У Тернополі –
виставка
понад 20
чудотворних
ікон

«Бідні» тернопільські
нардепи не відмовилися
від «житлової»
компенсації
з держбюджету 2 стор.

8 стор.

Коли грають
весільні
музики

Життєві історії 10-11 стор.
у «Сімейному гніздечку»

Літнє
меню
для
красивої
шкіри
13 стор.

аш
Н ДЕНЬ
Незалежний г ромадсько-політичний тижневик Тернопілля

www.nday.te.ua

Заснований у червні 2013 року

№31(60), 30 липня-5 серпня 2014 р.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
Погода
в Тернополі
й області

Крізь біль
і сльози
Прислухайтесь, як моляться
і плачуть матері

Слава Ісусу Христу, улюблений «Наш ДЕНЬ»!
Твій. Мій. Наш день. Разом. Він народжується. Яким він буде…
Небо плаче дощем над Україною. Плаче з матерями, дружинами,
коханими, та не плачуть ті, чиї сини, чоловіки, брати ніколи не
підуть на війну. Чому ідуть діти простих людей? Тому, що їх нікому захистити, так було завжди, це знає історія. До нас їдуть біженці і все для них: житло, садочки, робота, і життя наших дітей, бо ми
дурні бандерівці. І думаю, чи прийняли би нас, не дай Господи, на
Сході. Напевно, ніколи. Чоловіки, які там живуть, не гинуть - вони
не йдуть воювати. Ніхто з них не їде в села, де так багато порожніх
осель. У селі пива не будеш пити, бо земля потребує рук.
І ростуть ціни на житло, на садочки, на роботу. Наживаємося на біді. Боженьку, а ми лише й чуємо, що «вирішують», «думають», а тим часом діти олігархів, депутатів, міністрів, місцевих
багатіїв купаються у вині, роз’їжджають на дорогих іномарках,
вчаться в престижних навчальних закладах, відпочивають на дорогих курортах. Усі далеко від України, і що їм війна, що їм чужий біль і сльози. Де ж Твоя правда, Боже? Де ж Твоя справедливість? Не всі можуть поїхати за кордон. Кожна мати хоче бачити
своїх дітей щасливими, живими. Матері не повинні народжувати синів для війни, а для мирної праці, радіти від того, що сонце
світить для всіх. А воно не може світити, дарувати тепло і ласку
землі та людям. Воно то пече, немов хоче спопелити цей світ зла
і ненависті, то плаче дощем, б’є громами і креше блискавицями.
Прислухаймось, як тужно скликають до молитви церковні дзвони, як моляться з ранку до вечора згорьовані матері, як злітає до
неба мільйонне «дай»: дай миру, Господи, дай спокою, дай любові, дай радості... Над землею, над світом, над Україною живе тривога, живе страх. Та не для всіх. І що нам, що пишуть газети, що
говорить телевізор. Ми лишень «засуджуємо», «вимагаємо», а діти гинуть.
Господи! Я взиваю до Тебе, Господи, вислухай
зболілий голос кожної матері, торкнися зраненого
серця, пошматованої душі. Я хочу бачити, як живуть
мої діти, як ростуть внучата. Кому потрібна війна,
кому потрібне горе, сльози, біль… Боже, для чого війна?
А Європа мовчить, бо в своїй хаті своя правда,
своя воля, своя доля. Усе своє. Усі мовчать. Історія
повторюється. Кожна мати – це Україна. Вона молить, благає, ридає, запитує небо: як захистити невинних дітей, чому треба знищити Україну? Чому?

Чого кому замало, що історія розпорядилася так, що наші діти
вже вкотре стають на оборону України, її свободи. Люди, подивіться, який милий світ, усім всього вистачить, живіть і радійте.
Шановний президенте, парламентарі, можновладці, керівники, ви ж своїх дітей не підставляєте під кулі, ви не можете відчути біль. Для кого всі ці слова, які озвучуєте?.. Господи, в нікуди.
Що я, що кожна мати може змінити? Ми навіть не маємо права
захистити своїх дітей, не пустити їх на війну. Ми - раби. Хто може
силоміць забрати на війну сина депутата. Та і де їх сини?.. Сьогодні ж хворі, придатні, непридатні - всіх на війну. Сльози, біль котяться селами і містечками нашого краю. Господи, зупини, стиш
кроки ненависті, жорстокості, убивств. Усі ми віруючі, хто ж нас
вчить посягати на чуже життя? Не величаймось силою ненависті, а пишаймося силою любові, всепрощення, покори смирення.
Господь дарує ще один день… Подаруй його для добра, Боже.
Нехай він стане днем миру, радості, без болю, без страху, без
втрат, без материнських сліз… Над Україною, над світом народжується ще один день. Господи, благослови, благослови нам ще
й день для любові, для миру, я взиваю до Тебе, Господи! Я хочу
миру, тиші, спокою, радості, щоб не гинули наші діти…
МАМА.

В

ід редакції. Цей лист,
сповнений болю і сліз, так
і надійшов до редакції
– без конкретного підпису. З
одним-єдиним словом – мама.
Друкуємо його без скорочень і
змін. Під цими словами справді
підпишуться сотні, тисячі
матерів. Уся Україна.

30 липня ясно, без опадів, температура повітря
вночі 19-20,
вдень 27-28 градусів тепла.
Схід сонця - 5.44, захід - 21.03.
31 липня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 19-20, вдень 28-29 градусів
тепла. Схід сонця - 5.45, захід
- 21.02.
1 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 18-19,
вдень 29-30 градусів тепла.
Схід сонця - 5.47, захід - 21.00.
2 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 18-19, вдень 30-31 градус
тепла. Схід сонця - 5.48, захід
- 20.59.
3 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 19-20, вдень 30-32 градуси
тепла. Схід сонця - 5.50, захід
- 20.57.
4 серпня - хмарно з проясненням, увечері місцями
можливий дощ, температура повітря вночі 19-20, вдень
30-32 градуси тепла. Схід сонця - 5.51, захід - 20.55.
5 серпня - хмарно з проясненням, увечері місцями
можливий дощ, температура повітря вночі 20-21, вдень
29-31 градус тепла. Схід сонця - 5.52, захід - 20.54.

Народний синоптик

30 липня - Марини (Маргарити). За народною прикметою, осінь буде такою, як два
останніх дні липня. 1 серпня
- Мокрини. Мокрина вказує на
осінь. Якщо на Мокрину мокро
- вся осінь мокра; якщо сухо не буде дощів шість літніх тижнів. У цей час розпочинається ранній листопад. 2 серпня - пророка Іллі. З Іллі відбувається поворот на осінь, хоча
спекотне літо може простояти
ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий
день іде на спад, а ночі - збільшуються. 5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері. Серпневі роси - до чудової погоди.
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Тема тижня

Тернопільщина
знову в жалобі
Протягом останнього тижня область втратила трьох
своїх синів у зоні антитерористичної операції.

У

неділю прощалися з уродженцем села Залісці Збаразького району Андрієм Чабаном.
Йому було тільки 26 років. Він загинув
за кілька місяців до власного весілля.
В останню путь хлопця проводжала наречена, рідні та близькі, побратими, з
якими пліч-о-пліч захищав Україну, односельці та мешканці довколишніх сіл.
Андрій служив у розвідці. На момент здійснення операції був у групі резерву, та коли зав’язався бій, його
команда кинулася на допомогу побратимам і потрапила під шквальний вогонь противника. Товариші розповідають, що Андрій був людиною з великим серцем, прикладом для інших.
Односельці також пригадують про
Андрія тільки хороше. Добре вчився в
школі, після її закінчення вступив у Галицький інститут ім. В. Чорновола у
Тернополі. Здобувши вищу освіту, роботу знайти не зміг, тому вступив на військову службу за контрактом у Хмельницький. Відколи Росія захопила Крим, 80
днів був у Херсоні, потім його направили на Схід.
– Востаннє Андрій був вдома у червні, – пригадує батько героя Олександр
Федорович. – Тоді його відпустили на один день і одразу ж направили на Схід.
Андрій був дуже відважним і недаремно віддав за Україну життя, проте, якщо
краяни не усвідомлять, що ми маємо згуртуватися і повстати проти ворога, то
хлопців у трунах, таких як мій син, будуть привозити у кожне село.
умна звістка надійшла 26
липня і в село ЧернелівРуський Тернопільського
району. Представники «МНК Тернопіль» повідомили у соцмережах
про загибель 22-річного Володимира Гарматія.
«Він загинув, захищаючи Україну на Сході під час реалізації АТО.
Тернополянин віддав своє життя
за те, щоб звільнити Україну. Йому
було всього 22. Вічна пам’ять! Слава Герою!», – повідомили побратими хлопця.
Однак тіло мешканця Тернопільщини досі не знайшли. Тож родина і
друзі не втрачають віри, що він живий.
чора, 28 липня, в боях за місто Лутугино, загинув 23-річний житель Заліщиків Орест
Квач, який воював у складі батальйону “Айдар”. Про це на своїй сторінці у
Facebook повідомив Правий сектор
Тернопільщини.
Орест народився 23 липня 1991
року в Заліщиках, там же навчався в
гімназії ім. братів Гнатюків, випускник
військового ліцею ім. Івана Богуна, студент Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, боєць
спортивного клубу “Характерник” (м.
Тернопіль), громадський активіст, духовний ватажок.
– Орест знав і любив історію, вільно
володів англійською мовою, багато читав, – розповідають його побратими у соцмережах. – Його девіз по життю звучав так: «Україна або смерть», і він знав, що рабам цього не зрозуміти. Його улюбленим віршем авторства Вільяма Хенлі був «Нескорений», ось два останні рядки з нього: «Я володар своєї долі, Я капітан душі своєї». Хотів, щоб в Україні було
гідне життя, за що і загинув! Герої не вмирають, вмирають вороги! Спи спокійно брате!
Слава Україні! Героям Слава!

С

В

«Наш ДЕНЬ» висловлює щирі співчуття близьким
і друзям загиблих.

Тернопільським військовим
передали хоругву

В

Архикатедральному
соборі УГКЦ освятили
першу бойову хоругву
настоятель  храму о. Орест
Павліський та військовий
капелан Тернопільського
територіального батальйону о.
Микола Квич. На хоругві вишите
зображення ікони Матері
Божої Зарваницької, яка є
покровителькою Поділля та всієї
України.
– Це перша хоругва, що буде вручена нашим воякам як бойове знамено.
Хлопці дуже зрадіють такому дарунко-

ві земляків, - переконаний капелан батальйону о. Микола Квич. – Вручаючи
їм освячену хоругву, навчатиму залишатися патріотами і християнами, не
підвести тих, хто вірить і молиться за
них, боротися гідно та здобути перемогу.
Після освячення хоругва разом з
гуманітарною допомогою, засобами
зв’язку, спецзасобами тощо, зібраними силами громади Тернопільського
району, підприємців, агрофірм, громадських активістів, буде передана
батальйону територіальної оборони
області.

«Бідні» тернопільські нардепи
не відмовилися від «житлової»
компенсації, виділеної з держбюджету
120 депутатів Верховної Ради у другому кварталі
цього року отримали з держбюджету
компенсацію для оренди житла або винайму
готельного номера. Про це повідомляє офіційна
парламентська газета «Голос України».

Серед тих, хто отримав допомогу - чимало заможних людей.
Наприклад, у списку значаться голова фракції Партії регіонів
Олександр Єфремов, його однопартієць і мультимільйонер Володимир Продивус, регіонал Артем Щербань. Також у переліку - Володимир Вечерко - зять
«вугільного короля» Юхима Звягільського; екс-мер Одеси Едуард
Гурвіц, секретар РНБО Андрій
Парубій.
Не відмовилися від компенсації і «бідні» тернопільські нардепи: Іван Стойко, Василь Деревляний, Ігор Побер, Володимир Бойко.
Прості українці - від студента до пенсіонера - збирають допомогу для української армії, бо
в бюджеті не вистачає коштів на
амуніцію, продовольство, озброєння. Допомагають матеріально
біженцям зі Сходу. Сім’ям загиблих солдатів… А «слуги» народу
«почистили» державну казну для
«житлової» компенсації.

Кому війна, а кому…

Люди
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Живі листи:

тернополянин зібрав
колекцію конвертів
і марок про Майдан

Унікальна збірка
відтворює хвилюючі та доленосні для України події краще за будь-який
підручник

М

ине час, й
історики
опишуть
цьогорічну
українську зиму в
своїх працях. А вже
сьогодні пройти
знову через Майдан
можна з допомогою
звичайних, здавалося
б, листів. Та якщо
придивитися ближче,
то бачиш: кожен з
них – історія, яка
ще живе й змінює
кожного з нас.
Конверти, марки, листівки й інші поштові мініатюри, які відображають революцію Гідності, зібрав тернополянин Юрій Заблоцький. Роботу
в компанії зв’язку він ось уже
п’ять років поєднує із захопленням філателією. Думка про таку
колекцію, розповідає, виникла
у нього ще на Майдані в Києві,
де разом із українцями з різних
міст він робив коктейлі Молотова й ішов на барикади.
Сьогодні побачити унікальні
експонати можна на виставці в
тернопільському краєзнавчому
музеї. Тернополянин зазначає,
що його колекція – це своєрідне
послання українцям: ті події, ті
люди, які змінили наше суспільство, країну не будуть забуті.

Найяскравіші
моменти
революції

У холі музею на п’яти стендах пан Юрій представив понад
двісті експонатів. Розглядаючи конверти, марки, листівки й
іншу кореспонденцію, ніби гортаєш один за одним ті осінні та
зимові дні. Хоча сам філателіст
історію Майдану почав відтворювати у поштових мініатюрах
ще з минулої весни, коли містами прокотилася акція «Вставай,
Україно».
– Ось лист із ІваноФранківська із запрошенням на
цю акцію. Уже тоді було видно,
якими сильними є претензії до
влади. А от конверти, присвячені першим протестам студентів
і ланцюгу єдності, який побудували від Києва до західного кордону України на підтримку євроінтеграції. Пізніше, з 1 грудня,
вже йшли листи з самого Майда-

ну, – розповідає він про свою колекцію.
Фотографії, малюнки, написи на кореспонденції зафіксували найяскравіші та переломні
моменти української революції.
Тут можна побачити конверт зі
світлиною повалення Леніна в
Києві, а поряд – шматочок самого монумента, який українці розбирали на сувеніри. Серія конвертів присвячена Новому року на столичному Майдані
Незалежності, коли півмільйона людей, об’єднавшись, заспівали разом національний гімн.
Є листи з фотографіями медиків, які героїчно рятували людей, ризикуючи власним життям.
Відображене у колекції й популярне гасло, яке скандували
мешканці різних міст, що виходили на мітинги проти режиму Януковича. Конверти з написами «Тернопіль – це Європа», «Україна – це Європа» цікаві
ще й тим, що відправлені з Євромайдану – це підтверджує спеціальний штемпель.

З поштівок
дивляться герої
Небесної сотні…

Окремий стенд відведений
для експонатів, які розповідають про криваві події революції,
сутички з силовиками й учасників протестів, які віддали життя за мрію про краще майбутнє
для держави. З поштових мініатюр на нас дивляться герої Небесної сотні, серед яких і тернополяни: Назар Войтович, Устим
Голоднюк, Олександр Капінос,
Ігор Костенко.
На виставці є і пам’ятні медалі, присвячені сучасним героям,

а поруч – вервиця.
– Вервицю роздавали на
Майдані. Практично її мав кожен. Для декого це була взагалі єдина амуніція. Люди змогли
встояти проти повністю забезпечених вояків, – зауважує Юрій
Заблоцький.
Багато з фотографій, які згодом використали на поштових
мініатюрах, робили самі ж учасники протестів.
– 7 лютого у київський будинок профспілок, який займали
активісти, принесли пакунок.
На ньому була позначка, що це –
для медиків, його мали відкрити дівчата-волонтерки. Добре,
що їх не було на місці, бо всередині замість ліків виявилася вибухівка. Двоє хлопців тоді сильно постраждали, один – втратив
око. Ось на конверті фотографія
великої заглибини на столі, що
утворилася після вибуху, – показує філателіст.

