наша історія
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СТО ЗА ОДНОГО:

на місце
розстрілу українців
вивела лисяча нора

Учасники пошуків впевнені - мертві 75 років
чекали, щоб їх знайшли. І – дочекалися…

Розрита могила посеред пшеничного поля. У ній – останки людей, які тісно сплелися в химерному танці
смерті. З одного краю - шкіряний черевик, збережений так добре, що можна розрізнити його колір. На одному
зі скелетів видніється білий комірець священика.
Серед цього поля, між селом Ягільницею і Чортковом, у 1942 році гітлерівці розстріляли понад півсотню
українців. Так окупаційний режим помстився за одного вбитого гестапівця, провівши каральну акцію "Сто за
одного". Більшість вбитих знайшли вічний спочинок на Тернопільщині. Свідчення про розстріляних наводили на Нюрнберзькому процесі. Але тільки цього року, завдяки ланцюжку невипадкових подій, їх знайшли.

"Зайшов у могилу
і заплакав…"

- Вони на цьому полі лежали і волали
до нас - знайдіть і похороніть по-людськи.
Я зайшов сюди, в цю могилу, і заплакав, каже житель Чорткова, краєзнавець Юхим
Макотерський.
Уже літній чоловік розповідає: коли дізнався про поховання, то постановив справою свого життя знайти цих людей. І не
відступав від цього, хоч не всі вірили, що
пошуки можна завершити.
Збором інформації про каральну операцію гестапо, наслідком якої стали масові
розстріли біля Чорткова, Юхим Макотерський займався десятки років. Врешті, дізнався все, крім місця розстрілу.
Ця історія почалася в листопаді 1942
року. Львів окупований фашистами. Українці формують підпільний рух опору. Одну
з квартир, де збиралися ОУНівці, викрили
німецькі служби. Під час перестрілки загинув фашистський офіцер. Натомість гестапівці постановили вбити сто українців.
Особливої вибірки не було – брали із
тюрем тих, кого називали в’язнями сумління, тобто причетних до визвольної боротьби. Розстрілювали в кількох місцях.
Поле біля Чорткова обрали, оскільки поруч була велика тюрма. Звідти 27 листопада привезли півсотні в’язнів і розстріляли у викопаній перед тим ямі. Спершу – масовими залпами, потім – кожного окремо,
переважно - в голову. Після цього зігнали
з тюрми інших в’язнів і наказали все засипати.

"До поховання наче
підвела невідома сила"

Історія ягільницьких розстрілів трагічна і деякою мірою містична. Розповідь
про каральну акцію була надрукована невдовзі після війни, у 1947 році, в часописі
УПА "Ідея і чин". У статті були й імена вбитих біля Чорткова. За списком їх – 52. Місце розстрілів навіть зафіксоване на фото.
Одразу після того, що сталося, місцеві жителі насипали тут високу могилу з березовим хрестом. За свідченнями старожилів, вона простояла чи то кілька тижнів, чи
кілька місяців, поки її наказали зрівняти із
землею.

Але ні імена загиблих, ні фотографія
не давали результату, а шукати поховання почали ще на початку української незалежності. Знали лише, що є десь зрівняна з
землею могила, у якій лежать півсотні людей.
Чортків – невелике містечко, і до пошуків долучилося багато його мешканців.
Вони впевнені: до місця поховання їх наче
підвела невідома сила, ніби мертві справді
хотіли, аби їх знайшли.
- Два роки Юхим Макотерський прийшов до мене і розповів про пошуки, - згадує директор Чортківського гуманітарнопедагогічного коледжу імені Олександра
Барвінського Роман Пахолок. – Ми звернулися до фахівців і з сучасним обладнанням пробували віднайти місце розстрілів.
До нас це поле вже було перекопане, шукали з екскаваторами, і марно. Але в часописі згадувалося, що тіла розстріляних закидали камінням і елементами боєприпасів. Цю територію, площею понад десять
гектарів, ми сканували металошукачами
й проводили зондування. Все одно – нічого. І от, цілком випадково, я розговорився зі знайомим майстром. Він мені розповів, що колись, ще близько 30 років тому,
на цьому полі під час полювання він натрапив на лиса. Звір намагався втекти у нору і
раптом випорпав звідти… людську кістку.
Мисливець не міг згадати конкретне
місце, де була нора, але все ж звузив територію пошуків. Ентузіасти знову взялися прочісувати поле. Те, що сталося зго-

дом, стало для всіх справжнім дивом – посеред паростів пшениці виявили свіжу лисячу нору, з якої виднілися людські кістки.

"У розстрілах
проявився німецький
педантизм"

Минулого
тижня
працівники
меморіально-пошукового підприємства
"Доля", що при Львівській обласній раді,
разом із хлопцями з історико-пошукового
товариства "Патріот" нарешті віднайшли
останки. Жертвами трагедії були молоді
чоловіки з Тернопільщини, Львівщини та
Івано-Франківщини.
- Зараз ідентифікувати останки неможливо, тільки священика, за пов’язкою, яку
носили отці на шиї, і молитовником, - каже
Андрій Драган з товариства "Патріот". –
Книжка дуже погано збережена, але можна прочитати релігійні тексти, написані
кириличним шрифтом. Знайшли два натільні медальйони із зображенням Матері
Божої та написами церковнослов’янською
мовою, а також ґудзики, гребінці, взуття,
німецькі гільзи від патронів. Про те, що
розстрілювали німці, свідчить і те, що тіла
акуратно складені. Навіть у цьому проявлявся їхній педантизм. Якщо дивитися на
поховання, які робили енкаведисти, то там
все було насипом.

"Відчуваю спокій…"

Радянська влада, додають пошуківці, ще після війни могла відкрити могилу
для поховання. Але через те, що розстріляні належали до українського підпілля,
їх залишили покоїтися безіменними серед голого поля.
- Російська пропаганда досі каже,
що ОУН і УПА співпрацювали з фашистами, - зазначає заступник директора підприємства "Доля" Володимир
Харчук. – Але ось що відбулося з цими
людьми, які воювали за свою державу,
у 1942 році. Як вони могли співпрацювати з німцями, якщо німці їх розстрілювали?
Після ексгумації останки вбитих мають перепоховати, де саме – вирішуватимуть рідні, адже є імена розстріляних, відомо, звідки вони родом. Ховатимуть їх
у спільній могилі. За 75 років вони щільно переплелися, так, що важко відділити
один від одного…
- Я займаюся розкопками близько десяти років, - каже Андрій Драган, який і
в спеку, і в мороз продовжував пошуки. – Що відчуваю? Відчуваю спокій.
Люди чекали, щоб їх знайшли.

Антоніна БРИК.
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Із «Сьомого неба» -

у широке правове поле

Н

а юридичний
факультет
Тернопільського
національного
економічного
університету приходять
студенти-початківці, а
залишають альма-матер
високваліфіковані
випускники, які
обіймають різного
рангу посади в галузі
юриспруденції, у судовій
системі, прокуратурі,
поліції, адвокатурі,
нотаріаті… Але всі вони
пам’ятають студентське
життя, з насиченими
лекційними завданнями
буднями і наповненим
радістю студентським
дозвіллям.
Чим живуть нинішні
студенти юрфаку
ТНЕУ, розповідає
студентський декан,
третьокурсниця Тетяна
ГЛУХА.

Посвята у
першокурсники
на… «Сьомому небі»

На юридичному факультеті ТНЕУ відбувалася посвята
259-ти першокурсників у студенти. Не зраджуючи традиції, основну частину дійства організували на даху корпусу ЮФ. А щоб добратися туди, першокурсники
разом зі своїми кураторами повинні були пройти веселі квести під назвою «Сьоме небо». На
«Сьомому небі», а саме на даху, у
святковій атмосфері адміністрація факультету та студентський
актив гучними оплесками і теплими словами радо вітали «новобранців» разом з їхніми наставниками. Старости груп зачитали урочисту обітницю, а схвильована молодь дружно присягала бути вірними науці, не зраджувати обраній справі, не допускати в серце зневіру і байдужість, свято служити професії,
бути патріотами. Першокурсни-

20-річчю юридичного факультету
Тернопільського національного
економічного університету присвячено

ки скріпили слова присяги підписом на прапорі юрфаку, зробили колективне фото і незабутнє селфі з деканом. Щира обіцянка перетворити вручені залікові
книжки синього кольору на червоні дипломи стала потужним
мотиватором на наступні п’ять з
половиною років.

щини, які досягли успіхів у різних сферах діяльності. Позитивні
враження залишилися у студентів. Адже цікаво було познайомитися з успішними людьми, послухати їхні життєві історії, поради,
перейняти досвід.

Cтуденти-старшокурсники
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та
викладачі кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства провели перший воркшоп під назвою
«Погляд у майбутнє». Workshop
- колективний навчальний захід,
учасники якого отримують нові
знання і навички у процесі динамічної групової роботи. Його мета
- допомогти ініціативним людям
писати успішні проекти, втілювати свої ідеї, знайти себе в житті.
Захід відбувся в актовій залі
юридичного факультету за участю відомих людей Тернопіль-

Кафедрою Кримінального
права та процесу юридичного
факультету ТНЕУ було проведено підсумкове навчальне відкрите показове судове засідання за
результатами вивчення дисциппліни «Кримінальний процес».
Ініціаторами заходу були студенти 3-го курсу. Після завершення судових засідань журі підвело
підсумки та проаналізувало роботу двох команд, зосередивши
увагу на важливих аспектах майбутньої юридичної практики.
Запропонований формат заходу отримав позитивні відгуки як від журі, так і від студентів
та присутніх, а отже проведення

Воркшоп
«Погляд у майбутнє»

Показові судові
засідання: у журі
відгуки позитивні

таких заходів планується під час
навчального процесу і в подальшому.

Прапор ЮФ - на Говерлі

20 травня група, очолювана деканом, у складі 60 студентів 1-4 курсів та викладачів ЮФ
ТНЕУ підкорили найвищу вершину України - гору Говерлу.
Упродовж походу густим смерековим лісом та альпійськими
луками студенти разом із деканом та викладачами подолали
2061 метр і встановили на Говерлі прапор факультету. Піднімаючись на вершину, ми зробили багато цікавих фотографій, поспілкувалися з туристами із різних
куточків України.
Похід видався на славу. Тут ми
ще більше потоваришували, відкрилися один одному. Саме під
час таких походів приходить усвідомлення того, що разом нам не
страшні жодні труднощі і перешкоди, що спільно досягнемо бажаних висот. А ще колективне
сходження на Говерлу - це популяризація здорового способу життя.

Незабутня поїздка
у Латвію

Під час візиту студенти та викладачі зустрілися з головою делегації ОБСЄ від Латвії, заступником керівника представництва
Європейської комісії, заступницею керівника інформаційного
бюро представництва Європейського парламенту. Перебуваючи в університеті, делегація ЮФ
та КЕПІТ ТНЕУ відвідала зал судових засідань юридичного факультету, бібліотеку та студентський бізнес інкубатор Латвійського університету.
Пізнавальним для майбутніх
правників стало відвідання Парламенту Латвії, а також Посольства України в Латвійській Республіці.
Під час візиту студенти й викладачі мали можливість ознайомитися з історією Латвійської
Республіки, погуляти вуличками
Старої Риги, подихали морським
повітрям у Юрмалі.
Море позитивних емоцій подарувала екскурсія в столицю та
економічний і культурний центр
Швеції - Стокгольм.

Молодець, «LIBERTA»!

Двадцять студентських команд із вишів усієї України змагалися упродовж трьох днів у двох
чвертьфіналах, півфіналі та фіналі
Національної олімпіади юридичних клінік із консультування клієнтів. Оцінювали виступи команд
висококваліфіковані фахівці у
сфері юриспруденції та психології.
Команда юридичної клініки
ТНЕУ «LIBERTA» у складі студентів третього курсу юридичного
факультету Боднара Святослава та Назарка Віталія проявили
професіоналізм та вміння встановити комунікативний контакт
із клієнтом, визначити суть юридичної проблеми, зорієнтувати клієнта на можливе вирішення ситуації, яка склалася, й обговорити подальші дії роботи над
справою.
Команда ТНЕУ увійшла до
півфіналу Олімпіади, який проходив на англійській мові, й достойно представила себе, показавши високий результат.

