
18 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
8-10, вдень 17-21 градус тепла. 
Схід сонця - 7.42, захід - 18.22.

19 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 9-10, вдень 
18-20 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.44, захід - 18.20. Новий 
місяць.

20 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 9-10, вдень 18-19 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.46, захід 
- 18.18. 

21 жовтня - хмарно з про-
ясненням, місцями дощ, тем-
пература повітря вночі 8-10, 
вдень 15-16 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.47, захід - 18.16. 

22 жовтня - хмарно, місця-
ми дощ, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 8-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.49, захід - 
18.14. 

23 жовтня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 2-5, вдень 6-10 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.50, захід - 
18.12. 

24 жовтня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-6, вдень 
5-8 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.52, захід - 18.11.
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Магнітні бурі у жовтні 
Протягом жовтня очіку-

ють серйозний прояв соняч-
ної активності.

Магнітні коливання 
можливі 

122, 27, 28, 29 числа. 
Магнітні бурі 
пронозують  

21, 24, 25, 26 жовтня.

Сучасні інноваційні технології

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

Чомусь він її 
ПРОЩАВ…
Життєві історії у “Сімейному гніздечку” 10-11 стор.

Вражаючі історії визвольної боротьби 
та українських патріотів зібрали 
в історичному музеї просто неба 
на Шумщині. Цими вихідними там 
відтворили життя і побут повстанців.

"Чотири роки я майже 
безперестанно провела 
під землею"

3  
стор.

Ще одне село отримало у дарунок 
міні-стадіон від аграрія 
і мецената Петра Пеляка 8 стор.
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Саме тут, у селі Антонів-
ці, був створений повноцінний 
штаб УПА «Волинь-Південь», 
де, фактично, почала функціо-
нувати Антонівська республі-
ка, яка об’єднала навколо себе 
села Тернопільщини та Рівнен-
щини. Тому концепція заходу – 
це повна реконструкція життя 
Української повстанської армії.

За словами Богдана Яциков-

ського,  УПА – армія, яка не да-
вала спокійно спати радянсько-
му тоталітаризму та змінила 
долю українців. Він підкреслив 
важливість проведення цього 
фестивалю у нелегкий для дер-
жави час - час неоголошеної, 
кривавої війни.

- Сьогодні ми вшановуємо 
пам’ять усіх, хто воював за ста-
новлення нашої України, тих, 

хто продемонстрував як са-
мовіддано і жертовно потріб-
но вести боротьбу. У селі Ан-
тонівці - колисці зародження 
національно-визвольного руху, 
зараз зібралось кілька тисяч сві-
домих українців, патріотів, ве-
теранів, нинішніх захисників 
України, - зазначив у своєму ви-
ступі Богдан Яциковський. - Ра-
дий,  що маємо у своїй команді 

належний приклад патріотизму 
— Юрія Шухевича. Його батько 
Роман Шухевич –  головний ко-
мандир УПА, Герой України. В їх 
честь, в честь захисників Украї-
ни сьогоднішнє свято.

- 75 років тому Роман Шухе-
вич очолив армію нескорених, 
та відійшовши у вічність, пере-
дав нам зброю - прапор бороть-
би, який ми та наші діти пови-

нні гідно нести впродовж жит-
тя, - підкреслив нардеп Ігор Мо-
сійчук.

Після урочистої частини 
учасники заходу вирушили до 
повстанського кладовища, де 
вшанували пам’ять дванадця-
тьох полеглих воїнів УПА по-
кладанням квітів до їх могил.

Загалом за два дні учасники 
та гості фесту мали змогу пори-
нути в атмосферу повстансько-
го життя. А відтворення карти-
ни бойових дій повністю пере-
несло у ті часи.

На місці штабу УПА відкри-
ли криївку, конюшню та пекар-
ню, де пекли хліб і пригощали 
ним всіх бажаючих, а колекти-
ви з радістю розважали гостей 
виконанням повстанських пі-
сень та зачитуванням патріо-
тичних поезій.

Цього дня вшанувати воїнів 
Української повстанської армії 
з'їхались не лише з Тернопіль-
щини. Були й гості з Рівнен-
щини, Києва та інших куточків 
України, які приїхали вклони-
тися звитязі людей, що відда-
ти життя за нашу незалежність.

 Ольга ФРАНКІВ.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ: УПА – армія, яка не давала 
спокійно спати радянському тоталітаризму 

та докорінно змінила долю українців
Фестиваль-реконструкція 

“Луни повстанського краю", 
саме таку назву носило свято, 

яке проходило впродовж 13-14 
жовтня у селі Антонівці Шумського 
району. Організоване дійство було 
приурочене 75-тій річниці створення 
Української повстанської армії. На 
чолі із нардепом Ігорем Мосійчуком 
та депутатом Тернопільської облради, 
головою обласної територіальної 
організації "Радикальна партія Олега 
Ляшка" Богданом Яциковським, 
аби вшанувати пам'ять загиблих 
повстанців, святковою колоною 
прийшли на захід представники 
Радикальної партії  з усієї 
Тернопільщини.

У Кальному на 
Зборівщині 
відродили історію 

пам’ятки, яка дивом 
збереглася на старих 
світлинах

Діяльність Української по-
встанської армії – одна з най-
трагічніших і сторінок історії 
нашої країни. У складних умо-
вах воєнного лихоліття УПА ста-
ла стержнем, що формував па-
тріотичний дух. Трагізм бороть-
би полягав у тому, що вона була 
приречена на поразку, числен-
ні жертви та майже півстоліт-
нє паплюження комуністичним 
режимом. Невизнання та тавро 
"ворогів народу" пронесли чле-
ни ОУН-УПА через ціле життя 
або загинули з ним.

Особливу історію, пов’язану 
з УПА, пам’ятають у Кальному. 
Мешканці села героїчно допо-
магали  створювати "армію без 
держави", яка мужньо боролася 
за визволення рідної землі. Ве-
ликі жертви та готовність на са-
мопожертву з боку повстанців 
мали повагу та пошану серед 
молоді в 1943-44 роках. Як сим-
вол вічної боротьби та пам’яті 
стали могили, які насипали в се-
лах у той час.

Символічна могила "Борцям 
за волю і незалежність Украї-
ни" була висипана у 1943 році у 
Кальному на горі Говда. До сьо-
годнішнього дня могила не збе-
реглася, неможливо дізнатися 
і місце розташування. Нині там 
росте сосновий ліс, який за ра-
дянської влади висадили спеці-
ально у 1971 році, щоб прихова-
ти будь-які сліди патріотичної 
діяльності УПА. 

Могила була розгорнута у 
1952 році, але свідками її існу-
вання у Кальному стали фото-
графії з відкриття пам’ятки, які 
збереглися у сімейному архіві 
родини Ткачук. 

"Мій тато казав, що коли від-
кривали могилу, то зробили фо-
тографії, - пише у спогадах Во-
лодимир Ткачук. -  Їх мали всі 
родини повстанців, але коли 
відбулася облава у 1946 році, 
то фотографії понищили, бо за 
ними шукали "совєти". Це були 
прямі для них докази на суді. 
Згідно з вироком суду, роди-
ни Глинських, Ткачук, Боднар, 
Щербань, Гнатів, Будних, Яцків 
були виселені в Сибір. Нас висе-
лили 29 жовтня 1947 року в Ке-
меровську область у місто Про-
копівськ. Молодих і здорових 

забрали на шахти, а сім’ї з ді-
тьми - до колгоспу. Нашу сім’ю 
розділили: маму і нас, трьох ді-
тей, відправили в колгосп, тата 
- у тюрму в Комі СРСР. По доро-
зі у Сибір помер з голоду най-
менший брат Павло, який гово-
рити не вмів, а їсти просив – тяг-
нув все ручку. Ми жили в гурто-
житку разом з іншими сім’ями 
переселенців. Ніхто нічого ні-
кому не розповідав. У 1955 році 
вернувся тато, і в той рік нас, ді-
тей, першими пустили в Україну. 
У 1956 додому вернулася мама і 
тато, фотографії з відкриття мо-
гили збереглися в Сибіру, куди їх 
в посилці вислав дід".

За спогадами очевидців, мо-
гила високо здіймалася над 
Кальним.

"Люди з усього села, жінки і 
чоловіки, працювали день і ніч, - 
згадує Михайло Кобіль. - То була 
тяжка праця. Землю возили фі-
рами, бо могилу сипали на най-
вищому місці Кального. Вона 
була висока, до восьми метрів, 
триярусна, обкладена дерняга-
ми. На горбку стояв березовий 
хрест і золотий тризуб. Моги-
лу прибирали квітами, вінками 
з барвінку та гіллям ялиці, а та-
кож ставили портрети Шевчен-

ка та Франка. Коли відправляли 
службу, було дуже багато людей, 
хлопці з УПА, з інших сіл. У той 
день робили фотографію".  

… Пройшли роки, спогляда-
єш на пожовклі світлини - і ба-
чиш важливі події нашої істо-
рії. Долі наших краян вплетені в 

книгу української держави, яку 
ми сьогодні продовжуємо тво-
рити.  Пам’ятаймо та шануймо 
свою історію, заради миру, до-
бра і України.

Марія ХІЛЯРСЬКА, 
вчитель історії ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Кального.

"ФОТОГРАФІЇ  ПОВСТАНСЬКОЇ  МОГИЛИ 
збереглися в Сибіру, куди їх в посилці вислав дід"
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Антоніна  
БРИК.

-  Коли арештували, мені було 20 років. 
Бачите, який у мене палець? Цвях забива-
ли і сікли по лиці, - 92-річна Марія Антонюк 
зморщеною рукою відсовує вбік хустину й 
показує шрами на обличчі. 

Бабуся, спираючись на дві палиці, під-
німається до повстанського цвинтаря в лісі 
біля села Антонівців Шумського району. 
Саме на цій території наприкінці 1942 року 
була створена перша велика база УПА на 
Тернопільщині. Разом із повстанцями, які бо-
ролися за незалежність України, була і Марія. 
Вона приєдналася до упівців, коли німецькі 
окупанти почали вивозити людей на робо-
ти. Тоді їй було 16 років. У підпіллі працюва-
ла друкаркою. Згадує, як з 1942 по 1946 роки 
майже безперестанно провела під землею в 
криївках. Зумівши втекти від німецьких оку-
пантів, після війни Марія потрапила в руки 
інших загарбників. Енкаведисти арештува-
ли дівчину на свято Трійці. Після тортур і ра-
дянського суду зовсім юною відбувала 10 ро-
ків в таборі у Воркуті.

Сюди, на місце свого штабу, вже старень-
ка Марія приїжджає тепер із Почаєва щоро-
ку на свято Покрови, коли відзначають річ-
ницю Української повстанської армії. Ми-
нула субота була для неї особливо щемкою. 
Впродовж двох днів на території колишньо-
го штабу відтворювали життя упівців. У лісі 
відновили штабний будинок, криївку, по-
встанський цвинтар, кухню і конюшню. А 
учасники реконструкції показали один із 
боїв УПА проти підрозділів німецького Вер-
махту в 1943 році.

Як упівці билися 
з окупантами 

Ліси поблизу Антонівців і сьогодні густі 
й неймовірно гарні восени. Коли у воєнний 
час тут почалося зароджуватися українське 
підпілля, ці місця стали справжньою знахід-
кою для повстанців. У такі лісові масиви нім-
ці боялися заходити, а якщо були сутички, то 
окупанти намагалися не вв’язуватися в бій, 
розповідає голова товариства пошуку жертв 
війни "Пам'ять" Любомир Горбач.

Кілька десятків учасників товариства, 
які відтворювали бій упівців з німцями, при-
їхали з сусідніх областей. Для них це не про-
сто захоплення, а спроба дослідити минуле 
і показати іншим, в яких умовах українцям 
доводилося відстоювати свою державу.

- Під час реконструкцій ти вчишся всього 
- готувати зброю, бігати, переповзати, і коли 
на Донбасі в 2014 році почалася війна, із 40 
членів товариства - 20 пішли на фронт, - роз-
повідає Любомир Горбач. – Вчили там інших, 
як підготувати табір. Спершу з наших хлоп-

ців сміялися, поки не з’явилися жертви, яких 
можна було уникнути, якби командування 
правильно організувало побут і розташу-
вання сил.

Весь одяг, у якому реконструктори від-
творювали бій, пошитий за зразком тих ро-
ків, розповідає керівник товариства. Навіть 
сукно – старе. Зброя, яку використовують, 
теж переважно історична – часів минулих 
воєн, переобладнана для шумових набоїв. 

Куштували 
повстанського хліба 

З нагоди свята у повстанському лісі за-
працювала пекарня, де всіх охочих пригоща-
ли щойно спеченим хлібом. На цьому ж міс-
ці колись і справді стояв будиночок, у якому 
готували для повстанців їжу. Господарське 
забезпечення упівців порівнювали із систе-
мою кровообігу людини – все було продума-
но до найменших деталей. Наприклад, для 
кожного повстанця була встановлена норма 
споживання хліба – 700 грамів щодня на воя-
ка. Поранені й ті, хто  відзначився, отримува-
ли навіть більше.

-  Люди тут жили таким життям, як всі, 
тільки боролися за волю, - каже Ганна Тим-

чук (на фото), яка порається у пекарні. – А 
хліб пекли, коли кому приходилося. Бувало, 
що й чоловіки, бо і жінки ходили в розвідку. 
Якщо не було часу чекати, поки "зійде" хліб, 
то готували на жару підпалочки – маленькі 
хлібці, які обсмажували з двох боків. 

Жінка розповідає, як вдосвіта розчиняла 
тісто на хліб, і не стримує сліз. У багатьох, хто 
минулими вихідними приїхав на Шумщину 
вшанувати пам'ять повстанців, рідні також 
були у підпіллі. 

- Я зі Стіжка, це село спалили німці, - зга-
дує Ганна Тимчук. - А мій дядько загинув від 
енкаведистів у Кременецькій тюрмі, і навіть 
нема могили.

Село, яке 
"стерли" з карти 

За всіма загиблими молилися на по-
встанському цвинтарі. У дванадцяти мо-
гилах поховані воїни, які померли від ран в 
упівському шпиталі й не мали поблизу роди-
чів. Обабіч дороги до кладовища встановле-
ні пам’ятні стели, на яких закарбували імена 
загиблих воїнів УПА та їхніх командирів з 35 
сіл Шумського району.

- Село Антонівці, сусідній Стіжок – це уні-
кальні місця, – розповідає голова Тернопіль-
ської ОДА Степан Барна. - Тут були зосеред-
жені найбільші потуги Української повстан-
ської армії. Тоді УПА воювала на два фрон-
ти: проти німецької, фашистської країни на 
Заході та проти "червоної" Росії, Радянсько-
го Союзу на Сході. Дуже багато речей вдало-
ся відновити. Тепер цей комплекс фактично 
отримав друге дихання. 

За часів Союзу намагалися зробити все, 
щоб історія боротьби повстанців пішла в за-
буття. Після Другої світової війни указом 
Президії ВР УРСР у 1952 році Антонівці були 
ліквідовані. Насправді ж село фактично зни-
щили ще восени 1946-го, коли 177 родин ви-
везли в Запорізьку область, інші розсели-
ли на Тернопільщині. Відновили Антонівці, 
коли Україна здобула незалежність. 

На місці колишнього штабу планують 
створити комплекс, який би постійно функ-
ціонував - у ньому планують проводити екс-
курсії та організовувати дитячі  табори.

Синичка зі шпильками
 в серці 

Сьогодні найкраще відновленим 
об’єктом є приміщення самого штабу, розпо-
відає директор Шумського краєзнавчого му-
зею Алла Матвіюк. Цей штаб називали Ан-
тонівецькою повстанською республікою. За 
даними дослідників, у шумських лісах про-
йшли вишкіл 17 тисяч повстанців. Загони 
щоденно поповнювали люди: бійці прийма-
ли присягу і готувалися до боротьби проти 
окупантів. Розгромити табір змогли лише з 
неба, коли влітку 1943 року німці прислали 
сюди авіацію з фронту.

У штабі вдалося зібрати літературу, до-
кументи, світлини, які розповідають про 
життя повстанців. Є особисті речі – фрагмен-
ти компаса, пряжечок, бритва. Багато історій 
простих людей, які вірили у справедливість і 
жертвували за це життям. 

- У нас цілий розділ виставки присвяче-
ний жінкам в УПА, - розповідає Алла Матві-
юк. -  Медсестрою тут була Ніна Іллівна Ан-
друщенко. Псевдо її було Синичка. Часто по-
встанці казали, що вона, як та пташечка, 
підлітає і надає першу необхідну допомогу. 
Коли її арештували енкаведисти, вона дума-
ла, що не витримає тортур, і встромила собі в 
серце дві шпильки. Дивом Синичка  вижила, 
навіть стала об’єктом для наукової роботи в 
Норильську, де її взялися лікувати. 

На фото в музеї Ніна – молода красива 
дівчина, з ясними очима і усмішкою. Такі ж 
ясні очі досі у 92-річної Марії Антонюк. Біля 
кам’яних стел вона промовляє імена заги-
блих вголос. 