Шевченко –
в бандані
та з шинами

Виставка зіткана з отаких історій, що переповідають життя на Майдані. Цікаво, що більшість експонатів виготовлені

такими ж ентузіастами,
як Юрій Заблоцький.
– Серед філателістів
є традиція: ми самі випускаємо пам’ятні конверти, замовляємо марки, робимо штемпелі й відправляємо листи Україною,– каже він.
– Попередня влада була
дуже інертною до відзначення українських
знакових подій. Тому хотілося з допомогою філателії зберегти найважливіші
моменти.
Перші листи, присвячені Майдану, ми надсилали в грудні. Такі послання підтримували і нас
самих, і наших рідних та
близьких.
Сам Майдан, зауважує філателіст, став майстернею просто
неба.
Спільна творчість підбадьорювала і вселяла надію. “Вуличні” листівки, малюнки, навіть
графіті “перейшли” на поштові
мініатюри. Особливо багато зображень Тараса Шевченка. Він
був усюди: на листівках, плакатах, а рядки з його віршів цитували на кожній барикаді.
На одному з конвертів у колекції тернополянина можна побачити Шевченка в бандані. Саме таким, розповідає філателіст, його намалювали на стіні
на вулиці Грушевського в Києві,
де снайпери розстріляли десятки протестувальників. А на марці, яку виготовила українська діаспора в Новій Зеландії, Кобзар – із
шинами, якими майданівці захищалися від озброєних силовиків.
– У Шевченка є цикл “Давидові псалми”, в одному з них є
такі слова: “Поборов ти першу
силу, побори ж і другу, ще лютішу!”, – зауважує Юрій Заблоцький. – Для українців його слова
стали пророчими. Його зображали сучасним, близьким кожному з нас.

Зима,
що нас змінила

Кожен експонат в колекції
має свою історію. Багато конвертів і марок виготовила тернопільська організація філателістів. Загалом, до зібрання колекції долучилося чимало людей з усієї України, і в тому числі
з Криму, Донбасу, які надсилали
кореспонденцію Юрію Заблоцькому на його прохання.
– Ще в день так званого референдуму з Сімферополя надійшов лист з гаслом “Нет – референдуму и агрессии!”, а вже
за два тижні конверти йшли зі
штемпелем Москви та російським штрих-кодом, хоча марки – українські, – розповідає філателіст. – Багато переписки в
мене зі Східною Україною, і я ніколи не відчував ворожнечі між
простих людей.
Останній експонат на виставці датований 25 травня,
коли були вибори Президента.
На зібраних поштівках філателіст зупинятися не збирається і
планує надалі поповнювати колекцію.
Своїй виставці Юрій Заблоцький дав символічну назву
– “Зима, що нас змінила”. У майбутньому, обіцяє він, представить тернополянам більше кореспонденції про українську революцію.
– Коли відбувалося криваве
протистояння на Грушевського та Інститутській, кожні тридцять секунд на ношах несли поранених. Хочеться нагадувати собі та іншим людям, що не
можна забувати, заради чого на
Майдані віддавали життя, – зауважує він.
До середини серпня експозицію можна переглянути в обласному краєзнавчому музеї. Далі
вона попрямує у Київ, на всеукраїнську філателістичну виставку.
Антоніна БРИК.
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Микола Рудьковський:

«Нині у Верховній Раді немає жодної фракції,
яка б відстоювала права простих громадян»

П

одолати економічну кризу в країні можна тільки шляхом
проведення чесної політики. Якщо виникає проблема, то її
треба вирішувати всією громадою. У цьому переконаний лідер
Соціалістичної партії України, екс-міністр транспорту, відомий політик
Микола Рудьковський. Про своє бачення ключових економічних
проблем та шляхів їх вирішення він розповідав журналістам з
усієї України під час засідання медіа-клубу «На власний погляд»,
що відбулося 17 липня в Києві. За словами Миколи Рудьковського
чесність з боку влади могла б стати запорукою зовсім інших моральнопсихологічних настроїв серед громадян.

З надприбутків потрібно платити
більше податків

Політик пояснив свою позицію щодо
того, чому він не голосував за пропозиції
Уряду щодо подолання економічної кризи
в державі.
– За цей закон можна було б голосувати, якби були збільшені податки на прибутки великих корпорацій і запроваджена прогресивна шкала оподаткування доходів громадян, − пояснив Микола Рудьковський.
За його словами, зараз в державі здійснюється несправедлива податкова та
соціальна політика. Приміром, завдяки
тому, що Нацбанк відпустив курс долара, стрімко зросла інфляція і доходи громадян скоротилися фактично на третину.
Адже частина продуктів подорожчала наполовину, а то й більше. І все це відбивається на простих людях. Натомість великі
корпорації, котрі експортують сировину,
завдяки цим валютним коливанням навпаки отримують надприбутки. У них немає потреби продавати валюту, аби купувати сировину, бо доходів вистачає з надлишком. Відтак скоротилася ще й пропозиція валюти в країні, що знову ж таки
підштовхує курс долара до зростання.
У цій ситуації, впевнений Микола

Рудьковський, вже давно потрібно було
запровадити обов’язковий 100-відсотковий продаж експортерами іноземної валюти. А також вжити комплекс заходів,
аби захистити українців від наслідків
стрибка валютного курсу.
− Ми бачимо, що Нацбанк, ВР, Уряд стають на бік великого бізнесу, а не на бік простих людей. В умовах кризи потрібно ділитися тим, хто має надприбутки, а в нас
фінансування армії хочуть перекласти на
плечі людей, які живуть на зарплату. Це −
неправильно! – наголошує Микола Миколайович. Якщо ми хочемо, щоб суспільство
повірило в державу, політика Уряду повинна бути справедлива. На жаль, на сьогоднішній день цього не відбувається.

Спочатку повинні зрости зарплати,
а вже потім тарифи

Великою помилкою в сьогоднішніх
реаліях, на переконання Миколи Рудьковського, є і рішення про значне підвищення тарифів на комунальні послуги.
− Враховуючи те, що зарплати, пенсії
і стипендії скоротилися на третину тільки за рахунок інфляції, не можна так різко
підвищувати тарифи. Економічна політика Уряду повинна бути виважена: без підняття заробітних плат і пенсій комунальні тарифи так зростати не можуть! – наго-

лошує політик.
Крім цього, владі потрібно подумати і
про тих людей, які постраждали в ході військових протистоянь. Доцільно було б на
законодавчому рівні закріпити механізм
допомоги громадянам, які втратили житло чи годувальників, переконаний голова
Соцпартії.
Також, на його думку, для жителів
Донбасу треба передбачити пільгові умови виплати кредитів, адже вони залишилися без зарплат, без засобів до існування, а подекуди – і без житла.

«Не можна допустити
другого Алчевська»

Микола Рудьковський говорить відверто: нинішня ситуація ще не найгірша, порівняно з тією, яка може виникнути восени та взимку з початком опалювального сезону. Тому владі слід прийняти вольове рішення і почати переводити
теплоелектроцентралі на опалювання вугіллям та мазутом.
− Можливо, нині потрібно взагалі зупинити подачу газу по всій Україні для
того, щоб у січні-лютому країна не замерзла. А зараз слід максимальну кількість газу закачати у сховища. Щоб не допустити другого Алчевська, зараз треба
піти по шляху максимальної економії, бо

«Бажаємо вам безкрайньої мужності і перемоги»
Вихованці дитячої літньої школи «Дивосвіт» кожної зміни готують подарунки для учасників антитерористичної операції на Сході. Днями школярі створили листівки
із синьо-жовтими серцями і написали щирі побажання для наших військових.
Із побажаннями якнайшвидше повернутись додому разом із керівником школи Лілею
Проць та волонтерами вони передали символічні подарунки «Самообороні». Там обіцяють, що незабаром кожна листівка знайде
свого адресата. Кажуть, такі дитячі передачі надихають наших
бійців на перемогу.
– Хлопцям насправді дуже важко, - каже комендант «Самооборони Майдану Тернопільщини» Іван Ковалик. – Коли вони бачать
отакі чудові речі, щирі побажання від маленьких українців, їхній
бойовий дух зростає, і вони готові захищати нашу державу та розуміють за кого і за що воюють.
Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільські школярі
передали військовим
синьо-жовті листівки

ми не знаємо, як будуть складатися стосунки з Росією, і чи будемо ми отримувати газ,− коментує політик.
Необхідним у нинішній ситуації Микола Рудьковський вважає і передачу обласних тепло-, газо-, електро- та водопостачальних підприємств у комунальну власність громадам. Для цього їх слід спершу
зробити державними.
− Світовий досвід показує, що там, де
ці структури належать громаді, тарифи на
третину нижчі. Якщо ми хочемо проводити реальні реформи, треба віддати повноваження громадам на місцях та право розпоряджатися цими підприємствами. Адже
нині ніхто з приватників не інвестує у відновлення комунікацій, все списують на людей. Якщо піти цим шляхом, то через років
двадцять ми модернізуємо всю місцеву інфраструктуру, − зауважує лідер Соцпартії.
Ці та інші шляхи виходу з економічної
кризи будуть незабаром розглядатися під
час форуму лівих та лівоцентристських
сил з тим, аби виробити платформу, відповідно до якої можна буде відстоювати
права простих людей та з нею іти на вибори. До речі, як зазначив Микола Миколайович, відповідну програму розвитку
України для них зараз готує Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ.
− На жаль, нині у Верховній Раді немає
жодної фракції, яка б системно відстоювала права простих громадян – людей так
би мовити найманої праці. Чому важлива
присутність такої фракції? Якщо системно привертати увагу влади до тієї чи іншої проблеми, то нею почнуть займатися.
А якщо Парламент складається з банкірів і представників олігархічних груп, то
й дбатимуть вони перш за все за свої інтереси, − зазначає Микола Рудьковський.
Інна МАТУШ.

Діти писатимуть
листи солдатам

«Намалюй листа солдату, напиши слова підтримки» – під таким гаслом розпочинається на Тернопільщині збір дитячих
творів, які будуть передані українським
військовим.
Організовують акцію у місті Бережанах.
Листи зі словами підтримки та подяки, а також малюнки від дітей збиратимуть самооборонці. Кореспонденцію надсилатимуть
бійцям, які беруть участь в АТО.
За словами активістів, акція «Лист солдату» покликана підняти бойовий і патріотичний дух українських військових, підтримати
їх у непростих умовах служби.
Як повідомляє Самооборона Майдану Тернопільщини, долучитися до акції можуть не
лише діти, а й дорослі, які хочуть підтримати армію.
Листи та малюнки можна
приносити й надсилати за
адресою: м. Бережани, вул
Шевченка, 1.
Звістки з дому українським військовим, які зараз
перебувають на Сході передадуть разом із медикаментами,
речами та продуктами, збір
яких вже розпочався.
– Чекаємо листів від діток,
адже це так важливо – підтримати наших солдатів! – закликають організатори.
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Священики з
Тернопільщини
служать
у зоні АТО

Духовні провідники
української армії

Я

кщо раніше слово
«капелан» здавалось
чимось далеким і чужим,
то тепер воно увійшло в нашу
реальність. Капелани – це ті
військові священики, які поруч
з бійцями у будь-який час, в
польових умовах та під свистом
куль. У зоні АТО з українськими
солдатами перебувають і
духовні отці з Тернопільщини.
Зі своїми підопічними вони на передовій. У рідні парафії повертаються
лише на кілька днів. Адже там, на Сході,
вони зараз потрібні більше.
Настоятель храму «Всіх святих
українського народу» отець Іван Гуня
нещодавно повернувся із зони АТО. Зізнається: хотів би бути з хлопцями постійно, адже вони потребують значної
духовної підтримки, відчуття миру і
радості. Отець Іван переконував бійців боротися за життя, а не віддавати

його… навіть за Україну.
– Я захоплений нашими хлопцями,
нашим народом, нашими людьми, їх
відвагою, жертовністю та героїзмом, –
додає о. Іван Гуня. – Вони готові віддати своє життя за Україну. Хоча основою наших розмов завжди було те, що
вони мають боротися за своє життя, за
життя своїх рідних, за свою батьківщину. Неправильний вислів: поїхали життя віддати за Україну. Потрібно боротися за неї і там, і вдома.
Священик весь час проводив із солдатами. Молився з ними, їв нехитрий
солдатський пайок. Багато з них до АТО
зброї не тримали. В отця, натомість, за
плечима Афганістан, тож інколи ставав
і військовим наставником.
– Там іде справжня війна, там вбивають, – додає отець Іван. – Тому хлопці
постійно відчувають небезпеку, бачать
смерть, адже у них стріляють. Для них
дуже важливо почути від кожного, хто

приїжджає, що вони потрібні, як і те,
що вони роблять. А хвилювання у кожного свої. Якщо людина потрапила під
обстріл мінометів, а до того ніколи не
була в таких ситуаціях і взагалі не служила у війську, настає стан замкненості, депресії. Тоді їй потрібна допомога.
Найбільше у цьому випадку рятує молитва та підтримка близьких. Хлопці
із Заходу знають з історії, що дуже часто українські воїни, аби не потрапити в полон, підривали себе або стрілялися. Сепаратисти на Сході дуже жорстокі. Особливо до вихідців із Західної
України
Лише від УГКЦ Тернопільщини в
АТО – троє отців. Їхня робота – не тільки духівництво, а й пильнування за
добробутом військових.
Кількість священиків на передовій і
їхнє схвалення солдатами навіть породжує ідею створення централізованого капеланства в Українській армії. Та-

кий інститут існував ще до Другої світової війни. Та поки Мінооборони думає, отці не зволікають і не бояться, а
їдуть туди, де потрібна їхня допомога і
підтримка.
Юля ТОМЧИШИН.

Скільки сліз залишилось до миру?
М

аленькі діти також сивіють. Від шаленого страху. Як-от Сашко з
Лисичанська. Хлопчикові лише п’ять з половиною років. Він посивів
після того, як терористи стріляли йому вслід і кричали: «Посмотри, какой
шустрый малый». А ще хлопчик не розмовляв сім днів.

Тепер у квартирі Сашка живуть хлопці з Нацгвардії. І в сусідів також. На відміну від більшості місцевих, які спершу беруть хліб у наших солдатів, а, відходячи на метр, проклинають їх.
Від сивини малого позбавив його кращий друг - боєцьнацгвардієць. Він запропонував
підстригти хлопчика «під нуль».
Стильно, мовляв. І сивини не видно. А ще завдяки українському
вояку Сашко почав розмовляти.
Ось така історія від «5 каналу». Сумна, ірреальна…
Правда про війну страшна.
Але суспільство має право її знати. Проте, схоже, на владних верхах вирішили: подавати правду
слід дозовано. У програмі «Свобода слова» на ICTV радника міністра внутрішніх справ Антона
Геращенка запитали: «Коли командування АТО припинить брехати про ситуацію з постачанням
для армії? Коли припинить брехати про реальну кількість загиблих і взятих у заручники солдатів української армії?». Посадовець відповів дипломатично: «Я
думаю, що потрібно більше відкритості керівництву центру
АТО. Щоб були прес-конференції
не прес-секретарів, а осіб, які

ухвалюють рішення, аби вони
могли доносити свою точку зору
до суспільства, а суспільство ставити запитання - дуже прямі…».
На уточнююче: «Тобто ви визнаєте, що ми отримуємо недостовірну інформацію?», Геращенко відповів: «Я вважаю, її недостатньо».
Українцям не потрібна солодка брехня. Нею годували людей
усі попередні влади. І що з того
вийшло?
А ще потрібно суспільству
знати, що в Україні на душу населення припадає найбільше
число у світі генералів і полковників, які пороху не нюхали, але
отримують підвищені пенсії та
інші блага. Під кулі ж захищати
Батьківщину йдуть молоді хлопці. Також у нас 350 тисяч міліціонерів! А війських - лише 120 тисяч. Ще маємо армію чиновників,
від яких мало користі.
А ще український військовопромисловий комплекс (ВПК) і
досі продовжує виконувати російські контракти. Як повідомляє «Радіо Свобода», фахівці
Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння наголошують: ВПК повинен обслуговувати Збройні сили і спецслужби України й розвивати співпра-

цю із західними колегами, орієнтуючись на стандарти НАТО. Росії ж, за нинішніх обставин, треба вчитися жити без українських
військових комплектуючих.
Самотужки Росія, без допомоги української «оборонки», не
зможе озброїти і модернізувати власну армію. Бо військовопромисловий комплекс РФ міцно зав’язаний на українських
партнерах, які виробляють
комплектуючі, деталі, цілі комплекси для військової техніки і
тактичної зброї країни-агресора.
«Гібридна війна» лише частково
припинила український експорт
у ВПК північної сусідки.
Чимало контрактів між «оборонками» України та Росії виписані у міждержавних угодах, які
українська сторона досі не скасувала. Ці документи між Києвом і Москвою укладали, починаючи від 1992 року. Незважаючи на понад тисячу життів, які
забрала неоголошена війна, Путін, ніби нічого не сталося, посилаючись на підписані контракти,
висловив сподівання на подальшу співпрацю ВПК двох держав.
За даними Центру досліджень армії і конверсії, контракти із російськими партнерами виконує, зокрема, запорізьке
підприємство «Мотор Січ», Київський бронетанковий завод.
Із алюмінію українського походження - Миколаївського глиноземного заводу - росіяни виготовляють літаки. Експерти не
виключають, що й військові у
тому числі.
Радник Президента Юрій Луценко вважає: вітчизняна «оборонка» повинна негайно припи-