Здоров'я
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Недуга, що стиха
підступає і сильно б'є
Кожні 6 секунд на планеті діагностують два нових випадки
діабету і одну смерть від цієї недуги
За останні десятиліття світ охопила пандемія цукрового діабету.
Швидкими темпами захворювання
продовжує вражати значну частину
населення планети: кожні шість секунд діагностують два нових випадки і одну смерть через ускладнення від
цієї недуги. У світі понад 350 мільйонів
людей хворі на цукровий діабет. Відповідно до офіційних даних, в Україні їх 1,3
мільйони. На Тернопіллі ситуація також тривожна – нині в області у понад 40 тисяч людей діагностовано цукровий діабет. Лікарі запевняють, насправді хворих у 2–2,5 рази більше. Річ у
тому, що значна кількість людей навіть не здогадуються про свій діагноз
доти, доки не почнуть розвиватися
серйозні ускладнення.
Діабет – це підвищення цукру в крові, що супроводжує розвиток стійкого
ураження функції нирок, очей, нервової та серцево-судинної систем. Розрізняють: І тип — інсулінозалежний (абсолютна недостатність інсуліну), ІІ
— інсулінонезалежний (відносна недостатність інсуліну, коли знижується
чутливість до власного інсуліну).
Цукровий діабет ІІ типу – надзвичайно поширена ендокринна патологія, яка зустрічається в 90 відсотків
випадків. Про те, чим саме небезпечний цей вид діабету, як він проявляється і які симптоми мають насторожити кожного, розмовляємо з доцентом
кафедри первинної медико-санітарної
допомоги та загальної практики сімейної медицини Тернопільського
медичного університету, лікаремендокринологом Нелею КОРИЛЬЧУК.
– Кому діабет ІІ типу загрожує
насамперед?
– Причинами розвитку цукрового діабету можуть стати сімейна спадковість,
серцево-судинні захворювання, надлиш-

кова вага, малорухомий спосіб життя.
Скринінг на виявлення цієї недуги потрібно проводити щорічно в осіб з підвищеним артеріальним тиском, у жінок, які
мають полікістоз яєчників, що народжували діток з вагою понад 4 кг, при наявності надлишкової ваги або ожиріння,
взагалі, бажано всім після 45 років. Лікар
підкаже, кому потрібно визначати лише
вранішній рівень цукру в крові, кому потрібні тести з навантаженням глюкозою
(глюкозо-толерантний тест), кому - виміряти рівень інсуліну, глікогемоглобіну,
С-пептиду та інших показників.
– Які симптоми повинні насамперед насторожити кожного?
Коли потрібно починати бити
на сполох?
– Цукровий діабет ІІ типу переважно розвивається поступово, протягом декількох місяців чи років. На жаль, ця хвороба одразу «не болить», а тихо маскується під втому, загальну слабкість, денну сонливість. Нерідко його діагностують випадково, під час профілактичних оглядів або при зверненні до лікаря з приводу свербіння шкіри, гнійничкових висипань, зниження гостроти зору, прогресуванні карієсу, пародонтозу, поколюванні
в ногах, болями в литкових м’язах тощо.
Також типовими симптомами є спрага,
сухість у роті, свербіж шкіри та статевих
органів, часте сечовипускання, зниження
маси тіла.
– Цукровий діабет – це вирок?
– Спілкуючись з людиною, якій
вперше діагностували цукровий діабет,
часто можна почути запитання: «Це вже
на все життя? Це невиліковне? Я що діабетик? Я не буду їсти солодкого?» Звичайно,
такий діагноз, як і будь-яка хвороба, пацієнтом сприймаються важко. Страшний
не діабет, а його ускладнення. Для мозку
– це інсульти, для очей – ретинопатії, які є
причинами сліпоти, для серця - кардіоло-

гічні ускладнення (ішемічна хвороба серця і її крайній прояв - інфаркт міокарда,
ішемічний інсульт), для нирок – нефропатії, що проявляються прогресуючою нирковою недостатністю, для нервів – нейропатії, які характеризуються ураженням
периферичних нервових волокон і головного мозку, для статевих органів - порушення потенції, поява осередків інфекції
(мікози стоп і нігтів, фурункульоз), стопи
- ампутація.
– Що робити, аби уникнути цих
ускладнень і навчитися жити
по-новому?
– При цукровому діабеті лікар виконує не лише роль координатора хвороби, озброюючи пацієнта знаннями, навичками, але й доброго психолога, шукаючи
мотивацію для досягнення лікувальної
мети. Він розпитує, інформує та пояснює
про те, як рівень цукру в крові залежить
від харчування, фізичного навантаження, сну, емоційного стану (спокою, тривоги, роздратування, збентеження, хвилювання, радості) та дотримання лікування. Результативність терапії залежить від
спільних дій медиків і хворого. Прикро,
коли пацієнт не виконує настанов лікаря
й залишається наодинці з недугою. Тому
сьогодні наші студенти-шестикурсники
спільно з викладачами кафедри, ендокринологами та сімейними лікарями активно працюють з хворими на діабет. Вчать
користуватися глюкометрами, тестсмужками, розробляють фізичні вправи, рекомендації щодо харчування, вчать
заварювати збори цукрознижувальних
трав, доглядати за шкірою стоп, навчають як модифікувати спосіб життя тощо.
Такі зустрічі супроводжуються мотиваційними роликами, де персонажами є відомі спортсмени, актори, науковці, політики, хворі на цукровий діабет. Недуга не
стала на заваді втілення їхніх мрій і життєвих планів. Цю перешкоду можна подолати, якщо взяти хворобу під контроль.

Тому необхідно пам’ятати, що цукровий
діабет- це не вирок. Це сигнал організму
про те, що потрібно змінити спосіб життя
і подбати про власне здоров’я.
– Що таке модифікація способу
життя? Чи можуть пацієнти
самостійно «контролювати» цукровий діабет?
– Модифікація способу життя – це дієтотерапія, регулярні фізичні навантаження, достатня тривалість сну, відмова від
куріння, поведінкова підтримка (самоконтроль, відсутність тривоги та депресії, взаєморозуміння в сім’ї та на роботі).
Нині для контролю за цукровим діабетом
є багато підручних засобів, за допомогою
яких пацієнти самі можуть перевіряти рівень глюкози в крові, сечі, рівень ацетону тощо. Так, в аптеках чи «Медтехніці»
є глюкометри, які прості в користуванні і
ними можна контролювати рівень цукру
в домашніх умовах. Тест-смужки вимірюють наявність глюкози та ацетону в сечі.
Вагоме значення має особиста гігієна
хворого на діабет. Пацієнтам слід носити
одяг з натуральних тканин. Особливу увагу
варто приділити догляду за ногами: носити
зручне взуття, після миття особливо висушувати стопи та ділянки шкіри між пальцями. Потрібно мати у вжитку креми та присипки, спеціальні для діабетиків. Профілактично навідуватися для огляду до ендокринолога, лікаря- подолога або хірурга.
Це дозволить жити повноцінно і в разі
потреби своєчасно звернутися за допомогою до спеціаліста, з яким пацієнт повинен постійно узгоджувати свої дії. Призначення всіх медикаментів здійснює
лише лікар, а не сусідки на лавці. Отож, бережіть себе і пам’ятайте:
про своє здоров’я насамперед кожен має подбати сам.

Юля ТОМЧИШИН.

Грип вже не за горами
Медики закликають тернополян вакцинуватися

Р

азом із осіннім похолоданням в
області побільшало людей, хворих
на грип та різні вірусні інфекції.
В обласному лабораторному центрі
запевняють, їх кількість утримується на
рівні сезонної, відповідає середньому
показнику для даної пори року, не
перевищуючи епідпорогові значення.

За останній тиждень кількість захворілих зросла
у порівнянні з попереднім тижнем поточного року
на 6,9% і становить 2089 осіб. Серед них 62,8% дітей. Зокрема 612 школярів.
За прогнозом ВООЗ, в Україні циркулюватимуть
три штами вірусів грипу: AH1N1 – Мічиган, AH3N2 –
Гонконг та B – Брісбен. Два перших підтипи зустрічаються рік у рік, однак вони постійно мутують, тож
цього сезону змінилися. А ось спалах Брісбену востаннє був у 2007 році.
Починається він, як і всі інші варіанти грипу, з
різких симптомів, які блискавично розвиваються.
Лихоманка, головний біль, біль у м'язах, нежить, постійна втома - все це вказує на появу в організмі небезпечної патології. З часом починають проявлятися тяжке виснаження і зневоднення, з'являється сухий кашель. Можуть також розвинутися і розлади
шлунково-кишкового тракту.

Фахівці запевняють – найефективніша профілактика грипу – це вакцинація. Відомо, що вакцина вже
є в аптеках. Щоправда, її потрібно замовляти. Вартує
вона 200-220 гривень. А ще, аби захиститися від інфікування грипом у час епідемії, потрібно дотримуватися простих правил. Подбати про збалансоване харчування, щоб в організму були сили боротися з вірусами, вживати вітаміни. Квартиру й офісні приміщення варто частіше провітрювати і проводити в них вологе прибирання. Уникати місць скупчення людей,
якщо ж є необхідність опинитися в щільному людському потоці, рекомендується застосовувати маски.
Обов'язково потрібно дотримуватися правил особистої гігієни - мити руки якомога частіше: після вулиці,
після транспорту, перед їжею, після відвідування туалету. Якщо в будинку є хворий, його по можливості
потрібно ізолювати - виділити окремий посуд і не користуватися загальними рушниками з ним.
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Духовність

Свято Покрови – свято похвали Небесній Матері
14 жовтня, у суботу, християни відзначатимуть одне з найбільших свят

Свято Покрови Божої Матері – це
свято похвали нашій Небесній Матері,
яка перевищує всіх матерів світу своєю безмежною добротою і любов’ю.
Вона піклується про всіх християн з
однаковою дбайливістю і ніколи не
відмовляє у Своїй допомозі в душевних і тілесних потребах тим, хто приходить під Її материнський покров.
У 910 році за царювання Льва Мудрого (896-911), сарацини, або араби (магометани) вдерлися в єдиновірну нам Візантію і обложили її столицю Константинополь. Неминуча погибель нависла над
містом. Сарацини, як фанатики магометанства, нікого не милували, дітей і старців убивали, а дорослих і здорових продавали в неволю. Тоді ж у місті виникла
страшна хвороба, від якої майже кожен
десятий помирав. У тому своєму нещасті
і біді пішов увесь віруючий народ на молитву до Влахернської церкви, в якій зберігалася риза (верхній одяг) Богоматері, Її покривало на голову (мафорій, або
хустка) і частина поясу, перенесені з Па-

лестини в 5 столітті. Цілу ніч християни
безперервно благали в Пресвятої Богородиці помочі і заступництва.
Люди пам’ятали, що Вона ще на землі клопоталася за них, згадуючи весілля в Кані, то тим сильнішим могло бути
Її заступництво тепер, коли Вона сіла на
небі, на престолі слави біля престолу Божого Сина. Тому до Неї щиро звертаються царгородці в страху перед переважаючими силами ворога і щиро благають Її
про скору допомогу та порятунок.
Коли побожний народ заповнив усю
церкву і молився під час всенощного
богослужіння, о четвертій годині ночі
з’явилася над людьми, йдучи в повітрі,
Пресвята Владичиця Богородиця, осяяна небесним світлом і оточена ангелами та сонмом святих небожителів. Святий Хреститель Господній Іван і апостол Іван Богослов супроводжували Царицю Небесну. Ставши на коліна, Пресвята Діва довго молилася за християн, а потім, увійшовши у вівтарну частину храму,
над жертовник, продовжувала молитву.

