Що не так у файному місті. Ремонтують чи мітять територію?
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«Хвали мене, моя губонько…» Саме так можна охарактеризувати надокучливі оди деяких
місцевих ЗМІ, у яких оспівують зусилля місцевої влади з «капітального ремонту Тернополя».

Етнічні барабани допомагають
8 стор.

стор.

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

зняти емоційну напругу
і побороти депресію

10-11 стор.
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Для «райського» життя простому українцеві

треба працювати
мільйони років
5

стор.

Експерти зазначають: з
України щорічно виводиться
від 25 до 40 мільярдів
доларів. А надходить у
вигляді інвестицій, дотацій
чи запозичень близько
15 мільярдів «зелених».
Різниця суттєва. До слова,
використання офшорів
законодавством України не
заборонене.

Погода в
Тернополі
й області

8 листопада - хмарно, без опадів, вночі 0-4, вдень 5-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.15, захід - 16.45.
9 листопада - хмарно, без опадів, вночі 1-4, вдень 6-8 градусів тепла. Схід сонця - 7.18, захід - 16.44.
10 листопада - хмарно, дощ,
вночі 5-6, вдень 6-8 градусів тепла.
Схід сонця - 7.20, захід - 16.43.
11 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 2-4, вдень
5-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.21,
захід - 16.41.
12 листопада - хмарно з проясненням, можливий дощ, вночі 2-5,
вдень 2-7 градусів тепла. Схід сонця - 7.23, захід - 16.40.
13 листопада - хмарно, мокрий сніг, вночі від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень 0-3
градуси тепла. Схід сонця - 7.24, захід - 16.39.
14 листопада - хмарно, дощ,
вночі 0-1, вдень 1-2 градуси тепла.
Схід сонця - 7.26, захід - 16.37.

Магнітні бурі
в листопаді

Фото: скріншот з програми «Слідство. Інфо»

Триває передплата «Нашого ДНЯ»
на наступний 2018 рік!

3 міс. – 54 грн. 64 коп.
6 міс. – 105 грн. 68 коп.

індекс - 68710
12 міс. – 208 грн. 76 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Цього тижня метеорологи
прогнозують магнітні бурі, які
почалися 7 листопада і триватимуть до 11 листопада без
перерви. Також досить неспокійним буде 15 листопада, коли
магнітосфера буде порушена.
В інші дні метеорологи обіцяють перепочинок, але вкрай
чутливі люди можуть реагувати ще за кілька днів до початку самих бур. Зокрема, відчувати сильний головний біль, тахікардію, запаморочення, перепади тиску й інші неприємні симптоми.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60
+38 (098) 37 000 60
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«Оріон» не повинен залишатися пасинком
держави, на благо якої він працює

І без того непроста
економічна ситуація
на заводі може стати
непередбачуваною, якщо й
надалі органи української
влади будуть витрачати
бюджетні мільйони на
закупівлю аналогічних
приладів за кордоном,
не дбаючи про розвиток
національного виробника,
власником якого є саме
держава.

Н

а черговому
розширеному
засіданні
правління публічного
акціонерного товариства
«Тернопільський
радіозавод «Оріон» його
члени та запрошені
проаналізували
економічну ситуацію на
підприємстві і приділили
особливу увагу пошуку
шляхів для забезпечення
ритмічної роботи в
останньому кварталі
року та на перспективу.
Зокрема, заступник директора з виробництва І. О. Лучкевич наголосив, що перше півріччя 2017 року видалося для
товариства вкрай нелегким.
Основною причиною такого
стану справ є відсутність державних замовлень на продукцію та контрактів на поставку готових виробів для потреб
МО, МВС, СБУ, Держкордону,
Укрзалізниці, інших структур
та відомств. Також не вдалося
укласти контракти з іноземними замовниками.
Виступаючі в обговоренні звіту доповідача зазначали,
що не найкращим чином впливає на ділову репутацію товариства повідомлення в засобах
масової інформації про продаж
пакету акцій ПАТ «ТРЗ «Оріон».
Адже упродовж 18 років ФДМУ
щорічно організовував і оголо-

Л

шував конкурсні торги. Цьогоріч вже дев’ять разів акції товариства виставляли на продаж через Київську міжнародну фондову біржу та чотири
- через Українську міжбанківську валютну біржу.
Ці та їм подібні заходи порушують звичайний ритм роботи
заводу, формують рівень недовіри серед потенційних партнерів та клієнтів, адже хто ризикне співпрацювати та укладати угоди з підприємством, майбутнє якого чітко не визначене.
к наслідок - правлінню та інженерновиробничим службам
заводу довелося вжити вкрай
непопулярних заходів і тимчасово призупинити роботу. Це, у
свою чергу, викликало занепокоєння у працівників підприємства, а провідні спеціалісти почали звільнятися за власним бажанням.
Про таку критичну ситуацію правління неодноразово
повідомляло регіональне відділення ФДМУ в області, однак
належна реакція з боку держави, як власника домінуючого
контрольного пакету акцій товариства, дотепер відсутня.
Незважаючи на це, перший
заступник голови правління
- директор з питань економіки та управління В. Я. Костецький, заступник голови правління - технічний директор

Я

«Єдинник» помер звітність не подається

У Тернопільській ОДПІ набувають популярності тематичні тренінги. На одному із таких виникло питання
щодо необхідності спадкоємцям подавати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування, звітності та
сплати єдиного податку, у разі смерті «єдинника».
Виконання грошових зобов’язань чи погашення податкового боргу фізичної особи-підприємця у разі її
смерті або оголошення судом померлою здійснюється її
спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), у
межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.
Оскільки повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної

техніки - більше 200 одиниць,
на що також передбачено залучення бюджетних коштів.
ише Національна поліція України визнала потребу в забезпеченні своїх підрозділів у цифрових радіостанціях вітчизняного виробництва, які надійно захищені від зовнішнього
впливу.
Щодо співпраці з Укрзалізницею, то ще у березні цього
року було заплановано проведення тендеру на закупівлю
продукції заводу, терміни якого з об’єктивних причин затягнулися аж до осені.
Окремим листом правління
публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» звернулося до регіонального відділення ФДМУ в
області та його керівника з проханням не займати пасивну позицію, а з розумінням поставитися до проблем, які виникли
на підприємстві, та погодити
перелік незадіяного у виробництві майна, яке може бути реалізоване на торгах, а виручені
кошти спрямовані на виконання заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції товариства та інвестиційної привабливості державного
пакету акцій. Адже, на переконання правління, саме вони і є
запорукою відновлення безперебійної роботи заводу. В іншому випадку підприємство може
бути витіснене з ринку поставки засобів радіозв’язку. У свою
чергу це призведе до фактичного припинення господарської діяльності товариства з
усіма, витікаючими з цього - невтішними, а нерідко й непередбачуваними, наслідками - недоотриманням доходів до місцевого бюджету, поповненням
лав безробітних в області, низкою гострих соціальних проблем, які виникнуть у тих, хто
ще нині працює на заводі і вірить, що попри тимчасові труднощі «Оріон» залишиться на
орбіті державних інтересів розвитку українського товаровиробництва.
Інна МАТУШ.

В. І. Жегестовський, а також запрошені: заступник технічного директора-головний технолог П. С. Тимчук, начальник
відділу маркетингу та збуту
В. М. Грицеляк, заступник головного бухгалтера І. В. Бабій,
начальник відділу економіки та персоналу Р. Я. Балик наголошували, що у товаристві
є чіткий план першочергових
завдань для подолання кризи.
Спеціалісти підприємства розробили та надіслали на адресу
РВ ФДМУ в Тернопільській області заходи з підвищення конкурентоспроможності продукції товариства та інвестиційної привабливості державного пакету акцій, які направлені
на розробку нової продукції та
її модернізацію, впровадження
нових технологічних процесів,
підвищення рівня якості виробів, оновлення матеріальнотехнічної бази та покращення
фінансово-економічного стану
заводу.
окрема, передбачено
направити значну частину коштів на розвиток і модернізацію матеріальної бази підприємства, оскільки знос технологічного обладнання складає 91 відсоток.
Також за дорученням голови
правління Я. М. Карпика підготовлено та направлено листизвернення в усі державні та силові структури України, а саме:

З

першому віце-прем’єр-міністру
України, міністру оборони, командувачу Національної гвардії, голові правління ПАТ «Укрзалізниця», голові комітету з
питань національної безпеки і
оборони та членам профільних
парламентських комітетів Верховної Ради, потенційним замовникам, які використовують
засоби радіозв’язку.
а жаль, у переважній більшості, «Оріон» отримав відповіді,
у яких йдеться про відсутність
коштів на фінансування та про
необхідність модернізації радіостанцій і приведення їх до технічних параметрів міжнародних
стандартів, хоча в державному
бюджеті коштів на виконання
цих робіт не передбачено.
Тим часом, Генеральний
штаб Збройних сил України наказом від 6 березня 2017 року
затвердив порядок переоснащення озброєння та військової техніки на броньованій базі
новими засобами радіозв’язку,
але тільки імпортного виробництва (турецької фірми
Aselsan), на що передбачено
виділити з державного бюджету 0,5 млрд. грн. Це означає, що
у війську знімають з оснащення вироби Р-173М, Р-173ПМ,
АВЗК1, які виготовляв «Оріон». Крім того, Міністерство
оборони намітило проведення
модернізації діючої військової

Н

особи-підприємця у разі смерті, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття його з обліку в органах Державної фіскальної служби, то заява про відмову від спрощеної системи оподаткування спадкоємцями
не подається. При цьому, норми Податкового кодексу України не передбачають у такому випадку подання звітності за
останній звітний період на який припадає дата смерті.

Як відображати в розрахунку
вартість новорічних квитків
у театр і подарунків?

На тренінгу щодо порядку заповнення та подання
Податкового розрахунку за формою №1ДФ, який фахівці Тернопільської ОДПІ проводили нещодавно у Центрі
обслуговування, виникло питання щодо відображення

в розрахунку вартості новорічних квитків в театр та дарунків.
Учасникам тренінгу було роз’яснено, що вартість подарунків, яка не перевищує 25 відсотків однієї заробітної
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, відображається у податковому розрахунку під ознакою доходу «160».
Якщо вартість дитячих новорічних подарунків та
квитків, яка надається платнику податків, перевищує
у 2017 році 800,0 гривень, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб
за ставкою 18 відсотків та військом збором 1,5 відсотка
і відображається у податковому розрахунку за формою
№1ДФ під ознакою доходу «126», як додаткове благо.
Детальніше - у Центрі обслуговування платників,
телефон для довідок 43-46-10, 43-46-46.
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Ірина ІВАЩУК: "Три роки тому,
фотографуючись на фоні картин,
я уявити не могла, що
відкрию свою виставку"
Викладач і доктор економічних наук з
Тернополя пише дивовижні полотна-мрії

Ї

ї картини навіть на
маленькому екрані
телефону, за розмовою в
кафе, хочеться розглядати
й побути в них, як у
потаємному бажанні, яке
здійснилося або от-от
збудеться. Вони як дзеркало
показують те, що іноді
глибоко заховане в душі.
Важко повірити, що їх
створила людина, яка ніколи
не вчилася малювати. Але не
тому, що сюжети виписані з
точністю художника. Вражає,
що ще вісім місяців тому вона
цього не робила.
Ірина Іващук - доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки. Працює у Тернопільському національному економічному університеті. Недавно вона
презентувала свою першу виставку
картин. Від березня, коли відкрила
в собі талант і потяг до малювання,
створила вже понад 70 полотен.
Вдень вона успішна науковець,
заглиблена в світ чітких формулювань і рішень, а ввечері осмислює
дійсність у кольорі й образах. Ірина
Іващук розповіла про те, з чого все
розпочалося, як поєднуються наука з мистецтвом, чому важливо не
боятися і як іти за покликом душі.

Про бажання стати
швачкою і дві
дисертації

У нашому світі чудес не буває. Є
тільки неминучість, випадковість і
твої вчинки. Але іноді твої вчинки,
зіткнувшись з неминучістю, накладаються на випадковості й раптово
здійснюють твою мрію. Десь я побачила таку фразу, і вона закарбувалася мені в пам’яті.
Я народилася в Тернополі. Моя
мама - львів’янка, батько – з Тернопільщини, обоє батьків закінчили
Львівський університет імені Івана Франка, і це було сімейною традицією, що теж поїду туди навчатися. Спочатку я погоджувалася,
а згодом захотіла бути швачкою.
Минали вісімдесяті роки, якраз
з’явилися журнали "Бурда"… Але
після восьмого класу мене, відмінницю, батьки просто не пустили в
училище. Я досі шию, вдома маю
кілька різних машинок. Два дні - й
маю нове вбрання, яке хочу.
Потім сталося так, що вступила до Тернополя в наш університет, тоді це була академія народного господарства. Закінчила з червоним дипломом і залишилася працювати. Кандидатську дисертацію
захищала в Києві. Керівником кан-

Про страх і дорогу
до себе

На виставці з сестрою та мамою.
дидатською та докторської у мене
був покійний Сергій Ілліч Юрій,
який очолював університет. Перша тема стосувалася інвестиційного розвитку регіону, тема докторської дисертації - світове господарство та митна доктрина глобального простору. У своїй роботі я усвідомила: ти можеш встати о 5 ранку,
але є речі, які мусиш зробити. Хоча
університет дає свободу. Я людина,
яка не працює в рамках.

Про те, коли
неможливе
стає реальністю

Ніколи не думала, що буду писати картини, хоча це була дитяча
мрія. Все почалося спонтанно. Моя
аспірантка готувалася до захисту
дисертації, було багато роботи, і я
відчула, ще трохи – і дійде до емоційного вигорання. Зібрала своїх
подруг і запропонувала піти помалювати в художню студію. Сюжет
для картини вибирала сама. Хотіла
написати Японію – ця країна мені
дуже подобалася. Рожеві тони сакури й гори, які переливаються відтінками блакитного… Свою першу
картину я назвала «Ніжність». Всі
казали – хочемо до неї торкнутися,
вона як жива.
Після цього я пішла в художній

магазин, купила фарби, мольберт й
полотно. Мені порадили починати з
акрилу. У мене є фото: сиджу в себе
в кабінеті, розклала мольберт і палітру… Ніч, а я пробую малювати…Я
знала, що хочу бачити на полотні, – Париж. Почала з вежі, потім додала листочки й квіти. Наступного дня подивилася – і мені сподобалося. Коли я показала її, дівчата кажуть – таке відчуття, що цвіт на картині зараз випаде з неї, ми наче чуємо вітер.
Три роки тому, фотографуючись на фоні картин, я і уявити не
могла, що відкрию свою виставку. Зараз творчість - це невіддільна
частина мого життя. Коли з’явиться
бажання малювати, я сама не знаю,
просто відчуваю енергію в руках.
Зазвичай одну картину створюю
за 2-3 години. Найдовше малювала
«Байкал»… та це і не дивно.