- Чотири роки в підпіллі я майже безпе-
рестанно провела під землею. Дуже непросто 
було все, але гордилася, що я - українка. Потім 
у Воркуті прийшлося тяжко працювати,  і все 
одно завжди вірила, що приїду і буду ходити 
по тих місцях, де була в молодості. І сьогодні я 
горджуся тим, що живу, - каже пані Марія. 

Вона зводить свої очі 
вгору й зі смутком додає: 

- А нині певно останній 
раз приїхала…

"Чотири роки я майже 
БЕЗПЕРЕСТАННО

 ПРОВЕЛА ПІД ЗЕМЛЕЮ"
Вражаючі історії визвольної боротьби та українських патріотів зібрали в історичному 

музеї просто неба на Шумщині. Цими вихідними там відтворили життя і побут повстанців. 



№41 (225) / 18 жовтня-24 жовтня 2017 р. АкцентиНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ4 nday.te.ua

Ольга
ЧОРНА.

Отож, бюджетні 
витрати на 
зарплати нардепам, 

їхнім помічникам та 
працівникам парламенту 
і підвідомчих організацій 
у наступному році можуть 
зрости на 390,3 мільйони 
гривень, якщо проект 
бюджету проголосують 
без змін. А загалом на 
роботу Ради у 2018-ому 
передбачено витрати на 
рівні у 1,6 мільярда, тобто 
на 400 мільйонів гривень 
більше, аніж цьогоріч.  

На зарплати нардепам та їх 
помічникам наступного року мо-
жуть витратити 552,8 мільйонів. 
До слова, 423 депутатів «обслуго-
вують» 1692 помічників. 

Нардепи нарікають на малі 
зарплати. Що їм оклад у 6109 гри-
вень? Щоправда, з надбавками 
виходить близько 17 тисяч мі-
сячної платні. Яка «мізерія»! Ось, 
приміром, оклад у міністрів та 
прем’єра складає 16-20 тисяч без 
надбавок. Дістало «бідолашних». 
Дарма, що переважна більшість 
народних обранців - мільйонери. 
І роботу безсовісно прогулюють.   

Для працівників Ради і під-
відомчих організацій також за-
планували більше грошей - 586,6 
мільйонів.

Згідно з документами, чи-
сельність співробітників парла-
менту зростає. Наступного року 
їх кількість може досягнути май-
же 2240 осіб. Торік було 1911. 

Крім того, планують значно 
більші витрати на депутатські 

відрядження - до 33,9 мільйонів 
гривень проти 13,9 мільйонів, за-
планованих на нинішній рік.

Щодо бюджету-2018 експерти 
кажуть: найперше, він збагатить 
олігархів. А політичний експерт 
Костянтин Матвієнко на сторін-
ках «УП» зазначає: уряд забирає 
з кишень українців мільярди і на-
рощує бюрократичний апарат, 
а зухвалу корупцію ховає за вій-
ськовою таємницею. Так, сукупно 
Верховна Рада, Держуправління 
справами та Секретаріат Кабміну 
отримають з бюджету майже 5,6 
мільярдів гривень. Це - на 50 від-
сотків більше, аніж 2017 року. 

Невже в Україні справді відбу-
лися реформи, життя людей на-
близилося до європейського рів-
ня і чиновники заслужили високі 
такі винагороди?      

Хоча, дещо наблизилося до 
європейського рівня. Ціни, на-
приклад. Вони зростають із не-
пристойною швидкістю. Хто ви-
нен? За версією Мінекономіки та 
Нацбанку, це стається «через по-
силення експортного тиску», а 
також «зростання внутрішнього 
попиту на їжу та ризики адміні-
стративного регулювання цін на 
енергоносії». Отакої! Це знову по-
трібно розуміти, що українці ба-
гато їдять, як то був видав «соці-
альний» міністр Андрій Рева.   

Насправді ж, наголошують 

експерти, ріст цін відбувається 
через корупційну націнку - хаба-
рі, практично на всі товари - ві-
тчизняного й імпортного вироб-
ництва. І на послуги також. 

Крім того, на збільшення вар-
тості пального, транспорту, ком-
послуг, згаданих товарів і по-
слуг впливає штучна девальва-
ція гривні. Адже сьогодні ніх-
то достеменно не може поясни-
ти, чому долар і євро дорожча-
ють. Економісти заявляли і за-
являють: передумов для сут-
тєвого здешевлення гривні не-
має. Але у владних та нацбанків-
ських кабінетах, напевно, діють 
якісь специфічні економічні за-
кони. Як і в монополістів. Бо ко-
мунальні та транспортні моно-
полісти, в гонитві за надприбут-
ками, надлишково підвищують 
ціни для кінцевих споживачів. І 

всі ці нахабні й хитрі маніпуля-
ції видають під соусом «турботи» 
про людей.   

І, до речі, «піклувальники» 
про народ не вельми б’ють на 
сполох, що українці ще масовіше 
почали їздити за кордон на заро-
бітки. Адже в Україну від заробіт-
чан надходять великі гроші. Тож 
не дивно, що збільшується кіль-
кість торгово-розважальних цен-
трів, генделиків та іншої всячи-
ни. Та й будинки зводять, фактич-
но, для тих, хто працює не вдома. 
Бо заробити на власне житло пе-
ресічний українець не може. Для 
цього йому треба прожити кіль-
ка життів. Як пише «Фінанси.ua», 
аби накопичити на власне жит-
ло, потрібно відкладати щоміся-
ця не менше 10 тисяч гривень. Та-
ким чином сімейний бюджет, вра-
ховуючи всі інші витрати, пови-

нен складати не менше 20-25 ти-
сяч на місяць. Похвалитися таким 
рівнем доходів можуть поки що 
приблизно 5-10 відсотків україн-
ців.

…А Європа чекає робочих рук 
з України. Для годиться, кількох 
заробітчан-нелегалів депорту-
ють, зроблять якісь заяви. Але ж 
працювати комусь треба. 

Якщо ж українець працює ле-
гально, то отримує, відповідно, 
справедливі зарплати, має соці-
альні гарантії. Слід зазначити, за 
останніми соцопитуваннями, по-
над 35 відсотків українців хочуть 
виїхати за кордон. Більшість - на-
завжди. 

Фахівці застерігають: у най-
ближчі десять років відтік робо-
чої сили може призвести до її ско-
рочення із теперішніх дев’яти 
мільйонів громадян, зайнятих 
працею, до п’яти мільйонів. І при 
цьому, податкові, цінові й тариф-
ні навантаження на цих кілька 
мільйонів лише зростатимуть. 
Що далі? Зупиниться економіка? 
Що буде з пенсіями? З країною, 
зрештою? 

Невже нинішні «реформато-
ри» цього не усвідомлюють? Чи 
їм байдуже до майбутнього дер-
жави? У багатьох, мабуть, є «за-
пасні аеродроми» в якійсь євро-
пейській країні або чималі гроші, 
за які можна купити за кордоном 
добротне житло 
і навіть грома-
дянство для по-
вного комфорту.

Бюджет-2018 може збагатити мільярдерів, 
а Рада - «подорожчати» на 400 мільйонів

«Слуги» так «тяжко» дбають про народ, що 
вимагають усе більшої платні за свою працю. 
Тільки люди не відчувають цієї «турботи». 

- Радий, що саме у стінах на-
шого університету проходить 
таке цікаве дійство. Сьогодні 
ненька Україна переживає не-
прості часи, тому не можемо 
бути байдужими до проблем, 
які виникають, та людей, які пе-
ребувають на сході країни. При-
ємно, що напередодні великого 
свята - Покрови Пресвятої Бо-
городиці - маємо нагоду взяти 
участь у доброчинному аукціо-
ні. Тому звертаюся до усіх: не за-
лишайтеся осторонь тих викли-
ків, які ставить перед нами сьо-
годення, адже український на-
род завжди вирізнявся своїм 
вмінням подати руку допомоги 
у скрутну хвилину. Тож давай-
те будемо творити добро задля 
майбутніх здобутків нашої дер-
жави. Творимо майбутнє разом! 
- привітав учасників аукціону 
ректор ТНЕУ, доктор економіч-

них наук, професор Андрій Іго-
рович Крисоватий.

Лоти на аукціон надали ад-
міністрація університету, фа-
культетів, інститутів та коле-
джу, керівники і колективи ка-
федр, працівники не навчаль-
них структурних підрозділів. 
Загалом до уваги присутніх 
було представлено 123 лоти, 
серед яких: декоративні стату-
етки, картини, ікони, посуд, со-
лодощі, скриньки, дерев’яні го-
дівнички, футбольні м’ячі, кан-
целярське приладдя, жіночі ак-
сесуари, піратський вітриль-
ник, подарункові сертифікати 
та інше. 

Учасники заходу були вра-
женні розмаїттям та кількістю 
представлених речей, тому між 
ними точилася запекла бороть-
ба за найцікавіші лоти.

До слова, в Тернопільсько-

му національному економічно-
му університеті доброчинний 
аукціон проходить уже втретє і 
став доброю традицією напере-
додні свята Покрови Пресвятої 
Богородиці та Дня захисника Ві-
тчизни. 

Під час аукціону виручили 
22387 гривень. Усі кошти будуть 
спрямовані на допомогу нашим 
військовим, які перебувають у 
зоні проведення АТО та на під-
тримку студентських ініціатив.

Організатори зустрічі щиро 
дякують усім, хто долучився до 
благодійної справи. 

У ТНЕУ провели доброчинний аукціон 
до Дня захисника Вітчизни
В Україні відзначили День захисника Вітчизни. З 

нагоди цього свята 13 жовтня у Тернопільському 
національному економічному університеті 

організували доброчинний аукціон. 
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Юля 
ТОМЧИШИН.

В Україні живе 
близько 100 
тисяч людей із 

порушеннями слуху.  На 
Тернопільщині їх кілька 
тисяч.

 Усі вони прагнуть жити по-
вноцінним життям – навчатися, 
працювати, отримувати якісну 
медичну допомогу, цікавити-
ся мистецтвом, мати хобі. Нато-
мість в Україні знання жестової 
мови радше екзотика, аніж нор-
ма. Новини з сурдоперекладом 
транслюють лише кілька теле-
каналів, а культурні заходи, на 
які можуть завітати як здорові 
люди, так і люди з порушення-
ми слуху, - взагалі рідкість. Хоча 
з кожним роком суспільство  
робить все більше кроків їм на-
зустріч - з’являються відео з по-
езією жестами, на цю мову пе-
рекладають пісні й організову-
ють різноманітні арт-проекти. 
Однак чи достатньо цього, аби 
нечуючі люди відчували себе 
почутими і повноцінними чле-
нами суспільства. 

Побудувати міст через тишу 
спробували і студенти та ви-
кладачі Тернопільського дер-
жавного медичного універси-
тету. У закладі започаткува-
ли курси мови жестів, які мо-

жуть відвідувати всі охочі. Тут 
не тільки вчать  порозумітися 
із нечуючими людьми на побу-
товому рівні, а й медичної тер-
мінології. 

- У нашому університеті 
приділяють значну увагу ви-
вченню іноземних мов, а осо-
бливо медичної термінології, 
- розповідає Тарас Кадобний, 
викладач ТДМУ імені Горбачев-
ського і один з ініціаторів про-
екту. – Наші студенти виступи-
ли з ініціативою вивчати мову 
жестів, адже це природна мова, 
яка об’єднує всі народи світу. 
Студенти самостійно знайшли 
викладача, яка розробила спе-
ціальну програму для лікарів. 

Уже набрали дві групи сту-
дентів по 50 учнів. Та вже за-
раз організатори формують 
нові списки охочих вивчити 
мову жестів. Всього зголосило-
ся більше 200 лікарів та студен-
тів. Майбутні медики активно 
освоюють мову жестів. Такі за-
няття є добровільними, попри 
це їх відвідують багато студен-
тів. 

Викладає на курсах Не-
оніла Яценко, яка вже 
кілька років працює у 

Теребовлянському навчально-
реабілітаційному центрі вчи-
телем жестової мови. Вона час-
то супроводжує учнів під час ві-
зитів до лікарів, інакше ліка-
рі не можуть з ними порозум-
тися. Коли ж на початку осе-
ні її запросили викладати мову 
жестів для медиків, відразу по-
годилася, адже усвідомлює, на-
скільки це важливо. 

- Я маю багато нечуючих 
друзів. Коли розповідала їм про 
цей проект, то вони казали, що 
він дійсно дуже потрібний, - за-
уважує Неоніла. – Вони кажуть, 
що зіштовхуються з багатьма 
проблемами через те, що їх не 
розуміють. Особливо це стосу-
ється лікарень, адже це одне 

з найпотрібніших місць. Ти не 
можеш не піти в магазин або 
кафе, але якщо є проблеми зі 
здоров’ям, то тут вже без варі-
антів. Раз я зустріла свого зна-
йомого – у нього була гуля на 
руці. Він попросив терміново 
відвести його до лікарні. Йому 
надали допомогу, а потім за-
питали, чого він чекав. Він ска-
зав, що без перекладача боявся 
йти. Людина тривалий час тер-
піла біль. Це була зима і він не 
міг нормально вдягнути курт-
ку, але все ж боявся сам звер-
нутися до лікаря. Тому пробле-
ма цього бар’єру є і від неї ніку-
ди не дітись. 

За словами Неоніли, сту-
дентам дуже добре да-
ється вивчення мови. 

Вона зізнається, що навіть не 
сподівалася, що вони так лег-
ко і швидко сприйматимуть ін-
формацію. 

Курси проводять ввечері 
після навчання та роботи. В ау-
диторії інколи навіть не виста-
чає місць для всіх охочих. Біль-
шість тут – студенти-медики. 
Втім, є і багато лікарів з усієї об-
ласті.

- Медзаклади також почи-
нають розуміти, що їм потріб-
ні фахівці з мови жестів, - зазна-
чає Тарас Кадобний. – З кожним 
заняттям на курси приходить 
все більше практикуючих ліка-
рів. І це дуже добре.

Лікар-невропатолог  
Микулинецької фізіо-
терапевтичної лікарні 

реабілітації Андрій Надкевич ви-
рішив вивчити мову жестів, щоб 
ефективніше лікувати своїм па-
цієнтів. Каже, інколи у їхньому 
закладі протягом місяця буває 
п’ятеро хворих, які не чують. 

- До нас приїздять люди із 
різних куточків України, - розпо-
відає він – Поряд із впроваджен-
ням різноманітних нових мето-
дів лікування ми також стара-

ємося зробити наш заклад до-
ступнішим і для нечуючих лю-
дей. У своїй практиці я неодно-
разово мав справу з такими паці-
єнтами і з власного досвіду розу-
мію, як важливо знати мову жес-
тів і могти порозумітися з люди-
ною, поспілкуватися з нею. 

Студенти із захопленням 
розповідають про заняття, по-
вторюють жести на перервах 
між лекціями. Зізнаються, для 
них це дуже цікавий і корисний 
досвід. 

- Зараз є безліч людей, з яки-
ми можна порозумітися тільки 
мовою жестів,  - розповідає сту-
дентка 5 курсу ТДМУ Оксана 
Лабівка. - Наприклад, особли-
во для медика це може вияви-
тися дуже важливим, тому що 
іноді це може врятувати навіть 
життя.

Мову жестів на курсах поча-
ли вивчати з азів. На даний час 
опановують алфавіт та основні 
фрази. За тиждень уже пере-
йдуть до специфічних медич-
них термінів. Ідею навчати лі-
карів жестової мови запозичи-
ли за кордоном. На Заході кож-
на державна установа має спе-
ціаліста, який уміє спілкувати-
ся жестами.

- Наші студенти неоднора-
зово бували за кодоном і брали 
участь у різних міжнародних 
програмах, стажуваннях, кон-
ференціях, - додає Тарас Кадоб-
ний. – Там є така практика, що 
кожен медзаклад чи держав-
на установа має фахівця з мови 

жестів. Для нечуючих і слабочу-
ючих людей це дуже важливо. 
Адже вони живуть з надією, що 
будуть почутими, зрозумілими. 
«Лікувати словом, лікувати ді-
лом, лікувати жестами» - це де-
віз нашої програми. 

Навчання для медиків аб-
солютно безкоштовне, воно 
триватиме орієнтовно кіль-
ка місяців. Заняття відбува-
ються щосереди в адміністра-
тивному корпусі медичного 
університету, що на Майдані 
Волі. Початок – о 16.30. Набір 
у групу триває.

Голова Тернопільської об-
ласної організації Українсько-
го товариства глухих Надія Ко-
цовська теж радіє такій ініціа-
тиві.

- Це дуже добре, що ліка-
рі знатимуть мову жестів. Адже 
насправді є дуже мало людей, 
які її розуміють, - зазначає пані 
Надія. - Натомість нечуючим 
людям потрібно піти і в ЖЕК, і в 
поліклініку, і в пенсійний фонд, 
і в соцбез. Щоб їх зрозуміли, не-
обхідний перекладач. У Терно-
полі їх чотири. Ще є переклада-
чі у Чорткові та Кременці. Однак 
для області це мало. Було б чу-
дово, якби хоча б у кожному ра-
йоні був фахівець з мови жестів. 
Всього у області є 1472 нечую-
чі людини, які 
знають мову 
жестів. 