А тоді зняла з голови покривало і розгорнула його над богомольцями, ніби охоронила їх тим від ворогів видимих і невидимих. Святий Андрій з трепетом спостерігав дивне видіння і запитав свого учня,
блаженного Єпіфанія, що стояв поруч з
ним: «Чи бачиш ти, брате, Царицю і Владичицю на молитві за весь світ?» Єпіфаній відповів: «Бачу, святий отче, і боюся».
За простертим над народом покровом
можна було пізнати, що благодать Божа
зійшла на цих людей, що їхні прохання вислухані. Довго дивилися обидва святі на
цю чудесну появу і молилися. Як свідчить
візантійський історик Зонара, весь віруючий народ, дізнавшись про це і маючи явний доказ милосердя Пресвятої Богородиці, зміцнив свій дух, сміло кинувся на
ворогів, розбив і прогнав їх за межі Візантійської імперії. За велику ласку і поміч
Пресвятої Діви Марії у визволенні людей
від земних нещасть визначено цю дату як
день Покрови Пресвятої Богородиці.
Немає в світі такого куточка, куди б
не долетів промінь милосердя Пресвя-

Ікони, що зцілюють
тіло і душу

тої Діви Марії. Церковна історія записала вже дуже багато випадків, коли Небесна Опікунка роду людського виблагала у
Господа великі милості в справах вічного і дочасного добра людини. І це справді
велике щастя, що Провидіння Боже дало
людям таку скору і постійну Помічницю
в Особі Богородиці.
Тому усі ми поспішаймо під цей материнський покров Пресвятої Богородиці,
нашої посередниці перед Богом. До Неї
піднімаймо свої руки, благаймо Її, щоб
випросила для нас у Свого Сина, нашого Спасителя, мирне і щасливе життя на
землі, і покладаймо на Неї всю надію, бо
Вона є Матір’ю милосердя, уздоровленням хворих і очищенням грішників. Прославляймо Пресвяту Богородицю, нашу
Заступницю і Покровительку, і молімось
до Неї, любімо і величаймо: «Радуйся, Радосте наша, покрий нас від всякого зла
чесним Твоїм омофором!».
о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член
Національної спілки
журналістів України.

У Тернопільському краєзнавчому музеї виставка святинь із різних куточків світу

Т

ернопільський фітотерапевт
Марія Тройчак (на фото у
центрі) зібрала понад дві
сотні копій чудотворних ікон із 52
країн світу. Унікальну колекцію
пані Марія формувала сімнадцять
років. Будучи членом Європейської
ліги лікарів-католиків, вона
відвідала багато країн. Із кожної
мандрівки привозила святиню.
Пані Марія переконана, що

ікони мають надзвичайну силу
і оберігають людину, якщо вона
справді вірить у Бога. Не раз
пережила це на власному досвіді.
- Приблизно сім років тому була пожежа у готелі, - пригадує пані Марія. - Там у
мене був медичний кабінет, де зберігалися практично всі мої цінні речі. Підпал трапився вночі – до ранку все згоріло. Коли я
дізналася, то відразу приїхала. Вмовляла
пожежників пустити мене, щоб хоча документи врятувати. Однак вони не дозволили. Коли ж під ранок вогонь погасили
і я змогла зайти у кабінет, то була вражена, адже всі мої речі були цілі і лише тріш-

ки води натекло. Самі пожежники були в
шоці. А все завдяки старовинній скульптурі Діви Марії із села Яселко Сяноцького повіту, звідки походить моя родина. Це було
справжнє диво. Чудотворні ікони мають
особливу силу і завжди оберігають людину від бід і всього злого.
На відкриття виставки завітало кілька десятків тернополян. Поблагословили
захід священики різних конфесій. Творчі колективи виконували духовні пісні. У
залі панувала особлива атмосфера. В експозиції – чудотворні святині з Італії, Іспанії, Ізраїлю, Португалії, Німеччини, Франції, Чехії, Словенії, Сербії, Хорватії, Поль-

щі, Австрії, Угорщини і багатьох інших та,
звичайно, з України. Тут можна побачити
чудотворну ікону святого Онуфрія, Ватопедську чудотворну ікону «Втіха і розрада», чудотворний кровоточивий образ Ісуса Христа, нерукотворний образ «Ісус із
заплющеними очима», Вишгородську ікону «Богородиця Ніжності», вінчання Пресвятої Діви Марії зі св. Йосифом, зцілення
Лазаря Ісусом, ікону «Матір Усіх Народів –
Співвідкупительна Заступниця».
Після Тернополя виставка Марії Тройчак помандрує до столиці, а далі й іншими
містами України.
Юля ТОМЧИШИН.
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Новини
Україна
За побиття майданівців
беркутівці отримали мільйони

Екс-беркутівцям, які розганяли учасників Майдану взимку 2013-2014 років, заплатили 50 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише «Громадське». За його словами, такі виплати
були регулярними з грудня 2013-го - до лютого 2014-го. Кошти були нелегальні і націлені на те, що силовики «вчинятимуть…
незаконні дії проти протестувальників, після яких керівництво держави зможе розраховувати, що Майдан буде припинено».

Реєстрація на «Green Card»:
остерігайтесь шахраїв

В Україні стартувала реєстрація на візову лотерею «Green Card» на 2019 рік. Про
це повідомляють у посольстві США. Заявки на участь американці будуть приймати
до 7 листопада. У посольстві наголошують:
заповнити анкету можна тільки на єдиному офіційному сайті. Участь у лотереї є безкоштовною. В Україні часто охочі виїхати
у США стають жертвами шахраїв. Тому користуватися послугами сумнівних фірм, які
обіцяють за гроші «допомогти» виграти у
лотереї, не варто.

Ціновий «привіт»
від «Укртелекому»

«Укртелеком» змусили сплатити до
держбюджету понад один мільйон гривень, повідомляє ТСН. Вартість абонплати за базовий пакет зростає на 5,5 гривень, тобто до 62 гривень для містян і до
54,5 гривень для жителів сільської місцевості. Цей тариф дає можливість безлімітно спілкуватися у межах міста, також надається 500 безкоштовних хвилин на місяць
на дзвінки по Україні.

Дешевий Інтернет закінчується

Вартість Інтернету за найближчі півроку може зрости на 50 відсотків, заявив голова Інтернет-асоціації України Олександр
Федієнко, передає UBR.ua. За його словами,
на цьому ріст цін на Інтернет не зупиниться. «На скільки підвищувати ціни - кожен
оператор визначає зараз сам, спираючись
на ситуацію в регіоні, купівельну спроможність населення, конкуренцію тощо». Федієнко також зазначив, що зростання цін розпочнеться на початку наступного року, після новорічних свят. За словами провайдерів, порівняно з Європою, і навіть країнами
СНД, зараз в Україні дуже низькі тарифи на
широкосмуговий Інтернет. Вони непорівнянні з ростом курсу долара та інфляцією,
тому, щоб вижити і продовжувати розвиватися, оператори будуть змушені підвищувати розцінки.

У Міненерго
натякнули: тарифи на газ
треба підвищити

Відповідно до діючої методики, ціну на
газ треба підвищити до 8,032 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Такі розрахунки провело Міненерго, пише «Економічна
правда». Тобто, вартіть газу повинна зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів - на 17,6 відсотків. З урахуванням податків, націнок постачальників і транспортних витрат кінцева ціна
для населення та комунальників складатиме 8,032 тисячі гривень при нинішньому тарифі у 6,937 тис. за тисячу кубів. Іншими словами, у Міненерго хочуть, щоб люди

платили по 8 гривень за кубометр газу. Щоправда, в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.

Українці просять Порошенка
пересадити депутатів на «Славути»

На сайті президента України зареєстрована петиція з проханням поміняти іномарки, які знаходяться на бюджетному забезпеченні, на автомобілі вітчизняного виробництва, повідомляє УНН. Зокрема, Петру
Порошенку пропонують продати іномарки, якими користуються депутати і держслужбовці та які перебувають на повному
державному забезпеченні. Замість цього
пропонується придбати автомобілі вітчизняного виробництва. «Продати державтомобілі іноземного походження наприклад,
«Лексус», «Хюндаї» або «Тойоти», які перебувають на балансі прокуратури, депутатів
у ВР України і замість них придбати вітчизняний автором (наприклад, «Славути»)», йдеться у петиції.

Що і на скільки подорожчає
з продуктів до кінця року?

До кінця року ціни на м’ясну та молочну
продукцію суттєво зростуть через падіння
курсу гривні. За останній місяць, приміром,
вартість яловичини збільшилася на 3,5 відсотків, кілограм курятини подорожчав на
3,9 відсотків, а сало - на 5,2. Як розповів президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич у коментарі «Оглядачу», до 20 грудня ціни на м’ясо і молоко
зростуть на 10-25 відсотків. Овочі дорожчатимуть поступово: у жовтні в межах 10 відсотків, а до грудня - ще на 5-8. Щодо фруктів, то експерт запевняє: різкого подорожчання не буде. «Стосовно гречки також
оптимістичний прогноз: тенденції до зростання до середини грудня немає. У гіршому
випадку подорожчає на 3-4 відсотки. Хліб
протягом наступного року подорожчає на
20-25 відсотків», - каже експерт. Українці
витрачають на їжу в середньому 55-75 відсотків від зарплати.

Неймовірно: субсидії можуть
отримувати 90 відсотків родин

Через можливе зростання ціни на газ
кількість українців, які отримують субсидії,
може досягти позначки у 90 відсотків. Про
це повідомили у Міненерго, пише «Економічна правда». Станом на сьогодні у країні
60 відсотків українців отримують субсидії.
У відомстві побоюються цифри у 90 відсотків. «Наприклад, внаслідок можливого підвищення ціни на газ, у Тернопільській області кількість домогосподарств, що отримують субсидії, очікувано підвищиться із
89 до 96 відсотків», - попереджають у міністерстві. У зв’язку з цим уряд підготував
зміни до постанови, які покликані залишити ціну на поточному рівні. «Однак, оскільки ціна на газ повинна бути максимально
близькою до ринкової, і цей пункт є в меморандумі з МВФ, ми зобов’язані ці питання
узгоджувати з фондом», - заявив заступник
міністра енергетики Ігор Прокопів.

За тиск на бізнес - до криміналу

Найближчим часом в Україні буде створено робочу групу, яка напрацює законопроект щодо посилення відповідальності за тиск на бізнес, заявив прем’єр-міністр
Володимир Гройсман на засіданні круглого столу «Культура доброчесності - як рушійна сила сталого розвитку», повідомляє
«Укрінформ». Робоча група мала б за 2-3
тижні внести у парламент законопроект,
який передбачає притягнення навіть до
кримінальної відповідальності представників правоохоронних органів та контролюючих структур за надмірний тиск по відношенню до бізнесу. «Я б дуже хотів, щоб ті,
хто насправді дуже заважає працювати бізнесу, несли за це відповідальність, у тому
числі й кримінальну. Ми маємо раз і назавжди поставити крапку в процесі тиску з
боку правоохоронних структур», - наголосив прем’єр. І нагадав, що вже є заборона
проводити «маски-шоу».
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Світ
Підготовка до вступу України
в НАТО: ухвалено резолюцію

Парламентська асамблея НАТО в Бухаресті прийняла резолюцію «Зміцнення стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні» з урахуванням поправки української
делегації, яка дозволить нашій державі почати підготовку до вступу в Альянс. Про це
на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила
голова постійної делегації у НАТО народний депутат України Ірина Фріз. Поправка передбачає продовження обговорення
з Україною та Грузією питання чорноморської безпеки, а також подальшого посилення співпраці у рамках діяльності НАТО
та реалізації політичного рішення щодо наступних кроків до імплементації рішення
Бухарестського саміту 2008 року. «Резолюція ПА НАТО де-юре створює підстави для
того, аби ми приступили до обрання алгоритму щодо підготовки набуття членства в
НАТО», - пише політик.

Полякам знизили пенсійний вік

У Польщі набрав чинності закон, яким
передбачається зниження пенсійного віку
для чоловіків із 67 до 65 років, а для жінок
- із 67 до 60 років. У країні скасовано пенсійну реформу уряду Дональда Туска від
2012 року, коли пенсійний вік для жінок і
чоловіків було підвищено до 67 років, повідомляє «Укрінформ». «Польський уряд дає
полякам право вибору. Якщо хтось хотітиме працювати довше, то може це зробити.
Знижуючи пенсійний вік до 60 років для
жінок і 65 для чоловіків, ми повертаємо нашим землякам гідний вибір», - заявила голова уряду Польщі Беата Шидло. І запевнила, що у бюджеті країни є кошти на повернення нижчого пенсійного віку.