Про те, чим поділитися
з людьми

Малювання для мене схоже на
медитацію. Я беру пензлик, виставляю фарби і починаю накладати кольори. Це інтуїтивне малювання. Не
думаю, коли пишу, для цього у мене
є моя робота, а занурююся в картину. Малюю пензликами, пальцями,
іноді – підручними матеріалами.

Одну картину, "Бузок", я створювала, наприклад, вушними паличками.
Багато хто каже мені: ти вкладаєш у картини душу. Але в мене душа
одна, і я не можу її кудись вкладати.
Я не поміщаю в полотна свої емоції, бо не маю права передавати іншим свій настрій. А от мрії, тепло я
справді туди вкладаю.
Першими глядачами моїх картин були мама і син. Я не планувала
робити виставок. На роботі знали
про моє захоплення, і мені приємно,
що захотіли влаштувати виставку.
Кожна людина в картинах бачить своє. Хтось дивиться і плаче.
Каже – таке враження, що ці емоції
наче витягнули назовні. Хтось радіє.
Свої відчуття я передаю в назві.
Ось це – горня, а це «Космос душі».
Воно порожнє, а зміст такий: чим ти
наповнюєш свою душу, якими емоціями, думками, це ти і п’єш з неї.
Кульбаба на полотні - це "Віра". Віра
розвіюється під впливом обставин,
але відроджується щоразу першою,
як і кульбаба навесні. Одну з картин
я назвала "Свобода": пелюстки квітки намальовані так, ніби розплескуються у фарбі.
Моя улюблена – "Африка". У
мене таке враження, що коли малюю, то справді буваю в тих місцях.

Кажуть, що людина міняється
під впливом двох емоцій – радості
та горя. Я не зустрічала багато людей, які б змінилися під впливом радості. Але часто бачу тих, які змінилися під впливом важких обставин.
Когось вони ламають, але є люди,
які щось усвідомлюють, вчаться
слухати себе.
У мене завжди був свій світ, але
й були непрості періоди. Недавно натрапила на фразу: якби можна було
повернутися назад у своє життя, ми
б зробили набагато більше помилок,
аніж раніше. Щоб навчитися слухати
себе, треба багато разів помилятися.
Я цьому також вчу і студентів - не боятися. Бо страх – це така емоція, яка
паралізує бажання і волю.
Нещодавно, під час вернісажу,
мені сказали цікаву річ. Людину,
поки вона не реалізує своє призначення, кидає по життю. Життя ніби
випробовує. Я не можу сказати, що
малювання - це моє призначення,
просто завжди хотіла малювати. Це
була, в якомусь сенсі, моя мрія. Кожному під силу знайти свій шлях до
мрії.

Про ханамі, з якої все
почалося

Коли готували виставку, ми думали, як її назвати. Колега мене запитав, з чого все почалося. Я відповіла, що з сакури. Він почав шукати
інформацію, і виявилося, що в Японії є традиція любування сакурою –
ханамі. Так з’явилася назва: "Ханамі,
з якої все почалося…"
Люди, на жаль, перестають бачити за рутиною красу навколо.
Японська традиція ханамі – це своєрідна підказка. Вже багато віків у
Японії в пору цвітіння сакур спеціально збираються люди, щоб помилуватися прекрасним. Це не просто
процес. Це - традиція любити життя, реалізовувати
своїм мрії. І ця "ханамі" має бути в
кожного.

Антоніна
БРИК.
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Чого очікувати у наступному році від

ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛКИ?

Підвищення у цьому році мінімальної зарплати до 3200 гривень додало 2-2,5 процентних
пункти до інфляції поточного
року. У прес-службі НБУ прогнозують: жовтневе зростання пенсій додасть ще 0,3-0,6 процентних пункти. І зазначають, що
ріст зарплат мав удвічі більший
тиск на інфляцію, ніж очікувалося. Чому прогнози НБУ нерідко не
співпадають з реаліями?

На запитання «Нашого ДНЯ»
відповідає Віталій Ярославович
РУДАН, кандидат економічних
наук, старший викладач кафедри
банківської справи ТНЕУ.

- На мій погляд, прогнози НБУ не
співпадають з реаліями за наступних трьох причин: по-перше, як свідчить практика, основним і визначальним чинником динаміки інфляційних процесів в Україні є динаміка валютного курсу гривні по відношенню до долара США, адже девальвація призводить до зростання вартості імпортних товарів, у тому чис-

лі й енергоносіїв (газ, нафта, вугілля,
бензин), вартість яких включається
в собівартість виготовленої продукції в Україні. По-друге, високий рівень монополізації економіки України, що ускладнює ринкове ціноутворення. І, по-третє, наявність високого рівня тіньової економіки - за різними пронозами від 40 до 70 відсотків ВВП, що не дає змоги НБУ по-

вністю врахувати інфляційні чинники при розрахунку інфляції.
- Чи «підвищить» жовтневе
збільшення пенсій вартість товарів
першої необхідності, зокрема, продуктів харчування? Адже в Україні
вже склалася така прикра традиція.
- Серйозного впливу на вартість
продуктів харчування та продуктів першої необхідності підвищення пенсій не
матиме, оскільки зростання грошової
маси в обігу буде несуттєвим. Мотивом
підвищення цін буде, швидше, психологічний чинник, який криється в українському менталітеті та суспільній поведінці. Стосовно ж економічних факторів впливу на інфляцію, то це буде девальвація курсу гривні до оголошених
у минулорічному бюджеті 27,2 гривні
за долар, що може збільшити інфляцію
на 1-1,5 відсотків до кінця року.
- Як відомо, у наступному році мінімальна платня повинна зрости до
3723 гривень. Слід очікувати й більшої інфляції? А, відтак, триватиме зростання курсу долара та євро
щодо гривні? Товарів, послуг, пального?
- Через непередбачуваність та важкопрогнозованість української економіки, а в цілому й розвитку держави,

однозначної відповіді на таке запитання дати не можна. З одного боку, зростання заробітної плати призведе до
дії психологічного чинника продавців,
які, ймовірно, підвищать ціни на свою
продукцію. Однак з іншого боку - зростання зарплати означає автоматичне
збільшення купівельної спроможності населення, яке зможе вибрати більш
ширший асортимент продукції, ніж до
підвищення платні, що в середньостроковій перспективі знизить коливання
цін, оскільки зросте конкуренція серед
продавців.
Щодо зростання курсу долара та
євро, то воно триватиме в наступному
році. Адже в державному бюджеті закладено прогнозний курс гривні до долара США на рівні 30,1 грн./дол., що автоматично означає зростання курсу на
10,6 відсотків, а, відповідно, інфляції на
10-11 відсотків.
Курсовий чинник буде визначальним для інфляційних тенденцій і в
2018 році. Окрім цього, варто додати
монопольне формування цін, підвищення цін на комунальні послуги, погашення дефіциту бюджету за рахунок
прихованої емісії та інші чинники, внаслідок яких реальна споживча інфляція
складатиме 35-45 відсотків, як це спостерігається у нинішньому році.

ДЛЯ «РАЙСЬКОГО» ЖИТТЯ ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЕВІ

ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ МІЛЬЙОНИ РОКІВ

І ось черговий офшорний скандал. Багатії заховали від податківців майже вісім
трильйонів євро! Неймовірна сума! Як і «герої» скандалу. А це - тринадцять посадовців
з команди американського президента Дональда Трампа, поп-зірки Мадонна і Боно,
члени британської королівської родини, колишній генсек НАТО та інші. Більше ста двадцяти політиків із майже 50 країн світу фігурують у скандальних документах. Є там і
українці - понад десяток. Разом із президентом Петром Порошенком. Щоправда, в команді глави держави цю «крамолу» заперечують. А як же інакше?
Нове глобальне журналістське розслідування назвали «Paradise Papers» або «Документи з райських островів». 400 журналістів із 67 країн одночасно опублікували
матеріали про фінансові таємниці чиновників та інших відомих людей, які «припаркували» свої гроші на Бермудських та Кайманових островах, островах Кука, Багамах,
Арубі, Антигуа, Вануату, Тринідад і Тобаго,
Самоа, Домініці тощо. Понад 600 мільярдів
євро (!) щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових «притулків».
Це вже другий великий витік інформації після «Panama Papers». Раніше в Інтернет «злили» дані про офшори, де, зокрема
«засвітилися» 360 українських громадян та
компаній.
Щодо згаданих восьми трильйонів євро,
то експерти підрахували: цих грошей вистачило б, аби видати кожному жителю планети по одній тисячі євро готівкою. А на Землі проживає майже 7,6 мільярдів людей. Також можна відправити щонайменше на 4,5
років до школи дітей, які не мають доступу

Сучасний світ живе від скандалу - до скандалу,
від теракту - до теракту, від великої брехні - до
ще більшої. Ті, що керують цим світом, «роблять
погоду» в політиці та економіці, диктують правила суспільного життя, декларують боротьбу з
бідністю і голодом, війнами та насиллям, а самі
нехтують закони, приховують податки, обманюють суспільство.

до освіти. Або годувати протягом 61 року
всіх, хто страждає від голоду на планеті.
Поки люди очікують на соціальну допомогу, віддають останні гроші, щоб сплатити податки, не мають чим заплатити за лікування, багатії створюють собі власні правила і живуть за ними, розкошуючи. І, як
справедливо зазначив скарбник Австралії
Уейн Свон, у світі ніколи не буде жорсткого
придушення схем офшорних податків доти,
поки високопосадовці не перестануть на-

живатися на грошах платників податків.
Щодо українських чиновників, то їхнє
нахабство вражає. Топ-менеджер «Нафтогазу» Сергій Олексієнко, наприклад, мав свою
офшорну компанію для виведення валюти
за кордон, що суперечило валютним обмеженням, які діяли в Україні. Для нього створили компанію «Pioneer Foundation», яка
проіснувала 14 місяців. А українцям тим часом підвищували вартість «голубого палива».

А один із колишніх людей президентавтікача Віктора Януковича Антон Пригодський замовив через офшорну компанію
37-метрову яхту «Santa Maria T», яка коштує
більше 13 мільйонів євро.
Оліхархи та чиновники створили собі
справді райське життя в бідній Україні. Так,
статки супер-багатія Рената Ахметова зрівнялись із внутрішнім валовим продуктом
європейської та азійської країн. Йдеться
про ВВП Таджикистану, яке складає 6,9 мільярдів доларів і Молдови - 6,8 мільярдів
«американців».
Для українця з середньою зарплатою,
за підрахунками експертів, знадобиться 2,1
мільйон років, щоб заробити нинішній статок Ахметова. А при мінімальній платні на
це піде аж 4,8 мільйонів років.
Повертаючись до теми офшорів, процес виводу коштів з України почався ще у
1992 році. Саме тоді зароджувався олігархат, який прихвачував усе.
Експерти зазначають: з України щорічно виводиться від 25 до 40 мільярдів доларів. А надходить у вигляді інвестицій, дотацій чи запозичень близько 15 мільярдів «зелених». Різниця суттєва. До слова, використання офшорів законодавством України не
заборонене.
І варто нагадати важливий факт: після
першого «панамського скандалу» у відставку подали високопосадовці з кількох європейських держав. А в Україні не було жодної
реакції. Офшорну «пігулку» легко «проковтнули».
Невже й цього разу буде
так само?
Ольга ЧОРНА.

Здоров'я
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А

Маленьці пацієнти з Тернопілля отримали
допомогу від благодійників з Гамбурга

втомобіль для
транспортування хворих
отримала обласна дитяча
лікарня. Передали його
німецькі благодійники з Фонду
підтримки науки й культури
міста Гамбурга. Тепер з
допомогою нового обладнання
простіше рятувати життя і
здоров’я хворим діткам.
Медики обласної дитячої лікарні
знайомі з благодійниками з Гамбурга
з 2007 року. Знайомство було випадковим, але відтоді зав’язалися міцні
дружні стосунки. Доброчинці передавали медичне обладнання для лікарні,
а згодом вирішили разом із компанією
"Фольксваген" зробити ще один дуже
потрібний подарунок.
Представники Фонду не раз бували у Тернополі. Під час одного з візитів
вони пообіцяли допомогти з придбанням реанімобіля для пацієнтів.
Автомобіль привезли з Німеччини і вже укомплектували спеціальним
обладнанням, щоб використовувати
як "швидку".
- Такий автомобіль нам дуже потріб-

ний, тому ми вдячні нашим партнерам
за допомогу, - розповідає заступник головного лікаря з клінічної роботи Володимир Білінський (на фото). – Тепер нова "швидка" буде привозити з районів дітей, яким потрібна невідкладна допомога, а також транспортуватиме
наших пацієнтів до Києва. Наприклад,

часто довозимо в столицю хворих дітей
з вродженими вадами серцями.
За словами Володимира Білінського, іноді "швидка" може робити не один,
а кілька виїздів до Києва у тиждень.
Тому новому реанімобілю надзвичайно
раді й лікарі, і їхні малі пацієнти.
Антоніна БРИК.

5

Чому ж такі
байдужі ті пенсійні
«щотоводи»?

Дорога редакціє, хочу через вас звернутися до
наших чиновників, депутатів та можновладців. Я пенсіонер, учасник війни. Мені 87 років, маю загального трудового стажу 40 років, з них 30 - працював механізатором, в основному на комбайні. У зимовий період, як змушувало наше нелегке сільське
життя, я мусив їхати на додаткові заробітки, а
саме, на північ тодішньої держави, на розрубку лісу.
За кожний цей період я брав довідку з місця роботи
для того, щоб не мати прогулів. Про пенсію тоді навіть і не думав. А коли дожив до цього дня, довідки
ті стали непотрібні, бо в них не вказано мого заробітку, хоча за кожний той період я виробляв по сто
і більше трудонорм, за які й колгосп отримував ліс.
Неодноразово я звертався в пенсійний фонд з цього
питання, але відповідь одна – немає заробітку. А цих
довідок у мене аж 12, з яких 7 - із лісу і 5 - з цілини, і
лише на одній вказаний мій заробіток.
Я думав, коли запровадять нову пенсійну реформу, то настане хоч якась справедливість. Боляче на душі від того, що я не прогуляв і не сидів
біля столу за кухлем пива, а чорно працював. А
отримую тепер мізер. І зараз собі думаю, чому так
важко нашим пенсійним “щотоводам” визначитися в моїх трудових зарплатах? Не можуть чи не
хочуть? Недарма в народі кажуть: «Як лисиця ходила в шубі, так і буде ходити, а мавпа, як блимала задницею, так і буде блимати». Отак і в нашій
Україні: хто жирував – той і далі отримує захмарні пенсії, а хто тяжко працював – той і тепер залишився безправним.
Максим Афанасійович НЕЧИПОРУК,
с. Котюжини Збаразького району.