Почути... 
нечуючих
У Тернополі започаткували перші в Україні курси мови жестів для лікарів

Порозуміння з людьми, які не чують, або 
слабочуючими набуває ще більшої актуальності 
зараз. Адже багато хлопців, які повертаються 
із зони АТО, мають проблеми зі слухом. Наразі в 
обласний УТОГ не звертався ще ніхто з військових. 
Але тут також радо навчають мови жестів. За 
детальнішою інформацією потрібно прийти за 
адресою вул. Лепкого, 12, або зателефонувати за 
номером: 51-07-44. 
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У зв’язку із плановим 
промиванням 
водопровідних 

мереж, від 00.00 години 
24 жовтня до 24.00 
години 25 жовтня 
буде припинено 
водопостачання частини 
Тернополя, а також 
довколишніх сіл.

“Без води будуть мешкан-
ці мікрорайонів “Пронятин”, 

“Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, 
“БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Со-
нячний”, “Березовиця”, районів 
вулиць Глибока, Малишка, Ді-
воча, Польова, Сонячна, Ново-
сонячна. А також довколишніх 
сіл Івачів Горішній, Івачів До-
лішній, Чистилів, Плотича, Гаї 
Шевченківські, Гаї Чумакові, 
Біла, Петриків, Байківці. Почи-
наючи від ранку 25 жовтня, се-
реда, в окремих точках розпо-
дільчої мережі цих мікрорайо-

нів та сіл може з’явитися вода 
з підвищеним вмістом хлору, а 
отже – непридатна для вживан-
ня чи приготування їжі”, – роз-
повідає в.о. начальника відділу 
водопровідно-каналізаційних 
мереж КП “Тернопільводока-
нал” Андрій Онищенко. - З по-
ниженим тиском вода подава-
тиметься у помешкання жи-
телів вулиць Оболоня, Бродів-
ська, Лук’яновича, Стаднико-
вої, Чернівецька, Клінічна".

З водою будуть мешканці 
центральної частини міста, мі-
крорайонів “Новий світ” і “Ста-
рий парк”, вулиць Текстильна, 
Поліська (промислова зона), 
проспекту Злуки, 1-25 (непар-
ний бік).

“У період відсутності води 
в мережі також буде здійснено 
комплекс робіт, які неможливо 
виконати за звичайних умов. 
Зокрема, це заміна пожежних 
гідрантів, заміна запірної арма-

тури на вузлових місцях мере-
жі, виконання робіт з підклю-
чення новозбудованих об’єктів, 
– зазначає Андрій Онищенко. – 
Цілком відновлено водопоста-
чання Тернополя й довколиш-
ніх сіл буде вранці 26 жовтня”.

Адміністрація КП “Терно-
пільводоканал” просить виба-
чення за тимчасові незручності 
та зазначає, що промивання во-
допровідних мереж – щорічна 
процедура, яка передбачається 
технологією експлуатації водо-
провідних мереж. Здійснюють 
її двічі на рік: навесні та восени. 
Мета – покращення якості пит-
ної води.

Більше року аферистки дурили лю-
дей, які мріяли виїхати за кордон, допо-
ки потерпілі не звернулися в поліцію.  

Схема, за якою працювали аферист-
ки, – посередництво у візових питан-
нях. Зловмисниці обіцяли клієнтам на-
віть виїзд за  так званими "зеленими 
картами", хоча добре відали, що вико-
нати такі обіцянки нереально.

- Майже рік тривали слідчо-
оперативні заходи, - розповідає слідчий 
Тернопільського відділу поліції Мирон 
Шеремета. – Ми ретельно опрацьовува-
ли та збирали речові докази, аби довести 

цю нелегку справу до кінця. На даний час 
обом зловмисницям оголошено про під-
озру, обрано в якості запобіжного заходу 
домашній арешт у нічний час та накладе-
но арешт на майно однієї з підозрюваних.

  Свої послуги зловмисниці оцінюва-
ли, залежно від фінансових спромож-
ностей клієнта. Найменша сума, яку 
видурили у потерпілої, - тисяча амери-
канських доларів. Ще одна клієнтка за-
платила п’ять тисяч "зелених", бо праг-
нула виїхати в Штати до матері. А за 
омріяну Канаду житель Тернопільщи-
ни віддав золотий ланцюжок вагою 50 

грамів та три тисячі доларів.
 Жодних дій, аби  посприяти у від-

критті віз, зловмисниці не робили. Цілі 
стоси документів, зібрані на їх вимогу 
клієнтами, просто лежали в них вдо-
ма, - все це вилучили поліцейські під 
час санкціонованого обшуку. Щоправ-
да, потерпілих зловмисниці перекону-
вали, що всі папери у посольствах  і з 
дня на день має бути результат.  

 Шахрайок звинувачують у вчинен-
ні злочинів, передбачених частиною 2 
статті 190 Кримінального кодексу. Три-
ває слідство. 

На Підгаєччині згорів трактор
16 жовтня в селі Михайлівка Підгаєцького району 

черговим караулом ДПРЧ-14 ліквідовано пожежу трак-
тора «КЕSS-МХ-335», що належить місцевому аграрно-
му підприємству. Ймовірна причина виникнення поже-
жі – коротке замикання електропроводки. Вогнем зни-
щено трактор. Збитки, завдані пожежею встановлю-
ються, повідомили у прес-службі У ДСНС України в Тер-
нопільській області.

«36 котів перебувають у 
квартирі на вулиці Дружби, 
через це у під’їзді постійно від-
чувається неприємний запах», 
– повідомила на спецлінію 
«102» жителька Тернополя.

За адресою на поліцей-
ських вже чекала група обуре-
них жителів будинку. Мовляв, 
через надмірну любов їхньої 
сусідки до котів страждають 
усі. Разом із ними були пред-
ставники Асоціації захисників 
безпритульних тварин «Ноїв 
ковчег». Вони поскаржилися 
патрульним, що тварин три-
мають у неналежних умовах і 
готові їх забрати до притулку.

У помешканні стояв стра-
шенний сморід, була цілко-
вита антисанітарія, повсюди 
коти, бруд і розкидані речі. Гос-
подиня пояснила, що їй відда-
ють усіх тварин, яких не про-
дали на ринку біля видавни-
цтва «Збруч». Начебто, дехто, 
за окрему плату, просить взя-
ти котів до себе на деякий час.

Разом із тіткою та бабу-
сею у цій квартирі прожива-
ла 13-річна дівчинка. Патруль-
ні передали її додому матері й 
повідомили соціальну службу, 
щоб приглянули за дитиною.

А всіх котів забрали пред-
ставники «Ноєвого ковчегу».

У місті два дні не буде води

Про єдиний внесок для 
«загальників»

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що для 
фізичних осіб-підприємців на загальній систе-
мі оподаткування, відповідно до п. 2 частини 
першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 8 Закону про 
ЄСВ, єдиний внесок нараховується у розмірі 
22 відсотки суми доходу (прибутку), отрима-
ного від їх діяльності, що підлягає оподатку-
ванню податком на доходи фізичних осіб. При 
цьому, сума єдиного внеску не може бути мен-
шою за розмір мінімального страхового вне-
ску на місяць (у 2017 році - це 704 грн.).

Із 1 січня 2017 року навіть у разі, якщо та-
ким платником не отримано дохід (прибуток) 
у звітному році або окремому місяці звітного 
року, платник зобов’язаний самостійно визна-
чити базу нарахування, але не більше макси-
мальної величини бази нарахування єдино-
го внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При 
цьому, сума єдиного внеску не може бути мен-
шою за розмір мінімального страхового вне-
ску.

В інспекції також зазначили: частиною 
четвертою ст. 4 Закону про ЄСВ визначено, 
що фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, 
які обрали спрощену систему оподаткування, 
звільняються від сплати за себе єдиного вне-
ску, якщо вони є пенсіонерами за віком або ін-
валідами та отримують відповідно до закону 
пенсію або соціальну допомогу.

Як уникнути подвійного 
оподаткування? 

Згідно з пп.177.8 ст.177 Податкового ко-
дексу України (далі - ПКУ), під час нарахуван-
ня (виплати) фізичній особі - підприємцю до-
ходу від здійснення нею підприємницької ді-
яльності, суб’єкт господарювання та/або са-
мозайнята особа, які нараховують (виплачу-
ють) такий дохід, не утримують податок на 
доходи у джерела виплати, якщо фізичною 
особою-підприємцем, яка отримує такий до-
хід, надано копію документу, що підтверджує 
її державну реєстрацію відповідно до закону 
як суб’єкта підприємницької діяльності. 

Порядок надання відомостей з Єдино-
го держреєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 
(далі - ЄДР) регулюється ст. 11 Закону Украї-
ни від 15 травня 2003 року №755-IV «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та громадських форму-
вань» із змінами та доповненнями (далі - За-
кон №755). 

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкрити-
ми і загальнодоступними (крім реєстраційних 
номерів облікових карток платників податків 
та паспортних даних) та у випадках, передба-
чених Закон №755, за їх надання стягується 
плата. І надаються, зокрема у вигляді випис-
ки, витягу. 

Фізичні особи - підприємці на загаль-
ній системі оподаткування для уникнен-
ня подвійного оподаткування повинні на-
дати юридичним особам та фізичним 
особам-підприємцям, з якими має господар-
ські відносини, копію документа, підтверджу-
ючого державну реєстрацію фізичної особи 
- підприємця (витяг або виписку з ЄДР, в яких 
зазначаються види діяльності). 

Відділ організації роботи Головного 
управління ДФС у Тернопільській області.   

 

Мріяли про візи, а втратили гроші
У Тернополі 69-річна пенсіонерка разом із 35-річною напарницею 

обдурювали людей, обіцяючи виїзд у Штати і Канаду

Тернопільські поліцейські 
рятували від господині 36 котів

14 жовтня у приміщенні фермерської будівлі з вирощу-
вання птиці на території місцевого приватного аграрного 
підприємства у селі Стара Ягільниця Чортківського району 
виникла пожежа. Площа горіння становила близько 800 м 
кв.

Гасили вогонь пожежні з Чорткова і Копичинець. Для під-
возу води додатково залучили два трактори з причіпними 
цистернами та вантажний  автомобіль «МАЗ» із причіпною 
ємністю для шести тонн води, надані місцевими сільсько-
господарськими підприємствами.

Внаслідок пожежі загинуло 28800 штук одноденних кур-
чат, знищено лінії водопостачання та подачі кормів, чотири 
витяжні вентилятори і чотири газогенератори для обігріву. 
Також пошкоджено покрівлю на площі 800 м кв.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних 
збитків встановлюються, повідомили у прес-службі У ДСНС 
України в області.

Останнім часом в Тернопільській області трапляються ви-
падки, коли певні особи, представляючись помічниками, рад-
никами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, збирають 
кошти нібито на підтримку армії, потреби АТО, допомогу ді-
тям учасників АТО тощо.

Так, нещодавно на одне із тернопільських підприємств за-
телефонувала шахрайка, назвалася помічницею Степана Бар-
ни й попросила кошти, які були потрібні начебто на те, щоб 
відправити на оздоровлення до Німеччини дітей учасників 
АТО.

Тернопільська обласна державна адміністрація заявляє, 
що від імені голови ОДА Степана Барни таких розпоряджень, 
прохань та інших доручень не надходило. Люди, які це ро-
блять, є шахраями та маніпулюють суспільною свідомістю.

Просимо вас бути обережними та пильними. Не дай-
те зловмисникам ввести себе в оману! При виявлені поді-
бних фактів – повідомляйте в поліцію.

Шахраї представляються 
помічниками голови ОДА 

і виманюють кошти для АТО

У фермера на Чортківщині 
згоріло 29 тисяч курчат
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Підготувала
Ольга ЧОРНА.

У Латвії середню освіту повністю 
переведуть на державну мову 
Мовою середньої освіти в Латвії має 

бути державна латиська мовою, і питан-
ня переведення на неї всіх шкіл має бути 
вирішене до лютого 2018 року. Про це за-
явив прем’єр-міністр країни, повідомляє 
«Німецька хвиля». На його думку, у правля-
чій коаліції немає сумнівів у тому, що освіту 
у Латвії треба отримувати латиською, тому 
що конкуренцію на ринку праці витрима-
ють лише ті, хто добре знає цю мову. Прав-
ляча в Латвії коаліція підтримала посту-
повий перехід середньої освіти на держав-
ну мову. За словами міністра освіти країни 
Карліса Шадурскіса, з 2020-2021 навчаль-
ного року всі загальноосвітні предмети в 
середніх школах планують викладати суто 
латиською мовою. Втім, у школах нацмен-
шин буде збережено можливість вивчати 
мовами цих меншин рідну мову, літерату-
ру і предмети, пов’язані з культурою та іс-
торією. 

Польща відмовляється 
від величезного кредиту МВФ

Польща має намір відмовитися від 
траншу МВФ у розмірі $9,2 мільярди че-
рез «хороший стан економіки». Про це 
на своїй сторінці у Twitter написав віце-
прем’єр і міністр фінансів Польщі Матеуш 
Моравецький. «Ми відмовилися від кре-
дитної лінії у розмірі $9,2 мільярда. Еко-
номіка в Польщі знаходиться в такому хо-
рошому стані, що ми можемо це зробити», 
- заявив він. За інформацією «Reuters», на 
таке рішення вплинули надприбутки наці-
онального бюджету розміром у 4,9 мільяр-
да злотих ($1,36 млрд.), отримані з січня по 
серпень, а також темпи економічного зрос-
тання, які за згаданий період склали майже 
чотири відсотки. 

Британка вийшла заміж 
за свого собаку

43-річна британка, розчарувавшись 
у чоловіках, вийшла заміж за власну со-
баку. Про це пише УНІАН. «Нареченим» 
став маленький йоркширський тер’єр на 
ім’я Гаррі. «Дружина» називає його «мій ко-
роль». Жінка стверджує, що від жодного чо-
ловіка не отримувала стільки підтримки і 
доброти. З моменту їхнього знайомства в 
житті Вільгельміни сталося всього бага-
то: втрата роботи, нестача грошей і навіть 
затоплення будинку. Генрі завжди був по-
руч. Реєстрація стосунків пари відбулася в 
Інтернеті у присутності свідків, оскільки 
шлюби між людьми і тваринами офіційно 
заборонені. Проте жінка все одно вважає 
цей шлюб духовним і більш цінним, ніж 
якісь папери та формальності.

У світі 200 мільйонів безробітних  
У 2017 році кількість безробітних 

у всьому світі зросла і перевищила 200 
мільйонів осіб, повідомляє «FinClub» з 
посиланням на дослідження Міжнарод-
ної організації праці. Причина тяжкого 
становища на ринку праці - стагнація мало-
го і середнього бізнесу, особливо в країнах, 
що розвиваються, заявили в організації. За 
рік армію безробітних поповнили 3,4 міль-
йони осіб. Традиційно основними робото-
давцями, особливо в бідних країнах і кра-
їнах із середнім рівнем доходу, є малі під-
приємства. Однак в останні роки такі ком-
панії зіштовхуються з серйозними пробле-
мами. Вони не лише не створюють нових 

робочих місць, а й скорочують своїх співро-
бітників. 

Роботи замінять 
американських листонош

Мічиганський університет розро-
бляє роботів-листонош. Це - вантажівка, 
яка буде їхати самостійно, у той час як лис-
тоноші потрібно сидіти за кермом, сортува-
ти пошту і розкладати її у поштові скринь-
ки, пише видання «Знай». Поштова ванта-
жівка буде напівавтономною, і водій змо-
же в будь-який момент взяти управління у 
свої руки. Випробувальним полігоном ста-
не сільська місцевість. Там менше машин, 
пішоходів і велосипедистів. Широкі й мало-
завантажені магістралі дозволять обкатати 
технологію. Перша десятка таких авторобо-
тів повинна вийти на трасу через два роки. 
Якщо систему безпілотної доставки впро-
водять масово, то через сім років 310 тисяч 
листонош можуть залишитися без роботи.

У Брюсселі церква залучає 
прихожан за допомогою… пива 
Церква Святої Катерини у Брюсселі 

(Бельгія) перебувала у занепаді, її май-
же не відвідували, тому пастор вирішив 
залучити прихожан за допомогою пива. 
Про це повідомляє «Reuters». У співпраці 
з місцевою броварнею, церква Святої Кате-
рини почала виготовляти й продавати «Ste 
Kat». Пиво зварене за старовинним рецеп-
том Ордена цистерціанців, який зберігся з 
1800 року, але із додаванням екзотичних 
фруктових ароматів. Пиво містить сім від-
сотків алкоголю і відповідає міжнародним 
нормам для лагера - традиційного світло-
го пива. Напій продаватимуть у церковній 
лавці, в ресторанах і кафе, розташованих у 
парку біля церкви. 