нити постачання комплектуючих до Росії, зброєю з якої вбивають наших військовослужбовців, гвардійців, добровольців і
мирне населення. Він упевнений: ВПК виживе без російських
контрактів і замовлень, переорієнтувавшись на виконання потреб української армії та працюючи з іншими державами, не ворожими до України. Тим паче, що
наша держава має колосальний
ресурс ВПК. Луценко навів один
із прикладів: свого часу на державному підприємстві «Форт» у
Вінниці почали серйозно виробляти стрілецьку зброю. Ідеться
не лише про пістолети «Форт»,
а про спільне підприємство з Ізраїлем, яке випускає один із найкращих автоматів світу - «Тавор». Його на озброєння взяли навіть США, незважаючи, що
зброя виготовлена в іншій країні. Потужність існує, але завод не
повністю завантажений - не вистачає грошей.
При нормальному фінансуванні Україна здатна забезпечити сучасною виосокотехнічною
зброєю свою армію, гвардію,
прикордонну службу та добровольчі батальйони.
І нарешті Україна готує проти Росії санкції, які мають бути
затверджені, за словами віцепрем’єр-міністра
Олександра
Сича, найближчим часом. Це і
секторальні санкцій, і персональні.
…Що буде з Україною? На що
сподіватися матерям, дружинам,
дітям, рідні яких воюють на гарячому Сході або очікують мобілізації? Чи варто країні набиратися досвіду Ізраїлю, який по-

стійно напоготові, аби відбивати чергові атаки терористів і захищатися? Бо російські солдати
у соціальних мережах продовжують хвалитися, що їдуть на кордон з нашою державою. Публікують фото військових колон, які
рухаються у напрямку українського кордону. Хизуються «Градами» і як «всю ніч лупили по
Україні». Бойовики ж на звільнених територіях готують теракти,
повідомляють у прес-центрі АТО.
А для українських політиків
починається війна іншого гатунку - передвиборча. З обіцянками,
звунуваченнями… Парламент
під час війни мав би стати політичною передовою. Не став. Тепер, тим паче, необхідні реформи
навряд чи будуть, оскільки влада готується до виборів. Прикро
буде, якщо частина «слуг» народу, які роками протирали дорогі штати в Раді й нічого корисного для людей і держави не зробили, знову опиняться на насиджених місцях.
До речі, не зайве у кандидатів
на майбутні депутатські мандати
запитати, яку лепту вони внесли
в оборону Батьківщини? Бо, мабуть, дехто з теперішніх народних обранців навіть жодного разу
не зателефонував за номером
«565», аби пожертвувати скромних п’ять гривень на армію.
…Скільки сліз залишилось до
миру? Скільки разів ще зойкне
земля від пострілів? Скільком синам ще Україна закриє очі? Скільком долям не судилося зустрітися? Чи не стрілятимуть терористи знову услід Сашкові? Чи не сивітимуть маленькі українці від
невимовного страху? Ми повинні запитати про це в Президента, уряду, генералів, політиків. Ми
повинні отримати відповідь…

Ольга ЧОРНА.    
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Що не так
у файному
місті?

Псяча
справа,

або Чому у Тернополі
незабаром треба буде
знати кожну собаку

П

ісля того, як на
початку дев’яностих
зупинився завод
радянського оборонного
комплексу «Сатурн»,
тернопільська «Аляска»
й справді перетворилася
у спальний мікрорайон
файного міста.
Ні тобі гулу потужних двигунів елітного цехового обладнання, ні брязкання металу, ні
будь-якого іншого виробничого шуму – спіть, скільки душа
забажає. Щоправда, ще навіть торік галасливі «Подоляни» особливо у літні вечори і
аж до пізньої ночі порушували
спокій мешканців прилеглих
до культурно-розважального
комплексу вулиць, проте тепер
навіть тут усе стихло – часи не
ті, та й особливого настрою тішитися у молоді, яка щодень
з тривогою зазирає у поштові
скриньки за повістками, вочевидь, немає.
Іншими словами, з настанням темноти на «Алясці» порушують тишу хіба що автівки у
дворах будинків – то сигналізація спрацює, то голосна музика
з салонів «дістає».
Коли ж все це, нарешті, затихає, за справу беруться бродячі пси. То там, то тут лунає їх
голосний «колективний» гавкіт - то за такими ж безпритульними кішками ганяються,
то свої «собачі» справи ніяк не
можуть владнати. Інколи, компанію Бровкам та Жучкам над-

ворі підтримують породисті
Джеки чи Шейли з балконів, а
то й безпосередньо з квартир
у багатоповерхівках. Ці безкоштовні «концерти» зазвичай
тривають аж доти, поки безродні «гості» змінюють місце
своєї дислокації і перебігають
поближче до гаражного кооперативу. Там їх, як і на територіях автостоянки на Галицькому
ринку, гуртовень та інших торгових об’єктів на Текстильній,
зазвичай підгодовують та використовують у якості неоплачуваних охоронців.
Збившись у зграї, собаки настільки сумлінно виконують ці
функції, що нерідко нападають
навіть на випадкових прохожих – на людей, які рано-вранці
«втікають від інфаркту», на тих,
хто прямує на зупинку маршрутки, щоб дістатися до дачі чи
у ближні села, на молодих мам з
дитячими колясками, котрі ризикнули прогулятися подалі від
загазованих автомагістралей.
Реальна небезпека у тому,
що не кожна жертва нападу чотирилапих «сепаратистів», які
вважають вкрай занедбану територію навколо колишнього «Сатурну» своєю власною,
може дати гідну відсіч. І якщо
чоловіки, озброївшись камінням чи палицями, ще сяк-так
відбиваються від зачуханих
«агресорів», то вже жінки тільки відчайдушним вереском
змушують їх відступити «по норах». Ще гірше, коли поруч опи-

Наш ДЕНЬ
няються діти – переляк, який
сковує малюків при вигляді
розлючених псів, навряд чи минає без наслідків.
Не набагато безпечніше перебувати і з тильного боку «Подолян», де стоять контейнери з
різними харчовими відходами.
Тут можуть мирно співіснувати між собою тільки безхатьки
і собаки, а стороннім прохід суворо заборонено.
Для чого я це все розповідаю?
По-перше, для того, щоб
міська влада звернула увагу на
покинуті напризволяще околиці мікрорайону «Сонячний» та
змусила підприємців і організації, які облаштували свої виробничі, офісні, навчальні та відпочинкові приміщення на території заводу «Сатурн», прибрати навколо себе – скосити
«траву по пояс», вирубати кущі
та дерева, вивезти купи різноманітного хламу та сміття.
По-друге, бродячих собак треба не розводити, а, все ж, виловлювати. Принаймні, з кожним наступним роком їх кількість повинна зменшуватися, а не, навпаки,
зростати. Зараз рахунок вже йде
на десятки – чи не забагато для
одного мікрорайону?
По-третє, невідомо чому мовчать санітарно-епідеміологічні
служби, адже подальше безвідповідальне «розведення» бродячих псів створює передумови
для поширення всіляких інфекційних захворювань. Це – у кращому випадку, бо не слід забувати, що собаки вміють кусатися.
По-четверте, напевно, настав час притягти до відповідальності, чи, принаймні, попередити власників та сторожів
тих гаражів і автостоянок, які
фактично приручають «нічийних» собак, але не тримають їх
на прив’язі.
І, наостанок. Чомусь завжди
був переконаний, що міста будують для людей, а не для «друзів наших менших» Складається враження, що у Тернополі
все навпаки: захисники тварин
діють значно активніше, ніж
міська влада, а тому у нас привільніше почуваються саме собаки. І на прикладі «Аляски» ще
не до кінця зрозуміло, хто кого
більше терпить.
Невже настане той день,
коли ми один перед одним вихвалятимемося: йдіть зі мною і
не бійтеся – мене тут кожна собака знає…
Юрко СНІГУР.

Тернополян вербували в армію сепаратистів

Д

воє тернополян, які менше
тижня тому прилетіли з Москви
додому, затримали працівники
Служби Безпеки України. Рідні брати
навесні подалися на заробітки до
Російської Федерації. Там мали
працювати на будові, кажуть родичі.
Як стверджує слідство, під час перебування
у Росії тернополян завербували співробітники
ФСБ для участі у терористичній діяльності на
Донбасі. Ще на території сусідньої держави чоловіки з допомогою інтернету почали збирати
добровольців воювати на боці сепаратистів. У
Тернополі вони мали набрати загін із 30-ти найманців. За участь у бойових діях на боці ДНР-

ЛНР обіцяли зарплату по 8 тисяч гривень.
Під час відкритого судового засідання у Тернопільському міськрайонному суді для обвинувачених вибирали міру запобіжного заходу. У судовій залі сиділи і дружини обвинувачуваних. У
кожного з братів по двоє малолітніх дітей. Дружини на камеру говорити відмовляються, лише
додають, чоловіки були у Москві на будові і до
терористів жодного стосунку не мають. Та через
резонанс справи і можливість того, що обвинувачувані можуть виїхати за межі держави, суддя
вирішив на час слідства залишити обох обвинувачуваних тернополян під вартою. Також Феміда призначила заставу у розмірі 450 тисяч гривень.

Надзвичайні новини

Третя хвиля мобілізації

В

Україні оголосили
третю хвилю
часткової
мобілізації. Протягом
45 днів військкомати
забиратимуть до війська
мешканців області.
В цей період викликатимуть
осіб які вже проходили службу у
Збройних Силах України. Мають
право мобілізовувати й тих, хто в
армії не служив, втім, першочергово беруть до війська тих, хто
вже має досвід служби і військову спеціальність. Мобілізовані перед відправкою у зону АТО проходитимуть навчання, які триватимуть щонайменше 15 днів.
- Третя хвиля часткової мобілізації дасть можливість
перепочинку та моральнопсихологічного відновлення
для тих бійців, які тривалий час
на передовій, – зазначив Олег
Сиротюк. – За рахунок прибуття нових змобілізованих сил
відбудеться ротація підрозділів
із зони АТО. Мобілізація триватиме протягом 45 днів. Мобілізації не підлягатимуть юнаки
призовного віку. Військомати

викликатимуть тільки тих, хто
вже проходив службу у Збройних Силах та має військовий
квиток. Як правило, це особи
старші 20 років.
Тимчасово в.о. Тернопільського обласного військового комісара полковник Володимир Катинський зазначив,
якщо військовозобов’язаний,
якого викликали повісткою,
не з`являється до військкомату, за це передбачається адміністративна й кримінальна
відповідальність. Проте цим
питанням вже будуть займатись представники міліції та
Служба безпеки України. Подібна відповідальність чекає
на військовозобов’язаних, які
отримавши повістку намагатимуться перетнути кордон. Призовник після вручення повістки має негайно з’явитись до
військової частини, що вказана
на повістці. Згідно з Законом, за
кожним призовником зберігається його робоче місце та грошові виплати у розмірі середньомісячної заробітної плати.
Юля ТОМЧИШИН.

У Скоморохи з’їхалися
40 юних рятувальників

Я

к діяти в різних надзвичайних ситуаціях і при
цьому ще й допомогти іншим, тернопільських
дітей навчають у таборі “Юний рятувальник”.
Уже восьмий рік поспіль він запросив хлопчиків і
дівчаток зі всієї області.

Цього року в наметах поблизу мальовничого села Скоморохи Бучацького району, на базі оздоровчого комплексу “Лісовий”,
оселилися 40 дітей. Серед них є і юні жителі східних областей
України, де триває антитерористична операція. Разом із сім’ями
вони приїхали шукати прихиску на Тернопілля.
Таборування організували за сприяння обласного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Упродовж
двох тижнів, що триватиме зміна, юні вогнеборці не лише розважатимуться та відпочиватимуть. Під керівництвом досвідчених рятувальників вони дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, опанують основи надання домедичної допомоги, навчаться правилам безпечної поведінки в побуті.
А ще, кажуть фахівці, перебування на природі допомагає залучити дітей до здорового й активного способу життя. Адже заняття в таборі – це цікавіше, ніж комп’ютерні ігри.

Україна і світ
Україна
Порошенкові
не пощастило з роботою

nday.te.ua
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хідна підтримка Заходу. «Нам треба американців і європейців, які, по-перше, дадуть гроші на модернізацію системи.
По-друге, будуть купувати газ, що йде
по нашій ГТС. І, по-третє, не дадуть Росії
збудувати «Південний потік»… Ми разом
заповнимо трубу й будемо заробляти не
два мільярди доларів у рік, а чотири», сказав Яценюк.

УПЦ КП звернулася до УПЦ МП
із закликом до об’єднання

Президент України очолив список
лідерів країн, яким не пощастило з роботою. Список склала американський
політолог Робін Райт для «The Wall Street
Journal». За її словами, деякі з учасників
антирейтингу виявилися в ньому через
ситуацію або лиха, до яких вони особисто не мають відношення. Інші - спровокували несприятливі ситуації або трагедії. Петра Порошенка Райт віднесла до
першої категорії: йому дісталася країна, що втратила Крим, майже опинилася на межі громадянської війни, армія
якої воює з сепаратистами, підтримуваними Росією. Наступний у списку - Путін, який не вперше демонструє повну
неповагу до людської гідності та міжнародних норм, зазначає Райт. До переліку також увійшли глава агентства ООН
у справах біженців Антоніо Гутьєррес,
прем’єр-міністри Лівії, Ізраїлю та Іраку,
глава виборчкому Афганістану, лідери
ХАМАСу, президент Сирії Асад. Замикає
антирейтинг президент США Барак Обама. Йому доведеться розбиратися з усіма
вищезгаданими світовими кризами, зазначає Райт.

Пора б і олігархам
на військо скинутись

В Україні можуть ввести військовий податок на доходи фізичних осіб у
розмірі 1,5 відсотка, заявив заступник
міністра фінансів Володимир Матвійчук. «Ми погодилися з пропозиціями народних депутатів щодо можливості введення спеціального військового податку
в 1,5 відсотка від зарплати», - сказав він.
Введення такого податку дозволить акумулювати до кінця нинішнього року 2,9
млрд. грн. на оборону. Надходження від
податку йтимуть до загального фонду
держбюджету. Володимир Матвійчук також не виключив і ймовірного скорочення зарплати держслужбовців.

Терористи знову
пробираються до
Слов’янська і Краматорська

Бойовики намагаються повернутися до Слов’янська і Краматорська, які
сили АТО звільнили від терористівсепаратистів, повідомляє прес-центр
антитерористичної операції. Бандити
повертаються під виглядом родичів місцевих мешканців. Також у прес-центрі зазначають, що бойовики збирають розвідувальну інформацію про дислокацію частин та підрозділів АТО і створюють агентурну мережу на Донбасі. У штабі АТО визнають: бойовики намагаються відновити контроль над втраченим позиціями у
районі Луганська.

ГТС могла б приности
фантастичні прибутки

Правильні рішення щодо газотранспортної системи могли б принести Україні чотири мільярди доларів на рік. Про це заявив у ефірі програми «Шустер Live» Арсеній Яценюк. «У нас
є труба, тільки є декілька проблем у цій
трубі. Метал має здатність до корозії, а
якщо в неї не закачують газ, вона перетворюється на гору металобрухту». І наголосив, що у питанні ГТС Україні необ-

Священий Синод УПЦ КП звернувся до керівництива УПЦ МП із закликом обрати новим головою УПЦ Московського Патріархату людину, яка поведе до створення єдиної православної
церкви в Україні. Про це йдеться у заяві,
розповсюдженій прес-службою УПЦ КП.
Ієрархи УПЦ КП учергове повідомили, що
не визнають перехід Київської митрополії під владу російського патріарха у 1685
році, називаючи цю подію «анексією», і
наголошують, що принцип «у незалежній державі - незалежна (автокефальна)
церква» є нормою православної традиції.
Також вважають незаконним Харківський
собор 1992 року, де стався розкол УПЦ.

За час АТО загинуло
1129 мирних жителів

Від початку проведення АТО - з середини квітня по 26 липня - в Україні
загинули мінімум 1129 мирних жителів, ще 3442 людини отримали поранення. Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав
людини, передає «Інтерфакс-Україна».
Водночас у відомстві підкреслили: достовірне число загиблих важко підрахувати. Згідно з доповіддю, загострення
ситуації на Сході негативно позначається на решті частини країни: зокрема, в
інших регіонах необхідно тимчасово розселити понад 100 тисяч біженців. Щодо
матеріальних збитків від збройного протистояння, вони сягнули приблизно 8 мільярдів гривень.