У Греції доведеться
платити за те, що ви турист

У 2018 році в Греції планують ввести
туристичний податок. Найімовірніше, діяти він буде тільки в пікові місяці літнього сезону, пишуть іноЗМІ. Зараз йдеться
лише про липень і серпень. Збір буде варіюватися залежно від місця проживання. У п’ятизіркових готелях доведеться заплатити чотири євро за ніч, за чотири зірки - три, за три зірки - 1,5 євро. 50 євроцентів - для готелів з однією або двома зірками і 0,25 - для приватної квартири невеликої площі.

Британія готується до війни з КНДР

Велика Британія розробляє плани на
випадок війни з КНДР, повідомляє «The
Telegraph». У Британії припускають можливість війни через військову відповідь
США на провокаційні ракетні випробування з боку Північної Кореї. Крім того, зазначається, що риторика президента США Дональда Трампа посилила напруженість у
регіоні. Британська «Daily Mail» із посиланням на джерело в уряді зазначає, що
передбачається використання новітнього
авіаносця «Королева Єлизавета». Джерело видання зазначило: в разі війни з КНДР
Британія діятиме у складі об’єднаної глобальної коаліції. Раніше британський міністр оборони Майкл Феллон заявив про
необхідність збільшити військові витрати
Великої Британії в умовах загрози з боку
КНДР.

Користуватися кадилом в Росії
будуть за правилами Медведєва

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв
підписав постанову, в якій прописані правила пожежної безпеки релігійних об’єктів.
Зокрема, документом визначаються правила використання кадилом, пишуть іноЗМІ. Так, постанова Медведєва дозволяє
ставити розпалені кадила лише у спеціально відведеному місці з обробкою з негорючих матеріалів. Відстань від місця установки кадила до інших предметів - не менше
0,5 метра. А «запас горючих рідин у моли-
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товному залі повинен бути в кількості, що
не перевищує добову потребу». Забороняється зберігання горючих рідин у приміщеннях молитовних залів. Виняток зроблено для рідин, призначених для проведення обрядів.

Більше мільйона китайських
чиновників покарали за корупцію

У Китаї протягом останніх п’яти років
за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії. Серед покараних
648 тисяч осіб були чиновниками на рівні
сіл та селищ і притягнуті до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення, повідомляє dw.com. Розслідування ведуться і щодо чиновників вищого ешелону. Після того, як Сі Цзіньпін став генсеком ЦК КПК і головою КНР, він почав кампанію по боротьбі з корупцією «Стратегія
тигрів і мух», спрямовану на розслідування злочинів серед державних службовців
усіх рівнів.

«Facebоok» допоміг Трампові
стати президентом

Політтехнологи Дональда Трампа правильно обрали стратегію, провівши кампанію у соцмережах, що і дало йому перевагу
над Гіларі Клінтон, яка агітувала через телебачення. Про це повідомляє «CBS». Телебачення поступається позиціями соцмережам, у яких люди проводять більшість свого часу і через які сприймають інформацію.
Усвідомлення цього і дало можливість команді Трампа привести його до перемоги.
Бред Парскейл, директор цифрових технологій передвиборчої кампанії Трампа,
розповів, що він відразу визначив для свого кандидата «Twitter» як місце комунікації з виборцями, а «Facebоok» - як майданчик для агітації. Одним із завдань Парскейля було розсилати мільйони недорогих ретельно продуманих оголошень у найбільшій світовій соцмережі. Він із командою
постійно і цілеспрямовано публікували
їх по 100 тисяч щодня. Також команда наймала співробітників «Facebook», які допомагали у президентських перегонах. Гіларі Клінтон обрала стратегію телереклами,
яка не мала такої популярності як твіти і
оголошення Трампа.

У Японії кури несуть яйця для….
лікування раку

Дослідниками із Японії вдалося вивести кілька видів ГМО-курей, які несуть яйця
з ліками. «Бетаферон», який міститься у
харчовому продукті, придатний для лікування складних хвороб, таких як рак, розсіяний склероз та гепатит, передає «France
24». Поки що вчені вивели три чудодійні
курки, які несуть яйця з ліками. Птахи щодня відкладають яйця. Дослідники планують продати препарат фармацевтичним
компаніям. Відтак, фірми зможуть використовувати його як дослідний матеріал.

Президент Фінляндії
стане батьком у 70 років

Перша леді Фінляндії Йенні Хаук оголосила про свою вагітність, повідомляє «Depo.
ua». «Ми раді оголосити, що нашу сім’ю чекає поповнення у лютому 2018 року», - сказала Йенні Хаук. Вона також зазначила, що
дитину вони планували довгі роки. Президент Саулі Нііністе запевнив, що збільшення у сім’ї жодним чином не позначиться на
його роботі. Президентові Фінляндії 69 років, а його дружині - 40. Вони одружилися в
січні січня 2009 року. Малюк стане першою
дитиною для Хаук і третьою - для Нііністе.
Підготувала Ольга ЧОРНА.
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Наш ДЕНЬ
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Новела

Наша країна –
Україна.
Тут тато, мама,
вся родина,
Ліси і луки,
і діброви,
І солов’їна
наша мова…

Ж

овтень видався щедрим
не лише на погожі дні.
Для грибників урожайна
пора. Гриби на будь-який смак,
великі і дрібнесенькі, суцільним
килимом встеляють землю.
Прихильникам тихого полювання
неможливо пройти повз: опеньки
й підберезники, бабки й маслюки,
білі й сироїжки — так і просяться
в кошики.

На фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА: учасники
молодіжного флешмобу
«Моя країна – Україна»
- учні Нападівської
школи І-ІІ ступенів
Лановецького району
(керівник Ольга Черній).

Сімейне

гніздечко
Азбука для дорослих

Н

едавно зустріла
колишню подругу.
Розпитували
одна одну: як справи,
чоловік, діти? Подруга
гірко скривилася.
Зі сльозами на очах
виповідала сімейну
драму. Мовляв, чоловіка,
якого донедавна з дому
не можна було витягнути,
ніби підмінили.
Влаштувався на роботу і
тепер тільки й просиджує
там з досвітку до вечора.
Та ще й у вихідні чужі
проблеми вирішує,
замість того, аби щось по
господарці допомогти.

Але найболючіше те, що
чоловік не розуміє її справедливих дорікань. Навпаки, мовляв, дружина лише й те робить, що шукає ложку дьогтю
у бочці меду. І так не догода, і

Притча

nday.te.ua

Для всієї родини

Згадую лише

щасливі миті

сяк…
Ну, хіба не гірко, не образливо? Врешті, хай робить що
хоче, вона дасть собі раду, - підсумувала подруга.
Десь поміж її словами, у паузах, я все одно відчула тихий
жаль. За тим, що у суєті буднів рвуться теплі, щирі, довірливі ниточки сімейних стосунків. Подумала про своє. Про
те, що, починаючи з отаких,
здавалося б дріб’язкових непорозумінь, колись розпався
мій шлюб. Звісно, я не пропала у цьому світі. Маю добру роботу, майже дорослі діти. Але
коли донька чи син зустрічаються з батьком, обговорюють
з ним свої проблеми чи просто
сміються, знаю: усе могло бути

О

дного разу до відомого
чарівника завітав молодий
чоловік і попросив у того
шикарну машину.
Чарівник витяг з мішка ключі від новенького авто і подав їх хлопцеві.
Але наступного дня юнак повернувся
дуже роздратований.
— Що трапилося? — запитав чарівник.
— Я весь день їздив по місту, і всі люди
зглядалися на мене. Але потім я помітив,
що на вулицях повно інших крутих машин
і люди дивляться на них з таким же захопленням. Це не те, чого я хотів.
— А чого ж ти хочеш? — сказав чарівник.

інакше. Цю радість, коли одружувалися діти, народжувалися
внуки, могли б ділити з чоловіком разом, на двох, а не кожен
у своєму світі. Чи коли на душі,
як мовиться, кішки шкребуть,
я б могла не ховати наодинці
сльози в подушку, а схилитися
на його плече.
Ні, на подумайте, я не закликаю жінок терпіти п’янки
чи насилля. Але в моїй сім’ї, як
тепер і в родині подруги, цього не було. Хтось недарма сказав: ніщо так не псує кохання,
як побут. Але буденні справи
– більша частина нашого життя. Треба, мабуть, просто вміти цінувати щоденні маленькі радощі.
Чомусь тепер, з плином роз-

луки, я забула ці, нікому не потрібні, образливі слова, бажання поступитися. Згадую лише
щасливі миті. Коли чоловік у
вихідні зранку порався по господарстві, аби я могла поспати довше. Брався за всю важчу
роботу. Дбав, щоб нашим дітям
забезпечити гарне майбутнє.
Тішився, коли мені подобався
його подарунок на іменини.
Згадую… І жалію, що вже
ніколи не поділимо подушку
на двох. До речі, я так і не вийшла заміж удруге, хоч і траплялися залицяльники. Серце
так і не відповіло нікому взаємністю.
А тепер слухаю подругу. Що
порадити? Та й чи почує вона
у душевній образі мої слова? Врешті, кожен сам обирає
долю. Шкода лише, що Бог інколи запізно посилає мудрості. А, може, ми самі запізно це
усвідомлюємо?
Ольга М.
Кременецький район.

Чи те ми просимо?
— Я хочу… грошей!
— Добре, — відповів чарівник. Він дістав чекову книжку і вручив її парубку.
Хлопець повернувся через тиждень.
Він знову був засмучений.
— І що сталося тепер?
— Я скупив все, що хотів. Але дуже скоро мені стало нудно. Я ж можу купити все,
то яка тут цікавість?..
— Чого ж ти хочеш? – знову запитав чарівник.
Цього разу парубок ретельно продумав
свою відповідь і сказав:
— Я хочу вродливу жінку з чудовою фігурою і довгим білим волоссям. Можеш?

— Добре. Ось вона. — посміхнувся старий.
Але знову через два тижні хлопець повернувся. Він був пригнічений.
— А що зараз? Я ж дав тобі красиву жінку!
— Але їй потрібні лише мої гроші.
Якийсь ти поганий чарівник. Ти даєш мені
все не таке…
— А чи впевнений ти, що весь цей час
просив саме те, що робить людину щасливою? Ти хотів, щоб тобою захоплювалися,
а прохав автомобіль. Хотів свободи, а просив гроші. Хотів кохання, а просив дівчину...

Ліричними рядками
Біжать навипередки дні,
Снують життя нехитру повість,
У нім суддя хіба що Бог
Й моя прискіпливая совість.
Хоч довелось самотньо йти,
Зате ніхто не плюне в душу,
Світильник гордий красоти
Поміж людей я нести мушу.
Світи весь час, моя зоря,
Веди вперед мене світами,
Нехай віднайду врешті я
Те, що не зміг знайти роками…
Я вірив в святість братніх уз,
Їх всюди прагнув я шукати,
Розчарування прикрий груз
Лишивсь в душі моїй лежати.
Де ж друзі милі? Де ж брати?
Не бачу більше я нікого.
Вже братніх уз не віднайти,
Бо, як чужі, всі до одного.
Чом не тривка людська любов?
Про неї тільки говорити,
Та як мине, не можем знов
В своєму серці воскресити…

Україні
Любіть її, як любите життя,
Як матір рідну і єдину,
Любіть, немов народжене дитя –
Одну навік кохану Україну.
Бо що без неї кожен в світі з нас?
Всі, як один, її ми рідні діти,
Її любімо свято повсякчас,
Її любімо над усе у світі.
Для всіх вона любима і одна,
Для всіх вона, як сонце, що сіяє,
Тож хай як матір буде всім вона,
Лише одна, бо іншої немає…
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ,
м. Хоростків.