Викликати «швидку» можна буде
за допомогою смс-повідомлення
На Тернопільщині розпочала роботу сучасна оперативно-диспетчерська служба

Ш

видкі, обладанні GPS,
можливість відстеження
екіпажів на мобільному,
новітнє програмне забезпечення
і формування інформаційної бази
пацієнтів - такі зміни відбулися
в обласному центрі екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф. Тут відкрили
оперативно-диспетчерську
службу, яка може з часом стати
зразком для всієї країни. Вже
з листопада її підключили до
телекомунікаційної мережі
загального користування
міста. А через місяць вона має
запрацювати у всіх районах
області.
Чотири диспетчери прийому цілодобово прийматимуть звернення. Також
вони консультуватимуть пацієнта до
приїзду "швидкої" і передаватимуть виклик диспетчеру напрямку. П’ятеро диспетчерів напрямку оброблятимуть звернення відповідно до регіональності. З допомогою програми, яка аналізує терміновість виклику, місце розміщення спеціалізованих бригад, направлятимуть
виклик обраній бригаді шляхом електронної передачі сигналу на смартфон лікаря бригади, паралельно на смартфон водія надходитиме інформація про шлях
доїзду до місця виклику.
- Новітні диспетчерські системи здатні забезпечувати миттєвий зв'язок з оператором, посилати на місце пригоди найближчу карету "швидкої", відсіювати непрофільні дзвінки, - переконана в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна

Супрун, яка взяла участь
у відкритті центру. - Процес змін складний, багато чого доведеться робити
вперше. Однак ми взяли
добрий старт, коли ухвалили ключовий законопроект медичної реформи.
Важливу роль відіграють GPS-модулі з картографією, якими обладнанні
усі карети швидкої. Лікарі
бригад забезпечені сучасними смартфонами, на які приходить виклик від диспетчера напрямку, також заповнюється уся необхідна інформація по
виклику. За допомогою додатку смартфона лікар може також оперативно шукати

усю необхідну інформацію, а в разі потреби передавати в телеметричний центр з
ЕКГ апаратів, та організовувати телеконференції з кваліфікованими вузькопрофільними спеціалістами. Після того, як
бригада визначена і водій підтвердив, що

їде на виклик, людині, яка виклика швидку з мобільного телефону, прийде повідомлення з посиланням, за допомогою якого вона зможе відстежувати рух машини. Для цього не потрібно встановлювати
певний додаток. Людина, натискаючи посилання в SMS, переходить на веб-ресурс,
де видно пункт призначення швидкої, її
місце перебування і маршрут, по якому
вона пересуватиметься.
- Використання інновацій для підвищення ефективності медичного обслуговування, наблизить медичні послуги до
європейських, - переконаний голова обласної ради Віктор Овчарук. - Адже буде
змога координувати, керувати усіма машинами, котрі перебувають на чергуванні в області, і одночасно приймати рішення щодо медичної допомоги пацієнту. Дуже важливо моніторити місця перебування медичних автомобілів. Ця система дасть можливість нам контролювати всі етапи пересування транспортних
засобів, медичних машин по всій області. Принципово важливо, що створений
єдиний диспетчерський центр в області, якому будуть підпорядковуватися всі
бригади. Система дозволяє отримувати і
реєструвати виклики з SMS-повідомлень.
Це зручно для людей з обмеженими можливостями, які не мають змоги зателефонувати, натомість можуть направити
SMS-ку на номер «швидкої» з проханням
про допомогу. І таких позитивних нововведень чимало.
Вартість проекту понад 7,5 мільйонів
гривень. Його реалізували завдяки залученню коштів Державного фонду регіонального розвитку.
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Що не так у файному місті
«Хвали мене, моя
губонько…» Саме так
можна охарактеризувати
надокучливі оди деяких
місцевих ЗМІ, у яких
оспівують зусилля
місцевої влади з
«капітального ремонту
Тернополя».
Насправді чимало позитивних перетворень останніх років хоча й роблять
файне місто привабливішим для гостей,
але не завжди комфортнішим для самих
тернополян. А особливо це стосується впорядкування прибудинкових територій і
дворів. Щоб не бути голослівним, наведу
лише один типовий приклад того, як комунальники поспіхом відрапортували про
черговий зданий об’єкт, залишивши після
себе суттєві огріхи.
Так сталося, зокрема, на тернопільській Алясці. Торік ремонтники на славу
потрудилися, щоб змінити внутрішній двір
на вулиці Вишневецького, 3, 5, 7 – встелили бруківкою пішохідні доріжки, заасфальтували під’їзну дорогу… Зараз тут затишно
і привітно. Уже цього року таких же змін
на краще зазнала сусідня прибудинкова
територія на вулиці Володимира Великого, 10. Можна лише тішитися, що, вийшовши з під’їзду, люди вже не перестрибують,
як зайці, через калюжі та не нищать своє
взуття, зашпортавшись за іржаву арматуру. Проте, щоб їм дістатися з одного дво-

ру в інший, все ж доведеться забруднитися. Справа в тому, що кільканадцять метрів
пішохідної доріжки, яка з’єднує будинки
на Вишневецького з багатоповерхівками
на Володимира Великого, так і не дочекалися рук ремонтників. Тут повністю зруйноване тверде покриття, навіть у суху погоду не зникають замулені калабані, стирчить, замасковане опалим листям, каміння. Ще значно гірше мешканцям з Вишневецького, 7 добиратися до своїх сусідів на
Володимира Великого, 8, а звідти - на зупинку громадського транспорту. Тому, щоб
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Ремонтують
ЧИ МІТЯТЬ
територію?

не застрягнути у болоті, місцеві винахідники встелили своєрідну «дорогу життя»
старими бетонними плитами, знятими
з підвіконь у власних квартирах. Чому ж
про ці елементарні зручності для мешканців не подбали ті, хто за своїми посадовими обов’язками повинен опікуватися благоустроєм?
Пригадую, після того як комунальники завершили облаштування двору на Володимира Великого, 10, тут ще довший час
лежали блоки невикористаної бруківки. З
неї діти «будували» замки, фортеці, розки-

дали її по дитячому майданчику. Тож невже ці залишки нині модного у Тернополі
покриття не можна було використати, щоб
сполучити двори? Невже це настільки дорого чи затратно у часі?
Капітальний ремонт Тернополя… За
своїм прямим визначенням слово «капітальний» - дуже важливий, основний, головний. У даному ж випадку про такий ремонт не йдеться. Як і про «капітальну» реконструкцію бульвару Куліша, де по кілька
разів за рік підсипали пісок під встановлену сяк-так бруківку, щоб вона не провалювалася. Як і про «капітальне» асфальтування проїжджої частини дамби Тернопільського озера, яке вже тріщить по швах.
Відремонтувати капітально - це не просто «помітити територію» своєю присутністю. І тут міській владі, її підрозділам,
проектантам та й самим комунальникам
ще потрібно навчитися бути професіоналами, а ще більше – захотіти робити все на
совість, як для себе, а не заради піару у замовних публікаціях.
Юрко СНІГУР.

НЕЧИСТОТИ СКИДАЛИ… у річку
У водоймі загинула риба через недобросовісних комунальників

У

Теребовлі відходи
підприємства
системно отруюють
річку. У Гнізній гине риба, а
люди бояться екологічної
катастрофи. Громадські
активісти зафіксували
факт забруднення
водойми і повідомили
правоохоронців. За фактом
системного забруднення
річки прокуратура
розпочала кримінальне
провадження.
Білу піну на поверхні води
та мертву рибу помітили місцеві жителі. Люди запідозрили, справа у відходах місцевого молокопереробного підприємства.
- До нас неодноразово зверталися рибалки з повідомленнями про те, що у Гнізні гине риба,
- розповідає Андрій Об’єщик, керівник ГО «Протидія корупції та
моніторинг екології «Скеля». Ми виїхали на місце і побачили,

що відходи із запахом сироватки, які характерні для молокозаводів, без жодного очищення виливають у річку. Це специфічні,
шкідливі для навколишнього середовища відходи. Така ситуація
неприпустима.
Громадські активісти разом
із місцевими жителями звернулися до правоохоронців. За фак-

том забруднення річки відходами з підприємства почали розслідування.
- Теребовлянською місцевою
прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України - порушення правил охорони вод, - по-

відомила прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури Тетяна Бойко. - Призначено екологічну перевірку. На даний час ми
очікуємо її результатів.
На молокопереробному підприємстві ситуацію не коментують. Запевняють, з їх боку жодних порушень немає. З комунальниками громади, які займаються переробкою відходів, підписані договори.
- Як підприємство може підписувати договір про очищення
стічних вод та утилізацію відходів, якщо не має технічної можливості це робити? - каже Андрій
Об’єщик. – Тобто, гроші вони беруть, ці кошти кудись дівають,
але, на жаль, нічого не роблять.
Тому відходи течуть прямо в річку. З іншого боку, підприємство
повинно відстежувати рівень забруднення своїх стоків. Якщо він
дуже високий, то робити попередню очистку.
Роз’яснити ситуацію було ні-

кому – керівника місцевого комунального підприємства на
місці не було. Працівники повідомили, він на об’єкті.
На даний час збитки від скиду відходів в річку оцінюють екологи. Після проведення відповідних експертиз висновки передадуть правоохоронцям.
Андрій Об’єщик зазначає,
такі ситуації трапляються регулярно і у містечках області, і в самому Тернополі. Цікаво, що отакий спосіб укладання договору
з комунальним підприємством,
яке не має технічних можливостей очищувати відходи, звична практика. Тому жителям міст
потрібно бути обережними і самотужки стежити за станом водойм та повідомляти правоохоронців в разі
їх забруднення.

Юля
ТОМЧИШИН.

Соціум
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На Тернопільщині влаштували
КВЕСТ МІСЦЯМИ ПОВСТАНЦІВ
Замість
комп’ютерних
розваг учні
невеликого села
Борщівка, що
на Лановеччині,
вирушили
в експедицію
в героїчне
минуле
українців
Школярі вивчили вірші про УПА та
розіграли сценку присяги повстанців.
Також діти влаштували історичну розвідку та зібрали інформацію про краян, які боролися за незалежність, у роботі "Доля моєї родини в долі України".
Доказом перебування повстанців у цій
місцевості є обрамлений залізом тризуб, який недавно знайшли у борщівському лісі.
Продовжили квест експедицією
повстанськими стежками Шумщини. Саме на околицях сіл Стіжок, Антонівці та Велика Іловиця розташовані
пам'ятні місця УПА.
Першою локацією був краєзнавчий
музей у Стіжку. Особливо пошуківців
здивувала зброя періоду Другої світової війни, яку створив місцевий умілець з паперу. Виглядає вона, як справжня, тільки поступається вагою.
Продовженням історичного краєзнавства була молитва за мир у церкві 13 століття на місцевій Даниловій
горі – це друга локація. Юні пошуківці,
вийшовши на вершину, побачили, чому
твердиня не піддавалась захопленню
ворогів – ні ханові Батию ще в 13 столітті, ні в інших військових конфліктах.

вав серед командування вищого складу УПА великий авторитет, і йому в 24
роки довірили керувати штабом. Крім
школи старшин та підстаршин, тут організовували курси медсестер, діяла лікарня, миловарня, слюсарня, швейна
майстерня, а також пекарня, у якій вже
знову почали випікати хліб. У сусідньому селі Забара створили аптеку, збирали різні цілющі рослини для виготовлення ліків і настоїв для хворих і поранених повстанців.
Однією з останніх локацій була могила Віри Сінкевич із Борщівки - підпільниці ОУН на псевдо "Маланка", "Маруся".
Символічно діти прикрасили місце жовтими й синіми стрічками та посадили
кущ калини, грона якої, наче краплі крові, яку проливали за незалежну Українську державу молоді патріоти.
Під час подорожі діти вели щоденник і записували інформацію про цікаві
місця, враження і новий досвід. Цей щоденник буде добрим спогадом про ексСьогодні сюди приходять паломники з діяти перші загони УПА, а у 1943 році педицію, а попереду в дітей нові патріусієї України.
було створено табір "Волинь: Південь" отичні квести.
Наступна локація - музей просто із штабом. Його керівником признаЛілія ВОЛЯНЮК,
неба біля села Антонівці. У листопа- чили Івана Климишина – легендарновчитель історії ЗОШ І- ІІІ ст.
ді 1942 року в шумських лісах почали го "Крука". Відважний хлопець завоюім. Я. Горошка.

НАДЗВИЧАЙНІ НОВИНИ

У Тернополі псевдоелектрики обкрадають людей

П

ротягом лише однієї
доби на лінію «102»
надійшло одразу три
звернення від місцевих
мешканців. Всі вони
розповіли аналогічну
схему, за якою двоє з
них втратили власні
заощадження.
За словами потерпілих, до
них завітав непроханий гість,
який представився працівником «Обленерго». Незнайомець
запевняв, що краянам необхідно здійснити заміну лічильника, оскільки він застарів.
86-річний пенсіонер, не задумуючись, впустив до помешкання псевдопрацівника. Зловмисник оглянув квартиру та в
одній із кімнат попросив все забрати з комоду, адже в стіні не-

обхідно буде зробити отвір.
Дружина потерпілого вийняла заощадження та поклала їх в
книгу, яка знаходилась поруч, це
і побачив крадій. За історією не-

відомого, вартість робіт вартувала 2000 гривень, але, якби потерпілий був учасником бойових
дій, все би було безплатно.
Пенсіонер запевнив шахрая,

що він ветеран війни та попрямував за документом, чим і скористався аферист. Він витяг з
книги всі кошти, сума чимала
4000 гривень та 500 американських доларів. Повернувшись,
краянин зрозумів, що їх ошукали, адже ні коштів, ні незнайомця не було.
За аналогічною схемою потерпіла ще одна місцева мешканка. Пенсіонерка втратила 6000 гривень. За допомогою
звернулась до поліцейських.
А от 75-річна тернополянка
завдяки своїй пильності, навіть
не впустила незнайомця на поріг. Непроханий гість попрямував далі в пошуках швидкої наживи.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження

відповідно до частини 3 статті
185 ККУ.
Правоохоронці неодноразово наголошували мешканцям
та гостям краю, правила, як не
стати жертвою обману. Не потрібно довіряти незнайомцям,
які представляютя працівниками різних служб. Не впускайте
підозрілих осіб до помешкання,
перевіряйте документи, телефонуйте у відповідні установи
для уточнення інформації.
Пам’ятайте, зловмисники
не сплять і кожного разу придумують нові схеми шахрайств.
Найчастіше потерпілими стають люди похилого віку. Застережіть своїх стареньких родичів
від подібних аферистів, застерігають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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Захоплення

ЕТНІЧНІ БАРАБАНИ
ДОПОМАГАЮТЬ
зняти емоційну напругу
і побороти депресію
Завдяки ритмам старовинних інструментів у мозку виробляються альфа- хвилі,
які відповідають за хороший настрій, розслаблення і відпочинок

Т

ернополяни вчаться грати
не лише на фортепіано
або ж скрипці. У нашому
місті можна опанувати і такі
старовинні інструменти, як
джембе та дарбука. Вже три роки
у Тернополі діє «Школа етнічних
барабанів». Як впливає на
людину вибивання ритмів і чому
інколи вони дієвіші, аніж сильні
ліки, «Нашому ДНЮ» розповів
викладач школи Тарас ШПАЧУК.