Путін перейшов на стадію 
саморуйнування

Президент РФ Володимир Путін є да-
леким від реформ і веде не лише себе, 
а й всю Росію до руйнування. Таку дум-
ку висловив відомий російський політо-
лог Станіслав Бєлковський в ефірі радіос-
танції «Ехо Москви». «Він  відключив Росію 
від західного фінансування і від західних 
технологій… Без сучасних технологій ця 
країна існувати не може», - зауважив екс-
перт. За його словами, лише обмаль країн 
може існувати без західних технологій, на-
приклад, КНДР і Куба. Крім того, господар 
Кремля залишається консерватором. Він 
абсолютно є далеким від реформ. Фахівець 
також підкреслив, що Путін є не стратегом, 
а тактиком, відтак, ближче до завершення 
свого наступного терміну він вирішувати-
ме, що буде робити далі.

Фінська письменниця 
закликала Меланію Трамп 
врятувати жінок екс-СРСР 

Публіцист Софі Оксанен опублікува-
ла відкритий лист до першої леді США 
із закликом відкрито говорити про про-
блеми жінок з екс-радянських респу-
блік,  пише фінське видання «Yle». У лис-
ті Софі закликає врятувати жінок Східної 
Європи від сексуалізації. На її думку, відома 
уродженка Югославії Меланія Трамп може 
змінити світ у цьому питанні. «Сьогод-
ні східноєвропейські дівчата є найбажані-
шим товаром у секс-індустрії в усьому світі. 
Вони приїжджають з країн з низьким рів-
нем життя і соцзахисту… Чи знаєте ви, що 
жінки з іммігрантським минулим боять-
ся повідомляти про пережите насильство? 
Вони побоюються, що ніхто не повірить 
їм. Змініть світ. Допомагайте розпізнава-
ти ознаки торгівлі людьми і наруги, надай-
те мужності жертвам насильства, аби вони 
могли відкритися. Ви можете бути героєм 
для всіх нас», - пише Софі. 
Письменниця - естонка по 
матері і фінка по батькові. 

Порошенко створює 
жорстку вертикаль влади

Після прийняття закону про ре-
інтеграцію Донбасу Петро Порошен-
ко одноосібно зможе керувати армі-
єю, СБУ, Нацгвардією і поліцією. Такі 
повноваження у президента з’являться 
після створення Об’єднаного опера-
тивного штабу, передбаченого у зако-
нопроекті 7163, який пройшов пер-
ше читання, заявив у коментарі сайту 
«24» експерт Дмитро Снєгирьов. «Рані-
ше МВС та Нацгвардію, підпорядковані 
Арсену Авакову з «Народного фронту», 
можна було розглядати як баланс між 
провладними партіями. І це врівнова-
жувало БПП та «фронтовиків», - вважає 
Снєгирьов. Тепер президент отримає 
одноосібну владу над усіма військови-
ми формуваннями в країні. Створюєть-
ся жорстка президентська вертикаль. 
«Незрозуміло, на яких умовах «Народ-
ний фронт» погодився на це», - зазна-
чив експерт. І підкреслив: законопро-
ект 7163 вигідний президенту. Зокре-
ма, він знімає персональну відпові-
дальність з нього, як верховного голов-
нокомандувача. Рада прийняла у пер-
шому читанні закон 7163, де розширю-
ються повноваження президента. Він 
зможе використовувати Збройні сили у 
мирний час і будь-де на території Укра-
їни.

Держава не контролює 
150 км українського кордону 

на Закарпатті

Українські прикордонники не 
контролюють 150-кілометрову ді-
лянку кордону з Угорщиною. Про це в 
ефірі телеканалу «112 Україна» заявив 
головний військовий прокурор Анато-
лій Матіос. За його словами, на цій ді-
лянці розташовані приватні вишки 
з приватними охоронцями. «Ділянка 
українсько-угорського кордону, про-
тяжністю 150 кілометрів, фактично ви-
йшла з-під контролю Держприкордон-
служби України і є приватною», - сказав 
Матіос. І зазначив: при спробі наблизи-
тися до приватних вишок, охоронці за-
сліплюють прикордонників прожекто-
рами й навіть відкривають вогонь із за-
реєстрованої зброї. Усіма справами на 
цих територіях керують циганські ба-
рони і місцеві старости. Така ситуація 
триває вже 10 років і за цей час держа-
ва не може взяти згадану ділянку кор-
дону під контроль. Про ситуацію Маті-
ос пообіцяв доповісти генпрокурору.

Коли країна збирала 
гроші для Авдіївки, 

на рахунках Донецької ОДА 
лежало 3,5 млрд. гривень 

У березні, коли вся держава зби-
рала гроші на допомогу постражда-
лим регіонам Донбасу, на рахунках 
Донецької ОДА було 3,5 мільярдів 
гривень. Навіть зараз ці кошти трима-
ють на депозиті - чиновники так і не 
пустили їх в оборот. Про це в ефірі на 
телеканалі ZIK заявив громадський ак-
тивіст, в.о. міського голови Слов’янська 
у 2014-2015 роках Олег Зонтов. Голові 

Донецької ОДА Павлові Жебрівському 
є за що звітувати перед народом, адже 
мусить відчитатися за корупцію та без-
законність, що зараз існують в регіоні. 
На рахунках ОДА лежать мільярди так 
званих тимчасових перехідних залиш-
ків коштів, а в той час половина Донеч-
чини - в руїнах, люди не можуть отри-
мати компенсацій та відновити домів-
ки.

Де нардепи вчать своїх дітей? 
Десятки тисяч фунтів і доларів 

витрачають депутати на освіту сво-
їх чад. А деякі вчать дітей коштом ре-
лігійних організацій. У більшості опи-
таних парламентарів діти вчаться за 
кордоном, повідомляє ТСН. Старший 
син позафракційного нардепа Борис-
лава Розенблата навчався у Букінгем-
ському університеті у Великобрита-
нії, де три семестри навчання коштува-
ли 21 тисячу фунтів стерлінгів. Молод-
ший також учився в коледжі в Англії, а 
нині - в університеті в Маямі у США. У 
позафракційного Сергія Тарути молод-
ша донька навчається в Кентербері в 
Англії. А старша після закінчення уні-
верситету захищалася в Лондонській 
школі економіки. Плата за навчання - 
$18-20 тисяч. Діти Вадима Новинсько-
го з «Опоблоку» закінчували Санкт-
Петербурзький держуніверситет. Після 
того син ще рік вчився у Сент-Ендрюсі, 
а донька вивчала менеджмент у Лондо-
ні. Син Сергія Соболєва з «Батьківщи-
ни» проходить програму навчання за 
кордоном. За навчання сплачує христи-
янська церква. 

Запровадять стипендії 
імені Героїв Небесної Сотні 
Кабмін ухвалив рішення про за-

снування академічних стипендій іме-
ні Героїв Небесної сотні, повідомляє 
«Укрінформ». «Ми пам’ятаємо, що під 
час Революції Гідності студенти одні 
з перших вийшли на Майдан, захища-
ли своє життя, європейський вибір, лю-
дяність. Ми пам’ятаємо і завжди буде-
мо пам’ятати цей героїзм», - сказав пер-
ший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. 
За його словами, стипендії Героїв Небес-
ної Сотні - це знак поваги до загиблих.
Син Луценка купив апартаменти 

за 6,5 мільйонів гривень
Олександр Луценко, син генп-

рокурора Юрія Луценка, купив піс-
ля весілля апартаменти вартістю 
6,5 мільйонів гривень. У Держреєстрі 
прав на нерухоме майно вказується, що 
Олександр став власником квартири 1 
серпня 2017 року. Нове гніздечко сина 
прокурора має площу 183,7 кв м, розта-
шоване у столиці в елітному ЖК «Шер-
вуд». Крім того, Луценко-молодший ку-
пив два паркувальних місця у підзем-
ному паркінгу, повідомляє «Радіо Мак-
симум». Метр площі у ЖК «Шервуд» 
коштує 31200. Навіть якщо взяти мі-
німальну ціну, квартира обійшлася у 
5731440 гривень. Паркувальне місце 
вартує тут 390 тисяч. У Луценка їх два. 
В підсумку - 6511440 гривень. 

Зарплата керівників 
«Нафтогазу» шокувала

Стало відомо про величезні зарп-
лати членів правління «Нафтогазу» 
у 2016 році, йдеться у розслідуванні 
порталу sud.ua. Торік члени правління 
НАК «Нафтогаз України» отримали ви-
нагороду в розмірі 50,8 мільйонів гри-
вень. Зокрема, голова правління «На-
фтогазу» Андрій Коболєв отримав 19 
мільйонів гривень (близько 1,6 мільйо-
нів на місяць або ж близько $60 тисяч), 
Сергій Коновець - 11,1 мільйона (близь-
ко 900 тисяч в місяць), Сергій Перелома 
- 10,5 мільйонів (875 тисяч гривень на 
місяць) і Юрій Колбушкін - 10,2 мільйо-
ни гривень (850 тисяч щомісяця).  

Україна Світ
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Мешканці Плотичі 
Козівського району 
чекали цього дня 

з нетерпінням. Ще велися 
будівельні роботи, а діти, 
молодь, та й старші люди 
заглядали: коли ж, нарешті, 
можна буде пробігтися 
за м’ячем по гладенькій 
зеленій траві чи провести з 
друзями час на ігрововому 
майданчику.  

Тож, без перебільшення, на 
Покрови, на відкриття цього 
культурно-спортивного комплексу 
зійшлося всеньке село. Отець Бог-
дан Зінченко провів подячний мо-
лебен, освятив новенькі споруди, 
благословив на успіхи та всі гараз-
ди. Завітали на свято і голови Ко-
зівської РДА Василь Вітровий та 
райради Петро Репела, які разом з 
ініціатором святкового дійства Пе-
тром Пеляком символічно розігра-
ли перший м’яч. 

А тим часом позмагатися на 
футбольному та волейбольному 
полях, у закиданні м’яча в кільце, в 
армреслінгу, перетягуванні линви 
готувалися чотири команди: мо-
лодіжна, юнацька, доросла і коман-
да ветеранів – тих, кому за сорок 
плюс. Вболівальники щиро підтри-
мували своїх прихильників. Гар-
ний настрій, блиск в очах, бажання 
перемогти, вдячність людям, які 
подарували селу це свято, - усе це 
робило теплішим холодний осін-
ній день. 

- Нашому селу пощастило, бо 
маємо доброго господаря, - казали 
люди. 

Власне, фермерське господар-
ство «Вікторія-92» цьогоріч від-
значило своє 25-річчя. Зустріли 
ювілей, як зауважує його керівник 
Петро Пеляк, гарними врожаями. 
А починали з невеликої кількості 
землі. Не було і сучасної техніки. Та 
жителі Вікторівки і Плотичі, інших 
довколишніх сіл довірили Петру 
Івановичу свої паї. І не помилили-
ся. Нині господарство обробляє по-
над дві тисячі гектарів орендова-
них земель. Вчасно і добре розра-
ховується зі своїми пайовиками. А 
ще дбає про розвиток інфраструк-
тури сіл. Тут надають грошову і ма-
теріальну допомогу школам, ди-
тячим садкам, закладам культури, 
упорядковують сільські дороги…    

  Петро Іванович – відомий ме-
ценат. За його підтримки видані 
книги, відбудовані храми. Не зали-
шаються без уваги воїни, які нині 
захищають Україну на сході. І се-
ред односельців Петра Івановича 
є учасники АТО, яких після повер-
нення зі служби працевлаштував у 
своєму господарстві. 

Має керівник «Вікторії-92» чи-

мало нагород, серед них й орден, 
пов’язаний з волонтерською ді-
яльністю. Орден рівноапостоль-
ного князя Володимира Великого 
за відродження духовності Украї-
ни. Він – лауреат престижного кон-
курсу «Людина року-2015». Петро 
Іванович – заслужений працівник 
сільського господарства, його ім’я 
вписане в книгу «Золота еліта Тер-
нопілля». 

Утім, Петро Іванович належить 
до людей, які працюють не заради 
слави. Головне – лишити після себе 

добрий слід на цій землі. Подума-
ла про це, дивлячись на щасли-
ві, усміхнені личка дітлахів, які ра-
зом з батьками, бабусями та діду-
сями  випробовували усілякі ціка-
ві забавки на ігровому майданчику. 
Чи багато сьогодні сіл в області мо-
жуть похвалитися такими дарун-
ками від своїх орендаторів?

До речі, це вже другий міні-
стадіон, який «Вікторія-92» пре-
зентує людям. Перший, зі штучним 
покриттям, з вуличними тренаже-
рами, також з ігровим майданчи-

ком для дітей минулого року зро-
били у Вікторівці. Поруч упорядку-
вали волейбольне й баскетбольне 
поля. На спорудження саме такого 
комплексу зі сценою для виступів 
професійних артистів і сільських 
аматорів фермерське господарство 
виділило більше мільйона гри-
вень. Місцеву футбольну коман-
ду тренує професійний старший 
тренер-викладач Борис Палюх. Те-
пер він опікуватиметься футболіс-
тами і з Плотичі.

Можливо, хтось інший потра-

тив би ці кошти на дорогі іномарки 
чи віллу за кордоном. Петро Пеляк 
разом із сином Олександром, який 
працює у фірмі заступником, збу-
дували ще один комплекс, у Пло-
тичі, за більш як півтора мільйона 
гривень.    

- Тут наша батьківщина, тут 
колись був головою колгоспу мій 
батько. Тут живуть мої діти, ону-
ки. Тут щодня я вітаюся з сусіда-
ми, односельцями, - каже Петро 
Іванович. – А вкладання грошей у 
спорт – це довготермінова інвести-
ція у здоров’я і силу духу. Це – мож-
ливість відірвати дітей, молодь від 
комп’ютера, це – активна старість. 
Може, і в нас виростуть майбутні 
чемпіони.

Власне, чому б і ні? У Всеукраїн-
ському турнірі команд юнаків 2006 
року народження Денис Сметана з 
маленької Вікторівки став кращим 
бомбардиром. Хлопець зіграв із 
львівською командою також у від-
повідному міжнародному турні-
рі у Барселоні. А сама Вікторівка, 
де уже була проведена 21 сільська 
спартакіада, у позаминулому році 
стала найкращим спортивним се-
лом Тернопільщини.

У Плотичі – цьогорічна спар-
такіада перша. Перемогу у змаган-
нях виборола молодіжна команда 
зі своїм капітаном Іваном Халупою. 

Утім, переможених у загальній 
атмосфері свята не було. Натомість 
на спортсменів чекали нагороди од 
«Вікторії-92» - грамоти, кубки, гро-
шові премії…

А всіх присутніх – гарячий чай і 
юшка та глінтвейн, інші смаколики. 
Концерт артистів з Тернополя та ви-
ступи сільських аматорів, які підго-
тували сестри – завклубом Галина 
Ясинецька та завбібліотекою Іван-
на Сичевська.  І 
святкова диско-
тека до ранку.

Ще одне село отримало 
у дарунок міні-стадіон 
від аграрія і мецената 
Петра Пеляка

На свято - цілими сім’ями

Зіна
КУШНІРУК.
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Цілющі краплини 

народної медицини

Експерти розповіли, 
на які фрукти і овочі 
треба "налягати" у 

цей період.
Восени багато людей відчуває 

нездужання, пов'язане з нестачею 
енергії, сонячного світла і - вітамі-
нів. За даними досліджень, є віта-
міни, які потрібно щодня вживати 
протягом всіх осінніх місяців: D3, 
B1, B6, C і P. Вони містяться в різ-
них продуктах харчування, при-
чому, абсолютно доступних. 

D3 є в жовтках курячих яєць, 
печінці тріски, скумбрії і олії.

Вітамін В1 міститься в 
моркві, деяких сортах хліба, 
шпинаті та кукурудзі.

В6 є в бананах, бобових, ку-
рятині, волоських горіхах, аво-
кадо.

Вітаміну С багато в біло-
качанній капусті, цитрусових 
фруктах, ківі, шипшині, чорній 
смородині.

Вітамін Р ви знайдете в 

щавлі, томатах, журавлині, бу-
ряках, гранатах, сливах і чор-
носливі.

Які проблеми зі здоров'ям і 
самопочуттям можуть допомог-
ти вирішити перераховані віта-
міни? Сонливість, втома, при-
гнічений стан, депресія, погір-
шення зору - допоможе вітамін 
D3. 

Прискорене серцебиття, 
важкість у ногах, оніміння кін-
цівок, провали в пам'яті - на до-

помогу прийде вітамін В1. 
Часті головні болі і запамо-

рочення, проблеми з концен-
трацією уваги, підвищена чут-
ливість і болісна сонливість 
- налягайте на вітамін В6.

Порушення сну, нежить, час-
ті застуди та ГРВІ - зміцнити 
імунітет може вітамін С.

Гіпертонія, поганий настрій, 
набряклість, сезонна алергія і 
вірусні інфекції - організм ви-
магає вітамін Р.

Урізноманітніть свій раціон 
харчування вітамінізованими 
продуктами, і цієї осені ви не бу-
дете хворіти.