У друзів Оксани приватний будинок
у селі, то й запрошують часто на вихідні
до себе в гості. Шкода ж бо таку прекрасну осінь просиджувати в чотирьох стінах.
І якось щоразу не складалося, усе якісь
справи та проблеми. Але на ці вихідні
Оксана все ж таки зібралася, вимкнула
телефон і перестала існувати для всього світу. Суботній ранок огорнув місто
аж прозорою тишею. Авто вільно рухалося порожніми вулицями і вже за якихось
двадцять хвилин Оксана виїхала на трасу. Улюблена хвиля додавала настрою.
Опустила скло і смакувала свіжістю та
прохолодою. За містом усе просто казкове, осінь господарює на повну силу. Барвами червоно-зелено-жовтих лісосмуг
спліталася далечінь, поки сягне око. І так
неочікувано — трави вкриті срібною памороззю. І все-все тягнеться до скупих
осінніх променів, сподіваючись на ніжний сонячний поцілунок.
За годину сірий «Опель» в’їхав у двір
Панасюків. Господарі уже давно не спали.
Анна й пиріг гарбузовий спекла, і свіжий
чай малиново-смородиновий заварила.
Подруги не бачилися уже кілька місяців,
тому обіймалися довго. Степан приніс
до столу повну тацю пізнього винограду,
червоного Гутеделю.
- Як у вас тут здорово! — Анна відкинулася у крісло-качалку на відкритій веранді. — Щоразу, коли у вас гостюю, насичуюся таким щастям та оптимізмом!
- То треба частіше приїжджати, — посміхнувся Степан, — бо ти щось нас зовсім забула. Давайте, дівчаточка, допивайте свої чаї, бо час нам вирушати, уже
майже сьома.
Оксані видали чоботи й усю необхідну екіпіровку грибника, у руки - кошик
та й усі гуртом рушили до лісу. І лиш занурилися в царину природи, як відразу ж натрапили на цілу галявину густокоричневих рясних лускатих цяток
опеньків. За годину з повними козубочками лісових трофеїв сіли перепочити на
старому зваленому дереві.
- Ну от, а ти казала, що не дуже розумієшся, — сміялися друзі. — Це тобі не абищо — природні антидепресанти! І жодні
ліки, щоб ти знала, не допоможуть врятуватися від осінньої хандри, як наш ліс.
- Та ви ж знаєте, мені такі слова, як депресія, хандра - невідомі. Просто часу на
такі дурниці немає. А сонечка дійсно не
вистачає!
- Ой, Оксанко, кохання тобі бракує! Заміж тебе треба видавати! — обійняла подругу Аня. — Осінь — це ж найромантичніша пора року, а значить і найкращий
час для нової любові. До того ж, осінні закоханості дуже часто переростають у кохання на все життя, так, Степанку?
- Саме так!
- Дякую вам, мої дорогі, от пройду тут
із вами сеанс кольоротерапії й відразу закохаюся!
- Ходімо, будемо розбиратися із нашими грибочками. Сьогодні й законсервуєзаконсервує
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літо
мо, а частину заморозимо. Візьмеш собі,
Оксанко, взимку їстимеш і нас згадувати
будеш.
Поки жінки перебирали вміст кошиків, Степан чаклував над мангалом. Напевно, немає нічого смачнішого страв,
приготовлених на відкритому вогні.
- Ось я вас, дівчатка, сьогодні почастую не лише м’ясцем смачнючим, а й овочами з нашого городу. Ви тільки уявіть
— розкішний червоний перчик, баклажанчики, помідорки, грибочки, цибулька! Мммм! А аромат який!
Клаповухий песик-дзвіночок, що бігав вільно у дворі, щосили загавкав, вказуючи на чужих, але тут же заметляв
хвостиком і кинувся ластитися до чоловіка, який зайшов у двір.
- Не проженете? Доброго дня вам, —
привітався незнайомець із ледь чутним
акцентом.
- О, Едварде, заходь, ми гостям завжди
раді!
- Як справжній мисливець — на запах
м’яса, — Оксана зміряла чоловіка оцінювальним поглядом. Статний, такий весь
брутальний, як зараз модно казати.
- А я ніби навмисно на стіл ще один
прибор поставила, — щебетала господиня, й Оксана глянувши на неї, зрозуміла,
що то був зговір Панасюків. «От уже хитрюги, навмисно ж запросили цього Едварда, щоб мене познайомити! Ну я вам
розкажу, хай лиш він піде!»
- Знайомтеся, це наша найближча
давня подруга, — відрекомендувала її
Аня і продовжила жартома, — ну, не така,
щоб давня, молода й незаміжня! До речі,
Оксанко, Едвард також неодружений.
Подруга багатозначно глянула на
Оксану, мовляв, май на увазі, для тебе ж
стараюся.
Едвард простягнув Оксані руку. Міцна долоня сховала маленьку й тендітну дівочу, мов у величезній рукавиці. Зустрілися поглядом. І несподівано чоловік
торкнувся її волосся, ніби струмом обдав.
Підсвідомо смикнулася, намагаючись
звільнити руку.
- Чого ти, то в тебе павутинка заплуталася. Бабиного літа. А ще павучок, той
що її насотав, примостився. Ось… — показав на долоні маленьку комашку. — Ти
красива, Оксанко, дуже радий, що ми попо

знайомилися.
- Дякую, мені також приємно. А звідки таке ім’я?
- Я поляк. Мама була українкою, тут
за кілька хат колись жила її родина. Мама
померла рік тому й захотіла, щоб її поховали на батьківщині. Я тепер часто приїжджаю. Душа проситься. Тут добре мені.
За кілька днів повертатимуся до Свідниці. У нас невеличке містечко. Тихі вулички, наче іграшкові, кам’яниці, затишні
кав’ярні, річка Бистриця та гори. Там пройшло моє дитинство. Я тебе обов’язково
познайомлю зі своїм містом.
- Так просто? — здивовано підняла
брови. — Навіть не питаючи, чи хочу я?
- Чому ж так? Звісно, лише з твого дозволу.
Панасюки перешіптувалися, накривали на стіл і зиркали на своїх гостей. Здається, вдалася їм задумка. Щиро раділи з
цього. Аня уже давно мала таку ідею, ще
коли побачила вперше Едварда. Якось,
мов ненавмисно, показувала свої студентські фото Едварду і про Оксанку розповіла. Оксанка й не здогадується, що він
про неї майже все знає. «Хай би уже зрослося в них! Вони такі… навіть чимось схожі. Господи, ти ж усе бачиш!» — Аня підняла очі в небо.
- Ви вирішили остаточно нас заморити, щоб ми слиною вдавилися? Частуйте
уже, — Едвард сідав поруч з Оксаною за
стіл.
- Ну що ж, — Степан наповнював келихи горобиновою настойкою. — До такого столу, як кажуть, і по чарці не зайве
випити!
- Ну так, а за що питимемо? За зустріч?
Придумала, придумала, — Аня, мов дитина, заплескала в долоні. — На правах господині хочу прочитати вам такі рядки:
Літо бабине, бабине літо…
Серце чує осінні путі…
Хтось заплутав зажурені віти
в павутиння нитки золоті.
Листя слухає вітру зітхання
і згортає свої прапори.
На покірну красу умирання
сонце дивиться сумно згори…
В’януть, в’януть вуста пурпурові…
Але радість і в осені є!
У золоте павутиння любові
ти заплутала серце моє.

- За це й вип’ємо! За кохання! За знайомство!
Чи то чудодійна настоянка Степанова так діяла, чи сонечко осіннє так гіпнотизувало, але їхати нікому нікуди не хотілося. Оксана й забула, що завтра на роботу із самого ранку. Та й куди вже після солодкої й п’янкої спокуси-горобини?
Допізна засиділися за столом за жартами й розмовами. Бриньчала гітара, лилися душевні пісні. І сон десь розсіявся дрібкою зірок над головою. Панасюки, прибравши зі столу, пішли до хати.
Оксана ж погодилася прогулятися з Едвардом. Не хотілося з ним розлучатися
ось так. І коли чоловік припав до її вуст,
затиснувши у своїх обіймах до болю, не
пручалася. І коли повів за собою, не пручалася. І коли сплелися в обіймах бажанням сповнені тіла, навіть не хотіла думати про те «потім». Насолоджувалася звичайним жіночим щастям, мов теплом бабиного літа.
На світанку вислизнула тихесенько з
його обіймів і навшпиньки - до дверей.
Коли уже збиралася виїжджати, заспана Аня вийшла замотана у плед із закрутками на оберемок. Вона й не зрозуміла, що подруга не ночувала вдома.
- Ось грибочки ж не забудь, і тут ще
соління-варіння різні! — позіхнула. —
Як ти можеш у таку рань вставати? Кидай її ту роботу свою!
- Аню, не починай, мені ще ж добиратися скільки. Дякую, дорога моя.
- І що ось так поїдеш і йому не скажеш нічого?
- Усе, що хотіла, я йому сказала, — посміхнулася у відповідь. — Не люблю, я
цих прощань-зітхань-обіцянь.
- Він гарна людина, Оксано, не втрачай його. — Аня обійняла подругу. — Я
так хочу, щоб ти була щасливою! З Богом, не жени тільки! Й обіцяй приїхати
якнайшвидше!
- Обіцяю, дякую! Па! — Оксана посигналила легким дотиком кілька разів на
виїзді з двору й машина помчала її у вир
нового дня.
Дорогою намагалася зібрати докупи
думки, розгребтися в емоціях, якими захлиналося серце. Ніколи ще в житті її не
було такого, щоб ось так зірвало дах від
чоловіка, з яким ледь знайома. Ввімкнула телефон, у який відразу копійчатами посипалися повідомлення. За кілька
хвилин мобільний завібрував і на екрані
висвітлився невідомий номер.
- Думаєш, від мене легко втекти? —
почула дихання Едварда й мурахи побігли по спині. — Прокинувся з твоїм
запахом, на подушці твоя волосинкапавутинка залишилася. Я тут подумав,
дівчино, тільки не сперечайся! Я хотів
би залишок життя прокидатися з тобою
разом.
Оксана закусила губу й ковтала сльози, щоб не сьорбати носом у слухавку.
- Я приїду за кілька місяців. Ти чекатимеш, дівчино?
- Так… — тільки і спромоглася відповісти.
І таки правда, що найміцніші почуття розквітають восени, як пізні квіти, на
долю яких випало нелегке випробування морозом і вітром. За рік спілкування Оксана й Едвард пройшли через багато випробувань. Але коли павутинки
бабиного літа розвісили свої райдужки
над світом, вони стали на рушник долі,
щоб разом насолоджуватися багряним
спіло-солодким і водночас гіркуватотерпким смаком осені до останніх днів.
Анжела ЛЕВЧЕНКО.
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Чемпіони світу розповіли

ПРО ПІДСТАВИ

у паралімпійському футболі
Може, це і на краще…

У

Києві на НСК «Олімпійський» відбувся матч
останнього 10 туру групового етапу кваліфікації
Чемпіонату світу 2018 з футболу. Збірна
України програла збірній Хорватії 0:2, внаслідок
чого опустилася на третє місце в групі і втратила
шанс пройти далі. Українську збірну влаштовувала
тільки перемога. Лише такий результат влаштовував
і хорватів, які в разі нічиєї залишилися б дев'ятою
зайвою командою серед тих, хто посів другі місця.
У першому таймі гострих моментів було не дуже багато - всього
два - і обидва створила збірна України. На 30-й хвилині Степаненко
завдав потужний удар метрів з 25 - м'яч пролетів в сантиметрах від
штанги. Через дві хвилини забивати міг Євген Коноплянка - Караваєв протягнув м'яч через все поле, відпасував на фланг Андрію Ярмоленку, який віддав вивірений навіс на Євгена - знову мимо.
Другий тайм активніше почали гості, та на цей раз вони домоглися успіху. На 62-й хвилині Модріч зробив м'який навіс в штрафний української збірної, і Крамарич головою вразив нижній кут воріт П'ятова. Пройшло всього 8 хвилин, і той же Крамарич зробив
дубль, цього разу скориставшись пасом Ракітіча. Заміни, тут же
зроблені Андрієм Шевченком, виявилися неефективними.
Сотні учасників АТО підтримували збірну України Зокрема, і бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Відповідні запрошення були надіслані військовим Федерацією
футболу України. Також матч відвідували близько 130 військових,
які виступають за футбольні команди міністерств і відомств Сектору безпеки і оборони, які є учасниками Ліги АТО.
Також перед матчем президент ФФУ Андрій Павелко повідомив
гравцям та тренерському штабу збірній України, що у випадку перемоги над Хорватією, команда отримає подвійні преміальні.
Та 90 плюс 4 хвилини поєдинку розставили все на свої місця –
і гроші залишилися у федерації, і дискусії, чи їхати збірній України на чемпіонат до країни-агресора, відтепер втратили сенс. Тож,
може, це на краще.
За результатами турніру перше місце посіла збірна Ісландії, яка
в останньому матчі перемогла Косово. Хорвати – другі. Жеребкування плей-офф європейської кваліфікації на ЧС-2018 відбудеться
17 жовтня у Цюріху, а самі матчі - в період з 9 по 14 листопада.