Багатії повинні платити
за надприбутки

Уряд має намір запровадити оподаткування надприбуткових бізнесів
олігархів. Про це повідомив Прем’єрміністр Арсеній Яценюк. За його словами, насамперед ідеться про збільшення рентних ставок на газ і нафту. «У минулому пакеті, який уряд приймав чотири місяці тому, нам вдалося оподаткувати тільки одного олігарха на прізвище Ахметов: у чотири рази була збільшена рентна ставка на руду. Зараз ми хочемо додатково збільшити рентні платежі на нафту, газ та все, що є надприбутковим. Усі, хто заробляють надприбутки у сучасних воєнних умовах, повинні
чесно і справедливо поділитися», - заявив Прем’єр. Також, за його словами, Кабмін на 70 відсотків скорочує витрати на
утримання всіх контролюючих органів
та інспекцій і забороняє перевіряти підприємства усім інспекціям, крім Державної фіскальної служби.
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Світ
Крим охопила
епідемія доносів

Одним із помітних наслідків окупації Криму стали масові доноси кримчани пишуть доноси на колег,
начальників, сусідів і конкурентів,
повідомляє видання «Крим. Реалії».
Хвиля доносів охопила як людей старшого віку, у яких залишилися відповідні «рефлекси пильності», так і молодше покоління. «Начальники стали стукати на підлеглих, ті, в свою чергу - на
начальників, співробітники одних відділів на співробітників інших... Стукати
стали й підприємці на своїх конкурентів. Журналісти стукають на журналістів, головні лікарі - на головних лікарів,
завучі - на директорів шкіл і на рядовий
педсклад - з метою демонстрації відданості… Це властивість окупації - спонукати мерзенність і боягузтво у населення. Але ніхто не очікував, що кримчани
настільки масово стануть стукати один
на одного», - йдеться у статті. Нещодавно з’явився особливо мерзенний вид доносів - стукацтво на сусідів.

За межею або на межі бідності

Величезна кількість - 2,2 мільярда
людей живуть за межею або на межі
бідності, йдеться у доповіді ООН про
людський розвиток за 2014 рік. Її автори пропонують домагатися змін шляхом забезпечення соціального захисту
бідних, повідомляє Центр новин ООН. У
документі наголошується, що уповільнення темпів людського розвитку відбувається в усіх регіонах планети. Фінансові кризи, коливання цін на продовольство, стихійні лиха і збройні конфлікти
значно гальмують прогрес. На сьогодні більшість населення світу не охоплено комплексними формами соціального
захисту, такими як пенсії та страхування
від безробіття.

Донька Путіна
в Нідерландах кудись зникла

Донька президента РФ Путіна 29-річна Марія та її 34-річний бойфренд Джорріт Фаас пішли в підпілля,
залишивши свій двоповерховий пентхаус, розташований у Нідерландах, у
зв’язку із зростанням антиросійських
настроїв після краху «Боїнга-777» в
Донецькій області, повідомляє «Новий регіон». Марія Путіна мешкала зі
своїм бойфрендом у прибережній околиці столиці Нідерландів - у 20 милях
від аеропорту Амстердама. Помешкання
вартує $2,5 мільйона. За словами одного
з голландських сусідів, Марії Путіної «не
бачили тут з моменту падіння літака».
Варто зазначити, бойфренд доньки президента РФ раніше працював на енергетичний гігант «Газпром».

Болгарія звела стіну
на кордоні з Туреччиною

Гаазький суд зобов’язав
Росію виплатити ЮКОСу
$50 мільярдів

Росія програла в Гаазькому суді
процес, ініційований екс-акціонерами
ЮКОСа, і повинна буде відшкодувати
їм $50 мільярдів збитку, повідомляють іноземні ЗМІ. Третейський суд у Гаазі одноголосно ухвалив рішення задовольнити позов «Group Menatep Limited»,
визнавши, що Росія порушила Енергетичну хартію і експропріювала активи ЮКОСа. «Group Menatep Limited», яка
представляє інтереси Леоніда Невзліна,
Володимира Дубова та інших (Михайло
Ходорковський традиційно дистанціюється від процесу), вимагала відшкодування $114 млрд., але суд оцінив втрати
приблизно у $50 млрд. Суд тривав майже 10 років. Сума має бути виплачена Росією до 15 січня 2015 року, в іншому випадку нараховуватимуть штрафні санкції. Втім, Росія спробує оскаржити вирок.
У «GML» готові стягувати належні їй кошти примусово.

Голландець двічі
обдурив смерть

29-річний голландський велосипедист Мартін де Йонг двічі в останній момент міняв квитки на злощасні рейси «Malaysia Airlines» MH370 і
MH17. Він був зареєстрований на обидва трагічні рейси малазійських авіаліній: на MH370, який 8 березня 2014 зник
в Індійському океані, і на MH17, який 17
липня збили російські терористи над Донеччиною. Велосипедист зізнався, що
від смерті його двічі врятувало бажання заощадити. 17 липня, коли Мартін
уже був зареєстрований на рейс МН17
Амстердам-Куала-Лумпур, в останній момент він знайшов дешевший переліт. «Я
вибрав рейс, який відправлявся у неділю,
тому що він був на 300 євро дешевшим.
Залишилося тільки одне вільне місце, яке
я відразу зарезервував», - розповів чоловік. Після теракту 17 липня він на своїй
сторінці у Twitter написав, що народився знову. Є ще декілька голландців, які завдяки щасливому збігові обставин не полетіли злощасним рейсом МН17. Але історія Мартіна де Йонга - унікальна. 8 березня він уже був приїхав в аеропорт, проте вирішив скористатись літаком, який
відправлявся на 50 хвилин раніше.

Створено перший у світі
замінник алкоголю

Кобзона позбавлять звання
почесного громадянина
Дніпропетровська

Радянського і російського естрадного співака Йосипа Кобзона хочуть
позбавити звання почесного громадянина Дніпропетровська. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Борис Філатов. Він
також зазначив, що в місті планують перейменувати назви вулиць і проспектів,
що носять ім’я вождів тоталітарного комуністичного режиму. Нові найменування пропонується обговорювати через
громадські слухання жителів обласного
центру.

нелегальній імміграції. Кордон Туреччини і Болгарії простягається на 274 кілометри, загородження встановлено на ділянці, що проходить по лісистій і горбистій місцевості, рельєф якої ускладнює
роботу прикордонників. У минулому на
болгарських кордонах стояли стіни з колючого дроту для запобігаггя втечі громадян соціалістичної Болгарії на Захід.
Тепер Болгарію захлеснув потік біженців із Сирії, які проникають в країну з Туреччини. Через істотне збільшення числа приїжджих у країні швидко почали
набирати політичної ваги партії націоналістичної та екстремістської спрямованості.

На кордоні Болгарії і Туреччини
з’явилася 30-кілометрова загорожа.
Її посилять відеоспостереженням, повідомляють іноземні ЗМІ. Триметрова
споруда обійшлося Болгарії у $5,3 мільйона. Уряд прийняв рішення встановити
вздовж кордону паркан з колючим дротом восени 2013 року. Він має запобігати

Професор з Лондона винайшов
напій, що дає відчуття ейфорії, як
при алкогольному сп’янінні. Однак
до складу напою не входить жоден вид
спирту і він зовсім не шкідливий для
здоров’я людини, на відміну від справжнього алкоголю, пишуть британські ЗМІ.
Плюс до всього, від цього напою у людини не може з’явитися залежність. Британський учений почав розробляти замінник алкоголю через жахливу статистику смертності людей, які зловживають алкогольними напоями. Так, близько 2,5 мільйона залежних від алкоголю
осіб вмирають щорічно. Причини - проблеми з серцем, печінкою і психікою.
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Духовність

У Тернополі – виставка
понад 20 чудотворних ікон
В

иставку чудотворних
ікон з усього
Тернопілля
організували в обласному
архіві. Їхні оригінали
зберігаються в православних,
греко-католицьких і
римо-католицьких храмах
краю. Тож відвідувачі
виставки мають унікальну
можливість оглянути копії
понад двадцяти реліквій
і дізнатися історію та
дива, що сталися за їх
посередництвом.
Усі знають про Почаївську та Зарваницьку на образі справжніми і проголосив своїм декречудотворні ікони Пресвятої Богородиці: вони том ікону чудотворною.
перебувають у всесвітньо відомих духовних
У роки Другої світової війни, переказують
центрах, до яких приїжджають тисячі палом- літні тернополяни, саме ця ікона, врятувала
ників. На слуху ще кілька чудотворних ікон Бо- від руйнувань прикрасу і святиню міста – стажої Матері – Улашківська, Решнівська, Бережан- ровинну церкву, в котрій зберігалася. І справді,
ська... А їх, виявляється, значно більше, і сила важко осягнути, як вцілів храм Різдва Христоїхня, як свідчить зібрана священиками інфор- вого, адже у квітні 1944-го року після тривалих
мація, також дуже велика.
боїв за Тернопіль всі навколишні будівлі вулиці
За словами одного з організаторів вистав- перетворилися в суцільні руїни.
ки – громадського активіста Ігоря Ковалика, сеСьогодні біля ікони люди залишають хустки,
ред ікон є дуже давні, до яких люди молилися футболки та шарфи й вірять, що згодом, одягне одне століття. Образи, які визнали чудотвор- нувши ці речі, зціляться. У храмі одяг, вважають
ними, є практично в кожному районі Тернопіл- вони, має пробути щонайменше тиждень.
ля. Храми містечок і сіл, у яких їх зберігають, пиУ нинішній складний час, кажуть органішаються своїми святинями.
затори виставки, святині допоможуть люУ Тернополі теж є ікона Божої Матері, яку дям почуватися захищеними. Адже ще в даввважають чудотворною. Помолитися до неї ні часи, перед навалою татарської орди, украможна в церкві Різдва Христового, що в центрі їнці ставили символічний захист у вигляді обміста. Збереглись свідчення, що у 1730 році ми- разу Богородиці.
трополит Афанасій Шептицький визнав сльози
Антоніна КОЛЯДА.

Допомогли
«Київській Русі»

Б

Заспівали, щоб
підтримати армію
На Підволочищині відбувся благодійний концерт на підтримку української армії. Мешканці сіл Качанівка, Чернилівка, Оріховець та Іванівка відзначили традиційний день села та зібрали кошти для наших військових, які воюють на Сході.
У благодійному концерті взяли участь місцеві аматорські колективи та виконавці. Також приїхали виступити перед земляками уродженці району – соліст
Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії
Крушельницької Олег Лановий та колектив «Тріода».
– Я радий, що можу своєю творчістю допомогти хлопцям, які захищають незалежність України, – каже Олег Лановий. – У такий непростий час їм дуже потрібна
наша підтримка.
Сотні людей прийшли послухати знаменитих земляків та допомогти українській
армії. У цих селах вже неодноразово збирали кошти для військових. Для хлопців із
Качанівки і Чернилівки, які воюють в АТО, купили бронежилети та засоби захисту, а
також регулярно передають їм необхідні речі та продукти харчування.
Юля ТОМЧИШИН.

ільше десяти тонн
гуманітарної допомоги
від ланівчан найближчим
часом потрапить до тих, хто зі
зброєю у руках став на захист
територіальної цілісності України.
Ще на початку червня цього року на
базі міністерства оборони був сформований 25 батальйон «Київська Русь». Основу
підрозділу склали патріоти-добровольці,
чимало з яких були на передовій національного спротиву в Києві. Кістяк батальйону територіальної оборони становлять
бійці 40-ї сотні Майдану.
Щоб прибути у зону АТО у всеозброєнні, командири та бійці новоствореного
військового формування звернулися за
допомогою до українців.
Про забезпечення воїнів 25 батальйону провіантом, засобами гігієни та іншими необхідними речами на Тернопіллі
дбають учасник Ліги підприємців «Українська справа» Тарас Вашків та громадський активіст, боєць 40 сотні Майдану Петро Маленький. Одними з перших
на їхнє звернення до краян відгукнулися мешканці Лановецького району. Минулими вихідними вони організували збір
продовольства і за сприяння тернопільського підприємця Михайла Ратушняка
доставили на склади товариства «АНТ»,
яке він очолює, більше десяти тонн городини, консервацію, цукор, крупи, олію,
жири, сало, воду тощо.
Найближчим часом цей вантаж доправлять у столицю та передадуть бійцям «Київської Русі».

Життя
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На Тернопільщині
гартували силу духу
В області уже
вдруге відбулася
спартакіада
для інвалідів,
які втратили
здоров’я
на виробництві

З

магання, які загартовують дух, знову  
провели у Тернополі. У приміщенні
спортивного комплексу «Політехнік» ТНТУ
ім.І.Пулюя люди з обмеженими можливостями
грали у теніс, дартс та шахи, мірялися силою і
виховували віру в себе.

Обласні відбіркові змагання відбулися в рамках другої Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці
«Сила духу». Організували їх
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Тернопільській області спільно з обласною організацією
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Долучилися до спортивного свята і соціальні партнери Фонду – обласна рада профспілок та організація роботодавців області,
департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.
У змаганнях взяли участь
42 учасники з усієї області. Усі
вони отримали травми на виробництві. Для цих людей любов до життя та спорт – головні ліки, котрі допомагають
знайти себе та реалізуватися в
суспільстві. У програмі спартакіади – випробування з шести
видів спорту: армспорту, бомбаскету, дартсу, шахів, шашок,
настільного тенісу та гирьового спорту.
Євген Слободян приїхав
з Гусятинського району. Він
втратив ногу, коли працював замість батька на комбайні. Однак цей трагічний випадок не зламав його життя. Чоловік здобув освіту бухгалте-

ра, працював вагарем у колгоспі, одружився, має трьох дітей
та трьох онуків. Зізнається, завдяки оптимізму, підтримці
рідних зумів подолати усі негаразди. На спартакіаді взяв
участь у змаганнях з армреслінгу і до останнього боровся
за перемогу.
Відомий журналіст, у минулому редактор лановецької
районної газети В’ячеслав Подунайчук вперше бере участь
у спартакіаді «Сила духу». Він
змагатиметься у тенісі і шашках. Чоловік зізнається, що по
духу він спортсмен, тож завжди бере участь у різних змаганнях.
Марія Сорока з Тернополя вирішила спробувати свої
сили у змаганнях з дартсу.
Жінка втратила руку під час
нещасного випадку на будівництві, однак інвалідом себе
не вважає. Порається по господарству, любить готувати,
брала активну участь у народній самодіяльності. Зізнається, пережити трагедію їй допоміг оптимізм і хороші люди
поряд.
– Ми намагаємось робити все для того, щоб людина, яка отримала травму на
виробництві чи професійне
захворювання, не відчувала себе обділеною або неповноцінною і могла вести активний спосіб життя, - зазначає в.о. начальника управлін-

ня виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань в області Ігор
Піговський, - Турбота про
розвиток фізичної культури
і спорту - важлива складова
в реабілітації інваліда. Цьогоріч чимало учасників сьогоднішніх спортивних баталій вже вдруге проявляють
свої навички – у 2013-му
змагалися на першому етапі змагань в обласному центрі, а шестеро призерів - за
команду Тернопільщини в
Алушті. Участь в спартакіаді
– це вже перемога. Своїм щоденним життям, успіхами та
досягненнями учасники змагань переконливо довели, що
сила духу перемагає будь-які
негаразди.
Привітали учасників змагань голова оргкомітету з проведення спартакіади, заступник начальника управління
виконавчої дирекції Фонду в
області Григорій Радзіх, голова обласної ради профспілок
Андрій Присяжний, голова організації роботодавців області Олег Караванський, директор департаменту соціального
захисту населення ОДА Вадим
Боярський, інші.
Загальнокомандну
першість вибороли спортсмениаматори, які представляли
відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Тернополі, друге місце посіли учсники з Чортківського і Заліщицького районів, бронза дісталася мешканцям Підволочищини.
Переможців, призерів та
учасників спартакіади нагородили дипломами, грамотами, медалями і кубками. Тепер
спортсмени-аматори готуються до фінальних змагань другої Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила
духу», що відбудеться у вересні в Ужгороді.
Юля ТОМЧИШИН.
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Як отримати допомогу
постраждалим у зоні АТО