Джембе та дарбука мають
тисячолітню історію

За кордоном ці інструменти використовують для лікування емоційних розладів, а в Україні це досі доволі екзотичне
захоплення. Більше сотні тернополян на
власному досвіді переконалися, що гра
на етнічних барабанах позитивно вливає
на здоров’я і допомагає у повсякденному житті. Незамінні вони і в реабілітації
хлопців, які повернулися з АТО. У нашому місті «Школа етнічних барабанів» діє
у центрі східної культури «Білий лотос».
- Це місце, де можна навчитися мистецтву східної каліграфії, відвідати чайну церемонію, потренувати тіло і дух різними східними методиками, - розповідає
Тарас Шпачук. – Заснував центр Микола
Більчук і саме він три роки тому створив
при ньому «Школу етнічних барабанів»,
завданням якої є розвиток відчуття ритму, популяризація перкусії і хорошого настрою серед мешканців Тернополя.
І для мене, і, мабуть, для більшості
читачів нашої газети, етнічні барабани –
це, направду, екзотика, тому з’ясуємо, що
ж воно таке. Найперше, перкусія - це загальна назва ударних інструментів, які
не входять до складу класичної ударної
установки. Отож, це зовсім інші барабани, ніж ті, які ми звикли бачити на сцені. У Тернополі вчать грати на джембе та
дарбуці. У цих інструментів понад тисячолітня історія. Джембе – родом із західної Африки. Його виготовляють з цілісного шматка дерева та обтягують шкірою. Вважають, що цей інструмент був
створений у стародавній імперії Манде

- нинішня територія Гвінеї і Малі в 11001200 роках нашої ери. Дарбука - один із
стародавніх інструментів Близького Сходу. Прообрази цих барабанів у формі кубка відомі ще з часів неоліту. У Стародавньому Єгипті найперша згадка про нього датується часом правління фараона
Хеопса. Традиційно корпус дарбуки виготовляється з обпаленої глини, на яку
за допомогою мотузок або жильних шнурів натягують мембрану з козячої шкіри.
Саме цей інструмент традиційно супроводжує танець живота.

Барабанний ритм
покращує роботу серця
і кровоносної системи

Тернополянин Тарас Шпачук вже
шість років займається грою на етнічних
барабанах. На власному досвіді переконався - це більше, ніж заняття музикою.
Важливу роль тут відіграє ритм.
- На перший погляд почуття ритму
важливе лише в певній професійній діяльності - музикантам, танцюристам,
співакам, - каже Тарас. - Але якщо задуматися, прислухатися, то все наше життя пронизане ритмами, вібраціями, хвилеподібними послідовностями, нерозривно пов'язаними з нашою життєдіяльністю. Ритми є в навколишньому світі й у
нашому тілі. Прискорення – сповільнен-

ня, зліт – падіння, робота – відпочинок,
стискання – розтискання. Ритми всюди і
вони мають на нас вплив. І від того, наскільки ми сприйнятливі до цих пульсацій, наскільки ми їх проживаємо – залежить не тільки наше фізичне і психічне
самопочуття, а й широта поглядів, світогляд, емоційна гнучкість, готовність до
сприйняття нової інформації.
Фахівці переконані, розвиток відчуття ритму допомагає людині віднайти
гармонію – навчитися будувати стосунки з іншими людьми, регулює внутрішню діяльність організму і його взаємодію із зовнішнім середовищем.
- Барабанний ритм покращує роботу серця і кровоносної системи, сильно
впливає на фізичний стан і емоції людини, - додає Тарас Шпачук. - Барабани
допомагають зняти емоційну напругу,
«розрядитися», а також сконцентруватися на тому, що відбувається «тут і зараз».
Завдяки ритмам цих інструментів у мозку виробляються альфа- хвилі, які відповідають за хороший настрій, розслаблення і відпочинок.

Вибивання ритмів
замість сильних ліків:
барабани рятують від
посттравматичного
синдрому

Позитивний вплив цих інструментів
визнали медики у всьому світі й успішно
їх застосовують у своїй практиці.
- У світі барабани використовують
для лікування ДЦП, аутизму та емоційних розладів, - каже Тарас Шпачук. - У нас
був досвід роботи з бійцями АТО, які були
у полоні. У них був сильний посттравматичний синдром і важка депресія. Для
того, щоб хоч якось впоратись з приступами паніки і нічними жахами, вони зму-

шені були вживати важкі хімічні препарати. Але вже після кількох занять з барабанів у них відбулося значне емоційне покращення. Спочатку вони почали
зменшувати дозу своїх ліків, а потім повністю від них відмовились. Цей приклад
наочно показує ефективність барабанної
методики. Тим, у кого зі здоров’ям все в
порядку, барабани просто допомагають
тримати фізичний і емоційний стан в тонусі. Регулярні заняття на дарбуці і джембе знімають стрес і втому, розвивають
концентрацію і зосередженість. Завдяки
вибиванню ритмів у мозку з'являються
цікаві ідеї, а також легше знайти вихід із
складних ситуацій.
За кордоном грати на барабанах
вчать змалку. Тут переконані, що ритмотерапія здатна творити дива.
- Моя знайома Галина 18 років назад
поїхала у Німеччину. Там вона освоїла
професію «вчитель з ритму», - розповідає Тарас. - У їхніх школах розуміють, що
учням потрібно розвивати відчуття, міжкулеву асиметрію і творчість, тому вона
працює з кількома закладами, де барабанить з дітьми різного віку і дітьми з особливими потребами. Також у Німеччині,
якщо в когось є депресія чи інші емоційні розлади, то перш ніж приписувати таблетки, радять звернутися до ритмотерапії. І дуже часто на цьому все закінчується. На жаль, у нас зараз тільки починають про це говорити.
Школу етнічних барабанів у Тернополі відвідує кілька десятків тернополян.
- Для більшості людей це щось незвичне і нове, але мета школи і підхід
приваблюють нових учнів і кожен, хто
хоч раз приходить на урок – обов’язково
повертається ще, - каже Тарас. – Щоб
навчитися грати на барабанах, музична освіта не потрібна. А якщо вона у вас
є, то буде простіше і цікавіше опановувати новий інструмент. Адже різні звуки дають різні вібрації і енергію. Музика відіграє особливу роль у нашому житті – вона формує настрій і поведінку людини. Тому дуже важливо слухати гарну і гармонізуючу музику. Ще важливіше
грати самому, досліджувати, як в процесі творення звуків і ритму ви починаєте
змінюватись самі.

Записатися у школу етнічних барабанів можуть люди різного віку. Деталі за тел 068-84637-30 або у фейсбуку https://
www.facebook.com/
TernopilDrum/
Юлія ТОМЧИШИН.
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Новини

Україна
Причини знецінення
гривні: версія НБУ

Національна валюта за жовтень подешевшала стосовно долара, за офіційним курсом, на 1,3 відсотка. Про це
йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Нацбанку. На валютному ринку тривало превалювання девальваційного тиску на гривню, спричинене зростанням попиту на іноземну валюту з боку підприємств паливно-енергетичного комплексу, автотрейдерів та фармацевтичної
галузі. Крім того, в НБУ заявили, що знецінення гривні посилювалося зниженням
обсягів пропозиції готівкової валюти з
боку населення і одночасним зростанням
попиту на неї.

Московія вбила і покалічила
багато дітей на Донбасі

Із 2014 року російська військова
агресія на сході України забрала життя
90 хлопців та 47 дівчат. Такі дані Місії з
моніторингу прав людини в Україні навів заступник міністра закордонних справ
Сергій Кислиця на відкритих дебатах Ради
безпеки ООН щодо дітей та збройних конфліктів. Окрім того, український дипломат
нагадав, що 80 дітей загинуло внаслідок
знищення літака «Boeing» рейсу MH-17.
Ще 68 дітей постраждали внаслідок вибухів мін. Загалом, із 1,7 мільйона переселенців в Україні - 240 тисяч - діти. Ще майже 200 тисяч дітей живе у 15-кілометровій
зоні вздовж лінії фронту. Сергій Кислиця
також наголосив, що дітей віком від 15 років залучають до військових обов’язків бойовики.

«Укртелеком» знову
підвищить тарифи

«Укртелеком», який увів вищі тарифи з 1 жовтня, збирається знову підвищувати розцінки з 1 січня, повідомляє Itc.ua. Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації вже прийняла за основу рішення
про збільшення граничних тарифів, ініційоване «Укртелекомом». Для абонентів міст зв’язок подорожчає на 7,3 відсотки, сіл - на 14,5. Таким чином, тариф «Домашній Безліміт» для жителів міст складе
близько 74 гривні, для жителів села - 70
гривень. Тариф «Домашній Базовий» буде
близько 67 гривень для міста і майже 63
гривні для села.

Країні загрожує дефіцит бензину

У жовтні цього року з Білорусі в
Україну було імпортовано всього 4 тисячі тонн бензину марки А-92. Це на 91
відсоток менше середньомісячних обсягів поставок з цієї країни. Такі дані наводить «Консалтингова група «А-95». Аналітики відзначають, що досі білоруське паливо закривало 98 відсотків імпорту 92-го бензину в нашу країну. За їхніми
оцінками, дефіцит балансу бензину цієї
марки в жовтні склав близько 35 тисяч
тонн, що вже почало позначатися на роздрібних цінах. Як пише «УБР», настільки
різке падіння імпорту білоруського А-92
пояснюється зупинкою Мозирського НПЗ
на плановий ремонт. Дефіцит 92-го бензину в жовтні через різке скорочення поставок білоруського палива склав близько 40 відсотків. Деякі мережі почали шукати альтернативні джерела імпорту. Тим
часом ціни на українських заправках продовжують зростати.

Наш ДЕНЬ

«Укрпошта» оголосила про
масштабне підвищення зарплат

«Укрпошта» почала поетапне підвищення зарплат працівникам підприємства до рівня ринкових. Про це повідомили у прес-службі компанії. Так, операторам
поштового зв’язку, які працюють у відділеннях, буде підвищено оклад майже удвічі - до 7,5 тисяч. Начальникам та заступникам відділень, залежно від забезпечення
обсягів бізнесу, а також за умови подальшого нарощування обсягів і показників
ефективності, - приблизно у 2,5 разів - до
14,5 тисяч. Крім підвищення розміру окладу, компанія запускає нову систему преміювання, наприклад, за виконання плану,
за продажі тощо. І продовжує впровадження відрядної форми оплати праці для працівників дирекцій з обробки та перевезення пошти.

Чи відповідає інфраструктура
зарплаті міністра?

Міністр інфраструктури Володимир
Омелян отримав зарплату в жовтні, яка
майже в чотири рази перевищила його
оклад. Про це повідомили «Українські новини». Оклад очільника міністерства складає 16 тисяч гривень. Однак у жовтні він
збагатів на понад 61,8 тисяч. Представники відомства пояснили, що глава міністерства мав значні доплати. Зокрема, за вислугу років отримав майже 5,5 тисяч гривень. За роботу державним експертом з
питань таємниць - понад дві тисячі. За роботу в умовах режимних обмежень - майже 2,3 тисячі. За інтенсивність роботи - понад 11 тисяч. Ще у жовтні Омеляну нарахували премію в розмірі 10,6 тисяч гривень.
Помічників Омеляна в міністерстві держава також не обділяє. Платня заступників
міністра інфраструктури складає від 23 до
45 тисяч гривень, а держсекретаря - понад
123 тисячі.

Україна - у трійці найнещасніших
держав світу

Україна увійшла до трійки найнещасніших країн, ідеться на сайті американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа. І наголошується: Україна - єдина європейська
країна, яка потрапила в антирейтинг
щастя. Згідно з дослідженням, 41 відсоток українців перебувають у важкій ситуації і можуть вважатися нещасними.
У цьому нашу країну випередили тільки Південний Судан - 47 відсотків і Гаїті - 43 відсотки. Успішними можна вважати лише 9 відсотків населення нашої
країни, у проміжному становищі - 50 відсотків. Дослідники кажуть: конфлікт на
сході України зашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.
Оцінка життя покращиться лише після
припинення конфлікту, початку економічного росту і ефективного управління, орієнтованого на поліпшення життя кожної людини. А в трійці найщасливіших країн - Норвегія, Данія та Ісландія.

Ситуацію на Донбасі
контролює лише Кремль

«ДНР» і «ЛНР» не є самостійними
гравцями - всі рішення приймають у
Кремлі. Росія повністю контролює ситуацію на окупованій частині Донбасу. Про це
на брифінгу у Вашингтоні заявив спецпредставник Держдепу США у справах
України Курт Волкер, інформує УНІАН. Заява пролунала у відповідь на репліку російських журналістів про те, що ситуація
на Донбасі може бути внутрішньою суперечкою України. «Це не внутрішній і не етнічний конфлікт. Це не конфлікт корінного народу. Це конфлікт, де в східній частині ви маєте ситуацію, при якій на сто відсотків від російського командування і контролю залежить те, що там відбувається»,
- сказав Волкер. І акцентував, що саме РФ є
тією стороною, яка приймає рішення щодо
ситуації в регіоні.
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Світ
У Канаді зведуть меморіал
жертвам комунізму

В Оттаві освятили місце, де встановлять меморіал жертвам комунізму.
За повідомленням «Укрінформу», у заході взяла участь міністр канадської спадщини Мелані Жолі та представники численних громад із країн, що постраждали від комуністичного правління. Конгрес українців Канади передав на спорудження меморіалу $25 тисяч. «КУК робить цю пожертву, аби вшанувати усіх,
хто страждав від жорстокості 70-річної
радянської окупації України. Мільйони
українців були вбиті комуністичним радянським режимом, мільйони були відселені у ГУЛАГ. Для Канади дуже важливо пам’ятати про жертв комунізму та імперіалізму», - сказав президент Конгресу українців Канади Павло Грод. Спорудження меморіалу розпочнуть наступного року, завершать у 2019-ому. Розміститься він у центрі міста, неподалік від
будівлі федерального парламенту Канади.

Росія вже розхитує
ситуацію в Шотландії

Хакери, які працюють на Росію,
розкручують ідею другого референдуму про незалежність Шотландії. Про
це заявив сенатор США Ангус Кінг під
час слухань у Вашингтоні щодо втручання російських хакерів в американські
вибори, передає «The Telegraph». «Ми
знаємо, що росіяни втручалися у французькі та німецькі вибори. Зараз вивчаємо їхнє втручання в іспанський сепаратизм. Я вважаю, що вони почали роботу
в Шотландії щодо голосування за незалежність від Великобританії. Це складна світова стратегія», - сказав Кінг. І додав, що зажадав від Facebook відповідей
на запитання, чи використовують росіяни соціальну мережу, щоб «викликати
розлад у Шотландії».

Кожну сьому хвилину у світі
від насильства гине дитина

Кожну сьому хвилину в світі одна
дитина гине через скоєне проти неї
насильство, йдеться у доповіді Дитячого фонду ООН, повідомляє «Громадське». За даними аналітиків ЮНІСЕФ, щороку сотні мільйонів дітей стають жертвами насильства. 300 мільйонів дітей у віці від 2 до 4 років переносять тілесні покарання чи психічну агресію з боку батьків або опікунів. Близько 15 мільйонів дівчат віком від 15 до 19
років стали жертвами зґвалтувань або
їх змушували до інших сексуальних дій.
Зважаючи на такі дані, ЮНІСЕФ вимагає
від країн створити національні плани
для подолання насильства проти дітей.