За правилами паралімпійського футболу у
кожній команді одночасно на полі перебуває
семеро гравців. Усіх футболістів команди ділять на чотири класи інвалідності від С5 до С8.
При чому С5 - це найбільше ураження. Для забезпечення справедливості кожна команда в
будь-який момент гри повинна мати на полі
одного гравця класу C5 або C6 і не більше двох
гравців класу С8 – з найменшим ураженням.
Але «підстав» вистачає.
«Лише від лікаря залежить, яку класифікацію
ураження отримає футболіст. І довести, чи відповідає діагноз реальному стану здоров’я спортсмена нам дуже важко, - зауважила представниця
Національного комітету спорту інвалідів України
Наталія Гарач. - У 2008 році Україна, Бразилія та
Іран спільно виступили проти Росії, бо там в команді грали цілком здорові футболісти. Гравці ж
бачать, хто як рухається, як грає. Їх не обманеш.
Натомість, в документах ці здорові росіяни були

Одне очко замість трьох
У п'ятнадцятому турі другої
ліги «Нива» вдома розписала
нічию 3:3 з івано-франківським
«Прикарпаттям».
Тричі господарі поля вели у
рахунку, але гості щоразу відновлювали рівновагу. "Прикарпаття"
догравало поєдинок у меншості,
а арбітр протягом матчу показав
аж 12 попереджень.
Для "Ниви" цей матч був посвоєму принциповим, адже двічі впродовж цього року "Прикарпаття" вигравало у тернополян
на домашньому стадіоні у Вишнівці. При цьому "Нива" жодного разу не змогла забити у ворота франківців. Стартові хвилини
матчу пройшли під диктовку тернополян у яких було велике бажання поквитатися за минулі невдачі. Вийти вперед "Ниві" вдалося завдяки стандарту. Метрів
за 35 від воріт збили Володимира Пришнівського. До м'яча підійшов Богдан Слоневський і завдав
потужного удару по центру, за-

ставши зненацька воротаря гостей - 1:0.
Але радіти господарям довго не судилося. В одній із наступних атак франківці зрівняли рахунок - 1:1.
Після швидкого обміну голами гра заспокоїлась і аж до заключних хвилин першого тайму
особливих нагод відзначитися в
обох команд не було. А на останній хвилині "Ниві" вдалося заби-

ти так званий гол у роздягальню. Гатала відібрав м'яч у центрі
поля, Нагорний в дотик віддав на
хід Литовченку, який у боротьбі
з захисником увірвався в штрафний майданчик та "більярдним"
ударом від стійки вразив дальній
кут воріт - 2:1.
Вдруге відігратися у цьому
матчі прикарпатцям вдалося через десять хвилин після поновлення гри - 2:2. Але це був лише

зазначені як хворі. Щоб довести протилежне, потрібні тривалі судові розбірки. Ми вирішили не
судитися і залишити це все на совісті наших суперників.
Навіть, якщо переглянути цьогорічний фінал
з Іраном, то тут теж виникають запитання. Практично по кожному з наших гравців видно, що
вони мають вади. У когось одна рука коротша, в
когось - з ногою проблеми, з ходьбою. Хлопці мають атрофовані м’язи або ще якісь помітні вади.
Натомість, іранці на вигляд цілком здорові. Навть
не скажеш, що у них щось негаразд.
І все ж українці виграли фінал Чемпіонату світу. Для паралімпійської футбольної збірної - це
вже п’яте золото на мундіалях. Вони святкували
перемоги у 2001, 2003, 2009, 2013 роках і тепер
знову на вершині. Крім того, ця збірна тричі вигравала Паралімпіаду і двічі брала там золото. По
суті, паралімпійська футбольна збірна є найбільш
титулованою командою України в ігрових видах
спорту.

початок інтриги.
На 65 хвилині поєдинку
"Нива" опинилася у чисельній
більшості. Капітан "Прикарпаття" Боришкевич у центрі поля
отримав друге попередження.
Майже відразу після епізоду з вилученням, "Нива" створила два
дуже хороші моменти щоб знову
повести у рахунку, але втретє вийти вперед тернополянам вдалося завдяки пенальті - одинадцятиметровий впевнено реалізував
Слоневський — 3:2.
Проте фатальними для господарів стали останні хвилини
основного часу. Після швидкого
вкидання м’яча з ауту та подачі у
штрафну господарів, прикарпатський футболіст виграв верхову
боротьбу та вколотив м'яч у сітку - 3:3.
Нічия не допомогла жодній з
команд. "Ниві" не вдалося скоротити відрив від "Прикарпаття",
що й надалі становить дев'ять
очок, а франківці уже на чотири
пункти відпустили вперед "Агробізнес". Саме проти волочиської
команди у наступну неділю доведеться грати нашій команді.

Ломаченко,
ти супер!

Український боксер Василь
Ломаченко посів друге місце в
рейтингу найкращих боксерів
світу за версією спортивного
каналу ESPN. Рейтинг складено, незалежно від вагової категорії. ESPN (Entertainment and
Sports Programming Network) авторитетний американський
кабельний спортивний телеканал, який організовує та транслює бокс.
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Господар
Помідори сіємо восени
Незвичайний спосіб
виростити здорові овочі

Я

кщо хочете отримати врожай зелені й овочів
раніше за всіх, то для вас є стародавній спосіб посійте насіння під зиму. Такі посіви дозволяють
отримувати непогані врожаї в посушливі роки, які
останнім часом почастішали.

Зимове загартування

Переваг підзимових посівів багато. Американці давно помітили, що насіння з неприбраних восени томатів дають потужну розсаду, стійку до більшості хвороб. А все тому, що взимку насіння
проходить своєрідне загартування: слабке відсівається, а набрякле насіння проростає, як тільки потеплішає, максимально використовуючи весняну вологу. Ще один плюс підзимових посівів полягає в тому, що навесні у нас і так роботи по вуха, а осінні посіви дозволяють у березні-квітні-травні зайнятися чимось іншим,
не менш корисним. Крім того, урожай від таких посадок значно
вищий.

Шанс для старого насіння

Осінь - кращий час щоб посадити овочі, а також для посіву насіння, у якого вже закінчується строк придатності, або того, чия
якість викликає сумніви. Чому ж «підозріле» насіння є сенс сіяти
під зиму?
По-перше, в умовах сухого повітря теплої квартири воно значно швидше втратить здатність зійти, і навесні його можна буде
сміливо викинути.
По-друге, підзимовий посів дозволить уже ранньою весною побачити, чи з'явилися сходи. І якщо ні, то, не втрачаючи часу на старе насіння, ви зможете посіяти нове.
Щоб підстрахуватися, норму посіву під зиму збільшують у 1,52 рази. Насіння має бути великим. В жодному разі не замочуйте
його і не обробляйте стимуляторами, теплом і магнітами.

Закопуємо цілі томати

Технологія, яку вже перевірили городники в Україні, доволі
проста. Це результат спостережень, адже часто із помідорів, які залишилися гнити на городі, навесні виростає розсада.
У жовтні викопують на городі лунки 15 см глибиною. Дно кожної лунки вистеляють сіном і кладуть по переспілому томату.
Лунки засипають сіном, мульчують компостом і залишають на
зиму.
Навесні спершу сходи потрібно прикривати від заморозку плівкою, оскільки вони проростають купками.
Потім необхідно кущики поділити й розсадити рослини по одній. Такі помідори дозрівають на два-три тижні раніше, ніж звичайні, менше хворіють і не бояться холодів.
Сіяти треба з середини жовтня, щоб насіння не почало проростати. Тоді, коли починаються заморозки. Адже, якщо погода буде
хороша, розсада проросте й від заморозків пропаде.
До слова, під зиму можна сіяти будь-які зелені культури: кріп,
петрушку, цибулю, редиску, ріпу, селеру, пекінську капусту. Тобто,
під зиму ви можете засіяти ледь не цілий город!

ГОТУЄМО ТРОЯНДИ ДО МОРОЗІВ:

ЗАГАРТОВУЄМО,
ОБРІЗАЄМО І НАКРИВАЄМО

Я

к мине зимівля троянд,
насамперед залежить від їх
господарів. Найважливіше, це
дати кущам троянд загартуватися
природним способом. Тому не варто
кидатися їх накривати при перших
заморозках. Укриття троянд на зиму
краще проводити поетапно.
Незадовго до появи перших заморозків необхідно видалити листя з нижньої частини куща - до
висоти підгортання. Вирізати тонкі та недостиглі
пагони, які можуть під укриттям стати вогнищем
загнивання. Перед підгортанням після видалення
листя і пагонів потрібно дати ранкам підсохнути.
Для вкриття троянд на зиму необхідно провести обрізку. Стебла кущових троянд підрізають на висоту вкриття, але не менше, ніж на 1525 см. Такий запас висоти необхідний, щоб морозною зимою найголовніші бруньки, що знаходяться біля місця щеплення троянд, залишилися непошкодженими.
Також треба обов’язково провести профілактичну обробку троянд і землі навколо них. Для
цього добре підійде 3-4% розчин мідного купоросу або бордоської суміші.
Підгортання троянд проводиться в сухі дні
при настанні перших заморозків. Для цього потрібно принести землю з городу, а не підгортати
її навколо коренів. На середину куща висипається
відро землі для молодих троянд, або 2-3 відра для

дорослих 3-4 літніх кущів. Горбок із землі має вийти висотою 15-20 см.
Однією з найбільших проблем узимку для
вкритої троянди є гризуни. Поклавши лапник навколо кущів троянд, можна їх відлякати. Але для
дуже голодних мишей лапник не перешкода. Тому
необхідно подбати про безпеку кущів, розклавши навколо таблетки нафталіну, грудочки тирси,
просочені гасом або креоліном, не перешкодить і
розкладена отрута.
До того, як промерзне земля, необхідно подбати про те, як ви будете вкривати ваші троянди. Усе таки, кращі помічники в тому - це повітря та сніг. Тому рекомендується використовувати повітряно-сухе вкриття з каркасу. Щоб максимально уникнути ушкодження стебел троянд
морозами, необхідно розрахувати висоту куща й
каркаса так, щоб троянди не торкалися вкриття.
Якщо у вашому саду троянд не багато, то можна
як каркас використати дерев'яні ящики.
З приходом постійних зимових морозів близько 5-10 градусів, на встановлений каркас укладається руберойд, зверху на нього лапник або спеціальний укривний матеріал, і все це захищається поліетиленовою плівкою від опадів і намокання. Укриття закріплюється по краях, щоб вітрами
не здуло плівку. Після того, як випаде сніг, троянди будуть достатньо захищені від промерзання.
Щоб сніг не здуло з укритих троянд, можна спорудити щитки.