Цілющі властивості
Калина - унікальна рослина, її корисні власти-

вості практично не мають аналогів. Червоні соко-
виті ягоди багаті вітамінами А, Е, Р, К, Р, а вітамі-
ну С більше, ніж у лимоні. У калині містяться такі 
мікроелементи, як ванадій, калій, кальцій, залізо, 
магній, марганець, молібден, натрій, цинк, фос-
фор. Крім того є дубильні речовини, фітонциди, 
пектини. Органічні кислоти надають калиновому 
соку кислуватий смак. 

Калину та її кору застосовують для лікування 
різних захворювань і станів: при застуді - знижує 
температуру, запобігає розвитку алергії, як від-
харкувальний засіб при кашлі, для профілактики 
і лікування гіповітамінозу, для профілактики он-
кологічних захворювань, як сечогінний і крово-
спинний засіб (кора). Ягоди калини знижують ар-
теріальний тиск при гіпертонії, виводять з орга-
нізму токсини, благотворно впливають на роботу 
печінки, заспокоять нервову систему, нормалізу-
ють травлення, зміцнюють серцеві м'язи і судини 
серця, знижують рівень холестерину в крові, нор-
малізують пульс при аритмії. 

Калину з медом використовують для лікуван-
ня пієлонефриту. При перших ознаках (слабкість, 
підвищена температура, болі в області попере-
ку, порушення в сечовипусканні) можна розтовк-
ти мед з ягодами та приймати кілька разів в день. 
А для простої профілактики та оновлення крові 
можна з’їдати час від часу жменю калини.

Що цікаво, калина лікує навіть психологічні 
і душевні травми. Завдяки мінералам і вітаміна-
ми у людей поліпшується настрій, проходить де-
пресія і стреси, а також відновлюється нормаль-
ний сон.

Крім всього цього, калину застосовують і у 
сфері косметології. Маски з неї тонізують, омоло-
джують і відновлюють шкіру.

Рецепт 1. Калина, протерта із цукром
Калину потрібно вимити, відокремити від гі-

лочок, скласти в каструлю і розім'яти. Тепер на 

високу каструлю покладіть друшляк, накладай-
те калину невеликими порціями і протирайте 
дерев'яною ложкою. М'якоть і сік будуть стікати 
в каструлю, а макуха залишиться. Її не викидай-
те! Коли всі ягоди протрете, додайте цукор за сма-
ком. Зазвичай на літр пюре з калини вистачає 500 
г цукру, але це справа смаку. Дайте цукру розчи-
нитися, розкладіть калину по банках, приберіть у 
холодильник. Макуху залийте водою, додайте цу-
кор і зваріть компот.

Рецепт 2. Желе з калини
Кілограм ягід залити на п'ять хвилин кипля-

чою водою. Відкинути на друшляк, щоб стекла 
вода й перекласти в емальований посуд. Залити 
підігрітою водою (30-40 градусів), почекати поки 
ягоди стануть м'якими. Після цього протерти яго-
ди так само, як у попередньому рецепті. Ягідне 
пюре змішати з цукром (пропорції 1:1) і варити 
на слабкому вогні близько години. Розкласти по 
банках, закупорити. У желе менше вітамінів, але 
зберігати його можна дуже довго.

Рецепт 3. Сироп
На кілограм ягід потрібно 500 г цукру й літр 

води. Ягоди протерти через сито, макуху залити 
літром окропу і процідити. З'єднати рідину з ягід-
ним пюре, нагріти, додати цукор і кип'ятити на 
слабкому вогні п'ять хвилин. Розлити по пляшках 
і додавати в чай за смаком.

Особливу увагу приділіть першому рецепту, 
де ягоди не піддаються тепловій обробці. При та-
кому способі готування калина зберігає всі свої 
корисні й лікувальні властивості.

Протипоказання та шкода калини
Протипоказана калина вагітним жінкам, гіпо-

тонікам, людям, що страждають підвищеною кис-
лотністю шлункового соку, хворим подагрою, ар-
тритом, тромбофлебітом, при каменях в сечовому 
міхурі і протоках. Також не можна вживати її при 
серйозних захворюваннях нирок і схильності до 
підвищеного зсідання крові.

Смачна і корисна крупа 
є джерелом вітамінів, 
мікроелементів 

і великої кількості 
амінокислот. 

До складу пшона входять 
лейцин і гістидин – вони покра-
щують стан сполучних тканин. 
Фосфор регулює обмінні проце-
си в кістках. Калій — покращує 
роботу серцево-судинної систе-
ми. Залізо — обумовлює вміст 
гемоглобіну та насичення тка-
нин киснем. Марганець — бере 
участь у всіх обмінних процесах, 
покращує обмін речовин. Віта-
мін B — відповідає за стан волос-
ся і шкіри, а також нервової сис-
теми. Фолієва кислота — це важ-
ливий компонент для нормаль-
ного функціонування нервової 
системи.

Пшоно також є джерелом 
"повільних" вуглеводів, які на-
довго забезпечують відчуття си-
тості, що важливо при дієтич-
ному меню. Тому обов’язково 
включайте у свій раціон пшоня-
ну кашу. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПШОНА 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НИРОК

Склянку крупи промити те-
плою водою, висипати в трилі-
трову банку і залити все гаря-
чою водою. Після цього настою-
вати при кімнатній температурі, 
укривши чимось теплим. На на-
ступний день побачите білу сус-
пензію у воді. Це і є ліки. Цю рі-
дину слід пити в будь-яких кіль-
костях і коли захочете. Коли рі-
дина закінчиться, знову залий-
те пшоно окропом і настоюй-
те. Пити можна до тих пір, поки 
смак не зміниться. Тоді потрібно 
взяти нову склянку пшона.

Такий напій допомагає всій 
сечовидільній системі: чистить 
нирки, виводить пісок, камені, 
допомагає при жіночих хворобах 
і циститі.

А ось цей рецепт добре допо-
магає при пієлонефриті і запаль-
них процесах в нирках. Слід на-
повнити пшоном половину три-
літрової банки, повністю зали-

ти окропом, ретельно переміша-
ти, вкрити і залишити на добу. 
Злити всю рідину в окремий по-
суд. Відвар, що вийшов, вживати 
за такою схемою: у перші добу 
по одній столовій ложці щого-
дини, у другу добу - по три лож-
ки на годину, а в інші дні – по пів-
склянки перед їжею. Дуже добре 
комбінувати такий метод з при-
йомом сечогінних зборів.

Цей спосіб не тільки очищає 
нирки, але і зменшує високий 
тиск, зміцнює кісткові ткани-
ни. Потрібно проростити пшо-
но, для чого ледь покрити водою 
зернятка і чекати, поки паро-
стки не проклюнуться. На це йде 
кілька днів. Після цього промити 
пророслі зерна і висушити. Ва-
рити, як звичайну кашу на воді. 
Їсти без масла, солі та цукру ра-
зом з журавлиною. Результат — 
чистка нирок і зняття запалень, 
загальне очищення організму.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Лікування пшоном варто 

проводити під наглядом лікаря. 
Адже самолікування часто при-
зводить до поглиблення пробле-
ми. У разі сечокам'яної хвороби 
застосування пшона допустимо 
лише при малих розмірах каме-
нів.

Порушення в роботі кишеч-
нику, а саме запори. Наявність 
виразкової хвороби шлунка і 
дванадцятипалої кишки. Захво-
рювання щитовидної залози, 
так як існує думка, що пшоно пе-
решкоджає засвоєнню йоду. Ка-
мені в нирках, утворені з фосфа-
тів та оксалатів. Камені великих 
розмірів.

КАЛИНА: користь 
і шкода для організму 

Ті, хто вважає за краще лікувати застуду народними засобами, напевно, 
починають цей процес з калинового відвару. Він знижує підвищену 
температуру, забезпечує організм вітаміном С, який успішно бореться з 

причиною хвороби: бактеріями або вірусами. Крім того, калина корисна у разі 
гіпертонії, анемії, захворювань печінки. 

Нирки можна вилікувати 
без хімії - пшоном!

Вітаміни, які життєво необхідні восени



№41 (225) / 18 жовтня-24 жовтня 2017 р. №41 (225) / 18 жовтня-24 жовтня 2017 р.Для всієї родини10 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ nday.te.ua 11Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ

- Катрусю, не 
можна бути 
такою плаксою, 

- заспокоює сестричку 
старший братик. - З тебе 
будуть сміятися. 

А Катруся не плаче - репетує 
на весь автобус. Бо там, на вулиці, 
тітонька продає цукерки та інші 
смаколики в яскравих кольоро-
вих обгортках. А тато не хоче ку-
пити. Каже: ще маленька їсти все 
це…

- Де та мама, щоб втихомири-
ла дитину? - бурчить невдоволе-
на пасажирка з тих жіночок, яким 
весь світ вгодити не може. 

- А то у вас своїх дітей немає? 
- заступився хтось із пасажирів. - 
Хай плаче, колись файно співати 
буде. 

- Зараз доня заспокоїться, - ви-
тирає маленькій слізки батько. - 
Правда, Катрусю, ти не будеш пла-
кати? А вдома… 

Молодий чоловік щось шепо-
тів доньці на вушко. І Катруся на-
віть пробувала усміхнутися. 

Автобус рушив. Через кілька 
хвилин дівчатко мовило:

- Хочу пити!
Хлопчик дістав пляшку води і 

мініатюрне пластмасове горнят-
ко. Автобус підстрибнув. Горня 
впало.  

- Що я з вами робити маю? - 
видихнув сам до себе чоловік.      

А тим часом Катруся дзвінким 
плачем знову нагадала пасажи-
рам про свою присутність.

- Перепрошую, просто нам са-
мим трохи важко раду давати.

- А мама де? - запитав хтось.
- Пропала! - голосно випалив 

хлопчик.
Усі дружно глянули на нього.
- Максиме, не можна так, - 

цитьнув на сина батько. 
- Але ж вона пропала! - повто-

рив малий, зробивши наголос на 
останньому слові. 

…Коли Віктор одружувався 

на Вірі, то й подумати не міг, що в 
дружини виникне потяг до спирт-
ного, чужих чоловіків і до бродя-
чого циганського життя. Вдала-
ся до батька, казали в родині. Той 
хтозна де волочився і казна з ким. 
Повертався додому на кілька мі-
сяців і знову зникав. А невдовзі 
Галина, дружина, народжувала 
маля. Так і виховувала сама четве-
ро дітей. 

Якось відсутність благовірно-
го затягнулася надто довго. Так і 
не дочекалася Галина живого чо-
ловіка. Гульки й оковита згубили.  

Віра також любила кудись за-
віятися. Коли була школяркою - 
втікала з уроків. А потім з учили-
ща, де навчалася на кухаря. Єдине, 
що мало непутнє дівчисько - вро-
ду. Також від батька дісталася. 

Віктор познайомився з Вірою 
в лікарні. Обоє з апендицитом ле-
жали. 

Матір Віктор любив і поважав. 
Батько перед смертю просив ша-
нувати неньку. А Уляна раділа, що 
у сина добре серце і гарна вдача. 
Як у покійного чоловіка. 

Майже рік зустрічався Віктор 
з Вірою. І коли покликав заміж, у її 
родині гадали: може, остепенить-
ся нерозумна дівка. Якби ж то…   

…Ще й року не виповнилося 
первісткові, а Віра вже гайнула не-
відомо куди і з ким. 

- Де ваша невістка? - запитува-
ли Уляну сусіди. 

- До родичів поїхала. Хво-
ріє там хтось, - казала неправду 
і опускала від сорому очі. Бо вже 
було відомо про Вірині витівки. 
Сваха зізналася. І «заспокоїла»:

- Потиняється де-небудь та й 
повернеться.   

Віра повернулася додому че-
рез кілька тижнів. Брудна. З вели-
ким синцем під оком. І з запахом 
перегару.

- Що будеш робити, сину? - за-
питала Уляна.

Віктор Віру не викинув з хати. 
Навіть не висварив, як годило-
ся б. Чомусь простив. Просив по-
мудрішати. Хоча б заради сина. 
І чомусь й далі кохав дружину-
вертихвістку з вітром у голові.      

Тепер Віра почала залишати-
ся у «подружок» на ніч. Вранці по-
верталася із запахом алкоголю і 
чоловічих парфумів. Коли хотіла 
обійняти Максима, малий пручав-
ся і тікав. А як почав говорити, то 
однією з перших фраз була:

- Я не люблю тебе, мамо. 
Віра й не переживала. 
…Після народження доньки 

заявила чоловікові:
- Відмучилась дев’ять місяців, 

пора повертатися до життя. 
- Більше не залишай нас, - про-

сив.
Та невдовзі жінку знову по-

кликали «мандри». 
Вікторові радили розлучити-

ся з Вірою. А він знову чомусь про-
щав. Чомусь любив... 

Якось із таким же непутнім 
свояком обікрала на вокзалі не-
знайомого чоловіка. Казала, що 
нічого не пам’ятала: нетверезою 
була. Зважаючи на дрібних дітей, 
Віру не покарали. Клялася, що 
«зав’яже» з питвом і походенька-
ми. Навіть уперше попросила у Ві-
ктора пробачення. І чомусь він їй 
повірив. І вкотре простив…

Але дружина знову частенько 
залишалася ночувати в «колєжа-
нок». Вранці поверталася не ви-
спана та із «запашком».  

Маленька Катя шукала оченя-
тами маму. А її брала на руки бабу-
ся. Максим за мамою не сумував. 
Хлопчикові було ліпше, коли її не 
було вдома. 

Святкування Катрусиного 
дворіччя затягнулося для Віри на 
кілька днів. 

- Ти ж обіцяла, що не будеш 
пити, - опам’ятовував дружину 
чоловік.             

- Я не просто так. П’ю за 
здоров’я своєї доньки.  

А Уляна йшла до аптеки за 
черговою пляшечкою корвалолу. 
Серце тиснуло…

Згодом Віра знову кудись по-
віялася. Казали, начебто бачили у 
столиці біля вокзалу. В товаристві 
бомжуватих чоловіків та жінок. 

Уляна запитувала сваху, чи 
бува нічого не знає про свою 
доньку. Та віднікувалася. Не да-
ється чути. Може, пропала вже. 
Оце «пропала» й почув тоді Мак-
сим… 

- Інший таку дружину в поро-
шок зітер би, - вичитував Вікто-
ра дядько Назар, материн рідний 
брат.   

Віктор крутив обручку на безі-
менному пальці правої руки і мов-
чав. 

- Та скинь нарешті той шматок 
металу, - не вгавав дядько. - Кра-
ще б те нещастя не поверталося. 

- А-а-а, - махнув рукою Віктор. 
- В мене чомусь немає на Віру зла. 
Тільки дітей шкода. 

- А себе? А матір? 
- Та я вже якось… Чомусь мене 

ніхто не розуміє…
- Чомусь… чомусь… А як тебе 

можна зрозуміти? Якась дурна 
твоя любов до тієї… А, може, тобі 
пороблено?

- Таке скажете, дядьку. 
- Бо чомусь в добрих людей 

життя летить вшкереберть. А дех-
то його ще підштовхує. Як ти, на-
приклад…

…Максимко з Катрусею засну-
ли. А Віктор дивився на весільне 
фото. Якою ж гарною була Віра! 
Її великі карі очі справді можуть 
з розуму звести. Донька на матір 
зовсім не схожа. Та й син до Віри 
не вдався.

- От і добре, - прошепотів Ві-
ктор, тамуючи в грудях глухий 
щем…

Ольга ЧОРНА. 

Струни серця

nday.te.ua

Скрипаль і скрипка

В підземнім переході 
грав скрипаль.

Смичком до струн 
так лагідно торкався.

І граючи, забув свою печаль,
Із скрипкою у танці обіймався.
 
Кохання їхнє – ніжний  первоцвіт –
Сплелось у чистих душах  воєдино.
Світилося, як срібний зореквіт,
Злітало в синє небо соколино…
 
Він так її до серця пригортав,
Просив п’янкого, млосного мотиву.
І соловейком ніжно щебетав,
Літаючи у хмарах від пориву.
 
Мелодія зачарувала всіх,
Неначе зустріч, перша і остання.
Це наймиліший, найсолодший гріх –
Плач скрипки від великого кохання.

Як створював Бог 
жінку

(З ІРОНІЄЮ)

Чи знаєте, як створював 
Бог жінку?

Ви думаєте тільки із ребра?
Та крім ребра, він взяв іще пір’їнку,
Була щоб ніжна, сповнена добра.

А ще сум місяця і промінь сонця,
Прозорість вод та лебедя красу.
Покірний погляд слала Охоронцю,
Впивалась в чисту вранішню росу.

Щоб загадковістю манила жінка
То непостійність вітру ще додав.
Сльозинку хмар зронила 

біля стінки
І чоловікові – полон настав.

Подарував базікання сороки,
Всі жахи грому, блискавки октав.
Усе змішав і, щоб не мав мороки,
Вдихнув життя 

і тихо прошептав:

-Ну, що, Адаме, жіночку вже маєш.
У ній твоя частиночка теж є.
Мовчи, терпи – тоді не прогадаєш
І стане казкою життя твоє.               

Доня

Дивлюсь на доню, як в люстерко,
Цвіте у ній вишневий цвіт.
Ті роси, зібрані в цеберко,
Виблискують, мов самоцвіт.