Рейтинг Трампа рекордно впав

Більшість американців вважає,
що президент Дональд Трамп не домігся великих успіхів протягом перших дев’яти місяців свого перебування на посаді, свідчать дані дослідження «Washington Post» та «ABC News».
У Трампа рейтинг схвалення нижчий,
аніж рейтинги всіх попередніх президентів США через рік після вступу на посаду за останні 70 років. Лише 7 відсотків американців схвалюють те, як він
справляється зі своєю роботою. Рейтинг
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несхвалення президента досяг 59 відсотків, причому 50 відсотків заявили, що
вони категорично не схвалюють роботу, яку він виконує. Трамп єдиний президент, починаючи від Гаррі Трумена, який
отримав таку низьку підтримку. Наступним найгіршим президентом був Білл
Клінтон.

У Польщі хочуть продавати
громадянство

Депутати від польської партії
«Право і справедливість» пропонують
продавати іноземцям польське громадянство. Про це заявив депутат Станіслав П’єнта, інформує «Prostir». Воно
має бути тимчасовим. Іноземці могли б
отримати таке громадянство за відповідну суму. Прикладом може стати Угорщина, яка з 2012 року «продає» своє громадянство. Депутат наголошує: йдеться про іноземних інвесторів, які готові вкладати у польську економіку великі кошти. Як відомо, нині можна купити
громадянство на Кіпрі, в Болгарії, Ірландії, Іспанії та Франції.

США не скасовують лотерею
«Green Card»

Американська влада не припиняє
програму візової Лотереї етнічного
різноманіття («Green Card Lottery»)
і не має наміру вносити в неї жодних
змін, не дивлячись на різку критику президентом Дональдом Трампом у
зв’язку з терактом в Нью-Йорку. Про це
заявили у Держдепі США. Наразі американське зовнішньополітичне відомство,
що займається програмою, проводить
черговий етап цієї лотереї на 2019 рік.
Прийом заявок розпочався 18 жовтня, а
завершиться 22 листопада.

Пентагон заявляє, що готовий до
вторгнення в Північну Корею

Міноборони США заявляє, що повністю усунути північнокорейську
ядерну загрозу можна лише шляхом
наземного вторгнення в КНДР. Цю заяву зробив представник Об’єднаного комітету начальників штабів контрадмірал Майкл Дюмонт, повідомляє УНІАН.
За його словами, навіть приблизно оцінити можливі втрати при цьому надзвичайно складно. Контрадмірал описав можливі ризики подібної операції, в тому числі і ймовірність ядерного
контрудару, який Північна Корея може
завдати, поки американські війська намагатимуться знешкодити ядерні арсенали, розташовані в глибоких тунелях. Число можливих жертв військового конфлікту залежатиме від того, наскільки масованим буде північнокорейський удар по південнокорейському Сеулу, який розташований усього за 56 кілометрах від кордону, а також від того,
чи отримають США і їх союзники раннє
оповіщення про напад з боку КНДР.

Учені розповіли, що відчувають
люди після смерті

Після смерті люди усвідомлюють,
що померли і розуміють, що відбувається навколо. Свідомість не відразу
відключається після припинення серцебиття. Доказом цього є випадки, коли
люди, які пережили зупинку серця, змогли в деталях описати, що відбувалося
навколо після клінічної смерті. «Вони
можуть розповісти, що бачили лікарів і
медсестер за роботою і чули їхні розмови», пише видання «LiveScience». Ці спогади підтверджували й медики, здивовані тому, що їх пацієнти, які, фактично,
були мертвими, пам’ятали всі деталі. Раніше вчені знайшли докази того, що душа існує у
тілі людини.
Підготувала
Ольга ЧОРНА.
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Невигадана історія

Ліричним рядком

Материнська
любов

Коли мати живе,
Коли мати говорить до тебе,
То схиляються зорі
І місячно світиться в небі.
Її ласка, як сонце,
Тебе повсякчас обіймає.
Біля неї ніяких тривог
твоє серце не знає.
ПРИСПІВ.
Материнська любов –
Найцінніша любов в цілім світі.
Материнська любов, як
трояндовий цвіт серед квітів,
Материнська любов –
океан доброти для дитини,
Материнська любов –
оберіг для всієї родини.

Сімейне

гніздечко
А щастя матері
– завжди
багатокрилля,
Щоб їх розправити
над буднями
сумними.
І хоча осінь Шумськ
позолотила,
Та поруч –
діти, мати
поруч з ними…
На фото Івана ПШОНЯКА:
сім’я Мосійчук: мама Галина,
донечки Олеся та Уляна і
маленький синочок Ярославчик
(м. Шумськ).

Майже сповідь

Ж

иття було до
мене не дуже
ласкавим.
Зовсім малою
залишилася без батька,
помер від важкої
недуги. А незадовго
тяжко захворіла мама.
І більшість домашніх
клопотів лягли на
мої, майже дитячі
руки. У той час, коли
однолітки гралися
чи відпочивали,
я поралася по
господарству. Та й
через хронічну нестачу
коштів, змушені були з
мамою відмовляти собі
в усьому, обходилися
найнеобхіднішим.

Після закінчення школи,
я вступила в училище. Стала професійною швачкою, ще
й придумувала сучасні модні моделі. Почали іти до мене
з різними замовленнями
люди. З’явився певний заробіток. Могла тепер дозволити собі і гарне вбрання, і хорошу косметику. Казали про
мене люди, що гарна, заглядалися і хлопці. Але, на жаль,
того єдиного, якого так прагне дівоче серце, не траплялося. Були різні захоплення, але
вони швидко минали.
І ось, ця випадкова зустріч… Я чекала автобуса,
щоб їхати до села, відвідати маму. Падав дощ, а я – без

парасольки. І раптом: «Дозвольте вас прикрити, а то
ще простудитеся». Вродливий молодий чоловік уже
розкривав наді мною парасольку.
Мене ніби струмом пробило. Чомусь затремтів голос. А незнайомець приязно
розпитував: куди їду, чи надто спішу, бо, мовляв, я йому
дуже сподобалася і він не
проти випити зі мною чашку кави.
Ми познайомилися. Виявляється, Віталій родом із сусіднього села, а працює, як і
я, у Тернополі. Словом, Віталій призначив мені побачення.
Прийшов він на нього з
квітами. Ми пили каву, говорили про все і про ніщо. Складалося враження, ніби ми
знайомі сотню років.
Наші зустрічі тривали півроку. І щоразу Віталій був дуже ніжний, уважний, завжди робив мені
якісь подарунки. Тільки посправжньому закохані зрозуміють, якою я була щасливою.
Якось ми домовилися зустрітися через тиждень – у
Віталія виникли термінові
справи, так він пояснив. Але
зателефонував коханий мені

раніше. Мовляв, хоче мене
бачити, бо має повідомити
щось дуже важливе.
І ось ми у «нашій»
кав’ярні. Звучить улюблена
мелодія. Я, як завжди щаслива, очікую від коханого освідчення в любові. Про те, що
я – єдина жінка його життя.
І раптом звучать зовсім інші
слова. Віталій щось плутано
пояснює, що у нього є дружина і син. А нині вона подарувала йому ще й донечку. І, напевно, я розумію, що зустрічатися тепер ми будемо не
так часто. І що все одно, він
любить і мене. Але я повинна
його також зрозуміти, тим
паче, хтось із знайомих якось
нас бачив разом і розпитував
про мене. А він не може ризикувати дітьми і дружиною…
Я слухала і не розуміла нічого. А мною, виходить, ризикувати можна? І брехати

мені? Й обіцяти вічну любов
та запевняти, що скоро одружимося?
Хотіла провалитися крізь
землю. Пекучий біль розривав усе всередині. Сльози заливали обличчя. Чому така
несправедливість? Чому усе
це трапилося саме зі мною?
Відтоді минуло майже
три місяці. І досі не можу отямитися. Віталій і тепер телефонує, просить вибачення, хоче зустрітися. Тільки
моя зболена душа мовчить.
Я викреслила із свого серця
Віталія назавжди. Як жити
далі – не знаю. Чи повірю ще
кому-небудь у житті? Навряд.
І ким все-таки я була для Віталія? Іграшкою, яку у будьякий час можна використати,
погратися і викинути?
Де знайти душевного тепла? Як розпізнати справжню щирість почуттів? А серце болить…
Олеся М.
Тернопільський район.

Коли мати живе,
То все легко тобі удається,
І у світі оцім все прекрасним
тобі видається.
Бо молитва її із тобою іде по стежині,
Й захищає тебе від невдач
майже в кожній хвилині.
ПРИСПІВ.
* * *
Щоб світ був щасливий - творімо добро.
Бо є в ньому істинне й вічне крило.
Тримаймось за нього в своєму житті
І легко нам буде колись
в майбутті.
Думками, словами його ми творім,
Щоб радість всміхалась у плетиві цім.
Любити й прощати спішіть водночас.
І зійде добро, як зерня, серед нас.
Хай горе обходить нас всіх стороною.
І щастя, як доля, розквітне весною.
Добром засівайте родючу землицю.
Хай світло любов над нею іскриться.

Повороти долі

У

палаті тихо і сумно.
Усі порозходилися на
вихідні додому. Ольга
з сином залишилися одні.
Вони ще довго будуть слухати
цю лікарняну тишу. Ольга
тепліше вкутує виснажене
тільце хлопчика. Добре, що
Василько заснув. Лікар каже:
сон для сина - зараз найкращі
ліки. А ще потрібно робити
переливання крові. У Василька
- рідкісна четверта група, до
того ж резус мінус. У неї, Ольги,
зовсім інша.
- Шукайте батька, він - найліпший донор. І все буде з вашим сином
гаразд, - літній лікар підбадьорював
Ольгу.
Добре йому казати: шукайте. Ольга давно викреслила цього чоловіка
зі свого життя. Василькові ще й року
не було, як вони з Ігорем розлучилися. Усі дивувалися: як це, така любов
була…
Вона нікому нічого не пояснювала. Просто забрала сина, свої речі
і повернулася до батьків. Ігор просив, благав її залишитися, зрозуміти і
простити. З ким не буває... Справді, у
тому відрядженні він познайомився
з однією жінкою. Робочий день переріс у вечірній флірт. Нічого серйозного, аби продовжувати подальші стосунки, не було. Звідки, як вона дізналася потім його домашню адресу, те-
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агряний лист стелився
під ноги перехожим.
Він нагадував їм, що
зовсім скоро задощить,
повіє холодом, посипле
снігом…
Катя вже не одну годину снувала розкішним, убраним в золото погожої осені, парком. Красу неповторної, улюбленої пори
року затьмарювали важкі роздуми, вихід з яких вона шукала, та
не знаходила.
У голові прокручувала вранішню ситуацію, яка довела жінку до відчаю. У свідомості безперервно пульсували слова сина:
«Ми зі Світланою хочемо пожити
окремо, тому переїжджаємо в найману квартиру».
Ніколи б не подумала, що дочекається від нього таких слів.
Вона намагалася правильно виховувати сина, одночасно бути для
нього і мамою, і татом. А він, невдячний, хоч би раз запитав: «Чи
не важко тобі, мамо? Може, чимось допомогти?» Відколи привів
у дім Катерини невістку, відтоді її
сина немов підмінили.
У жінці боролися різні почуття – любові до сина і водночас ревності та злості до тієї, яка всю увагу її синочка перевела на себе.
Насправді, її Тарас ріс добрим,
чуйним, турботливим хлопцем.
Завжди і у всьому слухав, допомагав їй. А зараз його наче підмінили. Він не помічає матері, яка
так сильно його любить. Дружині – каву в ліжко, слова «сонечко»,
«зайчику», а матері – «Доброго
ранку, мам», коли поспіхом іде на
роботу, і «Доброго вечора, мам»,
коли, ледь переступивши поріг
коридору, не йде, а біжить до своєї

Світланки.
Катерина ніяк не могла, чи то не хотіла змиритися з тим, що вже не вона,
а невістка стала для нього
епіцентром всесвіту. А зараз мама їм, бачте, заважає, вони
хочуть побути вдвох.
Такою непотрібною, ображеною на увесь світ вона продовжувала снувати майже безлюдним
парком. Від того ще більше нахлинули почуття жалю до самої себе
і безвихідне відчуття самотності.
Хоч разом з тим, поступово почала наводити лад думкам у голові. Адже він не перестав її любити,
просто тепер свою любов і увагу
ділить з тією, яку кохає. Насправді
ж, Світлана – непогана жінка, сусіди не раз повторяють, що Катерині пощастило з невісткою.
І тут враз, немов грім серед
ясного неба, відкинувши злобу,
гнів і образу, її осяйнула думка: «А,
може, й справді молодим потрібно відпочити від мене, а мені – від
них».
Поки нікого не було вдома,
швиденько зібрала у валізу найнеобхідніші речі, нашвидкоруч
написала записку зі словами: «Не
знімайте квартиру, живіть тут.
Я трохи поживу в селі», і подалася на автовокзал. Звідти – у батьківську хату, де ніхто не жив і куди
час від часу приїжджала.
Маленька сільська хатина
привітно зустріла свою господиню. Тут віяло теплом, дитинством
і юністю. Сіла у крісло-качалку,
взявши до рук старенький фотоальбом. Гортала його, а разом із

"Колись мама тобі

розкаже…"
лефон - незрозуміло. Її лист та дзвінки - для нього така ж несподіванка, як
і для неї, Ольги.
Ольга не повірила подібним поясненням. Не зрозуміла, не простила - не змогла. Справді, любила Ігоря
донестями, А після цього листа від незнайомки, у якому та з ніжністю згадувала подробиці їхнього з Ігорем побачення, ніби щось обірвалося всередині і ту порожнечу уже не заповнити ніколи.
Спалила за собою всі мости. Не
спілкувалася з Ігорем, не відповідала
на дзвінки. Навіть із сином не дозволила бачитися.
І ось тепер ця біда, ця несподівана хвороба. Вона б віддала синові усю
свою кров по краплині, тільки б не бачити змучених дитячих очей, худеньких рученят, що безсило розкинулися
на лікарняній подушці.
І все-таки треба щось робити. Завтра до Василька приїде бабуся, посидить біля хлопчика. А вона буде шукати Ігоря. Скільки ж це часу вони не бачилися? Майже десять років.
...Він не змінився. Хіба зблід, розгубився, побачивши Ольгу у дверях свого кабінету.