Учасники антитерористичної
операції у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Це гарантована державою виплата. Право на її отримання відповідно до зазначеного Закону мають військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби або резервісти у разі
встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов’язків
військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби чи
встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби. А також ті, хто після поранення
чи внаслідок захворювання частково втратив працездатність без встановлення інвалідності.
У разі загибелі військовослужбовця, військовозобов’язаного або
резервіста одноразову допомогу
отримують члени сім’ї, батьки та
утриманці. ЇЇ розмір становить 609
тис. грн. (500-кратний прожитковий
мінімум, встановлений законодавством, у 2014 році – 1218 грн.).
У разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків
військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби: за 1 групу – 304,5 тис. грн., за 2
групу – 243,6 тис. грн. за 3 групу –
182,7 тис. грн.
У разі встановлення інвалідності, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок
захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби
не пізніше ніж через три місяці після звільнення з військової служби
чи після закінчення тримісячного
строку, але внаслідок захворювання
або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної
служби розмір допомоги становить:
за 1 групу – 146,2 тис. грн., за 2 групу – 109,6 тис. грн., за 3 групу – 85,3
тис. грн.
У разі часткової втрати працездатності військовослужбовцю, який
отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без
встановлення інвалідності – у розмірі, що визначається у відсотках від
85,3 тис. грн. залежно від ступеня
втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними
експертними комісіями (МСЕК).
Особам, які мають право на одноразову допомогу, потрібно звертатися у обласний військовий комісаріат
та надати відповідний перелік документів. Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на ці цілі.
У разі загибелі військовослужбовця одержання одноразової грошової допомоги необхідно надати
такі документи:
заява кожної повнолітньої особи,
яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх
дітей – іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги
(стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають

органи РАГС за місцем проживання);
витяг із наказу про виключення
загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);
копії документів, що свідчать
про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина):
для виплати одноразової допомоги сім’ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції – копія лікарського свідоцтва
про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про
смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї),
копія довідки органу реєстрації або відповідного житловоексплуатаційного
підприємства, організації чи органу місцевого
самоврядування
про
склад сім’ї військовослужбовця,
військовозобов’язаного чи резервіста (ЖЕК, або КЕЧ);
витяг із послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (видає військова частина);
копія свідоцтва про шлюб – для
виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
копія свідоцтва про народження
дитини – для виплати одноразової
грошової допомоги дитині;
копія свідоцтва про народження військовослужбовця – для виплати одноразової грошової допомоги
батькам загиблого (померлого);
копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
копія ідентифікаційного коду
кожного члена сім’ї;
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.
2. У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:
заява про виплату одноразової
грошової допомоги (стандартний
бланк є у військкоматі або військовій частині);
копія довідки медико-соціальної
експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку
втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони
здоров’я);
копія довідки ВЛК, свідоцтва про
хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
витяг із наказу командира військової частини про виключення зі
списків особового складу частини, а
для військовослужбовців строкової
військової служби – копія військового квитка (для звільнених із служби);
копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і
місце реєстрації;
копія ідентифікаційного коду
отримувача.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.
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Для всієї родини
Барви душі

Є край,
де найкращі
у світі пісні,
І цвітом чарує
калина,
Де сонечко вперше
всміхнулось мені,
Де дім мій –
моя Україна!

Сімейне

гніздечко

Закохані в українську культуру, у рідну пісню, дарують свої талант
і творчість краянам учасниці жіночого вокального ансамблю
«Романчани» із с. Романівка Тернопільського району.

Етюд

Коли грають
весільні музики

Тихий вечір
м’якенькою хустиною
опадає на плечі, окутує приємною прохолодою. Десь у далечі гублять звуки весільні музики. Я уявляю, як хтось
щасливий поєднує долі. І
думаю про тебе. Ти зникла, можна сказати, втекла, з мого життя без
попередження, зненацька.
Хоча мріяли ми про спільне майбутнє, планували,
як збудуємо просторіший
дім, як поїдемо у відпустку на море. Уже два роки
ми жили під одним дахом.
Ти любила моїх синівблизняток, мама яких померла при пологах. Хлопчики кликали тебе мамою. Я кохав тебе до безтями, здавалося, як і ти
мене.
Ми часто їздили в гості до батьків: моїх, твоїх. Я пропонував одружитися офіційно: з весіллям, шлюбом у церкві. Ти запевняла: усе це
обов’язково буде. Але нехай трохи пізніше, нехай
перевіримо свої почуття.
Та я навіть не сумнівався, що ми будемо разом.
І раптом… Ці незрозумілі жорстокі слова у
куцій записці, яку ти залишила чомусь сусідам,
аби ті передали мені. «Я
їду за кордон. Так треба.
Пробач. Сподіваюся, ти
зрозумієш».
Та я нічого не розумів. Плакали за тобою
хлопчики, запитували: де
мама? Дивувалися бать-

nday.te.ua

ки,
адже
за кордон
просто так
не виїжджають. Значить, ти виробляла документи крадькома від усіх.
Лише через
місяць ми дізналися: ти зійшлася із своїм давнім коханням. Цей
чоловік справді працював
за кордоном, ви розлучилися давно. Як зустрілися
– відомо тільки тобі.
Чи боляче мені? Дуже.
Не стільки за те, що покинула нас. А за те, що
так підло, приховуючи
усе. Це – як ніж у спину.
Розгублені наші батьки. Не знаю, що сказати дітям. І своєму серцю. Як легко ти розпорядилася долями інших людей. І все-таки не тримаю на тебе зла та образи, адже це – твій вибір, твоє життя. Лише
не минає біль, особливо,
коли десь грають весільні музики.
Олександр С.
м. Тернопіль.

Фото Юлії ТОМЧИШИН.

Про кохання – устами відомих
Головна сутність кохання
– довіра.
(Башарібн Бурд)
(Жермена де Сталь)
Той, хто кохає поЛюбов настільки всесильсправжньому хоч одну люди- на, що перероджує і нас самих.
ну, кохає весь світ.
(Ф. Достоєвський)
(Еріх Фром)
Те, що ми відчуваємо, коли
Треба бути трохи схожи- буваємо закохані, мабуть, є
ми, щоб розуміти одне одно- нормальним станом. Закого, але й трохи різними, щоб ханість вказує людині, якою
одне одного кохати.
вона повинна бути.
(Жеральді)
(Антон Чехов)
Сумувати за тим, кого
Любов одна, але підробок її
любиш, набагато легше, ніж - тисячі.
жити з тим, кого ненавидиш.
(Франсуа де Ларошфуко)
(Жан де Лабрюйєр)
Найбільша трагедія жит-

Сокровенне
Через сонячні промінчики перечіплювалися краплини теплого дощу. Це плачуть ангели золотими
слізьми і благословляють землю небесними поцілунками. Лариса любила літні «сліпі» дощі. У дитинстві
за парасолі правили величезні лопухові листки. Лариса з подружками «дефілювали» з ними під лагідними дощами.
Вона усміхнулася, пригадуючи свої дитячі сільські
розваги. Усміхалося сонце перехожим, які розгублено
то розкривали, то закривали парасольки.
- Допоможіть на лікування. Пані, допоможіть на…
Голос прохача перебив її спогади. Чоловік простягнув брудну руку, а в другій тримав заяложений
листок паперу, на якому начебто був написаний його
діагноз. Лариса глянула на прохача. Він видався їй
знайомим. І голос, голос…
Прохач закліпав очима, сховав погляд. Простягнута рука опустилася. Він упізнав Ларису…
Їхні села розділяла смужка поля й лісок, який місцеві називали переліском. У селах казали: вийшла заміж або одружився «за перелісок».
Ілля через «перелісок» їздив велосипедом до сусіднього села - на побачення до Лариси. Він закохався у її симпатичні ямочки на щічках. У жартисміховинки. А ще до Лариси дівчата бігали красу наводити - вона робила гарні зачіски. Коли була маленька, заплітала кіски лялькам з кукурудзи. А якось підстригла подаровану хресною справжню велику ляльку, після чого матір почала ховати ножиці…
Коли Лариса почала працювати в одній із перукарень у райцентрі, в неї з’явилося багато постійних
клієнток. Вона вміла, як жартували, з трьох волосин
зробити шикарну зачіску. Запропонувати стрижку,
яка б шалено пасувала. А ще - фантастично зачісува-

тя не в тому, що люди смертні, а в тому, що вони не вміють кохати.
(Сомерсет Моем)
Ніяка зовнішня чарівність не
може бути повною, якщо вона
не осяяна внутрішньою красою.
(Віктор Гюго)
Ніжність – це повітря кохання.
(Вавілов)
Будь-яке кохання справжнє і прекрасне по-своєму,
тільки б воно було в серці, а не
в голові.
(Білінський)

«Цей
хлопець ла наречених. І вже знала, як виглядатиме її зачіска,
коли буде виходити заміж за Іллю…
Ілля подарував Ларисі тендітний перстеник і запропонував заміжжя у день її народження. Потім
були заручини. Одна з Ларисиних клієнток, кравчиня, що шила розкішні весільні сукні, пообіцяла:
- Будеш виглядати, наче королева. Я маю для тебе,
дічинко, спеціальний фасон.
І лише Зоя - сусідка та родичка в енному поколінні - не раділа Ларисиному щастю. Дівчина була старшою за Ларису й однокласницею Іллі. У школі хлопець писав їй записки. Навіть зустрічалися. Коли Ілля
пішов до армії, Зоя закрутила лямур із вчителем фізкультури, який, щопрада, в селі довго не затримався.
Були й інші кавалери. Потім виправдовувалася перед
Іллею, мовляв, усі хлопці й чоловіки такі нав’язливі…
Коли ж Ілля почав зустрічатися з Ларисою, Зоя затаїла образу і злість. На обох.
…Селом пішли чутки: Лариса в місті не тільки жінкам льоки крутить, а й голови чоловікам. Бачили, на-

Моя донечка любить повертати мене в юність. І їй це вдається. То однокласника мого зустріне – і я вже «на дроті». То
здибанку цікаву організує. А оце
недавно – поїздку. До колишніх сусідів. Ця поїздка перевернула роки, дати, події. Особливо
схвилювала мене доля Євгенії. Я
була свідком її щасливого заміжжя з Костею. Високий, чорнявий,
жартівник і веселун підіймав настрій і моїй сім’ї, оскільки наші
квартири об’єднував спільний
вузенький коридорчик. Раділи бабусі Соня, Текля, дідусь Василь народженню внучок Лілії,
Оленки. А ті росли красиві й розумні. Здавалось, сімейному щастю не завадять ні важкі повоєнні роки, ні тіснуваті кімнатки, ні
відсутність хатніх «помічників»
- пральних машин, мікрохвильовок, ванних аксесуарів. Все
якось приправлялося молодістю, сміхом, кумедними витівками, танцями на вокзалі на День
залізничника, адже (самі залізничники) жили в старому великому станційному вокзалі, діленому – переділеному на окремі
квартири. Збігали роки і вже із
старшенькою донькою Євгенії та
Кості – Лілею - ми стали «заводити секрети» дівочі…
Аж тут… горе. Велике, раптове, незрозуміле, чорне горе. Трагічна смерть Костянтина…
І пішло… Свідком цього я вже
не була – виїхала на навчання,
потім – на роботу. Далеко від Галичини, на Буковину. Та, приїжджаючи на канікули, у відпустки, з сумом спостерігала, як глибока туга, що вгніздилась у великих, гарних очах Євгенії, не хоче
з ними розставатись… Інтересу до життя не стало. А ще правду кажуть: біди в парі ходять. За-
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Що переважило б

любов?..

хворіла Євгенія. Простуда, якийсь незрозумілий діагноз, потім стільки їх, тих
діагнозів!.. Збараж, Тернопіль,
Львів. Лише лікарні - місяцями.
Як почалися з грудня, то закінчилися травнем. Старшенька Ліля
горнулася до матері після довгої
розлуки - скучила. А меншенька
ж не впізнавала – і серце розривалось від жорстокої дійсності.
Чи витримала б усі ці біди, якби
не батьки?! Ні, звичайно. Потім,
коли вони стануть немічними,
Євгенія їм відплатить своєю турботою і ласкою, чергуючи поперемінно біля їхнього ліжка разом
з братом Олександром і вдень, і
вночі.
А тоді? Треба було здоровішати, міцніти, адже діти, батьки. Їх треба було годувати, доглядати. Попробувала працювати тимчасово. Однак умовили перейти на постійну роботу.
Втягнулася. Лише душевні рани
затягалися надто повільно. Так
минуло шість чи вісім років – не
пам’ятаю.
І все ж час, а, може, доля, розставляє усе по-своєму. Поруч
працював Антон, ще парубок.
Не злякався батьківської відповідальності за Євгениних дочок,
запропонував одружитися…
…І ось ми в новому помешканні колишньої сусідки. Подвір’я
велике, хата простора. Над усім
нависає високий ліс, привітно вітаючись смарагдовим гіллям з
гістьми, що всілися на лавочках
біля хати. Поряд з матір’ю – до-

не твоя
доля»
чебто, як після роботи то в одне, то в інше
авто сідала. А потім у селі вдарило громом:
Лариса зробила аборт від якогось залицяльника.
Ілля влетів на подвір’я Ларисиних батьків
зелений від злості:
- Скажіть своїй… словом, весілля не буде!
Від кого ж вона дитини позбулася? Знеславила мене.
- Що за дурниці ти говориш? - ошелешено
дивилася на Іллю Ларисина матір.
- Запитайте в своєї… Всі знають. І скажіть
їй, аби на очі мені не потрапляла. Повія!
Ілля гримнув хвірткою, а жінка нашвидкуруч почала збиратися до міста. Невже це правда, а вона, матір, нічого не помічала, не знала?
- Мамо, який аборт? - здивувалася Лариса.
- Кому потрібно цей поголос пускати?
Дівчині хотілося втекти світ за очі.
- Подаруйте фасон моєї весільної сукні ін-

чка Ліля. Вона
приїхала з онучкою із Кам’янцяПодільського, де живе з
сім’єю дочки. А далі – сини, старший Микола, молодший Василь.
Так, повірте, сини, що народилися в Євгенії й Антона. Вони живуть недалеко, в Тернополі, бувають частими гостями і помічниками біля маминого городу, що
стелиться ген попід лісом: там
не лише картопля, але й кукурудза, морква, цибуля, полуниці…
А білосніжна розхристана в цвіті ромашка (й не бачила такої!)
тримається міцно на стебельці
і нагадує мені саму господиню –
білу голубку, що впродовж років
теж так міцно стояла на своєму
життєвому стебельці, адже Антона теж вже немає…
Сини, невістки, внучка вгадують кожен порух Євгениної душі,
допомагають накрити святковий стіл. Ми заслуховуємось у багатоголосий плин її розмови, переглядаємо світлини – свідки подій сімейного життя – і згадуємо,
згадуємо…
У теперішнє життя Євгенії
теж вклинюються гіркі дні. Перенесла три операції на очі. Однак діти виручають. І тримає її
душу в спокої радість за них, що
вивчились, отримали професії,
працюють, мають свої квартири.
Чого варті їх інтереси! Лілина дочка – вміло, як народна майстриня, компонує вироби з соломки,
шкіри, бусинок… Син за бджілок
переживає. Жаль, донечка Олен-

шій нареченій, - сказала Лариса кравчині. Й
усе розповіла.
- Цей хлопець - не твоя доля. Моя порада: їдь звідси. Не пропадеш. Руки у тебе, Ларисонько, золоті. Душа добра. А фасон знадобиться. Ще повернешся за своєю сукнею.
Лариса поспіхом розрахувалася з роботи й подалася до обласного центру. У великому місті бувало по-різному. Але найболючіші
- поїздки додому. У селі на Ларису дивилися з
осудом і зневагою. Вона не виправдовувалася.
Бо не було за що...
…Василева матір стала постійною Ларисиною клієнткою. Інколи, як це водиться в цирюльнях, намагалася задушевно поговорити
з молодою перукаркою. Але дівчина здебільшого усміхалася у відповідь, а її ямочки на
щічках залишалися сумними.
Василевій матері подобалося Лариса. Ось
тільки синові не подобалося, коли матір намагалася його з кимось познайомити. Але й
на те існують маленькі жіночі хитрощі, аби…
Василь з Ларисою почали зустрічатися. Згодом Лариса поїхала до кравчині за весільною
сукнею.
…У Лариси й Василя вже майже дорослі
син і донька. Син подібний на маму - з ямочками на щоках, а донька - татове сонечко - викапаний Василь: кароока, з неслухняним кучерявим волоссям.
- Пощастило вам з невісткою, пані Надю, кажуть знайомі та сусіди. - А Василь порохи з
Лариси здмухує. І внуки у вас слічні.
Жінка усміхається. «Сама невістку вибрала», - відповідає подумки.
…Ілля довго ходив у Зойчиних залицяльниках. І так, і сяк Зоя схиляла його до одру-
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ка далеко, в Італії, однак підтримує маму і зве-зве до себе хоч в
гості, хоч назавжди. Там у неї
сім’я. Та не зможе Євгенія розстатись з рідною домівкою, з лісом,
що радує, а деколи й лякає своїм
шемранням, з родиною, що її не
забуває, зі своїм помічником –
братом Антона – Михайлом. Людиною високоосвіченою, начитаною, залюбленим, як і вона, у поезію, та у свій отчий край.
- Здається, ніби рідні до нас
завітали, - каже Євгенія про нас з
дочкою. І всі приблизно так, бачу
по очах, сприймають. І мені стає
затишно в цій сьогодні гамірливій оселі.
І думається: ні при яких бідах не слід опускати рук, треба пережити їх хоч в муках, хоч
в неспокої, бо життя багатобарвне – воно допоможе стати на
ноги, якщо ти захочеш. Написала «життя багатобарвне» - і нагадалася мені моя поетична збірка
«Барви життя» й однойменний
вірш про рожеву, білу та чорну
барву. Якби ми зустрілись перед
друком книжечки, Євгенії, дивлячись, як міцно притулилась до
неї донечка Лілія, я би присвятила «Рожеву»:
Рожеве чудо в сповитку…
Усе позаду. І дочку
Тулю до себе. Сонце ясне!
Чи є на світі щось прекрасне,
Що переважило б любов?!
Я пригортаю знов і знов
Мою надію, мою кров.
Всі барви темні, згубні, сірі
Померкли враз і посвітліли,
Заграли райдужні відтінки.
У них – оновлення для жінки.
Так, Євгеніє, ти заслужила жіноче щастя… У тебе воно помножене на чотири, адже маєш дві
люблячі доньки і два сини.
Будьте всі здорові і щасливі!