На мене дивиться внучатко
У волошковому вінку.
Таке, як боже янголятко,
Щебече пісеньку дзвінку.
 
Моє серденько завесніє,
Душа радіє від чудес,
Щодня до Господа моліє
За Дар, їй посланий з небес.

Василина 
ВОВЧАНСЬКА.

Сокровенне

Етюд 
Чому у світі так 
багато зради?..

Осінь подарувала нам 
ще кілька теплих 
днів. Сонечко 

привітно заглядає з 
неба, щедро огортаючи 
перехожих пізнім теплом. 
Яскраво-багряне листя 
додає і свого кольорового 
настрою. І все одно мені 
важко на серці, ніби холодні 
тумани окутують усе єство. 
Причина стара, як світ – 
нерозділене і зраджене 
кохання, хоч ти клявся 
любити мене вічно. 

Я – слабка і незахищена. Я, мов 
квітка, що тремтить на рвучкому 
вітрі і хилиться до міцного дерева, 
аби заховатися під його кронами. 

Я шукала захистку у тобі. Та-
кому сильному, мужньому і ніжно-
му водночас. Я довіряла тобі, бо як 
можна не вірити коханій людині?

І раптом все обірвалося. За-
мість зустрічей щодня, як було ра-
ніше, ми заледве могли бачитися 
раз, чи два у тиждень. При цьому 
ти весь час спішив. Казав, то мама 
хвора, потрібно купити продукти 
додому, то молодшу сестричку му-
сиш забрати із школи. Я пропону-
вала тобі свою допомогу, мовляв, 
давай зробимо це разом, але ти 
чомусь вперто відмовлявся. Хоча і 
мама твоя добре мене знала, і се-
стричка гарно до мене ставилася.

А потім я побачила тебе з нею. 
Своєю подругою Оленкою. Це було 
так принизливо, боляче і гірко. 
Двоє близьких мені людей, яким я 
довіряла, водночас зрадили мене. 

Не хотіла жити. Хто переніс по-
дібне – зрозуміє мене. Подруга ра-
дила мені, як зберегти стосунки з 
коханим, а сама тим часом з ним 
спала. 

Серце моє рветься на шматки і 
плаче холодним дощем, хоча осінь 
кидає нам свої останні теплі при-
віти. Чому у світі так багато бай-
дужості, підлості і зради? Чи може 
хтось дати на мої запитання від-
повідь?..

Соломія С. 
м. Бучач.

Пізня зустріч
Де ж ви забарились 

у світах далеких,
Що так пізно стрілись 

на земнім шляху?
Різні прилітали 

на ваш дах лелеки,
Несучи вам різну журу 

у міху.
Що вас так водило 

по одному колу?
Чом один не стишив 

свій шалений крок?
Чом хрестила доля вас 

нарізно болем,
І до різних мчали в Всесвіті зірок?
А тепер зустрілись… 

Розступіться люди!!!
Вимолили двоє зустріч у Небес,
Хай у них, хоч пізнє, але щастя буде,
Щоб у цій любові кожен з них воскрес.

Марія ГРИЦАН.

гніздечкогніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: тріо "Кришталеві роси" ПАТ "Тернопільгаз" Надія Олещук, Наталія Вальків та Ольга Мартинюк.

Інколи знайомі мене запитують, 
чому після стількох років 
розлуки я й досі самотня? 

Намагаюся відбутися жартом, 
мовляв, бо в дорозі ніхто не 
траплявся.

Утім, це неправда. Траплялися, і не раз. 
Ось тільки чи була між тих чоловіків «моя» 
людина, спроможна заради мене, ні, не на 
подвиг якийсь – просто хоча б трішки змі-
нитися.

Хіба я так багато хочу? І хіба неправда, 
що справжнє почуття, без якого сім’я не-
можлива, спонукає нас змінюватися на кра-
ще – заради своїх коханих? 

Саме цього я найбільше чекала й від Ва-
дима, коханого чоловіка. Починалося все 
так красиво: щирі бесіди, романтичні зу-
стрічі. Душа співала. Як молодята, подали 
заяву на одруження. І поїхали в передвесіль-
ну подорож – вирішили разом провести літ-

ню відпустку і, до речі, краще придивитися 
одне до одного.

А сталося, що придивившись, розпроща-
лися. Точніше, розпрощалася з ним я, бо зро-
зуміла: Вадима привело до мене не кохан-
ня, а потреба в зручностях, черговій обслу-
зі. Раніше за ним доглядали матір, дружина, 
по смерті обох – «близькі подруги», як він 
«шляхетно» називав коханок. Ось і виробив-
ся у чоловіка стереотип «ідеальної» дружи-
ни: вродлива, розумна, і найважливіше – чу-
дова господиня, яка б з півслова виконувала 
всі його бажання. Що ж стосується її бажань, 
то, даруйте, нехай сховає їх якнайдалі. 

Цей стереотип Вадим прагнув прищепи-
ти й мені. Моя відпустка перетворилася на 
виконання його безперервних примх: «На 
обід мені хотілося б…», «Справжню каву го-
тують не так, ось моя мама…», «Найвища мі-
сія жінки – берегти сім’ю» і тому подібне. Я 

ж вважаю, що найвища місія жінки – бути 
коханою. А ще, аби чоловік хоча б єдиний 
раз поцікавився, що подобається мені – які 
мої мрії, смаки, уподобання?

Зневіритися у ще одній близькій людині 
було боляче. Та я вважаю, якщо заради тебе 
не хочуть пожертвувати бодай маленькою 
зручністю, то чи люблять взагалі? Бо кохан-
ня – то насамперед, готовність змінюватися 
заради коханої людини і водночас прийнят-
тя її такою, якою вона є – без зайвих, часом 
прикрих, порівнянь із рідною мамою, ко-
лишньою дружиною чи кінозіркою. 

А може, я надто вимоглива? Не знаю. Од-
нак чомусь вірю, що світ не зітканий із ви-
падковостей – у ньому з’єднуються долі, він 
створений для кохання. І моє, справжнє, 
таке трепетне й ніжне, десь зовсім поруч…

Лариса М.

Хати їхні - як сестри. 
Стоять одна 
навпроти одної, 

мовби вибігли на пагорби, 
щоб оповісти недоказане 
за стільки літ. Шиби 
навпроти шиб - наче 
очі в очі. Справа - хата 
Якилини, зліва - Якова. А 
поміж ними - яр. На краях 
його сторожихами біля 
садиб - покручені, як долі, 
груші.

Щоправда, хати різні. Ліва 
в півтора раза ширша і до-
вша, права - на стільки ж ниж-
ча. Втім, подібне і між людей бу-
ває. Одна сестра худенька, ни-
зенька, бліденька, одне слово, 
дрібненька, мов алича. А інша - 
пишнотіла, висока, червонощо-
ка, наче випещена слива з при-
щепленого дерева.

Обидва подвір'я колись го-
моніли статечними розмова-
ми дорослих, дзвеніли дитячим 
сміхом. А тепер і вдень, і вно-
чі німують. Бо на одному обі-
йсті тільки Якилина залиши-
лася, на іншому - Яків самоти-
ною. Обом за вісімдесят. Рані-
ше, було, хоч перегукувалися 
через яр. А нині - годі. Бо голо-
си вже не ті. Дух запирає. Хіба 
до кота хтось обізветься чи на 
курку кишне.

Сюди, на край села, майже 
ніхто не приїжджає і не прихо-
дить. Далекі сусіди, які в поле 
чи з поля поспішають, - мимо 
обійсть. Листоноша - раз на мі-
сяць, коли пенсією тішить.

Але одне одного старі хоч 
рідко, та провідують. Коли сухо 
- йдуть стежкою, що пірнає в 
яр і виринає на його протилеж-
ному боці. А розквасить ґрунт 
осіння моква чи нахабний літ-
ній дощ - в обхід дибають. Ра-
ніше яр був коротшим та міл-
кішим. За колгоспу навіть об-
валовувати почали його. Але 
не встигли загоїти шрами на 

тілі землі. Воля настала й для 
ерозії. Тепер та болячка роз-
ростається. І нікому нема діла 
до того, що грозові й талі води 
роз'ятрюють рани на крутосхи-
лах.

Більше Яків до Якилини хо-
дить, аніж вона до нього. Мов 
провину якусь відчуває. Ніби 
точить його щось, наче хробаки 
садовину. То вишень чи сливок 
принесе, то яблук. Садок у ньо-
го великий. Хоч і не здужає ста-
рий на такий, як замолоду, до-
гляд за деревами, та вони про-
довжують родити. Що то зна-
чить сорт! Голова колгоспу 
брав Якова із собою, коли їзди-
ли за щепами в найкращі роз-
садники. Молоді деревця діли-
ли так, що і на громадський сад, 
і собі вистачило.

А Якилина здебільшого ово-
чами сусіда частує. У городній 
ланці працювала, тож знає, 
чому і як лад дати. Принесе ко-
тресь із них гостинці - й сидять 
обоє на лавочці біля тієї чи ін-
шої хати. На тісному подвір'ї 
Якилини або на просторому, як 
колгоспний тік, - Якова. На пер-
шому - під мальвами, на друго-
му - під вишнями. «Мов два го-
луби сивеньких», - сказала лис-
тоноша. «Два останніх голуби», 
- сумно додав Яків. Він шість 
років тому дружину поховав. 
Блискавкою вбило, коли коро-
ву пасла. «Певно, за якісь грі-
хи кара, - шепталися на похоро-
ні. - Чи за свої, чи за когось із ро-

дини...»
А Якилина  більше шість де-

сятиліть сама. Де могила чоло-
віка — не знає і вже ніколи не 
дізнається. Витягли енкаве-
дисти з криївки пораненого й 
оглушеного гранатою, кинули 
на машину. Повезли в безвісти.

Двійко дітей сама вирости-
ла. По світах розлетілися. Зрід-
ка внуків привозять до родин-
ного гнізда.

Не один зі свого села та й 
із сусідніх набивавсь у прийми 
- всім відмовила. І Яків не раз, 
коли споночіло, у шибку сту-
кав. На серйозну розмову кли-
кав. Тільки ті балачки нічим не 
закінчувалися. Дарма, що ко-
мірником колгоспним був. При-
ставили до громадського до-
бра ще парубком, бо на фронті 
воював. І так присмоктався до 
комори-годівниці, що на пенсію 
не в шістдесят, а в сімдесят лед-
ве виперли. А тоді золоті гори 
Якилині обіцяв. Сипав слова-
ми, мовби дармовим зерном у 
засіки. Молода й красива вдо-
ва мовчки гримала перед його 
носом засувом хати, а слизький 
у словах і справах Яків в'юном 
щезав у яру.

Тепер обоє про те й не зга-
дували. Спомини - мов сіль на 
рани. Якилина про синів розка-
зувала, про внуків. А Яків біль-
ше мовчав, тільки зітхав. Дітей 
йому Бог не послав.

...Усю ніч лив дощ. Шмату-
вали небо блискавиці, лупили 

громи. Вранці нарешті стихло. 
Сонце блиснуло по шибах обох 
хат.

Погладила Якилина свою 
найближчу подругу - палицю і 
вийшла з нею на подвір'я. По-
дивитися на город - чи не поза-
ливало, не замулило. Струмоч-
ки дощової води ще дзюркоті-
ли до яру.

Аж звідкись знизу - чийсь 
голос. Прислухалася. Таки Яків 
кличе. Старенька диб-диб до 
яру. Глянь - стежку донизу вода 
підмила. Яків, либонь, послиз-
нувся. Впав. Вовтузиться, ру-
кою за коріння груші тримаєть-
ся. А встати не може. Ноги ков-
заються. Дивиться благально. 
Очі навпроти очей. Борозни на 
щоках вдови наче продовжу-
ються на обличчі вдівця. Ніби 
однакова рілля пережитого за-
горнула колишню вроду.

- Чому ж ти сюди пішов? - за-
бідкалась Якилина. - Треба було 
поза яр.

- Боявся, що не встигну, - 
прохрипів Яків. У горлі в ньо-
го ніби щось забулькало. - Чую, 
вже мало часу вділено мені. А 
сказати повинен. Мушу.

- Зараз винесу мотузку, - 
спробувала розігнутись Якили-
на. - Кину тобі кінець, а інший 
до груші прив'яжу. Так і вика-
рабкаєшся.

- Не ходи нікуди, - заха-
пав ротом повітря. - Можеш не 
встигнути. Сказати мушу. То я...

Замовк. Схлипнув.
- Що, Якове?
- То я... Тоді, в сорок шосто-

му... Привів енкаведистів до 
схрону твого чоловіка... Лихий 
поплутав. Прости мені. Любив 
тебе. Хотів, щоби моєю була. 
Відпусти мені той гріх...

- Здогадувалась я... І дав-
но простила. Ще коли ти потай 
од мене заплатив, кому треба, 
за моїх синів-соколиків, щоби 
вступили до інституту. А тепер 
Бог тобі суддя... - перехрести-
лась Якилина.

Яків ще схлипнув. Хотів 
вдихнути, та вже не зміг. Рука 
ковзнула по корінню, траві. 
Дряпнула землю.

Стогін покотився на дно яру.
Богдан МЕЛЬНИЧУК. 

(2006 рік).

На життєвих перехрестях СТОГІН покотився яром

- Катрусю, не - Катрусю, не - К

Чомусь він її 
ПРОЩАВ…

Азбука для дорослих Кохана чи служниця?

Лунає пісня українська, 
Дзвенять, мов 

кришталеві роси, голоси, 
Чарують землю, небо 

й людські душі, -
Бо сповнені любові, 

ніжності й краси.  
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19-річна спортсменка з 
України Юлія Левченко пере-
могла у номінації "Зірка, яка 
сходить" на церемонії наго-
родження "ЕА GoldenTracks" у 
столиці Литви.

"У мене був успішний сезон, 
і дуже приємно, що не лише я це 
помітила, і не лише у моїй краї-
ні, а і в Європі", - прокоментува-
ла вона свою відзнаку.

На перемогу у номінації "Зір-
ка, яка сходить" від України та-
кож претендували Аліна Шух, 
Ярослава Магучіх і Михайло Ко-
хан.

"Приємно, що у списках саме 
українців було відразу четве-
ро. Ми вже можемо заявити про 
себе, про те, що у нас у країні є 
таланти", - додала спортсмен-
ка і висловила побажання, аби 
в Україні були умови для трену-
вань. На церемонії відзначили 

ще одного українця - посмерт-
но. Йдеться про Олександра Ма-
щенка, якого нагородили Золо-
тим значком "European Athletics" 
за особливі досягнення.

Юлія Левченко - срібна ме-
далістка чемпіонату світу, брон-
зова медалістка чемпіонату Єв-
ропи у приміщенні, чемпіонка 
Європи U23 зі стрибків у висоту. 
У серпні  на Чемпіонаті світу з 

легкої атлетики у Лондоні саме 
вона завоювала єдину медаль 
для української збірної.

"GoldenTracks" - це щорічна 
церемонія відзначення найкра-
щих легкоатлетів Європи.

Лідерами цього року ста-
ли чемпіони світу німець Йо-
ганнес Феттер (метання спису) 
і гречанка Єкатеріні Стефаніді 
(стрибки з жердиною).

Прем’єр-ліга 12 тур. Ре-
зультати матчів:

Шахтар – Ворскла – 3:2;
Сталь – Зоря – 0:1;
Верес – Маріуполь – 1:1;
Зірка – Карпати – 0:0; 
Олімпік – Олександрія – 1:0;
Чорноморець – Динамо – 2:1.

Українська Прем’єр-Ліга ви-
значила найяскравішого футбо-
ліста з усіх, які взяли участь у 
матчах 12 туру Чемпіонату УПЛ. 
За підсумком голосування пере-
могу здобув нападник «Ворскли» 
Юрій Коломоєць, який у матчі з 
«Шахтарем» відзначився дублем.

Європа: Бельгія, Німеччина, Англія, Іспанія, Польща, Іслан-
дія, Сербія, Франція, Португалія.

Південна Америка: Бразилія, Уругвай, Аргентина, Колумбія
Азія: Іран, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія.
Північна Америка: Мексика, Коста-Ріка, Панама.
Африка: Нігерія, Єгипет.
Росія зіграє на турнірі на правах господаря турніру.
Тим часом в оновленому рейтингу ФІФА збірна України опус-

тилася відразу на 6 позицій і ділить 30 сходинку з Єгиптом. Оби-
дві команди мають у своєму активі по 818 очок.

На вершині рейтингу національних збірних ФІФА продовжує 
перебувати Німеччина (1631), від якої не набагато відстає Бра-
зилія (1619). У п'ятірку найкращих збірних світу також входять 
Португалія (1446), Аргентина (1445) та Бельгія (1333).

До речі, за підсумками кваліфікаційного етапу до ЧС-2018 
збірна України посіла друге місце у списку команд, які володі-
ли м'ячем на своїй половині поля найбільше часу. За 10 матчів 
"синьо-жовті" провели з м’ячем на своїй половині поля більше 
трьох годин, а, як виявилося, для перемоги потрібно атакувати. 