Прости. Якби не Василько...
Не могла говорити. Намагалася
не плакати, обіцяла ж сама собі бути
сильною. Насправді відчувала, як
останні сили покидають її. Була просто жінкою: втомленою, слабкою і
беззахисною.
Міцні чоловічі руки пригортали
Ольгу до себе. Як колись... Ольга уже
не соромилася сліз. А він не боявся
сказати, що і досі один. Що любить її
дотепер.
До Василька вони приїхали разом. Невдовзі хлопчик став одужувати - хвороба помаленько відступала.
Тепер їх було троє.
- Ми з тобою однієї крові, - сміявся
Ігор, вітаючись з сином. - Пам'ятаєш,
як в Мауглі...
- Тому що ти віддав мені свою
кров, так? -запитував Василько.
- Не тільки. Ми з тобою справді
однієї крові. Колись мама тобі про це
розкаже. І про те, як я довго на вас чекав.
…Ось такі, іноді несподівані повороти долі, підносить нам життя. Головне, щоб у них було щасливе закінчення.
Інна ЗАРІЧНА.
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Струни серця
Землі осінній цвіт

Жовтогаряча осене моя –
Мій запізнілий поетичний цвіте…
Цілунки сонця у дібровах ще горять,
І полумʼям висвічуються віти.
Та біль, тривоги за препишную красу
В зболілім серці, хоч-не-хоч, несу я –
І осені багряную косу
Рядочком поетичним порятую…

Листя з дерев опадає

пожовклими сторінками виринали спогади. На одній із світлин надовго затримала погляд. Звідти
на неї дивився вродливий юнак
у військовій формі. Катерина добре пам’ятає той день і рік, коли
її Степанка призвали до армії. Тоді
закохані поклялися у вічному коханні один одному…
Жінка заплакала.
Вона й досі не забула тих щасливих днів і вечорів, проведених з
коханим, теплий дотик його рук,
що обпікав серце, ніжний погляд
його очей… Упродовж півроку
вони листувалися. На білих аркушах виливали свої палкі почуття.
Та одного разу у своїй поштовій
скриньці Катя не знайшла листа
від коханого. Це повторилося і в
наступні тижні. Знала, що Степан
не міг з нею так повестися. З ним
точно щось трапилося.
Поїхала у військову частину,
де служив її Степанко, але командування заявило, що він зник безвісти. На той час жінка носила під
серцем їхню дитину.
Спершу місяці, а потім і роки
пошуків нічого не дали. Його ніде
не було.
Катя вчилася жити без нього, хоч як важко їй не доводилося.
Жила сином і заради сина, який
був копією свого тата. Чи не тому,
так і не вийшовши заміж, усю
свою любов і турботу віддавала
Тарасові. Чи не тому їй сьогодні
так боляче…
Переглянувши старі фотоальбоми, Катя витягнула із шафи запилену коробку, в якій зберігала
найцінніше – десятки листів від
коханого. Читала їх, а сльози горохом котилися по щоках.
Ностальгічні спогади перервав стук у двері. Це листоноша прийшла, бо помітила світло
в оселі, до якої вже давненько не
навідувались.
– Доброго вечора, Катерино
Дмитрівно, – з порога привіталася листоноша Марія. – Бачу, світло
горить, дай-но, думаю, зайду, подивлюся, хто тут хазяйнує. А це ви
приїхали.
– Добрий вечір, Марійко, – похапцем витираючи сльози, повернула голову в бік порога жінка.
– Бачу, листи читаєте. Я десь
місяць тому вкинула до вашої
скриньки листа. Може, читали
вже. Дивно, хтось, напевно, не
знав, що ви тут не живете, – не переставала торохтіти Марійка.
Катерина зблідла. Її серце
стиснулося, в голові запаморочилося. Обминувши Марійку, вона
вибігла надвір. Відчинивши стареньку поштову скриньку, остовпіла. Цей рідний почерк вона розпізнає із тисячі, навіть у півтемряві. Похапцем відкрила листа і

почала читати: «Рідна моя, пробач за стільки років мовчанки.
Я не міг написати раніше. Спершу від сильного падіння втратив
пам’ять. Не знаю як і не можу навіть сам собі пояснити, чому втік
з армії. З часом пам’ять до мене
почала поступово повертатися,
але я не міг приїхати чи написати.
Довго переховувався у віддалених, малолюдних селах, аж поки
не сплив термін відповідальності
за мій безглуздий вчинок. Мабуть,
ти мене вже не чекаєш, стільки ж
часу минуло, стільки літ. Та знай,
я тебе кохав і завжди кохатиму.
Приїду за місяць. Твій С.».
Катерина вже нічого не розуміла. Вона думала, що її Степан
або загинув, або знайшов іншу. А
тут такий поворот долі.
Дочитавши листа, ще раз
уважно подивилася на конверт.
Від дати відправлення завтра минав місяць.
Вночі жінка ні на мить не стулила очей. Вона уявляла зустріч
з коханим, думала, що йому скаже. Не знала ще, чи простить йому
ці довгі роки мовчання, адже їм із
сином так непросто жилось. Хоч і
свою вину відчувала, адже тоді, у
листах, так і не зізналася, що чекає від нього дитину. Думала, приїде у відпустку, тоді віч-на-віч розповість йому.
Вранці ніяка хатня робота не
бралася до рук. Вийшла у сад, щоб
зібрати пізній сорт осінніх яблук.
Ще й пів’ящика не нарвала, як почула на сусідній вулиці ажіотаж.
– Боже, живий, живий, – долинало звідтіля.
Катя злізла з драбини і, опершись на неї, в задумі і на півсвідомості, так і залишилась стояти.
…Степан впав навколішки із
розкішним букетом її улюблених осінніх квітів і вимолював у
неї прощення. Жінка обняла його.
Навперебій вони говорили, просили пробачення один в одного,
плакали і сміялися. Плакали усі,
хто стояв за Катерининим парканом і спостерігали цю зворушливу сцену, яку і в кіно не завжди покажуть.
Потім вони розмовляли за
чашкою чаю. Враз роздався телефонний дзвінок: «Мамо, ти
так раптово зникла. Ми не хотіли тебе образити, вибач. Любимо
тебе і ввечері приїдемо. Маєм гарну новину».
Катя загадково поглянула на
Степана і промовила:
- Ввечері на тебе чекає сюрприз… і не один.
А тихцем подумала, якою ж
немудрою вона була ще вчора. А
вже сьогодні точно знає, життя –
прекрасне…
Оля ГЛАДЧУК- ПОПАДЮК.

Щедросте осені, диво стооке,
Листя кружляє і крутить, нівроку.
Вітер не може ті чари зітерти,
Мить – і нових уже див круговерті.
Злота розкоші спадають на плечі.
Щастям виблискують очі малечі.
Хлопчик-горобчик те листя хапає,
Що з того листя – хто його знає.
Дива осіннього всюди доволі –
В лісі і в гаї, в хаті і в школі.
Навіть дорослим, упавши під ноги.
Листя тамує душевні тривоги.
Що ж бо зі мною, сама я не знаю.
Що я втрачаю, чого не втрачаю?
Сіється листя, кружляє, сміється,
Серцю здається, чи то лиш –
здається?
Листя з дерев опадає.
* * *
Зазирнула осінь в Тернопілля,
Сколихнула жовтобоке гілля,
Усміхнулась яблуні крислатій,
Свіжістю дихнула обіч хати.
Затремтіла чорна горобина.
Здивувались очка-намистини,
Згуртувались тісно у пучечки,
Зупинили вічні суперечки,
Хто є галичанам прародина –
Чорна чи червона горобина,
Бо обох з деревця вітром гнуло…
Глядь, і дощиком уже скрапнуло…

Листочки
сколихнули рими…
О, не злічити, скільки див
Шумів віття в лісі породив!
Листочки сколихнули рими –
І я зустрілася із ними…
І струню їх в лелечий ряд,
… Їм вторить свіжий листопад.
Принишкла, уляглася втома,
Незчулася, як я вже вдома.

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Недописане

З присмерковим сувоєм неквапно
Закрадається ніч темнолиця
І поставити зіркою крапку
Після розчерків дня норовиться.
Безсоромно виманює вітер
Із листви вже прив'ялену тишу.
...Цей сюжет без закреслень,
як витвір,
Мабуть,вдумлива осінь допише.
* * *
Час біжить онуками, сміється,
Підростає в небі журавлем...
В жмені позбиравши терни серця,
Йду сліпцем, а чи проводирем?
Полем не посадженого саду
Борозни позначені мої.
Поклик слова - найп'янкіша знада.
...Не спіткнутись тільки б на ріллі.

Володимир КРАВЧУК.
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З прицілом на
єврокубкову весну

Н

аступного року мінімум два українські
футбольні клуби гарантовано продовжать
боротьбу за почесні трофеї
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виграв у
Харкові у голландського "Фейєноорда" – 3:1
Донеччани пропустили першими на 12-й хвилині, проте вже
за 2 хвилини Факундо Феррейра зрівняв рахунок, а ще до перерви Марлос вивів "Шахтар" вперед. На 68-й хвилині він оформив дубль і встановив остаточний результат.
Завдяки черговій перемозі "Шахтар" набрав 9 очок, продовжує перебувати на другому місці та збільшив відрив від італійського "Наполі", у якого залишилося 3 очка. Неаполітанці у
середу програли на своєму полі англійському "Манчестер Сіті"
2:4, який набрав 12 балів та лідирує у групі F. У голландців немає жодного очка.
У 4-му турі Ліги Європи київське "Динамо" мінімально
перемогло у Берні швейцарський "Янг Бойз". Перший тайм
минув за помітної переваги господарів, але швейцарці свої моменти не використали – в одному з епізодів киян врятувала
стійка.
Після перерви "Динамо" перехопило ініціативу і відкрило
рахунок на 70-й хвилині. Дерліс Гонсалес віддав пас з правого
флангу, а Віталій Буяльський обробив м’яч та точно пробив в
нижній кут воріт.
"Динамо" перемогло 1:0, набрало 10 очок, зміцнило лідерство у групі B та достроково гарантувало собі вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи. На друге місце у турнірній таблиці піднявся
сербський "Партизан", який переміг вдома албанський "Скендербеу" - 2:0 та набрав 5 очок. У "Янг Бойз" залишилося 3 бали,
у "Скендербеу" – 2. Наступний матч "Динамо" проведе 23 листопада в гостях проти "Скендербеу".
Луганська "Зоря", попри поразку від німецької "Герти"
0:2, залишилася на другому місці у групі J у Лізі Європи. У луганців - 6 очок. Лідерство зберіг шведський "Естерсунд", який
після гостьової поразки від іспанського "Атлетика" – 0:1 має 7
пунктів. У команди з Більбао стало 5 очок. "Герта" з 4 балами займає останнє місце. Наступний матч "Зоря" зіграє 23 листопада
у гостях проти "Естерсунда".

Українська тенісистка Марта Костюк
піднялася на друге місце в юніорському рейтингу ATF, складеному винятково зі спортсменок віком до 18 років. Свого часу вище у такому рейтингу опинялися лише дві українки: у 2004 році - Катерина Бондаренко і у 2010 – Еліна Світоліна були першими ракетками планети. Цього сезону Марта Костюк тріумфувала на
юніорських "Australian Open" та на підсумковому турнірі в Китаї. До речі, у Піднебесній Марта не віддала опоненткам жодного сету. І це при тому, що 15-річна українка
була наймолодшою учасницею змагання.
В 1/4 фіналу Кубка України з футболу зустрінуться: Ворскла - Маріуполь, Десна - Динамо, Шахтар - Верес,
ФК Львів - СК Дніпро-1. Базовим днем
чвертьфіналу Кубка буде середа, 29 листопада. Цікаво, що у півфіналі точно гратиме
бодай одна команда з другої ліги.

Куратор збірних України Мирон
Маркевич знову побував на Донбасі. Колишній наставник збірної України, львівських Карпат, харківського Металіста і Дніпра та екс-захисник Динамо і Шахтаря Володимир Єзерський поспілкувалися з вихованцями Мар'їнської дитячо-юнацької
спортивної школи та зіграли у футбол на
маленькому майданчику в Мар'їнці, граючи за команду військовослужбовців Краматорського прикордонного загону проти колективу з місцевих жителів. Військові
перемогли з рахунком 7:5.

Результати матчів 15 туру
у Прем’єр-лізі:
Верес – Зірка – 0:0;
Олександрія – Чорноморець – 0:0;
Маріуполь – Шахтар – 1:3;
Сталь – Карпати – 0:0;
Олімпік – Зоря – 3:3;
Динамо – Ворскла – 2:1.
Головний арбітр матчу
15-го туру Прем'єр-ліги України між «Динамо» та «Ворсклою» Ярослав Козик помилково не призначив три пенальті. Два 11-метрових удари Козик не призначив у ворота «Динамо», та один пенальті - у ворота «Ворскли», інформує комітет арбітрів Федерації Футболу
України.
Так, на восьмій хвилині правила у власному карному порушив Денис Гармаш, який затримав Юрія Коломойця, зірвавши перспективну атаку полтав-

ського клубу. Також, арбітр повинен був показати жовту картку хавбеку столичного клубу.
На 68-й хвилині матчу півзахисник «Динамо» Микита
Корзун зіграв рукою у власному карному, однак Козик проігнорував це і не призначив пенальті.
За чотири хвилини до фі-

нального свистка навмисно у
карному рукою зіграв захисник
«Ворскли» Микола Матвієнко,
однак Козик і тут не став призначати пенальті.
Найяскравішим футболістом 15 туру Чемпіонату УПЛ
експертна рада визнала півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського.

«Нива» завершила рік домашньою поразкою
4 листопада футбольний клуб "Нива" в
дев'ятнадцятому турі Другої ліги вдома поступився білоцерківському "Арсеналу-Київщина" з
рахунком 1:2. Аутсайдер чемпіонату під кінець
року не на жарт розігрався і зумів вивезти три
очки із Вишнівця.
Фатальними для господарів стали чотири
хвилини у середині другого тайму. Спочатку киянин Авдалян виконав навіс у штрафний майданчик, звідки Мартиненко розстріляв ворота Чопка. Згодом забив уже сам Авдалян, який вибіг за
спину тернопільським захисникам та пробив над
голкіпером.

АРЕНА

До честі футболістів "Ниви", після двох поспіль голів вони мали хороші шанси врятувати
бодай нічию. Один м'яч вдалося відіграти зусиллями Понєдєльніка, який вийшов на заміну. А на
заключних хвилинах матчу дивом не забив Апанчук, який вийшов на побачення з воротарем, але
поцілив прямісінько у нього. Відтак, календарний рік "Нива" завершила з негативним результатом, однак осічка вінницької "Ниви-В" дозволила тернополянам зберегти за собою третє місце
перед зимовою перервою. Заключний матч другого кола проти ФК "Львова" "Нива" проведе наприкінці березня наступного року.

ті України. Тернопільська "Галичанка" після трьох турів у чемпіонаті обіймає третю
сходинку. У наступному турі, що відбудеться 10-11 листопада, наші землячки теж зіграють вдома. Суперником "Галичанки"
буде «Сєвєродончанка».

Олімпійському чемпіону Олегу Верняєву вкотре не було рівних на турнірі пам'яті Артура Гандера. Українець тріумфує на цих змаганнях вже четвертий рік
поспіль. Турнір пам'яті президента FIG у
1960-70-х роках Артура Гандера відбувся у
швейцарському місті Морже.