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

ження. «Приворожила Зойка парубка», - почали пліткувати в селі. «Якби приворожила - під
вінець повів би». «Кажуть, Ілля часто ночує в
Зойки». Аж коли Зоя завагітніла, Ілля зважився на шлюб.
Ні першу, ні другу, ні третю дитину Зоя виносити не могла. Матір радила їхати до знахарів. А донька нишком почала «заспокоювати»
себе домашніми наливками, деколи й чимось
міцнішим. Після чергових материних прохань
поїхати до знахарів-цілителів не стрималася:
- Ніхто не допоможе, бо гріх маю. Це ж я колись пустила поголос про Лариску, аби Ілля їй
не дістався. Не робила вона аборта. А всі повірили. Всі! І що? Лариска щаслива! А я…
Зоїні батьки та Ілля не йняли віри в почуте.
- Що, коханий, так дивишся? Вдар, якщо
хочеш. Легше стане.
Ілля аж почорнів від цього «одкровення».
Зібрав пожитки й пішов від Зої. Невдовзі подався в столицю на заробітки. Щось не склалося. Приїхав без грошей і з синцем під оком.
Після цього шукав роботу в області. Перебивався сяким-таким підробітком. Зв’язався з
негарною компанією. І дожився: став прохачем…
Лариса дивилася услід чоловікові, схожого
на діда. А йому ж щойно за п’ятдесят.
Він хотів їй сказати, що знає правду, що
був тоді дурнем. Що шкодує…
Вона не відчула жалю до Іллі.
Він обернувся, аби кинутися наздогін,
втрапив у калюжу. Бризки води розлетілися
на перехожих. Хтось крикнув, хтось обізвав
бомжем. Це спинило…
Ольга ЧОРНА.

Написано серцем

А тебе – нема
Чом життя людське
так легко
Можна відібрати?
Одна куля,
один пострілІ нема солдата.
Сонце світить,
як світило
І тече ріка,
А тебе – нема.
Тільки йшов ти,
як господар,
Гордо і красиво,
Враз здригнувся,
заточився Свята кров полилась.
Листя шепче,
як шептало,
Стелиться трава,
А тебе – нема.
Плаче мати, серцем
плаче,
Не може забути.
Хоче також тої кулі,
Щоб навік заснути.
Літо в осінь повертає
І прийде зима,
А тебе – нема.
Де ті діти, щоби мали
Тебе звати татом,
Де дівчина, що хотіла
Бути із солдатом?
Птах літає над
полями,
Ще раз мах крила,
А тебе – нема.
Чом Земля
не зупинилась,
Гори не розпались,
Як невинна душа
хлопця
В небо піднімалась?
Вітер дме собі,
як завжди,
Хмари підганя,
А тебе – нема.
Інші будуть
далі жити
І шлях свій долати,
Хто женитись,
хто любити,
А хто і вбивати.
Діти граються
в пісочку Новий круг життя,
А тебе – нема.
На планеті
залишились
Я і моя туга,
Це мене там
розстріляли,
А не мого друга.
Люди ходять,
як ходили,
Тільки я сама,
Бо тебе – нема.
Все залишилось,
як було:
Сонце, небо, зорі.
Лиш стук серця
обірвався
У цьому просторі.
І мені тепер все рівно Світло чи пітьма,
Бо тебе – нема.

Наталія Крайничин.

м. Тернопіль.
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Наш ДЕНЬ

І у спорті, і в бою…

Н

а їхню честь чи не
на всіх континентах
неодноразово лунав
гімн України та здіймали
синьо-жовтий стяг. У 2014му українські спортсмени,
цвіт нації, змінили
спортивний інвентар на
зброю, спортивний одяг на
бронежилети, а спортивні
зали – на поле бою, вибухи
й мінометні обстріли.
Ще у лютому ЗМІ поширили трагічну новину про 19-річного Героя Небесної сотні, призера Дефлімпійських ігор із дзюдо
Дмитра Максимова, який ціною
власного життя врятував десятьох побратимів. Він був надією
національної збірної, майстром
спорту України.
У пекельну ніч з 18 на 19 лютого, після того як протестувальники підпалили два БТРи, розлючені силовики спецпідрозділу «Сокіл» кинули у натовп майданівців бойову протипіхотну
осколкову гранату, яка потрапила Дмитру в плече, і в той же момент вибухнула. Від втрати кро-

ві він помер у Будинку профспілок. Тіло лежало в Михайлівському золотоверхому соборі, поки 21
лютого його не впізнали близькі.
У хлопця була мрія: завоювати золоту медаль. Адже у своєму арсеналі мав «бронзу» та «срібло» Дефлімпіади – Олімпійських
ігор для спортсменів із вадами
слуху. Та головна нагорода знайшла Дмитра Максимова вже після його загибелі - посмертно він
нагороджений Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.
11 липня трагічно пішов із
життя ще один спортсмен, майстер спорту України з пауерліфтингу Ігор Борис. Український
десантник потрапив під обстріл
терористів у Зеленопіллі на Лу-

ганщині. Його сильно понівечене
тіло лише 17 липня доправили
до рідного Дрогобича на Львівщині.
У зоні АТО Ігор Борис воював два місяці. На фронті зустрів
свій 32-й рік життя. Повертатися додому не планував – збирався битися за свою Батьківщину
до остаточної перемоги. Уже тобі

думав побачити дружину та дітей – 11-річного сина й лялечкудоньку, якій нині лише 8 місяців.
Але доля розпорядилася інакше…
16 липня на території Луганської області потрапив під
мінометний обстріл терористів і трагічно загинув ще один
справжній Герой України, майстер спорту з панкратіону Максим Бендеров.
Костянтин Лищенко, тренер,
друг та наставник, розповів, що
Максим з 3 березня перебував у
зоні бойових дій. Вони постійно
були на зв’язку. І ось він мав уже
повертатися додому – обіцяв, що

до 1 серпня, адже його хрещеній
доньці Насті Лищенко, у цей день
виповнюється два роки. Перші
десять його бойових товаришів
уже поїхали, а він не встиг...
Костянтин Лищенко зізнається, що ближчого за Максима в
нього нікого немає, він знає його
з 6 років, коли батьки привели
його тренуватися в спортивний
клуб Олександрії. Нині там усюди
його фото та медалі.
24-річний юнак ще з 1 класу займався єдиноборствами, а з
2006 року був членом збірної Кіровоградської області з панкратіону. Мав чорний пояс (1 дан),
ставав неодноразовим чемпіоном України, працював тренером
в Олександрійському спортивному клубі.
Служити пішов за контрактом – був старшим розвідником
у Кіровоградському полку спецпризначення.
У Максима залишився молодший брат Євген, який з усіх сил
підтримує батьків.
У зоні бойових дій нині перебувають чимало спортсменів –
молодих хлопців зі спеціальною
підготовкою, які вміють захищатися й нападати краще, ніж більшість людей.
Один з них - майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної з панкратіону
з 2007 року, багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи
(2009) та світу (2010) з панкратіону, срібний призер Всесвітніх
ігор з єдиноборств Андрій Рєзнік.
У боях під Слов’янськом він
зазнав важких поранень, ще й
досі триває боротьба за його життя
5 травня спецпідрозділ «Альфа» потрапив у засідку. Тоді сепаратисти, попередньо закидавши хлопців гранатами й мінами, впритул розстріляли елітний
спецназ. Найбільше постраждали представники сумської «Альфи», а командир підрозділу Олександр Онищенко помер, захищаючи поранених.

Старший лейтенант Андрій
Рєзнік витягував свого друга з
поля бою, коли його наздогнала куля. Пробивши бронежилет,
вона влучила у хребет, пошкодила спинний мозок.
Після кількох надзвичайно
складних операцій Андрія перевезли до Ізраїлю. До пошуку коштів на лікування долучилися всі
близькі, друзі, спортсмени, тренери. Мама Андрія Лідія Петрівна
вражена, що на її горе відгукнулися тисячі людей в Україні, допомагали навіть громадяни Італії, Франції та США.
Історії із щасливим кінцем бувають не тільки у кіно. Яскравий
приклад тому – одужання 40-річного спортсмена-легкоатлета з
Вінниці, майстра спорту міжнародного класу, чемпіона України
Миколи Рудика.
У лютому на Майдані Незалежності Микола зазнав важких
поранень. Під його ногами ро-

nday.te.ua

Спорт

Перший тур
нового Чемпіонату

«Металург» Д. – «Дніпро» - 0:2
Дебют Мирона Маркевича у новій команді приніс досвідченому
наставнику нелегку перемогу над гідним суперником.
Головним героєм поєдинку став Роман Зозуля, який шукав шляхи до чужих воріт і змусив захисників донеччан двічі порушувати
правила гри. Перший штрафний реалізував Євген Коноплянка, а пенальті вдало виконав Матеус – 0:2.
«Іллічівець» - «Волинь» - 1:2
У формально виїзному поєдинку рідні стіни все ж посприяли лучанам здобути перші 3 очки.
Першими рахунок відкрили номінальні господарі матчу з одинадцятиметрового. Однак, потім два порушення маріупольців були
для них фатальними, адже після їх виконання м’яч двічі побував у
сітці воріт «Іллічівця».
«Чорноморець» - «Олімпік» - 4:0
Екзаменатор для дебютанта Прем’єр-ліги виявився надто вимогливим – донеччани розпочали з «великої» поразки.
Спочатку «Чорноморець» двічі вдало використав стандартні моменти, а захоплення атакувальними діями після перерви коштувало
гостям третього голу у власні ворота. Завершальною крапкою у компенсований час став 4-й м’яч господарів.
«Говерла» - «Карпати» - 2:2
Спраглі за футболом за час канікул ужгородські вболівальники
не були розчаровані побаченим на старті нового сезону.
Після повільного початку пружина ужгородців розпрямилась і
Максим Шацьких прямим ударом зі штрафного відкрив рахунок. Після перерви львів’яни хоча не надто різноманітно атакували, але досить легко забили двічі. «Говерла» відігралась завдяки чудовому удару у «дев’ятку».
«Шахтар» - «Металург» З. – 2:0
Донеччани вирішили долю протистояння ще у першому таймі.
Уже на 13-й секунді Ярослав Ракіцький зробив закидання у чужий штрафний майданчик, до Олександр Гладкий стягнув на себе
кількох суперників, а сам свідомо пропустив м’яч за спину. Там Луіс
Адріано продемонстрував свій талан нападника. Ще перед перервою
рахунок став 2:0. Таким він залишився і до кінця матчу.
«Динамо» - «Ворскла» - 1:0
Швидкий гол Романа Безуса вирішив долю поєдинку на користь
киян. Мінімальне відставання гостей залишало в силі інтригу та
шанс на відновлення рівноваги. «Ворскла» мало чим поступалась супротивнику, та на завершальній стадії у гостей мало що виходило.
«Зоря» - «Металіст» - 1:2
Перемога харків’ян, з урахуванням їхнього нинішнього кадрового становища, викликає повагу та зберігає за ними статус одного з
фаворитів змагань.
У першому таймі, який проходив практично без роботи у голкіперів, харківській команді пощастило забити гол, а після відпочинку
«Металіст» швидко подвоїв перевагу. «Зоря» зуміла доволі швидко
один раз результативно відповісти, проте на більше не спромоглася.

Старт і фальстарт
тернопільських футболістів

зірвалася граната, але чоловіка
врятував бронежилет, придбаний за два дні до трагедії.
Однак осколки, а на додачу
ще й дві металеві кулі, пробивши
шолом, застрягли у голові, третя
пройшла навиліт.
Таким його доправили до Варшави, де найкращі лікарі країни
зробили три успішні операції. Нині
Микола переконаний, що його врятував Бог, а ще каже, що не боявся
за себе – переживав за дітей, які носили пиріжки й молоко на барикади та у найжахливіші хвилини бою
також перебували там.
Найбільша мрія Миколи Рудика – повернутися у спорт. Якщо
не зможе, то буде працювати тренером.
Саме завдяки таким людям
ми маємо повне право пишатися Україною. Віримо, що для багатьох хлопців, які зараз б’ються
на смерть, захищаючи нас і нашу
свободу, спортивні перемоги ще
попереду, резюмує автор спеціально підготовленої для «УП.
Життя» публікації Роксана Касумова.

Нульовою нічиєю завершився перший матч у першій
лізі між «Гірником»
і «Тернополем». Зустріч пройшла хоч
і на зустрічних курсах, та все ж не на макисимальних швидкостях. Можна звинуватити у цьому як
спекотну погоду, так
і величезне бажання команд зберегти
свої ворота на “замку”.
Чи не єдиний гольовий момент у поєдинку в Кривому Розі втратив краший бомбардир нашої команди Богдан Семенець, який у середині першого тайму ударом головою поцілив у поперечину воріт Зарубіна.
Натомість «Нива» у першому турі так і не вийшла на поле. За
домовленістю нашого клубу та «Буковини» поєдинок між ними,
що мав відбутися 27 липня у Тернополі, перенесено на невизначений термін.
Обидва клуби на старті сезону переживають фінансову скруту,
а тому до кінця не визначилися зі своєю участю у ньому.
У другому турі 2 серпня «Нива» має зіграти дербі з ФК «Тернопіль». Чи відбудеться цей матч, наразі невідомо. Відтак, і з публікацією календаря Першої ліги доцільно зачекати до з’ясування
ситуації.

Модний салон
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Літнє меню для красивої шкіри
У будь-якому віці кожній жінці хочеться бути вродливою. Утім, це і не так важко гарно виглядати, головне – знайти бажання присвятити собі хоча б годину
часу. І не треба шукати у магазинах дорогі лосьйони
чи креми, використайте для домашніх масок те, що
дарує щедра літня пора.

ка і столову ложку білої глини
(продається в аптеках). Нанести на обличчя, шию і ділянку
декольте. Тримати близько півгодини, потім змити теплою водою, після чого потерти шкіру
скибочкою лимона.

Із зеленого горошку
(для нормальної шкіри)

тити різних грудок. Накладається на обличчя і шию. Тримати 15-20 хвилин. Змивати прохолодною водою. Ця маска трохи освітлює обличчя і робить шкіру більш
живою. Можливо часте застосування такого виду маски.