І килим чистий, і вікна без розводів

К

рохмаль — це
не просто один
із продуктів
виробництва картоплі.
Це один з найбільш
недооцінених помічників,
який, до речі, є на
кожній кухні. У чому
його недооціненість
— запитаєте ви? Щоб
відповісти на це питання,
наведемо приклади
того, як крохмаль
здатний полегшити ваше
повсякденне життя!
• Часто при митті вікон ми
втомлюємося натирати скло
до блиску. Оскільки крохмаль
є природним абразивом, то, додавши трохи цього порошку
в засіб для миття, ви одержите на виході абсолютно чисті,
блискучі поверхні.
• Коли будете мити столове срібло, додайте у воду 1 ч. л.
крохмалю. Тепер ваші ложки й

виделки будуть сіяти, як у перший день покупки.
•
Після застіль, обідів
або в результаті неакуратності на улюбленому килимі може
з'явитися жирна пляма. Щоб
її позбутися, посипте пляму
крохмалем. А потім пропилососьте килим. Якщо забруднення доволі складне — розведіть
із крохмалю та бензину кашку
в пропорції 1:1.
• Специфічне “амбре” від
кросівок або будь-якого іншого
взуття прибирається насипанням у нього крохмалю. Після
цієї маніпуляції залишіть його
на ніч. Ранок вечора мудріший.
Запах зникне.
• Принцип приблизно той
же, що й з килимом: просто посипте крохмалем брудну пляму на шкіряній куртці або шкіряному дивані. Залишіть на ніч,
а потім зітріть крохмаль вологою ганчіркою.
• Зараз існують спеціаль-

ні спреї для накрахмалювання білизни. Вони прекрасно
пахнуть і полегшують процес
прасування, але, на жаль, такі
спреї коштують недешево. Але
їх легко приготувати самостійно. Отже, візьміть дистильовану воду, залийте її в пульверизатор і додайте туди крохмаль
із розрахунку 1 ст. л. крохмалю на 1 склянку води. Для запаху капніть у пляшечку аромаолій. Коли крохмаль розчиниться у воді, спрей готовий до використання.
• Суміш крохмалю й води в
пропорції 1:1 — дивовижно діючий засіб для чищення брудних дерев'яних меблів.
• У ванну для маляти додайте 1 ст. ложку крохмалю, і подразнення шкіри від підгузка
як рукою зніме.
• При догляді за шерстю домашніх вихованців наносьте
крохмаль. Він вбере в себе бруд
і легко вичешеться.
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Страви з картоплі
НА СВЯТА І ЩОДЕНЬ

У народі цей овоч називають «другим хлібом». І недарма. Адже картопля чи не
найпоширеніший продукт харчування серед українців. Її варять, смажать, запікають, з неї готують супи і пюре, її додають в пиріжки і вареники. Цей овоч багатий вуглеводами, клітковиною і білками - протеїном, пептоном, глобуліном і альбуміном. У білках картоплі містяться майже всі амінокислоти, які тільки можуть
бути в рослинах. Крім того, в картоплі присутні різні органічні кислоти - яблучна, лимонна, щавлева та інші. Також картопля містить пектинові речовини, вітаміни (А, В1, В2, В6, С), мікроелементи (цинк, мідь, марганець, йод) і мінеральні речовини (калій, фосфор, натрій, магній, кальцій). У 300 грамах картоплі міститься денна норма калію, фосфору і вуглеводів.

Запечена картопля
з куркою і грибами

ПОТРІБНО: 500 г курки, 1 кг картоплі, 300 г грибів. Для соусу: 2 ст. л. вершкового масла, 1 ст. л. борошна, склянка
курячого бульйону, 5 ст. л. вершків, сіль,
мелений перець, сир тертий.
ПРИГОТУВАННЯ: гриби помити, почистити, нарізати шматочками. Злегка обсмажити на олії на сковорідці. Куряче м’ясо зварити. Охолоджене м’ясо
нарізати дрібними шматочками. Не
обов’язково брати філе курки, можна у
звареної курки відділити м’ясо від кісток і використати в страві. Картоплю почистити і нарізати кружальцями товщиною до півсантиметра. Очищену цибулю
нарізати півкільцями.
Тоді приготувати соус: шматочок
вершкового масла розтопити на сковорідці, додати борошно, помішуючи, доки
воно стане насиченого вершкового відтінку. Потім потроху додавати бульйон,
стежачи, щоби не утворювалися грудочки. Усе розмішати, влити вершки й додати приправи. Можна використати і готові соуси, які випускаються з різноманітними присмаками. Форму для запікання
вистелити фольгою. Викладати шарами:
картоплю, цибулю, курку, гриби. Зверху
залити соусом і посипала тертим сиром.
Щільно накрити фольгою. Запікати до
готовності приблизно 1 год.

Картопляні пончики

ПОТРІБНО: 8 шт. картоплі, 4 ст. л.
борошна, 2 яйця, 2 ст. л. сметани, 10 г
дріжджів, 2 скл. жиру, перець і сіль за
смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: зварену в шкірці картоплю очистити, протерти через
сито і охолодити. Потім додати дріжджі,
розмішані зі сметаною, яйця, сіль, перець і всипати борошно. Отриману масу
ретельно розтерти. Потім робити з неї
невеликі кульки або палички і покласти
на сковороду у сильно розігрітий жир.
Готові картопляні пончики перекласти
шумівкою на тарілку. Їх можна подавати
як гарнір до м'яса. А ще кулінари радять
замість жиру взяти олію, і коли приготовлені картопляні пончики охолонуть,
посипати їх цукровою пудрою (звісно,
не перчити). Тоді вийде смачна солодка
страва.

Картопляні сендвічі

ПОТРІБНО: 400 г картоплі (3 великих картоплини), 300 г шинки або ковбаси, 3 помідори, 1 невелика цибулина, 1
зуб. часнику, 1 ст. л. борошна, 2 яйця, 1 ст.
л. майонезу, 3 ст. л. нарізаної петрушки,
олія для смаження, сіль, перець.
ПРИГОТУВАННЯ: очистити картоплю і натерти її на крупній тертці. Відцідити руками зайву вологу. Подрібнити цибулю, 1 помідор, часник і петрушку. Додати в картоплю подрібнені овочі, добре перемішати. Додати яйця, борошно і майонез. Посолити, поперчити
і знов добре перемішати. Викласти картопляну масу столовою ложкою на сковороду з розігрітою олією і на слабкому
вогні обсмажити до золотистої скоринки. Викласти деруни і шинку на тарілку
у вигляді сендвіча. Прикрасити зеленню
і помідорами.

Картопляні зрази
з грибами

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 500 г грибів, 30 г вершкового масла, 2 середніх
цибулини, 1 яйце, 3 ст. л. борошна, 1/2
скл. сметани, 1-2 зубки часнику (за бажанням), зелень петрушки, мелений
чорний перець, сіль, борошно для обкачування, олія для обсмажування.
ПРИГОТУВАННЯ: цибулю дрібно нарізати. Підсмажити на олії до золотавого
кольору. Гриби почистити, помити, дрібно нарізати. Покласти в сковороду до
цибулі. Посолити, поперчити і тушкувати до готовності. За 2-3 хв. до кінця можна додати розчавлений часник. Очищену і нарізану крупними шматками картоплю відварити в підсоленій воді до
готовності. Крупні шматки не так сильно розварюються, як дрібні. Злити всю
воду, поставити каструлю на невеликий
вогонь і випарувати всю рідину. Додати
до картоплі вершкове масло і мелений
перець, зробити пюре.
Злегка охолодити пюре, додати яйце
і 3 ст. л. борошна, ретельно перемішати.
На дошку або тарілку насипати біля 1/2
скл. борошна. Мокрою ложкою набрати
картопляне тісто і покласти його на борошняну гірку. Мокрою рукою зробити
з тіста коржик, покласти на його центр
грибну начинку. Акуратно з’єднати краї
зрази, добре заліпити і обваляти її в борошні. Сформовані зрази смажити з двох

боків на олії на середньому вогні до
рум’яної скориночки. Перед подачею до
столу полити зрази сметаною, посипати
ложкою грибів, прикрасити листочками
петрушки.

Фарширована
картопля з грибами

ПОТРІБНО:10 середніх картоплин,
відварених у мундирах, 100 г подрібненої шинки, 100 г печериць або інших
грибів, тушкованих на вершковому маслі до м'якості, 2 жовтки, 2 яйця, сухарі,
сіль, чорний перець, жир або олія.
ПРИГОТУВАННЯ: в картоплин відрізати нижні краї, аби стояли рівно, і верхні, з яких потім будуть кришечки. Ножем
або маленькою ложкою вибрати серединки. Серединки подрібнити, змішати
з подрібненою шинкою і подрібненими
смаженими грибами, додати два жовтки, добре розмішати, і цим фаршем наповнити картоплини. Обваляти картоплини в збитих яйцях, запанірувати в сухарях і обсмажити.

Пюре особливе

ПОТРІБНО: картопля, 3 зуб. часнику,
150 мл гарячого молока, 2 щіпки мускату, перець, 1 цибулина, масло.
ПРИГОТУВАННЯ: відварити картоплю в підсоленій воді, додати в неї часник. Розім'яти картоплю з гарячим молоком, мускатом, приправити перцем.
Додати одну нарізану і обсмажену червону цибулину і масло, в якому вона смажилася.

Картопля по-італійськи

ПОТРІБНО: 600 г картоплі, 40 мл
оливкової олії, 15 г суміші італійських
трав, 100 г сиру, 50 г петрушки, 30 г
вершкового масла, сіль і перець за смаком.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю почистити, нарізати кубиками або скибочками. Залити крижаною водою. Духовку
розігріти до 200°C. Петрушку помити,
просушити і подрібнити. Деко змастити
невеликою кількістю олії. Дістати картоплю, просушити її паперовими рушниками. На деко викласти картоплю. Сир натерти на дрібній тертці. У мисці змішати сіль, перець, спеції, сир, петрушку. Посипати цією сумішшю картоплю. Збризнути оливковою олією. Зверху викласти
скибочки масла. Поставити картоплю в
духовку і запікати близько 45-50 хв.

Печена картопля у солі

Сіль є відмінним провідником тепла,
і такий метод запікання, завдяки дуже
рівномірному розповсюдженню цього ж
тепла, дає приголомшливий результат!
Головне не поспішати і дати картоплі добре пропектися.
ПОТРІБНО: 6 невеликих картоплин,
2 гілки розмарину, 1 головка часнику,
розділити на зубки, не чистити, крупна
морська або кам'яна сіль, скільки поміститься в посуді, 50 г вершкового масла.
ПРИГОТУВАННЯ: розігріти духовку
до 200˚С. Картоплю добре помити, потерти губкою і обсушити. На дно високого жаротривкого посуду всипати таку
кількість солі, щоб вона повністю покривала дно. Розмістити на солі картоплю,
розмарин і зубки часнику. Повністю засипати картоплю сіллю, так щоб верх
був покритий нею, і вставити в розігріту духовку. Пекти 40-50 хв., до м'якості
картоплі. (Проткнути ножем, картопля
повинна бути повністю м'якою). Дістати
картоплю з духовки, розрізати навпіл і
насолоджуватись зі шматочком вершкового масла і зубцем запеченого часнику!

Неймовірна картопля
у горщиках

ПОТРІБНО: 300 г свинини, 4 середні картоплини, 2 середні помідори, 1 маленька цибулина, 2 зубки часнику, 50 мл
густої сметани, 100 г тертого сиру (якого
душа забажає), сіль та перець до смаку.
ПРИГОТУВАННЯ: почистити та нарізати кубиками картоплю і попередньо відварити в підсоленій воді протягом 10 хв. Вона повинна бути аль денте («на зубок»), якщо можна так сказати про картоплю, тобто злегка твердою. Відцідити та відставити у бік. Розігріти духовку до 180С. Вимити м’ясо під
проточною холодною водою, просушити паперовим рушником і нарізати кубиками з гранню десь 1,5-2 см. Очистити та нарізати кубиками помідори і цибулю. Тепер приготувати ваші горшечки і розподілити по них усі інгредієнти. Спочатку викласти на дно половину картоплі, ту, що залишилась, зоставити для верхівки. Потім розкласти
м’ясо, посолити та поперчити, викласти помідори, цибулю та розподілити
вичавлений часник, ще раз посолити і
поперчити, потім знов викласти картоплю та добру ложку сметани зверху. Все
повинно бути викладено шарами у такій послідовності: картопля, м’ясо, помідори, цибуля, часник, картопля і сметана зверху. Накрити горшечки кришками та відправте на 1 годину в духовку. Зняти кришки, посипати зверху сиром і запікати ще 10 хв., доки сир не
зарум’яниться. Подавати в гарячому вигляді! Краще за все з квашеною капустою або соленими огірками.
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Утеплення будинків!
Декорування
фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС
ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Продаю
У селі Біла
Тернопільського району
14,8 га під забудову;
дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518,
Оксана.