Український середньоваговик Сергій 
Дерев'янченко проведе бій проти перемож-
ця реваншу між чемпіоном світу за чотир-
ма версіями Геннадієм Головкіним і мексикан-
цем Саулем Альваресом. Непереможний украї-
нець буде оскаржувати із одним з цих боксерів 
пояс IBF, претендентом на який він є. Спочатку 
Дерев'янченко повинен був зустрітися з Голо-
вкіним в грудні цього року, але казахстанець до-
мовився з Альваресом про реванш. Раніше Сер-
гій переміг технічним нокаутом багамця Туреа-
но Джонсона і став претендентом на титул чем-
піона світу.

Український гросмейстер Антон Коробов в 
складі команди "Глобус" став переможцем єв-
ропейського клубного турніру. З медалями за-
вершили змагання й інші українські гросмейсте-
ри - Павло Ульянов і Юрій Криворучко виграли 
"срібло" в складі "Алкалоїд". Також успішно ви-
ступили жінки - Наталія Жукова з клубом "Боса 
Нова" стала третьою, а Ганна Ушеніна фінішува-
ла четвертою з "Югрою".

На першому в Європі чемпіонаті з підвод-
ного пірнання із затримкою дихання українка 
Наталія Жаркова завоювала одразу два золота. 
Вона показала найкращі результати, встановив-
ши одразу два світові рекорди. Без ласт україн-
ка зуміла зануритись на глибину - 65 метрів, а в 
бі-ластах подолала відстань 85 метрів.

Українка Вікто-
рія Мотричко по-
сіла перше місце в 
офіційному рейтин-
гу найкращих шаш-
кісток планети. За 
підсумками сезону 
28-річна одеситка 
набрала 2238 очок, 
випереджаючи лат-
війку Зою Голубє-
ву і росіянку Матрону Ноговіцину. Окрім того, 
до десятки найкращих шашкісток потрапила ще 
одна українка – Ольга Балтажи, яка посіла 10 міс-
це в рейтингу з результатом за підсумками се-
зону у 2189 балів. Щодо чоловіків, то серед них 

найкращим з українців виявився Юрій Анікєєв, 
який посів 8 місце в рейтингу.

У Полтаві завершився відкритий Всеукра-
їнський турнір з греко-римської боротьби се-
ред юнаків 2001-2003 років народження «На-
дія-2017». Участь у змаганнях взяли тридцять 
команд з різних областей України, Молдови та 
Ізраїлю, у складі яких виступили близько 250 
спортсменів. Честь Тернополя відстоювали ви-
хованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби». 
В результаті, у своїх вагових категоріях Олек-
сандр Шевчук (ЗОШ № 21) та Олександр Хрулен-
ко (ЗОШ № 24) здобули бронзові нагороди. Го-
тували призерів заслужені тренери України Ан-
дрій Телебан та Анатолій Лосєв.

Українська тріатлоністка Юлія Єлістрато-
ва на етапі Кубка Азії та чемпіонаті Західної Азії 
зі спринту та Кубку Азії з дуатлону здобула одра-
зу два «золота». Спершу, українка стала найкра-
щою в спринті, випередивши на фініші дистанції 
представницю Угорщини Жанетт Брагмайер на 
14 секунд. А за півтори години Юлія стартувала 
ще й дуатлоні, де також здобула перемогу. 

Екс-чемпіони світу в суперважкій вазі Во-
лодимир і Віталій Кличко отримали нагоро-
ди в премії "German Boxing Awards". Обидва бра-
ти перемогли в номінації "Довічні досягнення". 
Також Володимир за бій проти Ентоні Джошуа 
отримав нагороду "Повернення року".

На паралімпійському чемпіонаті Європи з 
настільного тенісу, що з 28 вересня по 4 жовтня 
проходив у Словенії, команда України була пред-
ставлена чи не найчисельнішим складом - 15 
спортсменів, що боролись за високі місця з 295 
спортсменами із 31 країни Європи. У доробку на-
ших паратенісистів - 10 нагород: п`ять золотих, 
три срібні та дві бронзові медалі. 

Володар "Золотого м'яча" 1995 року 
Джордж Веа був обраний новим президентом 
Ліберії. За результатами голосування 51-річний 
Веа випередив чинного віце-президента Ліберії 
Джозефа Бокая та став новим главою держави. 
Колишній гравець "Монако", "ПСЖ", "Мілана", 
"Челсі", "Марселя" змінить на посту президента 
Елен Джонсон-Серліф. 

На бій у нью-йоркському "Медісоні" між 
українцем Василем Ломаченком та кубинцем 
Гільєрмо Рігондо розпродали усі квитки. Арена 
"Madison Square Garden" вміщає 5,5 тисяч гляда-
чів. Це вже другий поєдинок Ломаченка з трьох 
останніх, квитки на який організатори розпро-
дали задовго до вечора боксу.

Визначилися суперни-
ки нашої команди у новому 
футбольному турнірі УЄФА 
– Лізі націй. Збірна України 
виступить у дивізіоні B, куди 
також потрапили Австрія, 
Уельс, Словаччина, Ірландія, 
Швеція, Північна Ірландія, 
Данія, Боснія і Герцеговина, 
Чехія, Туреччина та Росія, 
з якою нашу команду УЄФА 
розведе на першому раунді 
по різних групах.

Згідно з форматом турні-
ру, 55 національних команд-
учасниць розділені на чоти-
ри дивізіони, відповідно до їх 
позицій у рейтингу збірних 
УЄФА. В дивізіонах А і В будуть 
виступати по 12 команд, в ди-
візіоні С - 15 збірних, а в диві-
зіоні D - 16.

Дивізіони А і В будуть діли-
тися на чотири групи по три 
команди в кожній. У дивізіоні С 
буде одна група з трьох команд 
і три групи по чотири учасни-
ки, а в дивізіоні D - чотири гру-
пи по чотири учасники.

Склад інших дивізіонів 
виглядає так:

Дивізіон А: Німеччина, 

Португалія, Іспанія, Бельгія, 
Франція, Англія, Швейцарія, 
Італія, Польща, Ісландія, Хор-
ватія, Нідерланди.

Дивізіон С: Угорщина, Ру-
мунія, Шотландія, Словенія, 
Сербія, Албанія, Норвегія, Гре-
ція, Чорногорія, Ізраїль, Болга-
рія, Фінляндія, Кіпр, Естонія, 
Литва;

Дивізіон D: Азербайджан, 
Македонія, Білорусь, Грузія, 
Вірменія, Фарерські острови, 
Латвія, Люксембург, Казах-
стан, Молдова, Ліхтенштейн, 
Мальта, Косово, Андорра, Сан-
Марино, Гібралтар.

Груповий турнір пройде 
восени 2018 року. Перемож-
ці груп дивізіону A зіграють в 
червні 2019 року в фінально-
му етапі Ліги націй, який буде 
складатися з півфіналів, матчу 
за третє місце та фіналу.

У стикових матчах Ліги на-
цій, в яких зіграють 16 пере-
можців груп турніру, будуть 
розігруватися чотири путівки 
у фінальний турнір Євро-2020.

Жеребкування Ліги на-
цій відбудеться 24 січня 2018 
року в Лозанні.

Осічка «Динамо» і вимучена 
перемога «Шахтаря»

Зірка, що сходить над спортивною Європою

АРЕНА Відлуння майбутнього 
чемпіонату

Визначилися 23 із 32 учасників фінальної 
частини Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Новий турнір під егідою УЄФА
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- Ірино, коли у твоєму 
житті з’явився бісер?

- Бісероплетінням я поча-
ла займатися ще з дитинства. 
Спершу відвідувала Тернопіль-
ську дитячу художню школу, 
а після її закінчення ходила в 
Тернопільський центр дитя-
чої творчості на гурток під ке-
рівництвом Тетяни Ярославів-
ни Тимочко. У нашої вчитель-
ки було дуже багато цікавої лі-
тератури, і в тому числі книж-
ки з бісероплетіння. Для мене 
це було дуже новим і цікавим. 
Я пробувала все, але найбіль-
ше мені до душі припало бі-
сероплетіння. Тоді я ще вчи-
лася плести невеликі прикра-
си, браслетики і більше вивча-
ла різні техніки плетення. Вже 
коли освоїла їх, то перейшла 
на масштабніші прикраси. У 
той час з матеріалами було су-
тужно. Я плела на тоненькій 
рибацькій жилці з китайсько-
го кривого бісеру. 

- Чим тобі подобається 
цей вид рукоділля? 

- Бісероплетіння захоплює 
повністю, дозволяє відволік-
тися від зайвого і з головою по-
ринути в роботу. Це непростий 
трудомісткий і за часом за-
тратний процес. Це - 100-відсо-
ткове увага. Коли довго робиш 
прикрасу, стараєшся, отриму-
єш чудовий результат. 

- Як з’явилося зацікавлен-
ня старовинними прикраса-
ми?

- Одного разу мені до рук по-
трапила книга Олени Федорчук 
«Українські народні прикраси з 
бісеру». Тоді й з'явилася ідея 
відтворювати старовинні укра-
їнські прикраси. Ця книга і досі 
є для мене основою. Наразі за-
ймаюся лише вивченням при-
крас та технологій їх творення. 
Найбільше мені до душі гуцуль-
ські прикраси з бісеру. Вони не-
масивні, делікатні і неймовірно 
барвисті. 

- Чи дорогі матеріали для 
бісероплетіння?

- Зараз ринок наповнений 
різноманітними товарами для 
рукоділля. Для виготовлен-
ня своїх прикрас я використо-
вую чеський бісер - він набага-
то рівніший, ніж китайський, 
і приємніший в роботі, капро-
нову нитку - вона надзвичайно 
міцна, на відміну від жилки, та 
металеву фурнітуру. Оскільки 
зараз я працюю дуже активно, 
тому здебільшого матеріали 
купую оптом в інтернеті – так 
це виходить дешевше. 

- Ірино, скільки часу в се-
редньому витрачаєте на ви-
готовлення однієї прикраси?

- Все залежить від розмі-
ру виробу. На тоненьке кольє 
можу витратити від кількох го-

дин до одного дня, а от, до при-
кладу, виготовлення лемків-
ської "кризи" може зайняти і 
до тижня часу. 

- На твою думку, варто 
використовувати народні 
мотиви в прикрасах? 

- Це складне запитання. Я 
їх використовую, бо мені подо-

баються ці візерунки і кольо-
ри. Чи будуть люди хотіти це 
носити, коли пройде "бум" на 
все українське? Я не знаю. Це 
залежить від самої людини. Я 
рідко ношу прикраси, зроблені 
мною, але однозначно не пере-
стану їх робити. 

 - Чи може хобі стати ро-
ботою, яка приносить гро-
ші? Наскільки прибуткове 
рукоділля? 

- Прикрасами з бісеру мож-
на заробляти, головне мати 
бізнесову жилку (усміхаєть-
ся – ред.). На мою думку, дуже 
добре, коли хобі переростає в 
роботу. Головне робити те, шо 
приносить задоволення. Тіль-
ки тоді це вже буде приноси-
ти і прибуток. Сьогодні я біль-
ше зорієнтована на реалізацію 
своїх прикрас за кордоном, з 
них українська діаспора в се-

редньому становить 15-20 від-
сотків. Зараз мої прикраси є і 
в Австралії, Франції, Великій 
Британії, Росії, Іспанії, Сполу-
чених Штатах, Швеції та бага-
тьох інших країнах.

- Чи часто тебе просять 
виготовити прикраси за 
власними ескізами?

- Здебільшого купують го-
тові прикраси. Але часто буває, 
що роблю їх на замовлення. До 
виготовлення оздоб підходжу 
з великою відповідальністю. 
Мені важливо, щоб прикраси, 
зроблені мною, приносили лю-
дині лише приємні емоції і ро-
били її щасли-
вою.

Ірина ГАЛУЩАК 
відтворює старовинні 
українські прикраси

Роботи тернопільської майстрині носять жінки навіть в Австралії  і  Швеції

Тернополянка Ірина Галущак із бісеру, перламутру, коралу, скляних намистин, старовинних 
монет та гуцульських зґрад створює справжні витвори мистецтва. Бісероплетінням дівчина 
займається вже понад десять років. За цей час пройшла тривалий шлях від початківця 

до професіонала. За фахом вона ландшафтний дизайнер, однак знайшла своє покликання у 
рукоділлі.  Сьогодні роботами тернополянки цікавляться не лише в Україні, а й за кордоном. 
Ірина захоплюється старовинними українськими прикрасами, які залишилися лише на фото, 
у музеях і приватних колекціях. Дівчина вже кілька років відтворює ці скарби для сучасних 
українок, аби додати особливого шарму етніки сучасній моді. 

Юлія 
ТОМЧИШИН.

«Прожектори встановили на кожну форсунку, 
- повідомляють в управлінні ЖКГ Тернопільської 
міськради. -  Всього їх 404 – по 202 на кожній лінії 
фонтанів. Фонтан має понад чотири сотні форсунок, 
струмінь води, кожної із яких завдовжки близько де-
сяти метрів, а висотою близько чотирьох». 

Чотири насоси на різних рівнях качають по 500 
кубів води щогодини, насичуючи її киснем, і таким 
чином запобігаючи цвітінню водойми. Це один із 

семи кроків програми порятунку найбільшої водо-
йми міста. 

Фонтан на Набереджній став справжньою родзин-
кою Тернополя. Ввечері десятки містян збираються 
біля нього, щоб помилуватися переливами барв. 

Тернопільські водограї працюватимуть  до двад-
цятого жовтня. Після цього фахівці  демонтують 
окремі елементи усіх фонтанів та законсервують їх 
на зимовий період.

Фонтан на Набережній засяяв
У Тернополі засвітився найдовший аераційний фонтан в Україні.  
Побачити всі барви унікального водограю тернополяни зможуть 

впродовж найближчих декількох днів з 19 години вечора. 

nday.te.ua
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ГАРБУЗОВО-СИРНИЙ СУП
ПОТРІБНО: гарбуз (розміром з вели-

кий грейпфрут), 5 середніх картоплин, ци-
булина, плавлений сирок, 250 г жирних 
вершків, спеції за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз, картоплю і 
цибулю очистити, після чого нарізати на 
великі кубики і обсмажити в сотейнику на 
вершковому маслі. Коли овочі обсмажать-
ся, слід залити їх водою на п'ять сантиме-
трів вище суміші і залишити тушкуватись. 
Коли овочі стануть м'якими, необхідно пе-
ретворити їх на пюре за допомогою блен-
дера. Потім поставити на вогонь і поступо-
во додати плавлений сирок, даючи йому 
розчинитися. Додати вершки, посолити і 
поперчити. При подачі можна прикрасити 
зеленню і сухариками.

СУП З ГАРБУЗОМ І ГРИБАМИ

ПОТРІБНО: 200 г гарбуза, 200 г грибів, 
2 картоплини,1 помідор, корінь петрушки, 
цибулина, 2 ст. л. олії, 5 скл. води, сіль, пе-
рець за смаком, зелень.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби та цибулю на-
різати невеликими шматочками, подріб-
нити корінь петрушки, перемішати та па-
серувати суміш на олії. Картоплю та гар-
буз, порізані на брусочки, залити гарячою 
водою та варити 10 хв. Додати овочі, порі-
зані помідори, сіль, перець, варити до го-
товності. Перед подачею додати подрібне-
ну зелень.

ГАРБУЗ, ЗАПЕЧЕНИЙ 
З КАРТОПЛЕЮ І БЕКОНОМ

ПОТРІБНО: 1 кг гарбуза, 500 г карто-
плі, 1 кабачок,1 цибулина, 200 г бекону, 50 
г твердого сиру, 200 мл молока, 2 ст. л. ма-
йонезу, 1 ст. л. олії, щіпка меленого корі-
андру, чорний мелений перець за смаком, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очистити 
від насіння і шкірки та натерти на грубій 
тертці. Кабачок також потерти. Карто-
плю почистити і порізати тонкими кру-
жечками. Цибулю дрібно порізати. Бе-
кон порізати шматочками, трохи обсма-
жити його на сковороді, потім додати ци-
булю і смажити до рум’яності. З’єднати 
молоко, майонез, спеції, посолити і пере-
мішати. Лист змастити олією і викласти 
кількома шарами гарбуз, кабачок, карто-
плю, обсмажену цибулю з беконом. Зали-
ти молоком і відправити у розігріту до 
180°С духовку на 40-50 хв. За 10 хв. до го-
товності посипати гарбузову запіканку 
тертим сиром.

ГАРБУЗОВО-КУРЯЧІ КОТЛЕТИ
ПОТРІБНО: 400 г курячого філе, 1 яйце, 

200 г гарбуза, 1 цибулина, 2 зуб. часнику, 1 
ст. л. вершкового масла, 2 ст. л. манки, 2 ст. 
л. олії, мелений коріандр за смаком, чор-
ний мелений перець за смаком, сіль за сма-
ком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очисти-
ти від шкірки і насіння, натерти на круп-
ній тертці. Куряче філе пропустити через 
м’ясорубку разом із цибулею та часником.