З кавуна

Маски з дині

Для подразненої і дуже
чутливої шкіри обличчя.
Ретельно
розімніть
м’якоть дині. Візьміть 2 ст. л.
цієї м’якоті і додайте 1 ч. л.
меду та трохи тертого плавленого сиру. Потім змішайте
лимонний сік з кип’яченою
водою в рівних кількостях і
долийте цю суміш в маску до
утворення густої кашки. Масу
накладіть на обличчя, і через
15-20 хв. зніміть ватним тампоном, змоченим в теплому
молоці. Після сполосніть обличчя теплою водою і нанесіть живильний крем.
*****
Для нормальної шкіри
Змішайте по 1 ст. л. подрібненої м’якоті дині і м’якоті
сливи. Додайте 1 ч. л. оливкової або іншої олії. Нанесіть
отриману масу на обличчя, і
через 15 хв. змийте прохолодною водою.
*****
Тонізуючий освіжаючий
рецепт
Наріжте диню тонкими
довгими скибочками, накладіть на обличчя на 15-20 хв.,
після зніміть їх і сполосніть
обличчя водою кімнатної
температури.
*****
Для жирної шкіри
Візьміть 2 ст. л. м’якоті
цього плоду, додайте 1 ст. л.
кефіру і 1 яєчний білок, попередньо збитий в піну. Протріть шкіру обличчя соком з
дині, а після нанесіть приготовлену суміш. Через 15 хв.
змийте її прохолодною водою.
*****
Для пом’якшення
сухої шкіри
2 ст. л. м’якоті з дині розмішайте з 1 ст. л. молока і з такою ж кількістю сухої або свіжої трави звіробою, попередньо подрібненої. Нанесіть
отриману суміш на обличчя,
і через 15-20 хв. змийте теплою водою. Після змастіть
шкіру обличчя живильним
кремом.
*****
Щоб зробити веснянки і
пігментні плями менш помітними, добре використовувати наступну маску з дині: проваріть протягом 5 хв. м’якоть
стиглого плоду, після добре
розімніть і процідіть. Масу
ще теплою нанесіть на шкіру
обличчя на 15 хв., після чого
змийте водою кімнатної температури.

Маска готується з м’якоті кавуна, меду,
солі і горілки. Необхідно віджати кавуноРозгладжує і освіжає, додає вий сік близько 500 мл, змішати його з мематовість шкірі. Кілька прива- дом і сіллю (краще брати морську) взярених молодих горошин роз- тих по 1 ст. л., ретельно перемішати, протерти, додати 2 ст. л. вершків, цідити і додати 200 мл 40% спирту (горозмішати і нанести на шкіру рілки). Отриманий лосьйон наносять на
обличчя і шиї. Через 15-20 хв. обличчя і не змивають протягом декількох годин. Крім зволоження, кавун добре
змити прохолодною водою.
освіжає і тонізує шкіру. Тож приготуйте з
КрасуняЗ моркви
м’якоті кавуна шматочки льоду і проти(для нормальної шкіри) райте ними обличчя. Після процедури ретернополяночка
Освіжає, тонізує, світлій шкі- комендується наносити на шкіру живильізьміть лише до уваги: улітку
рі надає легкий відтінок засма- ний крем.
відкриті ділянки шкіри швидко
ги. Натерти моркву на дрібній
Освіжаюча маска
зневоднюються, втрачають
тертці, змішати із яєчним білЗмішати
в блендері один огірок, одну
еластичність. Користуватися ж
ком, додати одну ч. л. оливко- морквину і половинку персика до утвоінтенсивними живильними кремами
вої або персикової олії. Суміш рення пюре, додати 150 мл натуральноспеціалісти не радять – вони посилюють
накласти на обличчя і шию на го йогурту або кислого молока, нанести
потовиділення, а креми на жировій основі 10-15 хв.
на шкіру. Змити через 10-15 хв. теплою воможуть викликати закупорку сальних
Оживляюча
(для
сухої
дою.
залозок і запалення. Зараз, поки сезон,  
варто перейти на натуральні маски, які
Маска, що уповільнює процеси
і чутливої шкіри)
нескладно приготувати вдома. Єдине
Заспокоює шкіру, усуває застаріння та звужує пори
обмеження – треба остерігатися алергії.
палення і почервоніння. НатерЗмішати в блендері один помідор, куТому перш ніж наносити  потрібну  маску
тий на тертці великий свіжий рячий жовток і 1 ст.л. крохмалю, нанести
на обличчя, змастіть нею тильну сторону
помідор слід змішати із 2 ст. л. на шкіру. Змити через 10-15 хв. теплою, а
долоні. Якщо хвилин через п’ять ділянка
пшеничного борошна, додати потім помити обличчя холодною водою.
шкіри почервоніє чи буде свербіти, то ця
кілька крапель лимонного соку.
Тонізуюча маска для повік
маска вам не підходить.
Кашку слід рівномірно нанести
Змішати
в блендері пучок петрушки і
на обличчя. Через 30 хв. змити
половинку
невеликого
огірка. Нанести на
Огірково-олійна
прохолодною водою.
шкіру
біля
очей
на
півгодини,
а після змиЗнімає набряки, розгладжує шкіру. ПоЖивильна
з
картоплі
ти
холодною
водою.
ловинку огірка середнього розміру натер(для будь-якого типу шкіри)
ти на дрібну тертку, змішати із столовою
Для комбінованої шкіри
Склад:
картопля, курячий жовток і
ложкою перевареної води і 2 ст. л. оливко2 ст.л. посіченої петрушки змішати з 1
вої олії. Потримати маску на обличчі 10- молоко. Спосіб приготування: взяти ве- ст.л. вівсяної муки (для її отримання до12 хв., змити теплою водою і змастити об- лику картоплину і зварити її в шкірці, сить перемолоти вівсяні зерна в кавомолпотім очистити і добре розім’яти. Дода- ці), додати 1 ч.л. меду, 1 ст.л. теплого мололиччя живильним кремом.
ти молоко і змішати з яєчним жовтком. ка, яєчний жовток. Нанести на чисту шкіКропова маска
Отриману масу розігріти на паровій бані.
Освіжає, живить вітамінами. Столову Нанести на обличчя і тримати 20 хв. Щоб ру обличчя на 15 хвилин. Зняти ватним
ложку свіжого кропу дрібно нарізати, змі- тепло зберігалося – накрити обличчя тампоном, змоченим у теплій воді.
шати з чайною ложкою кукурудзяної олії, товстою тканиною або рушником. МасМалинова маска
додати яєчний жовток. Тримати 25 хв., по- ка змивається з лиця гарячою, а потім ходля жирної шкіри
тім змити теплою перевареною водою.
лодною водою.
1 ст. л. протертої малини змішати з деЯблучно-морквяна
кількома краплями лимонного або грейСирна маска
Сприяє здоровому кольору шкіри. СвіПідходить для будь-якого типу шкі- пфрутового соку, одним яєчним білком і 1
жу моркву натерти на дрібну тертку, змі- ри. Склад: перекис водню, яєчний жов- ст. л. крохмалю. Нанести на обличчя, через
шати зі столовою ложкою заварених ток і сир. Спосіб приготування маски: 2 15 хв. змити. Проти прищів і запалень варокропом вівсяних пластівців (маска не по- ст. л. сирної маси розтерти з яєчним жовт- то спробувати листя малини: на змащену
винна бути занадто рідкою), додати яєч- ком і додати перекис водню (кілька кра- кремом шкіру обличчя нанести подрібнений білок і столову ложку свіжовичавле- пель). Ретельно перемішати, при цьому не в блендері листя малини. Змити через
ного яблучного соку. Нанести на обличчя маса не повинна бути надто густий і міс- 15-20 хвилин.
на 20 хв., після чого вмитися спочатку теплою, потім холодною водою.
Для найкращого ефекту маски реПісля того, як ви нанесли маску, розКосметичні хитрощі тельно
Грушева маска
очистіть обличчя і шию очисним слабтеся і відпочивайте. На очі можна поЗвужує пори, розгладжує зморшки. 2
молочком або тоніком, що не містять класти по скибочці огірка або використаст. л. груші та чайну ложку картоплі, наспирту. Приберіть волосся під спеціаль- ти компрес з настою ромашки і календуну шапочку, щоб воно не заважало під час ли. Цим ви уб’єте відразу двох зайців. Як
терти на дрібну тертку, змішати зі збитим
використання маски.
правило, час використання маски склабілком. Нанести на 10-15 хв. Вмитися теНаносити маску не можна на губи і дає 20-30 хвилин, якщо у рецепті не заплою водою.
навколо очей, оскільки шкіра в цих об- значений інший час.
Медово-молочна
ластях вимагає особливого догляду. НаМаску необхідно змити теплою водою.
Пом’якшує, бореться з лущенням. Зміносити маски слід акуратними, масаж- Впродовж 2-3 год. після використання масшати до отримання густої кашки чайну
ними рухами. Це розширить пори і збіль- ки не наносьте на шкіру ніяких косметичложку рідкого меду, столову ложку молошить приплив свіжої крові.
них засобів. Бажано не виходити на вулицю.
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На городі огірки –
А

довгі, соковиті

господинькам уже пора подумати про заготівлю цього смачного овоча на зиму. Свіжі, квашені,
мариновані, консервовані огірочки – жодна хата не обходиться без національної слов’янської
закуски. Хоч і примандрували огірочки до нас з країни вічного літа – Індії. Перша письмова
згадка про них міститься в стародавніх рукописах, яким більше 6 тисяч років! Вчені схиляються
до думки, що тоді огірки використовували як ліки, а вже пізніше почали вживати у їжу. Тож «Наш
ДЕНЬ» підготував для вас найкращі рецепти заготівлі цього зеленого овоча, який містить у собі,
крім води, ще й багато різних вітамінів, ферментів, клітковину, корисні мінеральні речовини…

Огірки солоні

1 СПОСІБ. Потрібно: 5 кг огірків, по 1
пучку кропу і петрушки, 2 голівки часнику,
25 листків чорної смородини, 4 ст. л. солі.
Приготування: залити огірки на 4-6
год. холодною водою, міняючи її кілька разів. Потім укласти огірки в діжу для засолки, перекладаючи спеціями: кропом, петрушкою, часником, листям чорної смородини. Приготувати розсіл (на 1 л води 2 ст.
л. солі), процідити, залити ним огірки в діжі,
накрити дерев’яним кругом з гнітом. Декілька днів діжу тримати в теплі, а потім винести на холод. Через 20-30 днів огірки готові.
СПОСІБ 2. Потрібно: 5 кг огірків, 1 пучок кропу, 5 листків хрону, 2 корені хрону,
20- 25 листків дуба, вишні і чорної смородини, 5-6 шт. солодкого перцю, 1-2 голівки
часнику, на 6 л води – 1, 5 склянки солі.
Приготування: залити огірки на 4-6
год. холодною водою, міняючи її кілька разів. Укласти в 3-літрові банки по 2-3 парасольки кропу, листя та нарізаний корінь
хрону, по 5-7 листків дуба, вишні і смородини, 1-2 солодких перця, 5-7 дрібно нарізаних зубчиків часнику і огірки, причому
банки не потрібно стерилізувати чи обдавати окропом, а просто добре вимити. Залити огірки в банках розсолом (на 6 л холодної води – 1,5 скл. солі), щільно закрити
пластмасовими кришками і поставити в холодне місце. Через 20-30 днів огірки готові
до вживання.

Огірки швидкого засолу

Потрібно: 1,5- 2 кг огірків, кріп, голівка
часнику, листя вишні, смородини, за бажанням селери чи петрушки, кілька горошин
чорного перцю.
Приготування: свіжі невеликі огірки
вимити, обрізати з двох боків кінці. На дно
3-літрової банки покласти трохи зелені і
спецій, 2-3 подрібнених зубчики часнику.
Потім щільно укласти огірочки упереміж із
зеленню та спеціями і часником – аж до верху. Покласти 2 повні ст. л. (80 г) солі і залити окропом. Можна приготувати розсіл: на
1 л воли – 1 ст. л. солі. Закип’ятити і залити
огірки в банці гарячим розсолом. Накрити
кришкою і поставити в тепле місце. Через
2-3 дні огірочки готові.
Увага! Такі огірки на 3-й день можна довести до кипіння і закатати. Чудові малосольні квашені огірочки на усю
зиму!

Огірки солоні
з гарячою заливкою

Потрібно: 3,5 кг огірків, по 1 пучку пе-

трушки, кропу, селери, 6 листків хрону, 5
листків м’яти, 15-20 зубків часнику, 2 стручки гіркого перцю, 30 горошин запашного
перцю, 7-8 лаврових листків, 2 ст. л. солі.
Приготування: огірки та зелень добре
вимити. На дно підготовлених банок рівні порції зелені і спецій, потім вертикально
огірки, зверху 2-3 огірки укласти горизонтально.
Приготування: залити огірки в банках киплячою водою, накрити кришками, а
зверху – рушником, залишити на 2-3 хв. після цього воду обережно злити, повторно залити окропом і залишити на 5-6 хв. приготувати розсіл: на 2 л води – 2 повні ст. л. солі,
закип’ятити. Після другого прогрівання
обережно воду злити, залити огірки в банках киплячим розсолом, закатати.

Огірки мариновані

Потрібно: 5 кг огірків, 1 великий пучок кропу, 10 листків хрону, 5 коренів хрону, трошки петрушки, 1-2 головки часнику,
5 лаврових листків, 6-8 шт. гвоздики, 1 стручок гіркого перцю, чорний перець. Для маринаду: 1 л води, 2 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру, 1,5
ч. л. оцтової есенції на банку.
Приготування: свіжі середні огірки замочити на 6 год. у холодній воді. У вимиті банки укласти спеції з розрахунку на 1 л
об’єму: 3-4 шт. гвоздики, 1 лавровий лист,
1/10 стручка червоного гіркого перцю,
7-8 горошин чорного перцю, дрібка кориці, 1 великий зубець часнику, 1-2 гілочки
петрушки, хрін (листя і коріння) – у 2 рази
більше, як петрушки, кропу – в 3 рази більше. Укласти огірки в банку зі спеціями. Приготувати маринад, залити до самого верху
підігріту над парою банку з огірками. Стерилізувати 3-літрові банки 20 хв. після витягання банки з води трішки відхилити
кришку, влити оцтову есенцію – 1,5 ч. л., закатати.

Огірки, мариновані
з лимонною кислотою

Потрібно: 10 кг огірків, 0,6 кг цибулі, великий пучок кропу, пучок естрагону, 1 корінь хрону, 1 голівка часнику. Для маринаду: 1 л води, 12,5 г лимонної кислоти, 3 ст.
л. солі, 1 ст. л. цукру, 2-3 горошини чорного перцю, 5-7 насінин гірчиці, 1 -2 лаврових
листи.
Приготування: щільно укласти свіжі
ретельно вимиті огірки в банки, додаючи
кріп, естрагон, хрін, цибулю і часник порціями на дно, всередину банки і зверху. Приготувати маринад з води, солі, цукру і лимонної кислоти. Додати перець, гірчицю, лаврушку, закип’ятити. Киплячим маринадом
залити банки з огірками і стерилізувати: літрові – 15 хв., 3-літрові – 20 -25 хв., закатати.

Огірки консервовані

1 СПОСІБ. Потрібно: на 5 кг огірків – по
пучку зелені кропу, петрушки і селери, 10
листків хрону, 10 листків м’яти, 2 голівки
часнику, 10 горошин чорного перцю, 5 лаврових листів, 2 стручки гіркого перцю. Для
заливки: 1 л води, 2 ст. л. солі, 1 ч. л. 9%-го
оцту.
Приготування: огірки замочити на
кілька годин в холодній воді. Приготувати
суміш зелені і прянощів: листя хріну, селери
і м’яти, петрушку та кріп, часник і стручки
гіркого перцю нарізати, додати горошини
чорного перцю і лавровий лист. Половину
суміші покласти на дно літрових банок, потім щільно укласти огірки, зверху прикрити сумішшю, що залишилася. Приготувати
заливку з води і солі, закип’ятити. Наповнені банки залити гарячою заливкою і стерилізувати 10 хв. За хвилину до кінця стерилізації підняти кришку, влити в кожну банку по неповній чайній ложці оцту і відразу
закатати.
СПОСІБ 2. На 1 кг огірків – невеликий
пучок кропу, 2 листки хрону, 1 цибулина, 5-6
зубків часнику, чорний перець горошком,
1 ст. л. солі. Для заливки: 0,5 л води, 1 ст. л.
солі, 1 ст. л. цукру, 4 ст. л. 5%-го оцту.
Приготування: огірки нарізати кружечками, посолити (на 1 кг огірків – 1 ст. л.
солі), перемішати, накрити рушником і залишити на 12 год. Кріп і листя хрону дрібно
нарізати і змішати. Очищену цибулю нарізати кільцями, а часник – пластинками. У літрові банки покласти по 1 ст. л. суміші кропу та хрону і по 5 горошин чорного перцю.
Злити сік з огірків, укласти їх в банки шарами, чергуючи з цибулею і часником. Приготувати маринад з води, солі, цукру та оцту.
Залити банки гарячим маринадом, стерилізувати: півлітрові – 8 хв., літрові – 9-10, 3-літрові – 12 хв., закатати.