Україна зміцнила свою 8 позицію в
оновленому рейтингу УЄФА. Наздогнати
Португалію, яка йде на 7 позиції, для українських клубів майже нереально, як і опуститися на 10-е місце. Австрія посунула Нідерланди на 12-е місце, а Данія обійшла
Хорватію. Топ-10 країн за рейтингом УЄФА
має такий вигляд: 1. Іспанія; 2. Англія; 3.
Італія; 4. Німеччина; 5. Франція; 6. Росія;
7. Португалія; 8. Україна; 9. Бельгія; 10. Туреччина.

У 4-му турі жіночого чемпіонату України з волейболу тернопільська
"Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ" двічі поступилася чинному чемпіону країни южненському "Хіміку". Поєдинки пройшли у спортивному залі економічного університету 5 та
6 листопада. У перший ігровий день тернополянки були за крок до сенсаційної перемоги, проте програли у заключній п'ятій
партії – 2:3. На відміну від першого матчу,
у другому поєдинку рівної боротьби не вийшло. Южненська команда перемогла "Галичанку" з рахунком 3:0, здобувши ювілейну 50-ту перемогу поспіль у чемпіона-

Гімнаст Ігор Радівілов визнаний найкращим спортсменом жовтня в Україні.
Його наставника В’ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером другого осіннього місяця. Високого визнання НОК Ігор
Радівілов удостоєний завдяки блискучому
виступу на чемпіонаті світу. В канадському
Монреалі досвідчений українець в опорному стрибку здобув «срібло». Ще в одному
фіналі – у вправах на кільцях - українець
також продемонстрував гарний результат,
увійшовши у ТОП-6 найсильніших гімнастів планети.

В польському місті Прушкув відбувся перший етап світового Кубка з
велоспорту (трек). У жіночій гонці на 20
км другу сходинку на п'єдесталі пошани
посіла наша Анна Соловей. Перемогу тут
святкувала спортсменка з Бельгії Лотте
Копецьки, третьою фінішувала француженка Коралі Демай.
На етапі світового Кубка з фехтування на шпагах, який відбувся в

швейцарському Берні, українські хлопці здобули одразу 3 медалі. В індивідуальних змаганнях наш Богдан Нікішин
став срібним призером, а «бронзову» сходинку розділили Володимир Станкевич
та Ігор Рейзлін.

В індійському Нью-Делі у фіналі
Кубка світу з кульової стрільби скарбничка збірної України поповнилася ще
однією срібною нагородою. Після «бронзи» у змаганнях з пневматичного пістолета наш Олег Омельчук виграв «срібло»
у стрільбі з пістолета (дистанція 50 м).
Таким чином, на цих змаганнях Україна
виборола дві срібні та бронзову нагороди.

Одразу чотири нагороди - дві «золоті» та дві «бронзові» - привезли тернопільські борці греко-римського стилю
з Білорусі, де нещодавно відбувся Міжнародний турнір. На змагання з грекоримської боротьби з’їхалося 144 спортсмени з Білорусі, України, Росії. Україну
представляли спортсмени з Тернопільщини - вихованці Тернопільської КЗ «ДЮСШ
з греко-римської боротьби». Анатолій
Паснак (ЗОШ №12) та Олександр Шевчук (ЗОШ №21) у своїх вагових категоріях
здобули «золоті» нагороди, а Олександр
Красов (ЗОШ №7) та Владислав Поливко
(ЗОШ №6) вибороли «бронзу». Ще один
тернопільський борець Арсен Товмасян
(ЗОШ № 4) посів п’яте місце.

Українська художня гімнастка Христина Погранична виграла усі можливі золоті медалі на Міжнародному турнірі «Happy Cup Ghent 2017». Змагання відбулись у Бельгії. До цього Погранична тріумфувала на «AGN Cup-2017» з художньої
гімнастики в Португалії.

Наш
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Цілющі краплини

№44 (228) / 8 листопада - 14 листопада 2017 р. 13

БАНАНИ ВІД КАШЛЮ:
кращі лікувальні рецепти

народної медицини

Це не тільки смачний екзотичний фрукт, але й ефективні ліки
від деяких захворювань. З його допомогою можна за досить
короткий термін вилікувати сухий і мокрий кашель.

Р

До складу банана входить величезна кількість
цінних цукрів, вітамінів, мікроелементів. Цей екзотичний фрукт багатий калієм, магнієм, вітамінами
групи В.
Вживання бананів нормалізує діяльність
серцево-судинної системи, сприяє очищенню організму, виведенню шлаків, токсинів. Крім того, банан є чудовими ліками від кашлю.

Як зберегти
здоров'я серця:
поради кардіологів

Рецепт настоянки

Для приготування рятівного еліксиру потрібно
очистити від шкірки 2 стиглих банана середніх розмірів, викласти їх в миску і розім'яти виделкою або
подрібнити блендером. До бананів слід додати чайну ложку меду, добре перемішати продукти, а потім залити їх склянкою крутого окропу і настоювати протягом 20 хвилин. Готовий банановий еліксир
потрібно вживати по 2 столові ложки 3-4 рази на
день до їди.
Тим, у кого є алергія на продукти бджільництва,
можна порадити замінити мед на 2-3 штуки подрібненого інжиру.

екомендацій щодо того, що і як потрібно
робити, щоб зберегти здоров'я, в тому
числі й здоров'я серця, дуже багато.
Але ми пропонуємо вам зупинитися на трьох
найважливіших чинниках: їжі, фізичних
навантаженнях і сні.

Здорове харчування:
ми те, що ми їмо

Рецепт коктейлю

Думайте, що ви кладете в тарілку. Їжа повинна бути не
тільки корисною, а й емоційно зарядженою. Їжте те, що хочеться зараз, вибирайте "живу" їжу (яка пройшла мінімальну термічну обробку), виключіть трансжири. І ще - звертайте
увагу на те, скільки і як ви їсте. Навіть найкорисніша їжа стає
отрутою, якщо їсти кілограмами. Бегемоти, наприклад, їдять
нешкідливу траву й важать тонни. Зменшуйте порції.
Друге - навчіться нарешті насолоджуватися прийомом їжі.
Їжте спокійно, повільно і з задоволенням, а не захоплюючи
шматок м'яса, паралельно гортаючи стрічку новин. Сіли за
стіл - відкладіть все і насолодитеся смачною стравою.

Вести активний спосіб життя

Не прив'язуйте фізичні навантаження до спортзалу - потрібно, в першу чергу, бути активним кожен день в простих
звичних речах. Встали вранці - зробили коротку зарядку. Їдете на роботу - вийшли на дві зупинки раніше. У вас машина?
Паркуйтеся подалі від офісу. Вийшли з дитиною на прогулянку - пограйтеся з нею. Будьте активними постійно, а не коли
зберетеся в фітнес-центр.

Здоровий сон

Зробіть сон чимось недоторканним і створіть свій "сонний" ритуал. Сон - священна їжа для мозку, а тому і в цілому
для організму. І цієї "їжею" потрібно насолоджуватися, готуючи себе до сну. Тільки так тіло отримає від нічного відпочинку то, що йому потрібно.
Придумайте ритуал, який буде допомагати вам налаштуватися на відпочинок. Наприклад, вимкніть всі гаджети, приглушіть світло, провітріть кімнату, прийміть душ. Це повинно
бути чимось на зразок заспокійливою неспішної церемонії.

Для позбавлення від кашлю можна приготувати на основі банана коктейль. Для цього потрібно
очистити 1 фрукт від шкірки, подрібнити його за
допомогою блендера або розім'яти виделкою. Далі
потрібно додати до банановому пюре 1 чайну ложку какао-порошку і залити суміш гарячим молоком.
Пити такий напій потрібно кілька разів на день.
Вживати його слід гарячим. При цьому кожен раз
рекомендується готувати свіжу порцію лікувального коктейлю - у процесі його зберігання корисні
властивості напою втрачаються.
Безпосередньо перед вживанням можна додати в коктейль чайну ложку меду і розмішати напій.
Деякі фахівці радять додавати мед в злегка остигле

Рецепт напою

Для приготування напою від кашлю з додаванням цитрусових потрібно очистити від шкірки
стиглий банан, викласти його в миску. Банан слід
розім'яти виделкою і додати до подрібненої м'якоті
100 мл апельсинового соку. Далі потрібно вилити в
миску 200 мл окропу, додати цукор за смаком, збити масу за допомогою блендера і вилити готовий
коктейль в велику склянку. Смак бананового еліксиру вигідно підкреслить мелена кориця. Цілком
достатньо додати в коктейль щіпку ароматної спеції. Вживати такий напій потрібно гарячим. Найкраще пити його на ніч.
За допомогою банана найкраще лікується сухий кашель. У будь-якому випадку, при виникненні симптомів застудного захворювання потрібно звернутися до фахівців. Лікування банановими
еліксирами дає найкращий ефект в поєднанні з іншими методами терапії.

5 засобів, які допоможуть підвищити гемоглобін

Д

ієтологи розповіли,
що корисно їсти при
анемії

Щоб швидко підняти вміст гемоглобіну в крові до потрібного
рівня при невеликому відхиленні, включіть в ваш раціон харчування такі продукти.
МОРКВЯНИЙ СІК
Найбільший ефект, якщо пити
3-4 рази в тиждень по склянці. На
одну склянку соку знадобиться

близько 500 г моркви.
БУРЯК
Його можна як натирати на
тертці, так і робити буряковий
сік.
РЕЦЕПТ З МЕДУ, ВОЛОСЬКИХ
ГОРІХІВ І ЖУРАВЛИНИ
Прекрасний засіб для підвищення цінного білка в крові. Можна змішати в рівних пропорціях.
Краще вживати відразу дрібними
порціями, як тільки приготували.
ТРАВ'ЯНИЙ ЗБІР

Кому не можна їсти сало

Думки експертів з харчування стосовно користі сала розділилися
Цей продукт має багато поживних властивостей,
але не всім його можна вживати. Сало містить
цінну олеїнову жирну кислоту (більше 40%),
яка має протизапальну дію і запобігає передчасному старінню. За її вмістом сало майже
наздогнало оливкову олію.
У ЧОМУ ЦІННІСТЬ САЛА
У солідному ряду жирних продуктів лікарі на особливе місце ставлять свиняче сало,
яке наділене воістину рідкісним набором ненасичених жирних кислот. З'ясувалося, наприклад, що в салі
міститься арахідонова кислота, яку зараховують до однієї з чотирьох жирних незамінних кислот. Вона забезпечує правильну роботу кісткової тканини, відповідаль-

молоко. Відомо, що при нагріванні вище 40 градусів продукти бджільництва втрачають частину своїх корисних властивостей.

на за її ріст, роботу серцевого м'яза, нирок,
бере участь в обміні холестерину.
ЯКЕ САЛО ВЖИВАТИ
Найкраще вживати свіжий продукт або
заморожений. Не варто їсти варене, копчене або смажене сало. Споживати слід у дуже
малих кількостях.
КОМУ НЕ МОЖНА
Сало - це жир, тобто калорійний продукт.
Якщо ви намагаєтеся схуднути, не варто зловживати ним.
Сало має жовчогінну дію, і людям із загостренням запалення жовчного міхура або підшлункової залози слід
вживати його з обережністю.

Взяти по дві столові ложки кропиви і листя ожини, а також по три столові ложки звіробою і квітів ромашки. Все це подрібнити, перемішати і, помістивши в термос, залити близько 700
г окропу. Настій пити по склянці
тричі на день.
ШИПШИНА З МЕДОМ
Пити шипшину з медом корисно не тільки для імунітету і
загальної життєвої сили, а й для
підвищення гемоглобіну.

Що потрібно додавати в чай,
щоб не хворіти в холоди

Лікарі рекомендують восени і взимку вживати цей продукт частіше
Для зміцнення імунітету під час холодів варто
звернути увагу на такий корисний продукт, як імбир. Найпростіший і найпоширеніший метод лікування - додавати його подрібнений корінь в чай.
Потрібно відзначити, що імбир надзвичайно
багатий вуглеводами, антиоксидантами, амінокислотами і різними вітамінами. Чай з 50 грамами імбиру вилікує від застуди і знизить температуру.
Однак в імбиру, як і у будь-якої рослини, є протипоказання. Не рекомендований імбир при стійкій гіпертонії, гострих запальних процесах в органах травлення, при каменях в жовчному міхурі.
Також імбир застосовують для схуднення або
зниження ваги. Регулярне вживання стимулює
мозковий кровообіг, покращує увагу і пам'ять.
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СЕЗОН ЗАПІКАНОК:
10 топ рецептів
на будь-який смак
З

апіканка - один із найвдаліших варіантів для приготування повноцінного обіду або вечері
для всієї родини, а також чудова страва для подачі гостям. Яких тільки запіканок не
придумали зголоднілі гурмани. Беремо овочі, фрукти, гриби, ягоди, бобові, яйця, зелень, сир,
цитрусові, сухофрукти - що кому до вподоби. Фантазуйте, змішуйте, заливайте збитими яйцями,
приправляйте, викладайте на деко, присипайте тертим сиром і запiкайте. А готовність вашої
страви вiдчують і сусіди: зазвичай запіканки дуже ароматні.

Гарбузово-сирна запіканка

ПОТРІБНО: 500 г почищеного гарбуза, 300 г сиру, 2 яйця, склянка манки, 120
г родзинок, 6 ст. л. цукру, пакетик ваніліну, кориця, масло для змащення.
ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз почистити, порізати і перемолоти (можна перед
тим запекти його, а можна перемелювати і сирий), додати половину цукру, яйце,
третину склянки манки, корицю, все старанно перемішати. До сиру додати яйце,
решту манки і цукру, ошпарені родзинки, ванілін, перемішати. Форму змастити
маслом, викласти почергово сирну і гарбузову масу (має вийти 6 тонких шарів) і
поставити в духовку, нагріту до 180 градусів, приблизно на годину.

Картопляна
запіканка з м’ясом

ПОТРІБНО: 0,5 кг будь-якого фаршу
(зі свинини, яловичини чи курятини, але
якісного, не рідкого), 800 г картоплі, цибулина, 2 зубчики часнику, спеції.
ДЛЯ ЗАЛИВКИ: 3 яйця, 320 мл вершків чи густої сметани, 100 г твердого сиру
і масло для змащування дека.
ПРИГОТУВАННЯ: картоплю треба
відварити в «мундирі» і почистити. На
олії підсмажити цибулю і часник, додати
фарш, посолити і поперчити, і, помішуючи, смажити хвилин вісім. У змащену маслом глибоку форму викласти шар картоплі, нарізаної на кружальця, злегка посолити, далі шар підготовленого фаршу
і знову шар картоплі. Для заливки треба
збити яйця, додати вершки або сметану,
перемішати, додати зелень і спеції і залити картоплю.
Зверху притрусити твердим сиром,
накрити фольгою і випiкати у духовцi
при 180 градусах приблизно півгодини.
Зняти фольгу і пекти до зарум’янення
сиру. Спробуйте також як варіант фарш
у цьому рецепті замінити курячою грудкою і болгарським перцем (у пропорціях 4х1), отримаєте нову і так само чудову страву.