З’єднати фарш і гарбуз, додати яйце, 
розм’якшене вершкове масло, манку, спе-
ції, посолити, добре перемішати. Залиши-
ти фарш на 20 хв. Сформувати невеликі 
котлети і обсмажити їх на олії з двох боків 
до золотистої скоринки приблизно по 5 хв. 
Подавати їх гарячими із будь-яким гарні-
ром, салатом або овочами.

РАГУ З ЯЛОВИЧИНИ У ГАРБУЗІ
ПОТРІБНО: великий гарбуз, 1 кг яло-

вичини, 3 ст. л. олії, 1 скл. води, 5 середніх 
картоплин, 4 морквини, 1 солодкий бол-
гарський перець, 4 зуб. часнику, 1 цибули-
на, 2 ч. л. солі, 1/2 ч. л. чорного меленого 
перцю, 400 г консервованих помідорів

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати м'ясо куби-
ками і підсмажити на олії. Після чого дода-
ти крупно нарізані картоплю, моркву, со-
лодкий перець, подрібнений часник, ци-
булю, а також сіль і перець. Додати трохи 
води і залишити суміш тушкуватися про-
тягом 2 годин. Потім додати помідори. У 
гарбузі слід зрізати кришечку і ложкою 
дістати насіння. Далі гарбуз потрібно по-
містити на деко і змастити зовні олією. На-
повнити гарбуз рагу, закрити «кришкою» і 
випікати близько 2 годин при температу-
рі 170 градусів до розм'якшення гарбуза. 
Подавати страву на стіл разом з гарбузом, 
а при накладанні рагу слід зачерпувати зі 
стінок м'якоть овоча.

ІКРА З ГАРБУЗА НА ЗИМУ

ПОТРІБНО: 1 кг очищеного гарбуза, 
2 цибулини, 1 болгарський перець, 3 зуб. 
часнику, 2 ст. л. томатної пасти, 4 ст. л. олії, 
3 ст. л. 9%-го оцту, 1 ст. л. цукру,

щіпка паприки, чорний мелений пе-
рець за смаком, 1 ст. л. солі, 100 мл води.

ПРИГОТУВАННЯ: очищений гар-
буз потерти на крупній тертці. Можна по-
дрібнити гарбуз, пропустивши його через 
м'ясорубку або блендер. Болгарський пе-
рець потерти на дрібній тертці. Цибулю 
дрібно порізати. Часник пропустити че-

рез часничницю.У сотейнику в розігрітій 
олії спасерувати цибулю 5-7 хв., потім до-
дати гарбуз і болгарський перець. Готу-
вати овочі на середньому вогні, періодич-
но помішуючи, щоб не підгоріли, 15 хв. То-
матну пасту змішати з водою і влити в ікру 
з гарбуза. Перемішати і тушкувати 30-40 
хв. на середньому вогні. Наприкінці дода-
ти часник, спеції, оцет, а також сіль і цукор 
за смаком. Залежно від солодкості гарбу-
за, скоректувати кількість цукру. Готувати 
ікру з гарбуза ще 5 хв.

Розкласти ікру у підготовлені стери-
лізовані банки і закрутити. Перевернути 
банки догори дном, вкутати ковдрою і за-
лишити до повного охолодження.

 Зберігати її в прохолодному темному 
місці.

ЗАПІКАНКА З ГАРБУЗОМ, 
МЕДОМ І ГОРІХАМИ

ПОТРІБНО: 500 г гарбуза, 200 г сиру, 
4 ст. л. манної крупи, 2 яблука, 2 яйця, 100 
г волоських горіхів, 50 г родзинок, 30 г 
вершкового масла, 3 ст. л. цукру, 1 ст. ложка 
меду, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: родзинки залити во-
дою і залишити на 20 хв. Горіхи трохи під-
сушити і подрібнити. Гарбуз очистити і на-
різати кубиками. Яблука також очистити 
і нарізати кубиками або соломкою. Збити 
міксером яйця з сіллю і цукром. Додати у 
них манну крупу, знову збити і залишити 
на 20 хв., щоб манка набухла. Сир протерти 
через сито, щоб позбутися грудочок. Дода-
ти до яєць сир і мед і знову збити тісто до 
однорідної консистенції.

Викласти частину тіста в змащену мас-
лом і посипану манкою форму для випі-
кання. Потім покласти шар гарбуза і яблук, 
посипати родзинками і горіхами. Зверху 
викласти тісто. Відправити запіканку у ро-
зігріту до 180°С духовку на 40 хв. Сирна за-
піканка з гарбузом, яблуком, родзинками і 
горіхами смакує зі сметаною, варенням або 
просто чаєм.

ПРЯНИЙ ПИРІГ 
З ГАРБУЗОМ І ГОРІХАМИ

ПОТРІБНО: 1 ¾ скл. борошна, ½ скл. 
цукрової пудри, 100 г масла, охолоджено-
го і порізаного кубиками, 1 яйце. Для на-
чинки:1 скл. підготовленого гарбузово-
го пюре (гарбуз відварити і збити в блен-
дері), 2 яйця, 2/3 склянки вершків жирніс-
тю 33-35%, 1/3 склянки коричневого цу-
кру (можна взяти білий), 1 ч. л. кориці ме-
леної,  ½ ч. л. імбиру меленого, ½ ч. л. ме-

леного мускатного горіха, ¼ ч. л. меленої 
гвоздики, ¼ ч. л. меленого запашного пер-
цю, ½ скл. половинок горіха пекан або во-
лоських.

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти борошно і 
цукрову пудру в миску. Додати масло і пе-
ретерти його пальцями з борошном і пу-
дрою до отримання крихт. Додати яйце і 
замісити м'яке тісто. Обгорнути його плів-
кою і поставити в холодильник на півго-
дини. Змастити вершковим маслом фор-
му для пирога діаметром 23 см. Розкачати 
тісто між двох листів пекарського паперу і 
перекласти його у форму, покривши дно і 
борти. Охолоджувати тісто у формі ще 30 
хв. Розігріти духовку до 180°С і запікати 
основу 10 хв., поклавши зверху спеціаль-
ний вантаж на пекарській папір або прида-
вивши формою меншого діаметру. Вийня-
ти основу з духовки і збільшити темпера-
туру до 200°С.

У мисці змішати гарбузове пюре, яйця, 
вершки, цукор і спеції. Вилити начинку в 
основу і розкласти зверху горіхи. Пекти 10 
хв., потім зменшити температуру до 150°С 
і пекти ще 25-35 хв., поки начинка не схо-
питься. Подавати пиріг охолодженим, з 
вершками.

ПЮРЕ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ГАРБУЗОМ І ГРУШЕЮ

ПОТРІБНО: 150 г гарбуза, 100 г груші, 
50 мл води, цукор за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз почистити 
і порізати на невеликі шматочки. Зали-
ти  водою, накрити кришкою і тушкува-
ти 15-20 хв. до м'якості. Грушу також по-
чистити і порізати дрібними шматочка-
ми. З'єднати тушкований гарбуз із грушею 
і збити  блендером до стану пюре. Можна 
трохи підсолодити за смаком.

ГАРБУЗОВЕ ЛАТЕ

ПОТРІБНО: 2 чашки молока, кілька не-
великих кубиків звареного гарбуза, 2 ст. л. 
цукру, ваніль, 1/2 ч. л. суміші спецій (ме-
леної кориці, тертого мускатного горі-
ха, кардамону), 2 чашки свіжозвареного 
еспресо,збиті вершки (за бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: у невелику ка-
струльку влити молоко, додати кубики 
гарбуза і цукор. Проварити все на серед-
ньому вогні, помішуючи, до кипіння. Зня-
ти каструльку з вогню, додати ваніль і спе-
ції, перелити суміш у чашу блендера і до-
бре збити до однорідної консистенції. Вли-
ти отриману молочно-гарбузову суміш в 
два келихи для лате. Далі додати еспресо і, 
за бажанням, збиті вершки.

ГАРБУЗОВЕ МЕНЮ: 
смачно, корисно, пікантно
Восени овочевий сезон у розпалі. Чи не найкориснішим серед цих 

дарів є  гарбуз. Вважається, чим яскравіший колір м'якоті, тим 
більше в ній міститься поживних речовин. Гарбуз багатий на 

вітаміни А, В, С, РР, Е, клітковину, мінерали кальцію, залізо, цукор, мідь, 
фтор, цинк, каротин і калій. Його вживають для нормалізації тиску. А 
ще він містить речовини, котрі  пригнічують розвиток туберкульозної 
палички. Каротин у поєднанні з вітаміном Е в складі гарбуза - 
прекрасний імуностимулятор, що особливо актуальну у цю пору. 



№41 (225) / 18 жовтня - 24 жовтня 2017 р.Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 19

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна 
Антонівна, р/р №26006010939623,  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Зволейко А. Л., м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 65/8

тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 15013

Громадсько-політичний тижневик. 
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР 
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р. 

Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Думки авторів можуть не 
збігатися з позицією редакції. 

Редакція залишає за собою право 
редагувати та скорочувати 

тексти. Оригінали не 
рецензуються і не повертаються. 

Відповідальність за зміст 
реклами несе рекламодавець.

Адреса редакції: м.Тернопіль,  вул. Крушельницької, 18, офіс 409, індекс 46400; 

тел./факс (0352) 40-77-60; 
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

nday.te.uaКалейдоскоп
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Ситуація довкола поставки до окупованого Пу-
тіним Криму турбін концерну «Siemens» засвідчи-
ла: європейські цінності закінчуються там, де по-
чинаються російські гроші

  
- Тату, хто такий Путін?
- Путін - наш вождь, синку.
- А нас в школі вчили, що вожді бувають тільки 

у дикунів.
  

- Куме, чому, в Московії мертвих керівників лю-
блять більше, аніж живих?

- Бо вони не мучать народ.
  

Розмовляють двоє пенсіонерів:
- Чули, Івановичу, «Укрпошта» подала заявку на 

отримання ліцензії на постачання природного газу.
- То нас чекає нова послуга: «Газ - у кожну по-

штову скриньку?»
  

- Чули, в рейтингу кращих армій світу Україна 
посіла 30-е місце?

- А в рейтингу верховних головнокомандувачів?
- А це вже державна таємниця.

Продаю
У селі Біла 

Тернопільського району 
14,8 га під забудову; 

дачну ділянку - 0,6 га.
Тел.: (096) 3450518, 

Оксана.   

Утеплення будинків! 
Декорування

 фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ 

КОМПЛЕКС 
ФАСАДНИХ РОБІТ.

Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

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
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Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади, 
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних

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

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

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

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

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

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"

ТДВ “Зелене господарство” 
пропонує кущі квітів

 СТРЕЛІЦІЇ 
ціна від 200 грн. 

- 350 грн. 
 Адреса: м. Тернопіль, 

вул. Ст.Бандери 83, 
тел: 24-35-59, 24-33-75, 

80971714212

Вітаємо! 
Чарівну жінку, вірну подругу, добру маму

Олену Василівну Олещук 
з Тернополя 

з Днем народження!
Прийми від нас, рідна, вітання найкращі,
Бажаємо миру, здоров’я і щастя.
 Жіноча доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг,
Зачарувався жовтень урочисто,
Приніс вітання він на Твій поріг. 
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається буття, -
Кохання, щастя, діти, вірні друзі
І вічно юна, не старіюча душа. 
Нехай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус здоров’я посилає 
На многії і благії літа!

З любов’ю і повагою – сусідка Леся, подруги 
Оксана і Марійка.

Вітаємо!
Найкращу донечку, любу онучку

Олесю Мичко
з Теребовлі
з 5-річчям!

Донечко рідна, онученько мила,
Тебе ми вітаємо цієї світлої днини!
І дякуєм Богу за все, що дає,
Ну, а найперше, що Ти у нас є!
Святкового дня Ти народилась,
Наче зіронька з’явилась,
В наш дім принесла
Багато радості, тепла. 
Тож виростай здорова, мудра і слухняна,
Щоб завжди пишались Твої тато й мама!

З любов’ю – мама, тато, бабусі і дідусі, хресний 
Славко, хресна Ірина з сім’ями.

Не бачити світу Божого на старості літ – дуже 
важко. Не могла навіть до церкви сходити помо-
литись. Отець Степан Бачинський з вірою благо-
словив мене на щасливу операцію. 

У дні, коли люд святкував Воздвиження сили 
Животворящого Хреста, я перебувала в лікарні. 
Тому дякую Господу Богу за все пережите…

І ось я бачу, усі страхи і переживання позаду. 
Хочу подякувати усьому медичному персоналу за 
їх шанобливе, чуйне ставлення до незрячих лю-
дей. Особливо лікарю Анатолію Савві, 

…який приїхав до нас неспроста,
щоб очі лічити, і зболені старістю,
наші маленькі серця…
Великої вдячності заслуговують й інші меди-

ки: Віто Гуйван, Катерина Перегінець, Володимир 
Артус, Олександр Гричко, Олександра Мироняк, 
Ірина Макойда, Олег Григорчук.  

Дякую усім вам, дорогі мої рятівники! Яка ж то 
велика радість – бачити Божий світ! 

Ольга СОБКІВ.
с. Вербка Монастириського району.

Подяка 

Яка радість – бачити світ!

ГОРОСКОП
З 18 жовтня до 24 жовтня

ОВЕН 
Особливу увагу зверніть на 

розбіжності. Ваша чаша терпін-
ня може бути переповнена або 
ви перестали себе контролюва-
ти. Наслідки суперечок можуть 
поширитися i на знайомих.

ТЕЛЕЦЬ 
Ідея, яку ви почнете просу-

вати, не викличе ні ентузіазму, 
ні протистояння. Проявіть по-
слідовність і прагматичність. 
Ви не розглядатимете третій 
варіант, хоча саме він міг би до-
помогти.

 БЛИЗНЮКИ 
Буде багато поїздок, у яких 

отримаєте нові враження та ці-
кавий досвід. З’явиться можли-
вість реалізувати те, що давно 
задумали. Починання принесуть 
прибуток. 

РАК 
Було б краще надати право 

голосу того, кому ви довіряєте. З 

висновками не варто поспішати. 
Те, що ви задумали, може мати ве-
ликий резонанс.

ЛЕВ
Після важкого емоційного пе-

ріоду ви знову вийдете до світла. 
Ваші справи будуть успішними і в 
роботі, і в особистому житті. Здій-
сниться те, чого ви давно хотіли. З 
близькими людьми пануватиме 
розуміння.

ДІВА 
Неприємності тягтимуть вас 

назад, перекреслюючи всi досяг-
нення. Але поки ви можете дія-
ти, не все втрачено. Боріться до 
останнього, вигідніше буде де-
монструвати свою цілеспрямова-
ність.

ТЕРЕЗИ 
Орієнтуйтеся на перше сло-

во, вчасно вплинувши на щось. 
Останнє слово вам вимовити не 
дадуть. Із тим, що робитимете че-
рез силу, будуть труднощі.

 СКОРПІОН 
Вас захопить протистояння. 

Навіть якщо вас усе влаштовує, 

противники захочуть діяти. Уни-
кайте суперечок або дайте жор-
стку відсіч.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам непросто буде позбутися 

того, що зараз з’явиться. Це сто-
сується людей, звичок і пригод. Із 
тим, ким ви захоплюєтеся, варто 
познайомитися ближче.

 КОЗЕРІГ 
Цього тижня ви позбудетеся 

непотрібних зв’язків. Не чекайте, 
що хтось зробить перший крок за 
вас, важлива саме ваша ініціати-
ва. Це буде ваш подвиг, ви станете 
більш незалежними.

ВОДОЛІЙ 
Будьте сміливими і терплячи-

ми, пам’ятайте, що близькі люди 
потребують вашої уваги. Звернiть 
увагу на власне здоров’я. Відпо-
чиньте від поганих думок. 

РИБИ 
Начебто все у вас добре, але 

незначні втрати можуть послі-
дувати. Щоб покращити настрiй, 
займiться чимось приємним, не-
вдовзі все налагодиться. 

Афіша
Тернопільський облас-

ний драматичний театр іме-
ні Тараса Шевченка

19.10 - Музична комедія 
«Сватання на Гончарівці»

21.10 - сімейні сцени 
«Язичники»

22.10 - музична комедія 
«Летюча миша»

Початок вистав о 19.00
Тернопільська обласна 

філармонія
19.10 - Прем’єра "Пори 

року" - концерт академічно-
го ансамблю танцю «Надзбру-
чанка», головний балетмей-
стер – Юлія Якимчук, керів-
ник оркестру – Руслан Мищій, 
солістка – Вікторія Мищій (во-
кал), ведуча – заслужена ар-
тистка України Адріана Онуф-
рійчук.

25.10 - Концерт симфоніч-
ного оркестру - концерт сим-

фонічного оркестру Терно-
пільської обласної філармонії 
та лауреата міжнародних кон-
курсів Артура Нікуліна (Дні-
про).

Початок о 18.30
Тернопільський облас-

ний театр актора і ляльки
22.10 – «День народження 

кота Леопольда»
29.10 – «Поросятко Чок»
Початок вистав о 12.00 і 

14.30