рів, 0,5 кг солодкого перцю, по 20 листків
вишні і чорної смородини, 2 лаврових листки, пучок кропу та петрушки, 10 зубчиків
часнику, 4 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру, 4 ст. л. 9%
-го оцту, корінь хрону.
Приготування: овочі вимити, в помідорів і перцю видалити плодоніжки, в огірків
обрізати кінчики. На дно 3-літрової банки
покласти по 3-5 листків смородини, вишні,
лавровий лист, зелень кропу і петрушки,
нарізаний корінь хрону. На 1/3 наповнити
банку огірками, ще на 1/3 – помідорами, решту – солодким перцем. Залити банку окропом, накрити кришкою і залишити на 10-15
хв. Потім злити воду, знову залити окропом
і залишити на 10-15 хв. після цього злити
воду, всипати в банку 2 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. оцту, 2 пігулки аспірину, 3-5 зубчиків часнику. Залити вміст банки окропом,
закатати. Перевернути банку вверх дном і
накрити ковдрою.

Огірки гострі

Потрібно: на 3 кг дрібних огірків – 3
морквини, 2 стручки гіркого перцю, по 0,5
скл. очищеного часнику і цукру, 1,5 ст. л.
солі, 1 скл. олії, 1 скл. оцту, півупаковки приправи для моркви по-корейськи.
Приготування: огірки та моркву розрізати уподовж на 4 частини, часник подрібнити й укласти в каструлю. Гіркий перець
нарізати кільцями. Додати сіль, цукор, олію,
оцет, приправу до моркви по-корейськи.
Добре перемішати і залишити на добу при
кімнатній температурі. Розкласти в підготовлені півлітрові банки, стерилізувати 15
хв., закатати.

Бабусині огірочки

Огірки в томатному соці

Потрібно: на 2 кг огірків – 5-8 зубчиків
часнику. Для заливки: 1 л томатного соку, 2
ст. л. солі.
Приготування: огірки вимити, обсушити. Томатний сік довести до кипіння, додати сіль. Часник дрібно порізати. Огірки помістити в друшляк і опустити на 1 хв. в гарячий томатний сік (температура соку не
має бути вище 80 град.). На дно банки покласти часник, укласти бланшировані огірки, залити їх до верху гарячим томатним соком і відразу ж закатати.

Огірки з яблуками

Потрібно: на 1 кг огірків – 1 кг яблук,
по 10 листків смородини та вишні, 2 гілочки кропу. Для заливки: 1 л води, 2 ст. л. солі,
2 ст. л. цукру.
Приготування: огірки і яблука без плодоніжок вимити холодною водою і обдати окропом. На дно 3-літрової банки покласти листя смородини, вишні, кріп, щільно укласти шарами огірки та яблука, залити окропом і залишити остигати. Приготувати заливку з води, солі і цукру. Злити охололу воду, залити огірки з яблуками киплячою заливкою й одразу закатати.

Огірки з помідорами та перцем

Потрібно: на 1 кг огірків – 1 кг помідо-

Потрібно: огірки – можна великі, вони
смачніші квашені, ніж маленькі. Часник –
багато, тоді огірки будуть хрумкими. Листя
хрону, смородини, вишні, парасольки кропу – не жаліти. На любителя – трішки зелені
або кореня петрушки чи селери, сіль. За бажанням – чорний перець.
Приготування: найкраще квасити огірки, звісно ж, у дерев’яній діжці. Але підійде
й емальований посуд чи навіть пластикові відра (з-під оселедців, наприклад, варто
лише добре випарити). Огірки замочити на
кілька годин у холодній воді, обрізати кінчики. Шарами у посуд для квашення класти
спеції та огірки – аж до верху. Верх щільно
огорнути листям хрону, смородини, вишні.
Залити холодною добре солоною водою,
щільно закрити або використати гніт – щоб
не заходило повітря. Поставити у темне холодне місце: льох, підвал. Узимку – це найкраща закуска до печеної картопельки чи
гостини з друзями.
У добірці «Смачної сторінки»
використані рецепти з повної енциклопедії «Домашніх заготівель».
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Незабаром відкриття

ІНФОРМАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ
За запрошеннями звертатися
за тел.: 067-29-55-998

ПРОДАЮ

Два капітальних цегляних гаражі (однота двоповерховий) на масиві «Східний» у кооперативі «Надія» в районі «Басарабія» (120
гаражів, цілодобова охорона). Гаражі сухі, в
обох є оглядові ями та підвали. Перекриття
панельне. Площа 28.8 м.кв., розмір 4.8х6м.
Тел.: (097) 50-25-348

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

проводить набір учнів на 2014-2015 н.р.
на державну форму навчання

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

Термін навчання – 3,5 роки
- Оператор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир (в
банку)
Термін навчання – 3 роки
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.
Бетоняр. Електрозварник ручного зварювання.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів
категорії «В».
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Кравець . Закрійник.
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

Відповіді

Курйоз

Т

У Британії кіт врятував
хлопчика й отримає премію

рирічний кіт на ім’я
Смадж номінований
на отримання
нагороди у рамках
національної британської
премії «National Cat of
the Year» («Кішка року
в Британії»). Тварина
прогнала хуліганів, які
хотіли скривдити сина
його господині. Про це
розповідає «The Daily
Mirror».
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Термін навчання – 1рік 6 міс.
- Кравець. Закрійник.
- Оператор поштового зв’язку. Оператор електро-зв’язку. Касир (в
банку)
- Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр.
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Столяр будівельний. Паркетник.
- Кухар. Пекар. Офіціант.
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Термін навчання 1 рік
- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів
категорії «В».
Термін навчання 6 міс.
- Охоронець.
Навчальний заклад проводить підготовку
молодших спеціалістів зі спеціальності:
- «Організація та експлуатація поштового зв’язку» - термін навчання – 1 рік
Запрошуються випускники, які здобули робітничу професію «Оператор поштового зв’язку. Оператор електрозв’язку. Касир в (банку)».
Навчальний заклад проводить курсову підготовку,
підвищення кваліфікацій з професій:
- «Система скріплення зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд»
- «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами ТМ
Ceresit»
- «Маляр»
- «Штукатур»
- «Лицювальник - плиточник»
- «Водій автотранспортних засобів»
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
Документи приймаються щодня, крім неділі з 9 до 16 години.
АДРЕСА ЦЕНТРУ: м. Тернопіль,  вул. Текстильна, 8,  
тел. (0352) 52-35-89, 52-26-27
e-mail: tcpto-1@ukr.net, www.ternopil-cpto.org.ua

ном. Мати, Сара Фентон, спостерігала за дітьми через вікно. Несподівано до дітей підійшли троє хлопців старшого віку й почали насміхатися
над Ітаном. Дитина намагалася не звертати увагу на хуліганів, але один із них штовхнув
хлопчика на землю. Перш, ніж
мати встигла вибігти на вулицю, на чужинців кинувся кіт
Смадж. Тварина вчепилася кігтями в груди одного з кривдни-

ків. Перелякані атакою кота незвані гості втекли.
За словами жінки, після цієї
події кіт почав «чергувати»
вночі біля спальні Ітана, охороняючи сон хлопчика. Родина дуже пишається поведінкою
свого котика і вважає його членом сім’ї. Смадж став номінантом національної премії у категорії «Найхоробріша кішка».
Церемонія нагородження відбудеться 7 серпня у Лондоні.
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Дякуємо за допомогу!
«Наш  ДЕНЬ» уже двічі повідомляв  про
збір гуманітарної допомоги для захисників нашої рідної України, який організувала обласна організація Національної спілки журналістів України.
Оскільки ТОО НСЖУ не має змоги самостійно завезти допомогу воякам, то передає
її обласному управлінню МВС, яке доправляє
вантаж на Схід України.
Ось деякі тижневі хвилюючі моменти. Телефонує 85-літня жителька Тернополя Євгенія Миколаївна Болдис:
– Я не можу привезти допомогу, бо вже
вік не той. Зайдіть до мене і передайте її нашим дітям.
Знаходимо квартиру на вулиці Протасевича, беремо пакет із рушниками, милом та
іншими необхідними речами, а пенсіонерка
зі сльозами запитує:
– Коли ж та біда закінчиться? Я щодня сиджу біля телевізора і плачу.
Виконавчий секретар ТОО НСЖУ Богдан
Гарасимчук заспокоює бабусю, а вона передає йому 100 гривень. Так ось, дорога Євгеніє Миколаївно, ми купили на цю суму цигарок для наших захисників. Хто служив в ар-

Наш ДЕНЬ

Будьмо милосердними

мії, той знає ціну цигарок. Тим більше – на
війні. Щиро дякуємо за допомогу!
Дзвінок із Чорткова:
– Це Іванна Козак. У понеділок ми з чоловіком привеземо «другий транш».
Спільно розвантажили його. Із майором
Ростиславом Козаком ділимося останніми
фронтовими подіями, а тим часом спілчанський юрист Роман Руснак записує прізвища
тих жителів Чорткова, які долучилися до благодійної місії. Це Зоряна Вербіцька, Ніна Вітів,
Ірма Йосипівна, Олександра Джебінська, Ярослава Чашик, Люба Мельник, Люба Дмітрієва,
Марія Корчинська, Марія Новицька, Михайло Стельмах, Ірина Жиромська. Глибока вдячність вам. І від Спілки, і від наших вояків.
Зателефонували ми і до редактора чортківської районної газети «Голос народу» Любомира Габруського, а він одразу:
– Тут у нас допомогу приносять усі до магазину «Європа», де все організовує Іванна
Козак. Молодець вона.
Усі ви – молодці!
Микола РОТМАН,
голова ТОО НСЖУ.

Щоранку усі ми звіряємо свої «українські
годинники» за донецьким та луганським часом, тобто цікавимося, що ж там сталося за
минулу добу, чи немає поранених, убитих…
Разом із усіма несуть службу у гарячих
точках і наші земляки. Нелегко їм, адже доводиться спати (якщо випадає така нагода) в
окопах, просто неба, а найгірше – під постійним обстрілом бандитів.
Щоб якось допомогти нашим захисникам, Тернопільська обласна організація Національної спілки журналістів України організовує збір продуктів та речей першої необхідності для воїнів.
В управлінні МВС України в області нам
порадили, що найнеобхідніше сьогодні потрібно збирати і передавати на Схід України.
Продукти. Крупи, макарони, м’ясні консерви, згущене молоко, цукор, печиво, солоні
горішки, чаї, кава.
Речі. Мило, зубна паста, шкарпетки, туалетний папір, рушники, серветки, шампунь.
Контактні телефони: 0352-23-63-96,
067-949-29-89.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3
(облорганізація НСЖУ).

Коникстрибунець

УВАГА! КОНКУРС ТРИВАЄ!

Казка

Вишиванко моя, вишиваночко!

Жив собі чоловік. Добрий хазяїн був. Повний двір живності всякої
бігало і в сараї всі клітки були повні.
Всюди хрюкало, мукало, ревло, кудкудакало, ціпало.
Ось де велике тваринне сімейство було дуже дружне. Ніхто нікого не
ображав, всі допомагали одне одному.
Але якось одного разу на водопої кінь
задивився в річку на свою вроду. Стало
йому прикро, чого це він такий гарний,
а мусить тягнути воза, та ще й хазяїн запрягає його в плуг. Довго він думав, що
це б зробити, аби не працювати.
І от одного разу господар став запрягати коня, а той вирвався та й втік від
нього. Нічого не міг зрозуміти дядько,
довго він кликав свого Стрибунця, але
той і вусом не повів. Побіг собі в поле на
волю. Кілька днів гуляв, травичку їв, яку
хотів, забув він швидко своїх друзів.
І тут де не візьмись, з’явилися вовки.
Захотілось їм поживитися свіженьким
м’ясцем. Оточили вони коня і почалася
запекла погоня. Ось уже і непереливки
йому, сили не вистачає бігти. От-от схоплять вовки нещасного. Та згадав Стрибунець друзів, хазяїна, різко повернув
вправо, де й сили взялися. Ще трішечки,
ще зовсім мало шляху треба пробігти...
Але добрий господар зачув метушню, гаркітню і здогадався, що щось недобре діється. Він схопив рушницю і побачив страшну картину. Його улюбленець мчав додому із зграйкою вовків.
Постріл із рушниці врятував Стрибунця.
Коник подумки дякував хазяїну. Соромно було Стрибунцеві. Він навіть не
міг очей підвести і вирішив, що буде завжди виконувати всю роботу. А хазяїн
вибачив такий вчинок і сказав:
- Друже, не плюй в криницю, бо доведеться води напиться!

Рукавичка
Сонячне зайчатко

- Моє маленьке сонечко! Зове матуся донечку.
Прийде з роботи татко:
- А де моє зайчатко?
Задумалася Тонечка:
- Зайчатко я чи сонечко?
І мовило дівчатко:
- Я – сонячне зайчатко!

Неслухняні огірочки

Іринка Квас навчається в Чайчинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів у сьомому
класі. Дуже любить ходити у вишиванках, які для неї не раз вже мережила тьотя Лариса Григорівна Гуцало.
А ще Іринка займається у ЛаноПишіть нам на електронну пошту
вецькій музичній школі по класу банnday-te@ukr.net,
дури у викладача Людмили Борисіва також на адресу: ни Сірої. Любить дівчинка співати і
м. Тернопіль, вул.
під власний акомпанемент.
Крушельницької, 18,
Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.
офіс 409.

nday.te.ua

Грають в піжмурки
зі мною огірки,
Заховалися, хитрющі,
під листки.
Шепотять навперебій:
- Іди сюди!
- Я ось тут!
- Мене під листячком знайди!
- Що ж, ховайтеся, кажу їм жартома. Більше місця у відеречку нема.
Назбирала я слухняних огірків
І салатом почастую
малюків.
- Я слухняним буду!
- Я, напевне, теж…
- Ти ще завтра
із відеречком прийдеш?
Рано- вранці вийшла
знову на грядки –
Огірочки заховались
під листки.
Ганна НАЗАРКІВ.
с. Вікторівка Козівського
району.
(З нової книжки
«Сонячне зайчатко»)

Дозвілля

ГОРОСКОП
З 30 липня до 5 серпня
Овен

У другiй половинi тижня удача буде на вашому боцi. Деякi справи пiдуть краще, нiж ви розраховували. Розширюйте коло знайомств,
вашi новi iдеї надихнуть вас i ваших
близьких.

Телець

Проблеми, якi напосілися на вас,
примусять бути органiзованiшими i
вiдповiдальнiшими. Особливу увагу
придiлiть дiтям, покажiть їм на своєму прикладi, що таке добре i що таке
погано.

Близнюки

Зробiть акцент на дiлових питаннях, а також на тих цiлях, досягнення яких для вас – першочергове завдання. Навiть якщо це будуть
незначнi дрiбницi, головне – вiдчути
смак виконаної справи.

Рак

Дотримуйтеся старої iстини: все,
що вiдбувається, – на краще. У вас
буде також можливiсть упевнитися,
що iнодi власна думка помилкова,
коли довго на чомусь наполягаєш.

Лев

Вiд вашого слова зараз багато що
залежить, ви зумiєте знайти спiльну
мову з оточуючими i вирiшити будьякi питання. Трохи привабливостi
– i все пiде як по маслу. Вихiднi – чудовий час для експериментiв з
домашнiм iнтер’єром.

Діва

Дуже важко бути врiвноваженою
i справедливою людиною. Не всi
сприймають схвально такі коливання настрою. На це впливають не
лише робочi моменти, а й погоднi
змiни. Радимо контролювати свої
емоцiї.

Терези

Зараз настав перiод, коли можна спокiйно розiбратися у справах.
Про себе нагадають старi образи.
Зловтiшнiсть нi до чого, вiдпустiть
минулi негаразди. Декому з вас доведеться шукати нове мiсце роботи.

Скорпіон

У вас будуть змiни настрою. Вiд
цього страждатимуть близькi люди.
Стримуйте емоцiї, оскiльки ваш стан
легко передається людям. У вихiднi
займiться домашнiми справами.

Стрілець

Неприємним моментом стануть
непростi стосунки з близькими. У
вас з’явиться вiдчуття, що ви не
розумiєте одне одного. Щоб зарадити цiй ситуацiї, спробуйте першими
йти на компромiс.

Козеріг

Вдалий тиждень для активної
дiяльностi. Вас порадують результати у службових і побутових справах.
Один нюанс – не конфлiктуйте з колегами. У вихiднi чекайте гостей.

Водолій

На роботi з колегами загостряться стосунки. Не рубайте з плеча, як
кажуть, краще сiм разiв вiдмiряти,
нiж раз вiдрiзати. Варто вiдстоювати
свою точку зору, але не будьте надто
категоричними.

Риби

Друга половина тижня буде дуже
напруженою. Не поспiшайте все
вiдразу зробити: за двома зайцями
поженешся – жодного не впiймаєш.
У вихідні у вас нарештi з’явиться
можливiсть вiдпочити, а де саме –
вирiшувати вам.