Рибна запіканка

Готується так само, як і м’ясна, але
на шар відвареної картоплі викладаємо шар порізаної на кільця свіжої цибулі, а ще вище — заздалегідь замариноване філе риби (минтай, хек, пангасіус). Ма-

ринувати добре у соєвому соусі й приправах для риби або ж скропити її лимонним
соком, олією. Посолити і поперчити. Зверху викласти кружальця помідора, злегка
змастити майонезом (беріть iз найменшою жирністю), залити трьома збитими яйцями і готувати в духовці приблизно годину. За хвилин 10 до готовності посипати запіканку тертим сиром і почекати до зарум’янення.

Овочева запіканка
з прянощами

ПОТРІБНО: 1 кг картоплі, 2 цибулини, 2 зубчики часнику, 300 мл молока,
250 г сиру, по кореню петрушки, пастернаку і селери (невеличкому), пучок зелені, 2 ст. л. оливкової олії, 50 г твердого сиру і третину чайної ложки меленого
мускатного горіха.
ПРИГОТУВАННЯ: почистити і обсмажити цибулю і часник до прозорості. Додати подрібнене коріння і тушкувати 10
хв. Змастити форму маслом чи олією і викласти нарізану тонкими пластинами
картоплю. На картоплю викласти тушковані овочі. Посипати спеціями. Знову шар
картоплі, потім овочі й спеції. Збити сир
і молоко і вилити на картоплю. Посипати
зверху натертим сиром. Пекти приблизно годину при температурі 180 градусів.

Запіканочка з броколі
або цвітної капусти

ПОТРІБНО: 0,5 кг броколі (чи цвітної
капусти), 4 картоплини, 3 сирі яйця і 2 варені, 200 г сметани і спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: зварити два яйця.
Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками, відварити в підсоленій
воді. Броколі розділити на малі суцвіття,
також відварити в підсоленій воді (варити 5-7 хв). Овочі та варені яйця викласти
в змащену форму. Яйця, сметану, сіль та
пе¬рець збити, залити овочі й відправити їх у духовку ненадовго - хвилин на 20.

різати кубиками і відварити до напівготовності — приблизно 10 хв. За цей час
приготувати рідке тісто, як на налисники. Тісто посолити і поперчити до смаку. Четвертину головки червоної капусти нарізати на квадратики і викласти в
форму, змащену маслом. Капусту залити половиною тіста. Посипати тертою на
грубу тертку морквою, горошком або кукурудзою і кубиками картоплі. Залити
рештою тіста і посипати тертим сиром.
Пекти 20-25 хв. при температурі 200 градусів. Подавати охолодженою.

Макаронна запіканка

ПОТРІБНО: спагеті - 350 г, масло - 50
г, яйця курячі - 3 шт., шинка - 200 г, сир
твердий - 200 г, сіль, перець чорний мелений.
ПРИГОТУВАННЯ: спагеті відварити
в підсоленій воді. Воду злити, а спагеті
сполучити з маслом та збитими до легкої пінки з сіллю та перцем яйцями. Маслом також щедро змастіть форму, у якій
ви будете випікати запіканку. Сир натерти. Третину сиру сполучити з макаронами та вимішати. На дно форми викласти
половину макаронів. Далі - шар нарізаної смужками шинки і зверху - шар сиру
(друга третина). Зверху викласти решту
макаронів та посипати рештою сиру. Запікати у духовці при 180 градусах 20-25
хв. Подавати з домашніми маринованими смаколиками, нарізавши запіканку
порційно.

Запіканка а-ля голубці

Кольорова запіканка

ПОТРІБНО: четвертина головки синьої капусти, 70 г твердого сиру, 2 червоні болгарські перці, 4 картоплини, 2
яйця, 150 г рідкої сметани, 4 столові ложки борошна, зелень і спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: добре вимиті чотири середні картоплини зі шкіркою на-

ПОТРІБНО: 700 г капусти, 800 г фаршу та 200 г рису. Для заливки: 300 г сметани, 2-3 ст. л. томатної пасти, півтори
склянки води, половина чайної ложки
солі та спеції.
ПРИГОТУВАННЯ: для заливки змі-

шати сметану, томатний соус, воду, сіль,
спеції. Капусту порізати і викласти у форму. На капусту насипати шар помитого,
невареного рису. Вилити половину соусу.
Зверху викласти фарш і на нього рівномірно налити половину соусу. Запікати
приблизно годину при температурі 200
градусів. При подачі присипати зеленню.

Гречана запіканка

ПОТРІБНО: гречка – 300 г, свинина
– 350 г, печериці – 300 г, цибуля – 1 шт.,
твердий сир – 150 г, сметана (20%) – 125
мл, олія – 50 мл, масло – 50 г, петрушка –
8 гілочок, сіль – 12 г, чорний мелений перець – 3 г.
ПРИГОТУВАННЯ: залити гречку гарячою водою, відварити до напівготовності. Додати сіль. Подрібнити гриби та
цибулю, підсмажити їх порізно на двох
пательнях. Свинину порізати та пропустити через м’ясорубку. Перекласти фарш до цибулі та обсмажити. Додати сіль і перець. Натерти сир, розділити його на 2 частини. Додати до половини натертого сиру – сметану та петрушку, посолити, поперчити. Змастити
форму вершковим маслом. Викласти запіканку шарами: гречка, м‘ясний фарш,
гриби, сирна заправка, ще раз гречка та
сирна заправка. Посипати натертим сиром. Запікати у духовці 25 хв. за температури 190 градусів.

Рисова запіканка
з яблуками чи ягодами

ПОТРІБНО: 300 г вареного рису, 200
г цукру, 100 г заморожених чорниць (малини тощо), 50 г панірувальних сухарів,
30 г вершкового масла, лимон, 3 ст. л. борошна, пакетик ванільного цукру, половина пакетика розпушувача і 4 яйця.
ПРИГОТУВАННЯ: спочатку промити, відварити і охолодити рис. Збити
яйця в круту піну. Борошно просіяти і
перемішати з розпушувачем для тіста,
додати до яєць, все ретельно перемішати до однорідності, щоб не було грудочок. Тісто влити у відварений рис, додати ванільний цукор, цедру лимона і добре перемішати. Додати чорницю (ягоди) і обережно вимішати. Форму для запіканки змазати вершковим маслом, посипати панірувальними сухарями і вилити тісто. Поставити форму в розігріту духовку і випікати при температурі 200 градусів приблизно 35 хв. (до
зарум’янення). Відразу запіканку з духовки не варто витягувати — нехай трішки охолоне. Потім порізати на шматочки
і подавати зі сметаною, вершками, розтопленим шоколадом чи будь-яким кремом.
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Утеплення будинків!
Декорування
фасадів!
ВИКОНУЄМО ПОВНИЙ
КОМПЛЕКС
ФАСАДНИХ РОБІТ.
Матеріал є в наявності.
Тел.: (098)-75-62-874.

Продаю

Украiнськi
жарти
.

В селі Біла
Тернопільського району
дачну ділянку 0,06 га.

Участок під забудову 0,148,
розташований
- Куме, яка ваша думка про медичну реформу?
на вул. Дорошенка.
- Після її прийняття студентам медичних навчальних
Тел.: (096) 3450510,
закладів
головне треба буде знати вартість хвороби, а не
Оксана.
те, як її лікувати.
***
- Уже листопад, а в Києві більше трьохсот будинків
досі не підключені до опалення.
- Бо там, де «Роттердам плюс», теплі батареї - мінус.
***
- Кого можна в Росії вважати інтелігентом?
- Того, хто протирає стакан перед п’янкою.
***
У вірменського радіо запитали:
- Яка різниця між російським весіллям і похоронами?
- На російських похоронах на одного п’яного менше.
***
Син-першокласник депутата Верховної Ради запитує
у батька:
- Мільйон доларів - це багато?
- Все залежить від того, чи ти їх заробляєш своєю працею, чи отримуєш від «розпилювання» бюджету.
***
- Чому справу «діамантових прокурорів» досі не можуть передати до суду?
- Бо не можуть знайти діамантових суддів.
***
- Пане Гройсмане, ви запропонували економічну програму до 2030 року, спираючись на досвід Мойсея, який
водив сорок років ізраїльтян пустелею. Але ж в Україні
не пустеля…
- Усьому свій час.
***
- У чому схожість між космосом і російським бардаком?
- Вони обидва нескінченні.
Відповіді
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Наш ДЕНЬ

Дорогого похресника

Миколу Бориченка

із с. Лози Збаразького району
з першим 10-річним ювілеєм!

Сьогодні День народження у Тебе,
І ми Тебе вітаєм від душі.
І віримо, що прийде ангел з неба,
І принесе з собою три ключі.
Цей перший ключик – від любові,
Любов від Бога, друзів і батьків.
І віримо ми, що дуже скоро
Ти матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя,
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – від здоров’я,
Його найбільше в світі бережи!
З любов’ю – мама, тато, сестричка Марійка, бабуся
Стефа, дідусь Микола, прадідусь Василь, бабуся
Стефа з дядьком Андрієм і вся велика родина.

Вітаємо!

Чарівну жінку, успішного підприємця

Валентину Фіглюк

Колю Бориченка

Дорогий похресник, дорогий синочку!
Який Ти великий, Тобі вже 10 рочків!
Хай завжди збуваються всі Твої бажання,
А ми шлемо Тобі вітання.
Виростай розумним, добрим і красивим,
Будь в житті, рідненький,
Ти завжди щасливим!
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для мами й тата – лагідним,
а для друзів – вірним.
Ще бажаємо, щоб кожен день
Був таким чарівним, наче казка,
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Хай буде доля щедра і ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним,
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним і ясним!
З любов’ю – хресна мама
Віта з сім’єю із с. Бодаки.

Вітаємо!

Добру дружину, любу матусю,
милу донечку, сестричку і братову

з Днем народження!

Надію Анатоліївну Маньковську

Вітаємо!

Наша люба і мила, Ти – найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб зорі та сонце посилали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,
Радості й добра - у житті доволі.
Хай діти щебечуть, немов солов’ята,
Веселощі й втіху приносять до хати.
Нехай оминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.
Хай несуть тільки радість майбутні роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки!
Щоб сонячний настрій у серці не згас
І щедра доля посміхалась не раз!
Тож шлемо від серця найкращі слова,
А Бог хай дарує многії, многії літа!
З любов’ю – чоловік Микола, діти Аня і Саша, мама
Леся, тато Анатолій, брат Міша з дружиною Катею.

Ми Вас вітаєм від щирого серця,
Нехай Вам спокійно й заможно живеться,
Хай успіх доводить до самих зірок,
І не відстає ні на мить, ні на крок!
Веселощів низку, здоров’я міцного,
Від щирого серця бажаєм усього!
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає!
З повагою – колеги по роботі.

Хорошого сім’янина, люблячого батька
і дідуся, сумлінного працівника, тракториста
ФГ “Вікторія-92»

Бориса Євгеновича Шарвана
з с. Плотича Козівського району
з Днем народження!

Хай стелиться довга життєва дорога,
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Опіки і ласки від Господа Бога,
Будьте щасливі й на добро багаті!
Бажаєм здоров’я, теплого сонця,
Ласкавої долі, довгого віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку.
Хай горе минає Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Веселих сто років зозуля кує,
А Матінка Божа Вам силу дає!
З повагою – колектив ФГ «Вікторія-92», дружина, діти, внуки.

ГОРОСКОП

З 8 по 14 листопада

ОВЕН
Ви захочете почати все спочатку, щоб деякi моменти забути. Однак, щоб це сталося, важливо діяти швидко, без роздумів. На вихідних вирушайте в подорож.
ТЕЛЕЦЬ
Якщо у ваших справах мають
бути задіяні інші, а вони не хочуть,
iдіть на компроміси. Якщо ситуація так і не вирішується, займіться
поки чимось іншим.
БЛИЗНЮКИ
Безтурботність збереже вашi
нерви. Можете дозволити поводитися більш відкрито з оточуючими, але не діліться секретами. Не
стримуйтеся, якщо захочете щось
сказати.
РАК
Ваша наївнiсть і щирість дозволить уникнути проблем. Не
намагайтеся підстрахуватися, не
слухайте порад. Особливо це ста-

Вітання

Вітаємо!

Вітаємо!

Дорогенького синочка, братика,
внука, правнука
із с. Лози Збаразького району
з 10-річчям!

nday.te.ua

з Тернополя
з чудовим 30-річним ювілеєм!

Замовити вітання для своїх рідних,
близьких та друзів можна
безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“,
або за телефоном (0352) 40-77-60.
Ціна привітання - від 100 грн.
Для передплатників "Нашого ДНЯ" - знижки.

не в нагоді у спілкуванні з недоброзичливцями.
ЛЕВ
Цей тиждень принесе вам багато цікавих пригод. Насолоджуйтеся
чудовими миттєвостями. Нові враження і знайомства подарують вам
гарний настрій і натхнення.
ДІВА
Якщо хтось плете інтриги навколо вас, ви дізнаєтеся про це й
обiграєте противника. Ваші дії можуть бути жорсткими — вирішуйте, наскільки це вам потрібно.
ТЕРЕЗИ
У стосунках з колегами вас чекають труднощі. Від нападок захищайтеся звичними для вас способами. Якщо ж раніше з цим не стикалися, знайдіть тих, хто вас підтримає і навчить.
СКОРПІОН
На перший план вийдуть мрії,
віра в краще. Обставини будуть двоякими, тож вибір за вами. Перш ніж
комусь повідомити новини, обміркуйте, чи варто це робити зараз.

СТРІЛЕЦЬ
Краще спробувати налаштуватися на гірше, а належне сприймайте як випадковість. Як результат — ви зможете вчасно виправити помилки.
КОЗЕРІГ
У вас з’являться нові можливості - неодмінно використовуйте їх.
Не намагайтеся бути в перших рядах. Бережіть внутрішній спокій і
гармонію і у вас все вдасться. На вихідних проведіть час з друзями.
ВОДОЛІЙ
Розширюйте коло знайомств.
Доведеться чітко визначитися зі
своїми позиціями, інакше вас оцінюватимуть не кращим чином.
Тому не приховуйте власну думку.
РИБИ
Цей тиждень принесе вам багато цікавих знайомств. Вам варто наполягати на чомусь одному, боротися за це, а не показувати, що вам це не так уже й важливо. Бiльше спiлкуйтеся, не нехтуйте порадами.

Вітаємо!

Чудову жінку, гарну людину, найкращу маму, добру сваху

Любов Ярославівну Бабич

із с. Темногайці Шумського району
з першим 50-річчям, яке вона
відзначатиме 13 листопада!

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі – теж,
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості – без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю –
діти: дочка Оксана, зять Олег,
сваха з Катеринівки.

Володар 3-х медалей 1-ої Всесвітньої хорової олімпіади,
Лауреат Всеукраїнських та міжнародних
(Австрія, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Німеччина,
Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, Чехія)

Дитяча хорова школа

"ЗОРИНКА"
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