Останній марафон
У Києві пройшов традиційний Міжнародний
марафон, участь у якому взяли приблизно 12 тисяч бігунів. Не обійшлося без інцидентів – одному з учасників стало зле під час забігу і він помер.
Спочатку вийшли на старт дітлахи і пробігли символічні 500 метрів. Цей забіг – особливий,
адже участь у ньому беруть діти з аутизмом.

Дорослі ж бігли довгі дистанції – 42 та 21 кілометри. Для учасників змагань перекрили центральні вулиці міста і Поділ.
Не обійшлося на марафоні без трагедії. Під
час забігу помер директор "Тернопільського
м'ясокомбінату" Віктор Малюта. 54-річний чоловік вперше брав участь у забігу, спеціально для
цього приїхав з Тернополя, долав 10 кілометрову
дистанцію. На 5 кілометрі йому раптово стало зле.
Медикам не вдалося врятувати життя бігуна.

Зі смутком у серці на сороковий день

«Щаслива та дорога,
котрою душа йде,
вона веде до Бога,
де спокій там знайде».
Цими словами потішаємо осиротілих дітей, онуків, маленьку правнучку і сватів. У перший
день осінньої пори – першого вересня Господь покликав у небесні
простори вірного свого слугу блаженної пам’яті Ярослава Гнатюка.
Не один десяток років ревного служіння, господарювання на теренах сіл Вибудова, Вимислівки, Денисова, Плотичі. Як щирий робітник
поміж нас він прийшов у сільське господарство.
Народ його полюбив скоро, признав і горнувся. Його те не оминуло, про що казав Ісус Христос: «Як Мене переслідували, так і вас будуть переслідувати, як про Мене різне говорили, так і
про вас різне будуть говорити. А навіть прийде
час, що ті, які будуть вас вбивати, будуть думати, що вони службу приносять Богові». Всевишній не пожалів своєму слузі Ярославу хрестів, бо
вони йому на щось були потрібні, як і потрібний
був Хрест Ісуса Христа та Його страждання. Але
все це проминуло, за успішну працю у сільському господарстві покійний Ярослав Гнатюк був

нагороджений державними відзнаками. Він був одним із заслужених
керівників, який всіх щиро любив
і поважав. У своєму житті старався
бути тим сонцем, що ясно для всіх
світило. Для багатьох він був потіхою і розрадою, був немов би тим
розлогим деревом в тіні якого було
так мило спочивати. Душа Ярослава Гнатюка сьогодні подібна до пташини, яка своє рідне гніздечко покидає і навіки у тепліші краї вічності відлітає.
Тож нехай ангели занесуть перед престіл
Божий його душу, нехай влиють бальзам у
зранене серце і обітруть сльози дочки Галини, зятя Ореста, невістки Ольги, онуків Павла,
Уляни, Ярослава, Марічки, маленької правнучки Евеліни і сватів.
«Сотвори його Господи, учасником слави
Твоєї і зачисли його до лику тих, що благовгодили святому імені Твоєму, бо благословенний Ти навіки».
Парох і приятель
о. Богдан ЗІНЧЕНКО.
с. Плотича Козівського району.

Замість квітів на свіжу могилу

Минає сорок днів, як
не стало знаного на
Тернопільщині аграрія,
умілого керівника
ЯРОСЛАВА ДМИТРОВИЧА
ГНАТЮКА.
Світ осиротів на ще одну
добру людину. Земля втратила дбайливого господаря, а
сім’я – турботливого батька,
люблячого дідуся і прадідуся. Вже ніколи його міцні руки
не обіймуть найрідніших, не
пригорнуть маленької правнучки Евелінки. Міцні доло-

ні не зачерпнуть у пригорщі
добірного урожаю, а серце не
втішиться щирим «дякую» від
односельців, сусідів, колег по
роботі… Більше ніколи не зустріне він світанків, які так
любив у своїй нелегкій праці…
Плаче природа холодним
дощем. Сумують рідні, друзі,
сусіди…
Нехай там, у Вічності, буде
легко світлій і небайдужій душі
померлого. Нехай Господь віддасть йому у Небесах за все добро, зроблене на землі.

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Хто знав, поважав і любив
Ярослава Дмитровича, помоліться. А ми глибоко розділяємо сум важкої втрати з дочкою Галиною та усіма рідними покійного.
Із щирим співчуттям
- голова ФГ господарства
«Вікторія-92» Петро
Пеляк, сусіди та друзі – Іван Мурований,
Микола Ковальчук,
Йосип Замрозевич,
Антоніна Кирлан,
Іванна Ярема.

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

Поверніть за винагороду

Загублено техпаспорт на
машину ВАЗ 2109 на прізвище
Тимощук Олександр
Богданович.
Прошу повернути за
винагороду.
Звертатися за тел.
(098)81-75-870

Погода в Тернополі й області

11 жовтня - хмарно з проясненням, місцями дощ, температура повітря вночі 5-7, вдень 12-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.31, захід - 18.36.
12 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 10-11, вдень 12-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.33, захід - 18.34.
13 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 10-12, вдень 10-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.35, захід - 18.32.
14 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 7-8, вдень 11-12 градусів тепла. Схід сонця - 7.36, захід - 18.30.
15 жовтня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 11-12,
вдень 14-16 градусів тепла. Схід сонця - 7.38, захід - 18.28.
16 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 10-11, вдень 19-20 градусів тепла. Схід сонця - 7.39, захід - 18.26.
17 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря
вночі 10-11, вдень 18-19 градусів тепла. Схід сонця - 7.41, захід - 18.24.

ГОРОСКОП

З 11 до 17 жовтня

ОВЕН
Не давайте здачу за «ляпас»,
краще промовчати. Вiд цього
може постраждати репутація.
Якщо ваш опонент сильнiший за
вас, краще помиритися.
ТЕЛЕЦЬ
Друзi простягнуть вам руку
допомоги. У важкі часи ви не залишитеся самотнi. Але треба й
самому шукати вихiд iз скрутного становища.
БЛИЗНЮКИ
Є шанс продемонструвати
свою компетентність. Зможете
зрушитися з точки і почати втілювати плани в життя. Подумайте про те, щоб відпочити із
сім’єю.
РАК
Спробуйте те, на що раніше
не наважувалися. Це тиждень
експериментів та експромтів.
Ваша поведінка дозволить грати
на слабкостях інших.
ЛЕВ
Ваші обставини складатимуться на краще. Ви не піддаватиметеся емоціям і зможете побачити, що вас оточують друзі, а
близькі люди люблять вас.
ДІВА
Подивіться, що навколо все
добре і не варто нічого міняти.
Якщо зважитеся на змiни, то по-

радьтеся з досвiдченими людьми.
ТЕРЕЗИ
Не намагайтеся дотримуватися єдиної стратегії. Якщо вирішите самостійно працювати, то роботи тiльки додасться.
Навчiться доводити справу до
кінця.
СКОРПІОН
Тримайте при собі думки про
інших. Не виносьте сміття з хати.
Пам’ятайте про те, що через нестриманість вас можуть оцiнити
як некомпетентного співробітника.
СТРІЛЕЦЬ
Тиждень буде серйозним і напруженим. Іноді вашi думки нікого не цікавитимуть. Варто підготуватися до серйозних випробувань.
КОЗЕРІГ
Ви можете припуститися помилок. Обережно проведіть розвідку. У вас є можливість дійти
до фінішу незвичайним способом, навiть порушуючи плани.
ВОДОЛІЙ
Оточуючi вразять вас несподіваними вчинками. Спробуйте
адекватно оцінювати ситуацію.
У вихiднi доведеться займатися
побутовими проблемами.
РИБИ
Ви відчуєте себе таким,
яким хочете бути. Але не будьте надмірно самовпевненими, оскiльки не всiм до вподоби
ваша стратегiя.
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Вітаємо!

Вітання

Дорогу дружину, маму,
бабусю і прабабусю

Любов Андріївну
Микитюк

Іванку Мечик

із с. Великі Вікнини

із села
Старий Почаїв
Кременецького району

з 20-річчям!

з 80-річним ювілеєм!

За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу.
Тобі, наша люба, вклоняємось ми.
Так будь же, рідненька, Ти завжди щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко Тобі.
Бо Ти у нас, мила, на світі єдина,
Коли Ти смієшся – нам радісно всім!
Хай ніколи у Твоїх очах
Чиста й світла радість не згасає,
Щоб не було горя навіть в снах,
Хай Господь здоров’я посилає!

Вітаємо!

Колектив ФГ «Вікторія-92» щиро вітає своїх працівників
- іменинників жовтня

Олега Михайловича Дядьо, Михайла Васильовича
Стасишина, Михайла Олександровича Дмитрука,
Володимира Ярославовича Осніка,
Михайла Петровича Лабівського
з Днем народження!

Нехай буде у вас все в порядку,
Добра вам, щастя і достатку,
Щоб горе і смуток ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!

nday.te.ua

Вітаємо!

Чудову донечку,
добру сестричку
і племінницю

З Днем народження вітаєм,
Ось минув ще рік один,
Від душі Тобі бажаєм
Більше радісних хвилин!
Мрії щоб усі збувались,
В серці щоб любов цвіла,
І було в житті ще більше
Щастя, ніжності, тепла!
Здоров’я міцного багато,
Ніколи дарма не сумуй,
Вісток тривожних - не знати,
Веселі моменти цінуй!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Вітають мама Оксана, тато Іван, сестрички Софія
та Світлана, швагро Роман, тьотя Оля із сім’єю та
вся велика родина.

Наш ДЕНЬ

З повагою та любов’ю –
чоловік, син, невістка, дочка,
зять, онуки, правнуки.

Вітаємо!

працівників Почаївського психоневрологічного будинку-інтернату
- іменинників жовтня!

Михайла Борака, Антоніну
Шляпську, Руслану Грушицьку,
Нелю Циганюк, Марію Буц,
Валерія Бондарчука, Віру Фарину,
Віталія Онишківа!

Усіх Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно
й заможно живеться.
Хай успіх доводить до самих зірок
І не відстає ні на мить, ні на крок.
З повагою - колектив
Почаївського психоневрологічного
будинку-інтернату.

Замовити вітання для своїх рідних, близьких та друзів можна безпосередньо
у редакції тижневика “Наш ДЕНЬ“ або за телефоном (0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 70 грн.

Сучасні інноваційні технології

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

Козацькі нагороди для заслуженого
художника України Євгена Удіна
Тернопільська земля
багата на талановитих
людей, майстрів
пензля і пера, які
у своїх роботах
увіковічнюють
народні звичаї,
відроджують
українське, своїми
творами формують у
дітей козацький дух,
патріотичні почуття
та любов до рідної
землі.

Вагомий внесок Євгена Удіна у розбудову мистецтва Тернопілля, розвиток козацьких
традицій було представлено
на великій раді Козацької старшини у Києві. Художника нагородили відзнакою Українського реєстрового козацтва - орденом «Бронзовий козацький
хрест ІІІ ступеня», а також Почесною грамотою.
Тернопільський обласний
отаман Українського реєстрового козацтва Вячеслав Кізілов
подякував художнику за його
невтомну працю, за те, що він
любить Бога, любить життя і
показує цю любов на своїх карДуже близькою для мит- вих програм до ювілею міста. У чення учнівської і студентської тинах впродовж усього життя.
А зовсім нещодавно Євген
Яскравим представником ця є тема козацтва. Саме Євген виставковому залі Збаразько- молоді до активного творчого
Тимофійович
Удін став ще й котворчої еліти не лише Терно- Удін ілюстрував повноколірне го замку неодноразово демон- життя. ІV художньо-мистецький
заком
Українського
реєстровопілля, але й усієї України є за- подарункове видання "Збараж струвалися його роботи.
пленер «Палітра збаразьких лего
козацтва.
служений художник Украї- – 800", присвячене історії місЄвген Удін є співзасновником генд» проходив у замках ВиГалина ФЕДУН,
ни, графік Євген Тимофійович та і його пам’яток. Митець - ав- художньо-мистецьких дитячих шнівця та Збаража і був присвяголовна
берегиня
Удін, щирий патріот рідного тор ювілейної медалі, почес- пленерів у Тернополі та облас- чений року козацької слави на
Тернопільського
краю.
них грамот, запрошень, святко- ті, які проводяться з метою залу- Тернопільщині.
ВГО УРК.

